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Paino-ů- v Chlory Compound vrací ztracenou

norvovou onorgíí

t lfsi rdbJritIÍ aaiiml sU#datá

t mnoho MpoetivrA bttřf vlf
lome le Isstpí mnohdy to elá
Uta odbirali kll k piskni dJí#
bď sstdstiii e#-M- ' vMiUk m vv- -

'♦asur xiršty StrI tslovfmto
splsoborit ttrpims ebriáií do tiíŮ
Isidorova rro t ílřabf 0hrx
IkŮm lsfttÍ4rn ttd btlm tmi
a tsaovveblo tihA fmíelftotatl

l aby mimo nás anoíidiH tíni:

( Vici f sne! 141 J tokej st CbU
1 dlull 113

I K A LKro lil Kot st CbU
ago lil dinu li

Bsbka 4735 fow!fťl st
Cbksff III 13 60

f A III tl let áti
?0 dluií li U
i Jel Cllien losi Van llorn st

rtieýeH 'IsloscfH a o shreliť-t- i

dokHlitl

f lkerb !!
V Carntgísbo iwliřB4 v Hraví-do-

l'a lál se aeopatrntí
výbeeb v aUrý tknn kterým 4

osb bylo aa místi isbiio tři smr-tslfi- i

a 14 tsblsji rsníftrt vml
1'otákS a Slováku vyjma

dílové-iJoecíh- e

Harrisona Výbneh byt

spuibea tím le aa strop kotle
nahromadilo se mnoho kove ktrý
náKU se nvoinil a spalnat do o

lbatého kova detS sp6
sobív tak náhle přítílné mnolttvl

plyno které! obyčejnou cfstou
aniknouti nemohly a proto výbuch

působily Vtlkott stratu lívotu
savinita neopatrnost jednoho dílní-k- a

který nanypal na přiklop jíml
plyny ocháieti mají kolečko rudy
Jíní dělníci poutáni aby rada od-

stranili a v tom okamžiku u lál

výbuch kterým žhtvý obsah kotle
rosmeten do velké dálky na viecky
strany Ohnivý délr padnul té!
na dílný trsařiké aú sto kroků od

kotili a tyto ví fialy se a shořely i

s obsahem Škoda obnáSutí bude
asi 1 30000

KolUtom se sřitllo

V Chicago stavěno bylo v těch
místech kde Huffalo Uill dával o

světové výstavě představení divo-

kého tápadu veliká budova zvaná

Coliseum v kterém! v několika

dnech měl býti odbýván cirkus
Barnum & Hailey a mělo používá-
no býti též pro Národní konvenci a

i!rk'a $W (Mstsf 4 hji pro-palté-
ai

ftllý flát
V Milwaik slil se ve ítirtk

odpoledne sirsiný polár a sice v

doltjtf UÚ mit v skladišti
Mt#smbot (o a roillřl se na jiná
vsIUJIÍ skladišti uchvátiv tU
H Báklsdních skla ltíř dráhy Ht

ťaoUké a s!haav vše polél řeky
od Wst Water flU a! k viaduktu

Št4 uk Té! jedno skladišti

dráhy WIí:onÍB Central bylo ini-ča-

a velký počet vosů řkoly se

páží na 11( 0000

I lUTwIáraý sním v JI! Karsllni
V úterý odbývaly se v jižní Ka-

rolin! volb sa úletem zvolení vy-

slanců do zákonodárného sněmu

který tam dne 10 září zaedne
Hlavním úúelem sněmu tohoto Jent
učiniti nějaká opatření jimi! by
černochům používání volebního

práva velmi obmeseno a možno li

nemolnjm učiněno bylo avšak

aby při tom nebyl porušen 14 do-

datek Oslavy Volby dopadly ve-

likou většinou ve proHpěch tak zv

"opravních demokratů" totii toho
křídla demokratů které nejvíce o

obmecení hlasovacího práva pro
černochy usilovalo

InirsUs chce de senata

Bývalý senátor Ingalls který
před pěti lety velkou demokrati-
ckou vlnou vymeten byl ze senátu
a na jeho místo zvolen dlouho-vous- ý

Peffer jest kandidátem pro
to samé místo a těší se tím že re- -

f KCbW 1113 Albíny ave Chi
Ktrď dlalf 13 30

1 Jottř Witlor 110 Whitř-hal- l st
fAtlanta Os tU
I fsiu~j- - _

NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ

Kronika udaloatl

Dostali po iíaImw

Jrleo( II T Dickinse v Mississi

ppi Dabney Marshallem a jeho
Uvima přáteli Vrahové se vydali

k joada a v zápětí svolána byla velká
'

iporota která vznesla na ně obžalo- -

(ba Obžalovaní vinu avoo nepopí
Val i a aoudce nemeškal a uložil jim
Uejvětií trest jaký tákon pro zabití jiné cirkusy V noci na středu se

budova náhle sřítila a jest úplně v

troskách Ztráta obnáší 1100000

publikáné v celém státu Kansas si

přejí aby budoucí rek opět zvolen
ustanovuje totiž všechny tři od
feoadít do káznice na do smrti Ně
ikolik takových rozsudků a horká
iílrev Jihanů by se dojista valně

a! 1180000

Naléhá na Francii

Z Washingtonu se sděluje
ladila

Zlaté Jde de Evropy vláda naíe čím dále tím usilovněji
t

naiena na viaau francouzskou oMinulý čtvrtek vyzvednato bylo

byl
Tiádní správa o úrodě

Za týden končící dnem 19 srp-
na vydala vládní úřadovna násle-

dující zpráva: V údolích středo-

zemních a ve středoatlaotických
státech panovalo minulý týden su-

cho a osení tím utrpělo kdežto v

jižních státech východně od Missi-

ssippi škodilo opětně přílišné
vlhko V hlavních kukuřičných

jakýmkoliv jiným spŮsobem vzniknu
vším ze ztráty nervové síly shledají
téměř okamžitou úlevu po správném
užívání Paine-ov- a Celery Compound
Pant James Arthurovi jejíž podo-

biznu svrchu uvádíme pliíc ze svého

domova v Spokane Wash praví:
"Trpéla jsem po celá tři leta bole-

ním hlavy a revmatismem Zkusila

jsem rozličné léky tyto však po-

skytly mi pouze dočasné úlevy Bě-

hem ledna minulého roku a s jara
trpěla jsem hrozně Mohla jsem
pouze choditi na malou vzdálenost a

někdy vůbeo ani ne V tu doba po
ěala jsem peprvé užívati Paine ův

Celery Compound Tento lék vyléčil
mne úplně a od té doby nebyla jsem
churavou Kolena má byla minulý
rok v tak chorobném stavu že jsem
sama nemohla ani sednouti ani

vstáli Nyní chodím každý den

aniž bych pociťovala ztrnnlost neb
ochromnutí kloubů"
DcRvědúení od mužů a žen v

každém státu okresu a městě mohou

býti uveřejněna vypravujíce o po-

dobných rychlých vyléčeních Všecky
dávají toto jednoduchou radu :

Užívejte Celery Compound!

Pro msohé z těch žen jež trpěly
následkem uzavření v bytech během

zimy a jara onaveností respaním
bolením hlavy revmatismem nezá-živno- fltí

jež jest nejlépe znázorněna
slovem "nechuC k jídlu"— přemnohé
ty prací přetížené ženy jež nemají
nikdy žádných prázdnin a po celé
teto musí si hleděti svých domácích
povinností — pro takové ženy zapo-

třebí jest všestranně aby částečně
zkalené krvi a nervovému tkanivu
dodaly posilujícího prostředku zná
mého po celém světě — Paine-o- va

Celery Compound
Po znovu zbudování tělesné sou-

stavy tímto nejvřhlasnějším lékem
zmizí všechny nemoce tělesného
ústrojí jsko neduhy srdee ledvin
nezáživnost a nespaní
Nevšímavost k ukojení potřeb ner-

vového ústrojí rychlým a úplným
posilněním jich přináší v zápětí
těžký trest Paine-ů- v Celery Com-

pound jen! účinkuje lépe nežli co-

koliv jiného na světě vrací zdraví
mužům i ženám jejichž krev pozbyla
z jakékoliv příčiny sily a jichž nervy
pozbyly zdravosti Osoby trpící
revmatismem bolením hlavy aneb

nit vLAni nntl-wln- tr n 19 RtA vydání bývalého konsula Wallera— --- -- -"l
na Madagaskaru odsouzeného k vé

zení na 20 roku Všechno dosa
vadní naléhání bylo marným a vlá

jÍJ)00 tlata k tásylce do Evropy

ÍTim
by byla klesla cáloha pod sto

aviak doplněna syndiká-Ite-

který koupil minule vládní

púpisy a saváial se táloba slata do

da francouzská posud nevydala

státech ranná kukuřice dospíváopis zápisku soudních a čeho! se

vyvozuje že byl asi neoprávněnýmí vního října udržovat AS posad
spusobem odsoazen v lida našet másel syndikát splatili $8000000

i ve slati Do 1 října to tedy bude bude též žádali pro něho značnou

jeste dost dobře dopadat s vládní náhradu prý asi milion

Kenečně zaplatípokladnou jak to ale bude po prv
TBÍm října a! vyjde lhůta závas- -

Y úterý podepsána byla smlouva
ka? Pak bude muset nepochybně

rychle a v Missosn se soče V

Iowě započne sekání kukuřice asi

sa týden Pozdní kukuřice byla
částečně poškozena suchem v Ohio
Indiána Illinois a Iowa kdežto z

Nebrasky Wisoonsintt a Michiga-
nu oznamuje se zlepšení Tabák

trpěl velice suchem v Maryland a

zůstává chatrným v Ohio V Kea-taek- y

ač posuď dobře slojí potře-

buje dešti Deště v poslední části
týdnu velmi prospěly tabáku ve

Virginii a též se lepší v Tennes- -

mest sekretářem záležitostí zahra-ničnýc- h

Olneyem a vyslancem
Jeho rybářské velioeastvo saoft
daliím vydáváním úpiafl

Tlak přepadea

španělským jakéž i sástupeem An-

tonia Maximo Mora kteroužto
očekává se le vrahové jejich bu-

dou co nejdříve satčeci a před
soud postaveni

' Bllžs Grand Rapids Mich pře-ade- n

byl v úterý večer o 1040

hicagiký rychlík ďráhy Chicago Jt
DR0B5É ZPRÍTTsee v severní jest stavWet Michigan pěti lupiči Vlak

jeho výborným Ve východní iástiaastaven byl blíže mostu přes Ka- -

lamaxoo řeka a sice dáno mu sna pásma bavlnového spůsobily pří-
lišné dešti rezovatinf kdežto vmění svítilnou a kdy! vlak casta- -
středním Texasa a sev Louisiani
se trochu zlepšila V jihozápad-
ním Texas trpí bavlna suchem Do

lvil vnikli lupiči do vlaku Olou

' pili nejdříve konduktora strážce
- zavavadel a posla expresního jakoi
i strojvedoucího a Upiče o hodin

ky Pak roitrhli expresní kaso

ale nenaletli ničeho cenného Ce- -r

stojící nebyli obtěžováni Ken

skrovné míry se v Texasa obírá a

té! počalo obírání v Gsorzii a

smlouvou zavazuje se vláda špa-

nělská saplatiti Moraovi nároky
jeho za skonrhkovaoé na Kubě přeď

lety jmění v obnosu $1500000
dnem 15 září Mora musel zříci se
nároku na úroky jestli že nechtěl

podrobiti se daliím průtahům Mů-

že viak býti že Španělsko ještě
najde nijakou kličko aby se pla-

cení vyhnulo Bude prý chtíti

aby si Mora jel pro peníze na Ku-

bu kdežto tento bude výplatu at

ve Washingtonu

Pre výtržnosti

Jedenáct Italů obžalovaných pro
násilnosti naproti černochům ve

típring Valley 111 bylo postaveno
před soud Jména jejich jsou:
Pavel Yearly Petr Moriotto John
Laner 1L Jardines Jean Brault
D Bovine Th 0'Day Ch Ander-

son J Čeřino a K Boulare (čer-

noch Ch L Martin je žalobníkem

Alabami V jižním Mississippi
počne obírání příští týden Z Ala- -

pre nedodržení slibu manželského

na $5000 náhrady
V Cedar Rapids la přišel o

život llletý Edward Ilnrka Spadl
totiž v úterý s věže větrníku a utr-

pěl poraněií následkem kterých!

následující noei zemřel

Chicagský fotograf Alfred Cox

uznán byl soudy v Anglicku sa bi

gamistu Měl totiž žena Angličan-
ku od které se nechal v Chicagu
rosvésti a znovu se oženil Soudy
anglické rozvod jeho neuznávají

Ve Čtvrtek dne 33 t m pro-

puštěni byli řiditelé American

Hailway Union z vězení kam! byli
odsouzeni soadem na tři měsíce

pro nevážnost k soudním rozkazům
v době lofiského strajku spola a

předsedou polku který odsouzen

jak známo ua doba delší

Koroner Fitzpatrick v New

Yorku nařídil zatčení dUovedoucí
ho Thomas Murray architekta Ch

Behrens jeho pomocníka KJ J
Voudale a kontraktorova pomocní-
ka T W Walkera jež drží zodpo-

vědnými sa shoření se doma na W

Broadway a 3 ul pří kterém! ne-

štěstí ka dvaceti osobám přišlo o

Život

doktorovi lupiči hodinky vrátili

aby viděl kolik shodilo a davši

vlem oloupeným dobrou noo smi

bamy došla správa o prvním balí-

ku v trhu minulý týden Sklizeft

pšenice jest skoro ukončená v

Minnesot! a jižní Dakotě a asi
v severní Dakotě V Min

V Denver zničena požárem v

pátek ráno pila a hoblovárna na
Wasee st čím! ztráta na $65000

způsobena

V State Center Iowa udál se
v noci na středu velký požár který
zničil čtyři obchody a spůsobil ško-

dy za $30000

Blíže Topeka Kan přejet
byl vlakem a usmrcen gen F A

Fry loňský vůdce kalifornského
oddělení armády nezaměstnaných

V účtech konfesního knihov-

níka objeveny byly nepravidelnosti
a dopisovatel newyorského World
tvrdí že jest jeho schodek asi

$35000

V Xew Itichmond O ani 25

mil od Cincionati lynčován byl ve
středa černoch Anderson který!
zavraždil skoro SOletého starce
Friedmana

Zajímavý soud zadán byl v Sa-

lina Kans Mladý obchodník Th

Wickersham zažaloval Cora Ahart

i T lese

Hrecsé íM
nesotě Montaně a severní Dakoti
ndál se mrazík dne 14 a spůsobil
nepatrné Škody v západní čáiti

V Chicaga počalo minulý úterek

vyšetřování v okresním blátinci
ka kterémuž podnět dalo tavraždě

jit Slováka Pučfka neHdskými do-- severní Dak oty Ač týden nebyl
scela přisniv osimnf orbě přece
část vykonána a něco oseto

neb on obdržel mnoho a těžkých
ran při přepadení 4 srpna 16

svědků bylo vyslýcháro a každá Baiiea snad senze aL

i tijiittli Prvním se svědka byl
' ir dr McGrew lékař blásince a

f 'tvidectvl Jeho je přímo děsné Vy-- i

právěl o rvačce kteroa spola měli
Láva pomatení a jí! svědkem byl
dohlílitel Anderson asi! by sakro-V4- U

o samtten! rvačky Jeden i

strana má svého právníka Mnoho Indiánský odbor vládní ve Wah
svědků soustředí nejvíce viny na 7 ingtona předložil odboro epravedl- -

obžalovaných zvláště na Bartolia nosti záležitost povraždění několika
aMarríotU Ti dva a Laner bylPBannock ruiochft ta Wyoningo a


