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NOVÉ ZPRÁYY DOMÁCÍ

Hejlepsí TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Sprlngs Oblo Hanna Walnut Block atd

NejlepSÍ Hlinoiské v kusech $550 drobné 15 25 Ctaerokee drobné za
1425 nejlepSÍ uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí $350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte e o tom

COUTANTrA SQUÍRES
Telefon 980 Sklad 17 a Mason u %PH UOfrJfrreaM St

hlasů Do sněmu zvoleno 57 re-

publikánů a 43 demokrati do se-

nátu pak 29 republikánů a 21 de-

mokrati tak ' že při společném
hlasování zvolení republikána do
senátu spolkového místo demo-

krata Turpieho jest zajištěno Do

kongresu zvoleno 9 republikonů a

3 demokraté

íoiva zůstala věrnou zásadám

republikánským a většina pro lí-

stek republikánský odevzdaná na
60000 hlasů se odhaduje Do

kongresu zvoleno opětně všech Nejlepším ze všech lékařů!

Svému dobrému zdraví má nekonečný počet

Američanů co dékovati

PIH! CELERYM1P0UHD

ky a dva členy nejvyŠšího soudu
státního většinou nejméně 3000
hlasů Ve sněmu budou míti rep
většinu 25 hlasů tak že zvolení

republikánského senátora spolko-
vého jest zajištěno Oba ústavní

dodatky — ženské hlasovací prá-

vo a local option v daních míst-

ních — poraženy velkými většina-

mi

Ve West Virginii podařilo se re-

publikánům dosáhnouti ve sněmu

při společném hlasování většiny 7

hlasů tak že by zvolení republi-
kána do senátu spolkového místo
dosavadního demokrata zajištěno
bylo Do kongresu zvoleni ještě
dva republikáné a při zbývajících
dvou místech výsledek jest dosud

pochybným a obě sřrany vítěz-

ství dosud si přivlastňují
Ve Wisconsinu zvolen byl repu-

blikánský lístek státní většinou

40000 hlasů a z 10 kongresníků
zVolili jich republikáné devět
Sněm jest převážnou většinou re-

publikánským neboť zvoleno do

senátu 31 republikán a 2 demo-

krati a do sněmovny 79 republi-
kánů a 23 demokratů

Wyoming šel republikánsky na
celé čáře a lístek státní i kongres-
ní zvolen většinou as 1500 hlasů
Ve sněmu při společném hlasová-

ní mají republikáni 50 z 57 hlasů
tak že znovuzvolení republikán
ského senátora spolkového jest ji-

stým

% Státnímu odboru bylo počá-

tkem týdne oznámeno že vláda
siamská po mnoha letech opětně
místo vyslance svého ve Washing-
tonu obsaditi hodlá a že týž již na

půdě américké se nalézá Jest to
Phya Visdha Suriyasakti rytíř řá-

du bílého slona a dosavadní vele- -

blikánský kongresník většinou as

2000 hlasů a ve sněmu docílili re-

publikáné většiny as dvoutřeti-

nové

V New Yorku zvolen kandidát

republikánský Theodore Roose-

velt guvernérem většinou 21286
hlasů Demokratický jeho od-

půrce newyorský mayor Van

Wyck v okresích Albany Che

mung Clinton Erie Rennssaeler
a Schoharie jakož i ve Větším
New Yorku obdržel většinu 86-45- 0

hlasů naproti čemuž pak
stála Rooseveltova většina-107-73- 6

hlasů již byl v ostatním
státu obdržel Ve volbě kongres-
ní dobyli zase demokraté velké-

ho vítězství neboť podařilo se

jim urvati republikánům 12 míst

tak že zasedati bude nyní z
New Yorku v kongresu 19 de-

mokratů a 15 republikánů V

senátu zasedati bude 27 repu-
blikánů a 23 demokratů v sně-

movně pak 89 republikánů a 61

demokrat tak že republikáné při

společném hlasování většinu míti
budou a též zvolení republikána
do senátu spolkového na místo
demokrata Murphy-h- o jehož lhů-

ta v březnu dojde zajištěno jest
V North Carolini šlo tentokráte

vše demokraticky a to většinami
většími než v letech předchozích
Sněm jest též převážnou většinou

demokratickým

V North Dakotl vyhrál republi-

kánský lístek státní většinou té-

měř 7500 hlasů Ve sněmu při
společném hlasování zajištěna
jest slušná většina republikánská
tak že zvolení republikánského
nástupce nynější demokratického

senátora spolkového zajištěno

jest
V Ohio zvítězila republikánská

strana většinou mnohem větší
než pří volbě poslední a to vzdor
tomu že účastenství při volbě

tentokráte slabým bylo Též i ve
volbě kongresní republikáni do-

bře se drželi a vzdor silné agitaci

POLITICKÉ

Úterní volby

skončily velkým vítězstvím strany

republikánské a schválením ad-

ministrace ' presidenta MiKinley-h- o
' neboť nejenom žé do kongre-

su zvolena bezpečná tčtSjna repu-
blikánská --a nejenom že ve státech

v nichž zvolení senátora

spolkového připadá zvoleny byly
sněmy republikánské jimiž straně
té většina v senátu spolkovém za-

jištěna bude ale zárovefi i docíle-len- o

vítězství ve státech jež do-

sud v rukou populistických neb

popokratických se nalézaly a v

jiných státech podobných většina

popokratická značnou měrou sní-

žena Co kongresu se týče tu

pokud zjištěno býti mohlo zvole-

no 180 republikána a 165 demo-

krata populistů a stříbrařů 12

pak míst nalézá se dosud v po-

chybnostech a výsledek teprvé
úřadním sčítáním bude moci zji-

štěn býti V senátu očekává se

republikánská většina dvou hlasů

tak že by po několika letech stra-

na republikánská nejenom presi-

denta ale í zárovefi celý kongres
měla — V jednotlivých státech

pokud zprávy došly jest výsledek
volby úterní následovním:

V Alabaml jak předem očeká-

váno šla volba demokraticky a

do kongresu beze všeho odporu
zvoleni vesměs demokraté

Arkansas jak samo sebou se

rozumí šel též demokraticky a do

kongresu zvoleni samí demokraté

V Californii dopadla volba ve

prospěch strany republikánské
neboť zvolen celý lístek republi-

kánský většinami od 5000 do 25-0-

hlasů Ze 7 kongresníků
zvolili jich republikáné 6 V

sněmu jemuž připadne volba ná-

stupce nynějšího senátora spolko-
vého demokrata budou mít i re-

publikáni převážnou většinu '

V Coloradu zvolen byl celýpo-pokratick- ý

lístek státní s Thoma-

sem dem za guvernéra v čele

většino j as 40000 hlasů tak že

většina před dvěma roky pro

Bryana odevzdaná více než o polo-

vinu seříznuta byla Republíkáné
dostali většinu pouze v několika

okresích východních
V Connecticut zvolen byl celý

republikánský lístek státní prů-

měrnou většinou 15000 hlasů V

sněmu docílili republíkáné větši-

nu 50 hlasů
V Delaware vyhráli republíkáné

na celé čáře neboť zvolili neje-

nom celý svůj lístek státní ale í

kongresní Zvolení republikána
do senátu spolkového jest zajiště-
no neboť při hlasování společ-
ném budou míti republikáni větši-
nu Do senátu zvoleno totiž 9
demokratů a 8 republikánů do

sněmovny pak 21 republikánů a

14 demokratů '

Ve Floridl samo sebou se roz-

umí zvítězili demokraté a ve sně-

mu populisté s republikány sotva

dohromady pět hlasů míti budou

Oprava ústavy dle kteréž úřadní-c- í
státní záruku od příslušných

společností míti musí přijata vel-

kou většinou

Georgie zůstala i tentokráte v

řadách demokratických a zvolila

do kongresu samé demokraty
V Idaho zvolen státní lístek

většinami od 5000 do

8000 hlasů a- - ve sněmu léž íusi-oni- sté

budou u většině Při voí-b-
ě

této poprvé hlasovaly ieny a
většina jich prý hlasovala lístek

Škrtaný'
- i" í- - ir

VYZWtf zvoletr byl 'republi

kánský' kandidát pokladnictví
státního většinou téměř 30000
hlasů zbytek lístku dostal pak
většinu ještě větší Ač zprávy
dosud úplnými nejsou shodují se
obě strany v tom že v sněmovně

poslanecké budou míti demokraté

většinu 6 hlasů a v senátu repu-

blikáni většinu as 1 1 hlasů Do

kongresu zvoleno 16 republikánů
a 7 demokratů Okres Cook šel

republikánsky ač značně menší-

mi většinami než jakáž tam před
dvěma roky pro McKinley-h- o

byla — Ve Winnebago
Co zvolen byl do sněmu kandidát

prohibiČní
— frvní to kterýž v

Illinois zvolení podobného dosá-

hnul
V Indiáni vržena byla pro repu-

blikánský lístek větlina 16000

jedenáct republikánů a to větši
nami proti volbě poslední zvýše-

nými
V Kansas udál se veliký a pro

populisty neočekávaný převrat —

zvolen totiž republikánský kandi
dát pro úřad guvernéra většinou

13000 hlasů a z osmi kongresní-
ků podařilo se jich zvoliti repu-
blikánům sedm Ve sněmu nabyli

republíkáné většiny 52 hlasů při

společném hlasování tak že jim i

úřad státního tiskaře připadne
V Kentucky skončila volba ví-

tězstvím demokratů neboť poda-
řilo se jim vydobiti na republiká-
nech dvě místa kongresní' tak že

příští delegace z 9 demokratů a 2

republikánů sestávati bude

Louisiana ukázala se býti opět-
ně částí "celistvého jihu" neboť
zvoleni všichni demokratičtí kan-

didáti slušnými většinami

V Maryland podařilo se republi-
kánům zvoliti čtyři ze šesti kon-

gresníků tak Že vlastně dvě místa
v kongresu ztratili Baltimore

tentokráte po prvé po šesti le-

tech šlo slušnou většinou demo-

kraticky
V Massachusetts zvítězili repu-

blíkáné opětně na celé čáře a za

guvernéra znovuzvolen — již po
čtvrté — Wolcott většinou as 80-00- 0

což jest o 5000 hlasů méně
než rep většina při posledních
volbách obnášela Sněm jest pře-

vážnou většinou Republikánským
a totéž platí í o radě guvernérově

V Michigan dobyla strana repu-
blikánská skvělého vítězsřví ne-

boť nejenom že zvolen celý repu-

blikánský lístek státní většinou

as 55000 hlasů ale i slušná vět-

šina v sněmu zajištěna a do kon-

gresu zvoleni vesměs republikáni
— Do senátu zvoleno 29 republi-
kánů a 3 demokraté a do sněmov-

ny 93 republikánů a 7 demokratů
V sněmu nynějším zasedalo 6 de-

mokratů v senátu a 19 v sněmov-

ně

V Minnesot zvolen byl popo-kratic- ký

kandidát guvernérství
většinou as 10000 hlasů do kon-

gresu však dle tvrzení ústředního

výboru republikánského zvoleni

vesměs republikáné Demokraté

doznávají zvolení šesti tvrdí
však že podařilo se jim zvolení
čekance svého v distriktu šestém

V Mississippi dle starého zvyku
šlo všechno demokraticky a do

kongresu posláni samí demokraté

V Missouri zvolen demokrati-

cký lístek státní většinou as 3000
hlasů a podobně zvolena i demo-

kratická většina sněmu tak že
znovuzvolení senátora Cockrella

jest zajištěno Do kongresu zvo-

leno 1 2 demokratů a 3 republiká-
ni — St Louis šlo republikánsky

' ' 'většinou as 7000 hlasů

V Montanl zvolen do kongresu
čekanec demokratický a ním zá-

rovefi í demokratická většina sně-

mu státního

V Nevadl zvolen republikánský
kandidát guvernérství malou vět-

šinou na ostatním pak lístku s

výjimkou Ikoldozorce zvítězili

demokraté Do kongresu znovu-

zvolen stříbrařský republikán
Sněni jest převážnou většinou stři-brařsk-

a následkem toho má

prý sen Stewart znovuzvolení své

zajištěno
V New Hampshire dopadly vol-

by ve prospěch republikánů kteří

mimo lístku státního í slušnou
většinu ve sněmu zvolili

V NewJersey vyhráli republiká-
ni na celé čáře a Voorhees repub
kandidát guvernérství zvolen byl
většinou 5000 hlasů V sněmu

při společném hlasování bude

většina republikánská čímž zaji-

štěno svolení republikána do se-

nátu spolkového místo dosavadní-

ho demokrata ' Z osmi kongres-
níků zvolili demcrattOuže dva

V New Mexicn zvolen byl repu

vyslance v Anglii Týž sídliti
bude i na dále v Anglii a do

Washingtonu dojížděti bude něko
likráte ročně

DROBNÉ ZPRÁVY

V Alva Okla George Lont
farmář sešílel náhle a zabil ženu

svoji sekerou Po té vešel do

světnice kde tři děti jeho spaly
avšak když zdvihl sekeru jedno
z nich se probudilo a šílenec pu
stil zakrvácenou zbrafi odebral
se do své ložnice a podřezal si

krk

V Portland Ore odsouzen

byl k smrti provazem Claude

Branton jenž zavraždil Johna

Lyona Poprava konána bude

23 prosince

Do New Yorku přivezena

byla těla osmi cestujících kteří

zahynuli na stroskotaném parníku
Mohegan 14 října blíže pobřeží
anglického

Z dílen v East Liverpool O

státní příručí tovární inspektor
Hull nařídil propuštění 300 dětí a

posílání jich do Školy Byla to
většinou děvčata zaměstnaná
hrnčírnách

Čínský konsul v San Franci--
sku je přesvědčen že nejméně 15

Mongolů utonulo v přední kajutě
stroskotaného parníku JD Peter- -

son který leží nyní blíže Sansah
to Někteří z Číňanů měli při
sobě značné Částky peněz Bude
učiněn pokus vytáhnouti těla

V šachtě Schooley blíže

West Pittston Pa vybuchl plyn
a čtyři muži byli povážlivé popá
leni Dva z nich John Metcalí
a James Coulter sotva vydrží

Kamenný most přes Holiday
Creek v okresu Webster la sří

til se na dělníky Augusta Ander

sona a Hugh Coynea První vy
vizi přeraženou nohou ale dru

hý usmrcen byl na místě

Fred Grumme předseda stát-

ní banky v Marshalltown a jeden z

nejprvnějších německých osadní-

ků v okolí zemřel náhle když v

republikánském hlavním stanu
volební zprávy poslouchal By
dlouhá léta demokratem avšak r
1 896 jsa přívržencem zdravé mě'

ny přestoupil na republikánskou
víru

V Antago okresu v Alabamě

lynčován byl černoch James Wil-

liams 'Chlap vedral se do ložni-

ce paní Stridlerové manželky
smírčího soudce s úmyslem zni
silnitiji Když byl spozorovin
utekl i zanechal za sebou želez-

nou tyč a něco šatstva

zasedati bude i Ohio v kongresuj
i na dále 15 repub a 6 dem V

sněmu při společném hlasování
budou míti republikáné většinu 16

hlasů
V Oklahoml vyhráli republikáné

na celé čáře Republ delegát do

kongresu zvolen většinou as 6000
hlasů územní sněm má slušnou
většinu republikánskou a ve větši-

ně okresů zvoleni do úřadů míst-

ních republikáni
V Pennsylvanii zvítězil lístek re-

publikánský většinou 123000 hla-

sů V poli byly lístky tři repu-

blikánský demokratický a prohi-
biČní a všrch hlasů odevzdáno

950000 Do kongresu zvoleno 20

republikánů a 2 demokraté

Ve Rhode Island volena pouze
jen delegace kongresní a v obou
distriktech zvoleni slušnými vět-

šinami republikáné

V South Carolini dopadla volba

jako obyčejně demokraticky na
celé čáře Účastenství při volbě

bylo slabým
V South Dakotl zvítězili repu-

blikáné na lístku státním většinou

as z 500 hlasů a na lístku kongres-ní- m

většinou as 5000 hlasů Sněm

mi slušnou většinu republikán-
skou

V Tennessee zvolen byl demo-

kratický lístek státní většinou a

20000 hlasů a ve sněmu většina
demokratická značně zvýšena Z

deseti kongresníků zvolili republi-
káné dva Sněm má slušnou vět-

šinu demokratickou

V Texas dopadla volba t vý-

jimkou jedinou — spúsobem ob-

vyklým Zvoleni totiž do kongre-
su demokraté' výjimkou distrik-

tu desátého kdež znovuzvolen

republikán Hawley hlavně pomo-
cí hlasů českých
V Utah zvítězili na lístku stát-

ním demokraté a podobně i v sně-

mu jemuž volba senátora spolko-
vého připadne budou míti větši-
no zvoleno totiž do sněmu 41

demokrat 18 republikánů a 4

Ve Virginii byla volba neoby-

čejně klidnou neboť sotva polovi-
na voličů k osudí hlasovacímu se
dostavila Do kongresu zvoleni
vesměs demokraté stříbrnáČníci

Ve Washington dobyli republi-
káni vítězství skvělého neboť pře-

mohli popokratickou většinu 1 00

hlasů a zvolili oba kongresu í- -

brzo povznesly jej v kruhu jeho spolu-lékař- ů

na stupen" cejvyšší tak že
v krátkosti ve Vermontské koleji usta-

noven byl za čelního profesora anoto-mf- e

a raabojičství- - Brzo na to zvolen v

Dartmoutb ské koleji ku přednáškám
o materia medlea a o botanice či

rostlinosloví Následovně na to zvolen

byl profesorem a předsedou koleje té
po úmrtí profesora Robby až po tu
dobu místo to zaujímacíbo kteréžto

postavení jest jedním z nejčestnějších
v zemi A jest to právě v té době

kdy prof Phelps vyzkoumal a sestavil

předpis zázračného a blahodárného
léku tohoto Profesor Phelps poskyt-
nul svým vynálezem Paine's Celery
Compound vědě lékařské jistý a ne

ocenitelný lék proti člvnímu rozrucha
a nedostatečnému odpočinku spán-
kem proti vysílení nezáživnosl tluč-natos- ti

proti neduhům jaterním ne-

uralgii a revmatismo a proti všem
neduhům nervů a ledvin Palne-ov- a

Colery Compound jest nyní nejčeloěj-ií- ml

lékaři v zemi předepisována pro
veškeré případy tělesné sešlosti a vy-

sílení čivního A lék tento vidy po
--

mohl když vše ostatní té neosvědčilo

Paine ův Celery Compound oemá
v obora léků sobi rovného Živí a
osvěžuje vysílená čivy tělesné obno-

vuje chuť k jídlu osvěžováním ústrojí
zažívacího a tak pomáhá zbudovat!
tělo a mysl ku nové síle a svěžesti
Patné1 Celery Compound Jest bet od-

poru nejlepšfm a nejblabodarnějsfm
lékem a vynálezem poslední polovice
devatenáctého století

v a --
vy-y a y r--

říebrasce

Nesčíslné množství amerických do--1

mácích kruhů rodinných zachráněno

bylo před citelnou ztrátou některého
churavř jícího člena Jemuž úplné zdra
ví navráceno užíváním Paine's Celery

Corapcund- -

Životopis vynálezce tobosětozná"
mébo léku suad zná každý čtenář

Jest to prof Edward E Phelps
M D LL D přední lékař a předseda
Dartmoutb-sk- é lékařské koleje ve stá
tu Vermont a vyobrazení toto znázor

Duje věrně jeho podobu

Vojenští vítězové a jiní čelní ame-

ričtí kritikové jednohlasně dotvrzují
že věhlasný profesor a čelný lékař
Dat tmou tb ské lékařské koleje svým

vynálezem Paine ova Celery Compound
učinil pro národ americký více dobra
než kterýkoliv jiný člověk na světě

Ve viech vrstvách národa v kniha
hodnostářů a zástupců národa úřad-ník- ů

v písárnácb v kruzích domácno-

stí boháčů i chudých jei poslednější
jedva byli by s to v pádu nemoci si

kloudného lékaře obstarat! viude se
tkáváme se s lidmi jimž Paine-ů- v

Celery Compound se osvědčil býti
pravým hoj i tělem a vykupitelem Pro-

čež světoznámý tento vynález který
tak zázračně léčí veškeré némoce
s nezdravé krve pocházející jakož i

čivy svaly tělesné osvěžující a budu-

jící učinil Prof Phelps e v obora
lékařském věhjMtým Prof Phelps
narozen byl ve státu Connecticut a

studoval vědu lékařskou v Yale koleji
Nevsedni jeho schopností v oboro tom
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► Držte peníze v
pojiíCováním se proti ohni n domácí společ-
nosti vidy hodné vaši přízně Společnost
tato sorgaoizoTána pod zákonem 1873 a od-

povědnost obmesena na obnos prémie Hla-

vní jednatelna je v JíYLif Bl'g v Omaha
Jíibr Dalif Jednatelé jsou:
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