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Usneseno obstaralí 1000 ná vrhu- -která chtěla jim dáti $50 — za

každý sud oč měli se pak délítí
Chorvaté Italové a Slovinci Zj
Hakouska-Uhersk- a přistěhovalo se

sem za poslední měsíc 20100 lidí
jících Jistin s vysvědčením lékař-

ským spojenýchMayor Sehmitz byl pravé na par
Po té seh váleny byly následujíkterýmžto počtem zaujalo líukou- -

cí položky a odkázány k výplatě

níku který brázdil vlny Atlanti-

ckého oceánu blíže se k New Yor-

ku a byl hned při vstupu na new
o první místo mezi ze

JfíHiiríuiee (i(t (prolihlkn) 1000

yorskou půdu zatčen Důvěra ve
měmi z nichž přistěhovalci se re-

krutují 7 Německa vystěhovalo
se sem 2157 mužských a 1234 žen

A V VrM Uánh u jilu iM
M V Jíiifitýř nUúuh u jíAu TM

!
Zprávy americké

i Nový velkolepý podnjk
I V St Louisů utvořila ho Ktálá

[ společnost pode jménem "Gulf tu
' ' Lttke Deep Wutcr Ways Asso- -

eiation" kteréžto účel vysvětlil il-- i

linoiský guvernér Deneen svojí řo-- J

čí na bankete v lioteli Jcffcrson
' Jedná se tu o prokopání průpla-

vu 14 stop hlubokého nejprve me-

zi jezerem Michigan a řekou Mis-- I

sissippi k čemuž použilo by ho

L chícažského převodúovacího prů

řejnosti v Jleneyo tímto činem ne-

obyčejně stoupla n doufá se že na M Válek hlužié n jíAu '£Mi

V S Krch ť+tn ln Omuhy WH
V A Kn U Wnls Ihli avtť

Jetí mi '000
M A Knh iÍJm nm

Usneseno aby zahájena byla

Každý v každém povolání může

pracovat í pro dobro naší Jednoty
n k jejímu rozšíření Proč přistu-

povat k jednotám eízoiiárodním

když existuje tu naše Jednota če-sl-
íý

spojek založený nn těch nej-Jcpšíc- h

základech u případě
úmrtí dostává svým požadavkům
daleko správněji než všechny jiné
cízonárodní spojky Dětí bymčJy
náleže)! 'ítHd k těm spolkům o

jichž založení u prospěch stranili

se jejich rodiče wby svým druhým

zajistili podporu až jednou odebé-řo- u

se tam (aIkÍ není návratu

Slova UtUt psána jsou ku prospě-

chu ním všech Nezapomínejte na
heslo "Svůj k svému J"

John C Físher
i

t

NKW PKAíIK Míiiřj — Ctěný

pořadateli Orgánu I V posledním
čísJe bratrskélm věstníku ZOJíJ

četl jsem následující zprávu "Ty

agitace aby kdekoliv to možno

spolky zakládány byly tak ny
naše milá Jednota vzrůstala ih-t- t

ode dne ku naší radostí Na to

byla schůze o 5 hod večer uza-

vřena

Franta A Krch

tom nepřestáno a že spolu n velkou

porotou obrátí so i na ostatní pře-

četná pole na nichž Sehmitz a

Jřuef pracovali Hostinské licen-

ce nezákonitá stavební povolení a

podvodné výsady volají ještě po
dalších žalobách Ileney a agent
tajné policie Uiirns prozkoumali

již skutečně téměř všechna odvět-

ví městské správy co nejpečlivěji
Ovšem pochybuje se že by dosa-

vadní žaloby skončily odsouzením

Mayor u boss rozhodné vyčerpají
veškeré právní prostředky aby co

nejvíce oddálili přelíčení Ale

Ileney aspoň dokázal že mluvil

pravdu řka že se nebude honit za

"malými braftýři" Soudce Mu-rask- y

ustanovil záruku 10000 dol-

larů na každý z pěti bodft

plavu mezi Chicagem u Graf tonem
111 Dále vedla by vodní centa ta-

to řekou Mississippi k St Louisu a

k New Orleansu Převodňovacím
kanálem byla by hlavní překážka
spojení jezer Mississippi odstraně-n- a

a další spojení se zálivem nevy-
žadovalo by většího nákladu než

v iih SMI OOOOÍKV I ko cm kdo pc PINK CITY Míno - Přátelé

bratři a sestry ČSDPJednoty! Dlí- - bratry kteří jsou pro pomíjení po-

platků příjímání hojně členstvuží se nám kviem doba voleb ú- -'

z Ruska 74G7 mužských n 451'J

žen ze Švýcar 23Í) mužů n 208

žen' z Italio 13619 mužských u

5414 žen italští přistěhovalci

přinesli do Spoj Států 119:U

Němci 354:3GMaďaři 67(J40Slo-vác- i

47700 dollarů Ze všech při-

stěhovalců ÍÍÍJGO bylí ve věku níže

14 roků 65011 mezi 14 a 15 a

2455 bylo takových kteří měli již
45 roků 1580: neumělo číst ani

psát 685 osobám byl vstup do

Spoj Států zakázán

Revise celního tarifu

Otázka celního tarifu bude jed-

nou z nejdůležitějšíeh v příštím

kongressu Nelze popříti že do-

savadní úprava celního tarifu po-

máhala trustům k bohatství a mo-

ci Změnu zákona o celní dani žá-

dají nejen demokraté ale i repub-likán- é

ba má se za to že presi-de- n

Koosevelt ve svém poselství ku

kongressu o tom se zmíní Mnozí s

kongressníků i poslanců nechtí o

tom ani slyšeti a z té příčiny jest
jisto že plán ohledně změny cel-

ních zákonů setká se s mnohými

potížemi Má se za to že i kdyby

prošla v kongressu neprošla by ve

spolkovém senátě Ze senátorů

pro revisi jsou Uevcridge z Indiá-

ny Cullom z Illinois a Hurrovvs z

Michigan Durrovvs i CuIIom žá-

dají aby se o revisi pojednávalo

řadníků naších spolků a z té pří- - jbude snad zajímiití zdráva že wís- -

— - --
1 — — — —1

bude uby získána byla pro
Íiiosti podnik tento pomoc

kongressu a státu No-iv- á

tato vodní cesta měla by ohro-
mený význam pro vývoj našeho prů- -

ny si u neboť by se tím dovoz šu-

trového materiálu na všechny stra-

vný značně zlevnil Dolování uhlí

:í kdyby toto mohlo býti laciněji do-- j
váženo zdvojnásobnilo se A hlav

ÚfÉw CSPDJ

}

f

f

ní význam nového průplavu spo-

říval by v jeho výhodném spojení
z rumunským průplavem čímž by
měl americký průmysl otevřené

Členům a tpolk&m ČSDPJ

('tvítlclní schůze výboru odbý-

vala se U října 1006 Zahájena
byla v í):45 ráno za přítomnostíÍol po celém pobřeží pacifického

Néjedná se tu o průplavejlflll bratrů líaštýře Vrtíše Skoka Vál
ti
aviifHWiy

-
naieziiem-zregtufl-

-

ka a Krcha Výbor delší dobu

pracoval na knihách tajemníka í

činy obracím se tímto ku všem jcomonske ojlcjcn) nratrsko jeiino-sp- ol

uhra Irům a spolusestrámbych ty Aneíent Ordcr of U W (ftád

řekl jim několik dobře míněných Star' ióííýcli Dělníků) následkem

a upřímných slov Nejdůležitéj soudního rozhodnutí bylo dáno do

ší věcí pří volbách jest aby zvo-- ! rukou nekvetora jinými ulovy že

lení bylí úřadníeí schopní a ne- - je bankrot Má vyplácet na ní

Každý z nich nechť zná jístném zemřelým členům !KJ000

dokonale stanovy zvláště bratr n Mk jmění její obnáší pouze %%)

předseda tak aby scJiůze byly ve- - 000 IVct členů k tomuto oddě-den- y

správné a v úplném pořád-- ( h ni náležející jest 4100 kteří po
ku' Mnozí jíž pro nahodilé pře celý věk platili a teď jo spolek na

kážky nebo přílišnou vzdálenost mizině n na ně se nedostane u jsou-schů-

se nemohou súčnslnit bylí ce jíž stíiršík jinému spolku nemo-b- y

úplné spokojení ježto dobře by ))ou býti přijati
"—-DJ-

e stanov Z 0

věděli že záležitostí spolkové jsou li J v tom případě když se na-řád- né

vedeny Dále jest důieží- - hromadí v rukou pokladníků bo-

to aby úředníci v jícliž ruce jsme tovost 2500') suspenduje placení

jisté povinnost í složili všemožné rozvrhů až do klesnutí hotovostí

snažili se spolku prospěli sebe na- - pod olunw ten Tím se stalo že

vzájem podporovali a prácí si n členové Z('iiJ platili poplatky za

snadúovalí To nejlépe konatí awsessmenty pouze za sedm měsí-budem- e

když všechny spolkové cň Dl Věstníku pří posledním
záležitostí využítkovány budou suspendování poplatku v měsíci

správné a nestranné - -- ú'sto slý- - srpnu obnášela suma takto su- -

cháváme od mnohých členů "Což spendovanýeh nssessuieiitň $06-pa- k

mně nemohou počkat? Vždyť 000 Jinými slovy kdyby každý

přece za to stojím ? Když ne tu clen platil každý měsíc po-

odstoupím a dám se k anglickému plátky jak je správno od něho

spolku" — Takový ovšem nepo- - žádali o tolik byl by záložní fond

pokladníka schválil je a podepsal

Následují usnesení tvrzené pod

yúní řek ve středu země docílilo

ji by sa 12000 mil dlouhé vodní ec- -

í
bty mezi mořem a jezery

'
President vrátil se domů

m

hned po 4 březnu Cullom nebyl
ale

I '

i "
i-

nejprve přívržencem revise
illinoiští republikáni přejí si reDne 2-- listopadu rozloučil se

president Roosevelt městem Han

Juan za okázalých slavností v

paláci Nadšení bylo
neslýchané Sešlo se tolik lidí že

mnozí z nich se ani nedostali k

i

$J presidentovi aby mu stiskli ruku

Příjemným překvapením pro pre- -

i sidenta bylo setkání se s E C Mor

" ínnem líTcrv nninvu nn i( in rwv- -— - - - - ~ ~ ' " ' —
y j t ti

myslí si že ii anglického spolku ZCJJJ vétsi Jest mnoho nasin- -ku u Santiaga na Kubě a byl jed
ním z prvních pěti kteří ztekli ná ců jíž jsou členy eizonárodníchtaké nečekají Jak nesnadnou vě

i"vrsl rresiuentuv program pro
návrat byl poněkud pokažen tím

že následkem bouřlivého moře ne-íiby- lo

možno vstopití na loď v San

spolků ač správně a někteří vů-

bec ani anglicky neumí Ve schů-

zích spolkovému jednání neroz-

umí ale vzdor tomu anglický spo-

lek nad jiné vynáší a velebí Tu-

kový neostýchá se ani prohlašo-
vat že české spolky v Americo

cí jest zastávali úřad když členo-

vé svoje povinností řádné nevyko-

návají to dovede si řádné před
stavíti pouze ten kdo něco podob-

ného sám prodělal Také časem

najde se našince který prohlásí
"Co pak tam u vás lam mále sa

'Juati nýbrž nezbylo než vrátit se

Pouee odkud presidutit odjel na
'I

pisem tajemníka a předsedy a před
notářem bylo předloženo státním
komisařům Kdyby usnesení toto

vyhotoveno nebylo mohlo by se

stati že byly by potíže s obdrže-

ním lieense pro příští rok Usne-

sení toto zní následovně "My
Václav Tyra předseda a Franta
A Krch tajemník Cesko-Slovan-sk-

é

Dělnické Podporující Jednoty
pojišťující společnosti z St Paul

Minii kterážto společnost je práv-

ně oprávněna provozovat pojišťu-

jící obchod ve státě Minnesota do-

svědčují tímto že ve schůzí vý-

konného výboru dne 14 října od-

bývané následující usnesení bylo

přijato a zaneseno protokolárně

jako část jednání oné Schůze:

"Usneseno (' S 1) P Jednota
tímto přijímá- všechny články

zákonů státu Minne-

sota z r J!))5 jimiž řízeny musí

být i pojišťující obchody ve státě
Minnesota tímto zavazuje se dle

nich jednati a říditi veškeré své

jednání"
Jedním z nejdůležitějšíeh člán-

ku jest onen kterým zakazuje se

vyplatili úmrtní nadaci za živa

pod 70 roků

Soudní záležitost s Tobiskovoii

odložena byla na d"bu neurčitou

Dále bylo usneseno aby ozná-

meno bylo spolku Karel Havlíček

ě 4 že misto clenu výkonného vý-

boru nu inislě vyloučeného 1'etra

Straky přijmu! funkcí tu lr Jo
M Allbrecht

Žádostem br Sutáka a Maďu-- l

o vuJaceui úiíittul pojistky za

musí zahynonti že nemají tak zumé hádky to ti anglického spolku

1

♦V

"Louisianě" odpoledne do ílamp- -

ton Hoads President odjel ze San
$ Juana vlakem do Areeibo a odtud
f jel do Ponco automobilem ná-

sledkem čehož shlédl i jiná místa

než původně bylo v programu
"Louisiana" doprovázená obrně-

nými křižáky "Washington" a

i 'Tennessee' vyjela z Ponee rychlo-- 1

stí 15 uzlů za hodinu a v pondělí
ráno přibyla do Hauipton Koads

L Zde se president přestoupil na

visí a' tak donutili k tomu i Cullo-m- a

Mnozí republikáné ve stá-

tech středojižníeh n severozápad-
ních nejsou příznivci této revise

Úlohou kongressu bude rozluštit

tuto těžkou otázku Bude míti k

tomu 21 měsíců času Koosevelt
už dávno chtěl tuto otázku kon-

gressu předložit ale neučinil tak
z té příčiny že nechtěl oddalovati

přijetí zákona o železničních saz-

bách

Odhalení podvodů v San Fran-cisk- u

Mayor Kvžén E Sehmitz a jeho
boss pověstný Abe liuef který jej
udělal mayorem a s jeho pomocí
zbudoval nejdalekosáhleji!' "graf-tový- "

systém jaký kdy v kteréjn
americkém městě byl zbudován

byli dne 16 listopadu obžalováni

pro vydírání Tyto obžaloby jsou

výsledkem dvoudenního vyšetřo-
vání jež řídil Franeis J Ileney

Opírají se o pět zjištěných přípa-
dů týkajících se vesměs tak zv

"francouzských restaurací" je
jichž majitelé musili platit! velké

obnosy líuefovi za povolen? licen-

cí j-- by jim byly jinak odňaty

jakožto nemravným místům Uwf
dostal celkem 20o dollaru —

arci prohlašuje že prý to byla

pmize odměna již dostal jako

právní rádce Má se za to že sou-vislos- t

mayorovti s těmito restati
racemi prokázal velké porotě bý-

valý policejní kouiUar Tlioiua

f(ciik'uii n bývalí koiiisaři llutluti
i Drinkhouse Huttoit ejuténn
by 1 svého éanii odttrauěli mayo-

rem ft Ijileřem jeti proto ? ui
ře jednu takinou reMinra-- i

KťítuMlt před éawlll V Veřejném

dpisi ottvinit ittityoru Jej ni
vAdél k d"ltneení hostinských bv

(Ititali vhisku juté toáruy

to jde "fine" Mnohý takový se jištěnou budoucnost jako spolky
v anglické řeči mnoho nevyzná a anglické Potom jo jednu třídami-n- a

spolkovém jednání nemůže brát síncií již jsou sice s českým

podílu Sedí tam zti- - kem spokojení ale když přijde čas

cha a poslouchá až když některý k placení stěžují si že spolky če-- z

úřadniků se jej na něco zeptá ké jsou druhé že anglické jsou
tu odpoví "Ves" nebo "No" - - daleko levnější atd To jest VŠillí

Měl jsem onehdy příležitoht pozo nepravda neboť poplatky v at

pohřeb jislé zdejší pa-'skc- spolcích jsou velmi levné

ní jeho KÚeaslnil se hpulck D of Kilo nás očekává že obdrží po-

li ku kterému patři de množství jištění iflOOO a platí 10 dollarů

i

' "Dolfinu" dostihl Washintrton

lomlťlí večerV I českých dam Anglické dámy si méně ať pováží že musil by
fimuářck mu nepovšimli Mil jedno sto roků než splatil by

lak radostnu jest patřit k české-- : dotyčný obnos Zajisté nikdo I 1 l
" W

mu spolku luh jeden k druhému oas tak dlouho živ nebude Jest

lne protože joii z jedné krve - 'naprosto nemožné aby u českých

Přiliv přistěhovalců

Obyčejně na podim příliv
se zmenší Že tomu

není tak roku letošního toho nej-Vpši-

důkazem jst uveřejněný

výkttx přistěhovulvkťho úřadu za

mfulo řljfii 7 HukuU přistě-

hovalo ne emé t't rT(' t muž- -

Dále je naší povinnosti abychom spolků platily se menši poplutkv
starali se všeumuč o vrůst naši neí platí se nyní Dosud ani jedi- -

Jetlooiv llralí'1 roiiiuoinií li ny česky spolek tieanikl it tieui

počet členů našich přispějeme tilu pravd i že jiuonnrodui spolky po

valíte li osVcžclil jejímu co Vlast skMujI Vétsl Jistotu Každv kťtt- -

ně bude íise jenom iuU vlastni jati který jM Cechem upřímným
prospěch Kladu nu srdce bn- - m I by n dáli pojistit i nejprve u

Irům a sestrám aby imijíli tlen-íspolk- českého a když už tuk líc

živa vyhověno mblo na rálilidé

lnových zákonů státních a dih i
'té příčiny stav mitincí jejich
neni tiiluw' aby pojistky tto vy
pb-iďu- být! sum iy

í UsiM M iio aby řád uiv bt ťt ny

jn 1'MNi ccitítikátů br M

NiabUu h IVklvku ííapudu

kj th a :i:ifi žen riterUa p ik

V tduhobvtu a svítidly při-Í-

inMel předělím 7a fini-fckýi-

:i'Ol Ir iuk jeh
'A uherkýth piut'h tl

řii bvlo Hlov&kft uuiksMi a

liryi-nkýť- MaJarů '21
kkých 313tí ivukývh vttalul 1}U

dv liebo synv dbali k touni alivjchcc učitiiti iicmt avrbitdi če-lil-
ii

itcpiistupovali ku spolkům c i - spolky S přániut eltu dob- -

otiářiduÍMl nýbti liby přistoupili řa čK uúni t SUPI jitamcnám '
k ouCtn k lunu patli jich ludeH'1 Aut V Viní

i


