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řifjiniu isnloulíl i druhou Ihfitu

Pro úřad atátnfho ikoldzorc na

vrln byl znovu llunry I CorUat
sice xkoro jednohlasné vzdor houlc
vnatétnu ixlporu který proti nf mu

vedl Namítá ř totiž proti nřmu
že prý Jeitt příčinou mrti paní Not
Monové a její dvou dítek Tato paní
Notoonová byla učitelkou v Omaze

majíu míhIó mbto a velmi sluSný plat
♦ 75 niř-íí- ně Jak nu podobá žado

nila Corbetta před dvěmi lety po

jeho navržení by v pádu svolení
t i i m - to

UMianovii ji za svcno prirumho a aó

týt )( to určitě neslíbil také její
žádost přímo nezamítnut nechtěje mí

zbytečně před volbou nepřáteUtví
dělati Když po jeho svolení ho žá

doucnébo mínta u něho domáhala

nemohl jí toto ponkytnouti a když

pak za několik niřfcu spáchala

utopivši se i s dítkami v

řece MÍHHouri obviňován byl Cor-bet- t

že on prý byl toho vinen avíak

jak řečeno zmíněná osoba měla stá
lé a dobré poHtavení s platem jaký
nemá ani jeden zu sta raužA takže
jeHt patrným a samozřejmým Že

příčina její smrti musela být jiná
nežli snad zklamáni že místo u něho

neobdržela Proto také na námitky

tylo nebrány byly žádné ohledy a

Corbetl navržen znovu větší vítňinou
než kterýkoliv s ostatních navržen

cft Corbetl narodil se v Clinton Co

III roku 1804 a s otcem svým přcsf
dm ho do Nebranky v roc 1878 a

sice do Nelson NuckolU countv
0

T 1 Itlf „1 f 1

itaoyv vzuciaDi poireoneno stal se
učitelem a vyučujíc v zimě pracoval
na farmě svého otce v létě Později
sel na studie do IlaHlings College
kteréž odbyl a úspěchem roku 1889 a

věnoval se cele povolání uciteUkému
od té doby

Stává se nezřídka že úcatníci zá

bavných l tělocvičných her utrpí po-raué-nl

vymknutím obražením atd
Všichni takto postižení měli by vě
dět! že není lepšího prostředku proti
vymknuti odraženi a poranění jako
mnoha leta známy olej sv Jakuba

— Radostná zpráva došla do

města aašeho v pátek a lico byl to

telegram s Iiaton Kouge La ozna-

mující že zákonodárstvem louisian

ským přijata a guvernérem podepsá
na resoluce kterouž hospodářský
odbor se oprávuuje k obeslání výsta-v-y

samisMÍssippskó a výlohy tím

pojené s pokladny státní kryty
budou V resoluci dotyčné nalézá
se zároveň odstavec jímž veškeří

ednotlivci a okresy i obchodní or--
gamsace 2ann jsou výstavu ona

obeslat! tak aby výstavka státu toho

důstojnou byla
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V Niw-Yořké- (it úitavu uitl
skio graduovaly hyMim krajan

ky Mtřnk Librová Kmma Aavlova

0 Ita Iková M J Chudobová K

1 á M Altmaiiová a M Simonová

tak U řadě čkýih učiteluk v New

Yorku sluiiého přlruulku dosla-

ní

Jlxdné fátupcfi do sjezdu Nár

Hav ÍU lu Č H V S v St Paul

odbývanélio v)žsd4lo si pravou ma-

ličkost — pouhých ♦19M6I

V Nové Praze 51 ion zemřel

koncem min týdne jeden s riejzanlou

žilejAích svobodářu tamních krajan
Jau Šerý ve stáří b'i roků

'i Ve Filadelfii spáchal min týdne
samovraždu zastřelením krajan Jos
Onoba zaméMtnánlm douluíkář Týž

pokuxíl se letos již třikráte o samo-

vraždu a teprvé nyní su mu to podat
řilo

j V posledním čísle "Hospodáře"
dočítáme se žo krajan Jos Strouhal

s Iiee County Tex vynašel stroj k

hubeni šknduu na bavlně zejména
tak zvaných mexických pilousů (kvě-top- as

velký — Mexičan Cotton Boll

Weevill) O patent již zažádal

Zkoušky s nedokončeným doposud

Btrojem dopadly nad očekávání do-

bře

Krajan Jan Votočil doulníkář

z New Yorku dán byl polie soudem
v Yorkvillu pod $500 záruky pro su-

rové nakládání se svou manželkou a
dítkem v jichž trýznění a mlácení
nalézá pravou rozkoš Sllučenou
ženu museli dovezli do nemocnice a
dítka stálým tlučením takřka utý-rané- ho

ujali se sousedi Jest to ten

samý Votočil který as před Oti roky
své dítko z prvního manželství vy-

hodil oknem ze 4 poschodí na ulioi

Nebohé dítě se při pádu na dlažbu
tak těžce poranilo že brzy na to ze-

mřelo Voločil byl tenkráte pro
vraždu sice souzen aváak díky vše-

mohoucímu dolaru prohlááen sa ší-

leného a zavežen do blázince kde

krátký čas pobyl načež byl co "úpl-
ně vyléčený" zase na svobodu pro-

puštěn aby novou vraždu spáchal
Kdyby podobné "zvíře'' žilo na sá--
padě houpalo by se již dávno na

oprátce

Nezdravá játra jsou příčinou mno
ha nemocí kteréž však účinkem Dr

Aug Koeniga hamburských kapek
bezpečně a rychle vyléčeny býti
mohou

Hurrau pro ťripule Creek

1'niniiluite že Chicago ltock lglnnd a
rcin: tlni ha jest Jmlinoii linií vedoucí
Z východu přímo do Colorado UpriiitfB

přirozené to brány do Cripple Creek
okrku
Colorado Nprliius leí ns opati Pike's

IVak na východní straně aCripplo Creek

Ícitt
fúittf jihoziípadmlio svahu 1'iku's
a blíží se Jeho ziípndní čáře

7 Colorado Hpriiiirs luifkytiijí se viím
dvě centy Jedna wi Midland dráze Uto

prfntinykeni přes iSurninit do Cripplo
Creek a druha ih Denver a Hio Crandu
dríze iřes 1'ueblo a Florence do Criprde
("retk Vezmete UrtM Hurk Jiland Jiouf

jedouce do zsíntfnVcu UVhto zlatých
dula Mapy cirkulaie a pidm(nky na
H4dáDl u Ino hcnaslian
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Po vítliné pk sbory pfí4j( i
i krot (obo brtjí pilií

tnfíi f Uny TU Jd Hokol v Mil

waukf věnovali hxllá ♦i') H kohm

Mtdouikýtn a ic potíltif m rodá- -
kloi 6b#o

Y úřadovny účetník Nár Hlav

Aidu (' H P H rozdány byly v

minutých dnech rozpočty na řís řci

al JOO pu ♦looo a čís lul na
♦ 7:o na úmrtí bratra % na čí 50 al

lů po J50 na úmrtí manželek bratru

7 bratru zt mřelo 5 na souchotiny a

'i spáchali samovraždu Zajímavým

Jeit že s 19 úmrtí bratrů připadá
II na Chicago — Bratra čítalo bra-trstv- o

Č S I S prvým červencem

10870

t V Oreen Hay WÍ odbýván
budo dne 16 srpna po příkladu né

kolika let minulých sjezd Čuchu na

severo-sápad- fi usazeaých a hlavni s

Kewaunee Meuomiuee Oconto a

Manitowoe očekárá se velké účasten

stvf

j Milwaucká Těl Jed Sokol od

hlasovala kladně návrh Výk Výb
Nár Jed Sokolské by peníze určené

nasávody Těl Jed v St Louis daro

vány byty ve prospěch cyklonem po

stížených a sice povoleno bylo 30

doll Těl Jed Sokol a 'JC dolarů ne

šťastným krajanům St Louiským

(Příklad ten sajisté dojde hojného
následování u prevalné vftšiny jed
not sokolských

% V Chicagu zatčen byl v pondělí
min týdne mladý lékař A (} Beneš

a sice na obvinění z vydírání penéz

pod falešnými záminkami lleneš

započal as před měničem vydávati
batiVovní poukázky ač na bance

vlastně ani žádné peníze uloženy ne

měl a když na něho to propuklo a on

na vystaveny na něho zatykač zatčen

býti měl tu pokuxil se o samovraždu

požitím 12 pilulek morfinových
Přivolanému lékaři podařilo se jej

při Životě zachovali načež vsazen

pan doktor za mříže an záruku v

obnosu $50G za něho nikdo složití

nechtěl

V Milwaukee zmrzačen byl v

pátek 26 června krajan Josef Su-

chý Týž jel v dvoukolovém vozíku

když tu do něho se zadu vozem pou
liční dráhy vraženo on na sem vy

hozen a levá ruka v záloktí mu koly
motoru utržena mimo čehož těžkých

poranění na hlavě utrpěl Kon- -
duktor i brzdař byli satčeni

[ Krajan J ř Vosálkakterýž po

minulých 19 roku saměsmán byl u

Hambursko-Americ- ké Paroplavební

Společnosti v New Yorku a v posleď
ní době řiditelem českého oddělení

tamže byl povýšen byl min týdne
za pokladníka New-Yor-

ké kanoelá- -

re

V Chicago pokusil se 29 června

o samovraždu krajan Fr Seidl a sice

vpálil ai kalí i revolveru do hlavy
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itdjal bliji ftiriťm Ji
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Pliiika Jinývb V řo!i !# iú-ít- nil

podílník iřlifiil prvního
mlýna v okru uvétu a ot té doby
lél v rAinch po lnicích jinýi b V

řot: l7ň byl él iifin Irinlatury a

po více ll byl ckrenním klerkem
Uawiion coutity l'řed dtémi lety

o navrlení s guvernéra
jehož ím mu viak ť lly ku řkodé

strany republikáimké titidontalo Jnt
mulem rytého karakteru kterýž do-

vede zÍHkati i přálelutví každého

tíml ae seznámí

Orlando TefTt navrženeo ro úřad

náméittka guvernéra kterýž zároveň

jent předsedou Renátu Htátního jeitt

obyvatelem místecká Avoca Čau
Co Narodil ae v Elijin 111 v roce

1843 a UMadil ne v nynéjáim avém

domovfi v roce 1867 zakoupiv si

tam tehdy farmu o 480 akrech kte
rouŽ pottud pilně vzdělává Politiky
vSimal mí vždy horlivé a byl v letech

187'J a 18'J4 Cleném Ht&tnltio nenátu

jemuž po uovém roce bude předse
dali

Chaa K Cawey jent kacířem banky
v Pawneo City Nebratika kterýž
uttadil hb v roku 1879 přeMdliv ne

em s rodiétě avého JerMeyville 111

JeHt nyní 45 roku stár a požívá chval
né pověHti Ač jent mužem podni

kavým a obchodníkem prozíravým
v politice nezúcantnil ho nikdy do té

míry aby byl Htal ne úřadnfkem

I' OHedlund navrženec pro úřad

Htátního auditora jeHl rozený Švéd a

ěítá 40 roku nvého Hláří V útlém
Hvém mládí přioléhoval ho a rodiči

do této země a v roce 1880 uHadil ne

v Holdredge Phelpu Co (Hvědfiiv
v krátkoHtl Hvé značné vlohy i vzdě-

lání byl tam svolen okrenním kler- -

kem kterýžto úřad po řadu let sautá
val později pak svolen byl k úřadu
okrevního měřice Před dvéma lety
ucházel ae o tentýž úřad k němuž

nyní byl navržen tenkrát ale docílil

navržení znovu auditor Moore kte

ryž pak Iledlunda V2al za wého pří
ruciho tak že týž zná dopodrobna
pQvlnnoali úřadu pro který navržen

jeMt

Joel A Piper navrženeo pro úřad

sekretáře státního jent též rodilý
Kanaďan a mícw narodil ae v Oxford

county Ontario dne 4 června 1851

Počátkem let aedmdeHátých přintého- -

val ne do llarlan county kdež zaujal
domovinu blíže Alma V roce 1879

svolen byl okienním íkoldozorcero o

dva roky později okreHním klerkem
v kterémž úřadě po denel roku netr-

val Před dvěmi lety svolen byl
tátnfm aekretářem a nyní navržen

Jet snovu pro tjž úřad

A 9 Churchill který navržen byl
snová pro úíad státního sAntuuce

a

eb iw#ftt# ] siřfbrtJi thkU 1

tiítn k lom JI'h1 imd f ItU i j tM
tMfcy by

l' pfvnb ř fí rok A třv4tiťřtb
kjr bylo dl v4kn ni( rrilftoi aftto
I stříbro v Ut#'ftii ik rflí
]! 14 lílO! fb řH# tljlfl Ofl

M }tt Slfíbrnmi in f po
in#r atiý byl iMttfťivtn pro ob t

kovy n#d)ivMal ))(( h prnra
tr Jnfmtt Aé tMbrsři dovonijt t
cbtt lakový Himřr v v4i stříbra
lata jako panoval v nti tto od

počátku salolml řrjuMiky a Jo piř
ur lH jrM Inku y pktt#-tnot- Í

tyl po přvnlt h 4i h--l i f ijrnutf
prvního mincovního zákona ralebni

ymh l& ku I totiJ rioUr tUsý i

ahovalí mři 2476 Rtkub itíího sla

ta a (Ur mtihtnf 37IJ5 ryíího
utřlbrs Víak ři lom oiiřru [jt
tlato nl(ťito4no uuc ilata mí la o
fiřio m4lu řlíi ďiiij Dfl 15 unci

ntřihra a n&i!elk'iu toho nemíU tato
lemů lajnou alaton infnu v oWhu

nlifl Jfu nlřlbrnou a I tó tylo vlmi
in&lo

Tt-rv- e v rot: 18M ucinfn byla
ímřna v íikonř kterouž tavvdeo byl

10 ku 1 a iu Kut npĎitobem
J mnolxtvf rytého ilata obttaluné v

dolaru finenAetiO na S3i2 Vian
ani tento oiu3r nu(Mloídal xcola

ukuteciiů tržuí hodnoté obou kovu

obaJenýtb v mínř nebof obnaho
val ak ílatý ieníí jioiiiřrne ménfi

kovu ntili za plný dolar aneb dolar
Mtribroy obxalioval Ic kovu nežli
ta riaiy koujuti ho mohlo Naitlťd-ker- a

toho tmizela s obfhu mua utři-brn-
á

a iflhtala pouze slátá I mJlbr
nó drobné kteréž druhdy mívaly
plnou v&hu byly co zemň vyváženy
tak ž v roce 185) váha jejich sleb
řena byla zákonům aby e vyvážení
jich zamezilo Od roku 1833 byla
tedy zlatá rnřna v lnut ním a nkuteč

nýra i jediným měřítkem penižnl
Bountavy naňf

1'rávfi tak v roce lín jako o 40

let později bylo unahou docíliti
udržení rnřny obojí zlaló i Hthíbrné

co měřítka a k tomu učeli untanoven
ražební pomér co možno blízkým
tržní hoduoto kovu onécb Vúak

nánledkem neuMtálenoHti ceny tttříbra
oavMcilo ko úplné uemožným udrže-

li oba kovy v obéhu a přirozeno že

ovládnul vždy kov levnéjáí menéí
cenu mající Aň rozdíl obnáAel

pouze néco málo přen dvě procenta
Nuž Dynčjíf tržní poinřr mezi zla

tem a stříbrem jent ani 30 ku 1 a

vzdor tomu požadují Mlříbraři aby
bylo avobodné a Deobmezené ražení
atříbra ve ntarúm poméru 16 ku 1

totiž aby každý kdo vak mříbrný
kov mohl týž vsítí do mincovny a

dát raziti ní Htřtbrnó dolary kteréž

by obftahovtly pouze jen tolik stří-

bra co nyní lze koupili ai za 53 c

Náftledky toho rauní ovíem každý
anadno poHtřehnouti líázem zmize-

la by veAkerá ména slátá i ména pa-

pírová o slato ae opírající (jako
a ménou semě Mtala by ae

ména stříbrná mající hodnotu akoro

jen poloviční Na mínto nynějiich
1600000 penés v zemi v obébu ae

nalézajících zbylo by nám rázem
pouze jen 00000 atříbra a to jeilě
tříbra proti méně nynéjití


