
4" JneJ _ J„- -

OKI OK hAII II

MMf! if tl 'f ÍOfl' f MMMft "#M'nfl

ROČNÍK XXř# ČÍSLO 42 OMAHA NEBíMSKA VE SlftEOt I ÚNORA 18' INfl M 1 1 Jť Mf

ly #WlfÍ !M II l'fU kfptUUm Whiřií£(iftiým '%
y4 ffm# (lllfMpl IHilw# Uil

í
thfaftUnfm f luMnetit fřMMftli
H'ři'fl4 hnt ]it # pflřHif

nove mm DOMÁCÍ

V rtWr# pttiíwl f fitřřý při

V

MmI t% MM errdl dfr"iMty
v k'Mfíď nmtny f"!fiř4

' Hht píed"Wl(jíí fřMtťHiý
pnř v řst Mt ty b db'i Niiř

fiítb álřfcíl ň'i byt tthňntftf l#

ithhf pftí ě 'mil vm řtijíl a

s #kIM f VnfixTft pmbff
tu ytřrl Kl#4t tuk lft#
kdy lbíh# byt k l jtomi

Ki přfi l (?' a drl pfl

Ittim Mi4ftt íJ hhhťtat
mUini plípidly nt-ifov- l Moř- -

ft'f tftjtřowlsu lífit#oíf senáte

rt r k } t rKv i yiřřtřol
tf a f a jiným Vtl $Amím

hU'4nt ďtul ? bl lak J

mu chyblo imus i% h m
♦ítiíwu ailtk odpůrci jeho

pojili a fHlidll bby své IUy#- -

oi j#ři obdrlet I! htasft a tím
iiotnína-- i Krátrt po konvenrl

kdyl softaUiř Morríl l Mains přijat
úřad tajemník pokta IníčflltO byt
BUine iidin za senawira aby
Ihftm Morrílovti dosbiulil r4slidu-jf- t

í pik zimy byl sněmem zvolen

za #nstora na crlou Jhfttu V

senátu byl rihodítě vystoupil pro
ti eli ktorálnl komisí jel měla spor
kdo byt zvolen za presidenta roku

IH70 roxřeiti o to opíraje se slano
visko žo kongres nemá sám Uho

práva kierél komisi svěřit! hodlal

Blaine také všemožně pečovat o

rozkvět obchodu a ochranu lodní

dopravy americké zájutom plavby

pozornost svou věnuje Když na

dešla presidenuká konvence roku

1880 bylo zřejmo žo Blainovi opět
veliké se dontane podpory hon
věnce ta byla jednou a nejpsmát

nějších trvala celých šest dnu a

celkem třicet sest hlasování bylo

podniknuto Grant obdržel tehdy
304 a Blaine 234 hlasy při prvém
hlasování kdežto při posledním
hlasování dohodli se přátelé Blai

novi a Bhermanovi a soustředili

hlasy své na generálu (taríieldovi

jenž dostal 3í0 hlasu kdežto Grant

měl o00 hlasu President Garfield

ustanovil Blaina sekretářem zahra

ničních záležitostí Týž počal záhy

vydatně pusohiti v zájmu sblížení

se zeměmi Jižní Ameriky Za

tím účelem navrhl aby svolán byl
do Washingtonu kongres míru což

bylo přijato a sjezd svolán avšak

zavražděním presidenta Garfíelda a

nastoupením Arthora nastala změ

na ve směru politiky a % obmýšlené
ho sněmu sešlo Za krátké doby
úřadování Blaina započalo s Anglií

vyjednávání které vedlo ku zruše

ní smlouvy známé jménem Clayton-Bulwero- ra

smlouva dle které An-

glie osobovala si že vlády evropské
mohou zaručili neutralitu proplavu

panamského což ale Blaine popíral
a dovozoval že do záležitostí na

pevnině americké nemají se moci

evropnké práva míchat Po vystou-

pení % kabinetu věnoval několik let

sepsání svého díla "Dvacet let v

kongresu" kteréž velmi pochvalně

přijato bylo Konečně v r 1S81

došel Blaine cíle svých tužeb

obdržev nominací republikánskou
za presidenta Zápas tehdy byl
velmi tuhý Výsledek rozhodly

hlasy státu New Yorku které při-

padly Clevelandovi většinou pouzo
1047 Po volbě pracoval Blaine na

dokončení druhého dílu svého

spisu a po jeho vydání r 188!

odjet do K v ropy kdež dva roky
strávit V roce 1888 horlili jeho
přívrženci o opětnou jeho nominaci

_v!k nn C Kvroiiv lim 1'mt V— - j
'němž rozhodně odepřel nominaci

přijmouti Blaine vrátil se do

ovzdiší potitickéh) Živou roka

1S80 kdy stal se opět sekretářem
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ruku tlkw éhi ttnt-i- l u
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a grsďioit ffki 117 j slář 17

řt Z ftfdlosho fí to tl $0 'i
ulfin i j#rtklřři uMítii v IH

ííirk Hpriíijts Ky Tu í4wil
sUínou tlrríé Htwoíxtvo s

Minc jI vyeěovali fsa átl
dívítn v sousedním flt Miller- -

bur a za nHoiik mltícA s ktrottl
olfrtil V r4tl pak do !'

sylvanis kdel po jítu dobu st

doval práva A kon#řn4 sta! sp

lí iliíltm na pnnylankm útav i
pro slrpre ve Philadelphii a dvě

leta na to pftthjval s ďi Augu
sta M kde! stal si spolumajitelem

časopisu "Kennebťtí Journal

s4hy umáván byt za jod noho s ěel

nýrh politikft ve státě Súcatnil
se hnutí zbudov4n( strany republi
k4nké a jeho vM4 a upř(rnn4

Hjedn4n( o nastávající srálce svo

lody s otroctvím vzbudila víeobec

nou pozornost Byl delegátem do

prvé n4rodnf republikánské konven

ce roku 150 jež jmenovala Johna
t' KremoU za presidenta V r

lHú'l zvolen byl do kongresi' kdež

působil po 18 roku bera horlivě

podílu v tvoření z4konft v těch

událostí plných dobách V době

od roku 1805 až do roku 186(1 půso
bil vlivem svým znaěně na přispu-sobe- ní

a utvoření zákonných usta

novení vzhledem k znovuzřízen

jihu Jeho odpor porazil návrh

Thaddeusa Stevense aby zastupi
telství kongresní stanovilo se dle

poctu k volbě oprávněných obeanfl

místo dle počtu obyvatelstva
Stevensova předloha rekonstruken

dělila rcbelsbé státy na pět distrik
tu požadovala vojenskou vládo

kteréž civilní úřady měly být

podřízeny Blaine vystoupil proti
tomu a dokázal toho že dodatek

jeho k předloze té prošel aby jihu
dostalo se zastoupení v kongresu a

vláda vojenská aby ml padla jakmile
jižní státy přijmou a uznají dodatky
k ústavě k otroctví se vztahující
Když roku 107 počalo hnut
zeleňáčnické meškal Blaine právě
v Kvropě Po svém návratu mluví

v kongresu proti a byl prvním

jenž zvedl hlasu svého proti tomuto
novému hnutí Iaké otázce ochra

ny občana amerických pokud dlí v

Kvropě na návstě a p věnoval svou

pozornost Tou asi dobou Costello

Warren Burke a jiní irští Ameri-
čané byli zatčeni v Anglii na obvi-

nění že súčastnili se spiknutí
Penianu tostello mluvil v New

Yorku roku 1865 kteréžto jeho

vystoupení veřejné považováno by-

lo za zradu na vládě anglické
Jakmile přijel později do Anglie

'
byl vzdor svému občanství ameri-

ckému zatčen a odsoulili ho na

šestnácte let do vězení Anglie
opírala se o to že kdo prý jednou
byl jejím občanem sAstává jim na

vždy čemuž odporoval ale Blaine a

ním naše vláda a přiměli konečně
'
Anglii r 1870 k a puštění od této

zánady Blaine byl zvolen předse-
dou sněmovny poslanecké roku

j
1809 a po celých šest let na místě
tom trval vždy znovuzvolen byv
ozn4v4a jsa ta jednono i nejschop-nějšíc- h

jenž kdy na křeslo podse
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koff4i)l tilkM 4#f(ťíi4 vy jdř4- -

táříí filiiňMfři vfíÍoj Brttaftíf v

p-ř'-
i a Břii4ovo imh a lov ťil- -

i%mUI rdabwíí po!dh('fi
ti nn #i o(atftA pokylly ÍHtíftovl
dosti pM!ltUt) aby dtptomatieký
vftj mm rtcoby#jří vyiřttý tt

vld&b V tnmhtt m#ii4řfll
4plet# istat v(Utm a rnoh4
Vflire daUlii ftátky řoiřelil ku

etl % ťfbré potlstí tlwti v4 V

t4pUtk4h Itálií k hi tnifii v

Kw OrUatxu Uk jako v sprn
f 'tilli byt řest americkí vlajky j#n
cdiřelostí státního lajfnftlk
Blaina uchránín a také vyjedná-
vání jeho Halisbuřym v z4teIít
stí líthringova moře dokázalo jen
státnické vlohy Jho jel získaly si

uznání nejen lidu amerického
Utvrdh-- jeho fmvřst vn DsjvětšíliO

státníka americktho ale l vybrmi- -

šenějílho světa diplomatického v

Hvropí Památka mule toho

myslí amerických vlastenců a lidu
všeho zajisté hned tak nevymizí
nebof síly tak výtečné v politickém
životě veřejném Unie drahnou bude

dobu postr4dali Cest budil jeho

památce
S Pohřeb Blaínftv kterýž

v pondělí se odbýval měl na přání
rodiny jeho býtí úplně rázu soukro

mého stal ae však pravou dojemnou
demonstrací veřejnou Značné
množství vynikajících osob so do

stavilo veškeré úřadovny v národ

ním kapitola byly uzavřeny a

přítomnost presidentova jeho kabi

netu vrchních souden kongresníkfi
a vynikajících úředníku cizích

diplomata a hodnostářů byla rovněž

tak významnou jako ohromné ty

davy lida jež podél ulic stály
kudv průvod ubírati se měl V

a

druhém poschodí residence Blaino

vv byla mrtvola jeho vystavena
Veliké množství květin na rakev

jest složena President položil na

rakev věnec i orchid a rftží Ob-

řady byly jednoduché Itev dr
Iíamlin so pomodlil a Walter
Damrosch mezi tím smuteční hrál

na piano Po elovech útěchy kaza

tele rakev zvednuta a vynesena a

sice: senátorem Fryem a Ktigenem
Ilalem z Maine Johnem V Morga

f nem z Alabarny poslanci Tboma
sem B Ileedem a O A Boutellem

a Maine Robertem í) Ilittem z

Illinoisua Henry II Binghamem z

Philadelphie gen Thomasem hwtn

gem z Ohio Johnem Bayera i

Washingtonu Josephem II Man

leyem z Maine Almetem F Jenk
sem z Brooklyna a P V II Elym
x Bostonu Sotva lid na ulici shro

mážděný rakev spatřil sejmul

klobouky a tak mlčky vzdal čest

velikému muži zesnulému Prftvod

odebral se pak do chrámu lam

Damrosch zahrál na varhany srnu

teční hymnu a obřady dle epfisobu

presbyteriánského se odbyly načež

pozAstatky zesnulého dopraveny

jsou na hřbitov 0k 1 1 a 11

Kalendář Amoři kán
jest již rozebrán a nemůžeme je

více co prémii předplatitelům xay
lat Kalendář a Nová Vlast a Vel

ký Slovanský a Vilíuikftv Humo

ristický máme ještě nějakou znhu
Cl p odběratelé kteří pocýlajf vé

předplatné nechť laskavě udají ja
kou prémii si přeji

Vyd Dr Pokroku Západu
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Ho Bhies po eetnu dolm svého

lftf btl molem velire řínfru
V#fc#řé ilotdky trampoty jI
potkali mohou mni veřejní hýly i

jimi údllem a proto itjítid imIou

lit li a po A toho klidti jhol otd
I'6ij kaldéintt k ljl ?h lírit

ji! ťU ilolioři-- l tř Jhn
on byl ool4n tot ln k riím
Mmi lintiS fitt !# vliik

jíl okm!ík tt-- l ni n#'lylfi niko-ro- t

ifiámo 1 tr 4 JftJřnirt
hoiJíftl kilyl lék!1 řjíoiínofÍ
4r Itoyt nMiuiUI l&m liliiinfty
ÍAk%U bU bleái n--

t oblt'-jlr- h

jejich jíl ipřfMlaj'é fyítli
co bylo i u]u MJrt mrlef
oivilit lr Johnuon m kla!n£ m

otitky "íetnřfl klilnlH Zr&va

U rotnenU io témít v tnliku

mltm LM na ulicích o ant

rovfel ft mutn4 trínt iU oi rtu
ke rtftm Do domu nnutku x4hy
na to tnnost vlkuAé a hodnont&ři

doaUvilt aby vyslovili o6u- -
]ým noantratt dvou Mest prvnfmj

byl preititlent IUrrion ž
pro-Tase-

n

soakromým tajemníkem
'TÝm Ilalfordem a lr Parkertm

přiiel vyulovíli iat nad úmrtím

velikého BlAtníka a Američana Na

tváři presidentovfi patrné byly
mamky imutku V den mrt

př'lcháíej{cí bylo nemocnému vol

nřji latím alt v noci nemohl upiti
a k r&nubyl velice eeilabeným K

deváté hodinS nadešla chvíle oud-n- i

'
náhlý obrat k horšímu Oba

lékaři trvali u lože jeho ai do po- -

idedoího okamžiku Chladná smrt
Ivitahla po nemocném ruky vó a

l&n xkuíenó oko lékařů neznalo kdy
tjitlkra života nhanla Na otázku

tdi li Blaine temřel na nemoc Hrig
tovu odvétil lékař že nice nemocný
od nřkolika měsíců již trpěl chro-

nickou nemocí ledvin mátnou pod

jménem nemoc Brigbtova avSak k

A přidružily m i jiné neduhy jež
nemocného úplně vysílily a konec

byl tak jen uspíšen Blaine doko-

nal President Harrison hned

jakmile se vrátil i návštěvy v

domě smutku vydal proklamaci k

lida Spojených StitQv v kteréž

lovy tklivými oznámil smrt veli-

kého státníka zmíniv se o působ-
nosti a činnosti jeho a poukázav
hlavně na vlastenectví jeho jež

%
pískalo mu vděk a uznání lidu

a obdiv celého světa!
President nařídil aby v den pořh-ii'r- u

veškeré úřadovny spolkové ve

Washingtoně byly zavřeny a na

y'viech veřejných budovách vztýěe-n- y

prapory na pul žerdě kdežto

'smutek e státních úřadovnách po-trv-
ati

má třicet dnfl Henát a sďě-'Txov-

hned jakmile o smrti Blai-nov- ě

podána byla zpráva zasedáni

'hdroěily Totéž stalo se ve státním

l?{ioa new-yorské- m illinoisl
Lfalífornském v Massachusetts iobou

Dakot Montaně Oregooo Texasu

'ennesee Kentucky So 1'arolině

itd James O Blaine narodit se ve

'Vest Crownsville okres Washing- -

00 Pa asi 11 ledna 1830 Byl
íl ruhfm synem Kpbraima L Blain

Marie (iillespie-ov- é Jeho pra--f

děd Ephraim Blaine byl důstojní-jke- m

v řadách pnnsylvanských aa

vádky ta neodvislost a byl věrným

jt!# byla pfsdloíl (rřodi(í'Í'
jVi h i ísfveftf I m limu v

ktorl rit 4 řrf! přes Jfi"iřt f
'éi (!)# býl ďMf Jebkrif

rHft4ftfno bylo Amftí řf#f4 Vřehwfho

ůn'f4% %m%f % řdřil4 # v řit#

jkí (♦říhli t pfHf Ve stls'1'l

irtisfeo eJý d f anřotvn poknro
4kífl Ňpiď ířb ni ďřtříj

pffř4dk Ki'g"f i Tel VeM

Ismokrtt io iwiiřertý fn ií- -n m
édomff a O jdft4fif ldřil aby

přd#V#fí předlohy fťňjhfé lřfl
il ínt třářll r-- l (tofdn v

tsjftíot xd4řih
Ve líttUk byli blrfiř přtml

tern debaty v srnáfti předloha §fstl

oj ti"o aoíl ku knd ďpU a má

zi to Í jíl v tototo raedání re

dirpěj — V iřtfmovli pímlaneft jeď
náoo o řo}ti pro thtnh ydání—
V pátek se kongres ríd ale i pří
inow tpr4y o smrtí Blainoié lihy

lř'ři' V solotu senátuse o —- byl

předlohu priřtl tíeobeený rpo'et
— pro potřeby vojenské V sně- -

movně jednalo s d41e o ro poctu

pro Think vydáni

Tetha senátorská v Kannatu

V Kaosasu jak jrne jil sdělili je
dvounohá sněmovna ponlaneck4 Ho

publikáné majíce rozhodnou vřtsi-n- u

xorgnnisovali sněmovnu však

populistická menšina se také zorga-nísova-
la

a osobila si právo hýli tou

pravou sněmovnou Jelikož guver-
nér je populista a v senátu též větši-

na té strany byla menšina sněmov-

ny od obou uznána Však republi
kánwkú většina jsouc v nepopiratel-

ném právu neustoupila a tak zase-

dají v sněmovní síni dvě sněmovny

Demokraté v sněmovně ač od jak-žív- a

odpftrci republikánu uznávatí

musili bezpráví jehož se dopouští
menšina a kteréž rovná se revoluci a

majíce ještě drobet sniynlu pro prá-

vo připojili se k republikánům
Však revoluční menšina Šla svým
směrem dále Aby domohla se

zdánlivé většiny potřebné k hlaso-

vání o senátora prohlásila několik

republikánu za sesazené a přijala
mezi sebe několik nezvolených po-pulis-

Však ani s těmi ještě ne-mě- li

nadpoloviční většinu hlasft

celého počtu ve společném zasedání

při volbě senátorské Aby jich na-

byli a republikány za každou cenu

porazili lovili tak dlouho až ulovili

tři demokraty ktelí připovědéli že

hlasovat! budou pro demokrata za

senátora když jej populisté navr-

hnou A tak se také stalo Ve

středu večer vrhli všichni populislé
hlasu svých pro demokrata sudího

Martina z Topeka a xmocí tří de-

mokratu jej zvolili Spoléhají ovšem

na to Že nechť by zvolila skutečná
zákonitá větAina kohokoliv demo-

kratický íenút demokrata Martina
neodmrítl a že tím nejen ty tři nle

jeítA víco demokratických členft

pískají a ovládnou Pak li so tak
skutečné stane bude to pouze ovlád-

nutím nůilí a podvodu
T jlini DaUtě

plena jí dráhy nsd vítězstvím které
dob ty a nad jistotou že v senátu

mají pevnou baštu kteron sněmovna
neztece V úterý bylo jednáno tam
o předlohu dle které by byly dráhy
povinny platit dvojná-o- b když by
požadavky proti nim činěné do 30

dno nerapravily Předloha ta měla

být zkušebním kimenem a byla za-

mítnuta 30 hlay proti 11 Proto
ten ples

(t%lli i IiUrké tpráty t

3
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