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viak pod moct úředdlkft
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no jťitt Meii obalovauýrai jent

policejní inopektor Wm McLaugb-li- n
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nimi v iimníli abychom

tolil notli — nukřiA! l)ř Marah

iluktt Mtnvcniionova inAmA to

doktorka chicak4 a jtidnt 1 při-- d

nich mancípAtork prohl4ila 1

úterý ! prý nynřjíl oblik mulft

nevy hovuja v lA lncni ohledu krao
citu a že prý by lcpo vypadalí kdy

by nobili dukně V dAvnovíku prý
U'l mulí riuniíi Muknice a kdy! prý

nyní herec nřjiký na jeviítí v kr4ť

kých nuknicích vyHtoupí tu prý hu

miohem lípe líbí než v obleku

obyčejném

Profiídl nrdélnt xákon

V St Louia roahodly no úřady

provAdíti co nejpřísněji z4kon ne

dělní a žAdnó poruSovánl klidu ne

delntho nebude dovoleno linutí
toto vyvolAno bylo tím že páni
koHlelíckáři vzpomenuli hí že by
hostince v neděli zavřeny hýli mfiíi

tak aby žíznící ani jedinkou kapie
kou pěnivého moku vypráhli hrdla
svá Bvlažovatí nemohli Když hou

tinští vidčli že zákon prováděn je

pouze pokud živnosti jejich se týče
tu rozhodli se 1 proti ostatním obo

rftm obchodu a promyslu zakročili

a v úterý vyzdviženy zatykače práv
a aainim zástupcem spolku nostinskycn

proti celé řadě jiných obchodníku

a průmyslníka na něž dotyčný zá

kon nedělní právo tak dobro se

vztahuje Též zakročeno aby i di

vadla a různé jiné místnosti zábav

ní v neděli zavřeny býtí musely

rrácl za každou cenu

V Clevelandu utvořen byl dle

středečních zpráv hrstkou sociali

slfi "klub kázniční" za účelem do

cílení práce za každou cenu Za-

kladatelé "klubu" tohoto zamýšlí
dostali při nejmenším 1000 člena

samých to nezaměstnaných dělníku

načež pak žádali by město o po-

skytnutí práce a když by lato jim

odepřena byla tu obrátili by so na

nfilu fi1i'plnf ha }4ilrtHtf ahv (In

výživu jejich postaráno bylo A

kdyby této žádonti jejich nebylo

vyhověno dobrovolně tu budou prý

přestupovati různé ordinance měst-

ské po tak dlouho dokud nedosta-

nou se tam kam namířeno mají —

Jen aby je to pak nemrzelo!

Tornádo v (Jeorifll

Z Augusta (Ja oznámeno ve

středu že a rána zasaženo bylo mě-

sto tornádem jímž načny počet
doma rozmeten a několik osob pa-

dajícími troskami usmrceno Co-lumb-

a (íirard byly podobně vi-

chrem tímto zasaženy a na obou

místech značné škody "působeny

U Marku la učiněn byl v

pondělí pokus na vyšinut! a kolej!

tAII 1# i jím poíbnA milí

lU il'iMí unii iMlaíkft roly
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navaďfl pourati mohli

K4IM 'tiáa
rpiký yM !ťIli uopriido-va- t

v ótřý papJký fdikt j'ml a

katolickým íUnftm fáli HilUh
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le!itot ono tnovti vatikAnu ttt- -

lolili MimpfndovAnl fnk platnot
pouie přr v4tky vclkonof n( tak

aby katolickým clrnftm umolnřno

bylo avAuiot oltAřnl přijmout! ani!
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V New Yorku vypuknul ve stře-

du v noci poiAr v čtyřpatrové
tu-dov-

í 104 aAp 25 ulice a dva

rnuli při tom přillí o život Hon-timt-
ký

John Kurti který! v £ate

vypuknutí poíáru jcřtfi v hoHtinci

ivém dlel přiběhnul toti! a ani!

by no byl přev£dcil sda rodina

jeho tachrAn£na ji! jent vrhnul ne

do plamenu a bídni tabynul Dru

hým který! o Život přiíel byl v 3

po shodí bydlíc! T Ketchum kte

rýž maje východ plameny lameto

oý a třetího poHchodl vyskočil a

tak tSžkých poranřní utrpil 2e a4

hy na to ducha vypustil
NeAtěati r uhlodolc

Z Kvaniiton Wyo oznámeno ve

středu že v uhlodole 5 5 nAlcžejí
cím Uocky Mountain Coal & Iron

I

udál ne a večera výbuch zkažených

plynfi jímž celý dul a okolní dílny
v trosky obráceny mimo čehož

značný počet života lidských utra-

cen Dle dosavadních zpráv ne-

vyváži z 01 dělníků v čase tom v

dole se nalézajících ani jedinký ži

votem Clm2 &u 2en vaovami a z&u

dílek sirotky učiněno bylo Trvalo

to pmo tri nouiny než se zachra--

ňovacími pracemi započato býtí
mohlo a do čtvrtka dopoledne te-

prve 19 mrtvol na povrch a trosek

vytaženo bylo Mezí zahynulými
nalézá se i lUkuían James (Jernky
a Gustav a Charles Kazola posled-

něji! patrně jsou HlovAci net4Í Po-

láci

Příjem vnltrozemnírh daní

vnitrozemních daní vybrAno bylo'
za minulých osm měsícft 1100532

400 vnitrozemnicu uam což je o

♦5180022 více ne! v lémže obdo-

bí roku minulého Z vybraného ob-

nosu připadalo 159059539 na dan

1 lihovin $19701741 na daň 1 ta-

báku $20118708 na nápoje kvaše-

né $1108270 na oleomargarin
$11318 na daft a příjmu a $430-:i2- 0

na rotné

Zadá odaaěnu

Kansaitský guvernér Morrill ob-

držel v minulých dnech dopis od

jisté pan! Iiouisy Kershnerovó a

Kong CofTeo Kan v něm! panička
tato poiadaje odměnu $1000 za to

!e livot dala 13 děckům Dopis
zněl následovné: "Guvernéru Sp

řj! prodivac v jat

riM diibylk ku ř'Ht íKtUII

lsrhNDKM lihli ilinabd
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města jež vyléčeny byly během mi-

nulého roku Paine-ový- Celery
Compound
V městě Omazo nalézá se mnoho

lidí již byli jím vyléčeny 1 povážli-

vých nemocí

Paine-Ů-v Celery Compound jest
zvláštním lékem pro ony nervové

nepořádky neuralgii revmatismus

srdeční vady unavenost ospalost
atd jimiž ženy v tomto podnebí tak
vňeobecně trpí

Nejenom že vyléčí rychle a trvale

nýbrž zásobuje nervy novou potra-

vou vzbuzije novou krev a odstra-

ňuje příčin'i nemoce Paní D F

Taylor a Wichita Kana jejíž podo
bizna se výše nalézá píso zesvézku-šenosti- :

"Před třemi měsíci" praví "četla

Jsem odpoiučenl Paine ova Celery

Compound proti bolen! blavy Kou-

pila jsem několik lahvi a považuji
za svou povinnost dúti svoje odpej
ručení a navrhuji j- -j všem trpícím
touto rozčilujíc! nemocí
"Churavřla jem po ní kolik roků

avšak tři láhe Paine-ov- a Celery

Compound vyléčily mne úplně"
Tisíce odporučen! mo£no uveřej-ni- ti

Víw'ny l'lt dokazovati že

troti kterékoliv cborolě vzniklé

nervovým systémem aneb
nečistou krví zapotřebí Jest poulí-vá- ní

Paineovy Celery Compound -
poněvadž činí lidi zdravými

obžalob a sice čtvrv pro úolatnostCo ' mil od města vzdáleném

flířin [Bííljtt tlllSlI 0

ryfk

'Iv

— Nepřirovnatelnó požadavky o

Paine-ft- v Celery Compound mezi 1L

dem tohoto stálu jest pouze výsledek
velkého dobra jež prokazuje
Ne snad pouze t tomto okolí ne

Bnad pouze ve státech západních ný-

brž všude ve Spojených Státech
Paine-A- v Celery Compound tento

zázračný lék jenž činí lid zdravým

jest bez odporu mjvěruhodnějftfm
výrobkem moderní lékařské vědy

Nikdo to nepopírá
Ode dne kdy poprvé předepsán

byl jedním z nejvyhláSenřjAích léka
HÍ amerických prof Edwardem K

Phelpsem bl oilporučován předpi
sován a vychvalován pro své dobré

stránky nejschopnjsími lékaři Nej-lep- ší

lékařské čaaopisy věnovaly té

měř neobmezené mito vysvědčením
o vyléčení lékem tímto spftsobené

Denníky ve velkých městech ob-

sahovaly nová a nová dosvědčeni o

podivuhodných případech v nichž

'zdraví navráceno bylo užíváním

Payne ova Celery Compound"
Někteří a nejvyhláSenějších mužů

a žen v léto zemi dovolili uveřejnění
svých nehledaných odporučení Oni

aneb jich lékaři zcela přimě vyora-vu- jí

jak když vše jiné minulo se a

výsledkem vyléčila je Paine ova

Celery Compound

Chicagský IIiiULD věnoval právě
stránku neb více rozhovorům a pro
Iminentními muži a ženami onoho

I
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jedna pro vydírání penčz Záruka

obžalovaných obnáší od #5000 do

120000
Musí se dr lit

Nejvyšsím soudem spolkovým

vynesen byl v pondělí dftležitý roz-

sudek na základě jehož Indiánský
kmen 6'erokýzu musí so o bohať

tví své děliti i n těmi členy kmene

Delaware kteří za občan? kmene

prvnějsího přijati byli Případ ten

vzniknul následkem prodeje pruhu

čerokýzskóho Spojeným Státům

kdy částka obdržená $000000 roz-

dělena byla výhradně jen mezi ty
a občanfl v jichž žilách krev čero-kýtsk- 4

kolovala Kongresem byl

aadržen 11000000 na ochrana těch

občanu čerokýzských jež dříve ku

jiným kmenům indiánským náleželi
I v 1— -- l„ 1:!-- !za prisiusniay Kmene sto prijau

f byli aobnoitento nyní téměř vý- -

dne Nejvyšsím soudem totiž roz

hodnuto že členové tito roaj! na

majetek společný prAvž takové prA-v- o

jako Cerokýzovó rodili a proto
také nyní a onoho milionu dolaru

obnos t!i03365 jim přiiouzon

Otrárenl Indiánem
t

Ve Wichiu Kan otráveni byli

▼ pondělí II Cherry jeho manžel-k- a

a dva hošíci 10 a 3 roky staří a

vyšetřováním ajiitěno že otrAveni

byli pitím te atudnicc do ní! Indi

ánem Jedním otruslk naaypAn byl

Indián tento zakoupiti chtěl tyl
mé-- 1 Cherryma koupili se po--

dařilo tím! dopAlen byl tento tou

měrou !e prohlásil ie celou rodí-n- n

ae avěta sprovodí Následkem

StAta: Oznamuji VAm tímto Ie rychlovlaku Illinois Central drahý

oprAvnřna jsem k $1000 za dAnlJ leč náhodou byly pražce přes
ko-živo-

ta

třinActi dětem Jsem cha U leje položené noscem paroatroje
žena MQJ mo! mi souchotiny a 'odhozeny a vlak nikterak nepo-mua- ím

liviti se prauím Pošlete škozen

I 1 --

rýbrnlky této padlo nyní oaA jKxle- -

u aření Ie touto cestou výhrálku

Í tyom provéti aamýžlel


