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ROČNÍK XXIII ČÍSLO 40 OMAMA NEIMASKA VE StflEOU 10 LEONA
Ur

prý a dorw vlivu řtř Ji dostaly
T iatdal ittt lnu k U li Uhorn

bodli m Jinak a nynf jolálijf pM

tno nsjvyíH oti-- l spolkový o vy 14 iHOVW
vádíme Vám v tráiintt U jmu

t řlf flfmu p juMiem

South Onmha Llvo Btook OommÍBsíou Co
loill p A I Wil!Um a 1oř

Tsto firma má JIpií ruí iil
kadí Proť ládáoifl frmrry by na

7$ vircko #s ručí
Hmith i)mh Htork Co

Mm Ofltrri 117 řxrhHKi Jlld Ha Oiimlm Nřb

I

VIW novým o Ibcfftteifurt kun
nám aiílou řVdpUtn na "iVfk
Zápalu" "Ktohovni Americkou

itfiíin mimo našich prémii k r r ý

LiUr M k ý fontán "J'(U Hora' f„)

talátku úplně zdarma Mima toho

kvitovali je lios od ledna

Doufajíc! ! fnitoíl krajané pouJijí

výhodné tfto fll liťt znamenám

M V Úct Vfb 1'OKkOKC ZXp

NOVt ZPRÁVY DONACI

ICronlUu udaluatl

1'evsdalv Oblil a Ifon) lf snil

Následkem teplého počaí adíou

botrvajfclih dešrft rozvodnily s

jak a Pittsburgu v ponlf 1( osna- -
novino řeky Monongabela a AI

leghany tou měrou ie obavy před

zátopou nížeji ležících mlat pano

valy Následkem apouty ker le

doví ob utrin bv 1 ze zakotvení
m w

svého značný pohni lodí uhllrn na

ložených V McDonald odneSeno

bvlo rozvodněným proudem skla- -

diitě Union Ncwa Co V keoa

tort odneseno rozvodněnou řekou

60 nákladních !odio uhelných
ikoda 1 10000 lim spĎsobena K ve

čeru dosáhla Monongahela v Pitta

burga výše 25 stop nad obyčejným
aUvem vody — Z Untontown Pa

otoamováno že voda v řece stou

pala o stopu v každých čtyřech ho

dinich a ie od roku 1800 ukovou

povodeň tam nemědi Yowlerville

předměstí to New Ilaven bylo za

plaveno tou měrou že dvě tfetiny

itiíiiěiiíni ve Vftkjcdi tělfli stává

s ikon prohibičiit mrtvou títerou
oIm hoditíci Jsou toho liáhledu Ih Iio

stínce pomohly by obchoduj tioplať
ní v(íí le llcrnsml hostlnskýuit
uleveno by bvlo daním a domácí

páni vřří ie pomohlo by to k pro

najrnull prázdných nyní domft Není

tonynl kořalka ala obchod s nímž

válčitl se musí A válka ta s úpo
cbeiii věsti mfiie s jen tehdy kdví

obchod lihovinami slané sw nevý

nosným a to stáli se mftlo jen tehdy

kdy! byl by obchod ten sexlátnfn a

kdyby lihoviny státem prodávány

byly za cenu výrobní

ílida v ťberokee pásmu

Z dopisfi které zasýlají misioná

ři kongregační církve v Oktahomě

vysvítáže mezi osadníky v nově za-

lidněném Cherokee stripu hrozná

nouze Mužftni ženám a dívkám

nedostává ne teplého oděvu obuvi j
nomov revmalismm nervová aia-- a

jiných potřebných věcí Mnoho boat bolení hlavy neb nespaní

osHdiiikíl navštěvuje kostely bez Tento- - všeobecný pocit nepohodl

i) obyvatelů příbytky své opustili inu

ní tialwM "ofpm a tpřví kdyby

týl o#přsn jim byl polijí tmu

lířií sUJnoit k slídit odvolí (mu

a zárovsn pofádují o propulťní
♦ íiftft pod fáruku doku 1 by o 14

ot jejich řoibodnuťí hsbylo
Vlorh 'M poUno ti% vlastní lá
dost flo okrtsnllio tlirní Wood- -

stock klsl roíhodtiQtí nsjvyUí
Instance vyčkají

I lratřlsa !( pár

Dráha New York Nw Ilavn X

Hartford oznámila v ůťrý ! za-

vede na odbočkách do Nantaskst

Hp h a Warren a IlrUtol rnfsto

parostrojíl sílu elektrickou a Juk M

Ie by tato s osvědčila le veškery
tratě své na trati elektrické pro
mění

fernoil 'J" skfby

Do Marsbfit-- Ore přiveleno

bylo počátkem týlne 60 černo

ských horníku i Virginie aby tu

místa stávkujících horníku bído- -

ských taojmuti leč společnost se

v nich notné zmátla Jakmile totiž

černoSi pravý stav včel zvěděli a

jakmile se přeaědčili Ie mají
sloužit! k tomu aby stávkáh o

denní chléb svftj připravení byli

odepřeli jedooduSe pracovali
oznámili Ze uo domova sveho se

navrátí Vftdce čeriiochft prohlásil
že prý "černost nikdy nesnlM se

tak daleko aby za nástroj k snižo

vání mzdy bělochu se prop&jčtli"

1 zmáhání se zlořlnů

Statistik jeden vypočítal le se

zločiny ve Spojených Státech zmá

haií zvláště pak vraždy U 1802

vykonáno v zemi naší 107 zákoni

tých poprav roku následujícího
120 a v roce minulém 132 z těch

pak 01 na jihu a 41 na severu še

rif vsak jako popravčí zastává da

leko pozadu za "sadím Lynčem"
Ten v minulém roku poslal 100

zločinc& "na věčnost" Myslívá
se že počet poprav lyucovníoh
stále se menší avňak domněnka ta

jest bezpodstatnou jak následující
vvkas o tom svědčí Koku 1883

lynčováuo 184 osob r 1880 138

1887 122 1888 142 1880 173

1890 127 1891 192 1802 235 1693

200 1894 190 Z lynčovaných 190

bylo 134 černochu a na jihu bylo

lynčováno celkem 166 Počet se

bevražed také v zrň st Koku 1893

sprovodilo se 4430 lidí se světa

loni již 4912 Dřstvým ep&aobcm

vzrostl nočet vražed Koku 1893

pácháno jich 0015 v loni víak ji

9800 Týž statistik vypočítává
že zpronevěřilci t roku 1894 by

měli lépe na tom býti než jejich

kolegové t roku 1893 neboC obnos

v loni ZDronevěřenv iáčí se na

♦25234112 proti $19929002 v ro

ce předcházejícím Dary a odkazy
k dobročinným a všeobecně pro

spěSným účelftm obnášely r 1893

velice slušnou částku 333 19800

v loni viak poklesly na $19907110
čili akoro o 40%

Te prospěch státních hospod

Kansaský guvernér L wlling o

Ihíta v úterý skončí podal

ve čtvrtek zákonodárstvu své posel-

ství v němž hlavnA otázkou prohí-bič- ní

se obírá Guvernér sám pro-hibič-

nejxtarslho zrna přichází
konečně k tomu přesvědčení le pro-hibi-

v Kansas je mrtvou literou a

le velké massy lidu odvolání její
jiádsjt a proto natrbuje zavedení ná

pravy v tom způsobu aby obchod

(
s Kvovinarni bjl zestátněn a hostince

tbf nalézaly se pod úplnou mocí a

řlienim 8ala O záležitosti té pravil
„i ivém D4etIovnl: Id I

ntmi Hl co dělali a oledinělíroi ho

itioci nýbrl má co zápasili obrov

skýra trustem Kofaiecnim veřejným

kluříl sjři utv řspom
nul a trtl v qhdiriiil ii iiittl

Jj u(nflil Krífsiný 'tu tyl
Ml"n porotou aorootrovod byl
♦ Jlk IsitfríUi na ivobK]n tra- -

TI al# řpl
Znaénou srarl v v volat a v pon

(li v CUíUn lu fl vylftřovánt
porotou kornntra spňsohu smrti

gn J lnat-l- e dráhy Valtry Civě
na vypvřď právníka W I Mhul'

lo tU vraha ('avrnova aná l ík
ménn JpIio ta okol- -

nnott neudá au prý týl právním
vířenerm jflto jet a tulil k udá

ní jména jeho nikterak prý přmu- -

cen býli nemQIe Úmyslem aátlup
ce státního jiMt vsa liti Bhupe-- a do

vřienl pro neválnost soudu a po
nechat! #J tam tk dlouho dokud

by jinak so nerozmyslil Výsle
chem jiných svidkft bylo tjiitf no
le Ca v en udrloval poměr s je lnou

provdanou paničkou a manžel téže

ie uodal nft4leilkem tono iaJosl o
s

rozvod Jeden muž byl prý najmtit

aby Cavena a paničku onu stopoval
a d&kazQ nezvratných proti párku
tomu ťskal a při tom dáno prý mu

za úkol Cavena nějak "pozname
nali" Nešťastnou náhodou ale

rána ala do iivého a smrt záhy na

to následovala

KozbroJ v řodác b ItytiřA

V řadách Ilytířft Práce vypukl

rozbroj a sice vyvolán byl tyl ny-nřj-
ií

vrchní správou organizace té
v fičí kteréž jak se podobá vétSina

podřízených assemblf nepřátelskou

jest Prvou diatnktol assembll

kteráž placení poplatku na vydržo
vání nynéjsi administrace odepřela

byla před čtyřmi týdny district hly

i 10 v Lackawanna okresu

v Pennsylvanii a přikladu tohoto

do tohoto týdne 24 jiných distrikt- -

ních assemblí následovalo Cel

kem odepřelo placení poplatkft
CO270 členft a mnohé z assembll

charterft svých se již vzdalo Ne

spokojvnci třmi to svolána byla na

příStí raČsío do Columbus O val-

ná schůze v níž rokováno býti má

o tom kterak organizaci Ilytlřft
Práce z rukou administrace nynéjií
vyprostiti neboť prý touto organi-
zace Hytířft Práce k úplnému úpad-

ku přivedena by byla

Život pro lonu

Ve středu dne 2 ledna zastřelil

v Napavine Wanh Max Ilaaso

Čecha Josafa Pátka a sice vypálil
naft dvé rány takže tento témAř

okamžitě mrtev byl Vrah byl za-

tčen Příčina zločinu toho bylo

nepřátelství dvou tčebto muiu pro
ženu Pátkovu Ilaase se tam stra
voval a chováním se k paní hostin-

ské budil pohoršení Pátek to

zvěděl a hodlal se na Haasovi po-

mstili Ve středu se oba aeili v

salooně a mluvili o věci dohod-

nuvše se na souboji Ilaase se ale

souboji určenému na odpoledne

před lékárnou v níž praooval vy-

hýbal konečně jej Pátek ale zastihl

přece vyvolat ven a hnelle počala
střelba Ilaase byt rychleji! Pátka
takže tento dvěma Vůlemi byv za-

sažen na místě leželi tfUtal Jonef

Pátek byl 32 roky starý a

dříve iil iiékolik let v Portlandu

'astonpll trest

Kugene V Debs předseda nnie

železničních zřízenců a sedm čle

ni výkonného výboru téže unie

kteří soudem spolkovým pro ne

vážnost rozkazft soudních k vsenf
odsouzeni byli nastoupli v úterý

dopoledne avftj trest a to násled- -

kem rozhodnutí právních zástupců

avýeh TOvodne hodlali ae roz- -

audka tohoto k aoodu obvodnímu
i od volatí lso v poslední chvíli roz- -

tuitnf kf)ii f i t riftka

ijpoMiliví Jí prodávat' v jal- -

ná dobytek ku prodeji anjlsll

2BNYSTANTB 8B8ILN1MI!

Žádná výmluva pro slabost a

nervosnost

Qi číni l'ulnt~ůi) Celrry Oomprtund
V nékulikit krátkých dnech Činí

ohromný rozilíí u ilulých

nemocných itn

lEOITON HtHAlD

V IíkícícIi domovech hyne bud
otec tnatk1 sestra neb bratr násled

kem vysílení nervfl a krve Tento

nedostatek posily kterékoli Životní

části těla nelte pojmenovali tímto

rázným výrazem "hyne' avSsk zna-

mená to samé Jmenuje se jinak—
nezáivnot neuralgie Urightova

nosti v celém těle značí hynutí ně- -
kterého d&ležilého orgánu těla ať

iž srdce ledvin žaludku jater neb

nervového ústrojí

Celé množství mužů a Žen jichž

vlasy počínají prokvétati a již ve

společnosti a obchodech skládají ve

tvář svou umív trýzněni jsou v

ústraní zoufalostí již si nedovodou

vysvětlit a jež činí život jejich

Tskovýto ochabujíoí

pocit jení daleko nemá od Šílenství

dostavuje se velmi často při "přecho- -

1 ta v životě" aneb králce po tom a

jest steskem všeobecným

Při druhé polovici života stává se

mnohdy tělo bezkrevným a nervy

ochablými Paine&r Celery Com- -

ound dodává osvěžující látku vysi

enýtn nervftm a krvi Činí lidé sil- -

nými červenými a zdravými Kegu

uje nervy obživuje jejich vysílené
čáítě očisťuje krev ode víeoh

přimésků a dodává sílu

zdraví Kde nalézá se stálé ztrá

cení síly a váhy udržuje Paine ftv

Ccllery Compound sílu a odstraňuje
klekání stavu ku konečnému malo

mocenství a utrpení jež by se jistě
dostavilo kdyby nebylo nio učiněno

zadrženi jeho pokroku Téžké

břímo unavenosti vysílení a rozlič-

ných drobných povinností připadá
hlavně na ženy

Sta domovu luGíe být zachráněno

před chorobou a nehodami kdyby

jenom manželka neb manžel nahlédl

blíkou pomoc a pohodlí pro av

milé jež poMnaJÍ ztrácevi zájem pro

předměty kolem nich se nalézající

aby jo krátce na to opustili na vidy

Paine ftv Celery Compound jest v

dosahu každého domova v zemi kde

se nemoo zannudiia loa tenio

setkal se s besvýminečným schvále-

ním vthlosnýnh lékařft všech tříd

V Canton n Baltimore Md

zničena byla v pondělí polárem
GriflUh Jí lloydova továrna na

umělá hnojiva chemická továrna

Davidsonova a skladiště Standard

Oil Co čími Škoda v obnosu víoe

jak $200000 sp&sobeoa
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zimnlkft a ani nemalí dostatečný
oblel který bv je před krutou zi-- 1

mou chránil Zeny a dívky nemají

plášťft a jiných spodních oblckft aj

bylo zjištěno několik připadá kde

matka a dcera nosí střídavě jednu
a tu samou obuv Jiné jsou zase

beze vší obuvy a chodí doma bosy

Též i jinak panuje velká bída kte-

ré so do příštích žní jen s těží

Nebozí osadníci odbývali
schftzi v které se usnesli že požá

dají kongres o pomoc avšak nežli

se kongres na něčem usnese uplyne

zajisté ještě mnoho času

Stá tul pokladník Je zkrátka

Z Pierre Sa D došla ve středu

překvapující zpráva že slátní po-

kladník Taylor v účtech svých jest
zkrátko o více jak $200000 že po-

kladna státní jest úplné prázdno-- j a

Taylor sám že přítomně b&b ví kde

se nalézá Zároveň oznámen úpa
di:k bankou jeho v Kedfield kdež

též značně osob o vklady své při-

jde Taylor jak nyní vychází na

jevo nalézal se již po delší dobu v

úzkých a prvou ztrátu v obnosu

mnoha tisíc dolarft utrpěl úpadkem
Chemical National banky v Chica-

gu načež pak následoval úpadek

banky v Milbaok kdež ztratil $20-00- 0

a úpadek banky v (íetlysburg
kdež přišel o $10000 Celkem

přišel prý během jedinkého roku o

$100000 — Dle pozdějších zprav

jest rozsah zpronevěření Taylorova

větším nel a předu se za to mělo a

částka zpronevěřená prý $370000

dosáhne Příručí jeho oznámil

lo Taylor na několik dnft před

svým zmizením hotové peníze

bank vyzdvihoval a to pod tou zá

minkou le dluhopisy stitnt v ob

nosu $195000 splatili musí a pod

toule záminkou také do New Yor

ku odjel V New Yorku se ale ne-

ukázal dluhopisy ony jak zjištěno

zaplaceny nejsou a 1 aylor t a pe-
-

něai někde v Kanadě se nalézá

Záruka jeho obnášela $350000 ale

soudí a ie ručitelé se aodpověd

noati nějak vykroutiti ae dovedou

aely Značný počet dolů v poblíží

řeky se nalézajících byl úplně za

topen a Škody nesmírné tím spfiso

beny — Z Bellaire O oznámeno

ie v okolí tamním po plných 30

hodin sil no přítel o ntsledkem čehož

řeka Ohio i všechny přítoky její
rvohle stoupali Dva monty Že

letniční bvly v okolí tamním od

neSeny Podobné zprávy došly

t Cincínnati kdež v pondělí řeka

Ohio alála již 24 titopy nad norma

lem Dle posledních zprav vy

atoupla voda v McKeesport tak vy

oko ie větřina ulio zatopena byla
a vžliina závodů pr&inyslových

práci aastaviti musila Podobně

tatopeoa byla sklárna v Duquesne
a ocelárny Carnegieovy v Drovos

burg atila voda na njh!avn?jií
nlici 4 atopy vysoko Skoda jedi
ní v McKeecportu spnsobena od

haduje ae na $50000

Itudau NtirkoTatt

V Brooklyné oprivnčn byl di

trikní ansemblí Rytíři Práce
d£lnlk& železničních setavající
ivýkonný výbor k vyjedn&viuí
ohledné razdv kteráž letos dílní
— 0

kftm placena by byla leč ve vyjet
náviní svém neoochodil ádost

totiž o ivýíeol mzly o 25% byl

apolelostmi zamítnuta a jdiko
dilnlci hned i předu oznámili ie

za doaavadní nízkou tuzdu praco
vat! nebudou nařízena bude ná

aledkem toho nejupííe stávka

CalraSfoa k mrtl

V Aoguaia Pa uotraSenabyU

pravéta slova smyslu paní A II

Jobnsonová k smrti Jelen mas

tiikář postriiil ji totii ie prý má

v ialadku nakolik jeitírek jichf

jen pomocí mamliček a Ie'tvarfi je- -

tu KavtlI m mAId To lišili lcnvald

řua nebohou paní tak ie ulehla a
mm ntlAnkrt n f % n k mmi ft

la Dítky nebohé leny obviňovaly

L)tcf ie prý matku očaroval a chtěly

proto doma Ji odstěhovali! aby

A


