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lidně podobné věci konal nhuU
Jiný npli ♦hylf uřiissno f VÍM

(4Hnfku N H ft) Mnllřbtl4tall
h po ttiřl bralrr at I Taká portbu
sni tajUlě dodává Ařsdnlku Mfal
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I pr Jlntf a byl ihopeři pochopit!
nepravost toho nt nAUttl hodlá

jako pochopil by flotřk i dravých
smysli) pak dltilno jej povalovat)
i i IravA smysly Hiijícího Jinak
a' nt Jeoihf # byla mysl jho
dřiti stavu v fl ba i4 byl li

schocn fottimll postihovali
mravní ovanu I ná!elky tvlho
řinn pak stmotral I jho Jl
obh ij ibol v lo ito přlpa lě" — - A

soud fotli v rájrnf spolfenoetl i
o Irnlll nárok pnasUlIch
1'otorojme dobře V tomti pil

padá v pojistce iif-b- yl i lá lně vy

hratení ftniáb tun ft by iiebylo

n"i 'řci opf oiy
Jakým t Aob#m imunit latn a±

Jj-- t 1 1 na dle:} Á

Val 1 1 lástnpel ÍJ i

tm SflSl lidí tě te i

4

tsAwítl spofhftno
I obtfetnost
fcoUm ipra
Jednoty f buioenotl
řMářřiemef cnj jii platím eeM

Jifoletí ubý-ám- u r jehlo ídeho!aa
v lůna přiřo ly % jt ronohíi iět!

kteří Uhlnu probil Ikon ktřikosjf

(M rá4 t il'tlí v Inka níi

opoultí IViiri hávjl'M V filkoil pK

l4talýhceliflkáttenl proti výplť)
obnn ti nsinaěsního Jednoty tp7

kolektujej dá' velké prccsřitíi tvt

samovraMy a nemálo hás tíll — f#

plit ta ftvaf y

nejpálnej )

o vzrůstu úmrtní podpory nám uéJ
tabulka v těto správě uveřejněný
Z le třeba á!riě přernýtletl řozls '

ně Jednali

Ziolekil úmrtních fofwťd

pozměnili ať jil tůstan starý ant?
so tavodo nový způsob úmrtní poO
pory třrb nám ústředního důvěrní
ka JrnI by přijímal (Hiplatky dk

všech řádů Tím so uMH mnoho

zbytečného vydáni a urychli výplatě

pozňstalým Zástupci předešlých

sjezdů ao neúředně uznávali výhodě
tímto způsobem zlssanou neučinil!

opravy té snad t obavy před houí

ným tpronevěřenfm dotyčného úřed-

níka Zkušenost ale žádá tělo po
Iřebné opravy a potřeba jest tnatkoť

vynálezu Podezřívání není důkati

jako není přítelem naiím len Jenl

pravdu takrýrá I

NsSe Jednota má v středu tvéni

zachovalé i zoilpovldni bratry kteří Y
Kovanou zarusou v aazuem onied

by mohli vyhověli požadavkům

podmínkám urěeným Máme té!
středa našem zámožné bratry bank- -

?:l

nu mtioioial lifiin jiných
Vitne # v tll#jn t imt 'řtuji

klirrrtit mylný ř 4hU I t% J hol
Mkltl irnípn bvl v ]#! In miw

)tfktn íiánek tu utnovát b kin

rým p'otll p í tmot ritii h

♦ ♦árii byly r ár kO r pojíitřfí
Náhll ten jpt # prý viatlny
sou y !' v f min Vy v MptK
moimlil roíhoďijí f# s muif po

talfilýfri vyplatil p'jítíní a !#

rotíi lyl bj i riáki nrilým nl#

apoft inamým a ibyteť-ný- chilli
ťi rnt(latl ti)o9tnl
Není a n!ft nik Iv liíhfi

omylu ti I leřitíi Nmi! pratdt l#

by sooJy v iřclili pffpal-- h im%

hum ibřt rnifiol tvtly í'i
I t L I I

u vn pravoi jc r V

víeeh pHp%lrh v k'1'fých ftby
lw Joká a'f l m'vrh spáchal
čin v8j v mtnf inyli rozhod-

ly soudy My h pniiff) jMt
neplatným I'uie j--

- v Uch ří

palech k lyl bylo dekizíno le ý

sw lřve pifii4tl ři řoiumu
lid i nt livil šibnul učinil
tik tállkťin stehi diiifvního
onemocnění le j řlciiiou smrti jeho
byl tlaitně nmoj a ne túmysl
sir á samovraMa p ut jxri v po-

dobných případech uznly soudy
le pozftstalí oprávněni jsou k po-

jištění neboli jak ve spolkové hal-mli- l-

říkáme "k úurtfií podpo-
ře" O řlkhdy i)nf v tomto pá-

dě nouie Minulé jiro roího lnut

tdejsím rbvodnfm soudem Spoj
Stálil případ a ni Zinrot-rnianov- é

proti vepoInému pojiirovaclmu
spolku svobodných tednářft Mn
žel její (lottlicb Zimmfrman by
dlící ni 11 a Picne ti' v Omaze

pokusil se o samo vraždu před dvě
mi roky střeliv se t revolveru do

hlavy luranění jthu nebylo smrtel-

né a pozdravil se Vsak loni opa
koval pokus svfij a podařilo se mu

tastřtliti se v parku Jíví členem

svobodných tedníkQ a pojištěn v

jejich pojišťovacím odbtrj na
♦iíOOu Iiní Zirntuerraanová žalo
vala ale propadla ač c opětované
ho pokusu Hirnovraždy zdálo so že

nebyl při zdravých smyslech

O jiném a sice velmi případně!
sítu rozcudku dočítáme so v li yal
Arcannni Jíulletin následujícího:

v obvodním olvolacníra soudu

Spojených řsláta třetího obvodu

byl vydán rozsudek v případě al
minisirít ra poifi-italost- i Williara
M Kuňku proti Mutual Insurance

v Xtw Ycrku kterým
vymáháno bylo pojistné na seit
pojistek kterél neobsahovaly žád
nou výminku ohlední samovraždy
l'ojitky byly vyuveny v zájmu
potAxtalých po Kunkovi Soudce
uvedl různé nmndky na důkaz
že pozftstalí po pojištěném netno
hou pojiitl-t-

l obdrleti jenli že
tento při tdravém rozumu a túmy
sině spáchal SimovraŽdu ta tím
účelem aby dcnulil společnost k

vyplaienl pojiítěrl jeho potflsU
lým a praví: "Podstatným tákla
dem smlouvy na ojiitění na život
i kdyr7 v pojistce nebylo o tom
ničeho jed že pojištěný pokud
jest zdravé myrli nezmaří dobro-

volně život Sk flj Smlouva pojist-n- á

postrádala by vespolnosti tá
vazkfl když by pojiStěný mohl dle
své liboftle túmysloým imařtním
svého íivota docíliti raplacení
částky pojištěné Schváliti vy
placení v takovém případu bylo
by odměňováním podvodu a po-

vzbuzováním křivdy
Co se týče otázky pomatenosti

ho porotě vysvětlováno že

aby pan Rank pocho-

poval fysickou povaha náleik& a
účinkft svého skutku samobojství
nýbrž Že musel pochovati též mrav-

ní povahu a následkv a la lestii

neposlřehoval křivdu toho co pá-- ie

má být považován porotou ta
pomateného Jestliže pan Iťmk

postřehoval co činil a následky
svého činu jak vzhledem k sobě
tak i jiným jinými slovy jestliže
postřehoval co ':Iověk zdravého

smyslu následky jež povstanoa t
obmýšlené szmovraždy jak pro ně-

ho pro jeho karakter jeho rodino

V sji-- 1 In fU IVilkm podal hý- -

♦ ilý tsMftfi U II H br Mm

Klrihrnai bMmoti a důklidnou

iprivtt u píUobffif úřadovny ola v sj

jsdnoty Tato rprávs byla sice tsj

kálána výlom kterýf sl n#iunl ia]
hodno dostojno poti-bn- aby o

tomlrt fifjdUhHtlillm tfniumtfila

tlrfý }ftdě l'hdhtlm Aypodal svou
'

rprávti dobroidánl o Ipr-rusn- l

Myím 1# při J Ismu vhod tUm

pfib-- j Mýoi brstrAin kdyl avsřejnl
ms luto správu tk posynms
Jím přlUlitrMl ssznttl li a velioo

poněný ibh jfji

dni I trrpmi t9'fi

(n'rnn ftairtťrt Jtdtuily Č Nť í

It ik %%% byl velspainitnf m pro
nsí Jednota Těhol roku sjezd od

bývaný v rořtě Mitwike Wls

tatsdl mnohé imlny jel staly se

propěinými vývinu naás-b- taříienl
01 té doby počíná mohutněni Jedno
t jak do počtu ři lŮ I mnoltvl no

ví ho členstva Tenlýl sjezd uma

ta dobře iměnitl sídlo nail hlsvn

úřadovny ustanoviv Chicafri Změ-

nou touto následovala arciř I tměna
V úřednictvu a k jaké spokojenost
toto svou povlnnosf konalo při vede
o! vnitřních lálelilostí tjtepi po

dávají svědectví následující sjezdy
New Yorskýma Cedar lUpídký od

bývané v Mi letých lhotách jel bel

igitaoe tvolením ťihol města i té

měř tfchle hlavních úředníků

opět vložili v ruce dallí řízeni spol
kové

Vzpomínám hořejíl bci samolibo
sli neb věřím by každý tvolený
úředník ar o řádu Velkořádu aneb

Národního Hlavního Hilu vždy
všude konal tvé povinsti m
vému povtnesení ale ku cti téhož

tělesa jehož členem jest
Ve tprávě sjezdu New Yorského i

Cedar ltapidakého byl podán věrný

postup naií Jednoty což i přítomné
pokračování vykonávám a tím

rozdílem že po I3tileté zkušenosti

přidávám vedle číslic a nimiž stále
mně tápasiti bylo i náhledy tvé ku

své ku poviimnutl ct sjezdu právě
shromážděnému v městě St PhuI

Nutká mne k tomu láska k Jedno
tě jíž jsem po víoo jak 20 let po-

stupně v různých úřadech sloužil a

tu prosím hned t předu by potnámky
mnou uvedené byly přijaty od ct

zástupců v témž duchu jakým podá

ny jsou — ne před poj a to Neodpnstil
bych sobě nikdy bych odchodem

svým t působiště (ak důležitého ne

upotornil na nutné opravy o nichž

nezasvěcený pracovník tdánl míti

nemůže a dotknu li se zamilovaného

koníčka kteréhokoliv t 61enů žádám

i předu by náhledům tuto uvedeným

byl věnován zdravý úsudek dříve
než předsudek snad rozum zastíní—

Přijdmdni Členil

jest třeba opravili tvolením vrchního
lékaře Pouto zkušený lékař jro
hlidne důležité odpovědi a tím i řá

dový lékař se stane opatrnějifm při

prohlídce a odmítnutím čekance
budo tbaven jeho mstivosti

rřlfiplvky a poplatky
nechť se platí měsíčně Získá ae tím

celnějSí návítěva schůzí a řády tolik

neztratí při vyloučení úda

Úmrtní podpory

tměniti by členové platili v třídách
dla jejich stáří Aby ctění tástupoi
mohli snadněji pracovat! o této tmě se

ně naleznou dole ji roztříděnou ta-

bulka víech Členů Jednoty K docí

len! nejpřesněji správuébo seznamu

dovolil jsem si požádat! o výpomoc

účetnlky víech řádů Mnosí ochotně

vyhověli alo těl o některých Jsem

byl úsečně odbyl na př psalo se od

jednoho řádu že jest "obdiven le

cl úřadovna žádá podobné věci které

vyžadují velké ymlcs tudíž řád

Hmň!řilj
1'okil Jě k lyl viio tne k ru

mMřiil týkal ómř( a uvidíme }

některý bratr kal Jý měsíc siel e

světa vlastni rukou hvějems
při pomyšlení le by t)#rnniťi lak

býlí U kdybychom chtěli m' Mí

bychom většinu Uchto n A r t ri f k Q

při livoté ia) ránítl
Tak jak tni stínový nai vytý

vajl přímo k samot rM neirtn
ky takové kteří do něh Wh i mít
sil U1 i a nemají dosti ot vhjr a

mulnosti aby snesli břímě je ťJI
cl To děje ae olrn i v

nynějitch dobách k I
jr tfefi bída

i noui ulehla tu všechny k ly n

dostatek tamlstnánl a vý lěla i u

vrhl brt rjr v potřvbu a nesnáz O

amovraMich milo slyšíme ten
kova i bodrých kiuliů farmákých
a tílkou tětiiaou shledáváme nu

nimi pouze Jen v městech mezi

b:atry i kruhů dělnických Pilné
ruce dělníka Jsou Jediným jeho
kapitálem jsou jeho jediným tdro

Jem výlivy Pokud mi práci i
zaměstnání tnflle starali no o eb

a o rodinu svou i spokojenost i

itřittf dlí ve skrovném jeho přibyt
ku Jestli ale nastane krise tuh

rjyslu jestli pozbude práce a tik

výdělko pozbývá těl p F í t 1 i tolí 1

opatření soiě a avýrn potřeb li
volních nouse vkrádá so joJ krov

jeho a hlad tlače na dvéře Vtpo
měňme sobě jen oněch výjtvft o

oicbi jsou četli a velkých měst v

minulých třech létech které ne ode

hrávaly při rozdílení podpory k

udržení ubožikŮ při 2 i muč V i po
měňme at jn že dělník poctivý
dělník musel útočiště bráti k po
lévkárnám a jisti chleb milosti!

Vzpomeňme jen sobě kterak iÍhí

oové putovali přes celý kontinent

aby {otvedli blána svého volajícího
o příležitost k výdělku a živobytí
Meti trpícími jsou mnrzí přemno-i- f

kteří na ládný pád nechtísnl
iiti e k tomu by jedli chleba
milosti mulové to šlechetného

smýšlení a neoblomr é poctivosti a

mnozí s tich padli v obét myšlence
samovražedoé

Kdy! ten kdo zvyknul se slušné

líti a starati sa o rodinu svou jako
o zřítelnici oka avébo nihle po

tbyde příležitosti k vyJělánfsobě
prostředků životních a rejen že

trpí sám nýbrž i vidí rodiuu svou

trpěli a nepřesahuje v blízké bu-

doucnosti ďobo od které by mol 1

očekávali zlepřenf okolností a po
mřr6 tu pak jestli není mysli pev
né a mužné vkrádá se mu pooená-hl- u

myšlénka pobádajícf jej k

"K čemu léci ten

bídný život" myslí sobě "nač
hleděli na utrpení t$cb jij jsi u

mi nejdražilmi když mohu rázem

učiniti konec sému trápení vlast
DÍmu a tím postarat! se o životní

prostředky pro své milé aspoň na

nějakou dobu aspoň na da tři

roky do kteréž doby pak dojistase
p měry tlepsí a tmění Můj ži

vot jest bezcenným tak jak nyní

jej vedu ale když položím jej ta
ty jež mám nejraději bude

jim to vykoupením tacbráněiiím

před bfdoa a hladem" Tako-

vá jest filosofie nežCaitníka a jaký
div 2a sáhá ke tbrani smrtící aby
ae světem se rotloučil? Odchází
blažen věda že bratří ae o potů
stalé postarají a my rtrácfmo jtj
navždy Jak mnohem jinak by to

viak 'dopadalo kdyby nase stano-

vy sřejmě vytknuly a kdyby při

přijímání členil těmto bylo dáno

)i preaem na srozuměnou že v

T případě samovraždy nemá rodina
aamovraha ničeho k očekávání od

naif jednoty že ten kdo sám aba-toj- e

se života aby se abavil po-

vinnosti starati se o ty kteří jsou
mu nejdražiími nemá žádcébo

práva očekávati od jiných aby se

do o jeho rodinu starali že jestli
sám jest zbabělcem který nehce

pěsti břímě tísně kterým viichni

ře kteří zkuSenostmi v životě vydc--r"

bylými jsou schopni úřadoím i tinan- -

čním podmínkám úplně vyhovět!
Jest to důležitý bod který se hlásí o

VaSe uspokojivé vyřízení
Zde hIužiio i podotknout! že kaž

sprivedlivo aby pojistné irvalo i

aby spoUěnost folpovědnou
Hiud umal ! bylo by rpraf
dlivým aby pojištěný
mohl spoerot d itlUlíU k plic
ni dobrovolným a iijmystným vis
Km si livi ti Hou I hloděl na lo i
toho sttnovUia Jk-- i se bltdl na

paliče Kdo si mrhá majetek po

Julit proti ohni psk sám si jej

zapili d jista nemá Žádného tri
a aly pojistínl # domáhal Ud

le itk učinil v pomateni své my
sli Tak také í s pojUtM"i na

lívot Život člověka pdjijllného
jest v jho rukou právě tak jako
Jiné jmění rib jiný majetek jeho

pojiluný proti ztrátě ohněm a ne

bylo by spravrdlivo aby měl po

jištěný na život aneb Jeho potil
stalí více práva domáhali so náhra

dy v případě když by sám si život
vzal nežli má palia v případě žes!
sám svfij majetek upálí

sak dejme tomu Že by bylo

pravda as tak praveno není le
soudy vidy mz ho In jí ve prospěch
pojiilěaých samovrahfl Dejme
tomu Je by y případech lakových
stalo se a požadováno bylo někdy
taplacení pojistného a že by i do-

kázáno bylo že pozfistalí jo samo-vrah- u

bratru jsou k lomu opráv
cěni a jednota byla by odeoutena
k placení Dojista bylo by to pří-

padech velmi nepatrných pečlem
Nevím na příklad ani o jednom
příkladu podobném t doby kdy
Daie stanovy neuznávaly pojištění
samot rahá Není pochyby že v

dobách těchž někteří spáchali samo-vražd- a

a když tak učinili dojiata
spííejeit míli tato Že byli pojtate
nými na mysli nežli lze míli ta to
ve větSinč ny uějSích případft samo-

vraždy Avíak jak praveno ne-

víme o jediném případu že by
Jednou ttó příó:ny bývala žalová
na neb odsouzena Kdežto nyní
platíme každý měsíc na nějakého
samovraba platilo by se v nejhor
sím případě jednou ta několik let
To ale není tou věcí hlavní Al
bratří stěžují na vysoké platy ten
dolar neb 1 50 ročně jež platíme
na úmrtí sam ovrahů není tím nej
horfifm Prohlášením že pozůsta-
lým po samovrazíoh se Žádné úmrtí
na žádný pád nevyplácí odejmut
by byl mnohým a mnohým podnět
ku sáhnutí sobě na Život Když
by člověk takové slabé mysli na

místě nynějšího vědomí že o ro
dinu jeho bude postaráno věděl
že právě naopak tbavil by jí po-

slední podpory posíednf útěchy a

úplně vystavil ji ústrkflm světa

když by věděl že nebudou se bra-

tří o rodinu jeho starati a nepo-

skytnou jí nijakým spfisobem ruky
pomocné po smrti jeho když by
věděl že pojiitění na kteréž by

platil nebude rodině jeho vypla-
ceno a v nejlepiím přípaJě když
by snad bylo možno dokátati že

se pomátl na rozumu až po dlou-

hých letech po velkých soudech a

po rotdčlenl se advokáty mohla

by rodina jeho teprve něco

obdrželi když by věděl že Jen

tehdy když tflstane na živu raQŽo

so pomoci a podpory od bratra pro
sebe a rodina dovolávat! ta my-ílenk-

a

tachovala by nám mnohot
mnoho členů kteří nyní pokosen!
podlehnou Těch mnohých samo-vraž- d

a těch velkých plato jsme
vinni sami následkem naiich nedo

statečných stanov

Na prodej
obrf fwgstro) 11 keflákf

s rht ntr U
tu awasl aéM liaitMNM rsfer láftél

doa tměnou ať již druhu jakého J

koliv bude třeba zavedeni nových
knih pro úřadovnu N II k certíf- i-

kátů diplomů ald a zalisté nříátf (

úředníci Výboru N II ft budou po
vděčni přítomnému sjezdu kdy!
obdrží potřebný návod Činím tato

poznámku zde an s přesvědčeni jsem
seznal že mnohdy ve kvapném jedná
nt sjezdovém mnoho důležitého k

vedení pořádku v Jednotě se pře
hlédne a členové úřadovny jsou po
necháni v rozpacích nevědouce jak
ope se ve všem zachovali

Zdloinl fond
nutno obnovili Výhoda jest patrná
litovat! jest že před léty zrušen

byl neb mohl tachrániti mnohého r
člena v přítomné tísni od vyloučení

řády mohly míti meniích ttrát při
vyloučení úda '

Cestujki listiny

pro členy kteří cestují aneb se tdr- -

ují ta hranicemi Spoj Států třeba

1

ustanovili platnými bez nemocenská J
podpory a pokud Člen jest občanem 1

c i i:i i
nasi repuouay

V případu

Umrti člmavcitini
taktéž třeba článkem v stanovách

opatření učinili

Nové přijatému členu :

má ustanoviti od které doby platí
na úmrtní podporu Přítomně Jo
tnjfovdn na všechna úmrtí v mésí
čním rozpočtu která so udila i před
jeho uvedením do řádu před vvd- á-
ním úmrtního rozpočtu lest zanesen
do hlavní knihy a v rozpočtu čítán
rauu na umru aiera třeba před me
sícem se udála alo v rozpočtu uve
dena Jsou Není to SDravedlivé

při omsě viak žádných jiných opav
tření nestává

Jtr in


