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Demokraté r litině

o!býra!i v Portland etátní konvencí
vou ve ntředu xa účelem svolení

lelegjce do konvenco národní Plat-

forma prohlásila ne pro mřnu dra
vou a proti nvobodné a neobmezené
ralbé Atffbra adrniniwtraeo pření
denta Clevelanda c hválena a ochran-

né clo co nejrothodnf ji odnuaováno

Ve Floridě

odbývána etátní konvence a

tická ve středu v Okalla a při trm

nejtužií boj nveden ohlední financ

ního článku v platformo Htátní h kn

necnň nepatrnou vřtŘínou člyř hlanfi
175 proti 171 ftchváiena renolucepro-hlaňujíc- í

e prominu edravou a proti
svobodné a neobmezené ražbř-- ittří
bra
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odbývána státní kon

tfKfc v úterý v Driver Mimo schvá

hn a lmifiiff v o preienta Cíeve- -

itnda vtéíen do pint formy článek

pffhližojící spAsohcm co řiejro

hodnějším pro zdravou plnocennou
mí tm

Jelte dufřřoje
President ClofiiI zaslal úterý

říKiopimi New York Herald !!£(
odpovřď na dotaz Jakho nmýšlení

jest vzhledem k výsledku příští ř)4

rodní konvence demokratické V

odpovčdi líto mezí jiným praví ná- -

sledovní: °Nezkouinal jsem doud

delegace jel j i
JE do konvence národ

ní zvoleny byly pochybuji ale ve

líce In by a! čas k tomu na lejdo
většina jich pro svobodnou a neoh
mezenou ražbu stříbra se prohlásila
Nemohu tomtl včřiti proto ponévadž
strana dem není ani nevlastene
ckou ani pošetilou a zároveň i proto
pončvadž véřím že by krok podobný

zájmy zemé naší v každém ohledu

poškodil kdežto vždy snahou strany
demokratické bylo zájmům zemč

naší co nejvíce prospřti a jet pra
malá nadéje i kdyby konvence pro
uvobodnou ražbu ntříbra m prohlá
ila íe by n krokem tím víítáina

voliiBtva naňeho ve volbách národ

ních nouhlaMU projevila Přijetím
vobodnó ražby utříbra stranou de- -

mokritickou dle náhledu mého pro-Bpón- o

bylo by nepřátelům naíim
mřrou nemalou jak v prítomnoNti
tak i v budoucnoHti Stotolfiují
úpSch strany demokratické h úupC-che- m

cwlóho národa naSeho u proto
léleží raí tak velíce na tom aby v

konvenci naíí žádný chybný krok

učinín iifibyl Delegáti mřlí by
učíniti vňe co v moci jejich na-

lítá aby demoralizaci v nařieh řa-

dách sabránili Jnem dalek toho

abych přinvojoval i kontrolující
vliv na jednání mé utrany M jako

roehodný a cáHadný demokrat kte-

rýž stranou svou tak vyKoce poctřn
byl a kterýž v budoucnosti nepřeje
ni Žádné f til cti než aby v řadách

prostých obíanft povinnonií vé ko--

nati mohl doufám že nebudit mi

vykládáno ta zlé když vJho uvedené

náhledy vé přímo vyjádřím"

Demokraté kallfurnilí

odlévali niuini Konvenci dvou vo

itředu v Hacramento a v platformé
ivé prohlásili ne co nejrothodnji
pro svobodnou ancobmesenou ražbu

stříbra AdminiHtrace premdenU
Clevelanda schválena ovAem vAak

n výminkou jeho politiky finanční

Itomakrati v ArkauxaM

odbývali Dtátní konvenci dvou v

Rtřodu v Linie Hock a navrhli John

W Joneae e guvernéra Io na-

vržení II (i Bonns ta oejvyŇHÍho
oudcfl etátního np&MoIena nemalá

aenaace návrhem aby konvenco pro
bláflils ne pro kandidaturu ttříbr-n&Snfk- a

Illanda MÍnourt ta přeni- -

denta Při tom tároveřV Sten tele-

gram te St Iooi doAlý dle kterého

coIoradký aenátor Teller atříbr-nfccni- čtf

imudruíi jeho nřkterých
Mtitft tápadnfcb vonkerou pomoc
vou Plandovi prý alibuit a o ivolenf

jeho ta preaidenU tanadtti m chlf

ltepublikáiié veruioiitsli

lii i' t

onoyvait Htaini konvenci svou ve

středu v Burlington a navrhli JohíbI

ílrouta na guvernéra a v plalformř

odsuzují co nejrozhodněji svobodnou
ražbu Ktříbra

Demokraté lIlinoKsli

odbývají dnes wtátní konvenci hvou

v Peoria a jelikož prý ze ltHW dele

gátft 054 jich pro svobodnou ražbu

Htříbra jHtlze ní výsledek Biiadno na

prstech spofiítati — Za guvernéra
navržen prý bude opétné Altgeld

Demokraté uioiiliiníli

odbývali státní konvenci hvou v so

botu v JSuttM % to ho rozumí Že pro
bláaili se pro iivobodnou a neobme- -

zenou ražbu tttříbra jakožto jedinou
véc která zlaté časy lidu naíemii

přivodili mflže — Mimo toho vynlo
vila mi konvence pro clo kteréž by

ku krytí vydání vládního poatatsovB- -

io a protí vydávání dluhopion v čase

míru
Demokraté v IrkatiHux

prohláflili m ve státní konvenci své

od ntředy do pálku v Little Rock

odbývané pro nvobodnou a neohme-xeno- u

ražbu stříbra a pro zrušení
banku národních a zároveň 420 proti
327 hlasy prohlásili ho ve prospěch
nominování elříbraře lil and :i

Missouri za presidenta na lístku
demokratickém

Z Washliitrtonn

I Z Washingtonu oznamováno ?

pátek že státním odborem vyzván
nán vyslanec ve Španělsku Taylor
aby spfisobem co nejrozhodnéjsím
požadoval na vládé Hpanélské bzod
kladní vyplacení náležitého odškod-
ného za ná-til- í kteréž dr J Delado
a jiní američtí obrané na Kubé
snáíeli museli A až otázka lato bude

vyřízena požadována bude teprvé
náhrada za Škody na majetku jejich
noln6- -

I Příjmy vnitrozemních daní ol- -

nášely za kvčten 1 1 1404400 proti
♦ 107(58490 v téraže mřsfci roku
minuléha % II mésfco běžného
roku úřadního obnášely vni- -

trozemnícb daní l33l!l4M I rol
bylo o ♦1704140 více než f lémže
období roka loňského

Soudce Powers který dneH zastu-

puje stát Vermont v kongresu vstou-

pil do národního domu a povéstí
znamenitého právníka a soudce nej

vysslho soudu státu Vermont

On jest pravý vzor opatrného a

učeného novoanglického právníka
Ačkoliv jest pouze 50 rokft stár

byl již členem vermontskó zákono-

dárný třetinu století zpčt a znovu r
1874 kdy byl předsedou tamtéž On

byl státním censorem a členem ústa-

vní konvence a státního senátu V

roce 1874 stal se soudcem nejvysšího
soudu etátu Vermont a potmi na

stolici soudcovské až dw r 1890 kdy
zaujal místo v kongresu Soudce
Powera předsedal mnohým d&leži

lým soudfitn známým v historii státu
a jest autorem mnohých důležitých
usudka nalézajících se vermont- -

skýeh zprávách

Žádný soudce nejvysšího soudu v

kterémkoliv Bláto nemá povřsť aby

podal úsudek tak jasné a neomylné

jako vyjádří jej on Jeho bezvými- -
nečné potvrzení rainoova Celery
Compound v následujícím dopise je

nejsprávnf jst a nejstručnejší jako
kterékoliv z j'ho navedení porot é

Kronika udulomtl

Hrdinný pulleista

Ve čtvrtek koupal ho v Des

Moínes la v řece lOletý Abram

Velíšky při čemž pojednou v po-

blíží mostu na Kast Locust ul do

tané se dostal a tonouti počal Po

icista John Dailey stál v okamžiku

tom právé na ruosté a bci rozmýšle
ní aniž by byl šaty svléknul skočil

do řeky do hloubky to 30 stop a

tošíka iťastné zachránil

VjluíB kotle

tiI AI ta v řtvrink nditoiAdna a

'IjilUe FalIí Kt Y a nice na parní
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"Po nřkolik rokfl byl jsem se-

známen s léčivou jakostí Paineov

Celery Compound a mohu nadšené

odporučili jej jako zvláštnost v

mnohých případech pro které jest
používán a odpornčován jeho ma-

jiteli II Henry Powers
1 okrsek Vernicnť'

Daleko nejlepéí upotřebení jaké
kterýkoliv unavený a trpící čiovék
muže učinili v těchto překrásných

jarních dnech když vyčistí svou

krev a vyléčí jeho čivy a Psinu Ce-

lery Compound Jest to jasné kaž

dému bedlivému élovčku ženejlepftí
lék pro neuralgii a neustálé bolení

hkvy a podobné známky slabosti

nrvft jest onen který nejrychleji a

nejdokonaleji zhojí utrmácené části

Není to možno žádným jiným lékem

tak rychle zhoiiti jako Painoovým

Celery Compound kterým posilní

chorobný ústroj téla a přivedl ho na

stupeň zdravé dokonalosti

Pravé nebezpečí které hledí upře- -

nř nemocným v tvář jest odkládáni
dáti péči nemoci a chorobo a dáli

SkrateH

počínají jak z Chamberlain 8 I)

koncem týdne bylo oznamováno

usazovali sn ita opušténé Fort

Uanilall vojenské reservace mřřlef

30000 akrů a hodlají tam setrvali

pokud by reservace rozmčřena nebyla
tak aby pak byli prvými kteří na

pozemky ony nároky řinili mohou

P&vodné zahrati chtčl pozemky
d jtýí-n- é stát South Dakola k úrelňm

školním leč v poslední chvíli zmč-ni- li

úřailníci svftj úmysl a tím právé
skvaterftm k zabráni pozemku příle
Zitost poskytnuta

Hromadná otrava

oznámena v sobotu i Downing Win

kdež požitím zkaženého naloženého

masa přes 30 osob bylo otráveno a o

zachování většiny při ŽivotČ so po-

chybuje Maso koupeno u řezníku

Mallory a HarnakoíT a rodiny obou

jsou téi mezi lémi kdož otravou

zasaženi byli

uniknouti tčmto zdravím kypícím

jarním dnfim kde vše tak rychle a
zdárné se pozdravuje Tento nej-le- pšl

ze všech jarních léků činí nej-

více dobra za nynčjšfch dnav mezi

nemocnými a polozmrzačelými kteří
jsou tak ztrápeni dlouhou krutou
zimou neb unaveni a ztrápeni cho-

robou

Duší a Životea dobrého zdraví je
úplné uzdravit ústrojí nervosní Pai
neflv Celery Compound uzdraví una-

vený nervosní systém kde žádný jiný
lék rio nezpomuže Jeet to jisty a

trvalý lék pro bezsennost hjsterii
nervosní slabost a vysílení revrna-tism- us

neuralgii a rozličným proje-
vům nezdravého tčlesného stavn ja
ko jest mdloba nervosnost tlukot
srdce hubenost a dušuvní sklíéenoat

Paineovým Celery Compound ae

navrátí hí In a veneloRt brzy ukáže
každému že jest jisté na pravé cestě
k uzdravení

Paineftv Celery Compound jest
pravý jarní lék dnes známý který
nikdy nemine se účinku Dostaňte
si Paineftv Celery Compound a nio

jiného než Paineftv Celery Compound
zdali chcete býti zdrávi

Klidová se sřitlla

V Sm Franciscu uřítila se v pon-

dělí po 4 hodiné odpolodní třípatro-
vá budova na 5 a Wint ave v níž

hotel a restaurace se nalézaly u po-

kud zjišténo býti mohlo bylo 20
osob v troskách rasypáno K do-

vršení neštéstí vypuknul v troskách
oheti a jen rychlému zakročeni ha-

sičů jest co dčkovati Ie počet obč-t- í

vČlšfrn se nestal Neštéstí zavi-nén- o

tím že při zvedání domu za
účelem oprav týž na jedné strano

zvednut výše než na stran é drubé
— Po odstranění trosek zjišténo
že pčt osob bylo na mís té usmrce-

no
Dar Sebrasr

V Knoxvillo Tenn oIevzdin

byl v pondélí občanstvem okresu
Knox guvernérovi Turnérovi obrov-

ský balvan mramoru kterýž věno-

ván býti má státu Nebrasce ku zří-

zeni ochy Abraham Lincolna kte-

ráž v Lincoln postavena býti má


