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Odutsieaa k imrtl
V ('h'u:n odsouzena byla v

úirrý černka Mífííi Tíllerovi k

umrlí prnvatem a nebude li gtiveř'
néiem omilostněna tu bude prvoa
lenoo jel v tJiicagu kdy popravě- -

NOVÉ VYLÉCEJH KAHSAS

F A Rader uzdravon Paíno-ovo- u

Celery Compound

na byla — ťWnaik lato zahořela
minulého roka nepřirozenou lákoa
k mladé JIró černoiY a stala se

na ni velice žárlivou žárlivost li
lo konečné také ku vraldé ji do
hnala Dni 14 prosince nalétla

toti' dívko ona ve společnosti Jer
nocha Miller a bet dlouhého rot
mýžlení vytáhla revolver a lvé

kale do hlavy mu vehnala Za zlo-či-n

ten odpykali mi nyní životem
avým

1'otkal Je stejný osud

V pondělí večer naletěna v Ohi

cagu v 5 1235 Wabash ave mrtvo
la 23 roka itaré France Hailey-ov- é

a vyaetřoviním uhlídáno že spi
chala samovraldu otrávením —

Francea byla třetí te sester jež te

tejných příčin samovraZdn spá-

chaly Zamilovaly se milencem

vým s domova uprchly a kdyi pak

po odbytých líbánkách opužtíny

byly samovraZdu spáchaly

I'řd nfJrjSŇim soudem

V pwndřlí tabájcno před nejvyS-ifi- n

Houdem spolkovým projedná-
vání odvolání se i rozsudku vyda-

ného soudem spolkovým v Chicagu

proti předsedovi unie zříienco Ze

1

řfiIMIť ví l ir flwlwl řáma

třetiny X+tk iHrm Ikdy
Jsou pnjíltlftíro kryty

fa Ují

Vslksry naliji ovlftfk5

nýíb v Nbřte na reservaci mt
ha Iftdi4ři1 I Jím Ihdl platobní

prrifiqna bude káily m býti
mírnými Z4kon dotyíaý kterýl
Jak Jm fne4itltl knj(fesem při
jat byl oUahovat Míl ono etano-vea- í

It atartosn( táknna moho
Jen tehdy v platnost v#ť'jpill tni

kdyi proti tornu st strany Indiánu
lidné n4mitky činlny ibadot
leč Jednatelem otn4meno lt Indi
4ni témř do Jednoho mult proti

prxloiiln( onomu Jsoti a tak osad-nika-

nstbydt nit jiného nl
neb tabrané pozemky opa-lit- i

Srby I f leankýtli Isterh

(Jen Henry Iterndon kterýž
tlupou tvou presidenta aláta konfe-deračníc- h

JeíT Davise na úUku

pronásledovat a konečné také do

padnul prohlásil počátkem týdne
že tpráva jako by Davi v čase ta
tČenl v iatech lenikých převlečen
býval na pravdě se nezakládá
Davis seděl prý na kmenu a přei
ramena přehozený měl sál své man

želky a a toho prý Uké as pověst o

převlečení v iaty ženské vznikla—
Jakožto svědka dovolává se Uern
don senátora Heagana kterýž ja-

kožto tehdejší generální poHmistr
konfedoraoe Davise na utěka pro
vázel

DROBNÉ ZPKA?T

V Moore oleveland Co Okla

vypukly aeitovice a ta úterý ohlá
Seno celkem 10 onemocnění náka--

ton touto
V ústavodárné konvenci utah

ké přijat byl v pondělí článek

jímž mnohoženstvf v státu tom pro
věčné časy zakazováno jest

Z Abbeyville Ala oznámeno
v úterý že na ostrově Joe JefTerson

objeveno bylo v hloubce 030 stop
bohaté ložisko kamenné soli

V Creston 0„ rozmetena byla
v pondělí vichřicí právě dostavující
se dvoupatrová budova cihelná při
čemž jeden dělník okamžitě usmr
cen a dva těžce poraněni

Z Fort Wayne Ind oznámeno
v úterý že v tamním ústavu pro
blbé dítky jichž přea 600 přítomně
se tam nalézá vypukla diftcrie a že

již 39 dítek zasaženo jí bylo
V senátu zákonodárstva new-

yorského podána byla předloha
kterouž pd přísným trestem zapo
vídá se ženštinám v triku neb jv
kémkoliv Jiném obleku neoudném

před veřejnost vystupovati
V New Yorku zastřelil ve

tředu hereo John Bigelow herečku

Amy Thillovou načež sám dobře
mířenou ranou života svému koneo

ačinil Co příčina dvojnásobné
tragedie této uváděna jest žárli
vost

V Mi not N D tničeno bylo
ve středa v noci obydli li II
Cbristensena při čemž pět dítek v

stáří od 3 do 15 rokft v plamenech
zahynulo

V Colfar la přisel ▼ pondělí
o Život trojvedoucí v tamní továr-

ně na vyvozování světla elektrické-

ho It Uasiell Zachycen byl totiž

jedním a kol a než stroj tastaven

býti mohl bylo tělo jeho děsně
rotdrceno

živým dobytkem
a ft#Jpřtehlív4JÍÍ prodlf f Jt
ft44 ďibytek k ttfwfejl aasllatl

případu paní J K Smitb která vy-

pravuje svou vlastní poučnou ikuše-nos- t:

"Mé nohy a údy byly tak Btíženy
revmatismem že nebylo mi možno

pohybovati se bet bolesti Byla
jsem léčena lékařem avíak bet úspě
chu Jedna a mých sousedek zaslala
mi číslo časopisu 'Courier of Health'
odporučujfcí Paine fiv Celery Com-

pound Koupila Jsem si láhev toho
léku a bylo mi tou morou uleveno
Ze užívám jeítč láhev druhou a jsem
jils Ze po využití téže budu revma-
tisma úplné sproAtěna Léku tomu
vzdávám všechnu chvála"
F A Rader a Manhattan Kana

jehož obrat výíe přináSíme pfse Jak
následuje:
"Užíval jrem Paine-ft- v Celery

Compound pro vAenbecnou ochara-vělo- st

nespaní a ztrátu chuti k jídla
Druhá láhev přinesla již žádoucí vý-

sledek a navrátila mi zdraví Moje
manželka používá nyní tento lék pro
tentýž neduh vzniknuvší a kojení
děcka"
Z Omahy Neb udává ae mnoho

připadá vyléčení William L Mar-d- is

řiditel Coliiecm jest mužem

jehož hrozné utrpení revmatismem
zrárno bylo po celém městě Své
zátraAné vyléčení ndává v dopise
uveřejněném vt WorlJ Jerald
"Byl Isem itlžen revmatimem

dne 13 ledna 189S a lékař dovedl
toho že jsem v 15 dnech mohl opa-t- iti

lulko aviak v brzká na to poU

Jol h dř4h jklu rabt lpít fit

lrl! Irilirm vy Intřv4aím tři- -

)'l's) prý it4 I#p4í vln! nt Java a

tept vé prý m skále kl-- řk tř w-n- -(I
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dint tijli

II iíila t4lea#
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N''illy a ('Mallep na tran4 ní

lil k (livtr Ináíiny aa stra
n4 4ruhé hrotí dojít) ku krvavé
r 4 1 1 a in rtállkffn tavratdlní

jt lnoho Ínli4nkéhn ma4tiék4ř éa-rod-
lj

Jim H'nhetl ČtřUJ
l t i

ament 'iqiir jích unii na

MucIhoi reoervaci dítky J Do
mlaica Člsna llladt Hiver Indiána
a kdyi vylieitl J mu nepodá
řilo by! jdnode!t od rottařeného
otcit nad ttrátoa jejích osmreen
Dominie k fina m přiinat jnlikol
tlak v Heattlt lálný Žalobník ani
vldek proti tilma nevystoupil
muel býli na avotodu propuštěn
Náčelník kmene k némuž tavraž

diný náležel žádá nyní na kmeni

t néhož vrah pocháif náhradu t

obnosu $3000 a prohtásil žt ne ba
ue-l- i tato vyplacena nastoupena
bude stezka válečná

Hepevedlt aejlai tt
Jeden a nejsmčlejiích pokusu na

t

oloupeni viaau proveden byl ve
středa po 2 hodiné ranní nedaleko
Sonerset Ky lešti zakuklenými
lupiči leč díky obetfelosti třízen
c& setkal se pokus tento a nezda-

rem a tři a lupičů životem svým ta
to odpykali Kdy! vlak k tunelu
meti Somerset a (Jreenwood se na-

lézajícímu se - blížil dáno bylo
strojvedoucímu tnamenf výctražué
a sotva že vlak zastaven vyskočil
muž znamení toto dávajíof na oj

a a revolverem v ruce stroj-

vedoucího a topiče na uidfi držel
mezi čímž pčt soudruhu jeho o

oloupení vlaku se pokusilo Na

přivítání jaké přichystáno jim by-

lo nebyli ale připraveni a násled-

kem toho také zfintali dva a nich na
místě mrtvi leželi třetí pak tak

tčžje poranén že ta nedlouho du-

cha vypustil Společnosti dostalo
se totiž tprávy že oloupení vlaku
v místech téch se chystá a násled-

kem toho také na vlaku tři tajní
policisté se nalétali a ti pak lupi-

čům horkou lázeň připravili Celá
scéna vyžádala si poutě 10 minut
času Když ostatní lupiči vidéli
že tři aoudruti jejioh kulemi zasa-

ženi k těmi klesli dali so na úték
a v tcmnoté noční tmiteli

Mají strach

Meniina výboru na volba v ústa-vodárn-
é

konvenci v Utah podala ve

středa ivou zprávu kterouž vyslo-

vuje se proti ndélenf hlasovacího

práva ženám a to s příčin viru
tvliítníoh Meniina výboru obává
e totiž že ndélením hlasovacího

práya ženám amiena byla by dosa-

vadní rovnováha meti obíma hlav-

ními stranami neboť prý by atrana

nyní při vládé Jsoucí snadno sve-

dena býti mohla k tomu aby půso-
bením na ženy tyto na strana svou
hleděli dostala čím! prý by oviem

při vládě se adržela a tárovefl exi-

stenci meniiny v každém ohledá

úplni by potlačila

Telký pekar
V Milwaukee vypukaní v úterý

v noci požár ve čtyřpatrovém bloku
Plankintonové na Grand ave a ne-

jen že celá budova v níž několik

V lemíiuích Debrtovi a soudruh5m
'téhož jímž pro nevážnost a rozka-- (

ta aoudníoh do véení odsouzeni

t byli Jak jisté čtenáři naii parna
' to váti to budou uznán byl Debs

vinným a neposlechnutí soudního
I tákatu jímž stávkářfim a v&dc&m

jejich zapovídáno jízdé vlaku jaké- -

koliv překážky v cestu klásti a ja--A

kol to vfidci celé slávky uložen mu
I trest dvojnásobný totiž rok kdežto

]( ostatní nřadníci fiesti mésfci podé-- I

rleni Odvolání se k soudu nejvyi-- y

--ifmo opodstatňováno jest tím že

Žádný jiný lek nebyl nikdy tak
vysoce ndporučován Jako 1'aine-ov- a

Celery Compound vynález to ameri-
ckého nejvřhlasnějfiího lékaře
Dosvědčení od osob jež byly lé-

kem tímto uzdraveny jsou tak četné
'ako listy Valombrosie
Před několika dny uveřejněn byl

v časopise dopn od jedné paní ve
Wichita Kana jež dluží své zdraví
pouze tomuto slavnému léku Včera
soudobně uveřejněn byl následující
dopis od C M Italdwina váženého
občana a Washington Kansas To
dokazuje rozsáhloa nadvládu 1'aine-o- vy

Celery Compound nad obyčej
nými sarsaparillami nerviny a bit- -

tera Pan Haldwin píAe:

"Minulou timu po celotýdním tá--

pasu chřipkou JÍŽ jsem byl stižen
tftstaven Jsem bvl nervosnim unave
ným cítil jsem bolesti v těle spáti
jsem nemohl ví hec byl jsem úplně
rotruSen Počal jsem užívali Paine's
Celerv Comj)ound a musím dotnati
že pňsobil zázračně Stav máj ae

počal lepAiti po prvé dávce a v méně
nežli týdnu mohl jse n spáti tcela
dobře a vstal Jsem ráno občerstven
Mohu pravdivě dosvědčili že jest to
nejlepíí lék Jejž jsem kdy pouiil a
že pro mne skutečně učinil vie co
se o něm praví"
Jeden časopis v Topeka lest tod

povědoým ta udání že pouze v Kan
sas vyléčil raine-A- r Celery Com-

pound nejméně fatt tisfe osob od
revmatisma a zmiňuje ae o tvláitním

vyUKUl uuijvucuu ruiru iuuuuiuv
nijakým zákonem oprávnéno neby

11 1_ - - X_ Lli!taaatu onooo unuu vrvauia uyu
nemůže Kdyby pak rozhodnuto

J íjylo že vydání tákatu oprávněno
V1k Kkirminnvtm &lrnnnm nti

truitovním tu dovodili chtí tá--

1! ďtupci odsouzených že tákon do--

Vtyoný jest neústavním ano rozhod
it nntf n vinA Xi nvin£ klmjlrt vihrfkilw

o I jen v ruce soudce a tak zbavuje

lg obžalované práva líčení porotntho
ústavou zaručeného

Jenom dra nllloay
l ikr-iilen- o Drv za boslednich né ko

lik roka fiditelstvem zbankrotova

ného trustu kořalečnfbo Znalci

kteří po nějaký čas prohlídkou
anin se aaoyvan pouau správci


