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nebývalou Celkem poškozena Ze San Franciska se oznamu&0VÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Prohlfelčácl iowštl

odbývali státní svou konvenci
Chicagská jateční firma
obdržela ve etředu kontrakt

na dodávku veškerého masa na

Kubě amádou naší potřebného

nežli to co jíme Kdykoliv někomu
z nás něco chybí totiž kdykoliv chu
ravíme Je dojista první starostí rjisti-t- i

jaké jsou známky nemoce tak aby-

chom mohli dle tobo posoudit! co mu

vlastně chybí Jestliže rozpomenete
se na své vlastoí zkušenosti a na svá

pozorování u těch s nimiž jaté ve sty
ku shledáte že co tuto praveno jest
pravda Nejvšeobecnejším ce všech

nápojů ve Spoj Státech jest dojista
káva a to dojista po zásluze Vsak

kdyby jste podnikli lučební rozbor

kávy tak jak Vám na stůl přičítá
zí shledali byste že není úpl
ně prostou součástek iež Jsou

dokázáno nesčetnými lučebníky a ntí™
0 tom žádné pochybnosti Proto P

právem říci že káva má své dobré
své Škodné součástky Kdybychom
mohli přidati ku kávě nějakou látku
aneb věc kteráž by neškodnými uči-

nila ony škodné látky jež káva obsa-

huje pak dojista měli bychom nápoj
deáluí Tu zaslouží připomenout! co

stojí 1 sáno v U S Dispensatory spisu
to kterýž vydáván jest ku potřebě lé-

kárníků a uznáván v celé zemi co na
prostá autorita ve všech věcech týkají- -

cích se chemického neb jiného složení
akož i účink 1 a působení jakýchkoliv
látek V témž se praví že "cikorie
jest mírně posilující aniž by byla
dráždící a některými autoritami pova
žována jest za počisťující a vyprazd
Bující prostředek Tvrdí seže jest pro
spěšno bráti—ji v případu zácpy jater
žloutenice a jiných podobných nemocí

při počátku týchž bi tvrdí se že i

v případě plicnfcb souchotin prosp-
ívá" - To jest dojista velmi mnoho

V

receno o aoorycn vlastnostech cikorie
a musí býti z toho patrným že když
kává smíchá se s cikorií v náležitém
nnni2rn t cíli u ao ffm nnnva lan vlartSf

a nejen že není neškodnou nýbrž na
UUřlB DIUSUB3IIUU IMtUlJH ZU Lfl ' ZH

ve staré vlastí v tak všeobecné uži
ní veSla tak že používá jí právě míSŠ

pšenice v posledních dnech v 27
okresích vzdor tomu prý však
bude přec sklizen s jedinkou vý
minkou tou největší v dějinách
státu

"

Stávkují
V Pennsylvanii počínají horníci

opětně stávkovati a doposud dle

zpráv clevelandských zastavena

práce v dolech v Jackson Center
Stoneboro a Šandy Lake a očeká
vá se že příkladu toho i v jiných
místech následováno bude Mezi

stávkujícími a příruČími šerifama
jetek společnosti hlídajícími došlo
sice již k několika srážkám ne
však vinou stávkujících kteří po
řádek zachovati se snaží

Vyhnuli se zákonu
V Kansas City Kan zavřeny

byly v pondělí ohrady dobytčí a

otevřeny ohrady nové v Kansas

City Mo na druhé straně řeky a

sice učiněno tak za tím účelem

aby vyhnuli se zákonu posledním
sněmem státním přijatému jímž
poplatky za ošetřování a krmení

dobytka v ohradách regulovány
byty- - Společnost přeložila jed
noduše podnik svůj na druhou
stranu řeky do druhého státu a
bude moci nynípočítati opětně po
plátky libovolně vysoké

Úmrtí

V Chicagu zemrei
V

ve středu
v

v

Alexianské nemocnici Michael
Schwab známý to anarchistakte- -

rýž zároveH s Parsonsem Spiesem
Lingem Fischerem Engelem a

Neebem pro dynamitový atentát
na Haymarket 4 května 1886' k

smrti odsouzen byl a jemuž roz
sudek ten v doživotní Žalář změ
něn byl V červnu 1893 Schwab

byl guvernérem Altgeldem omi
lostněn načež k dřívějšímu za
městnání —byl redaktorem Arbei
ter Zeitungu— se vrátil Dlouho
tam ale nepotrval neb se správou
listu se nepohodl a od té doby žil
v poměrech velice nuzných Stal
se obětí souchotin

'

DROBNÉ ZPRÁVY

Nejvyšším soudem ohioským
potvrzen tak zvaný zákon Pugh- -

úv jímž nařizováno jest že vo-

lič kterýž podepsal petici kte
rouž umístění jistých kandidátů
na lístku volebním požadováno

jest pro zvláštní lístek tento sí

U Faucett Mo zasažen ve

čtvrtek při přejíždění tratě Chica-

go Great Western dráhy přihnav-
ším se vlakem povoz farmera F v
Prohtta při čemž on nanželka

13 a 16 roků staré dcery usmr

ceny nemluvné Odhozeno do
vzdálenosti 100 stop a smrtelně
zraněno

V St Joseph Mo vyšinul
se v patek z rána z kolejí paro- -

stroj vlaku burlingtonského jímž

pasácká jízda ze západu do Jack
son ville Fla vezena byla při
čemž strojvedoucí na místě usmr-

cen a topič smrtelně opařen

Dle městského adresáře chi

cagského kterýž v těchto dnech

vydán bude obnáší přítomně oby-

vatelstvo města tohoto 1863000
což bylo by o 65000 více než od
hadován počet obyvatelstva v roce
minulém

V Sigourney Iowa vybuch-
nul v pátek parní kotel v tiskárně
tamního časopisu Review a celá
téměř budova výbuchem rozmete-

na Redaktor Bartow kterýž byt
svůj nad tiskárnou měl přišel při
tom k vážnému úrazu

V Trenton la zavraždil v

návalu žárlivosti Perry Elliott a
slečnu E Kellyovou načež dobře
mířenou ranou vlastnímu ' životu
svému konec učinil

V Butte Mont sřítilo se v

sobotu lešení ve výši čtvrtého

patra se nalézající a pádem byli
dva dělníci na místě usmrceni a

čtyři těžce raněni

je že spolek "Červeného kříže

zahájil sbírku z výnosu kteréž

zakoupiti a vypravili hodlá Špi
tální loď kteráž by na Filipíny k

loďstvu Dewey-h- o vyslána bude

Obchodní bursa san-franci- s-

ská protestovala odboru válečné
mu proti tomu aby objednávky
pro armádu vyplňovány byly hr
mami Číňany zaměstnávajícími
Výsledkem protestu bylo oznáme
ní že zakázky zadávány budou

výhradně firmám jež výhradně
jen bělochy zaměstnávají

Ve Scranton Pa zemřel ve
středu Patrick Hagging nejstarŠÍ
prý to muž v Pennsylvanii ve
stáří 117 roků Týž narozen byl
dle úřadně stvrzeného křtícího li

stu v hrabství Londonderry v

Irsku 1 listopadu 1781 Otec

jeho zemřel ve stáří 1 1 1 a matka
ve stáří 107 roků

Sekretářem vnitra schváleno
ve středu odporučení aby každé
mu státu a území pro příští rok
$24000 na podporu škol průmy
slových a hospodářských povole-
no bylo

V demokratické státní kon
venci pennsylvanské ve středu v

Altoona zahájené sveden byl tuhý
boj o platformu Stříbraři nalé-

hali totiž na prohlášení se pro
svobodnou a neobmezenou ražbu
stříbra v poměru 16:1 a na schvá
lení platformy chicagské kdežto
strana konservativní byla pro to
aby platforma cbmezila se na zá
ležitosti státní a na schválení vá
léčné politiky McKinleyovy

Demokraté v Georgii odbýva
li ve středu státní svou konvenci
v Atlanta v níž navržen celý lí
stek státní s A D Chandlerem za

guvernéra v čele

U Burlington Junction Mo

vyšinul se ve středu z rána z kole

jí osobní vlak dráhy Omaha & St
Louis při čemž 35 osob více mé
ně poraněno

V Cincinnati shozen byl
sobotu' vichřicí 7S stop vvsokv a

25 stop široký komín na pekárně
Muthově na Richmond ul a tro
skami jimiž budova částečně zni
čena pět osob těžce zraněno

Z McHenry Miss oznáme
no v pondělí zdravotním odborem

spolkovým že objeveny tam dva
nové případy onemotnění žlutou
zimnicí a sice jeden v městě a dru-

hý na venkově as 4 míle od mě
sta

V Key West Fla započato
pondělí s prodejem zajmutých

lodí španělských a jich nákladu a

pryý den vytěženo přes $75000
4t T i 1 "v t
7 lowsu pronioicaci OdDyvaa v

úterý státní svou konvenci v Des
Moines za účastenství 150 delegá
tů V konvenci mimo navržení
samostatného lístku učiněn byl
pokus na změnu jména na 'spoje
ná strana křesťanská"

V Sioux City la započato
ve středu se zabíjením v nových
jatkách Cudahyho jež nákladem

$400000 zřízeny tam byly

V Oshkosh Wis trvá dopo
sud stávka v tamních hoblovár- -

nách a místa stávkujících pod
milice skéby rychle zapl-

ňována jsou
V Peoria 111 zničen byl v

úterý požárem velký department-n- í
obchod firmy Ilysinger & Ro--

senthal
v

Jihozápadní Minnesota nav
štívena byla ve středu v noci prud-
kou vichřicí kterouž značné ško

dy spůsobeny U Trosky roz

meteny dva domky u Madison tři
v Dawson uhodil blesk do mlý-

na a kostela "
V chicagské radě školní vznik

nul deadlock a následkem toho an

pánům radům nelíbí se míchání

mayora Harrisona do záležitostí
školních týž totiž prosaditi chce
za každou cenu jmenování svého
kandidáta pro úřad školdozorce

úterý a ve středu v Des Moines
za účastenství 150 delegátů V

konvenci kteráž samostatné če
kance pro úřady státní navrhla

V V V Š

ucinen dví nezaareny pokus na

překřtění strany prohibiční na

'spojenou stranu Kristovu' V

přijaté platformě prohlašuje se
obchod s lihovinami za nejhoršího
nepřítele civilizace a vláda se vy

zývá aby všechny páky nasadila
k potření nepřítele tohoto mezi-

národní zápletky vyrovnány prý
bytí by měly soudy smírčími v

nynějším sporu se Španělskem se

schvaluje zakročení branné v té

naději že přijde den kdy podob
ně rážně vláda i proti kruté nad
vládě hostinců zakročí

KRONIKA UDÁLOSTÍ

V šílenosti
V Lake City Minn zavraždil

v úterý 22letý A Walsh matku
svou a sice rozseknul jí hlavu se-

kyrou Mladík strávil delší dobu
v státním blázinci odkudž před 4
měsíci co vyléčený propuštěn byl
a má se proto za to že šílenství
se vrátilo a on vraždy v návalu té
hož se dopustil

"

Vrah prchl a

dopaden dosud nebyl

Špehoun zatčen

V New Yorku zatčen byl v úte
rý Jeus Acevado kterýž den před
tím z Porto Rica přijel na obvi
nění že zvědem španělským jest
Zatčení stalo se na základě sděle
ní konsula našeho v St Thomas
kdež Acevado nějaký čas se nalé
zal a ve službách španělských
stál

Zákon DingleyuY
za dobu uměsičniho působení
svého náležitě se osvědčil neboť
za čas ten obnášely příimv celní

$299600000 nebo-l- i průměrem
vzato mezi 30 a 31 miliony mě
síčně Za poměrů normálních
jevil by se příjmu tom v příjmech
a vydáních vládních přebytek kte
rýž nebýtí války hezky značným
po minulých několik měsíců by
býval Dle úsudku znalců vy
náší celní zákon Dingleyův vládě
ročně as o $60000000 více než

demokratický zákon Wilsonův

Wisconsluské jubileum
oslava to 5oletého přijmutí Wis- -

consinu do svazku států zahájeno
bylo spůsobem slavnostním v pon
dělí v Milwaukee V úterý pořá-
dán vojensky průvod odhalen
pomník padlých vojínů a u večer

odbýván průvod bicyklistů ve

středu byl průvod hasičů a prů-
vod květinový ve čtvrtek byl prů
vod obchodní a průmyslový dnes

pořádán bude průvod historický
v němž jednotlivé periody dějin
státu znázorněny budou a zítra
zakončeny budou slavnosti rega
tou a ohňostroji jimiž znázorně-
na bude bitva u Manily

Dva zabiti
U Minden la pokusil se v

pondělí farmer H Thies přejeti
trať C R I & P dráhy v okam-

žiku kdy chicagský rychlovlak
přijížděl a následek toho byl že

povoz zasažen a rozbit a koně i

Thies na místě zabiti Kusem
odletěvšího dřeva zasažen byl
tramp na střeše vozu pro zavaza-

dla sedící a na místě usmrcen

SklizeB pšenice
Kansas dle středeční zprávy

státního výboru hospodářského
není tak obrovskou jako před 10

dny oznamováno neboť dle do

cházejících zpráv byla pšenice té-

měř ve všech východních a mnoha
středních okresích poškozena rzí a

přflišaým vlhkem Na mnoha
akrech nebude prý pšenice stát
vůbec ani za sekání a na mnoha
tisících akrech bude sklizeň menší
než z počátku za to se mělo Zá-

padní okresy téměř vesměs po
škození ušly a v mnohých okre
sích v nichž hlavně pšenice se

pěstuje jako v McPherson Bar
toň a Pawnee bude prý sklizeS

POLITICKÉ

Z kongresu
V senátu v pondělí pokračová-

no v projednávání resoluce hawai-sk- é

při čemž usneseno aby zase-

dání do ukončení debaty o u h

zahajována byla V úterý strá-

vena převážná většina zasedání ře-

čí sen Cafferyho proti připojení
souostroví hawaiského zbytek pak
stráven projednáváním rozpočtu
na krytí schodků Ve středu pro- -

jeanana poselství presidentova o

hledně díků hrdinýra námořnic

kým důstojníkům u břehů kubán

ských se vyznamenavším a zvlášt
ní resolucí díky národa jím vyšlo
veny při tom poprvé v dějinách
naších zahrnuti v resoluci dotyč
né i prostí námořníci kteří v od

vážných výpravách důstojníkům

dotyčným po ruce stáli V dal
ším pokračováno v projednávání
rozpočtu na krytí schodku a týž v

obnosu $227000000 konečně byl
schválen Zbytek zasedání věno-

ván debatě o připojení Hawai Ve
čtvrtek projednány byly zprávy
konferenčních výborů o rozpočtu
na různá vydání a pro odbor indi

ánský a oba přijaty Poslednější
pro západ důležitým jest hlavně
tím že povolováno jest jím $40- -

000 na uspořádání kongresu indi
ánského na výstavě zamississipp
ské na němž všechny kmeny indi
ánské zastoupeny býti mají Zby
tek zasedání věnován byl projed-
návání otázky hawaiské

V sněmovně poslanců schvále-

na v úterý zpáva výboru konferen-

čního o předloze bankrotní a táž
134 proti 53 hlasům přijata tak
že nyní již jen podpisu guvernéro
va zapotřebí jest aby zákonem se
stala Zasedání odpolední věno
váno projednávání různých před
lah vojenských Ve středu projed
nána byla celá řada různých před-
loh válečných při čemž vyvolána
značná veselost Allenem dem z

Mississippi kterýž navrhoval aby
na Kubu vypravena byla setnina
utvořená z pánů kongresníků ne-

boť tam prý by více platnými bý-

ti mohli než tlučením prázdné
slámy ve Washingtonu Ve čtvr-

tek učiněn byl pokus na odhlaso-

vání předlohy na zřízení meziná-

rodní banky americké leč odpůr-
cům téže podařilo se dosíci odro-
čení dříve než ku hlasování do-

spěno býti mohlo

Z Washingtonu
X Presidentem poslána v pon-

dělí kongresu dvě zvláštní posel-
ství v nichž požadována jest
zvláštní odměna a vyznamenání
pro poručíka Hobsona hrdinu
merrimacského poručíka New-com-ba

a mužstva celního parníč-k- u

'Hudson' jímž na polo roz-

střílená torpédová lodice 'Wins-ló- w

u Cardenas z dosahu střelby
španělské odvlečena byla kapitá-
na Hodgsdona návěštuí lodě

Hugh McCulloch' kterýž u Ma-

nily se vyznamenal a kadeta J
W Powella kterýž s parní lodicí

po 2 hodiny s nasazením vlastní-

ho Života v zálivu santiagském
křižoval v naději že podaří se
mu Hobsona a druhy jeho zachrá-

nit! Presidentem odporučováno
jest vyslovení všem zvláštní dík

kongresu a udělení jim zyláštních
pamětních penízů

Republiklné v Maine

odbývali státní svou konvenci v

úterý v Augusta a výsledkem bylo

jednohlasné znovunavržení guver-
néra Powerse V přijaté platfor-
mě schválena administrace presi-

denta McKinleyho zvláště pak
počínání si jeho ve sporu se Špa-

nělskem prohlašuje se za povin-

nost státu pečovati o manželky a

rodiny vojínů po čas pobytu je-

jich v poli a slibuje se přijetí ná-

ležitých zákonů na ochranu třídy
dělnické

dobře zena dělníkova jako žena doylu
ra neb profesora V opatřeních zd{

_j 1 a i 1 a a 1

dojista jedním z nich AmeričaoéXj
ci korku valně neznali a též i mnozí

lutři ji v uecuacu pouzivau zae tomu
odvykli hlavně proto že zde nebyla
druhdy náležitě a z kořenů čekanky
upravená cikorie k dostání Však ti
kdož o prospěšnosti její přesvědčeni
byli kupovali cikorku importovanou
platíce ji dráže nežli kávu Teď ne

potřebuje nikdo ani cikorku importo-
vanou kupovat! ani od používání její
se zdrovatl nebotr The American

Chicory Company kteráž před několi-

ka lety zřídila v Nebrasee továrnu na
cikorku a své hlavní úřadovny nyní
v Omaze má vyrábí pravou a nefal
šovanou cikorku z kořene čekankové-h- o

a po spůsobu evropském Chcete-l-i

si udržeti zdraví používeite cikorie
kávě avšak požadujte vždy cikorku

praporem Flag Brand a neberte
jinou neboť ona obchodní známka
jest zárukou její čistoty a dobroty

Za sníženou cenu!
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Královské včnné mésto Mělník
a okres mělnický

který s velkou píli sestavil a ku velké
své Škodě vlastním nákladem vydal
řiditei mčstské Školy pan Lnd Bochm
Jest to spis objemný neboť čítá 934
stran velkého formátu s 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnicky" měl by chovati
spis tento obsahující popis a děiiny
jeho rodiítě Pan spisovatel oprávHu- -
je nás ku nabídnutí rbytku spisu za
cenu valné sníženou a sice budem týž
proaavau nyní za ZUU 1 a poMovni
zásylkou DřívěiSÍ cena $400 Žádní
Měiničan nemusí se nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť za tuto cenu je

pravdě levnou Hlaste se brz#
Adresujte: Pokrok Západd

Omaká Sek

Taroky ! Tarolcy !

Stojí pouze $100
Se zásylkou $110

Použijte nízkých cen t Zašlete

objednávky pod adresou :

Pokrok Západu Oadu Rak

— rredDlacelte na "HoaDodáfo" #v
ech pouze 1160 ročně
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