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pf'ltl lili J p$bo#l Jho
í #řnř4 V tomto id4ií mimo

fiíh V an4t- - V fíO

I (atn&lm fil ti fHr tftlhi

fpVeby ihi eý den V hmóf
tti p#tarnft t i)f Un proila
oh povolující (tvtt moutfi mii
Nw Vrk#m N'r Jtrrj Jtkol
I rřl y pro p#tMj námořní it

hotttfkft bet lh f rb dbl —

V" t#rý v i4tti Jd4no d4l# o

roipoítu ro řflin vyd4ní polol
ka iio vyláni nt ústavy pro vy

iouiii(H ivuia priif-iiioi-t au

ttré dvbalé ktrá pak zaUčila d

otázky pensilnf V til dn nově

itolený ' i!UiT s Nebraoky m

V Allen pedložil své pověřující

listiny — V mimovu poslanci!
V tlttnnkrtitfki sněmovně která
m4 dvě třetiny většinu učiněn byl
V úterý pokus předsevzítl předlohu

nařizující dráhám aby opatřily

ylechny tvé nákladní voiy utom
i
Uckýtni oojkamí tak hj ne ře

deilo četným neítřítíni víak lrá

hy mají iiHliS mnoho přátel

longreiiu ft úmjsl t nxÍařil u

ť celé oupoleilne a ct-1- noc al do
XC:30 ráno ve atřcdu v lanudiní

xtrávcno — Den narozeni Wab- -

ingtona byl avěcf u v kongrcmi prá
ií —- aneb aton íanedáním Mno

HU UCU lili 11 IIVII') UICIIUIO

Vnímoyny byli po celonořním rate-

Jáni unaveni a při zahájení Hezení

bylo jich pouze au dva tucty pří
tomno Vzat v debatu rozpočet
pro poíty kterýž po krátko' debato

ořijat lak předsevzat rozpočet

pro Indiány — V nenátu věnována

vzpomínka Waxhingtonu Při zahá

jení nezení totiž čtena byla řeč
Washinctona kterou mčl při uklá

dání úřadu pregidenukého Pak

přijat rozpočet pro rfizné potřeby a

rozpočet pro vojenské potřeby a
v

tVeaae vzato jednaní o rozpočtu pro

y 'i
třeby konHulární a diplomatické

V Ve čtvrtek v wnátu profily dva

I rozpočty diplomatický a konoulární

[a pro vojeiiMkoii akademii a úkorem

lorojednán rozpočet pro potřeby zá

"onodárné vvkonné a aoudnf — V

oičraovnČ jednáno o dodatcích ktu
I :

přijal Henát ku rozpočtu pro razné

láni n o zprávě konferenční ko

iitie o rozpočtu pro armádu Prv

ičjíí odkázán zpčt koruini hlavnč
--ntu Že je v ínčmovnč velký odpor
oti dodatku Shtrmanovč přijmu

v senátu kterým oprávněn býti
' sekretář pokladny k prodeji upi
l"za účelem odvrácení aiia na zlato

I"
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kdt ohřiírti #piobt4 p4' I m

Viofťi PJ4p ílril i ryrhhí
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tun Jith Kt oblf Pojtítífií i
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Iooo TlgřfHké iprárf m

dátalr f nd4l trofár Un V
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Ol 11 ánora pohtiMi výhybkáři
aioro tíeth dráh touIbré k VUi

rsif n)r kaMé t ht(U rekaala
x ixíttmtu I f práva j uhájili ulát

ku ponétadl poíadkAm J"jieh o

Vftíl nudy nebylo vyhovíoo Tak

výhybkáli na Atchínn To peka A

Santa Vi dráze poládli spoeín#t
aby zvýilt jím mzdy o 23 poient
vyhrolujlee í pftjdoti na aiáfkt

pakli požadavek schválen ndii)ile

Na Belt Line žádali zřízenci vohee o

zvýšení pistu a jednota vhylkáfA
vydala oběžník v ttčml veškeři vý

hyhkáři se žádají aby počíirnjn 1

březnem zvíenl mzdy žádali V

Topeka společnost odřekla a v Chi-

cagu zahájili stávku dne 22 února

vyhýbkáří Western Indiána Belt

Mnu Co Spojení nákladní na nádra-

ží na Polk ul bylo úplnó přvruŇe

no a policie i Pinkertonci jsou po

zváni k hájení společnosti Nákla-

dy po IOuisville New Albany &

Chicago dráze pak po Walrnsh

Chicago Jk Kastern Illinois a (irand

Trunk a Sunta Fé dopravovali se

nemohly Za pomocí tajných poli-

cie a PinkcrtoncA bylo dne 22 úno-

ra několik již naložených vlakft vy

uláno jedná se však o to pftjde li

tak dále jest li se stávka rozšíří

Ohně

Dne 24 února hořelo v domě

mlynáře Otto Labse v Oshkosh

Wis 4letý synáček jeho George

hrál si u kamen a šaty na něm ně-

jakou nešťastnou náhodou chytily
Matka chtěla plameny uhasiti ale

popálila se velice Hošík utrpěl

tolik že asi sotva vydrží Ohen

záhy byl uhašen dříve nežli spAso
bil značnějších škod — V Temple
Texas vyhořela pAjčovra koní

firmy J R Wright tfc Company
dne 24 února a osmnácte koní a

několik povozA uhořelo

fíiian rhce list ohranaký

Moy Ah Kee Číňan jenž má na

State ulici v Chicagu obchod a

čajem dostavil se minulý týden k

soudci Hutchinsonovi aby požádal
o druhý list občanský a žádosti té

vyhověno nebylo Číňan žádal o

občanství na základě prvního

listu kterýž dostal roku 1 880 v

New Yorku tedy v době než byl

přijat zákon zapovídajícf udílení

občanství Číňan Am Moy Kee jest
ruuž vzdělaný guvernér Stanford v

Kalifornií se ho ujal své duhy a

dal jej cvičiti a po 17 let Moy Kee

byl tlumočníkem soudním u státní-

ho soudu Právník ČínanAv odů

vodňuje jeho žádost na tom zákla

dě že zápovědný zákon v případě
tomto neplatí poněvadž Číňan

první občanský list měl dříve než

zákoa by] přijat a soudce vzal si

zajímavou otázku tuto na rozmy
šlenou

XiiUaář Xackay poMřrlea
V San Franciscn (kalifornia dne

24 února postřelen byl milionář
a ar mm a w

Jonn tvjiackay když omraiI se 1

ponhci Jiatý atařeo jménem V

C Rippt ai naft počínal a když
1

tnt kí kolmk f at4 s tf lil fy
ďrř iHjf řtřn'iil rt 4 alrshf

Kí jJ rtt i4 f' h tttn
M fíii j řnsMI pořtftJftf I lJ- -

ník hit I st ť# km ď pr#ot
tlflíf 4 fMl p' řttHíořiáři jtJ—Ir-- i tfAItti v 4 ti Uf#ití př#
m'lori l!il fe irni Mttv Httr

)! bsfftt líjný fcdfto Mt kty
rňf tba p' řtf4n jkApMl
ry í Rif fí nt milí"ft4ř po(hl
nik't t)moM al vyaťtlitl fftařee
4r "i tl toho rtfo htél % Jr
tolik a řm VÍ im f ďb4 pv

í frtrtohm rt b'ir# itrttíl

jil nkMk"m toho známky truď

h"fylfi'ití

Jak sllsf htílá j"s to zábava ten

péatní i4 a jil čato osvédčilo

Kolík jíí obití auřovrMt t i Vyiá
dala ala to ví jet marné páni
Arnrriě:m4 si vedou svou a Ipatné
by bodil kdo by Jím len jejích
"#řl" hanél Dne 2 února y

Pictfíti klubu v Han Franciscu (al
uspořádali pltní tápat Rvali

llmkína a Billy Miller V

l střetu byl Miller protivníkem

svým jíl pořádné rozbit ale zápasu
so jeSté nevzdal Soupeř dal mu

jfšté jednu Miller svalil se k zemi
a z Antal ležet! V bezvědomí Za

několik h dín na to skonal Toť

jil třetí muž jenž prodlením čtyř
let v San Franciscn v zápasu byl
zabit

Měl tiiret Žen

Co! A K Hagood s Chicaga

byl eatčvn v Atlantě Ca a dopra-
ven dne 23 února do Charlcstow
nu S C aby so zodpovídal advoj-ženst- ví

Sotva byl ale za mřížemi

již přihlašovaly se jedna žena za
druhou že byla Hagoodem podve-
dena 'A počátku myslelo se že

Hagood spokojil se dvěma teď ale

již vyšlo na jevo že celkem měl

dr lácte žen Vybíral si od 18 do
cl jak právě se mu hodilo Ač- -

liv čítá již 00 let takto prý jest
fjjBté statný chlapík bývaly důstoj-
ník v konfederační armádě Soud-

ce dal jej pod $1000 záruky žena

jeho z Chicaga záruku zaň složila
a Hagood octl se na svobodě

I'ožar y St ťaol

V druhém poschodí čtyřpatrové

budovy Minnesota ShoeCo na rohu

páté a Uosahel ul vypukl po desáté
hodině ranní dne 20 února ohen a

plameny rozšířily se měrou značnou

a zničily celou budovu jakož i dvě

budovy souHední Minnesota Shoe

Co utrpěla ztráty nati 40000 dout-nlkářn- ká

firma Kub & St ock 128000
a firma Kodger fc Co 17000 Ha-

siči dostavili se ihned na místo ale

námaha jejich byla marnou budova

nedala se více zachrániti Dva ha-

siči byli těžce poraněni

Vniklí ie dojde k zabrání

Paul Neuman vyslanec královny
Liliuokalani jenž me&ká nyní ve

Washirgtoně jest toho náhledu že

k připojení havajských ostrov A k

Spojeným StátAm nedojde Týž
problásd že senát budu pohádán

aby jmenoval komisi kteráž navštf
vila by havajské ostrovy a přesvěd-
čila se 3 poměrech tam panujících
Pak-l- i se tak stane puk senát i lid

SiátA se prý přesvědčí za

jakých okolností připojení Havaje

jeví možným vAbec Že americký
vyslanec Slevena problanil nad Ha-

vajském protektorát bylo výhodné

nejen pro prozatímní vládu kteráž

prý před vlastními přívrženci ochra-

ny potřebovala ale i pro stranu drn-lio- u

Zpráa že liverpooUký
Davis přijede clo Washing

tona s princeznou Kailulani a An-

glie aby na prospěch její vyjednal
protektorát Spoj Mata nal Havaj
lakem a princeznou na trAné te
Neumanovi mnoho nelibí

Hhhíbn irtdota Grsř I Uv

Itn ft mí(oprMntt Adlaí Mt

t#iiort j říítí t'tlťi btid dtfo(
lik"f I nll aid # imlf t#ik-t-

tyfiíktjíií řl#rt' dwokrf i

pjňý'h M(4tV NťUřtí prsi
dflt ví ff Ihtori o l Ihitjř hyb

ltvrt'jírrt a také v dl vyk

htný h přfprtt dá aonditj rt

potrvá Ai I hodiny pl#ll v

lf)tu břřint nt'J mítopřel
d#fit tlolí příhtl řie bývalého

m(ťpridnu uhájí #er 51

koftsířiu a přijm Mhy nov!

(volených $tuUtrň Ti pak posta-
ví v řa ly pojdou tm senátt ktf

týi hodnímu vchodd do kapitolu t i
nimi půjdou bývalý a nové svolený

president I itístopresident vřehní
soudee člifi'ivé senátu a sněmovny

jtkol i úředníci obou sněmoven

rn hního si'du a jiní kdol jsou
ivláSté pozváni President nové

zvolený slolí přísahu v rur vrchní-

ho sou le a promluví k stiroinál

ih Po řtči té vrátí s pak

president do kapitolu a oslava po
mésté nastane kdežto nový senát

zahájí činnost svou po složení pří-

sahy formální Tím vlastní obřa

dy úřední končí Průvod z betelu

Arlington kde Cleveland se ubytu

je bude prý obrovských rozmérft a

na cesté do kapitolu k obřadům
nastolení veliké chystají mu demo-

kraté ovace PrAvod povede gen
Martin T McMahon V večer

uspořádán bude ples k nčmuž vydá
no jest 12000 vstupenek po 500
dolarech

Kepubllkáné v Kansasn bjll v prám
Dlouho vlekoucí so spor v snčmu

kannaském dospčl v sobotu k za

končení před vrchním soudem

Sdřlili jíme již že byl republikán
skou sněmovnou zatčen J C Gunn

poněvadž se zdráhal vydati svčde- -

ctví upíraje zákonitost sněmovny
Gunn požádal vrchní soud o habeas

corpus a tak se dostala otázka záko

nitosti sněmovny před soud kterýž
2 hlasy proti jednomu (populisti
ckému) uznal republikánskou snč

movnu zákonitou jelikož zorganí
sovala se s t!4 členy kdežto

organisaci populistické bralo po lí
lu pouze 18 členA Populisté na

to odbývali poradu a usnesli se

podrobili so rozhodnutí soudnímu

Jelikož koncem týdne vyprší lhAta

zasedání snčmu bude asi nemožno

přijmouti potřebných zákon A a ne

pochybně že guvernér zvláštní
svolá zasedání

Mimořádné zasedáni senátu

President Harrison vydal prokla
maci kterouž svolává mimořádné

zasedání senátu na den 4 března

Má s za to že v zasedání tom pro

jedná se záležitost a ostrovy havaj

rkými Praví se že stalo se tak za

aouhlasu nově zvoleného presidenta
Clevelanda

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Armáda spásy příčinou ahař

Pan František J Hromádko z

Kingfisher Okl podává nám zprá-
vu o velikém požáru kterýž dne

22 února tam řádil a značných spA-sob- il

škod Po sedmé hodině ve

černí když blázniví členové armá-

dy spásy přicházeli do síně avé

chytly dvéře vchodu od pochodně
kterouž jeden s členA armády ne-

chal na chodbě atáti V mžiku

byla celá budova v plamenech a

ohen zničil celý čtverec budov

Celkem 15 atavenf lehlo popelem a

'mezi třmi dva hotely "Hobard a

liti ři lftřrt#fo by # jtOMn
1 iofioof(Of ř'h4 ír hilli
tl iIhoiI Řlftmfirhfm třbHISíf
ekr plití 0 p4řvé připř

)! ř#f ř i% t tvajihýťlt Nf ilí d4
} I rtt faklťU ambit? Hpojn

nfh fiikih a br4!m Kafakťia Jl
! f pltnot dna 'J ttnttď

pokttnjf # Hpjýřn řt4
ihm ttikřl výboly jikýrh ai jn
přiti řn-f- unii byťi by třb
rtkr tUn%h vftbwr Král hitaj
ký jmikytl dl# ílánka i rř4

mlouvy pojfnýfrt Mt4tftro výhrad
ního práva aby v i4livn IVarl

ii ostrova (bt třídily ataniri n

oblí bdřiiri polívaly V mi-

stři' h tuh nobmacrtlio práva k

ttítlftin výi omáčeným Výhody

tyto stačit! mohou iajíté ápln4
Spojeným Stálarn jaonř rát neči-

tého Odpftrei připojení ostrovrt

havajských pakli analt s aby
tá-le!it-

protáhla al ďi I břez-

na kdy vliv 1'lrvelandav nezfistane

tajisté bet áóinku na amčr jaký u

věci té senát nastoupí
kahlitrtMetelaRillv nplný

Nové zvolený president
_

('levé- -

a i t i
lamí oznámil lne Tl unora v

Iakcwood X že Richarda

Olneye t Bostonu jmenoval gene
ě t m ti

raintin naviaanim spoikoyym a

Ililary Ilerberu a Alabamy tajem-
níkem odbori námořního Tím
kabinet jeho jest doplnén a sestává
z mulů následujících: Walter L

Oresham i III M'átním tajemn J
G Carlisle % Kentucky tajemní
kem pokladničního odboru Daniel
S Lamont z New Vorku tajem-
níkem války dále Ililary A

Ilerbcrt z Alabamy tajemníkem
odboru námořního Iloke Smitli z

Georgie tajemníkem vnitra J
Sterling Morton s Nebrasky ta-

jemníkem odboru zemčdčlského

Wilson S BiaHelI z New Yorku

generálním poňtmistrem a Richard

Olney z Massachusetts generálním
návladním Že jmenován bude

Iíerbert pro odbor námořní od a

don napřed ho vyprávčlo
vsak jmerovúní Olney přišlo neo-

čekávaní Ililary A Herbert byl

po nfkolik let v kongresu a předse-
dou výboru námořního a kterýmžto
odborem dokladné jest obeznámen
Richard Olney jest právníkem v

Bostonu Massachusetts V politi-
ce nebyl nikdy obzvlášté činným
aniž mčl kdy nějakých úřadu politi-

ckých
Prohlblce v Ne Dukoté

Odpůrci prohibice v South Da-kot- é

kojí se opčt nadéjf že se

přece té ohavy zbaví Ve čtvrtek

podařilo ae snfmovné poslanců
získati včtsinti dvou hlasu pro přij-

mutí zprávy vžtsiny výboru aby

při volbč roku byla prohibice

předložena k odhlasování Tím

ovsem jesté n ní vše odbyto neboť

teď teprvé dojde k vlastnímu hla-

sování aby se tak stalo

Senátor wromlosrký
A C Beckwith ustanoven byl

guvernérem wyomingským za spol-

kového senátora na Ihfitu dvou let

Beckwith jest bohatý dobytkář ze

západního Wyomingu O mfato

to ucházeli se dva kandidáti John
Charlea Thompson jehož zvolení

bylo poraženo ponévadž scházelo

mu na jednom hlasu demokrati

ckém kdežto druhému kandidátu

A s Newoví scházelo test hlaA
k zvoleaí a anéra odročil se aniž

by senátorskou volbu provedl
Beckwith jaat OOletý a jeat Uké

kemiiařem nt avétovou výtuvu v

'
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%t možno íe sneniovna k tomu
- i bitku neiivolí a i'e rozpočet ten

frojde což by mílo za následek

5 itní zasedaní nového kongresu
' Ičtvrténi březnu — Vr pátek jed- -

4 V ančmovnfi poslancft o roat- -

"
- tu pro potřeby Inlianflv V ne- -

- ř i jednáoo o roziočtu pro potřeby
lonodárné atd — V nobotu jedná
Iv Bnčraovné opí--

t o rozpočtu pro

'potřeby v nenátu pik o roz

7 Pr0 potřeby zákonodárné

1 rrttl připojeni Hafaje

V ídpor proti připojení ostrova

lajskfch ka Spojeným Státftm

vi ve Wanhinguné stále urči-tvářnos- ti

a k tomu přispčl

yo dopia bývalé královny Liliu-'ian- i

princetojr Kaiulani kte- -

nyní t Anglii ve íkole ae nale-- l

l přítomnoat královniných
Uncft prince Davida PíuI

4


