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Komisař soudu spolkového prohl4--

sil le hostínStf kuM by nyní pro

prod4v4n( lihovin zatčeni byli od-

volat se moboi k soudu spolkovému
a to na tom základ an v soudu

ktátnlm náležité ochrany ústavou

zaručené se jim nedostalo Nřjvyi
íí sond totil rozkaz Žádaný vy
dati měl an jest to jeho povinno
stí a vftle v tom ponech4v4na mu

není
Hroazf n i ťiřado

Ncjvyiíí soud v Kansas vydal ve

středu rozsudek Ifml žalářník

státní káznice Chase i úřadu své-

ho sesazován jest a mleto jeho J
H Lynchovi kterýž před nedáv-

nem guvernérem do úřadu onoho

jmenován byl předáváno jest
Chaso jmenován byl guvernérem

Lewellingem a lhflta jeho dosud

nevypríela sesazení jeho však

zvláštním výborem odporučeno by-

lo Guvernér v souhlase s odporu-

čením tímto Chaso sesadil a ná

stupce jeho jmenoval avšak Chase

nechtěl úřad a se vzdáti a proto

předložena záležitost ta nejvyšsí
mu soudu Rozsudek soudu jest

jednohlasným a prohláSeno jím že

nálet výboru jest konečným a že

odvolání t něho není — Dle toho

nemá senátor Itogers kterýž t úřa-

du řiditele st&tnt university na od-

poručení výboru sesazen byl též

aut nejmensí naděje že by do úřa-

du onoho opětně dosazen byl

Úroda v cizině

Hospodářským odborem ve Wash

ingtonu vydána byla počátkem tý
dne podrobná zprava o stavu úrody
v státech zahraničních a vyjímáme

i ní následovní: V Antjlii násled
kem sucha bude sklizen sena sotva

poloviční a již nyoí přívot sena
značnou měrou etoupati počíná
Obilí stojí si dosud dobře a jest
naděje na bohatou úrodu — Ve

Francii byl květen neobyčejně
chladným vzdor tomu stojí si víak
veSkeró obilí výborně Úroda ple-

nice odhadována je na 280000000
builft což jest méně než úroda

loňská a taviněno jest to menším
osevem — V Nlmeclcu očekává
se celková úroda poutě prostřední
žita sklidí se pak méně než léta

jiná — V Jíakouéku bude úroda

podprflměrnou a to hlavně násled-

kem chladna kteréž i jara dlouho

panovalo — V Iiumnmku stojí si

veškeré osení dobře a tvlášté úroda

řepky bude bohatou — Z Iiu$ka
dochází zprávy celkem nepříznivé
a to hlavně následkem toho že seti
značně spozděno bylo Jedině t
krajin takavkatskýoh dochází zprá-

vy Ze Avédtka Xor- -příznivé —- a
$ka docházející tprávy jsou těmi

nejnepřínivějŠími % celé Kvropy a

to hlavně následkem několikamě
aíčního socha Plenice a žito té
měř ani ta sklizeň sláli nebude —

i nivou a ofk44 úroda dobr4 al!'po iornft oznamováno i a ti
li ti '(imtmktl V# fiiitntliiti

oyi Tirntoni pnnnjmi rnisonj
inan s Irfen vidoř lomi al# očV

k4v4na jt úroda dobrá

(int thr ni tlřibrt
Pr4vt Sf nyní vyjdn4v4 m-- n

élnakými jdntll a amrrirkfrnl

kspitalUty stran tfk4nl pAjky k

qhral-- nl v4lífié n4hrdy Jin
sku ! v Ařnsfíf N4hrad ob-tik-

200000000 u-- h a m4 pls

tit v čínckfeh %Uh kur
rovnají mMÍrklfntt dollaru čili Al

cniftin na niíh pniíih N4--

hrvla lost 4latn4 i4slidovně: 50

milioni tA lfl přlitf listopad M
za rok a ostatních 100 rnilio-

nh tarlft v ročních spl4ť
k4ch Ar rrické stříbro Jrhol by
se poulilo k uhralsní pnjčky
by se rovntlo ralbl tohoto kovu po
dvA léta ta Hbormariuva zákona

Oznamovalo se ! Čína získala

pAJčku v Pařili a Petrohradě tato

ztrva se vsak nepotvrdila Ny

nějšl vyjednávání Činy a Huškem

se týče pou získání půjčky ku

kryti tvláštat náhrady za odstou

pení poloostrova
Liao-Tun- g

Cyklon v Kaasas
Z Hartford Kan došla v úterý

i rána zpráva že městečko ono

předchozího večera cyklonem na

vštíveno bylo a že značné škody
na majetku i životech zpfisobeny
Dráha cyklonu byla přes sto stop
širokou a dvanáct ohydelnfeh budov

bylo úplně rozmeteno a osm osob

těžce poraněno a jsou obavy že

několik jich poraněním podlehne
Skoda spfisobená odhadována jest
na $25ono

Osudný výbuch

parního kotle udál se v pondělí v

New Orleans v bavlnovém lisu

"Union" na rohu jižní Petera a

Tepsichore ul a sice jeden muž

usmrcen 12 jich raněno a osm osob

se pohřešuje a obavy jsou že těla

jejich výbuchem tak roztrhána že

po mcb ani památky nezfistalc

Neštěstí událo se právě v okamži
ku když kotle znalcem zkoušeny

byly tda v dobrém stavu se nalé

tají a mezi těmi kdož při tom k

těžkému úrazu přišli nalézal se

majitel lisu Kterýž znalce na in

apekční cestě provázel

Chti svolat konvenci

Tajemník státního ústředního

výboru missourského ohlásil v úte

rý že a výjimkou čtyř obdržel ode
všech ortatních výkonných výboru
okresních žádost za svolání kon

věnce v níž by se demokracie

missourská ve prospěch svobodného

a neobmezeného ražení stříbra pro
hlásila Následkem žádostí těchto

bude se prý muset státní výbor dle

toho zachovat a dotyčná konvence

někdy v srpnu prý ivolána bude

MeústaTnim

prohlášen byl nejvyšším soudem
v MisBouri zákon jímž tapovídáuo
bylo korporacím a zaměstnáváte
lom vftbec propouštěti dělníka i
práce pro tu jedinkou příčinu že

tdráhat by se odstoupiti od organi
zace dělnické kteráž by se zaměst

navateli nelíbila Zákon tun to

přijat byl před dvěma roky a na

přeBtoupeuí jeho ukládána byla po-

kuta od $50 do $1000 a až do 0 mě

sícq vězení Rozsudek nejvyššího
soudu založen na tom základě že

prý jst to zákonodárstvím třídním

Neuniový dělník mfllo prý totiž
beze všech cavikQ propuštěn býtí
aniž by se bo zákon zastal kdežto

při dělníku uniovém sliti by ae to
nesmělo

T karantDÍ
Do přísuvu newyorského připlul

v úterý parník "Muencheo" sev- -

jVzdor tomu že četně vozů opatře
během roku vzduchovými breda

mi a automatickými spojkami jent
doHud 7481 procenta vňech vocfi

bet brzd vzduchových a 7277 pro
oenta bez spojek automatických —

Počet zamČHtnanca' železničních
abn4iel 30 června 1894 794608
i což bylo proti roku předchozímu o

J93994 méně byl to nejmenfií po'
čet dčIníkA za ponledních pčt roků
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Mezi všemi součástkami z nichž
lidské tělo jest sestaví no bylo nej
méně porozuměno soustavě nervové

Účínk nervft na zažívání a ztráve-n- í

potravy jest velmi důležitým
Otázka jestli požitá potrava posilní
aneb stane se břemenem tělesného

systému jest otázkou síly nervové
Nevšímavost k uspokojení požadav-
ku nervového ústrojí přináší vážné

následky Když nervová síla jest
vyčerpána jest zažívací proces po-

rušen tělo seslábne a bolesti neural-gick- é

nezáživnost revmatism atd
vniknou do těla Při odpočinku

tyjí nervy i ústředí nervové ze živ-

ných látek uložených v krvi a pleti-
vu a pouze když zásoby této posily
jest nadbytek možno nervovému

ústrojí správné pracovati kdežto

když ústrojí seslábne tou měrou že
nemožno mu přijímali dostatečné

výživné látky a nervy stávají se pří-

liš rozrušenými aby mohly použiti

potřebného klidu tu nejlepší ze

všech krvečistitelQ nervových po-

trav a nervových regulátoro Puinoflv

Celery Compoundměl by dáván býti
ihned

Paine-- 6 v Celery Compound při
nesl zdraví bíIu a osvobodil od ner

vových slabostí tisíce unavených žen

'přepracovaných mužft" a nemoc

ných dítek rřispívá jim k pevnému
spánku k dobrému zažívání potravy
a k nabytí zdraví a síly Unavený
mozek a nervy jsou znovu během

spánku vzkříšeny Kde nervosnosť
a oslábnutí nervových středišť spán
ku překážejí následují v zápětí ner

německého Iloydu a ihned dán do

karantény Cestou roznemohla se

totiž jedna Slováčka neštovicemi
následkem čehož uznáno ta nutné
na Hoffman Islandu všechny cestu

jící očkovali a loď pak do karanté

ny dána
Zastanou v klatbě

Papežský legát Satoli obdržel

prý počátkem týdne do Washing
tonu t lvíma zprávu že klatba
dříve již nad organizací Hytlřft

Pythia vynelená v platnosti zů
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vový rozklad a člověk podlehne ma-

lomyslnosti
Paino Iv Celery Compound chrání

před tím rychlým zásobením oslabe-

ných nervft a vléváním do žil nové
čisté krve celé ústrojí sesilující Vy-
léčí neuralgii revmatismus nezáživ-

nost všechny druhy nervové slabo-

sti kožní nemoce a choroby srdce
ledvin a jater Vysýlá čistou sesi-lujfc- i

krev do všech částí těla a takto
lidi uzdravuje Paine ftv Celery
Compound vešel ve známost i do

nejmenších městeček a vesnic před-

pisy lékařskými
liylo by za těžko nalézti muže neb

ženu dospělého věku jemuž nebylo
pomoženo tímto pozoruhodným lé
dern buď samému aneb jenž by ne-

byl slyšel o zázračných jeho účincích
od některého ze svých nadšených

přátel neb příbuzných
Paine-fl- v Celery Compound jest

jediným známým lékem jejž lékaři
všech učení předpisují pro nepořád-
ky krve a nervft
Pani Kate Manuel 210}— 3 Ave

Minneapolis Minn jejíž podobiznu
svrchu přinášíme pravi

"Paine-ový- m Celery Compound
bylo mi valně pomoženo Užila jsem
šest lahvi tohoto zázračného léku a

odporučuji jej všem trpícím jako já
jsem byla Po cel4 léta trpěla jsem
nezáživuosií a nenalézám slov jimiž
bych vyslovila svftj dík za ulehčeni

jehož se mi užíváním Paine ova Ce-

ler] Compound dostalo Mňj zeť
použil dvě láhve pro podobný neduh
a byl uzdraven"

stává a že svatá synoda nevidí

žádných příčin pro kteréž odvolá-

na býti by měla Všem biskupům
zároveň nařízeno edikt tento oveč-

kám svým bezodkladně oznámili a
kdo by ho neuposlechnul má hned

t církve vyobcován býti

V New Yorku ostaveno v pon-

dělí příslušným spfisobem otevření
kanálu jímž řeka Hudson se záli-

vem Long Islandským spojována

jeat

zamČRtn4vaný — Oznámený kapi-tá- l

do železnio vložený obnášel

f 110790473813 nebo li 102051 na

Dluhopisy zaručený dluh

řťiííli dohromady 15350583019
běžný 1605815135 — Oaob

Vdopraveno po dráhách ta celý rok

T ceikem 610088189 což bylo o

16127587 více než před rokem a

'J přírostek ten přičítán jest zvýíenó
jopravě v čase výstavy světové

to ale doprava nákladu proti
ÍJfla předchozímu značně klesla

obnáíela pouze 636186553
Vun proti 745119482 tunám Hru-7'- ý

příjem viech dráh obnáňel

i I07330177 CCZ rVIO O 1147'
90077 méně než před rokem i

úbytku tohoto připadalo $10142- -

268 na dopravu cestujících a $129-56294- 8

na dopravu nákladu Vý-

lohy dopravou spojené obnáSely

$731414322 což bylo o $96506-97- 7

méně než před rokem čistý

výtěžek dráh obnášel $341957475
o $50883100 méně než před ro-

kem Po obražení ostatního vydá

ní a po zaplacení árokfi zbývalo
$55755970 jichž k placení divi

dendy použiti se mohlo — Za do

pravu cestujících strženo $285349-55- 8

a ta doprava nákladu $099-- X

490913 — Za uplynulý rok přišlo
1823 zaměstnanců k usmrcení a

V 23422 jich poraněno proti 2727

i' liimrnnnim m 31729 rinntm rnlrn

předchozího Cestujících přiilo o

Život 324 a poraněno jich 3034
Průměrem vzato nsmrcen joden
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