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Umslin okolí dvi osoby jedna
pak osoba ohořel v (Irayaon Co

4 Nedaleko Iladley mířeno yo
přea 500 akrft lesa í též I několik

farem vyhořelo — Z JefTerson-vill- e

Ind oznámeno v pondělí že

ilesním polárům v dalekem okolí

4Aranfm řádícím koneo učiněn byl
dostaviviíra se hojným deštěm V

okolí ISorden na rozloze téměř 100

unii gničeno bylo požáry třmi ta
imnotto Uafo dolarů majetku s též i

značný počet dobytka při tom oho

řel Jedině v okolí hnglisb od

liaduie no sposobena škoda na

♦ 30000

Myslí to do eprardy

velebníčkové mydlí
to dle víebo prováděním zákona

nedělního do opravdy a vzali nyní
stíháni přestupníků do vlastních

avýob rukou Tak vyzvedli v pon
dělí zatykače proti maji tel dra šesti
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lortU dotbálejfrUh srháiell to

vidoř lomí In řas ďi kleřho vtka

ly dotyčné vyhotoveny bftl mini

teprv 13 dubnem vypr M Vo siřsďi
otnámenn to jíl přes 1 0000 ffklii
(Mlborem pro vybírá! vnitrosomnfeh
dtní oblržrni a Jo t řllmy a novího

pramen toho jil ooW ťť
hejl Odhaduj fo ďtos dsA l

přijmi při nsjmrnlfm $]oooo'toc

vyni-s-

mifksjl
Ottnmtva la oznámeno v pon

dllí f v rontervilUkém distrikta
uhelném itsUvllo přes 2500 horní
kH práci a to následkem toho ani
k dohodnutí se lamlstnavstel
ohledné výíky mzdy pro sétono
letoilní doupěti nrmohll Očekává
se že uhtodoty vesmls tfiitanou

iřsny ano prý se tížní při po
ládované výlce mzdy vyplácet! ne

mohlo

ZfUtl sf dáni
zákonodárstva missourského svoláno

bylo ve středu guvernérem Mtonem

ku dni 31 dubna a tároveA ustano- -

veno o přijetí jakých zákonů uvslo

váno býti má Předně jednáno být

má o zákonu jímž by přnaně vytím
byl poměr mezi zřízenci železničními

a společnostmi tak aby zákonem

hlavně vyznačena byla zodpověd
nost společnosti za poranění jich

by zřízenci při vykonávání povinout

stých bet vlastní viny utrpěli Za

druhé jednáno býti má o přijeli zá

kont jimž by zamezeno bylo vydr
žování lobbyisto po čas zasedán

zákonodárstva za účelem zamezen

neb přijetí zákona a za třetí přijetí
zákona jímž by ve všech městech

zajištěna byla poctivá volba V po
selství svém guvernér hlavně věnuje

pozornost svou lobbyistflm jež za

pravou skvrnu na čestném jménu
státu prohlaSuje neboť došlo prý to

v Missouri již tak daleko že osud

každé předlohy v zákonodárstvu po
dané výhradně jen v rukou úplatné
této kliky spočívá

(liti dodržet sliby

Nejpřcdnějiími republikány new

yorskými vydáno bylo v úterý pro
volání ku straně v němž uvádí se

hlavně pánům zákonodárcům a v

poslední volbě zvoleným úřední
kům důležitost toho aby dostála
strana repibhkánsaá viem slibům

před volbou učiněným a na sákladě

jichž posledního vítězství dobyla
Slibv tvtn ahrnonti mm v n 4_— — —y t

I slddovní: 1 Reorganizace Škol

ství 2 Sesazení dosavadních

Tammany Ilallem jmenovaných
soudců policejních a dosazení no

výcb mayorem 3 Důkladná re

organizace odboru policejního Je
dioě tenkrát když strana republi
kánská toto víe v Kow Yorku pro
vede může prý očekávati že ti
voliči kteří při poslední volbě ku

porážoe Tammany Hal la jí dopo-
mohli i na dále při ní zůstanou

Zanoa tifltorat

Stočlenný výbor nové národní po
litické strany kteráž jak jsme již
oznámili v Pittaburgu před několika

tdny založena byla rozhodnul se

započíti a agitací Národní výkonný
výbor sestávali bude a dvou mužů a
dvou žen a každého státu a prvou
věcí kterouž podnikne má býti se-

hnání potřebných peníz pro agitaci
v následující volbě presidentaké
Vydání odhadnuto lest na $83000 a

národní konvence odbývána bude v

března příštího roku

Z Memphis Tenn vypraven
byl v pondělí vlak a 10531 balíky
bavlny jež k vývozu do Liverpoolu
nrčeuy jsou

klí-lf- i obnáls l77314oi9
IfliM m Jim U

Htínt tonUký arnbikaf Kin vy

JUhl m ohUdn rílri( pflp£fkii
vlálnllKi na ikilf katolífké na lodí

árukrti jdntslrtárh hál#doviA i

"íle rotbn náhlodu klamoU I4 I

thih't jíl jsrno v ní míli KstoltH

třídili Akoly v --dnstloách práv!

tl jkr protwtltntl na vyttání I4- -

dy ktrál llbi!a ) Vdrlofilkdyt
my jo posUvfmo KstolUi potavili
tkol více a rnAli tak 4 fákft v( nri
otstoí sekly a to proto ponftad!
my mj(c pro In liány jm finlli

Nálodkiin ťdio ovSm také nprávne
ni jmo byli k vltM olfř nI
otatn( sokly a rioaiávali li jm
iWojO a osialní Ja 100ooj bylo

to úplně na místí

rbuth v dl#
' 1'rcscott Arit oznámeno v

úterý ž v dot Ohio náležejícímu
Moscal Mining Co vybuchlo toho

dne k vederu 100 líWr třakavého

prachu čími téměř cel dQl zničen

Tři hornici byli těžce raněni dva

pak se pohM ujl a budou nejspíSe
as mrtvoly jejich pod spoustou ks

ment se nalézali

Jrnt zodpovědnýM

V Los Angeles Kal rozhodnuto
v úterý soudcem Clarkem že ve-

lebníček J C Campbell kterýž mat-

ikou knihovnici slečnou T L Kelso-vo- u

pro pomluvu obžalován byl

jest zodpovědným a že tudíž i urá-

žek jichž se dopustil zodpovídali
se musí Velebníček tento dopustil
se dle žaloby urážky tím že v mod

litbě před celým shromážděním v

kostele přednesené pronesl násle-dovní- :

"6 milostivý bože obdař

milostí svou knihovnici veřejné kni-

hovny naíf očist' ji ze víech hříchu

a učiň jí hodnou úřadu kterýž za-

stává '

I'ět osob usmrceno

V Connově koželužně ve Woburn
Mass vybuchnul v pondělí s rána

parní kotel při čemž pět dělníka na

místě usmrceno a 7 těžce zraněno

jich bylo Kotel tento nalézal se již

po delňí dobu ve Spatném stavu a

sice nemohla v něm výáka vody pra
videlně regulována býti a proto také

na správce jeho po celou neděli pra
cováno Když pak v pondělí ráno

kotel vytopen a topič páru do parní

písťaly pustiti chtěl aby tak zname-

ní k započetl práce dal udál se vý

buch jímž hrozná spousta spfisobena

Nejen že toplrna byla výbuchem
rozmetena ale i hlavní budova zni-

čena a to sřltivfilm se na ni vysokým
komínem cihelným

Lnř shořela

Z Pomeroy O oxoáraeno ve stře
du že parník "Iron Qneen" jeden z

nejnádhernějsích parníka společností

Pittsburg dc Cincinnati vlastněných
as 12 mil od místa onoho požárem
až ku hladině vodní zničen byl tro

sky pak že aa nedlouho po tom pod
hladina vodní zmizely Jedeu život

lidský přisel při tom na zmar a ikoda
as $75000 obnášející způsobena
Požár vzniknul výbuchem petro-

lejové svítilny a vzdor rycnlému za

kročení rozšířily se plameny po celé

lodi a takou rychlostí že celý vnitřek
v několika okamžicích r jedinkém
plameni ae nalézal a cestujíc! rádi
btti museli že holé životv své i
chránili Že plameny tak rychle ae

rozšířily pficitati také dlužno tomu
že náklad hlavně a kořalky a sádla
sestával tak že plamenům vydatná
strava poskytnuta byla (

živým dobytkom

lÓDe a setrval jsem v užívání dále
až jsem využil 6 lahví Nyní jsem

úplíě vyléčen Kdybych podobnou
nemocí měl býti opét Blížen nevzal

bych ani $1000 za jedinou láhev to-

hoto léku"
S nemenším nadšenim vyjadřuje

se profesor
VV C Ilidgeway řiditel

známé Jacksou školy v Kansas City:
"Užíval jsem Paine-ň- v Celery

Compound a uznávám jej za nejlepAí
lék jejž jsem kdy znal Odporučil
sem ho několika mým přátelůmI
Lteříž použili jej k veliké spokoje-
nosti"

Paineův Celery Compound vrací

spánek těm již spáti nemohou a dá-

vá silu slabým a nervosním Paní
J A Durvil z Monett jent jednou
z tisíců jíž tento čistý Compound
navrátil zdraví a spokojenost Praví

"Měla jsem chorobu nervownf po
celých 18 měsíců a ani jedinou noc

nemohla jsem se ponilniti spánkem
Použila jsem všechny léky o nichž

jsem se dozvěděla a zkusila všechny
lékaře avšak bezúčelně Byla jsem
konečně přemluvena ku zkoušce

Paineov a Celery Compound a nyní
po využití 5 lahví mohu spáti po ce-lo- u

noo a cítím se tak zdravou jako
dříve Nemoha lék tento ani dosti

vynachválit"
Ve skutečnosti nalezne se tiníce

obyvatelů St Louiskch a a jiných
měst ve státu již dosvědčuji dobrý
účinek docílený u nich Paineovým
Celery Compound Jest to vskutku
lék všech léků Uzdravuje lidi Jest

potravou mozku a nervů a vracuje
krvi zdraví jent lékem jenž rychle
a úplně vyléčí Není patentním lé-

kem sarsaparillou aneb obyčejnou
sllivkou Jest daleko nad nimi ani

v takovém poměru jako diamant ke

klu Zkuite jej

jedna pro roienl klidu nedělního

drahá pak pro prodávání tboží v

nedčli Policií vydán byl rozkaz

ie přední dvéře víech boHtincft býti
muHÍ zavřeny a rozkacu toho také

téméř vieobecně upoolecbnuto neb

pro nedělní prodej lihovin pouze
tři hoHlinStl zatíeni

Vo drou letech

Tnl Lidie Opicové ze Halina

flan podařilo se konocnř v pon

děli naleznouti svého hoííka po
némž po celá minulá dvě léta byla
marně pátrala a na johoito vypá-

trání byla celý majetek svůj věno- -

vaia raní laio vtaia at ronu jouj
od manžela avého rozvod při černi

tMIetý boiík jí phfčen byl led ros

vedený mul jí unenl hoííka a teprv
Dýní podařilo ae bydliště jeho v

Kaaaaa City vypátratt
StavoblK

Dle zprávy odborného čaHopiau

hospodářského "Orange Judd Far- -

mer" odhadován jest přítomně stav

$ plenice na 853 bodu což jent o

I
4 dva body níže než byl stav její

Tak mnoho bylo přítomně slyšeno
o léfttnf nemooných Paine-ový- Ce- -

lery Uompound v Cahfornu a hstých
západních Btátecb že i St Louiský
Republic započal a uveřejňováním
dopixů pojednávajících o zázračném

ucinku raine-ov- a Celery Compound
ve státu Missouri

Málo jest épe známých mužů v

Missouri jako příručí krajnkého klér-k-a

J A Long t Putnám okresu

jebož podobiznu výse uvádíme a

málo jest mužů požívajících větSí

vážnosti Žádný obyčejný lék ne

mohl doclliti vyléčení v případu ia
kým byl jeho a zkušenost jím nabytá
učinila velký vliv na obyvatelstvo
Missonri

Když jsem počal užívali Paineův

Celery Compound" piše "trpěl jsem
nezaživnoHtt a revmatismera ve sval
stvu a cit v rukou i nohou úplně
zmizel Z té příčiny musel jsem
stále používali rozličných čistících
prostředků Jakmile jsem však za-

počal užlvati Paineův Celery Com-

pound nemoc úplně vymizela a nyni
nalézám ae v lepším stavu než kdy
koliv před tím Dříve zkusil jsem
lékaře a óetné loky pravým vsak
ekem Je 1'aineQv Celery Compound
a proto jej odporučuji všem trpícím
podobnou nemocí"

Pan A C Lndenber£r známv jed

natel Belmont Air Hrake společnosti
rozepisuje se o průměrné zkušenosti
těcb již použili tento divotvorný lék

proti neduhům jater a ledvin Praví:

"Asi před rokem zachvácen jsem
byl neduhem jater a ledvin ve sku
tečnosti byl jsem nemocí ohromen

úplně Obsluha lékařů a užíváni
rozličných patentových léků mne
konečně unavilo a raděno mi použiti
atneov ťeiery Uompound Když

jsem využil půl láhve cítil jsem ie
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li tikách Místy jest pienice tak

la ipatnou že značná rozloha nejspfS
V as kornou osázena bude Na pobře-l- i

pacitíckém jest sUv píenice vý

jimkou neboff stojí si Um vesměs

lak dobře jako nikdy před tím a

aestihne li ji žádná pohroma bude

klizsA neobyčejně hojnou

SUv veřejného dlahu

Dle zprávy pokladníka odboru ob

nálet veřejný dluh náS na 1 dubna
1 m m

1 CAinniA wtf iAn a íir 117 m

TÍoe nel před měsícem obniíel

Nových procentových dluhopisů

vydáno bylo ta březen sa $28807- -
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dlab i něhož se již úrok platit pře


