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krvsproiití a bojí a ft4mofní'tftt

řpoJřýřh S'4tn umal !4! i

nsjlepll prr4tím iwltopltÍ ne

btlo Jiní ani ffovolero poslali do

Wahlejtofin sdílení o ytxilm
!♦ vřrf tiýbfl oř Jftifi tak fiKMÍli

íestoti smkřomoi práva konci:

"Havajtký lid kvílí nad ttr4toit své

intií (oI nemalé Amerika ta

tem svobody domov chrabrosti

Mpravtli tuto vslkon křivda kte

rotí pomorí svého vojki a vyslané
dva rjidiati pomáhala?" — Nám

idá se toto lllení ndaloMtí

pravdivým a nevidíme posud příči-

ny k revoluci tím tnéné ku při
vtéletfí Havajská ku Soustátí

VpfiJits ta tak trhre
Point-iiáhli- i avšak jistě ukazuje s

nyní ve Washingtone Je to s tím

zabráním a připojením ostrotft ha

vajkyh nepAjde jen tak snadno

límle to ai tuhá debata v kongresu

jakmile zlelitot ta mu dána bude

na přetřes Z počátku nakloněn oyl

president k navržení protektorátu

kterýž jak známo již vyslancem

americkým prohlášen byl Nyní

jest otázkou jak se dále Spojené

Státy vňM llavajsku zachovají
Očekává se že průběhem tohoto tý-

dne předloha o připojení Havaje v

kongresu se vyskytne dříve snad

ještě nežli president havajskými po-

sly tak toužebně očekávané posel-
ství kongresu zašle Tvrdí se dále
že odpor proti připojení bude tuhý
že u příležitosti debaty přijdou

vSeliké nepěkné věci na jevo jak
Visstně celá ta revoluce v Honolulu

byla "spunktována" Senátor Petti-gre- w

z Jižní Dakoty byl prvním
jenž poukázal je jsou to sobecké

zájmy jednotlivci! Američana na
Hav ají kteří by rádi byli aby ostro-

vy připojeny byly a hlas muže toho-

to prý i jiné z tak zvaného nadšení

probudil
' dakotskébo sněmu

Předloha jíž povoluje se fln000

na světovou výstavu v Cbicatru
' i

náležité zastoupení Jižní Dakoty
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křtjf sbjr jr jřrlloha hUoli
in bjru Hním s oIa!kft J#lích

Ulfofmjř Anil liy k hlov4n( o

nl doélo odrodil kontínS ne-n-

— V Ujném tau]4n( jr'lnlo
v lenátu o mnlouvě Itudkrm ni

vyJ4v4nl locincfl Smlouva ohnil-ha- j

lil £linok dle nltiol hy vr

žcdný útok na car neb řlenjr car-k- é

rodiny nppnvaloval s ta politi
kf přecin nýbrl ia ilořin obyčej
nf ito který by pachatel podroWn

byl vydání Článek tento pfiobil
značné debaty ale konečné přece
Hinloova byla nenátem Ncbválena —

iV nnřmovné poiilancft byl hlavním

předmétem debaty rozpočet pro po-

třeby zákonodárné Dingley upozor-
ňoval že IctoSním kongresem nči-nén- á

povolení budou obnáieti
co! bude o 50 milionft více

nei povolil minulý "bilionový"
kongres a předpovídaje zmenšení

III I I Ul u VVWWVW VVW 1JH v

do v senátu pokračováno v debatě
o zákonu o automatických spojkách

pro železniční vozy — V snčmov- -

ně poslancfl přišla na pořádek eno

VÍTU Pl00 0 karantén? v které
enát nčkteré zmřny učinil a vzdor

íemožnému zdržování Kilgorem a

t ikolika jinými demokraty opravy
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amsřlrfcýcb a prctloviti tsk siatfti
''tadl li" To ld4 se

hktn tak trlkýrn ucbýlsním se (

dosavadní politiky sinrrbké 1

dlulito vylkuti potvfuití fpřávy
Ač osffii snaboii smé této

bylo Jřň V pf4tdké sboílé se tem
tni tnbraniiními liti tiobyla ti do
břé uxnávátio vyhledávali allianrr

které by nás do tápli-ď- k mimo hra

nic rlrlnsutí mohly

Mrvelsndov kabinet

New Yorské Times orgán to Cle

velandQv uveřejňuje ze dne 12 úno

ra následující jména ve spojení s

kabinetem Clevelandovým: Státním

tajemníkem bude: Walter Q rc- -

sham z Indiány pokladničním ta

jemníkem: John O Carlisle t Ken-tučk- y

tajemníkem války: Daniel S

Lamont z New Yorku generálním

poStmistrem: Wilson S Hissel z

New Yorku tajemníkem zemčdčl-skéh- o

odboru: Koke Smith a tajem-ník- (

in vnitřních záležitostí: kongres
ti tle W L Wilson K tomu jen to

lik dodati dlužno že na místo

generálního poštmistra
Wanamakera jmenován býti má bý-

valý společník Clevelandflv když

tento byl ještě právníkem

Z kansaského sněmu

Republikánská část sněmovny

poslancfl v Topeka Kan následu-

je nyní taktiky menšiny populisti-ck- é

Prohlásila dne 10 února

dvě místa populistických poslancfl
za uprázdněná a sice ta proti nímž

podán byl kontest a hrozí že spflso- -

abcm tím sprostí se veškerého člen- -

stva populistického zda li toto ne

m
i

tomu aby konečně před soudy se

věc dostala která strana oprávněna

jest k zasedání ve státním sněmu a

která zákonitě si počínala organi
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Kandidáti pro úřad místopresi-dent- a

obdrželi tentýž počet hlasft
elektorálních a sice: Stevenson
277 Hcid 145 a Kield 22 Je tedy
zvolen Cleveland absolutní čili nad

poloviční většinou 110 hlasft m

je výsledek v severní
Dakotě kde každý z kandidátft
obdržel po jednom hlasu

Komisaři královniny

Na parníku "Australia" přijeli
dne 0 února též komisaři královny
z Honolulu aby opět se stanoviska
svého vysvětlili záležitost havaj-
skou a líčení jejich podstatně se

liší od onoho komisarfl prozatímně
vlády Paul Ncwman člen býva-
lého kabinetu krlovnina vyslovil
se as v tento smysl: "S princem
Davidem Kawananakoa příbuzným
zesnulého krále Kalakaua přiná-
ším zprávy pro státní odbor ve

Washingtoně Zprávy ty vysvět-

lují postaveni královnino takovým
spftsobem že jsem si jist že nezfl

stanou bez závažného vlivu na pre-
sidenta a tajemníka státního Krá-

lovna jest přátelskou ku Spojeným
Státům jako každý jiný na ostro-
vech a pakli Spojené Státy hodlají
Havajsko zabrati bude stím úplně
spokojena ale musí so to státi
slušně Tvrzení že nová ústava

byla by bývala na úkor bělochfl

jest nepravdou Uěloši na ostro-

vech museli by se jednoduše státi

občany tak jako ve Spoj Státech se

děje aby mohli volii Královna a

tuzemci protestovali proti tomn

aby několik těch eizincfl již podří-
zeni jsou jiným vládám přišlo a

jim vládlo" O tom že americký
vyslanec Stevens prohlásil nad

Havajském protektorát vyslovil se
Newman velice zdrženlivě pravě
že vyslanec neměl zcela žádného

podnětu k tomu a příčin neboC

královna a přívrženci její byli by

vyčkali rozhodnutí kongresu Spoj
StAtft tak jako tak J F Uush

redaktor havajského časopisu kte-

rý na stejné lodi přijel potvrzuje
udání Newmanovo a na vyslance
amerického stěžoval si že ani voj-

ska a lodé "Iloston" při vypuknutí
revoluce povolat! nemusel a také

prý neměl příčin prohlašovat! pro
tektorátnad Havají
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I'r"kfarns int í4lflirní :

"lih lnJkmn : Na I4lt
tlmlo vi Jmlnti říjoj

[ ných Htifft řeil Jem jrotktor4t
nl havajkýrni imtrovjr k ochrani

li"ťi I roJlkft Ví bjnjch Imi-I-

Jh# Jkmi toho nřP
ba f!adovatí bude a ťiťfl omv"e

nj nikoliv vSak aby taabovab no

ve )r4vn vcřejnýeb JtalIÍUitf pro-aatfmn-
é

vUIy Tyto kroky uly
no mcíi tfm co ve S'aibingtoně r

ryjdn4v4n( df jo a od tohoto i ik

viitlýíiii Jmou — John L Slevenu

vyulanoo Spojených StAtft — Schvá-

leno a vykonáno (} i Wiltsem

kapitánem námořnictva Spojených
Sitft a velitelem spolkové lodé

"líoslon" — Kroky tyto vyulance

byly prý přijaty ne aadostuíinř ním
víech obyvatelft OHtrova a! na pří-

vržence královniny i povalují ne i

tuzemci ca velice příhodné k udrže-

ní pořádku Vlajka Spojených
Siátfi byla hned po prohlášení

vztýčena na vSech veřej-

ných budovách Zántupce vlády

anglické prý před tím prozatímně
a

uznal prozatímnou vládu pokud by

neobdržel inMtrukct ol viaay vé

Též zástupci portugalnký a japon
ský prý uznali nový stav včcí

Drnhá strana
John V Coburn rodilý llavajan

bÝvalý ministr vnitra na ostrovech

havajnkých a přítel královny s níž

'podčkcvati se musel poslal do St
' Louis dopis v nímž líčí události v

Honolulu opet z druhé strany a to
zcela jináče nežli přátelé prozatím- -

nó vlády Týž stčžuje si hlavnfi

(

na amerického vyslance za jehož
vlivu prý a pomocí "strana refor--

pórovalo Uvádí že dne 12 ledna

projevil státní snčm bývalému mi- -

nisterstvu ncdfivčru a že povoláno

radřno ale ana s vzdala úmyslu
novou ústavu prohlásili že není

příčiny k její sesazení laaovou za

odpověď dali stran revoluční
kterál na to sebrala as 200 lidí

íenátu přijaty a předloha konečné

schválena Zbytek dne stráven jed
náním o rozpočtu

Ve čtvrtek činčn byl pokus v

snžmovné poslancft uvésti na denní

pořádek předlohu o stříbře totiž

prošla dne 7 února v senátu a na přihlásí ae do sněmovny zákonitě

druhý den projednávána byla ve !

organisované do 21 února

poslancfl Předmětem pulisté hodlají konečně přijmout!
úvah iest od několika dnfl to co bvl uředlohu rozpočtovou jen k vftli

zruienf zákona dle nebož vláda my" získala pndy a prorazila jedi-každý-

mčsícem povinna jest koti- - ne proto že americké vojsko z

piti i milionu uncí stříbra Ač lodé "IJoBton" revolucionáře pod vynašel mlstoguvernor Hermu v

předloze jež před dvěma lety při

jata byla týkající se zmenšení po
čtu členfl sněmovny ze 120 na 83

at president Cleveland toho velice

přál přece nepodařilo se předlohu

i na pořádek uvésti an většina proti
'1 tomu hlasovala Po dlouhé debaté nové ministerstvo v něuiž on míl

ř'hyl dán návrh aby so přešlo k den- - jčest zasedat Den 14 ledna určen

f?r' mu pořádku a ten byl přijat 152 byl k odročení snčmu a tu zvědělo

Vmlasy proti 143 hlasovalo proft 107 ministerstvo že královna hodlá

vlemokratfi 35 republikánft a 10 prohlásit! po odročení snčmu

proti 104 demokratA a vou ústavu které část obyvatelstva
rep Hýly tedy strany dosti odporovala a hrozila revolucí Mi-yejn- é

rozděleny Návrh byl pak nisterstvo královné domlouvalo a

Vkázán výboru Dále pak jedná- - přimřlo ji k tomu že se úmyslu

Í„Vr ten den o rozpočtu pro potře- - svého vzdala vsak vzdor tomu a ač

y zákonodárné — V senátu pokra- - ted v žádná cmčna neobmýšlena
r4 ováno t dt-bat- ě v zákoně o auto-- t naléháno od strany revoluční na

I Vhatických spojkách pro železniční ministerstvo aby královnu sesadi-f- i

'Jadrí vozy — V pátek v debaté lo a třídilo prozatímnou vládu

$y&lt předloze pokračováno a ko- - Ministerstvo povolalo k poradě

j jiečné hlasování o téže odloženo na Seat vážených občanu a zástupce

I boto Mezi přijatými předloha- - cizí kteří se všichni dostavili mi-í- ii

byla jedna kterouž zapovídá se mo zástupce amerického Stephen-jnVvo- t

i jednoho amerického přísta- - j se Po poradě přiSlí k závčrce le

í'Úl do jiného přes přístav citozem sice královné bylo dříve (patné

Ústava žádá aby každá předloha sujíc sněmovnu John Halí P 15

jež zákonem se státi má prošla vět- -
(
Mason z Emporia a W D Vin-šino- u

hlasft všech zvolených členfl cent a 1'lay City populisté

sněmovny Zmíněná předloha pro- - byli zvoleni za členy nové železnic-šl- a

sice v obou sněmovnách větsi-- J ní komise Nová komise zahájí
nou hlasft ale v senát i při konec- - činost svou 1 dubnem Dosavadní

ném hlasování o opravách v sně- - členové komise Mitchell demokrat

movně poslancfl přijatých nebyla a Anthony republikán chtí protc-úpln-
á

většina všech členfl Dle stovati proti ustanovení jiných na

toho nynější sněmovna zvolená dle jejich místa an prý jejich Ihfita

toho zákona i všechno její jednání posud nevypršela a tak se zdá že

bylo by neústavním když by zákon budou míli v Kansasu nejen dvě

sám neústavním byl {poslanecké sněmovny ale také dvě

Ukradli senatera železniční komise Jen co je prav- -

Ve Wyomingu "ztratil" se v ? K[n"Ve toIÍ Wře VÍe

sobotu dne 4 února senátora Ilsn- -

seli Demokraté počítali že když (levrland a Steveaa
by jednoho republikánského scna--

)ne „ ůnor4 bfíMlQ se ve
tora vystrnadili mohu bf snad

Washington společné zasedání po--odstranili Kus- -zvítěziti a proto
sella Plán se nezdařil kandidát loecké aněmovny a senátu ta uče

demokrai& New svolen nebyl ale lem sčítání elektorálnfch hlasft
T&ý — V némovně poslancft v

'itek tapočalo jednání o rozpočtu
'i ko pensisty kterým navrhuje se

5volení 16400000 k torna áče- -

}'t — V aobota jednalo se dála

10 v uiery oyi hiwo utiuur
Penrose pro své účastenství T tora

gejmku


