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ummtí trnkurou 1 roadšlil láatka ona metl oftra

osob l nlehl neklřřýfřl odktt tablo

jaksi aplatkoa dluhu býlí mélo Js i

kol ptk vifllknal rpor oto ktefk i

val) i JmI JUto B#ppíraUlno !

kdyl přVIloIefit bude oprava oby

oajným p4obm dostane ae jí
schválsnl potřbřiho poíta hlaaí

Hladíme vatfío torna le nynfjlf
kongras přijda v obluda tomto pf4
ní li la vatřfo i přovsds pntřsbnoa
vslsnatnoa oprava tato

li bt ilodfjstfl aiákonfaof

Žlioiěril tpoUónofti brty vips-- m

stávaly i rány ktaroa Jim udilo
roího lnutí soadftf jimi jajirh tytiU
6ov4nl ae is tíwUm adrlování libo

volných ran a vyfffáfií obacanatva

probl44itio naiisonitým podroW

Dm tákona prml lrata Hal nply
nolo ol riadi(i mnoho dno

o to aby v s#n4ta podiu

byl tikon ktrýrn by oprivnAny byly

piobali to eo vrchní aond airtal o

likonnitým Hanator Forakar s

Obio klarý taprva přad míc#m

natoapil propfijAit aa jim za náatrnj

podiolm předlohy k torna ciliovld
6iv tak iby lo dráhy nicebo nattra

tily a lil atitn Ohio fcio naiíakal

ínoo ktarái v drlsní anatorkého
křaala v Ohio a# stala

Nní to oviara poprvé eo návrh k

tema cílí v konírnu oiinfn byl Jíl
V 63 konírnu dnnokralickém byl

navrlan tikon akoro totožný a byl

by railem prolet Navrženým tiko-ne- m

mi dino býti privo želainiíním

ipoleěnofttsm aby mobly atavlrati

mezi sdou tak tiané MpoolyHtolil
lru!en( za óóelem odtranén( sou-

těže udrlotiní cen dopravních a

dle jistého měřítka dělení as o to

co by na širším obecenstva vydřely

Aby se to drobet zakřl Jovalo divi

předloha privo meziM4tn( železoiSoí

komisi achviliti neb savrhoouti tako
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Volb iřnitorik

Senátor TrfU Indiána podal
sanita předlohu t oprava uatavy
kteroul navrhuje ae imlna f doao-vadní-

tiřJtoba volby aenilořk4 a

tav edenl voleb přímých Toto jeat
Jaden i rávrhft dobrých ktarýl by
mil dojili }Mjlf mime i In

kdyby pMJtl by! v kongreea la
dostalo bv ee tna schválení potřeb
nf h tM ctvrtlo tfllraA státních

íťl tálo teml Jaat titlo opatr-

ným a proto také t idloohavým

přijfminl Jakýchkoliv imln naší

ústavy AJ tato v povodním míní
svém vstoupila v pletnott dcem 4

břeilt 1790 přeee pOUie Jen leeV- -

krite ta celoa tu doba byla opravě-n- t

1'rtot oprava itale hnid t
tipltl po ahvilnf íatevy sloe

prvním kongresem který D4 Její
tikladl eeiel a došla schválení

litO během roka následujícího

Oprav a Uto tabroovale deset Plán-

ka dodaleonfob Jedenáctý £link
navrleo byt v roce 173 dvanáctý t
roce 1803 třináctý v roce 1103

čtrnáctý roka iHflS a patnáctý roka

1870 Hpoaob Jakým uatava

opravili dá Jeat ten la kongrea
mála navrhnoall imlny neb opra
vy aneb míle svolali ta Um uce-

leni zvláštní óttavodárný sjead

kdyl by dvě třetiny slita o týl po
Udalo a navrtané aminy musí do-

jdi schválení tří Čtvrtin vlch nik

16 buď va státních toimech aneb

avláŠtních sjesdech

Jak mámo ústava nynější před-

pisuje volba senátora sněmy státní
mi Tento spftsob volby přijat byl
povodně a U příčiny poněvadl
tvořitelé ústavy chtěli laobovati

slátám jakousi svrchovanost etltnf
A5 atnávali le viecbna moc vy
ebiteti mi s lida přece Jen nebyli
doiti radikálními v tomto avém ni-hled- á

a proto ntvořivio po apfiso-b- a

anglickém koogrea o ďvoa h

v Jedné ponechali přímé

a&atoopení lida v drahé vlak po-

drželi sMtoopenf nepřímé a podob-

né til volba presidentakoa opravili

týmž apaaobem ovlidUni Jaonce

toa myilénkou aby jak volby aena

toraké tak presidentské byly jaksi

výrazem vĎle vlády atitft a ne lida

přímo
Obě tato opatření jak volba

aeoatorS tak volba preaidenta ae

dojista již přežily a nehodí ae pro
naif dobo Není pochyby le v

dobáoS dřívěJSích pfiaobilo aařísení

dcHvadnl dobře a že v aen4ta shro-

mažďovaly ae nejlepií síly at&tni-c- ké

jakými ae jen terně pochlobiti
mohla To viak této doby více

tvrditi nelie ba naopak jest nepo-

piratelným le volby senátorské

jsou největSfm id rojem korupce a

le postavení toho vyhledivati
mohou pouie jen mulové t4molní
neb nástrojové bohatých a mocných

korporací Spflob nynější také

veda tél k torna velmi ahasta le

tftatavají státy v senáto neaastoupe

ny kdyl byly marně sněmy státní

amařily čas k jejich aasedání vy-

měřený zápasem meti ncháveěi a

met! c&jmy jel lastopojí V ny

nějSím sonáta ku přikládá sflstávají

pouie Jen i polovice (jedním sen)
zastoupeny Kentacky a Oregon

proto že ae nemohly sněmy státft

oněch sbodnouti kdo senátorem

volen býti má Před třemi lety

byly v téroi postavení státy Wash-

ington Wyoming a Montana a

kongres v němž by všechny státy

byly úplně zastoupeny jest nyní
skoro vzácnoatí

Jeat ovšem pravda le nominace

a volby apaaobem obyěejnýmnejsou
také proaty pokaždé vlivu tlopo-věatný- ch

avšak konečné rozhodnutí

těchto spočívá přece jen v rukou

lida který csadí volebního

rozhodne kdežto volby dle

spasoba nynějšího jsoa v rukou

malého hloiiku tak zvaných "zá-

stupců" kuří i pravidla bývají

apíie sáatupci korporací nežli zá-

stupci lida Kdyby otázka Uto

cesi v_:erice
} V CblciKa spiobal SI Meina

aamovralle oUlaefm krájen Joeef

Písař Kdyl byl jíl po nakolik rokli

itilaa Islaďaísířo rakam iál Ikari

ěahol přire naachopným byl a k lyl
konaAriš ma řaěarto la Jiného mu na

ibývá le opartoi podrobili a maf
o hodlal ae řa'lí aamovrsf lé a va

dřavoíks se oblail Hyl í Jenarn kť-liekáb-

tpolka

J K vileema érsta pfilaf v ťbl-es- ga

10 břaina llatý hoik krajsnl
Křllka Pan Kfflak JaatmlAařam

mladý boílk Jaho i pravidla bodl

val ni naproti aby m při vymáhá-

ní koni pomáhal Zmínlrbo dna

tél podobni aěinitl cbtšl při Utni
vlak konm do řala hoi#n byl tak

le v Wivfdorl k t ml klal IVri

olnl jako prohliíario přivolaným lé-

kařem is tllki
5 V HtBřgaon liay Wia utnkn

mlnalébo týdne nevinným krajta Kr

Hrdina klarý lalován byl ae atřtianl

Amyala tŠlkého poákoianí ne téla

Hrdina byl tottl komam minulého

týdne na honbě jalenft ještě § jedním
soudruhem a jaa svitačním atřalcem

poatřalil při tom povilliiS farmara

William Birda Ol té doby a ukrý
val obivaje ae trastu a teprve ruina

Ubo týdne před soad se dostavil

J V aobota předminulého týdne

přišla v Chicagu o Život na kolejích

Železničních krajanka Hirbora Voj-

těchovi Til šla si pro brambory a

byla v přechiseii koleji železnič-

ních tak zamyšlenou že příjezdu
vlaka oespoiorovala a pod kola jeho
etržena a na místě usmrcena byla

I V Chicaga vydivin jest nový

časopis Světcra'kterýmž jak se dočf

time mi býti Cechům americkým
tím čim Světozor a Zlatá Praha jest

krajanům naším ve staré vlasti Vy-

davatelem Jest kavirník pan AnJčl

I V Racine Wia přišel minulého

pondělí o livot mladý krajan Stojmír
Klofanda Týl zaměstnán byl v pí
aárně Qoodrichovi paroplavební epo
lečnosti a v pondělí večer odvazoval

lano kterým v přístavišti přivázána

byla loď kteráž právflodplouti měla

Při tom lano jej strhlo aneb on pře-

vaha vzal do vody ee skácel Pádem

musel ntjspíše na trámy hlavou na-

razit! a se omráčili tak že utonul

Jinak smrt? jeho vysvělliti nelze

anto výborný plaveo byl

% Nové Praze Miun dostáno ee

co nejdříve elektrického osvětlení a

sioe podnikately jsoa pp Melounek a

Kagel

f V Cedar Rapida přišel předmi-

nulé soboty k vážnému úrazu krajan
Václav Nerad na dráte Burlington-sk- é

zaměstnaný Bylí totiž při pře-

cházení kolejí noscem parostroje za

sažen a levá noha děaně mu roztr

bána

J V New Yorku přišel v úterý o

livot sedmiletý Antonín Webr Týl
bral si totil s několika soudruhy na

ulici a kdyl zvonek školáky do Školy

svolávající zavzněl spěchal do školy

při čemž ve spěchu své skočil právě

pod kola pouliční dráhy a nel brzdsř

mohl zastavili byl nešťastný hošík

kolami přejet a tělo jeho děsně roz-

mačkáno Smrť byla okamžitou

Samovraždu otrávením spáchal
30 března krajan Jan Hynouš Té-

muž zemřela v srpnu minulého roku

manželka níž teprve městu žil a od

doby té byl tádumčivým a konečně

k aamovraždě se odhodlal

] Z Clevelando oznamuje se že

Národní Hlavní Rád C S P S ode-v- al

částka $1000 kterážto jakožto
úmrtní podpora dědicům zemřelého

Josefa Kubasy člena řádu Tacuma

číslo 170 dědicfirn téhož vyplacena1

býti másouda spolkovému do aprávy
do té doby nei rozhodnuto bude kdo

vlastně dědicem jeho jest Kubasaj
totil odkázal oněch liafa dolarů bra-- 1

tranci v Cedar Ripids žijícímu záhy
na to vlak uíinil závit druhou kte

V Oaktand ('' taln byl kon

rent týdne pro ukradeni adresáře

mttUUhn Oeo Horna hýralý pří
ruAf knihovníka knihovny kongresnl

lM f plnl va

čtvrtek aa e hodft redaktor J II

Vijnn a tftstal nt míst mrtev ftlo-tti- il

sl pádem va

Tornádam ntvitívano bylo ve

étvrtek okolí Hur City Ark a celá

f af bedov f irmerskýrh rotmelant

Poka l mámo byly S osoby pa lajíid- -

eíml troskami usmrceny

Predkým krupobitím jíml Vell

ké Ikody tpňnmtf ntvltfveno va

etřsdt okolí Mt Vernoi lil Í
bMlívé kronpy viMy iQafiauntf
a témlř ani Jsdíné okno tam nei

atalo ušetřeno

V Hnta Vé Kaar Mlíco

oprtvanl v pálak 4 vrahové kleřív

kvltno II9J šarifi tákařni ttvrsl-di- li

V Iticbmon 1 Mo tniían byl V

pátek požárem atrávnl jeden dam

při tem! dva te strávní) uhořeli

7 Atlanta íh upnhnnl v pá-

tek nislýavn guvernéra Alkinsona

ae Mletou Jednou al£inkou a kleroo

od liti ae dáli chce Na tadrlení
obou vyplacena tnaná odměna a lou

vlak Jedinkou (xxlmínkou kdyl ae

atane tak dříve nel obřady avelebcí

budou vykonány

V Chattanooga Tann t nížena

t aobota v noci njvětŠ( budova v

městě Uichard'n Klock a ákoda

$400000 přesahující apfisobena Dva

muži v budově spící příáli při tou
O livot

Kisledkem pferalerí výhybky

vyšinut v aobota a kolejí u Malad

Utah osobní vlak dráhy Oregon

Sbort Lne při čemž 4 osobní vory

rozbity 1 cestující usmrcen 5 osob

těžce a 9 osob lehce poraněno

a Zákonodárstvem minnoaotským

přijata byla v sobota předloha kte-

rouž oprivAuje ee stavba nového ka-

pitolu Vydání s tím spojené kryto

bude dluhopisy jel v 10 letech bu-do- u

splatnými

Předměstí Topeka Kan navští-

veno bylo v sobota po 1 hod cyklo-

nem jímž několik domků rozmeteno

Ve Wichita Falls Tax zastře

len byl v sobota Joe McMabon ma-

jitel cirkusu výpomocným maršálem

Conninghamem McMabon zastá

val se jednoho ze svých zřízenců

kterýž pro nepořádné chování zatčen

býti měl a Cunningbam s revolve-

rem v ruce vážnosti svému úřadu

ajednati chtč)

V Chicagu zatčena v pondělí pí

E Dunkey bydlící v předměstí
Mel-ros- e

Park pro zavraždění farmera

E Kuenetba v říjnu 1802

Lesui požáry

řádily v neděli a v pondělí v pohoří

ca Bullefonle Pa a nesmírné škody

jimi sp6sobeny Ze Stroudsburgu

oznamovány podobně lesní požáry a

značné rozlohy lesa v pohoři Nitta-o-y

Seven Mountains Potono a Blue

llidge padly jim za oběí

Povodně v jlžni Dakotě

Následkem dlouhotrvajících dešťů

a tání sněhu rozvodněny jsou veske-r- y

řeky a potoky v So Dakotě tou

měrou že a břebft svých vystouply a

krajiny okolní zaplavily a to měrou

takovou že zátopa podobná od roku

1881 pamatována není Jakých roz-

měřil povodně nabyly soudili možno

nejlépe z toho Že v Siouz Falls a

Aberdeen nížeji telící příbytky za-

plaveny a na mnoba mfstt-c- že voda

ve staveních výšky až 2 st dosáhla
Ve West port zaloreny ulice do výš

ky as 6 stop Ve Faulkton bylo ně-

kolik doma odplaveno Doprava
Itdezniěnf musela býti téměř na
všech dráhách zastavena neboť tratě

nejenom že v inačné výsoe zatopeny
ale zároveň i v zntěné délce odpla-

veny V mnoha okresích přerušeno
téměř veškeré spojení neboC veške

ré inoaty byly odplaveny

posledhfch ill plamou )aa fothdl
nul aa Kár Hlevrí Ki l paníie navy

plácali rothodflQtf sood-- i polkové

ho vyikatl
' iřidovny uAetnfks Ni' Hlav

ftVIa (' n V M rotaaliny I dubna

rotWity émrtril na ěísla 41 al t%

úmrtní bratra po II 000 a aa éfsle 17

%h 91 ámrlrií mtft!lck brttrA po

lifO Holtoíal laflto Jasl přo břatry
Velké njímevým n#Uf i osmi

Ismřalých břitřft imřalo Jich lasl

aouehotlmi j ln aa utopil a Jeden

tamřel chorobou Udvin

j V Kalona I alřalil ve atřa

da přsdminuUho tý lne v v úmysl

samovrtMftm krajan Jo##f Marik

Týl bil Jtl dlouhoi doba nemocen a

v malomyaioí stl o aamotrtlla aa

pokusil
% V Chicag i apiebal v pátek

ttřalen(m krajan Jan

Kašpar Man řáde ČHPH Týl ta
mšsirtin byl v pivoviře a v $4iak

vrátil ae domu tf rvé kotam půlowl
a "i ulebnatí afřelil ae na lelka do

spinka revolveru tak Jistě te emrt

tiby na to následovala — Píúioa

aťnovrtídy riiinit není

% V Clavelandu opálena mínolý
čtvrtek rino 34atá Barbora Herio-go- va

Til roidílávala oheft při
čcml aa nevšimla !a o kamen nido
ba a petrolejem slojf Nejspíše od

bořením sirky petrolej ae viftal a vy
bucht a nebohá roztřtknuvií ae hoř-

lavinou d'nř popálena

V Dus Moines la ařitila ae v

pálek rán) třípatrová budova v níž

skladiště Deering Harvester Co se

nalétalo Má sh ta to le sřícenl
tavlorno bylo přílišným přetížením
budovy kteráž k účeh podoboému
vůbeo ani stavěna nebyla

V Clevelandu zastavilo v pondě

lí práci na 5000 dělníků na stavbách

zaměstnaných Požadavkem jejich

Jest ravedení fi hodinové práce denní

a zaměstnávání výhradně jen dělní

ků uniových

V Cincinnati zničena v neděli i
rána požárem budova v níl obchod

s koberci G F Ote Co se nalézal a

škoda 1400000 přesahující způsobe-

na '

Pres 1000 tkalců zaměstnaných

v dílnách na látky hedvábné firmy

Giverand Bros ve West Hoboken

Homestead a Hackensack zastavilo v

ponděli práci když požadavkb jejich
o zvýšeni mzdy o 30% vyhověno

nebylo

Tržní zprávy

Cblosgo t dnbek 'ti

Vn- -
}ťit dan Toli bnI lákonlt irát lc a pro-

to panuje bs borsa klid BmiruTiat paanloa
k BlUlm etnám namtálo r tfdol mlonlim a

poklaala pod 70 Vécra preddvala aa

Jarka i 1 aa e!'tt70 pro turrvuee 88 V tvrdá

H&IS oilmka terveiiá 86&S8

KnknNoabjla tl etoj coLablaJií WaiiíSJ

O tm trvá v cxiii Ml atejoa po 17o bU 18(4

3 ne
Žito Ja tkoro e--ar ocbublajtf xa tl%
J4man aatrvávi v cen neuBBBa aa 1IQ

UM wmano Je laf oijtl Txa"V
HoríIho dubftka prlváil aa bujnost tíkíc

kwIs Tykrmooébo tntaeho Jeat pomírnl málo

Vull krmeni prodávají aa vitilBoo po I4WQ400
a ililí pika dosahají trny kí fsto Krávy

a JiiluYlee Jion eay nltil ne před tydonm toUt

po ]ooi34oo a voli k lira HM&áw

Vepřovy dobyUk vador alabllma pHrora jest

ceny poklesle)!! prolává aa 3SélO Tt-tlB- on

po 4 oo

Omaha t deboa 'iff

HováI dobytek setrvává v eeni oetálení

Volt prodávají aa po 4 02450 krávy a Jaloví oa

lIfr34I( voli k sira S30&4IO

Vrprov dobytek Jmt oeoy nltil Bal byl před
1 týdny vlek řece poend vytál M oantl nel

byl ph-- máelerm Vro4vi ae poMaoaiM
Vejce Jea po 1itl%e MWo trvá ti aalny

obyfejná k nakládáni p'kaa atolal

hrondách topila s máalovea lapala
DrlbH Jit Jaa tlvá salaši odbyto Bleptoa

pMdávaJI an po V%t%o

Seaa Ja ersy Bramáiiána a vytla
á ao plfadnl tta a s slila i oo

Brambory dnnád Jena 90 Q k eáieol

ObloeV t a mina witeki 40rj3sOa

St Lonla t dabna T

rtenloe prodává ae levaijlt ailnka fervená

I t ta th
Z (katíte Ja seoy pavaljtl 1 JlHí -

(věto sdružující úmluvy meti dráhi

mi jako! i pozorovat! působení ta-

kových železničních sdruženi a když

by seznala že ustanovené ceny do

právní Jsou přílišnými naříditi jich
zrušení neb sníženi Však rozhod

nutí komise není konefioým a dráhy

mají n iti privo odvolali se z něho a

hledati spravedlnosti ti soudů kteréž

jak známo měří pro lo!ezničn( kor-

porace spravedlnost vždy na buSle a

pro lid sotva na náprstky

Celá tato předloni čelí ovšem pou-

ze k jedné věci a ta jeat zrušeni veš-

keré soutěže a swedeni libovolného

odírání Ža zdánlivě jednání

korporací železničních podro-

beno býti aiá komisi mezistátní ne-zm- ate

nikoho pokud tato nemá ros

bodující slovo a železnice mohou

jakýkoliv její rozsudek vláceti po

leta soudy kdež příznivého rozhod-

nutí pro sebe domabati ee mohou

Jsouff tyto korporace vždy a výhodě

proti obecenstvu neboC jest jich po-

měrně skrovný počet a mohou ee

snáze dorozuměli nežli to množství

lidu od něhož závisí Proto také

jejich "práce" při soudu aneb kde-

koliv jinde jest mnobem vydatnější
a nese spíše ovoce

Předloha Forakera jest

pouze jen ku prospěchu a v zájmu

korporací a doufáme že bude zavr-

žena Uk jako byla zavržena 53l(m

kongresem předloha poslance Pater-ro- na

k témuž cíli

The Chicago

Rock Island & Pacific dráha

tU do Cllfornle drojta mí rum Jeda Ted

BtrbDa kr)!ooo ptoa Colorada drahá p
Texas dráze a Nouthern 1'acific

ťaiiíornie nenji míu
ktorttollv drán Jlsá

Výlety de Califorole p Ileck Island

J§o JobUlMBijU UM m U1 pNxai Bill
po kterékotlT dráM Jiní peakrtnjbM UtníV4m

poaornntU pebodlf

Kejlevnelsi cm jlidntrh Utkl do (Mitot
t Botao H Tflalrck tiekto docfllU

Krjaxdiu da Callfbrnla dnkad Jito arabdriall

nti "Toariit Voidt-r-" obalia]fst B7 a aair
e—tj I Jlai ponaata(
O —ny lUtkl Jltdnleb klaataaa m klarahokoU?

adaatala O B L P Sy aoaa dapltla aat

Jaká Kebaatiaa

OrBaral Tt—-Bt- t Afaat Ohlcaf UL

I — Předplácejte na Hospodáře do

' čacb pouze 1160 roíné

předložena byla k odhlasování vše

obecnému nalezlo by se dojista Jen

málo těcn kteří by torna odporo


