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rovnováha pňobi lylz tu bud- -

mu fpuset jedinký j#r ptán sledotatl

PreVidfnt buds muM svoltll at láílnl
zasedání t iidáril to rtebtd muset

býtl dlouhým 15 by senátem debata

zbytecnfi prodlnlována byla Ochra-

na celní jest n4f zásadou a jetikof

vtnfmovné poslancft vznikali musl

veikfré zákonodárstvo berní a jeli-k- ol

jest republikánskou va svém sto

lení ta stÁti bu leme při této tk%Vh

Oprava celního tá'tona níeho jest

nutnou nejen za účelem zvýšeni

iířlirnn vládnleb ala zirovtn i k

ochrání) a povzbuzováni naSeho aiue

řickeho prflmyslu — všechny kroky
ale ve smíru tom činěné rnély by

činěny býti rozvahou a umírněno- -

sil tak aby nebyla vyvolána nelibost

zlaťařských demokrata kteří v kam

pani letošní ruku v ruco s námi krá

Ctřcha ilutých demokratů

"lutt" demokravó mohou míti

útčebu Že alespoň v jedním voleb

nim precinktu dobyli vflčzutví při

posledních volbách prosídentikýcb
Prrcinkt ten jež v dějinách zlatých

demokratft zasluhuje čestné vzpoiuíc

ky Palezá se v Kauaaa a nazývá se

Dudley Má asi třicet obyvatelA
Scat voličft Z těchto tři odevzdali
blaAV nro Palmera a Bucknera dva

pro McKinleyho a jeden pro Bryana

BpDBobem tlm vetsina zQstala na

ítraoé 'žlutých" Oj' diuíló toto

oznámeno Palmerovi aby mu

zbyla útěcha že alespoň" v jedné
vesnicí americké většiny nabyl

T zájmu prohlídce

V Mitchell S D odhývána byla

ve středu Bchfizu předních prohibičá
kfl v níž rokováno bylo o tom ja-

kých krokft bylo by třeba učinili

aby South Dakota vzdor tomu že v

noslednl volbě značnou vétžinou

probibiční dodatek k ústavě odvo

lán byl pro prohibici zachována bya

la Ve schůzi uváděno že prý

značný počet — tvrdili že 30000

volicft hlasovalo pro odvolání prohi- -
bice omylem a proto hodlají vftdoo- -
vé prohibičáka zakrořiti u nejvyfří
ho soudu a sice podají žádost aby

celá ta volba neplatnou prohlášena

byla

XCronlka udalnntl

Na dobo neurčitou

poslán byl ve středu v Cbicagu do

státní káznice krajan Anthony Kozel

kterýž jak známo úpadkem banky
své značný počet krajana ožebračil

a proti němuž následkem úpadku

celkem osm žalob podáno bylo

Uznal se vinným krádeže a dle nové

bo zákona poslán jednodase do káz

nice kdež zůstane dle libosti a vůle

komise vězniční

Těžká obžaloba

Policie chicagská zabývá se výře

třováním těkó obžaloby podané

proti porodnici řízené paní Bensnn-ovo- u

na Honoře ul VySetřovánI

toto zavedeno na tákUdě přísežné j

výpovědi slečny Martinové kteráž

přítomně í děckem avým v osetřová--

ní v okresní nemocnici se nachází

Táž udale žo v čase kdy y ústavu se

8 HoflJfhtOfl ich

kter4l t v "uHvnM wom hlt a

jejllďi kotl Um Zemřelo

MUmi sliby stepe Ani

h ieíi n II K úplní slepý

syn rouíe ktefý má v Hm ťranciskn

boratnř př-
-

p ikusy s ít ientgsno- -

výml paprk při Jn pfinoeí
U )eiiljenoýíh piprkA tnftU úlřil
lobřa tftíné přsdmety

Kdyl mekl s dř Warerly CUr-ke- m

v laboratoři díl mu lentij duo

roskop ll xli proh!áil ihned le

rozeznává dobřn áeclmy předměty
ú dr ťhrk k vfilí jiitotA provull a

(drti jeAtíi n kolik pnkusft je] s

vesmfs zdíříly Případ to vyvolal

velkou enui v kruzích lékařských
a- - -- i i:i unnu r iiťni mjeii ani i mi

leU pctnftJe slfpcnm tolik aby vidě

li svi tlo rozeznali předměty ano i

své přátele ()řcm takovou úlevu

mysli zjedriiiti pouze těm jejichž

optický nerr ]?! neporušen Léka

řové vřak tvrdí ž K lísonova před-pove- d

jfst nesplnitelná jelikož mi

mo nervu nevyhnutelně třeba Jest

též zřltBliioít Klison pomocí Iloent

genových paprika docílil již toho

žedvaslťtci jimž oči úplně sebá

zely vidSii jiskry
Dostanou přidáno

V Piitsburgu odbývána ve středu

porada ( kolnici) mnjilelft uhlodolů
v niž iifncseoo počínaje i provin
c m iiizdu horníků o 0 procent ria
tnné zvýšili Očekává se že podob
oč zvýšena bude mzda i horníkům v

oblafli ohioské

Výbuch v dole

Z Prior Utah oznámen v úterý

désný výbuch udavíl ee v dole St

Louis liaison Atdialtnm Co neda

leko Fort Duchesne a dva zřízenci

byli při tom in tri in té usmrceni a dva

nebezpečně poraněni Výbuchem

spfisobtn byl v dolo požár jemuž

neisníSe as celý d&l v obě? padne Z

dolu šlehají prý plameny až d: výSky

100 Mtop a není prý nijaké cesty k

jich potlačeuí an pro dčsnó vedro

přibllítní se k poSárovišli možným

není
Vrátili se do práce

Soor kterýž již od konce května

panoval mezi sklenáři a majiteli to

váren nu tabulové sklo v Pennsylva
nii byl konečně v úterý k obapolnó

spokojenosti c rovnán a následkem

toho do Čtrnácti dn& práce vlců jak
15000 dělníka cpčtnč poskytnuta
bude Dohodnutí docíleno bylo

tím že unie % požadavku svého deset

centů decné slevila zároveň však

vtělen ve smlouvu článek že v při

padu zvýšeni cla na přivážené tabu

lovó sklo o 15 procent zároveň i

mzda o 10 procent zvýáena bude

Kdvž bv clo zvýšeno neb sníženo

bylo o více teb ménč než jak ve

smlouvě vytknuto tu dle smlouvy

bude mzda v témže poměru znova

upravena

V zájmu zamisslssippské výstavy

Z Washingtonu oznamováno v

úterý že dosvědčení o upsáni nále-

žitého obnosu pro zamýšlenou výsta-

vu zamississippskou kteráž jak zná-

mo rokem 1898 v Omaze odbývána

býti má již v těchto dnech sekretáři

pokladny ku schválení předloženo

budo a jakmile toto uděleno bude

že ihned započata bude s vypracová

ním plánů na obesláni výstavy oné

Spojenými Sláty Sckittář poklad- -

ny Carlisle vyjádřil se o tom ná--

výstavu onu % shledávám to býti

1

Jednou vlála se rozhodla výstavu

onu obeilati tu nemělo by šetřeno I
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Tímto rmnm'jfri fim odběra-

telům v dVotl HowslU Iírairfl
Abí# Linwjod Wet Point Cl rk-o-

Uwight I i v i 1 Cil al I 1 fii-vítl-

J v těchto dmv h Jednatel ná

p Fred l( Vondrojs
bude koktov!Í přeď i doptatnl

na Pokrok Západu Kfihovnii Ame-

rickou a Iloupolářo Pan VondreJ

Jet splnomocnřn vyřizovali v?' hny
oboholni álcžitoti firmy tiií se

týkajfrf a w-ch- r tulil oMírt#é
naši f důvftrou naft obrátí

Vyd Pokroku Západu
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Politické

V IHIntil

odevzdáno bylo v poslední volbě pre
sidentské dle úřadního sčítání blusů

následovně: McKinley 604467

Brvan 403299 Pa!mer0195 Leví- -

ring 708 pro populistický lístek

odevzdáno 1067 a pro sociality 1252

hlasy

O Jeden Mu vire

Z Hichmond Va oznámeno po
čátkem týdne Jo demokraté ztratí ve

státu oncm jednoho elektoa přesi

dentského a to následkem chyby na

některých lístkách volebních e vy

íkytnuvšl Na rif kterých Katkách

uvedeno bylo totiž jméno jednoho z

demokratických elektorů Charles M

Wallaco jr bud co pouhý Charles

M Wallace bez přídavku "jr" aneb

co O M Wallace jr a všechny ta

kovéto blány dle zákona jako pro
zcela jiná osoby odevzdané počítány

býti musely Následkem toho ob

drřelo pít republikánských elektorů

ví co hlasů než Charles M Wallace

jr a nyní rozhodnuto bude mezi oi

mi losem kdo z nich svoleným elek

torem republikánským prohlášen

býti má
V XevřJersey

obnáší dle úradníb" sčítání nadpo
loviční většina pro republikánský
lístek presidentský 87002 hlasů Pro

elektory republikánské odevzdáno

221307 hlasů pro demokratické 113

675 pro prohibičnf 6045 pro národ

ní demokraty 6373 a pro socialisty
3965

V Michigan

odevzdáno dle úřadniho lítání hlasu
při poslední volbě 203327 pro Mc

Kinleyho 237251 pro Bryana 4908

pro Leverbea 0930 pro Palmera a

1809 pro Bentleyho tak že většina

McKjnleybo 50070 hlasů obniáší V

roce 1892 odevzdáno pro Harrisona

222708 a pro Clevelanda 204290

T Missourl

odevzdáno dle úřadoíbo sčítání hlasa

pro elektory demokratické 303652

pro republikánské 304940 pro pro
bibiční 2109 pro socialistické 010

pro národně demokratické 2355 a pro

národué probibiční 292 Celkem

tam odevzdáno blasů 074018

T lij tnu ochrany celní

Nelson Dingley předseda finanční

ho výboru sněmovny poslanecké vy

jádřil se v úterý žo nedoufá v projiti
oelní předlohy v posledním zasedání

kongresu sněmovnou přijaté sená-

tem v nastávajícím krátkém usedá-

ni a svolání zvláStnfho zasedání

ae nasieuaem ioum Deiuvinym j
aáležitosti té pravil následovní: "Poj
1 červenci musíme míti větší příjem

íwyorskj'
z 1'nlncorn
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S vracejícím se studeným počasím
celé množství mužů a žen spoléhají-
cích se že letní prázdniny učiní je
silnými a zdnvými přichází domů

jsouce dosud unaveni se Spatným
apetýtem a obavou při pomyšlení na

několika rnětíčnf namáhavou práci
jp očekávajíc'
Přemožené jejich nervy a těla po-

třebuji něco více nežli pouhý odpo
činek Krev jejich musí zbavena

býti nečistot a celá soustava nervová
sesílena a zbudována pravým silite-le-

a takto nabydou opďt chuti k

jídlu a zdraví
Ohladné počasí nynějňí po vysilu

jícím letě a dříve než prudká zima

se dostaví je nejlepší dobou k osvé

žení sil a zbaveni se neduhu Po-

rovnejte zdravý vzhled osob které

užívaly Paine Ův Celery Compound
8 dřívějším jich chabým nervosním
a vysíleným stavem! Muíi a ženy
v pokročilejším stáří shledají užívá-

ním léku tohoto pozoruhodné zvýSe

ni sil a mysl jejich stává se svěží a

bysiřejSí
Nevlečte sebou otupěle životem

podrobujíce se nezáživnosii nepořád-

kům jater stálému boleni hlavy a

revmalismu Paine ův Celery Com

pound učiní vás silnými a v stavu

tomto vás udrží Jeho sílicí a léčivé

tUstnosti byly tak pečlivě uváženy a

tak přesně přispůsobeny potřebám
unaveného vysíleného těla aby účin

kovaly na celý systém Léčí tlukot
srdce a vady srdeční živí neivosnl

systém tak aby spánek stal ae přiro-

zeným a silicím vzbuzoje zvýšenou
chuť k jidlu a zásobuje nervoso! sílu

aby tělu umožněno bylo přemeniti
polfjuiy v pevné maso a zdravou

krev!
~-- lr- -

býti práce a vydání aby výstava

tato tou nej větší v zemi naši pořá-

danou ae stala''

rrérljoí požáry

řádily jak a G ithrie Okla se ozna-

muje v úterý značnou měrou v úze-

mí Seminolo hlavně pak v okolí

Uochelle a pokud známo padlo jim
10 životů lidských za oběť Missie

katolická v niž právě 20 indiánských

dítek se nalézalo zachráněna byla

výhradně jen napnutím veškerých

sil se strany dvou Jeptišek jež po

více jak dvě hodiny na utlumení

plamenů pracovaly Požár sposo- -
ben byl bandity kteří úřadníky

spolkovými pronásledováni byli a

y

i''
í

Ze všech prostředků Jež věda lé-

kařská vynalezla k zoovuzisobení

vysílené energie a porušeného ústrojí
Jest Paine-ů- v Celery Compound da-

leko v po fedf Bledý obličej stí-

sněný vzhled vzrň-itfljtc- í hubeoost a

nervosní pohyby které jsou příznaky
chorobných nrvň a mozku — všechny

tyto výstrahy prikvapnjfcí nemoce —

mizí před obiivující silou jíž Pain's

Celery Compound zásobujo celé tělo
až do těch nj)emně8Íeh čátí nervo-
vého (kaniva

David Ilirch dobře známý ob

chodník na Broadway v Ni w Yorku

plšo firmé Well llichardson & Co

jak následuje:

"Oiporučuji Painťs Ctdery Com-

pound mnoha svým přátelům poně-

vadž m&5 v krátkém ča e učinil P
!ik dobrodiní Trpěl jsem po lela
nezáživnosii a s touto spojenými nB-du-

mezi nimiž nespmlm Ztratil

jsem asi 30 liber a stával jsem 10

slabším a nervosnějšíin každý den

Nebyl jsem schopen namáhání seoe

menšího a másel jsm použiti povozu
na vzdálenost sebe menší Po vyu-

žili dvou lahvi Clery
Compound cítím so v každém spůso-b-

lépe mohutněji veseleji a přeji
si žiti Jsem puvně přesvědčen že

nezapomenu účinku spftsobeného
Paineovým Celery Compound na můj

lélesný syttem a dovoluji si pozná-mena- ti

že jsem přítomně přes 08

roků stár Cestoval jsem téměř po

celém světě a cílím že mohu činiti i

tak dále a těéiti se z toho"

Podobně učinil CIory Compound

pro tNíce jiných

kteří tímto spůsobom uniknouti dou-fa- li

Parník utonul

Z New Yorku oznámeno ve čtvr

tek utonutí výletního parníku John

E Moore na němž členové rybářské-

ho jednoho klubu s rodinami se na-

lézali Parník vyplul po 9 hodině t
přístaviště maje as 120 osob na pa-

lubě a ve 12:30 když poblíže mčlči-n- y

Komerovy se nalézal narazil bud
na nějaké trosky neb na ikálu a v 5

minutách se ponořil Na ítMÍ ne-

byla vo la v místech tčch hlubokou
a tak výletníci ač notní promočeni
mohli bledni5 útulku na horní palubě
Neštěiti spozorováno as po hodině

načež cestující kolem jedoucím par-

níkem spět vzati

nalézala slehlo tam i 25 žen a dít- - sledovnč: "v yroznruf váro že posla-ká-

jejích že nevěnována úplně žád uec Mercer pokueiti se mini o prosa-n- á

péče a že zacházení a nimi směřo-- ' zení povolení dalších piněz pro

valo k tomu aby se avéta sprovozeny

diti do výhně pod parním kotlem

Tato výpověď její potvrzena byla pí


