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Z 0 měaf A od I května do I li

top!u !o zemřeli následující
břaííís

nikom kdo by inal nijaký "mrrt
třstře Uft l" Jsslll htm lakového

Je ve at4(ě N#w Yorku lo nnt

jltl dAksism Ie Ut být Ml va

♦í h ftaatr!fdi4l státeifi }Uw Yttk

naní MotMtátim a Hwtktl nnl Nw
Yorkam Vo mt ida jak daťee
Víme 141 via la jlrcla ttar f vfma

"bondam" lt r4mks kfaron as

6řa Inffc I Jhi mjítalé lavamjí tntl
li do Jistého nrMtho obnosu pnž- -

ftlho ie spřárné vyplnění i oiftři'itl
éřa Inírh onoho álsdftíks a rflvsdní
ihhn tn-i- který do jahi rukou

přij la Takové a řlké Jn4 mi
hondy 6řidflfkA obecních tak J%ko

pilkových Morff(t Je# podml
hoíná amMa prodajwf kttron ní
k ďi fd44 avftj msjstí-- Jiné ii
bl a tou tlak (odmínkou J umírni

Va t f othydft pAsfbootl Jtlí apl

cen bu Ie dlnlnl A
(nMi) k Jhol

tajiltlní inoriga dán b Jastll

Je v Nw Yorku Jináíe to naím
Tolik ale víme ! bratíl výt hodní a

zejména nw yorití ani br VosAtkn

nevyjímaje aé by měl Mpe vM#t

16tou vždy n vlo n své měřítko a

Živou mocí nemohou po hopit a na

cbtf ntnatl U kil Jý at4t v lníi ntá

avé vlastni zákony oběané alálu to- -

ho aneb občané státu jiného kteří

by v něm jakkolivěk pAsohíti chtěli

musí ae fíditi i4kony toho atátu

I Jak známo již naítni čtenář&m

přijala Č 8 P i) jednota ve ajezdn
avém rozvrh placent na úmrtí dle

itáří a sice dle následující tabulky:

Obnos Obnos

fcřlř4 auM Mdli t? H-- l tll
3431 87 22 20 21 Iřarnní

3 41 28 37 2" "
fl 4522 41 473043 3"
4 43 30 39 2i 6 '

7 39 31 33 4137
32 30 0

4 47 6148 30 7 " -
8 41 36 31 41 42

45 34 40 9 " "
4 41 44 31 41 10

3 48 3381 11

4 65 89 41 49 12 " "
7 64 40 60 4C 65

82 66 13 " M

fl 60 48406243 ?} 14"
7 46 60 43 51 61

35 69 15 " "
16 49 64 43 54 55

38 09 67 5% 61

70 CO 40 40 61 16 " "
12 61 64 65 53 43

62 45 45 51 54

69 58 17 " "

2 46 62 18 "
1 77 19" '

2 48 47 20 "
1 62 29 " "
1 73 33 " M

k

S§fi II ilflllí
18 13 18 VA '4i Vlf 27 39

19 13 18 20 3t 20 28 40

20 14 19 27 34 21 29 41

21 14 19 28 35 21 29 42

22 16 20 29 30 22 30 41

23 15 21 30 37 22 31 44

24 16 22 31 38 23 32 45

25 16 22 32 39 23 32 46

26 17 23 33 40 24 34 4

27 17 24 34 41 25 35 50

28 18 25 35 42 26 30 52

29 18 25 36 43 27 38 54

30 19 26 37 41 28 39 56

31 19 27 38 45 29 41 58
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ide se fiali littuprl podvolili vt-lisl- $

Jdome od plti ku ítyřam
PAJlell n Uk d4l dopadň#ms
Uk %U Hi! V H V O My

bjrhom látali N II Aid aby svo
lal jid v nimi by a pojednalo a

Iravsdlf!j4ím roidllsnf poplatku
úmrtního H]ťi tnto bylo nají

avolati do Omihy N'b Bylo
by vkntku iidoarno aby byl tí
fin al jadnou koneo nerovnému
tomuto rozdílení mail východem a

tipadem H bratrakým poidra
ven Jan Mstuika

Srhnylřr Neb 17 prosince 1138

Í'tn4 redakce org4i C H P H

Čaalo tu dopiay v nich! ae praví
Ie sjezd v řt Paol niíeho nevy
konal To soudí každý dle svého

smyslu a kaldý má právo by své

mínění projevil Já co jeden i
delegálA ttké bteh byl více tmln

raději viděl kdyl ale velká vétlina
chtěla jeo to co se udělalo — jsem
spokojen — poněvadž větiina muaí

vždy vládnout a menlina se má

podrobit jen tak ae udrží velké

těleso pohromadě Kdyl Jsem Jel
na ijesd setkal jaem se na cestě a

p J Vostrovským Kalifornie a a

p Houdkem a Kansas byli jme
úplně jednoho mínění Ie budem

pracovat o tuto tměnu:

Za členy by byli přijímáni jak
muži tak ženy na etejných zá-

sadách totiž aby žena byla úplni
rovna muži vo viem by měla stej-

né povinosti a stejná práva Pod-

pora úmrtní by byla rozdělena na

tři oddíly na $25000 $50000 a

$1000 tak že by jeden každý mohl

přistoupit na podporu Jakou by si

přál aneb kdo by chtěl
mohl by přistoupit do vfiech oddě

lení a to by byla ta nej- -

lepSf oprava jakou jsem
já viděl Jelikož by to dalo přiloží
tost těm kteří nemohou na celý
tisíc platit a předce by rádi členy
řádA Č S P S ae atali a též by
to bylo výhodné pro ty jimž se

tisío dollarA nezdá býti dost Pak

bychom postavili naěí Jednotu me-

zi nejpokročileji! spolky tím že

bychom ženu uznali za rovnou mu-

ži Co so týče placení dle stáří
nezdá se mi býti správným jelikož
ten starSí obyčejně déle při spolku

vytrvá a již tím musí více platit
než mladý Nikdy však nebudu

pro roztržení Jednoty
8 bratrským pozdravem

V Malý

DROBNOSTI

l Ve Weimar v Texasu povolen

byl nový řád Č S P S pod Jménem

Prapor Svobody číhIo 213 a v neděli

dne 6ho prosince byl uveden do Jed

noty Úřadovna Nár III Kádu ne-

uznala za potřebno přijmutí nového

řádu v Orgánu Bratrstvu oznámiti

Jak bratří úřadníci i předminu-
lého čísla seznali uznala Úřadovna

ct Národního Hlavního ftádu za ne

patřičné uveřejňování vyloučených
neb vystouplých ČlenA a proto nebu-

deme nadále podobné uveřejňovati
Oznámení takové náleží pouse a jedi-
ně aaslati ctěné Úřadovně Nár 111

ÍUdu

Dočítáme ae ve Svornosti že asi

ku dni 20 t m svolán Jest v Texa

su sjezd Velkořádu ČSPS za úče-

lem pojednání o třízeni samostatné-

ho pojiitění na život ve státě Texas

Máme ta to že zpráva ta nezakládá

se asi ca pravdě Nepochybně že

bude odbývati ae pravidelný sjezd'
ač možná že též i o té otázce pojed-nán- o

bude

N Br Vosálka soudí že mu$(me
snáti "mortgage bond" Pravili

jsme minule psali Jsme to česky a

ai -- 10 m 4 1 2? 16}
91 l 27 1791

26 -- 4 A 2&r 87 6! 3121

16— 3AI 10 2 2 ''
Tedy fU{ tomu Ie dle tohoto

ářa lotho výksm úmrtí 'enA ph 45

rok A tt trýrh jost více n#l drojn Jeob

tak velké nal ěťrA maiÍ2laí1I
rok A ďfr-ij- bratr Malý !e tabul-

ka h£hu lívota i ti% náa rsahodi I

ft ne řfUý britřa hodí lak Jtko na

víathny jiné lidi A kdy se na náe

hodí tedy Jat nesprivedlivo a lo

najtýle nprdlívo aby platil

trý Jk- -

mlslý na úmrtí Uratr

Malý i nA!e myslit Is jt (o rov

eost ale proto to tím Jaltl nenarov

no

Výsledek voleb řádů ČSPS

— 1CM Heternf Hvězda ííe im v

'onway N D svolil sobě násled Icf

úřadmky: Předseda J V Starý

)citorce Jan Žilka tajemník Frank

Hkata blatník A Wavruolk po

kladník Mtth Vobayds prAvodčí
John J Voráček vnitřní etrál Václ

Matějček venk atráž John Zelenka

praporecník Jan Dřevecký

— lád Moravltí Bratří is 121 ve

West Tez svolil sobě následující

úřadníky: Předseda Josef Křilan

dozorce Jan Holeček taj J F Čer

venka úóétnik Ondř Bidel pokl

Josef Mikeeka průvodčí Tom AS Při-kr-
yl

vnitřní stráž Karel Slíva vyše-

třující výbor Karel Slíva Jan Popp
Torná Přikryl

— ftád Václav ŠoaJdr ěís 92 v

Drill Ohio zvolil sobA následující

úřadníky: Předseda Jan Kunbers

dozorce Fr Pech taj Matěj Ber-naj- dr

úAetník Vít Líska pokladník
Fr Andrle prAvoJčl Jos ProkeS

vnitřní stráž Jos Pezl I venkovní

stráž Rudolf Novotný účetní výbor
Jan Kuobera Fr Herink a Josef

Prokeé
— ftád Zora č 1 13 v Richmond

Iowa zvolil následující úřadníky:
Předseda Jan Sakulin dozorce II

Wacha tajemník Fr Kos Riverside

Washington (Jo Iowa účetník V

Spěváček pokl Fr Telyn prftvodčí
Vác Sojka vnitřní stráž Jos Kohlí-če- k

výbor maj na 3 roky F Kos

dAvěrnik na 3 roky F Telyn

— íUd Mělník č 161 v St Paul

Miun zvolil sobě následující úřad-nik- ':

Předseda Jan Navrátil doz

Vine Haubenschueld taj Ferd De-mut-
h

účet Jos Stránský pokladník
Fr Šanda prAvodč'v A F Sklenář
vnitřní etráž Tom Štěrba venkovní
stráž Jan Tlustoí výbor majMatěj
Misek ř' J Ilammer Jan Štěrba

V 9

— Rád Jaroslav ze Šternberka č
192 v Ammansville Tex zvolil si

následující úřadníky: Předa Jan
Belčík dozorce Vavr Sláma taj
Jos Genzer účetník Ant Šumbera

pokladník Karel Mrázek dAvěrnik
Fr Sobottk prftrodčí Jan Kruppa
vnitřní i venk stráž Fr Rohan výb

pro nem a účetní: Jos Křiitek Va-

vřinec Sláma a Jan Kruppa

— ftid Břetislav č 90 v Cleve
land O zvolil sobě následující úřad-

níky: Předseda Jos Bláha dozorce

Ignác Svoboda taj Aug Bubák 09

Portage st účetník Vao Altman
78 Fleet st pokladník J Metlička

prAvodčí Frank Burval ml vnitřní
atráž Fr Makovička venkovní atráž
Ant Makovička výb nujetku Váo

Štíbr Fr Burvalv st Fr Choura

AntRybák a Jan Šťastný dAvěrnik
Vác Kal va 1696 Clark jíve Výbor
vdov a airotkA John Šťastný Do
V řádu státu Ohio: br Kalva na 3

roky br Bubák na 2 r a br Jan
Wachuta na 1 rok Do patronátu:
V Altman na 3 roky Školní výb:
Fr Choura praporečník Vác Vlacb

lékař dr Jos Sýkoia

Otkom tm n mini 11 IiíH

IH Jcl litilno k l

rí ůmřtí udila i tb 8 m'(cA
kU rifjmínA tltk mim n to la

nň( l 14 Iný r11fol tob bf fnřly

ř4lf m ro'llit t řoiliíuth t4l#th

tib dílfih na mnl( Ji od hory ▼

plátení 6mrt( Jrn ám tah tik

jk jrnř a drohítl Jril na tnrif
fil (iovaloal bycii ta ik4ionoané

Mjř Jrn an apojili M podporotat
folťk ar Jm jíl f
dílu Mjojcnch Htátfi a při tom tni

mi t4ti a vidy býti ocbcttii raduji

pomáhit bratru nelil být! oucenl

podporu poladorat Nahaftm ai

ami nái apofek a uebuda moci ani

nečlen nám jej hanit N4I apolek

j tak uobrý jako kterýkoliv pod

pfirny apolek a Ie f nel mnohé jíní
buďme avorni hajme ieot avou a

avťho apolko H br poidravem
V Malý dftvčroík

DOPI8Y
HpencíT Neb 10 prosince 1898

Ctěná redakce orgánu bratrstva!

Před nějakým čaaem kritisoval řád

Čechie jednání řádu Karlín při
cemž i Vy jaté dofttali svAj dli ft&d

Čechie hledí na naíe jednání jako
na buřičaké čemuž vřak není tak

my nechceme nafti jednotu bourati
ale právě naopak přáli bychom si od

srdce kdyby skvétala Ale tak

dlouho jak budou někteří bratři

jednati na úkor jiných bude jedno-

ta hynout čehož ůkax máme už ny-

ní Jednota rtrácí členy každým
dnem tvlfiété na tápad6 Za příklad
a dAkas toho aloužiž náS řád ftád

Karlín jest ovfiem mladý - jak trefně
řád Čechie podotýká-a- le to neví
že u tebo mladého řádu jsou staří
členové kteří již patří léta k jedno-t- 6

Č 8 P H a vralo jim to mnobo

čaHu a namáhání než-- li eorganiso
vali ten mladý řád Karlín a vinou

východních bratrA v St paultdtém

sjezdu tento řád ttratil polovici

svých členA a jiné jest těžko dostati
neb každý očekával veliké tměny v

onom sjezdu neb to nebylo nio než

přiměřeno pokračovat a duchem ča

bu avSak východní zástupci byli to

mu ná odpor a nyní následky tobo

musí nésli celá Jednota Kdo byl

tedy ve prospěch Jednoty? Jestli

na dále budou se držeti východní
bratři této staré cesty časem ae oct
nou na holičkách

S bratrským poidravem a řád

Karlín č 208 Ondř Křikač taj

Claridgc IV 15 prosince 1890

Tímto vídávám srdečný dík všem

bratrAm řádu Bratři Osvěty čís 153

sa porn oo jenž mně poskytli v mém

neštěstí které mno potkalo v mé

rodině neb neúprosná smrt vyrvala
mně i kruhu rodiného po třídenní

nemoci milované ayny Arnošta a

Václava Věřte bratří že nikdy

nezapomenu co jste pro mně učiní
li Díky Vám

Vál spolubratr řádu Bratří Osvě

ty č 153 Frant Zahrobský

Tábor Jižní Dakta 13 prosince
1890 ítád Hvězda Západu pro

jednal dopis N II líádu stran sní

žení táruky nái ftád a tím docela

nesouhlasí aby byla aárnka sníže- -

i

Máme za to že tabulka tato neplatí

pro každé úmrtí nýbrž pro každý

rozpočet (asseesmet) kterýž se uklá-

dá dle potřeby

I Uveřejňujeme v jiném sloupci

zprávu dAvěrníka státu Nebmka za

pAlroční jeho pfisobení Ke zprávě
své bratr dAvěrnik činí poznámky

kteréž zdijí se nám při nejjoenšfm

naivní Poněvadž výkaz úmrtí jeví
že nf-kteř-f z nejmladSfcb členA kteří

nejkratií dobu v jednotě byli zemře-

li t toho dovozuje bratr Malý že

rprý tabulka života na naňi jedno

tu se nehodí Inu takt Tedy my
Čechové podléháme mezi jinými
zcela jiným pravidlAm! Odkud pak

se vzalo to české přísloví že "mUdý
mAže a starý musí?" Jestli Že bratr

Malý neví proč mladí členové brzy

po přijetí umírají tedy mu to pro

zradíme Jest toho příčinou nedo-

statečná prohlídka lékařská Jest

dosti případů takových že mladému

člověku který ale již zárodek nemo

ce v sobě chová pomohou přátelé do

spolku "aby nezAstala vdova po něm

bet prostředkA" Jinými slovy k vAli

příbuznému okradou bratry Kdyby

byl bratr Malý ohlédnul ne trochu

dále a porovnal výkaz úmi tí v Jed

notě Č S P S s výkazy v jiných

spolcích bila by mu dojista jedna
věo až příliě do očí a ta jest ty sou

chotiny plícní neduhy a tuberkule

jimiž tak mnoho členA ztrácíme a

kteří a pravidla pouze jen králkou

dobu členy byli My víme a vlast

ního poznání že synové národa Če

ského nejsou tuberkolosnějSími než

synové národ ft Jiných al naíe

úmrtní zprávy jeví pravý opak

Bratří kteří nechtí připustiti že mezi

staršími členy udává se větií pro- -

cento úmrtí nežli mezi mladšími

podobají se těm kteří až posud nochtí

věřit že ae točí terně a přidržuji se

Z toho vysvítá že 6 clenQ a to

nejmladíích nevydrželi tini celý rok

někteří i nich jen ai 6 mřsícft než

temřel To poukaiujo k tomu že

Ubalka bíhu života se na n&s ne

bodf a nejlepíl epokojenoat dá taří-ae- ní

Jaké máme teď utejné povin
noati ft atejné výhody pro vřecbny
br ataré i mladé Vidíme tuto že ti

nejraladíí co semřeli byli u řádu

nejkratfií oaa Ku řádu patřil jeden
člen 33 rokA a remřel v atáří 73 let

přiatoupil tudíž v Máři 40 let a platil
tile 33 léta Na druhém mÍHté

přiatoupil jedon v atáří 23 let a než

uplynulo 6 móufcfi aemřel Nejvétňí

počet temřelých v téchto 8 méafcich

patřil k "ádAm 16 let totiž 15 členfi

ďrubý nejvétií počet totiž 12 členu

patřil k řád Am 17 let Z toho jent
vidět ie ti bratřf kteří vidéjf tn je
dinou apáau apolku v tom by pod

pora úmrtní ae platila dle máří totiž

l atarif více a mladil méně ftchou ae

: velmi mýlit a že uvedení tobo by
vfce apolku uSkodilo nežli dobra

"

přinealo a že nynčjňí je apravedli- -

vějif Stejné povinnosti a atejné

výhody pro viechny ataré i mladé
Afi ae namítalo ie ti ataří což již
členové íhou Že by bylí dáni do ru

briky tobo atáří jaké měli když ku

rpolku přiatoupili to by vsak nikte-

rak poplatek neimeníilo jelikož

když by určená auma nestačila ku

kryti úmrtí manelo by ae platit
"dvojnásob jelikož mínfční rotvrh

nuaejf členové taplatit je-l-i méně

ůmrtf Je méně platn je-- li více
fimrtf je též více platn a když platí
Ikaždatejný díl je lépe než aby

ifugu iuo uiuuy ničili-- jn-
-

ládovali atejné výhody Více bratrA

I v mladých a proalředních letech umí
- tif nel těch atariícb a pretoie Jaou
I


