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Jak jil !hlí ttbájon byl

V pondělí ř% Ninui r f ř i

Iňdiár 0 km i Híont íellif
Aft týl Jt při putok Wowndfd
Knes vt mil rr'i Pí a
Hi-lifr- f J linkjiři álm #Ji i to

bolo J1! ivrdtnf etr£r ktrál
lf v# Washingtonu ďniáhU ň

fiililof iilho: I) Prndloiilen

prsho li Iilní h hrsftiifeh f r#ř
v rihi rnílírh do Nf

rasky lh'ijftdut 04 lnou délk

hranic přes 100 mil tnUWUh ii

Dslií od tn A tm za rxtťtiťiienf "át
Černých Vhn ani v če od tou

ffnf neviděli ! zlatá ruda se tam

naléiá 1) Jrnsnování zástupce

právního aurýl by je ve vlec

případech zastupoval 4) Vypli
cri( penězi místo dosavadní ročn

zásoby zboží f) Znova upraven
smluv starých jichž mnohé po

roínky rý Spojer-ým- i Ulily splněny
nebyly 6) Ustanovení tliirnočn

ka kterýž by zájrnam jejUh vír

ným byl a ?) Odvolání zákazu

jím! mládeží podíl na většině
tancA indiánských zakazován jest
Náklad vypravením delegace !

Washingtonu spojený kryt bud

rudochy samými any úřady spolko
vé tak učiniti odmítly

A zase noiý xpor

iudou prý mlti Spojené Státy na

krku a to tentokráte malou ne

dávno upečenou republičkou h%

waiskou Oznamuje ne totiž že re

publička ta na uražanou ni hraje a

neomluvili ne ptý naň sekretář

státní náležitě ta prý jednoduše
tamnímu vyslanci nafiemu Willis
ovi "laufpas" bude din Urážka

se strany vlády naší učioěna byla

prý tím že vyslanec nás odmítnu

xáčastniti se 17 ledna oslavy pro
hlášení republiky při čemž prý

toto odmítnutí svd opodstatnil tím

že prý prettident Cleveland se zpft
sobem tehdejšího převratu vládní

bo nesouhlasil a proto prý co zá

stupce jeho památku dne onoho

oslavovali nemftže

NemuHÍ platit

V Ottumwa la vyneSen v pon

dělí soudcem Lichelburgerem roc

sudek v žalobč proti hostinskému

Feehanoví kterýž jedné kořaleon!

firmfi iUinoÍHkó odkoupené lihoví

ny aaplatití odpíral a to na tom cá

kíadě an prý nynřjíím zákonem

prodej lihovin afi trpčn jcHt přec
leite sákonitýnj čincn není houd

cem námitky obžalovaného uznány
sa oprávněné a firma s požadavkem

svým odmrStěna Ovšem že od

volala se ihned k nejvyšsíma soa

da státnímu a rotundě očekáván

bnde se snadno pochopitelným na

pjetím neboť když by potvrzen

byl ta mohli by se hostinStí vybý
bati placení za odebrané "zboží

právě tak jako to za dřívějšího zá- -

unn iif iifriofs pin jsrnflí s

wntfi m
mnji llirit tPIlUI f Ulil
lil „i A 11 ll

- - ''ii i 11 iniii it au i

a paťir4t kostela onoho bud prý
j( nabldrmt

ItflkstnJI mstIsj

V Mel lon [ frohl4il celá
řada fbthoJfiíkft tarnnfrb UVuX

proti tamnímu časopis] "Dilv
Y%kW a to proto an redaktor té-ro- l

úěei svAj it strava taplatíli
i lř4hsl a vy liMtt proto 'fopuilt
jej hefhtíl Olpovédí na boyknt
ten bylo nveřejnM jmn vlteh

i
leon rii za oaopi uiaii a na

boykotti podlin béfoti a i4roven

vydavatelutvem oiti4men' 1 proti
víem bojkot4řflro pro spiknutí
soudní zakročeno bude

Ljseián
V Hullivan III lynčován byt vs

středo v noci uraot Atterbury kts

rýl ve vřieiil tamním soudu pro

Cvojnánobné znásilnění vyčkával
Dav shromáždil se krátce po pQl
noci a když šerifem dobrovolné

vydání vězně odepřeno přikročeno
ihned k vypáčení železných dveří
načež vězen a cely vyvlečen a na

nejbhžším stromě pověšen byl —

Atterbury do poslední chvilky tvr
dil že nevinným jest

1'oisduji ainánl
1ř t I lil!ve uveřejněno v pon

dělí provolání k lidu ameickémo

podepsané presidentem prozatímně
vlády kubánské v němž Žádá so za

uznání povstalců kubánských co
moai válčící a mezi jiným praví se
v něm následovní: "Vše čeho si

přejeme jtst aby vládou Spoje
ných Státft pohlíženo na nás bylo
co na muže a vojíny bojující za
rodnou svoji zem a nechceme aby
světem na nás co na bandity hle-

děno bylo"
f zákonodárstva loivskésa

není dosad rozhodnuto kdy vlast-
ně otázka probibičnf na přetřes
přivedena bude neboť obě strany
liberální i prohibiční bojí se o ní

zataditi s té příčiny ani dobře ví
že jakmile o otázce té rokovati se

počne vyžádá si tolik času že vše

chny ostatní otázky do potadí ta
tlačeny budou Strana liberální
těší se že nejen předložení prohi
bičního dodatku k odhlasování za
meziti se jí podaří ale že prosad
i předloha kterouž by výroba kva
ienýcb a lihových nápojů k "záko

mtým" učelfim povolována byla
jakož 1 že podaří se jí odvolání
onoho opatření zákona jímž k ote

vřeni bostinee svolení 65 procent
veilteréno obyvatelstva zapotřebí
jest To se rozumí že prohíbičáci
napnou veškery síly své aby tyto
plány liberálo zmařili a aby prosa
dili aby prohibiční dodatek k ústa
vě státní jak již minulým zákoao
dárstvem usnešeno v června roku

příštího ve zvláštní volbě občan
stva k odhlasování předložen byl

Nový velevyilanec

Jak předsvídáno jmenoval pre
sident v pondělí příručího tajemní
ka státního E F TJhla a Michiga
nu naším velevyslanoem v Něme
cku a jmenování jeho ještě téhož
dne ve výkonném zasedání senátu ve
schváleno

Waller bude propuštěn že

V úterý oznámeno a Washingto
nu že odborem statním nařízeno

bylo velevyslanci našema ve Fran
cii Eostisovi aby přijal nabídka
vlády francouzské kteráž uvolila v

se propustili bývalého konsula na-

šeho na Madagaskaru WalWa a

vězení pod tou podmínkou ie tím se

zápletka mezi opojenými Státy a
Francií následkem věznění tohoto že

vi i i frF!uii ir

rians mohla lift ntt eo ftejpře-híjí- í

jei prý třba jítl roky
"Měktt s koneeným řnihodřintím

tellk rses 'JkJ
Jak mámo ap4n byl n veřej

noa pfljkn v oboi Wt milionu

dol obriris víis rief pAtkr4ts tak

vel'kj ti4tedketn thn přijaty

jri nabídky pr vlilo rtojv ý rinl

tjlí tk ls tolkem premis $11

l7'V)rt!i7 se dostanu MiÍ jel-notliv- á

mU rotvrlvn jft hp#mý
olíDo ii4telovft£:
UosWin $ 81 ntMm
líaltlmore 607000
Man a3í7ooo
Kew Orleans 106600

VVahington 821000
Cíniúnnati aiiHoo
St I#oais 539H0O

('hioago I665!J50
New York $7321 &0

Filadelfie 1317600

('elkera $100000000

JMU llbřlrf
Do Clevelandu došla v úterý

zpráva ie v Iledford sinetn byl
vichřicí velký železný most který!
přes potok Tinkers pro elektrickou
dráhu Cleveland tli ISedford zřizo-

ván byl při čemž pět dělníku
usmrceno bylo — Most tento byl
několik set stop dlouhým a byl 75

stop vysoko nad hladinou potoku

Neré pozemky

Uudouli smlouvy s Indiány
Gros Ventre a Assinibeine na Fort
Helknap reservaci a s lilakfoot In- -

diáay v Montaně uzavřené kon

gresem schváleny otevřeny budou

záhy nové pozemky osadníkům ku

zaujímání Dle smlouvy s prvými

Indiány uzavřoné odstoupeno bylo

by 40O0C minerálních pozemku za

$360000 na kterýžto obnos by na

nejvýše ročně po $90000 spláceno

bylo Dle drahé smlouvy odstou-

peno bylo by 1 milion akrů 2a

$1500000 v ročních splátkách na-

nejvýš $150000 obnášejících

Mražka tluků

udála se v úterý z rána na trati
Illinois Central dráhy v Dongola
III a pět zřízenců železničních

bylo při tom na místě usmrceno
Neštěstí toto zaviněno bylo vinou

konduktéra vlaku osobního jemuž
nařízeno aby ve Wetsiug příjezdu
vlaku nákladního vyčkal tak ale

neučinil a následkem toho při sa-

mé stanici v Dongola a vlakem ná-

kladním se srazil

Zátopa r Clevelaadu

V úterý rána prasknul v Uleve -

anda na Franklin ave západně od

řeky Cayahoga hlavní vodovod a
voda vyhrnula se a takou prudkostí
že několik set stop vršku odplave
no a několik domku v místech těch

stojících povrchu zemského sme

teno Proud vodní byl tak silof ro
0 9

že několik vosa právě kolemjedou
čího vlaku nákladního do řeky sme
teno Pokud známo přišly při tom
tři životy lidské na zmar

Xeštěsti na dráze

As 4 míle od Fairport N Y vy
inul se ve středa večer následkem

špatně umístěné výhybky a kolejí
vlak nákladní dobytkem a pivem
naložený při čemž tři zřízenci na

místě usmrceni a tři nebezpečně
poraněni Několik vozu bylo roz-

tříštěno

Z polltikářky kazatelkou

Známá populistická politikářka
ansasská paní Mary Leasová pra

štila a politikou a v neděli vystoupí
poprvé v nové úloze své co kaza--

Paní Leasová byla totiž
nemocnou a když život Její na ka

vzniklá skončena hu 1 } 4 I

rtl nebide ěinitl Hlnýth n4řikS
ve ropAh ♦Valtra i ničml!
souzení avím#ní !ího Ve zvlitt
ním poselství v kterými president
ukončení otázky té kongres mna
moval uváděno jet 1 nabídka

vlády frannouiské Jest t% nejpro-spělníj- íl

uznána neboť prý není

pochyby o tom H Waller skutč
ně razných poklésko s doputil a

rozsudek proti nřnrn do Jisté míry
©právnřným byl

T Kentarkf

jest zápas o senáUtritví spolkové
dosud nerozhodnutým a čekanci

republikánskéma llunterovi do

posud si h4ií jedinký hlas aby zvo

leným prohlášen býti mohl Jak ss

podobá hlasu tohoto brzy se mu
dostane tím !e r' vnohlssí tnsi
demokraty a republikány zrušeno
bude demokratický senátor Ogil
gay kterýž vzdor vážné nemoci
své dosud zasedání se zúčastňoval

nevydrží prý to již mnohem déle a

rodina Jeho sama naléhá prý na

něho aby domft se vrátil a zúčast
ňováním se zasedání společného
déle život svůj neohrožoval

Pennsylvanský exguvernér Pat- -

tison prohlášen byl ve středu stát
ním demokratickým výborem za

čekance proBidentství
V Newtan la zastřelil v úte

rý Chas Phares v návala šílenosti
tchána a tchýni svou načež týmž
způsobem sebe se světa sprovodil

Výbuchem parního kotle v

přádelně v Pawtucket R I byl v

pondělí jeden dělník usmrcen je
den smrtelně a pět jiných těžce po-

raněno

V Pittsburgu udál se v pon-
dělí v železárně Jones & Lougblin-ov- ě

výbuch plynů při čemž jeden
dělník smrtelně popálen a tři těžce
poraněni

U Delroy O vyšinul se v

pondělí odpoledne a kolejí smíšený
vlak dráhy Cleveland Canton Á

Southern při čemž osm osob těžce

poraněno
V Kennot Mo zničen byl ve

středu v noci požárem cel v leden
čtverec obchodních budov a škoda
$25000 přesahující spflsobena Po
žár spftsoben byl lupiči při pokusu
na vypáčení pokladny v poště
tamní

V Muncie Ind odejmut v mi

nulých dnech 20letému černochu o--

mrzlý palec u noky Před operací
nebyl černoch uspán nýbrž hypno
tizován a když zase probuzen do-zt- ál

že ani nejmenší bolesti ne
cítil

V Banksville Pa vypuknul
středa večer požár v kostele

čímž tak velký zmatek sp&soben
lidé aby se zachránili okny 20

stop nad zemí se nalézajícími ská-

kali Několik osob bvlo poraněnoa

pošlapáno
V Dannemora N Y poslán

úterý v Umní káznici státní prou
dem elektrickým na onen svět li
Shea kterýž pro zavraždění II Hou

při voltě r 1894 k smrtí odsou-

zen byl Do poslední chvíle tvrdil

1 PETICÍ

Tisíce matek i podepíše

Kado málo místečko
a vínka

Množství domovů vel-

kých měst

Hudc podána na oforor- -

nliúm závitku

Lidé světové pověsti v Čele

Sla?D8 áílo Pis m CJery Com- -
PODEáí

Jest požehnáním každému do-
movu v zemi

Kdyby nová obrovská ptics po-dobi- tá

oné nyní štětem za ádalera
jiným kolující méla podepsána býti
všemi muži ženami a dítky již

byli z nemoci neb vybavení z
chabého nervového stavu ťairie-ový- m

Celery Compoundem bylo by zapo-
třebí k dopravení téže od tuěsta k
mětu těžkého povozu
Vzrůstající počet dosvědčeni roz-

množován byl by na své cestě pe
ctem novým v každé i nejmenší
vNce a městečka o velkých městech
ani nemluvé
Petice tato podepsána byla by

tisíci nespaním trpících žen jehož
byly zbaveny jakož i těch jež trpěly
boleHtmi v zádech bolením hlavy
neuralgií nezáiivností neb nemocí
Kristovou
Podobně našlo by ne stejné množ

ství mužfl vyléčených trvale od ne-

duhu ledvin a jater aneb vybavených
s ochablého sttvu tčla tímto slavným
sllitelem
Rozsáhlé mnoMví dítek bvlo bv

tu představeno aby svědčily o účin-
ku Paine ova Celery Compoundu v

případech nezáiivností v odstraňo-
vaní ocbablosti aneb zbavení krve
nečistých přísad
Počet dosvědčení o Paine-ov- u

Celery Compoundu od rouJíi a žen
vysokého postavení a celé Unie jež
byi uveřejněn naplnil by celý sva
zek Dosvédčeuí tato napsána byla
bez hledůní a bv la uveřejněna v na- -

vodním znění

Uvrrejnění jich dělo se dle náho-

dy a obrovského počtu těch jež vy
rsbitele denn dochází vyňato bylo
pouze jedno neb dvě jednou odtud
podruhé odjinud
Mimo toho dává se často že zná-

most o zázračném vyléčení Paine-ový- m

Celery Compoundem nerozšíří
se dále vyjma kruh rodinný ve sku-

tečnosti pouze málo jest těch již do
vedou posouditi počet rodin ve Spo-

jených Státech kde Paine-- tr Celery
Compound jest stále po ruce buď
vlemi neb některým členem rodiny
byv užíván

Paine-a-v Celery Compound učinil
práci obrovskou Z%chráoil životy
Zachránil zdraví Zachránil do-

mácnosti Avíak práce jeho jako
slavného stlitele nervft a mozku o

jakém dosad v světě známo jen
teprv v proudu
Ona lék a tohoto jest přístupna i

nsjuhudsím rodinám kdeHo Žilný
lék větiího vydání ylaMíd

s tukovým úspěchem
Paine-a- v Celery Compound tento

lék lidstvo ozdravující jest v dosahá
vlech

y koná prohibičnlho činili

I Oprfiplava alearafcaaiDtkm

Jak jsme již sdělili zasláno mi

nulého týdne presidentem kongre-

su 'zvláštní poselHtví ohledně zprá-

vy která vyšetřili měla plány ku

tavhě nicaratruanského pruplavov n

) Z obsáhlých listin zasluhuje hlavně

y-
- novíímnutí že jenom práce pro
řízení vodní linie vyžadovaly by
nákladu $133472893 kdežto v

1
prvotním rozpočta se mlaví jenom
o $60468800 Ve zprávě komise

l se praví že podnebí v oněch mí- -

tátech kudy má býti proplav veden

stejnoměrné a trocha
vlhké Sliv pracovní prý jsou la--1

ciné avíak práce v zemi že přivá-(telk- a

i dívá malarii Valkánických změn jest neviným

3
:m~f-mrfw"-


