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Mayor města St Gharles

vylóčoných Paino-ový- m

Compound

IMfe la irálee

Z Westview () oinámeno ve

středu 1 v lomech IWea kd- -

jsk
mámo lnicl jil po delší čas t4
st&vpe s nalézají ďoílo ku krvavé

srálce rneri távkáři a J řfrucliii ío

rií bfhem kteréž přea sto střelných
ran vypáleno bylo a značný počet

ooh poraněno Htávkáří přišli totíl
k lomůoi aby neuniové dilnlky kq

zastavení práce přiměli do cety
viik postavil se jito Šerif se 40 při-ručí-

a nařídil jím by bezodkladně

e rozešli Odpovědí na vyivánl
toto byl déšť kamenů a několik

střelných ran na ně! podobným spů
sobem odpověděno bylo Htávkáři

konečné byli přinuceni k útupu a

uchýlili se do nedalekého lesa ÍSké--

Mik
mm

:Cťte'-:-- # Itei Jí

pá hána byla ve středu k večera v

Chiesgu a sir okradena byla stiníre

výleré potiliěnf dráhy na Ca rul ul

Tří lupiči vstoupili totif do úřadov

ny mezi tím co jeden á nich retol

verem v ruce prodavač lístků držel

v i lehu vyprázdnili druzí dva po-

kladnu a zásuvku v tlil peníze za

strlené lístky chovány byly nařel

bere stopy zmizeli O smělosti lupi
čů molno si představu uninili i toho

že kolem stanice kaldé tři minuty

vlaky oběma směry jezdí
Vrlim pfliárrm

navštíven byl ve středu kolem jedné

dodiny ranní llrooklyn % sice vypukl

týž v dřevařuké továrně (leorge W

Pipera nt Ash a Newton ulice Pia

meny rozšířily se rychle na sousední

ohrady dřevařské jakož i na slévárnu

a dílnu asfaltovou tak že během

hodiny několik čtverců v jediném
moři plamenů se nalézalo Odhaduje
se2e spůsobená škoda při nejmenším
♦ 1000000 obnášeli bude

1'ráre ztutarena

byla v úterý v celé řadó Železáren

Pennsylvanských a to jak v Piltsbur- -

gu tak i ve Wheeling a Akrona

sice následkem toho an loňská smlou

vamezi zamČMtnavateli a uniemi dél

nickými dešla a vzhledem k výšce

mzdy pro rok nastávající žádného

dohodnuli dosud učiněno nebylo —

Zároveň oznámeno že zaetavena prá

ce ve všech Pennsylvanských sklár-

nách v nich obyčejné láhve so vyrábí
a sice zůstanou továrny tyto zavřeny

po plných 60 dnů Ve sklárnách

těchto zaměstnáváno jest přes 12000

dělníků kteří tím na čas výživy zba

veni budou Podobně jako v Pennsyl- -

vanii zastavena i práce ve sklárnách

New Jerseyských a 5000 dělníků

práce tu zbaveno

Umrti

V tlarttord Uonn zemřela ve

středu paní Ilarriet Heecher Stowe

známá spisovatelka nejen po celé

Americe ale snad i po celém civilizo

váném světě známého spisů Chatrč

Strýce Torna Spisek tento vydán

byl v roce 1852 a během prvých pěti

roků vydán byl v 500000 výtiscích
Zemřela ve stáří 84 roků

Okrádali dráhu
Z Chicaga oznamuje se že správa

dráhy Chicago & Alton zjistila že

po celý minulý rok několika kondu-

ktéry a jedním prodávačem lístků

železničních okrádána byla a počítá

se že obnoso kterýž dráha byla při-

pravena při nejmenším $15000

obnášel Podvody tyto páchány byly

tím spůsobem že lístky ce Spring-fiel-

do Chicaga prodávány byly

dvakráte lístky prodané totiž pro
vlak ranní byly konduktérem vybrá

ny a jednateli železničnímu do

Springfiield zpět odeslány kterýž

pak je znovu pro večerní vlak prodal

a stržené peníze pak mezi účastníky

podvodu tohoto byly rozděvány

Podvod objeven pouhou náhodou

sice tím že konduktér vlaku do Chi

caga jedoucího lístky kteréž zpět

jednateli poslali zamýšlel ztratil a

když pakz tráU objevenatu jednatel

konduktorovi onomu telegrafoval by

nějak zfixovati to hleděl Telegram
tento dostal se do rukou správy dráhy
kteráž ihned vyšetřování nařídila a

okrádání toto odkryla Pro podvody

tyto propuštěno dosud pět kondukte

rů a proti ním zároveň zavedeno bude

i řízeni treslnf

Zachraiovarí price
v uhlodolu Twin v Pittaton Pa v

kterémž jak minule jsme adělili sří- -

cením se hlavní šachty na sto horní-k-&

zasypáno bylo pokračují velice

HronlUn it1itlat I

Hledá se dobrý ttrmtr

V Aberdeen lluron Mitchell

Hiom Fll a Yankton H I' zase-

dali bude dna 2J července komie
n opravu civilní utulby sice zkou

Jeti bude kandidáty kuří hodlají
neházet! o místo farmera na indián

ské jdnatelně Cheyenne Kiver Ml

sto toto přinAAI $n1 měsíčně a žáda

telé mimu parktickébo farmaření

obeznámeni býti mail i knihvedenlm

k rozuměli mml otázkám národoho

spodářským

5a pomoc KuliAnrfim

Z tSimirtnu oznámeno v úterý Je

bárce A F Kissen podařilo se v noci

i přístavu nepozorovaně vyplout! a

Je odjezd její spozorován teprve pak

kdy 2 jil na vysokém moři se naleza

la Na palubo bárky nalézalo ne 00

mulů 220 beden zbraní 4 rychlopal

né děla milion nábojů a zásoba po

travin Jest to prý již podruhé co

loď tato a výpoinocnoti výpravou na

Kubu vyjela

Pro paliřstri

posláni v úterý v Cambridge Mas?

na 20 roků do polepšovny mladici

Wid T Kead a Wm II Dailey
Mladíci tito uznali se býti vinnými

založení celé řady požárů jimii v

Cambridge a v okolních městech za

více í:ik 12000000 škod letošního

jara spůsobeno

Stav úrody

Dle správy státní hospodářské

úřadovny návštlveny v minulém tý

dnu v KanBaa veškery okresy ryjma

jihoiápadního rohu hojnými deéii

následkem čehož žně značně byly

zdrženy Ve východní a středn

části kukuřice již zakvétá a rannó

ovoce jest ve stavu dobrém V okre

afch severních se drobné obilí ná

sledem dostavivších se dešťů značně

avedlo tak že úroda slibuje býti apoň

poloviční— V Illinois a výjimkou

okresu severních jest žeň pšenice

žita již skončenou a mlácením dosud

však nczapočáto V jižních okre

nich bylo obilí v kupkách příliš

nými lijáky poněkud poškozeno

Korná značnou měrou se zlepšila ač

v již okresích dosud značnou mčrou

obvoi&vání zapotřeby má V Miasouri

byly Žné i mlácení jakož i dělání

aena značné zdrženo častými lijáky a

to zvláště týče se části střední a jižní
V okresích jihozápadních pomoženo

deti značnou mčrou korné kteráž

nyní rychle roste

Na obranu Kerr Torka

Z New Yorku oznamováno bylo

ve alředu že snad již příátíbo týdne

zanočato bude a opevňováním Ft

Wadsworth a Šandy Hook na kte

roužto práci $10000000 posledním

kongresem povoleno bylo a kteréžto

oráče Dřístav New Yorský tómčř

nedobytným učinili mají Práce

tato protáhne se na několik rokfl

neboC naopevnční přístavu onoho

plných padesáte milionu povoleno

bylo
Zátopou

navitíveno bylo ve atředo městečko

Edgemont 8 D a sice praskla tam

o Jedné hodině hráz nádržky z kteréž

voda pro zavodftovacf kanál dodává

na byla Největší škoda způsobena

byla dráze Burlingtonské kteréž

trať do značné vzdálenosti úplně byla

odplavená Neštěstí toto zaviněno

bylo dvěma průtržemi mračen kteréž

během doe v okolím onom se ndála

nialedkem kterýchž nesmírná spou-

sta vody ae nahrnula

Jedem z tisíců

Celery

l%ko
rnd

Následující dlouhé a významné
psaní od Ilon A A Bennctta vypra-
vuje svou vlastni povídku
Čtěte je

Písárna Mayora )

StCharles III 4 března '00 [
Wells Iliuhardson & Co Burling-

ton Vt — Pánové: Jest mi potěše-ni-

že mi aiožno připojiti své k těm
mnoha dosvědčením o chvále Paine- -
ova Celery Compound

V minulém listopadu shledal jsem
se ve stavu velmi vysíleném Po
nčkolik týdnů byl jsem nucen praco-
vali každodenně 18 hodin ze 24 a
následkem toho byl stav můj hVicky
i nervosně vysílen Na pokyn jedno-
ho přítele počal jsem nžívati Paineův

Celery Compound výřledek čehož

byl že síla moje byla obnovena a

nalézám se nyní ve stavu zdravéj
sím nežli po mnoho předcházejících
roků

Soudím též že lék tento pomohl
mi bych uniknul občasným útokům
revmatismu poněvadž vždy v nasta-
lém chladnějším neb vlhkém počasí
trpěl jsem prudkými chronickými
bolestmi revmatickými Během celé

zimy minulé nepocítil jsem ani nej-me- nší

známky zmíněné nemoci
Ochotně odporučuji lék tento všem

podobně stíženým maje úplnou dů-

věru že právě tak pomůže v každém

případě jako pomohl mně
A A Bennett

zvolna a vzdáno se již naděje že by
nešťastníci vůbeo zachráněni býti
mohli Jelikož šachta byla zasypána
a odstraňování trosek s nebezpečím
života bylo spojeno uznáno bylo ca

nutné nový průkop prorážeti a trvati
to bude několik týdnů než do hloub

ky v nfi nešťastníci uvězněni byli
se dospěje A i tato práce stěžována

jest tím že na zkažené plyny se při
šlo tak ie důkladné provětrávání
dříve bude muset býti zavedeno než

v práci bez nebezpečí života bude

moci býti pokračováno

Kanfrderaěni vtmIouzíIcI

odbývali národní sjezd svůj v úterý
v Kichmond Va ca účastenství bý-

valých konfederaénfch vojínů ze

všech téměř stAtů jižních Že při
tom na výrazích vlastizrádných ne

chybělo samo sebou ae rozumí Tak

bové }o většině zanechali na to prá
ce a obavy před daláími násilnostmi

jakož i na vyzvání manželek svých
kteréž o bezpečnost živitelů rodin

svých se obávaly Ti ze skébň kteří

dobrovolné práce nezanechali za-

hráni z práce zástupy fen kteréž na

ně s klacky v ruce přiůly Jelikož

šerif videi že s dosavadním počtem

příručí svých na udrženi pořádku
nikterak nestačí požádal guvernéra
ISushnella o vyvolání milioo a odpo-

věděno mu by dalňí příručí si zjed
nal a pakli že by ani se zvýšeným

počtem těchto udržení atávkářů na

uzdě nestačil že milice k rukoum

dána mu bude Téhož dne došlo

k vážným výtržnostem v kamenické

dílné lírown Hoistinsi Co v Cleve--

laudě kdež k ochrano 125 ekébů po

licie povolina býti musela Výtržno-
sti nabyly tam takového rázu že

uznáno konečné za nutné atávkáře

v průvodu policie do domů dopra
viti

Vládni finance

Pokladním odborem ve Washtng
tonu vydána byla ve středu zpráva o

příjmech a vydán! vládních v úřed-

ním roce právo ukončeném a dle

téže obnášejí příjmy 1526189226

vydání pak $352231470 tak že jeví
se schodek $20042244 Zároveň

oznamuje se že schodek za měsíc

červenec při nejmenším $10000000
obnášetí bude a to hlavně nMedkem

toho an v souhlase a rozhodnutím

nejvySšího soudu spolkového bounty
na cukr různým cukrovarům vypla

ceny býti musí Příjmy vnitrozem

nich daní obnášely v uplynulém roce

$140508264 což jest témčř o $12

000000 méně než při zahájení kon

gresu sekretářem odhadováno bylo
Cla vybráno za uplynulý rok celkem

$160534351 což jest o $11465049
méně než odhad obnášel Pensí

vyplaceno za uplynulý rok $139434-04- 6

což jest o $2000000 méně než

v roce předchozím Za to vfiak vy-

placeno o $4250000 více úroků než

v roce uplynulém

1'opollnté stavi dráho

V Primghar 0'Brien Co Iowa

vtělena byla ve středu inkorporace

společnosti Western Iowa Kailway
Co kteráž spojovati má Hartley se

Sioux City a kteráž jakožto trať

konkurenční proti dráze Northwest

ern zřízena býti má Základní ka-

pitál společnosti obnáší $750000- -

rozvržen jeat v dílce $20 kte

réhožto obnosu aplatny jsou $2 při

upBéní a po dalších $2 každého mě

síce V inkorporaci uvedeno jest že

platy úředníků nesmí přesahovali
2400 dolarů ročně že nesmí býti

vyplácena dividenda větší jak pět

proceat ročně a že každý podílník
nechť si jest majitelem sebe většího

počtu dílců výhradné jen k jednomu
hlasu oprávněn býlí má Akcie tyto
rozebrány býti mají vesměs jen far- -

mery kteří ku straně populistické
ae hlásí

Kdyby váichiii z ius iili na ven-

kově šh spát se západem slunce ne
měli žádné ziírajícf starosti neb
těžkou práci k dělání tenkráte ne-

bylo by možná nutné potřeby k uží-

váni nejlepšfho ze všech léků —

Paineova Celery Compound

Jelikož však většina nás nucena

jest k namáhavé práci přílišné sta-

rosti a nedoMtalečnému spánku stává
se že přechodem jara k léta jest ner-vos-

energie naše vyčerpána a ner-

vům zapotřebí jent sesllení a krvi

pročištění
Paineův Celery Compound této

všeobecné potřebě vyhovuje Paine-
ův Celery Compound přináší zpět
sílu nervovou a vyměňuje řídkou
bledou krev červeným a zdravým
proudem
Jest to slavný a praktický lék

lékaři

Zahání pocit úplného vysílení
kteréž jest tak všeobecným v pře-
chodu s jara do léta neméně však

nebezpečným Uzdravuje lidi Jest
tisíckráte lepším nežli obyčejné sar-sapari- ly

nervíny a sílivky kdy zho-

tovené

Paineův Celery Compound jest
tím pravým lékem dnešní doby kte-

rý nikdy nepochybí Hleďte dostati
Paineův Celery Compound a pouze
Paineův Celery Compound chcete-l-i

býti uzdraveni

ku příkladu Gen Hampton vyjádřil
se v řeči neobyčejným nadšením

provázené ? nemá žádné příčiny
litovali účastenství svého ve válce

občanské a že opětné zbraně by se

chopil kdyby vlajka konfederačnf
znovu vsztýčena byla Na náhrobek

svůj nepřeje ai prý žádného jiného
nápisu než toho že odpočívá tam

vojín konfederační kterýž povinno-
sti své vůči rodné zemi věrně plnil
Ke konci sjezdu přijat byl návrhaby
ve všech jižních kolejích a univer-

sitách zřízena byla nákladem vyslou-

žilců stolico historická kteráž učila

by dějinám americkým ce stanoviska

jižního

V Oalvestonu zničeno ve čtvrtek
požárek skladiště společnosti Mallo-r- y

na opati 24 až 2H nl tři čemž
26 železničních vozů jutou nalože
ných zničeno


