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Kealaktakua na oxtrově H twaii za

vražilén au domáhal navrácení
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ostrovy pochodí od Imla Šand-wic- h

Angličana a bylo dáno těm

ostrovům kapitánem Cookem Šťast

nější volba bylo pojmenování domo

rodé které až dosud potrvalo a i na

dále užíváno bude a slovo llawaii
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ní vlidy net i pět či šest neodvi- -

slých vládalo třímalo taiu žezlo

Války byly častý V jedné z nich

roku 1700 král Kamehameha byl

přepaden jiným králem a útočuík

poražen Král pokračoval u výboji

proti ostatním vládcům a 30 let po

zdčji opanoval ostrovy úplně Dy

natie tímto spfisobem zřízená trvala

do 11 prosince 1872 Vodce Lnna- -

lilo byl zvolen nástupcem po vy-

mření této linie Dne 12 února

1874 byl Kalakaua zvolen za krále

Zemřel roku 1891 když byl právě
návštěvou v naší zemi Jeho sestra

bývalá to královna Lilioukalaui

vdova to Johna O Doniinioa kterýž

pocházel z rodu amerického násle- -
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Mezi vepřovým dobytkem v

Missouri vypukla cholera a celá
stáda jí již podlehla a to proběhem
několika dnfi ta týdne

Tajemník zemědělského odbo
ru Huftk vydal oběžník ku železnic
ním společnostem a jich jednáte- -

um v němž upozorňuje že mezi

dobytkem v některých čántecli
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až po Sev Karolinu Virginii
a Maryland vyskytla se nemoc zva-

ná texasská zimnice dobytčí Od
15 února až do 1 prosince t roku

est doprava dobytka z oněch státu
na sever aneb západ zakázána

Vinařství znamenitě prospívá
v Arizoně Letošní střiž obnáseti
bude v poměru jako sedm k desíti
íbrára více vlny z každého kusu
nežli kdykoliv před tím Jest tam
as dva miliony oveo a z vlny jejich
bude letos na každém kusu o dolar
více výdělku

Nedaleko IJartletu u (írand
orks S 1) událo se neštěstí na

dráze (Jreat Northern Kolej na

trati byla prattklá vozy vyřinuly se

kolejí a převrhly Devět osob

iylo poraněno a z těch dvě nebez

pečně
Ve městečku Fort Madison v

owě událo se v minulém týdnu ně
kolik krádeží na hřbitově i ukázalo
se že mrtvoly lidskými "hyenami"
vyhrabány byly a ukradeny Po--

ície posud marně po pachatelích
pátrá

Dne 1V února rodina Alvina
ranklina v Columbus Tex poje

dla buspeniny a záhy na to ukázaly
e příznaky otrávení 4letá dcerui-k- a

Franklioova zemřela ještě téhož
dne kdežto druzí členové rodiny
povážlivě onemocněli

Zvláštní nemoc dobytčí vysky
tla ae ve východní a západní části
okresu Story v Iowě a zvěrolékaři
měli za to že je to kulbavka a slin-tavk- a

Profesor F Sulker státní
svérolékař studoval několik přípa-
dě nemoci té zvláště i přisvědčil
se ie v píci dobytka předložené
nalézal se námel a má ta to že to

bylo přlčinoa nemoce

V severozápadní části Minne

soty řádil dne 14 února silný bii
sard a Uplomir klesl v Crookten
na příklad až oa 20 pod nulou
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XřihU na elektrické drta
V Portlandu Oře udá! ne dne 15

února amutný (f(ad na elektrické

irite tt dráhy jedoucí s před
mřntí naplnřn byl pětačtyřiceti o- -

aobami různého stáří Jelo ho g pří
krého kopce řidič páky nemohl při

nejlepHÍ vfih brzdy zatúhnouti a

v6s s ohromnou rychlost! řítil ne

dolfl konečné vyřinul re h kolejí a
na apatí kopce e převrhl na kusy

ie roztříštiv Osoby uvnitř nenalé-

zající koro vetnén poraníny byly
kdežto "Oletý htařec Denník a jeho
cyn a příbuzný Johnson na mínté

jsou zabiti Dvan&cte osob jest
těžce poraněno

PedTedený manžel na ně vjzrál

Zajímavá hiHtorku uděluje ne z

Eimar City Karina Horník J
Moore měl ženu 10 konečně nebylo

by ničeho divného jako upíSeto 2e

žena byla mu nevěrnou a urayHlila
ai ze prchne jiným horníkem

jménem James Jlenneny Ten dal

ji peníze aby i koupila lístek do

Kanuaa City a nám nemaje donů

vydal ne na cestu tu "na alepo" ve

voze vlaku nákladního Moore ne

o tom dověděl a omyMil i že po-

jede ihned za ženou Náhoda tomu

chtěla že jel rovněž nejen "na ile-po- "

ale dostal se do téhož vozu co

byl Hennesey Neznali se avšak

průběhem řeci se smluvili a Moore

dal Ifenneseye hned jakmile přijeli
do Kansa City zatknonti a Ženu

ívou již Um vyhledal přivedl si

nazpět domu
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proti Ilugh (VDonnelovi v&tlct

stávkářA homesteadskýcb jenž
Pinkertonci obviněn jest le stál v

íele vzbouřeného davu kterýž v

květnu minulého roka po řas stáv-

ky v závodech Carnegio-výc- h panu-

jící Piokertonce střelbou uvítal

kdy! ku břehu přisliti chtěli jsou-

ce najati ku hlídáni oněch závodfi

(VDonoell to byl jenž prý Pinker

toncam slíbil že budoa ušetřeni

pakli se lidu vzdají a jak někteří
Dovínářití spravodajové svědčili

til viade v popředí oabV]ajt lid

aby nalil do řeky petroleje a zapá-

lil JJ lk aby loď Pinkertoncft

osídleno a převládá smýšlení Angli-

cku nepříznivé

Předešlého podzimu oznamoval

"Han Francisco Kxaminer" že se

jednalo v jieh parlamentě o hlasová

ní pro aurnktaci Smýšlení tehdy

bylo po většině pro nezávilosť
Královna klonila se poleduí dobou

silně k absolutní vládo a to bylo zá

minkou k zmíněné revoluci

Dle náhledu mnohých byla cuker
ní otázka vlastní příčinou převratu

Uyly totiž doby kdy poskytovaly
cukrové plantáže &0 procei t výtěžku
na kapitál v nich upotřebený Uylyť
ostrovy hawaiské ve výhodó té že

dle Mnlouvy uzavřené v létech sedm-

desátých se Spojenými Státy přivá-
žel se sem cukr z líawaiska bez cla
kdežto ovšem ze všech jiných zemí
cukr sem přivážený clu podroben
byl Zákonem McKinleyho zrušeno

bylo clo na cukr a Ilawaisko pozby-
lo tím své výhody Však zárovní
zákonem McKinleyho ustanovena

jest prémie na cukr domácí a kdyby
tudíž Hawaisko připojeno bylo k

Soustátí stali by se plantužníci ta

mější účastni té výhody — aspoň
po tak dlouho co trvali bude V

lom dlužno hledati hlavní pružinu
snahy pro připojení
Obchodní spojení má Hawaisko

skoro cele se San Francisco kdež

kupuje skoro vše co potřebuje a

vyváží tam velkou většinu svých
nřebvtkn V roce 1H1H křistálo tři
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V rHielni sviasini smlouvo
I

roke IH9 správa zevních záležitostí

věřena Spoj Státňm

Oirtrova čítá se 12 na joéet roz

Měřeni e400 člver míl což jest roz

mír třikrát tak veliký jako stát

lHaware Jeden z ostrovu ztán

llawaii měří 4000 čtver mil Útvar

jt pozvýce vulkanický Na lUwaii

nalézáme d?í činné sopky— Kilauea
a Nauna lxa Mnoho životu vzalo

nálelkeRi finrMti sojeřnl za své
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