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yl poí4tkern týdne a kněiMkébo

úřadu avěbo arcibiskupům (íroH-o- m

a rothodnutí toto bylo papelokýtn

leg4tem a kardinálem tíatollim

chváleno Pan páter tento obvi-

ňoval totii miloHrdnou Hetru Wil-liamov- ou

v čele řádu tohoto v

Oregonu stojící t nemravného ži-

vota a když pan arcibiskup jak tte

říká bubu tacpati mu chtěl tu mí

sto aby poAleennul HputtUl jetue
bfiře a jednoduše panu arcibisku-

povi v čatiopisech řekl aby raději
nechal na hlavě an prý také v ba-

ráčku ne ukloněnou utřochou jeHt

To ovSem byla eubrordinace nej-horšíh- o

druhu a panu farářovi jed-

noduše UHtřihnuty kvantle

Kde Je v právul

Nejvyfišímu Houdu Hpolkovému

předložena byla v úterý k rothod-

nutí otátka tda Indiáni wyoming-Št- í

právo mají v obvodu státu toho

boniti tvěř kdykoliv toho ne jim
i taobce li tda musí jako každýkoli
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Hlavní příčinou choroby jest yy-ftfb-
-ný

stav nervstva a ktve a Paine-fl- v

Obry Compound jako v případu
paní Turnwyové a jfejl rodiny opét
je uzdraví Iievmatisrnus a neural-gi- n

podobně při nastalém chladném

pocafí stávají se nebezpečnějšími a

bolestnějšími

ZvýSená bolest jest důkazem cho

robnějšího stavu těla Jest vskutku

nebezpečně vystaviti ochablý stav
těla nepohodám zimy mající v zápéti
reviuatismiiN neuralgii aneb jakýko-
liv neduh zniknuvši z nečisté krve
neb slabých nervů

Tyto dvě nemoce lze právě tak
dobře vyléčiti jsko postrádání spán-
ku nervosní slabosti mdloby aneb

kterýkoliv jiný následek ochablých
nervn a trve Lékaři dnešního dne

zbavují své pacienty revmatismu

neuralgie nespanf zádumčivosti a

nezáživnohli euovuzbudováním systé-
mu jemného tkaniva nervového
Paine ovým Celery Compound

Paine-ft- v Celery Compound vrací
sílu vysíleným nervům zásobuje no-

vou potravou ocbablost těla jež po
létě obyčejně následuje Dodává
Dové chuti k jídlu a udržuje každou

část těla jakož i nervy ve stavu
zdravém odstraňuje zároveň násled-

ky vysíleného systému těla Zkuste

jej

Ye prospěch Kubánců

Senátor Kýle te So Dakoty na-

vrhnul v pondělí resoluci kterouž

president vytývá se k utnání ů

válčících Kubánců jakmile
by mu dokázáno bylo že povstalci
sídlo vlády mají a že ta nimi vět-

šina domorodého obyvatelstva stojí
V pádu tom nařitoyáno bylo by
zároveň presidentu Kubánce ta
moo válčící utnati

Policie oklahomská jest na

stopě tlupě svindlerŮ kteří v mi-

nulých několika měsících téměř ta
$100000 falešných bankovních po-

ukázek do oběhu dali

V AtcHson Kan zabavil v

pondělí šerif Larkin nákladní vlak

dráhy Santa Fé a tím přinutil tuto
ku zaplacení dlužných daní okres-

ních v obnosu ♦5000

V St Joseph Mf prohlásila
se municipální liga pro přísné pro
vádění zákona nedělního
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Zamolný ítrtncr Hanu Kricxon

nJlekj Holmont la bydlící při
vetl ve trdu do Ooodnll n4klai

vepřového dobytka jelikol uhle
dáno le některé kuy nemounými

r

Jtout byl t tat5cna trohl4ion To
účinkovalo naft tou měrou 2e ro
xumcm se minul a tuřivým se ttal

Kdyl manželka o tatěení jeho se

doivédéia raněna byla leknutím
mrtvicí a kleida mrtva k temi

Hromadním vralirm

a nebevraliem taroven stal se v

Chicagu Dán Peter Houiraard v

čísle 713—61 ul bydlící Týž
poslal totiž v neděli příteli jedn#
mu dopis v němž otnamoval že

sti manželku i pět svých dítek
se světa sprovodí a úmysl tento též

ještě téže noci provedl Když totiž

přítel onen hned po obdržení listu
onoho obsah jeho policii otbámil

tato do bytu Ilougaardova vnikla

setnáno že týž po ulehnutí a usnutí

rodiny v ložnici kohoutek plynový
otevřel a na to klidně s rukama na

prsou tkříženýma smrti vyčkal
Čím k sebevraždě dohnán byl zná

mo není tolik však tjišiěao že

pravé jméno jeho bylo Jans Hen

sen a že před krátkým časem do

Soustátí t Dánska uprchnul když
byl dříve obchodní přátely své o

110000 okradl

Nedostane náhradu

Nejvyšším soudem spolkovým

vydáno v pondělí rothodnutí v žá

dosu J iv Jonnsona kteryz na

Spojených Státech požadoval ná-

hradu ta škody na majetku jeho v

Coloradu Indiány kmene Utah sp&

sobené Rothodnutí ono vyneseno
soudcem Brewerem a sce žádost

tamítnuta a to na tom tákladě že

v čase tom Johnson občanem ame-

rickým nebyl a co neobčan k ná-

hradě se strany vlády naší opráv-

něn není

"Jfedlclna" nepracovala

Z Perry Okla otnámeno v pon-

dělí že celý kmen Pawnee Indiána

opustil farmy své a utábořil se u

Black Rear potoka kdež provádí

tnámý tanec duchu a při tom rotné

"medicíny" připravují Rudoch

Craty Horše uvařil prý také jedna
medicínu o kteréž tvrdil že natře-

ním tělo neproniknutelným vflči

kulím učiněno bude a "tprubíro-val- "

to na vlastním svém bratra

před celým shromážděním Leč

mtdicfna nepracovala a bratr ská-

cel se prostřeleným srdcem k

temi Za trest byl mu od táěel- -

nika veškerý dobytek a koní taba--

čsrnoli s tvUŠtními školami

riffMpokojt Černoši hrotí le radu

školní pro ntvá!not soudci do vl
tmí vaaditi dají v ktermlto pří

pdš však běloši ia- - hrotí ln vš

tení rtiii(
Mat ks vralrdslrl

Z Marytviile Kans došla ve

středu správa le farniářka J Hil
dfbrandtová přinutila všech svých
osm dítek 13 11 7 6 3 roky
a 7 měsíců starých k pojiti otráve
né kořalky načel sama samovrařdu
otr4venírn sp4chala Z dílek t&stal

na živu jedině Uletý hošík kterýl
do příbytku souseduího farmera se

doplatil 4 trrávu o hrotném činu
matčině podal K hrotnémn tlo
činu tomuto dohnána byla Hildě
brandtová nesmírnou bídou kterou

po dlouhou již dobu následkem ne
moci manžela kterýž rakovinou

stížen Jsi v nemocnici v Kaasas

City leží trpěla

Iludou vydání!

Před nejvyšším soudem spolko
vým tapočato v pondělí s projedná
váním žádosti vlády mexické ta
vydání Ioet Ruite Jesus (tuerry
a Juan Duque-- a kteří v roce 1 8 í 1

v čase povstání Gartova as se 130

soudruhy městečko San Ygnacio
přepadli několik Mexikánu při
tom usmrtili a několik Mexikánek

prý unesli Na žádost lády tne

xické byli maršálem spolkovým ta
tčeni leč krajským soudem spolko
vým bylo propuštění jich naříteuo
a to na tom tákladě že nedopustili
se tločinu sprostého nýbrž že dluž-

no povsžovati to ta tločin politi-

cký Z rotsudka toho odvolala se

vláda mexická k soudu nejvyššímu
a rotsudek očekáván jest tnačným
počtem Mexikána se snadno pocho-

pitelným napjetím neboť na něm i

jejich tatčení pro účastenství ve

vpádu dotyčném táležeti bude

Keni kandidátem

Z Washingtonu etnamováno ve

středu že president Cleveland o

nominaci ucn&teti se nemíní a

kdyby mu nabídnuta byla tu prý
by ji ta žádnou cenu nepřijal Vy

jádřil prý se tak sám ač černé na
bílém písemně dáti to odepřel an

prý na to ještě 3asu dosti jest Ne

hněval prý by se kdyby národní

konvencí demokratickou dominace

nabídnuta mu byla tak aby příle
žitost dostal tuto odmítnouti pří-

ležitosti té se mu ale as sotva do
stane neboť čert čerta věř a kdo

ví tda v poslední chvíli by si to

nerotmyslil a po nominaci by ul

Čínsky kousal sesazen

Ze San Franciska otnámeno v

úterý ie čínský generální konsul

Li Yong Yew byl vyslancem čín

ským t úřadu svébo sesaten a do--

savadol ujemnlk jeho Foag Yong
Him nástupcem jeho jmenován
Příčina setatenf jeho máma není
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Převiíná působnost Paine- - ova

Celery Corapound nad leky ostatní-

mi nemůže býti lěpe zobrazena jako
v případu rodiny Turney bo te St

Anthonv ln

Paní Turneyo 4 nabyla opí t zdraví
užíváním Paineova Celery Cora-

pound
Trpěla rozličnými neduhy vzn-

iknuvšími následkem chabě živeného

systému nervového

Jak se často stává celá rodina

přemožena byvši obavami a starostí

počala churavěti oním neduhem ]e]2
tak těžko lékaři určiti— jest to tehdy

když nemocný praví: "Lékaři necí-tí- m

se dobře"
Lékaři poradili jim užívání Paine-

ova Celery Compound tohoto zuá

mého léku jenž vrsol tělu nervo ou

energii vzbuzuje chuť k jídlu čistí

krev a sešilo je celý systém Paní

Turney v dopisu firmě Wells &

Richardson Co která lék tento vy

rábí píše následovně :

"Mflj manžel a 3 dítky byly právě
tak Paineoým Celery Compound
uzdraven? jako já sama po neoby_

čejno prudké chřipce s rozdílnými

příznaky Považujeme compound
tento za nejpozoruhodněji! lék"
Jakmile zimní období nastane

mnoho lidí ochuraví i po malém na-

chlazení poněvadž se jim nedostává

síly k odporu

Senátorem oliloským

xvolen byl ve středu ve společném
edání zákonodárstva místo dosa

vadnfho demokrata lírice exguver- -

nér James 15 Foraker tak že po 4

března stát Obio poprvé od času

války dvěma republikány v senátu

spolkovém zastupován bude V se

nátu odevtdáno bylo v úterý 29

hlasů pro Forakera 6 pro Drice a

1 pro populistu Groota v sněmov-

ní pak 87 pro Forakera 31 pro
IJrice a po 1 pro Thomase Oage

IUaudina a Neala

Demokratická aárodni konvence

odbývána bude dle usnešení národ-

ního výkonného výboru demokrati-

ckého kterýž ta účelem tíaa ve

čtvrtek ve Washingtonu zasedal

dne 7 července v Chicagu O od-

bývání konvence uchátela se města

Chicago New York St Louis a

Cinctnnati a při 29 hlasováni tu- -

sulo Chicago vítětem

'iný bonebníob t&konň atatnfcn še

í%iti Rothodnutí toto vydáno býti
Jiá v případu Indiána Kacehorse

i kmene Kannock kterýž při ponled-- i

nich tnámých výtržnodtoch v Jack- -

i aon Hole pro přestoupení itátních
i tákonft honebních tatěen byl po-- !

iději ale soudem na tom rákladě
1

byl propuštěn že smlouvou meti

kmenem tím a Spojenými Státy
atavřenou svobodná honba Indiá-

nům tajifitěna jest a tákouy státní
V že přes smlouvu spolaovou jíti ne-

mohou Z rotsudka toho odvolal
' však šerif k iejvyššíma soudu

'
A spolkovému a rothodnutí tohoto

očekáváno bude se strany úřadft

mnohých státu tápadnfch se snadno

pochopitelným napjetím

OHudná sraika

i dvou nákladních vlaku dráhy Alleg- -

hany Central udála se v úterý ne--

daleko KitUaning l'a na mostě

i Dřea potok Moboninq vedoucím

K dovršení neštěstí most pod tíží

pboa vlaku se probořil a parostroj

li


