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posli dtlítll členu ZabepeČetl b)l
príslfltf ný díl V tnčsííj čirvnu
Mi dostal jsem uoornční od

jednatele Je navrcenou roniní-sac- í

od státního komisare dink
foli phjali Plátení podle ntáH

bylo pro mne vy mířeno (od ho
do 70 etj mčsíčnči33 a k tomu

příplatky k jáloJnému íondui by-

lo mi to v Iku mnoho a odhod
lat jsem se vé p níe mčsíčué liklá
dat k Muildiut: Ass'r a 1 oné po

jiíťující společnosti jsem umínil

vystoupili Zaplatil jsem posbď
ní assesnienty poslal police po-

jišťující si krtláíi ponánikou že

odstupuji Mčl js u a to Je je
vSe v pořádku ale mbylo lomu
tak

V tllřsítí bfeti oního roku
obdržel jsem % MiUaukie upo-

mínku abych zaplatil ti( ktiré

prý dluhuji C 14 záhžitost nej-

spíše pro nepořádné placení asse

i t

3

poiít'ova í pol čnosti na kt rtt
ií byl apomřl Pfípomfk pfi-s-

ve pfitohé hl'S ní fv poili-11- 1

tnh V krajnkrlll ftoiidil

vT tv(i tu konkursní podstaty pro-

ti' bývalým čhntim o vytnožftil
úmrtnMi poplatku V oblímé
žádosti uvádí se Je p 5htii(arl
dne jj srpna 1H7H stal sečb mtu
Masonic 5 nevob nt Assot iation

of Central Illinois bratrské na

pojišťovací společnosti zalo-- h

né ille zákonfi státu Illinois v

dubnu iHí Pan Shiigart dal se

pojistili na l4oi V dubnu

) krajský sond uvalil na spo-hčno-
st

konkurs n ustanovil Jame
II ( larka správn in jmční Tou
dobou nahromadily se nároky pro-

ti společnosti následkem úmrtí
tak že obnášely JI 134000 Stáno-v- y

spolku činily každého člena

odpovčdnýrn za dluhy společno-nost- i

a soud nařídil správci jmční
aby učinil rozvrh povinností na

členy což tento učinil a dobývá

pohledávku soudné Pan Shugart
má k placení 5 1 25 na kazue umrtl j v loni v červnu vystoupil ze spo-

na každý Í1000 svého pojištč-n-í lečnosti byl jsem ješté oprávněn
a požaduje se na něm 515990" k úmrtní výhodě do 1 červi nce

hustěji vymírali a Čbnů bude po-

malu 11 tím i poplatníku ubývali
11ČČ1 ho se laky na ty poslední do-

slalo mi jiní právem pfmíb JÍ na
to má se hráli ohlnl a pamatovali
na kouic na la adnf kota Dro-

bení se v maté tu Č Iné nraiiisa

(' spuhčky jes áhuhué mčlo

y se spise ilbáti a pracovali k

tomu v případě co se úmtlnfch

výplat lýčí aby se v tom případě
raděj spolky slučovaly v jednotu
nežli s#-

-

drobily n neustále nové
malé spohčky zakládaly což při
vede je k rychlejšímu úpadku a

to budou mít na odpovídání ti

ktiří rotininýrii a nutným opra-
vám vdonijí tak dobře jako ti

in se iči li oprav mocně a rebel

ským počínáním domáhají Moje
úmrtní podpora čili pojištění u

Wis Odd l'i llows bylo na Jlooo
po mnoho l t zaplatil jsem kolem

£500 nuže a nyní m mám 1 toho

nir nežli to vědomí že moje pe-

níze dostali po zemft lýc h bratrech
Odd Fellows vdovy a sirotci"

Tyto případy mohou býti pou
čením všem těm kiloŽ thtí pouče
ní čerpati ze zkušenosti Že k

trvání a prospívání bratrských
spolků a pojišťovacích společen-
stev jest mimo hlásání bratrství

potřeba také něco jiného a to jest:
Spravedlivé a obchodnické řízení

pro obchodní část spolku Po

jištění na Život ve spolcích není

"bratrstvím" to je obchodem to

je "něco za něco" To musí ří-

zeno býti co možno spravedlivě
ku všem a s obchodnickou obe

zři lostí nemá-l- i dříve neb později
nastati katastrofa Ti kdož v

nevědomosti a nerozumu staví si-

ná odpor spravedlivým zařízením

a potřebným Časovým opravám

jsou Škůdci jednot svých í sebe

Stktroii io hlavy — pro trochu

hnoje Píše se z Nov Města n

Met: Tkadlec Frant Falta v

Mezilesí prodal své rodinné sídla
sousedu Kejzlarovi Kejzlar dal

odváŽeti mrvu tkalci Jose fu Ště- -

pánkovi z koupeného stavení Fal-t- a

nechtěl dovolit aby veškerá
mrva byla odvezena a chtěl aby
mu této ponecháno bylo 20 traka- -

řů V nastalé hádce udeřil Falta

Štěpána sekerou do hlavy tak že

týž ihned k zemi klesl a musil býti
dodán do nemocnice v Novém Mě

stě n Met kde poranění podleh-
nul

Jaat to Lidankoa lékařům zrovna
tak Jako laikům Jíy ly učiněny po

kusy epet a opět vysvětlili v čem
vskutku záleží zvláštní účinnost Jra
Petra Hohoka léčení krevních cho-

rob Tuk uerall někteří lidé připiso-
vali zástuliii tomuto jednoduchému
domácímu prostředku že snažili
vřadit! Jej mezi tak zvané "léčení vi
rou" to jest tvrdili U ti kteří lyli
vyléčeni tím lékem byli tak naplněni
"vírou" če to je důvěra která to pro-

vedla a nikoliv lék

Nejsme s t říci zdali je to důvěra
či ne ale víme it prostředek ten do
dělal se Jistých pozoru hodných výsled-

ků Pan H Hoffman z La Grosse

Wis píAe v dopise re dne 24 ledna
18!iíi: S potěšením sděluji že moje
žena tyla užívajíc Holinko vyléčena e

choroby dvacet let staré Měla mo-kvH- vý

bolák na své noze dvacet let
Zkusili jsme každý jen známý prostře
den bez úspěchu Někdy se rána
zdánlivě rscelila ale pak opět se pro
valila Když jsme začali užíváním
Uoboka Ixilák se zahojil a choulosti
vost zmizela

Myslili jsme z počátku že se bolák

opět provalí ale ier uplynula Již dvě
leta a není tile takového k pozorování
Mňenie říci íe jsme bohu vděčni za

tuto cennou přípravu"

Dra Petra Ilonoko jde na kořen

choroby vyměšujíc nečistoty krve —

příroda udělá to ostatní a zdraví pak
následuje Ačkoliv je v nepřetržitém
iiMváuí po vic3 nei Jedno ato let ne

bylo nikdy rozsáhle oznamováno Ne

prodává se v lékárnách Touze zvláít
ní jednatelé je mají Není li žádného
ve vaAem sousedství dopiita na: Dr
P Fiihmey 113 -- 114 So Horné Ave

Chicago lila
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PLASY Nibř Prosím sdělte
v Hovorně: l Jak to dopadalo
když se začali první osadníi I usa-

zovat v ČVc hái h jestli ty údčlyiř
mají stdlád dostávali od knížat a

emanů to dční i práci jestli

pak t tolio povstala robota Ane-b- o

vláda dávala lidem poemky
za laciný peníz a Jestli byla
Prali prvním městem České via
sti 3 Je-l- i možno po moří t
Ameriky přímo do Říma Zde

povstala pověst že zdejíí plzeň-

ský kněz P Ilovora kterýž jel

po lodí do Říma byl tam po vo-

dě za dvanáct dnft Je jo možné?

Joseí Kastl

OtffotM: f jak daleer je
známo zříi ní původní 11 národa
Či bylo patriar
chální totiž rodiny žíly buď spo-

lečně z nedílného statku aneb jej

dělily mezi si be měrou úplně
rovnou VeŠken n nulový stati k

slul dědinou Členové rodu po-

važovali se jako potomci jednoho
otce za bratry a sestry byli

vSi-th- ni

sobě rovni a osobně zcela

svobodni Mužští obírali se rol-

nictvím a chovem zvířat ženy pak

staraly se o domácí hospodářství
o oděv a potravu Změna v tom-

to zařízení započala za panování
knížete Uořivoje Po zavedení
křesťanství počaly působili na

poměry české vlivy sousedního
Německa Vynikající a zasloužilí
mužové povyšováni za pány a kní-

žata panovníci pak zmocňovali se

ponenáhlu víc a více půdy a roz-

množovali statky své jimiž pak
bud doživotně aneb dědičně ob-

darovávali své zvláštní příznivce
Za panování Lucemburských šíři-

ly se Čím dále tím více feudální
zřízení a statky soustřeďovaly se v
rukou rytířů a pánů V úplnou
porobu uvedeno bylo obyvatel-
stvo zejména obyvatelstvo země-

dělské po bitvě bělohorské kdy
mnoho majetku a statků bylo
skoníiskováno ještě více však tři-

cetiletou válkou spustošeno lid

pro víru stíhán a k tuhé robotě

přidržován Teprve za císaře Jo-

sefa II dostalo se lidu selskému
částečné úlevy zmírněním a upra-
vením roboty a zrušením nevol-

nictví následkem čehož panovník
ten vzdor jeho poněmčovacímu
úsilí zůstal ve vděčné paměti lidu
selského Zrušení roboty prove-
deno bylo teprve roku 1848 a
museli se z této ovšem rolníci iti

totiž museli na místě ro-

boty bývalým pánům dáti jistou
náhradu peněžitou jednou pro
vždycky 2 Určitě není nic zná-

mo poněvač nejsou žádné spo-

lehlivé prameny z dávnověku Dle

pověsti jak známo byli prvními
česko-slovanský-

osadníky v Če-

chách družina vladyky Čecha a

jejich první osady zakládaly se v

okolí Řípu 3 Rím neleží pří
moři a tedy jest nemožno odtud

přímo až do Říma po lodi Ovšem
může se však jeti do Itálie do

Neapole a odtud po dráze do Ří-

ma Z New Yorku se může do
Říma snadno dojeti ve dvanácti
dnech neboť velké a rychlé par-

níky konají cestu přes moře za
šest až sedm dnů do Havrii aneb
za sedm aŽ osm dnů do Uremen
neb Hamburgu a z kteréhokoliv
těch míst se dostane do Říma za
dva dny

Co tomu říkáte?

My nnlilííme Jedno mo dolar ndmfnjr s
kmMf pripnd kauru ktr tiemftla hft

tkmu Halí' ťtrrb Curn

f i CTinney A Oo mnjltrlil Toledo O —

My nilupMUil Jame mail p f J ťhi-oej- f po 15

rokl nxnávimn Ji-- J ut poctivého RMl'bll- -

vliov vtorh transakcích
DnsnfnC arbopnlio k provoděni jakéhokoliv
obchodního xivanku Ji flrrn trflnl

VfTMT TltnAJT
Velkootx-hodii- l lékárnici Tvlndo O

WALDINO KINNAM MAKVIN
vrlkooU h IřkArnlul Tolrnlo '

nalťafatarrb Curo at uiivi vnllrn ířln-kuj- ír

pUmi na krtv a xltinl lirány InwtM-f-- n
Mudána tdarms Na prodej n vtarh 14

kárniks Cena liber
IlaJl'1 Family Ptlulkjr Jao nejli-pl-l

vě lk1iish'm v iiiiii míri ji

vyzvaly společně Tuniko k íista-vm- í

dalšího in pf t( ltv ( Vlak

Sihyttalý louk fobvl tak hnul

pohotově vyhotťli pfínl P v ropy a

IM ltlfstě ll'(ts I IlIMllf Vd U j

jfí' píítlí W lm f
piille ti ttl

VČdoinf pflpnVČiMv h t

lotu uvažovat! a po odbytí svátku
a pak že ti prvé své rozhodnutí

sdělí Svátky nvsn in vadily
btí-véni- u

Turku v pokračování
íu'-něh- o

posiupti proti ln nčnni a

na títilft s- v dávajít (mu Ricku

Kil) Í koničiič %ltkv minuly

vytasilo Turecko s pohlavky
a podmínkami j Ž byly iv5i m jeti

pokračováním v j ho taktice a na

jichž pfístoiipt ní llvropi (ojitii
nesvoií I i i lať Porta podmiň-

ky návlt tlujú í : t ( Mstoupt ní

zpět fť 1 k tu TIk siIíc Turecku

i Vy pian ní náhrady vílVnť: lo
Mulíjnfi lib íl Í50 milionů ilulj
3 Zniní kapitulací a koruřné

4 : Zrud ní ilosavailnfch snilouv

Vůíi třmto požaU kiim zíitaly
v Itnot i c é jifi kvaptny a mvi
tím co uvažovaly to řiniti pokra-

čovalo Turt-ck- vt- - vvhoji 1 'ura-

zilo fit k v 11 lotnokos a ohsadílo

toto místo donutilo Koky k
opu-Stř-

ní

AlmyroH a k n Smoh-nskih-

k ústupu a připravovalo s- - k sou-MřVd- ní

svých sil proti
tak jako by zakrofiní vl-mo- tí

ani nebylo
V5ak tu náhle rázt m zmťriila

sc Htiiaci ! Ruče dáno bylo naří-

zení LCdhem pašovi aby ustál od

dalšího utočení a zastavil veškeré

nepřátelství €0 se stalo? Proč

ten náhlý obrat?

Huško vyhodilo trumf ! Nedalo
sice Turecku na jevo že očekává

od nčho podrobení se přání vel-

mocí ale dalo pokynutí vládě bul-

harské že nastala doba k posta
vení armády do pole Bulharsko
ovšem na ten pokyn čekalo a mži-

kem vzplanulo bojovné nadšení v

celé zemi A to pomohlo ! Ihned

zastaveno další nepřátelství se

strany porty kteráž vřdila co by
znamenalo rozpoutání lític války
na celém ostrově balkánském

Prozatím tedy válka zastavena

a vyjednává se o mír do opravdy
Jak zníti bude smlouva míru v

znění konečném těžko předem
určití tolik však jest jisto že na

přepjaté požadavky Turecka vel-

moci nepřistoupí To arci ani

samo Turecko neočekává a pouze
co dobrý obchodník požaduje
mnohem více než co obdržeti ho-

dlá držíc se pravidla že slevítí

se muže vždy
Nebude-l- i řevnivosti ostatní

Evropy na Huško že jemu samot-

nému podařilo se docílit! u Tu-

recka co učiniti celé Evropě od-

porovalo můžeme považovat! vál-

ku řecko-turecko- u prozatím za

skončenu

Žádost o přispění
NlocKAKA Neb 12 května '97

Drazí a milí krajané ! 1'strňte se

nad bídou neslýchanou! Nemáme

co jíst a jsme oděni v hadry Dce

ra naše Františka má souchotiny a

zápasí se smrtí a nemáme centu

bysme jí poslední chvíle před smrtí

aspoň suchým chlebem osladili

Máme osm dětí a přebýváme v dr- -

ňáku nemáme ani krávu bychom
si mohli mléko opatřiti UstriUc

se a zašlete nám dle možnosti

Kdo nepocítil tak děsné bídy ne

uvěří a kdo ji pocítil v létách snad

dřívějších ustrne se nad námi

S úctou
Wencl a Kateřina Maule

u Niobrary Neb

Počasí má velmi mnoho cočiniti
s neuralgickými bolestmi n? však

s vyléčením Olejem Sv Jakuba

jenž vy hojí v každý čas

i 1

1

)

1

:

i

I

vrJ

ft-

i
2

--i

i

"I

i i

J

t

M

1

4

mentd při s o že byly úmrtní

poplatky nedoplat í né přešla U

Moudii který ustanovit assiijnee

aby dluhy skolí ktoval píidu
jsem se zdráhal platit pohroženu
mi že soud vynese proti mne

(judgment) rozsudí k a že na mé

útraty skrze právníka bude rtinj
dluh kolektovati Při tom dáno
mi na srozumčnou že když jsem

kruger
let muJSem prostfm ale bystrm a dň- -

Tzuorovau i cnyiraic politice pronnaneno

dluh který na mfi připadá že ná-

leží zemřelým kteří do 1 čer-

vence 1896 zemřeli tedy kdy-

bych byl zemřel v tom čase byla
by rodina moje táhla úmrtní část'
poněvadž je v právu a že je spra-vedliv-

o

zaplatiti těm kteří v tom
čase zemřeli Z toho jasně vy-

svítá Že společnost Wisconsin
Odd 1'ellows Mutual Life Insu-

rance Co byla již dříve před čer
vencem 1896 v nesnázích s úmrtní

výplatou a že konečně direktoři
nevědouce jiné pomoci odevzdali
to soudu anebo byli sami u sou
du zažalováni Tak konečně za

platil jsem těch tiG
Ve Wisconsinu náleží zajisté

více Čechů k Odd Fellows a i k

tomu pojištění zavděčili by se
naší veřejnosti kdyby záležitost
tuto lépe vyšetřili a v některém z

našich časopisů uveřejnili já na

psal jen co jsem zakusil a ze zda
leka se dovtípil za povšimnutí to
ale stojí naším českým na život

pojišťujícím společnostem aby z

toho čerpaly poučení Zde neplatí
žádná bratrská národní nebo vla-

stenecká vzájemnost při úmrtí a

po smrti se nikdo na to netáže
ale Žádá rTa co byl nebožtík snad
po dlouhá léta připlácel a co po
zůstalým bylo přislíbeno Radil

bych všem našim národním če

ským podporujícím spolkům žen

ským i mužským aby poplatky
úmrtní zavedly podle stáří ale co

jest nejhlavnější vžcí aby pří kaž

amiCek
rresldent tmníivnalské republiky Krueer

iiijmiijm mcrjř uuveui ai poaua
Anglieka

Ve Svornosti dočítáme se ve
sdělení J Doreckýho následovní:
"Na začátku let sedmdesátých

utvořila se ve Wisconsinu společ-
nost "Wisconsin Odd Fellows
Mutual Life Insurance" dle jedno
duchého a prostého plánu Ku

př je nás 1000 jeden z nás umře

zaplatíme každý po $1 a vdova
dostane po 60 dnech vyplaceno
$1000 S tím veliká část "Odd
Fellows" souhlasila Státní vel-kolo- že

zvolila direktory sekretáře
a většina Odd Fellows k tomu při-

stoupila Asi po 20 roku šlo vše
v pořádku když ale pak Rytíři
Pythiovi a Rytíři Cti a jiné poji-

šťující společnosti přilákaly mlad-

ší dorost ve své řady Odd Fel
lows málo přibývalo a starší počali
hustěji nmírati přibývalo úmrtních

poplatků (assesments) více a více
tak že v r 1895 zaplatil jsem

Í3600
K tomu ty zlé časy byly také

jistě příčinou Že mnohý snad ne-

mohl nebo snad přestal připláce-t- i

aby se direktorium zachránilo

před úpadkem a pohanou ode-

vzdalo celou záležitost státnímu
komisaři o pojišťujících společno-
stech k nahlédnutí ten pak po
prohlídce a po uvážení všech okol-

ností uznal že na takovém stej-

noměrném placení assesmento

společnost nemůže se udržeti le-

da přijme-l- i placení rozpočtu dle
stáří a zařídí-l- i se záložní (reservní)
fond aby pro ty pozůstalé tžeh


