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čík Stockly od 21 pluku a má seV fcv V ' oodáno několik

Nejlepší tvrdé a raSkó uhlí
bnchilzí nrfs nyní leskli aurbé a dohře prosil té tvrdé uhlí radí-

me ivým zákazníkům aby bm uhlím na zimu zásobili ponévadž cena
v hrzku stoupnu — Prodáváme též všeho druhu uhlí mčké od $4 00 do
$750 tuna

COUTANT & SQUIRES

a ty pak v kostele oa místě kázáni

předčítá Povídky ty jsou vzaty
z obecného života a hlavní my-

šlénkou v nich jest co by asi

Kristus na to či ono řekl co by

udělal nebo jak by se zachoval

Jest to zkrátka řečeno porovná-

vání ideálního křesťanství s tím

nynějším plným klamu a pokry-
tectví Nyní nabídli majitelově
tamního časopisu "Topeca Cap-
ital' aby jej na týden vzal pod

KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Wasblortoon

% Poněvač během vyšetřování
mormon Robertse z Utahu se u

kázalo že ve vyšších úřadech ve

tátu onom se nalézá více mnoho-leoc- fl

bylo odpor jčeno výboru

iongresnímu na poštovní záležito-

sti aby záležitost onu vyšetřil

Výboru tomu byly odevzdány stíž-

nosti podané poštovní správč z

Utahu oaproti některým poštmi-strů- m

výbor však uzavřel pro-

zkoumat! ie v soukromí a nedávali

Sklad: 17 a MasonTelefon 930 Písárna: H0({ Farnímu

za to Že byl zajat od povstalců

Vojín Pennant od 4 pluku pě

choty psal matce své vAberdeenu
S D že byl ještě s jedním vojí-

nem ustanoven k vyučování mlá

deže filipínské v odlehlé části
ostrova Luzonu Děti ty jsou

prý velice chápavé a dělají rychlé

pokroky v učení se řeči anglické

Potřebují však čítanky o jichž
bizké zaslání Pennant žádá

' 1 KUBY

' Generál Wood na své cestě in

spekční prohlédnul veřejné budo

vy v Trinidad a pochválil místní
ho velitele vojenského kap Den

hama že vše v městě se nalézá v

dobrém pořádku V provincii
Santa Clara však není postaráno
O žádné veřejné práce tak že si

lid nemůže nic vydělati Generál

Wood byl Žádán aby se venkov-

skému obyvatelstvu postaral o za-

opatření dobytka a rolnického ná-

činí což on však zamítl Jeho
náhledem jest aby se lidu zaopa-
třila práce a on pak z úspor že si

již potřebné věci sám zaopatří

Seňor Villalon tajemník veřej-

ných prací Vyzval všecky před-

stavené obcí aby mu oznámili

jakých j veřejných prací jest v ob-

vodech jejich obcích třeba a jaké
podpory vládní by to vyžadovalo
V železniční správě bude v brzku

též učiněna změna hlavně co se

týče rychlosti dopravy Dle této

změny má býti čas jízdy 1 Hava-

ny do Cieníugos zkrácen o celé 3

hodiny

Výbor republikánské strany od-

býval schůzi v Havaně a usnesl e

vyzvatr příslušníky strany té ku

zvolení vyslanců do národní kon-

vence Na každých 10000 oby-

vatelů má býti vyslán vždy jeden
zástupce do konvence

Gen' Wood na své inspekční
cestě byl uvítán srdečně v Manza-nill- e

kdež seznal ve všem veliký

pokrok Město má 14000 oby- -

Hratelů a V okolí jest všude plno

práce Mezi Amerikány a Kubánci

panuji ta nejlepší shoda a krajina
jest obsazena četným rolnictvem

samostatným
V Havaně byla uveřejněna sta-

tistika letošní z níž vysvítá Že

během roku 1890 tam zemřelo asi

0 4000 lidí více než se jich naro-

dilo Má se však za to že vtliká
část porodů nebyla zaznamenána
Ve vyšetřování podvodů celních

se pokračuj ale k veřejnému
soudnímu přelíčení nedojde asi

dříve než ku konci února Jest

patrno že v podvodech těch se

účastnilo mnoho celních úředníků
1 obchodníků Komise na opravu
soudnictví se již sešla a jak ame-

ričtí tak kubánští členové její jsou
tuho náhledu že se dá oprava
provésti beze změny zákona '

DROBNÉ ZPRÁVY

Ve Frankfortu Ky ustano-

vili kněži všech církví zvláštní
modlení na den 33 ledna aby prý

je pámbu chránil před krveproli-tí- m

jaké se tam před týdnem ode-

hrálo

V Troy N Y žádali zřízenci

pouličních kár o plat 30 centů za

hodinu a aby byli jen 10 hodin

denně zaměstnáni Když žádosti

jejich nebylo vj hověno zastavili

všichni prácí a žádaí jiní se na

j místo jejich nepřihlásili

Geo Eyre bohatý mladík

vyšel si 31 prosince podél řeky
Delaware na hon a více se nevrá-

til st ledna byla mrtvola jeho
vylovena z řeky u BridgeportuN
J svázaná provazy a s prostřete
nou hlavou Patrně byl loupežně

přepaden a zavražděn

Na dráze Wabash hrozí děl-

nici stávkou pakli jim společnost
nezvýší mzdu

'

V Oaklandu CaLse poděko-
val z kazatelstvl James Macinnes

a v poděkování tom praví ie je
rád vesel na světě církev však že

zapovídá veškeré veselí a nutí lidi
k pokrytectví Jsou prý mu mi-

lejší lidé veselí nei ti pokrytečtí
svatouškové

Baldwinova továrna na loko-

motivy obdržela opět novou za-

kázku na "

parostroje Francie
Má dodali Palížsko-Orleaosk- é

dráze 30 velkých strojů a 5 páry
kot kteca ntaji býti do 1 srpna

tak zvaný ácí čili dota

zů na vláduJ ynátor Pettigrew
se táže na smiduvu se sultánem
Sulu a Žádá předložení zprávy ge-

nerála Batesa který smlouvu tu

vyjednal Jiný dotaz se týče prů-

plavu panamského a úřadnícb li-

stin jeho se týkajících Arkaosas-sk- ý

senátor žádal aby smlouva

ohledně ostrovů Samoa byla opět
ně vzata v úvahu což však po
delší debatě zamítnuto Výbor

I

a V Ř

pro volny poaai senátu ave zprá-

vy ohledně pennsylvanského sená-

tora Quaye VětŠida pěti členů

odporučuje aby nebyl uznán za

senátora kdežto Čtyřčlenná men

šina odporučuje jeho uznání ra

státu Pennsylvanie se

nedohodla na zvolení senátora a

odrodila se čehož guvernér použil
a jmenoval Quaye senátorem Vět-

šina výboru je toho náhledu že

guvernér může jmenovati senátora

jen tehdy když zvolený
- senátor

zemře vzdá se úřadu nebo jinak
se stane nezpůsobilým k zastávání

jeho ne ale tehdy když se legisla-tur- a

nedohodne a senátora nezvo-

lí Meošina jest však náhledu že

i v tom případu jest guvernér

jmenovati senátora a teď

má celý senát rozhodnouti buď

přijetím zprávy většiny nebo men-

šiny
Southdakotský senátor Petti-

grew předložil též resoluci v níž

se vládě ukládá aby protestovala
proti zabavovánt potravin a aby

prohlásila každý podobný skutek

za nepřátelství proti národu Spoj
Států
Vesněmovně zástupců byla 35

ltdna skončena debata o zástupci
Roběrtsovi z Utah má li připu-

štěn být! k zasedání či ne Koneč-

ně došlo k hlasování a nejprve
byl zamítnut návrh menšiny vý-

boru aby byl Roberts uznán zá-

stupcem a pak vyloučen Pro

návrh ten hlasovalo jen 80 zástup-
ců proti němu však 244 Pro

nárh většiny výboru aby nebyl
ani co zástupce uznán hlasovalo
268 proti jen 50

Politické !

X Kaliřornský guvernér Gage
svolal legislaturu státní k mimo-

řádnému zasedání na den 39 led
na Účelem tohoto bude zvolení

spolkového senátora na rul stě

Steph M White jehož lhůta do

padla a na zvolení jehož nástupce
se nemohla legisutura shodnouti

Nyní jest legislatura státu Kalifor-

nie většinou republikánská tak že

zvolení republikánského senátora

jeit jisté avšak kandidátů jest
mnoho tak že bude těžko na jed-

noho soustředili většinu hlasů

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Neštovice

V některých částech území in-

diánského vypukly neštovice a

hned se tam všude zavádí blázni-

vá karanténa jakou jen na jihu
spatřili možno Jedno místo před
druhým se uzavírá a lidem není
dovoleno se ani hnouti s místa
Několika obchodním cestujícím se

podařilo uprchnout! z míst karan
ténou obklíčených a železniční

společnosti neprodávajížádné líst-

ky do území indiánského a Okla-hom- y

Skutečně se objevila nt

nákaza v několika malých
místech Oklabomy v Remus a

Avoca byla pošta uzavřena tak že

Žádné spojeoí poštovní s místy tě-

mi nebude a z několika jiných

pošt musí býti dopisy vykouřeny
nel se dále zašlou

Místnosti prodilaíky
Společnost dráhy Union Pacific

uzavřela před nějakým časem za-

řídili na různých místech zvláštní

budovy neb místnost! pro dělníky
u ni zaměstnané První taková
klubovní místnost má býti zaříze-

na f Cheyenne Wyoming v níž

bude čítárna tílocviČoa koupelny
ai a a a

ložnice na coz enec spoiecuosi
vynaložili asi 8—10000 Časo-

pisy knihy náčiní tělocvičné a

lole bude zaopatřeno od společ
nosti a propůjčeno dělníkům k

volnému použiti

Kristovy aovlsy
Kazatel Sheldoo v Topeka

Kas získal si slavné pověsti co

kazatel a spisovatel tsk ie nejta
Ie se na ieb kázání lid hrne- - ale

jela spisy a akMateJ takřka
darotv ! Ca totil arpisaje povUky

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 25 1 dna IMS

Lepit nálada T trhu píniíném kterai tímto

týdnem xapotala ul ponad uarMuje Ozlraka
£ítl(i 2 gio2i hotové prodavnla a důra aa

68 -

pni
kví-le- 07 a čirrenec W Jarka étílo 9

je ah 65S66! a tvrdá 63Vi

Kukuřice iKKt ran pt vné a klidná filo 2 pro-

dav á tr r 3I1 pro kvěiei HH a čerreneo
Nová íi-I- o 8 Je au 8I&SI)4
Orrf Jent eny pevná }![ íiéloa Je za 22 tf®

SI MIJ 6@J&K

Ž't je t i eny nuztainíná fiflo 8 r &'J@ňlc '

Jeíinen jent reny klidné a bez Jnkékolir imi-u- y

tíalo Z Jsa 38© 12 dla jakoctl
Lnóué lemeuo jeal tét T ceně dři ví) Si aa

llJ
Hovrézt dobytek aadržuje nyn( tál r cení per-nřj- íí

ba jet i poněkud ry Hf Wki á nejlepái
krmená voly prodávaly po t5£S@0ňO

a2 ubatojuá po fi rn@fttl) jnt-čn- í krávy
po @4 8J jHlovli-- fa #x@4 7 voly k tirn
32:@4 90 a voly Jut čni 14 li ®5 0)
er v dobytťk následkem bujného etále pří-

vozu kierji p tmě povbnaen byl vynokou ce-ii- od

nyní ponřkud ochabnul '
Pěkný oí nejlipi(

tíík' prodává au ra $4 o@4 lehký po
4 8n®457ft Větilua prodejft byla po M 9
4U

" Omnba 25 ladná ISO '

AE pHvna dobytka jatetniho jet ai průměr
i'f přece porad velmi málo dolita vykrmených
volu rr přiváží Dnea prodávali ta po
♦4H-G- 5 vělťaoii kol 1485 Krávy a Jalovice

tnují odbyt riobrý a erna doati pevnou prodávají
e po tiUX&i '5 Pěkné voly k liru kol 900

lliwr vány a výie placeny Junu ja-ern- a dobroa
kdeJto lehký a batmiý dobytek prodává - o 10O
1A eeuit levněji Oneioi prodeje byly sa $3 0v®

Vepřového dobytka nedovaří aa tak hojně
Juka do některých trh 6 východních tento týden
vik ochabnuti ceny na vý bodě nezli-tal- i ade

bex áíluko kleal na 55

Vejce přváii H hujněj a ceua kleaá jeoa njnt
aa l"c tqcet

M aulo la cny pevné obyčejné dobré d imácl
16 pěkné ať dui ÍSID a mádoveu -

Or'ibi { Je ceny ochable jli repice vypařené 8!4jQ

Tc kurhuy a huy TViSc a kroi-an- i 0 ŠHic

Jhlka pěkná ánadoi Jaoo po t3ui@150 and

New ¥orká IS 75@l 75

Kule jt B ceny nezměněná i t ayrové aa Se

t i 7a tU I eolené 9% i i íc teleci S®B

H od trvá v ceně b amény neilepii výiia
f 1 50 proatředni líCO a níliu tóuO

8t Lnula ledna 1S30

Plenice Jeft pevné a vyříí íinlo % ailroka
fervená v elevaloru 67 nu tra li í @7H4 pro
kvřten 99íS6Ji4 proierveuec B7X- - Trjáťírlo
8 :@tí

Kukuřic Jet ceny atálené ííalo 2 SI pro
květ-- u S% a íi rvenec 3'!

Itavlna Je ceny pevná a vyiíi prostředni M
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H Minulou sobotu byl smrtelnS

pobodán Čech Frank Průcha by-

dlící v č 1370 ave A v New
Yorku Stalo se to v hostinci p
Vopeláka kde Průcha právě dlel
K desáté hodině přišel tam natě-

rač Theodor Rus jenž zapředl
hádku s přítomným podomním
obchodníkem Štočkem při čemž
Rus podotkl Že StoČka zavraždi
—"I čerta mu uděláš neboť's jich
již tolik povraždili" odvětil na to
Průcha a než se nadál zasadil
mu Rus nůž do prsou - načež dal
se na útěk byl ale zihy chycen a

nyní ve vězení očekává - proběh
poranění Průchova1

Do I?aříže
Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob-

drželi Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužili dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li- -

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galvestoo

Hamburg American Line
'
Red

Star Line Holland American
Line Compagnie Géoérale Trans- -

atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dovědět! se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaIati
poštovní lístek a8tí

Hleďte! i lileďtol
Bih-vfc- rafjftl ceny'
Při ledDOV('m vjklfcecím prodeji
Mužiké $1 25 střevíce po 96o
Žen-k- é píkoé 1123 střevíce po98e
Ženské sllperay 60c po 23e

DíUké atřeTÍÍky SOc po 25e

Ptíjto aepo Anton BIlkovL

C J URLS0N 107 So 16th Str
aáatupca po W Jf WbKnf

aaarotl IUvdea'a

Pácin úťainíkfia spolkfi
Č&tní (obchodní) knliij jako Ler-t-n

loarula ctěna! knihy a Jnéoa1

hotovy Továrna ta právě zaslala

10 lokomotiv do Anglie

Ve Filadelfii obdržel soudní
zákaz kapitán lodi Bermuda aby
do 5 dnů z přístavu neodjížděl
poněvadž-

-

od jakéhosi Jamble z

Kingstonu na Jamaice bylo na něj
udáno že má dodati Boerům vá-

lečné potřeby
V New Yorku byla ulice Elm

rozšířena a prodloužena na Lafa-yett- e

pláce pro kteroužto novou
ulici bylo navrhováno jméno De-we- y

st Ozvaly se však proti to-

mu četné protesty a městská rada
rozhodla pojmenovali ulici tu La-fayet- te

avenou

Do San Franciska bylo z

tajemníka vojenství oznáme-

no že Žádní vojínové pluků
kteří se dosud v

táboře Presidio nebo v nemocni-

cích nalézají nebudou více na Fi-

lipíny vysláni nýbrž propuštěni
VMacon Ga bil černoch Bu-tl- er

ženu a když jej chtěl policajt
zatknout dal se na útěk- - Prchaje
střelil tři lidi z nichž dva zemře-

li načž byl sám od stfhatelů za-

střelen

V Cheyenne byl spor želez-

niční správy s dělníky srovnán
tím spůsobem že strojničí á kotlá-

ři odbrželi zvýšení mzdy z 33

centu za hodinu práce na 34
centy

Pět velkých společností že-

lezničních se spojilo k využitko-ván- í

uhelných ložisek v záp Wy-omin-

Na 50 čtverečních mí-

lích se tam nalézají mocná ložiska

měkého uhlí o jejichž vytěžení sě

nyní zasadí 5 společností želez-

ničních
: Barnumův cirkus v Bridge-port- u

Conn kde jest jeho zimní

itanice vyhořel z Části dne 20
ledna čímž způsobeno Škody za

$125000

Po chicagském odvodfiova-cí-

kanálu byla v pátek dne 20
ledna vypravena -- první parní
yabta co demonstrace pro příští
splavný kanál po němž by i vel-

ké lodi mohly plouti z jezera
Michiganského do řeky Missis-

sippi
-

V Salt Lake Utahzastřelil
v říjnu kapitán Milles inžinýra
0'Melveneyho že mu chodil za

Ženou když Milles byl na vojně
V sobotu byl porotou osvobozen

od všeho trestu nebo prý zákony
státu Utah dovolují pomstu zra-

zeného muže

Asi před rokem nalezen byl
Karel Rudolf mrtev na trati dráhy
v Coloradu Mluvilo se o neště
stí vraždě i samovraždě Rudolf o
vě nad čímž se jeho mladá choť

trápila až tyto dni v Semars la
zemřela hořem

Kansaský guvernér chce před-
ložití legislatuře návrh zákona

aby byl ve státu opět zavedeo

trest smrti ale jen v případech
když se porota na tom usnese

V Chicagu byl opět odhalen

podvod jemuž za oběť padlo mno-

ho žen Ohláškou byl nabízen vý-

dělek $8 týdně švadlenám a která
se přihlásila byly od ní vymáme-

ny peníze na potřeby k šití a tak
každá ošizena

Společoost kabelová vydala v

New Yorku prohlášení že nebude

přijímali Žádné soukromé depeše
ďo Pretorie poněvadž zasílání

jích do toho města bylo zakázáno

V Nové Praze Mian zemře-

la 14 t m pí Veronika Válek-ov- á

v stáři 87 let a bned druhý dej
na to sestra její pí Marie Hanzl
ová v stáři 90 roků Zemřelé byl

narozeny v Ruše v Cechách dívčí

jich jméno bylo Toman Prvnljší
přibyta do Ameriky v rgce 1865
a druhá již v roce 185 z

1 Sedmnáctiletá dcera rolníka
J P Randla Minnie bydlící se

svými rodiči 8 mil jihovýchodně
od města Taylor v Texasu - nale-

zena byla dat o ledna obUsaa

svoji správu a řídil jej v tom jde
álníin smyslu Kristovu Sotva

se zpráva ta rozšířila po Spoj
Státech docházejí se všech stráň
četné přihlášky o sta a tisíce vý- -

titkC tohoto Kristova časopisu

nabízejí se mu cenné ohlášky a

odkoupení stereotypických odlitků

pro Četné jiné časopisy Reverend

Sheldon nežádá pro sebe ničeho za

toto týdní redigování časopisu
ale učinil smlouvu s majiteli ie
přebytek přes obyčejné příjmy
listu toho věnují k účelům dobro-

činným

Carter odmítnut

Před spolkovým obvodním sou-

dem new yorským bylo 34 ledna

rozhodnuto že bývalý kapitán
Carter byl řádně odsouzen vojen-

ským soudem a že soud civilní v

té věci nemůže ničeho učiniti

Jak jsme již oznámili} byl Carter
odsouzen vojenským soudem ku

óletému pobytu v káznici za pod

vody jichž se dopustil při zadává-
ní kontraktů na pracech přístav-
ních Vláda tím byla ošizena asi

o 1% milionu a v podvodu tom
museli míti účastenství mocni pá
nové jimi na tom záleží aby
svého spojeoce Carters před tre-

stem chránili Učinili tento snad

poslední krok chtíce přenést! zá
ležitost onu z oboru vojenského
soudu k civilnímu ale nepovedlo
se to Soudce rozhodl ' že se

Carter nalézal pod právomocí
soudů vojenských a soud civilní

že v té věci nemá práv zakročili
Nyní bude pokračováno v soudu

s kontraktory kteří při podvodu
tóm 'napomáhali neb na oě jsou

vzneseny Žaloby pro podvod před

newyorským obvodním soudem

Neštěstí na dráze

U Wilkesbarre Pa sjel těžký
nákladní vlak ze 24 kar sestávají-
cí s velikou rychlostí do nádraží
v Asbley a narazil tu na lokomo
tivu V jejne z kar nalézalo se

30 beden dynamitu který otřesem

vybuchl a rozmetal 18 kar nejblí-ž- e

stojících a 10 lokomotiv Kůl-

na pro lokomotivy a velká nádrž-

ka na vodu byly též rozmetány a

v dalekém okolí všecka okna

rozbita Tři brzdiči byli' v tro
skách nalezeni mrtví a několik

lidí těžce raněno

Z FILIPÍN

Arcibiskup Cbapelle dával 34
ledna v Manile audienci jak kně-ží- m

tak laikům kteréž se zúčast-

nilo i mnoho vynikajících osobno-

stí Na ulicí před obydlím legata
se shromáždilo množství lidu kte-

rý pokřikoval na mnichy i arcibi-

skupa Nosaleda posměšně když

pak se i generál Otis se svým prů-

vodem ubíral k legatovi byl uví-

tán od lidu provoláváním slávy

jak se tvrdí odejel arcibiskup
Cbapelle do Manily s instrukcemi

vlády washingtonské aby uspořá-
dal tamní církevní poměry dle

způsobu amerického aby byla
církev od státu oddělena Církevní

majetek nebude zabaven bez ná-

hrady ale od daní nebude osvo-

bozen jiný leč ten jehož se užívá

výhradně k bohoslužbě neb úče-

lům dobročinným Mniši mohou
zůstali v zemi pokud se nebudou
míchali do politiky a záležitostí
úřad nich musejí však z nfajetku
svého daně platili Školy budou

od vlivu církve osvobozeny ač se

proti zařízeni skol katolických ne-

bude ničeho namítali Obecných
peněz se nesmi použfvati k Žád-

ným účelům náboženským aniž
budou kněži vyjmuti od jakýchko-
liv povinností občanských
Gen Otis oznámil do Washing-

tonu ie západní pobřeží ostrova

Panay jest pro obchod otevřeno a

přístavy podél Laguna de Bay
budou otevřeny během týdne
Dále "se zrnilo je o několika bit-

kách Si povstalci kteri skončily
vítězstvím našeho vojska a roze-haáal- ni

povstalců is ledna v
I okolí Sen Těsna se ztratil poru

o tom ničeho do veřejnosti až coi

vyšetřováním bude zjištěno
% Senátní výbor vyšetřující d-

oplatky montauského sen Clarka

odročil další vyšetřování na příští

pondělí Až posud vyslýchal svěd-

ky vypovídající naproti Clarkovi

v pondělí však započne vyslýchali

ty jež si Clark za svědxy povolal

a kteří mají svědectví předešlá buď

vyvrátili nebo oslabiti

X Mootague White zástupce

transvaalské republiky byl přijat

23 ledna od tajemníka Haye v

soukromé audienci Setrvali spolu

po celou hodinu v tajné rozmluvě

ač White tvrdí že nemá Žádného

úřadního poslání aniž splnomoc-oěn- í

V kabinetnt poradě bylo

podporovat! všemožně

přijetí zákona o volném obchod-

ním spojení s ostrovem Porto Ri-ke- tn

'

1 Výbor pro obchodní záležito

stí odbýval 33 ledna první pora
du o položení podmořského lana

telegrafického Tichým oceánem do

voď asijských Mnoho lidí se do

stavilo před výbor kteří se o ka

bel ten zajímají a podávali tu své

náhledy Generál Greely který
e zabýval vyměřováním a výpočty
vládního kabelu do Asie předložil

výboru veškeré své plány Brad-le- y

guvernér Aljašky se přimlou-

val před výborem o položení kabe-

lu přes Aliašku který by byl mno-

hem kratší a lacinější než onen

přea Hawai

% Henry Házen vrchní řiditel

pozorovatelny povětrnostní pro-

jížděl se v pondělí večer po uli

cích při čemž vrazil do nějakého
černocha a spadl Potloukl se zle

ňa hlavě a v úterý poranění svému

podlehl - Byl 30 roku stár a roze 1

v Indii kdež otec jeho býval misi-

onářem Od roku 1881 byl řidi- -

tělem pozorovatelny
1 Tajemník Long obdržel zprá

vu komise která byla přítomna
zkouškám a podmořskou lodí Hol

lani Zpráva většiny neodporu- -

čuje koupení lodi té nýbrž navr-

huje postavení podobné dle plánů

Hollandových Vrchoí koostruk--

tor však podal zprávu menšiny' v

níž odporučme nejen koupení lodi

Plunger od Hollandovy společno
lečnosti ale objednání u ní ještě
dvou dalších aby vynálezce byl

podporován
X Na hřbitově Arlington byly s

vojenskou poctou pohřbeny 43

mrtvoly vojínů na Kubě zemře-

lých

Zkoifreso

Ve sněmovně zástupeft byla 3)
ledna předložena rpráva výboru

vyšetřujícího oprávněnost Utah-kéb- o

zástupce Robertse ku zase-

dáni v kongresu Zpráva byla

podána dvojí jedna od většiny
druhá od menšiny výboru Většina

odporučila prohlásit! Robertse za

nezpůsobilého k volbě na základě

maohoienství menšina však od-

poručila přijetí Robertse za Člena

kongresu ale opětné jeho vylouče-

ni co bigamisty Když obě zprávy

byly kongresu předloženy obdržel

i Roberta slovo který se bájil vel-

mi dovedně a získal si od ženské-

ho pohlaví na galeriích četně za-

stoupeného hlučného potlesku
Róberts využitkoval dovedně obou

zpráv výborových kdei ve zprávě

menšiny se praví že byl dle všech

zákona a pravidel zvolen co zá-

stupce státu Utah kongres pak Že

nemá práva jej co zástupce odmí-

tali Zpráva většiny však praví
Že kongres nemá práva jednou
láině uznaného zástupce vylouči-

li na kterémž základě odporučuje
neuznáni Robertse Ten však soo-ji- !

tyto části dvou zprá celek a

dokazoval Ie jest fádní zvolený
zástupcem a koagrea aumá práva I

lei odai&atí aail vyUstt&ú I


