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okolností mohl tedy den včerejší
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Opravdové nabídnutí k sňatku

Jsem bezdětným vdovcem ve

stáří 50 roků a vlastním pěknou
íarmu o 320 akrech pěkný nový
dům a všechno v úplném pořád
ku Přál bych si za manželku

dívku neb vdovu od 35 roků do

45 po případě i do 50 když by

byla zdravá musí býti ovšem do-

brého karakteru Přál bych si

zároveň podobiznu která se na

požádání vrátí Za mlčenlivost

se ručí DopiŠte pod následující
adresou: Václav Werner

Lodgu Pole Cheycnne County
x Nebraska
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í!ei (Kolumbus Ohio Kniha

tato jest krásně illnstrovaná a ka-

ždá žena měla by si jeden výtisk

zaopatřiti
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i Ve sjedil OlH4?skll IH!M í

ho bylo im platili na irMfvr íby

Sstupii řádů f'ť m liromáŽb' ní

unávalí dve věc i a ii i přdnf
to že vyplácí ním pojiW ní ni živni
lamovrabů povbnováni jsou -

dé l4bU mjule ku spáiliání ěíliu
takovbo rlné natuovřaŽdy
ktirěŽ se udály v minulých něko
lika b lech Ve Upolc í( llji Ž pojistě- -

ní po iitnovraíi h vplhc y jsou
toho dukiiii že velká větvina

lakových spáchali samovraŽdu pli
dravých smyslech a poue j h

proto aby pozůstalí po nic h obdr-

želi pojištění a tak dlužno ve sku-limos-

považovat! takové spedky
j ž na samovrahy platí za spolu-- v

in niky tu boť t(m takřka k samo-vraždá-

vybízejí Ze stránky
dnihé uznáváno bylo že jest prá
vě tak málo spravedlivým a opráv-

něným vyplácení pojištění po
jako bylo by vyplácení

pojištění proti ohni paličům Však

řády jež přály sobě zavedení pla-

tů dle stáří neshodovaly se všech

ny též s touto opravou a na zákla-

dě prohlášení většiny z těch kte-

réž projevily úmysl Z Č H J

zaloŽiti že s usnešením ohledně

samovrahů nesouhlasí byla pone
chána tato otázka k rozhodnutí
řádům v nejbližší budoucnosti

VŠak ejhle první úmrtí kteréž Z

Č 1$ J k placení má jest prá vě-

na samovraha Bratr Malý člen

řádu Žižkův Palcát v Kavenna

Neb spáchal samovraždu minulý

týden Jestli se nemýlíme bratr

Malý byl původně přijat k řádu

Pionýr ve Wahoo a přestěhoval se

před mnoha lety do Kavenny

8 Placení na úmrtí členů bude

se nyní díti jiným spňsobem nežli

bylo u Jednoty CSPS Každý
člen platí určitou částku dle svého

stáří každým měsícem pravidelně

Tyto peníze takto složené odvádí
účetník státnímu pokladníku a kde

není velkořádd tedy zůstanou u

pokladníka dotyčného řádu Urči-

tá částka platí se každý měsíc

nechť jest úmrtí aneb ne Když
se pak úmrtí udá tedy každý po-

kladník kterýž opatruje tyto pe-

níze na úmrtí složené zašle na ně

takovou Částku v jaké stojí hoto-

vost kterou v ruce má ku hotovo-

sti celkové a ku té Částce jež vy-

placena býti má Ku př kdyby
všichni pokladníci kteří opatrují
tento fond měli v rukou řekněme

Í2000 a mělo by býti vyplaceno
na úmrtí í 1000 tedy každý vypla-

tí z té hotovosti kterou má jednu
polovicí Kdyby měli v rukou

Í1500 a měli k vyplácení tisíc te-

dy každý z nich vyplatí dvě třeti-

ny z hotovostikterou opatrujeatd
Rozpočet k tomu cíli musí ovšem

upraven býti III Úřadovnou

5 Účetníci řádů Z Č lí J mě

li by si bedlivě prohlédnouti sta-

novy tak aby znali své povinno

sti a konali je System placení
na úmrtí bude vyžailovati že

každý účetník když zašle obnos
od Členů na úmrtí vybraný na stát-

ního pokladníka aneb odevzdá

takový klejm sice nezabrali ale

proto pít re jsme spokojeni ne-

boť víme že nemusíme těžko

pracovali našeho kiejmu jsme
vyprali iu":ktré mísy až 7 a

jedné mísy do konce $1 1 lato

jezde všady Klejmy jsou pét s t

střevíců dlouhé a přes celý potok
od kopce ke kopt i někde klejm
jest až pfd míle Široký

Denní mzdy se zde platí £15 za

10 hodin práce Na některých
klejmech se tu bude pracovat! po
celé léto totiž na těch které ne-

jsou příliS hluboké Na klejmech
kde jsou Šachty 1 4 stop hluboké
nebo ještě hlubSÍ musí se kopat a

pálit kde v5ak jsou klejmy mělké
tam je pere s hora horké slunce
země roztaje a pere se v korytech
Několik mužft hází zemi do kory-
ta kterým se voda prudce Žene
dno pak je dolu zařízeno tak aby
tam zlato zůstalo Zlato jest ve-

lice těžké spadne ke dnu kdežto
ostatní písek a kamení voda odne
se pryč Koryta se někdy musí

prát totiž musí se z nich zlato

vybírat! každý den Někdy se

vypere hezkých pár tisíc denně

když jest klejm bohatý Tříštím

rokl in vyveze se odtud mnoho
zlata

Teď je zde všechno dražší než

bývalo jindy ale proto přece lidé

nedbají a každý chce mít i všechno

nejlepŠÍ k jídlu My máme teď i

různé lahůdky i pečené ústřice a

maso různého druhu v krabicích

sardinky ryby mléko ovoce sýr
kyselé okňrky všechno koupíme
co jen jest možná dostali Kvar

tová krabice ovoce nebo zeleniny

stojí 75c ale nežli ji dostaneme
sem na ná5 klejm jedna krabice

stojí nás $125 Co tomu říkáte?
To jest věru drahé jídlo Máslo

jest dosti laciné po ít25 hruda
mouka Í12 100 lh

Dnes jest neděle tak skoro ni

kdo nedělá každý odpočívá K

obědu budeme dnes mfti ústřico
vou polévku a hovězí maso peče
né i smažené vede se nám tedy
dosti dobře Ale piva nemáme!

Kdybych tak teď zde měla jednu
skleničku to bych si pochutnala
A můj manžel by si stejně dobře

pochutnal kdyby zde měl alespoň

jednu boxníčku dobrých doutníků
Zde ten nejhoríí doutník stojí 50

Veskrzný vlak "Kock Island"

dráhy jenž vypraven bude ze zá-

padu do Huííalo ku sjezdu vyšlou-žilcf- t

a jich přátel 'bude rychlík

prvé třídy" Vyjede z Omahy 22

srpna 1897
MňŽetc obdrŽeti místo na tomto

vlaku když se přihlásíte u jedna-

tele Kock Island dráhy UčiíUe

potřebná opatření záhy abyste
obdrželi nejlepŠÍ službu Vlak

jede veskrz beze zmčny
Chladné vodopády niagarské

blíže Uuffalo vábí k sobí v srpnu
a jízdné jest velmi nízké Hlaste
se o podrobnosti jednatele Kock

Island dráhy aneb dopiSte na

C A Runif Knkit Ti~4k
G A V D Omaha Nhi

neb na John Skhastian
Ci 1 A CiiiCAtio Iiu

Pánflm úfadník&m spolků

ČMnt {oÍK-tnnln- knihy jako ln~
er JournaU di-nn- t knihy a jiudod
75c nahoru u Pokroku Nápadu


