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Chicago dne I řínora i h
( etl jm velmi t edlivi oio pi

)lniftl a Valtm et lUím Jl pí-
dil HJ f4 vobodomisfeý" pod
ohlavením "Nlkolik ďdtlA ke

flink "My a alMM - a nntlm

vyslovit! f ti Jt mil nimi
i l t Amerik křornobyťujal ďbřl
pojmdtl pratlhi n4ho sůva o

Na 4
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nl řfhli jfi li mravní "i kopre
dolA" jsotf ttm lesla spravedlivá

tspiny e "fobodomys!e4" y

Js lna vlo lim % píšu

postrilitt tkh jm ji tím m nad
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l# jakousi dsfisiel pojmt
H#vobo-domyslaosti- "

Co pak tu vlastni
inamnik lyl se prohlalejsme být!
"svob domyslnými"? Je o

jll mime sotežni
tak r tři 1

jako svSj posvitif i l4l
tijiký souhrn )ilfeh i4alt Jo
to nijaké djmy rii'4 tik jako
] mají n4bofenet shrnuté ve etirn
Wee4íiH ve svém Miřlm v boha'
a nebo ve svém "Ketehisma"ř
í bllt! hýl apoitolsm "evotolomy
slnosti' — a nsmíli jasnébn pojmu
o tiareeh fielio systéma takového

Idfilti je ml nemoudrým Aby se
stala v ti nait ihidovanost! daleval
v tom naiem rhaosu mravním a ni-r- o

Iní-- jakisi niprava musnla by
met! nimi být! dřív ostiteno a

bedlivá protřlbeno jaki#i "desate-

ro" svobodomyslností které by se
stalo nám viem svatým a Imponu-

jícím Neboť bet takovho tikU-d- u

společného není možno oútki
vat! lidnou diUI kristalitacl du-íev-

Hyl jsem tedy tklamin ve svém
očekiviní kdyl onen pan dopiso-
vatel Vái nio podobného k svému

pojedniol výtečnému nepřipojil an

jsem dle pěkných niaorA jeho vy-

slovovaných v něm spatřovat k to
mu dostatečné rothlednostt Chtěl

by se nim tudíž stáli Mojžíšem a

doplniti to jakýmisi články "vy
znání svobodomyslnosti"? llýti
"svobodomyslným" jen proto an

se mi "víra" tdá býti protirot-umno- u

nepovažuji sa dostatečné
odAvodněof protože náboženská

sou8'ava co celek má velmi ronoho

dAležitých a krásných předností
před pouhým chaosem jež není
radno nesmyslně bořiti a nebo zleh-

čovat! Držím se hesla:

Kdo jen rouhavými slovy
k osvětě svfij národ budí

podobá ee šílencovi
rukama jenž temno pudí
Chceš li temno zapuditi —

učiň den noo zajde sama
chcc5 li bludy vyvrátit! —

pravdě uč jenž není známa!

Aby se naše "svobodomyslnost"
dostala na cesta důstojnou zašlu-hujío- f

respekt měla by míli svoje
přesné a určité základy k nimž by
by ee každý mohl radostně hlásiti—
a toho dosud není

S úctou Váí

Jan A Oliverius

i ttmUnffk při Mirv4ri(4

hU'V í prertfikt v lái( t4lw k U

by bfasy odsvi lan pro ntav ni í --

datky rtebyly sprimi it4ny ftb
přibl4ly J4 vřlm f (aíi přel
Mi a jet p'kswfr "fypíaf" ď

dítek 4tvn( kterff P"rlříl
i h4'ní M při VfdM i- - Jksí (o

pkua ř při'l átvci seímsm T#r

to tfsim asmi mt aby #e povalo-
val 14 soitd apslanf t ti$hnhnU
sitňl řítset kimis a k Ijby moc tu
mM pak fnf přsdtnfit opravu n(t
ty k rvdhUanviat li lf í ybiby ne

platným a Maov4n( samo ht á!n
I Tato předloha tt it#Mfňt a

ftplitni a bndsli přijata fdy
sobí po tun jn trik ♦jdinl #(4(- -

ÍUtéí]t áplni n#privs lliv m a

ftsoprivf Iným ťrotn hlastjl proti"
Maoal předlohy byly v ten dn pro
jsfniny v pUn4rníni tsed4ní aí
ni které i alch olporaěerty k přijmetl
a Mi a#eo novýeh předloh pod4n—
Vt střsdti přijato bylo nAknlik f řfb
Uh a sire H) proti 0 hhhm i'fien
takon o bobsní ruského bodláku
Hlulné řidítlf (lohfftske prAmylové
Ikoly pro dívky sníženo s Ijooo na

II 500 líea odporu přijata byla pře f

loha amolnnjítl preelnetšm olím
a měs(6m smluvit! se a vřřítfly o

sletění dlaha a vyrovnání tíh"!

vydiní novýrh ápls5 skoro uM

odjfJjdne projedoiviiiy předlohy v

zasedání plenárním Meai Um byla

předlohs aby krádež bicykla jako!
krádei vepřového dobytka povaleni
ny byly za zločin podléhající káznici

tak jako jest krá lei koní Dovoto

váno ! bicykl aneb plnokrevné

prase má větsf cenu neJli kftft ta ny

néjííth dob avftak větsin tomu ne

chtěla rozuměli a obě předbhy
byly pohřbeny Zsitanci předloh
lěcb hodlají pry nyní podsti předlo
hu aby zrušen byl tákon dle něho!

kráde! koní jest iločinein kAznici

podléhajícím a byla považováni za

přestupek jako každá krádež

jiná pouze víak pocbybojo e

že návrh takový bude přijat —

Sněmovna poslanecká učinila mou

dré usnetenf ve čtvrtek a sico nsno
sla ee aby předseda ustanovil troj
člennou koniiii kteráž vyíelřiti má

stav pokladny a jednání pokladníka

ta minulé dva roky a podat i zprávu

ohledně domnělého nezákonnitého

pfljčování peněz bankům a proč bý

valý pokladník Uartley odpíral vy

pláceti poukázky když v dotyčných
fondách byly dle výkazu dostatečné

peníze Zbytek dno stráven projed
náváním předloh v plenárním zase- -

dani a připravováním jich ku ko

necnema p'ijeii
V sněmovně poslanecké hlavní

jednáni hvlo též ve echAi plenárnt a

projednáno ait tucet předloh z nichž

některé odporučeny k přijetí h jiné

zavrženy Mezi poslednějšími byla

předloha povolující 110000 na stři

lení pánu bohu do oken aby ee zji

stilo zdali se Km přitáhne déšť Na

proti tomu přijat návrh aby iiHtano

vena byla Šestičlenná komise která
navítíviti má státní úUvy a pře

avědčití se jaké jsou jejich potřeby
Předloha povolující 40000 na výlo

hy sněmovny prošla jednohlasně
Předseda ustanovil do komise která

má vyíetřili stav státní pokladny
Zimmermana a York Wheolera a

Fornas a Pollarda a Cass —V sobotu

podán byl příklad jak roz imi populi
sté ietření Členové shledali že

nemají na stolkách výtisky předloh
a pan předseda (Jfllo [ten samý O af

fin který před dvěma lety dostat

$500 za to ie po 3 dnv pomáhal při-

řknout! kontraktoru vězeňskému Dor

ganov! 135000 ta staré střepy které

nestály ani ta $5000] sdělil k pou-

čení pánA členA že jedinou přfčiuou
toho jest že není dovoleno ařízen- -
cAm sněmovny kteří nemají celý
'den co dělat aby mohli pracovati

k-- i i pii Ic ltn tflťýfina byla

p'řtll poptiti! n f Aírtitt řMlhl
pt$Mthf ni př#vit( leova př#í

ttnf Mul a k ll a4 ♦!
n p4t ha líní ntvrlena bli přll
hi if-rvi- ani výbořnřft m nUl4 riři#

k(rii přijití (ilmiM 'wlt (4to

pf liofiy mi tnuta iAini
M1 olil#ý h tt d ilťk &ta

ty ?l t k t u nn iUnt piítd ílft
♦ #ci i fni'i býtl 4#

tti'l#rti'il fc'mU rfiftřiii l kte4

ríl # fi#l ilvs maji býtl l --

k!ir4 lilik itrmy Tatn kimU

ř4 iHift'vri$ bytl n irrt4rm a

mi 0i'tut[ flfií iprivy i

tíťb i kth i jistili pfM vlsrb

h!ií f lM hfif r ti tfthor pŽf hla
4 rfVi ItfiýeS př' fitry ptt
h!1 Uvi hn J( h př'i poilani' po
ťH řtlnft rd#valiftýfh pri #nat"rj I

p'Uřiť# píl blft fclsvidsnýnh
přojívii ulsy I přtl ní I'íí
taní mi si přrdifil v jolnom
'kfeu p' driliím 1'rotl ihn lni

l')t t)4 im otifRi rtio asmftsli neltí

in j tt tbytf'ii4 útrata a vyhaťivinl

peull fíf t j inimn I tmh hla

a by In t min vlbCrlnt 190791

vlak pru onu opravu ústavy pouis
"lftití a proti ní 37fy) Komité

klerál byla tulanovena k nitívenl
úitavu iiiítMih' v iVra podala

správu veli!f pK:hvlti'u o správě
i'm stu t(dn a o (poručila aby povo
leno bylo 10 000 na vystavění nové

budovy obydflní pro žáky na místi

staré nedávno vj hořeli
— V sobotu

jíl ntklořl mUH odjeli doma a ti

kdo! tftíitaii jfdiiali vétiinou o před
lohách v zaudáití plenárním i niuht

nejvíce čm asi vyiádala předloha

iykj'cí s £asopin v nirhljmohou

býlí ohUAovsny úřední vyhláiky
Podle rákona uynjAfbo musí takový

časopU rnllí apon 200 odběratelů
5-- týdny 1'opulisté mají v Lncoln

časopis který tsbiŽen byl králce

před minulou volbou a jehož majite
lem jest nynější sekretář senátu bý

valý soukromý sekretář p Jíryana
Jelikož posud nevychází celý rok

temohou v něm býti uveřejňovány
zákonnité vvhlásky a proto k vftli

němu má býlí zákon změněn

V pondělí odbýváno pouze od po

lední seiení V něm projednávána

předloha podaná domněle na ochra

nu vkladatelů ve státních bankách o

jejíž f fi je f zejména populisté usi

lují Proto také jejich hlasy přes
vírdinv námitky pro ni hlasovali V

tomto zatedání viak bylo jim pouká
záno ni jeden čláuek předlohy kte

rý uvrhl ie do zmatku a dokázáno

jim že předloha není tím čím býti

se zdá Ustanovuje totiž že obecné

penfze mohou ukládány být i pouze

jen v buňkách takových jež zákonu

tomu vyhoví Jelikož se zákon ne-

vztahuje na vň'chny banky nýbrž

jen na ty jtZ po zákonu státním jsou

založeny nemohly by seovAem obeo

né peníze ukládati ve větších a bez

pečnějších bankách národních Proto

předloha odkázána zpět k plenární-
mu sezerf Předloha sněmovny po
volu jící 110000 na výlohy enčmu

byla přijata bez odporu Delií de

bata rozpředla se o předloze aby a

každá Školy po dobu Školního vyufio
vání vlál americký prapor Namítá

no proti tomu že návrh ten je pouze
v zájmu hotovitelu praporu že mno-

hé Školní distrikty dluží ta ikolnl

knihy a nemohou zbytečná vydáni
nésti atd a távrh konečně zamítnut

V sněmovně poslanecké nejpilněj
íí prací když tajiAtěna byla dvou-

třetinová věliins bylo přijetí před

lohy nařizující přepočítání hlasft

odevzdaných pro opravu ústavy kte

roi! by počet členil vrchního soudu

rozmnožen byl a předloha přijata 71

proti 26 hlasAm Viicbní popolistl
i ti kteří původně a předlohou ne- -

tt9flt OiftfSV ťill ňff ipaMI
ký mil by privo jako ni pom I

stanovovat! mnoholi dl lobyva
talttva oetrofa kal-bfwín-

i vyllí-min-

býti tni klyl by fa I

admlaUtreíal povolila lm]j ttnli
t fftvtrnr
11 1

ttpravovief edfho tikaná
nila by re la MJ n mm pora lul
mohla by pmte Jfi navrhovat
kdslto vlida ipnélki by ř'f'
vala

Pochybujeme veltře } povstal}
li Uat lep dno a k váli tomi
slílm tbraft stolí neboř míra sim

privy kttr41 Jim If rrto pkv
tn] jest přflli skrovnou nI aby k

vili l stolili privi iifnl ibreft

kdyl ví la vlida asleii v áikýth
t kdyl nadiji jim kym 1 podaří
M )ln teatokríta Mdcecni vnikly
docílili Mimo to masí pováži-i- i

MI f Kabině! jíl divmt utratili
vtikera dívira ves!iby vlitou jim
ilníflé Je! pravidla osvědčily se

klamnými Proto oěokime le
neostanou dříve v tipa it

pooatim pokud svobody neďi
mokou

Z státního kapitolu

V unitu přijaty byly v útrrý ve

tfatfm řtent některé přeIIohy rn k i

nimi! předloh ohledně porot aby

avolivány byly v den soudem arfo

Býra i na hned k tapočetl taedánl
soudního Til předloha snižující
služné okresních komisařA v Douglas
Co $1800 D $1500 Ti'! předloha

nařizující společnostem poulíčnfch
drib aby opatřily kiry vestibuly
Té! předloha Kansomova aby počet
okresních kom i na lů v Douglaa Co

ameoiD bvl a pili na tři Mimo to

projednávány byly níkteró předlohy
v aeienf plenárním _ Ve středu ta

bijeno jednání debatou tdali mi

mayorovi chicagskému taohti duaz

Mebraaky pro chudé chicagské a ko-

nečné aaoeaeno dotaz takorý lanlati

a než den uplynul doSU odpovřď
la toho Dení aapolřebf že se Chicngo
o avé chudó poatari V této Hclifiti

předl íen oá?rh uinHn kterým n
achvaloje přijetí arbitrViuí nmlouvy

Anglii nařicuje se nsftim nen&to

rum aby pro ni hlasovali Celý
oetatoí 2aa stráven projednáváním

předloh v aaaedání plenárním —

Ve čtvrtek bylo nejhlavnéiňím jed
náním debata o tákonu kterým by

ololena byla datl vňem biukftm utát

nim ta áftelem utvoření fondu k ná-

hradě ttrát vkladatelů v bankách

abankrotilýcb Proti předloze této

jeat veliký odpor a právem dovozuje

§e le mají dobré a poctivé banky

platili ta darebáctví nepoctivých a

ivindléřakých ůitava Při távérce

laaedánf usneaeno odporučili před
lohtt ta k přijmutí V tý! den při

jata byla předloha IlanaotnovA unta-novají-

Že v okr Doogtaa & Linea-ite- r

ustanoven býti má při počátku
každého soudního tauedáoí táclupce
k bájení alosynu obžalovaných te
cloSinfi podléhajících trestu káznice

pro tlosyny obialovanó te tloii-n- u

podléhající trestu amni jeAté

jeden extra tv'áňtní obhajovatel
PovinnoBti obbajovatele neskončí a

odbytím přelíčení jím! by ťosyn
yinným uznán byl nýbr! má býli

povinností jeho aby se a rorsndku

odvolal k vrchnímu soudu a vynalo-

žil via možné aby drahý nám alosyn

byl při livotu zachráoén Mimo

těchto projednáno několik předloh
▼ aesent plenárním ťředloha řellcl

k předsevzetí tnovu čítání hlasu o

jednom sa dvanácti navrlených do

datkA k fiatavi jak prošla snřniov-bo-

poslaneckou nenaletla milonti

před očima pána senátora a hodlají

s b ! a v o A

jolna!'! byly di a k

př l!oha tt íí'!{m opravy 4tvy
v to n pÁ'-- i sSy fříf oprav

evfffjfi ini byli p'i# třikrát at
mUln h roahobivala o ní

♦řtííoa tři ptin hliA pr oprarn
tiUvř hnM riin' é řtmy vtch
hlaA (přaa tati o Iporiísoa byla
k přijt-t- l Iř(ihm vé bHa těl na

vrleoi oprava intaty a sice ttdéUjítl

hUofai{ privu Ženským Návrh

tn 'létu jvoa i 'Irpíelt 3i proti 33

hlaoftm přs llolsil nárli'i 'au třetímu

étíiií — )is'ibily podáno bylo ve

snémm ii předloh a v senátu

2f:i Jonáhi vleče se skoro lak jiko
před dvěmi lety kdy trvalu isicdinl
71 dr 6 s s ěm odročil se teprve po

čátkem dobna

V sněmovno pohneeké nčiněn

byl pokus odbývali schM dopoled

ní alt ponít! 4 A členA bylo přítomno

Teprvé odpoledne mohla schAte za

hájena býti Met! jiným předsevzata

opět předloha o ženkém blaovacím

právu a zamítnuta 45 proti 30 hla

sAm Komise která navstírila Peru

odporučila povolení $20000 na tno

vuzlítení obydídufli) stavení pro atu

denty Přijato usnesení aby tvolen

byl pěliélenný výbor k vySetřonl

prAmyslu cukrovarnického a podání

předlohy k povzbuznní zakládání no

vých cakrovarA Ve schAi plenární
stěžovali otět členové že na jejich

stolech nennléiijí se všechny před

lohy jež jiou tištěny a o nichž se

jeluati má a předseda slíbil že do-hl-
é

lne k tomu k'erý z dobře pláce

ných zabálnčA svou povinnost za-

nedbává Předloha dle kteréž má

zřízena býti obecní elěhovavá bniho-vn- n

byla přijatu 50 proti 24 hlasAm

O 1 eněmu illinoisského čteno usne

souf kterým vyslovuji se diky ta ob-

mýšlenou nabídku pomoci nouzi

trpícím v Chioig'1 I delší dobu

jednáno v plenární schftti o dvou

návrzích a sice judon čelící ku sníže-

ní služného okr komÍ4řA v Douglas
a LiDoiHler O) na $1200 a snížení

služuébo okrasním právníkům Když
lělán byl návrh aby okresní zástup
ce v DoiigU Co kde dobrý právník
svou prakcf vydělá si $5000 až $25

000 roční mel dlužné $2500 tamít
nut návrh ten 40 proti 37 hlasAm

Vjírl i n trusty
V New Yorku zahájeno v pátek

tasudání tvlástního výboru zákono

dárstva pod předsednictvím známého

senátora Icxowa jemuž nařízeno

bylo co nejdnkbdněji záleiitosti
trustA a monnpolA státu New Yorku

obchodujících vysetřiti Nejdříve
vzat na řadu IlavermeyerAv trust
cukerní a po něm pak i trusty ostat
ní na řadu přijdou

Listárna mlakc

Jednomu upřímnému pozorovateli:

Iopin Vá5 uveřejníme pouzí vAak

s tou podmínkou když sdělíte nám

jméno kteréž ovšem nebudete li si

přáti v časopise uveřejněno nebude

Do Kavčíma Neb

Pan Joa Hlava převzal jednatel
ství našich listA a jest tudíž oprá- -
vnon na zastupovali ve vstch žale
žitostech nás se týkajících Kraja-
né nechť se na něho e dAvěrou obrá-

tí když cokoliv v našem závodu k

vyřízení mají Pan Jol Spěváček
jednatelem naším více není

Vyd Pok Záp Kuib Am
a Hospodáře

Do TymlalJ So Dakota

Pan V J Pták převzal jednatel-
ství našich listA pro Tyndall a okolí
a jest oprávnčn nás ve všech záleži-
tostech týkajících se našeho závodu

tastupovati Krajané nechť se na
něho s dAvěrou obrátí kdvž maií
cokoliv u nás k vyřízení

Vyd Pok Záp Knihoviřy
a Hospodáře


