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vecb hawaiskycb A S Willise při-velen- y

byly ve středu parníkem
Australia' do přístavu san francia

akébo a očekávány guvernérem Bud

dem a velitelem oddílu californského

gen Forsythem Ještó téhož dne

vloženy byly na vlak kterými do

Louiitville Ky odveleny byly
Vláda Hawaiská zamýšlela ry k

mrtvole čestnou stráž jmenovali a

od úmyslu toho upuštěno jedině na

výslovnou žádost manželky zesnulé

ho
Loď aUnuU

Z New Yorku oznámeno ve čtvr-

tek utonutí u Qaogue L I třístěž-nové- ho

skůneru "Nahum Chapin"

plujícího a Baltimore do Bostonu a

utonutí vSech 9 námořníků na palu-

bě se nalézajících LoJ vrazila

po 4 hodině ranní na skaliska a jeli-

kož v čase tom prudká bouře pano-

vala nebylo na vyslání pomoci z

blízké silnice záchranné ani pomý-
šlení a loď záhy vlnami rozbita a

nešťastníci nalezli smrti ve vlnách

Omilostněn

Kanssssky guvernér omilostnil ve

čtvrtek II C Wilmolha kterýž pro
mnohoženetví trest lOmésfčni kázni

ce si odbýval Wilmoth zatřen byl
na obžalobu tuto v Terre Ilaute

Ind a to v okamžiku kdy k uzavře-

ní dalSího sňatku se chystal a při

vyietřování se ukázab že právem
náleží mu mezi mnoboženct místo

prvé Zjiítěno totiž Že má na živu

manželky v Cincinnati Minneapolis

nikUfak vysvíltene býti neroSíe

lid nnřhá si vymluvili domněnku

I" UJwjm Jlf m fiepřítslsro isfi
ueitsm trt pfts ao

řismoof kUfál

te nnostl tiánltď

tom tk 4(1 rychle

Jtfl MifM
V áltrý ivoUřil tyli 4 cuáiořl

polkoví a sire soovoivolsn v Colo-rav- lta

dosavadní senátor II M TrtUf

t4mlř judnoblasnl v Indiáni scott o

jakožto nástup senátora Voor-h- M

Ch V Fírbai)k v Miotiri
zoo? oivolen srnátor íi (l Vest t v

Nsw Yorku zvolen na m(to senátora

HillaTC Plstt Ve stMu ivo--

len v Arkansas senátorem JameaK

Jonei V Illinois tvolen ta nástupce
rlmeroa do senátu W K Mason

který! při společném hlasování obdr

iel 175 blssů proti 77 jel vrleny

pro Altgolda V North Carolinl

tvolen senátorem Pritcbard v Con-nectí- cnt

znovuivolen senátor Plalt
v Pvnnylvanii stal se nástupcem

Csmerunovým Uoi- - Penrose a v N

Dikotě svolen Henry C Ilansbrougb

Y Delaware

:něli tentokráte to potřiení míti dvi

'sněmovny posUnou jednu "zákoni

tou" demokratickou a druhou repu- -'

blikánikou Hepiblikini tottf vi

douce že demokratická mašinérie

dle zvyku svébo jedině ivindlemi o

vlády ae udržuj? nechtěly demo-

kratickými členy zákonodárstva ni-

čeho společného míti a proto zorga-sov- ali

si aněm vlastní - Zasedání

této odročeno bylo ve středu před
tím véak vydáno provolání k lidu v

némi uvádí se že práva lidu ve státu

tom nei stále v bláto Šlapána jsou a

že výsledky volební falšovány jsou

ůřadníky státními kteří snižují se na

pouhé pacholky politické maíiny

T Oregoau

maji přítomně dvě sněmovny poslán
ca a sice atalo ae to následkem zápa
su o aenátoretví spolkové v němi

frakce k nijakému dohodnntí dospů

ti nemohly Na jedné straně stojí
31 republikánů a 4 demokraté a na

druhé pak 19 populistů a 6 republi
kátiů

PoAngUI Francie

Z Washingtonu oznamuje se že

jedinkou z velmoci evropských kte

ráž podobně jako Anglie se Spoj

Státy chtěla vyjednávání ta účelem

uzavření smlouvy ta účelem odkli

tování sporů soudem smírčím byla
Francie Ve sněmovně francouzské

byla již r 1895 přijata resoluce

kterouž uzavření podobné amlouvy
ae Sp Státy bylo požadováno a pre
sident Cleveland také Jtité téhož

roku v poselství avém kongresu to

oznámil Oznámení toto vlak bylo

také vSím co v záležitosti této vyko
náno a teprvé nyní si na to páni ve

státním odboru tase vzpomenuli

T zájmu Eoby

Zákonodárstvem newyorským při

jata v pondělí resoluce kterouž jsou

Podobná resoluce přijata téhož dne
t zákonodárstvem coloradikým

Zákonodárství lewské

aeilo ae k ivláJtnimu sasedáoí v úte-

rý a téhož dne bylo mu také posel--

" gownera wraaea preaioieno
Guvernér v poselství ivém mnoho

alovy neplýtval a jednodule odporu

JTvw '
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PodUli{ dl - i PuvVja
Celery Componnd a nesčíslným ranož-atví- m

rozličných sarsaparill a nervínŮ
epočívá v tom že Paine-ft- v Celery
Compound zásobuje vysílené nervy
a zabezpečuje celý systém před ne-

mocí kdežto jiné vědecky neuprave-
né léky přispívají ješté k rozrušení
celého systému
Paine 6 v Celery Compound nejen

že skýtá úlevy nýbrž trvale léč)

Trvalé a přímé vyléčeni
ochablo-s- ti

nervosnt slabosti mdloby a poru
ienébo stavu příčísti dlužno spolehli-vém- u

Paine-ov- u Celery Compound
Svědění celého těla které vzniká te
špatně zásobovaného nervového sy-

stému mizí jakmile lék tento jeet
užíván Paineův Celery Compound

jest nejpřednějfiím te všech sílících

prostředků užívaných k kesíleni ner-

vů a mozku jaký jest lékařské vědě
znám

Unavený a vysílený trpitel který
nehledí docílí dřívějšího zdraví
klesá více a více Nemoo se nikdy
na ivé cestě nezastavuje Můžeme
anad vydržeti jednou bolení hlavy
aneb v zádech po případě vydržíme
neduhy ty dvakrát avšak stálé opa-

kování bolestí v hlavě a zádech aneb

v bet prostřednosti srdce musí býti
odstraněno
K trvalému a jintému vyléčení

ocburavělébo stavu těla jak sez nati
lze a opakujících se záchvatů revma-tický- cb

neuralgie bezeanoeti neb

neduhu ledvin není ničeho co by

čil zákonodárstvu aby znova pře
hlédlo veškery položky jež v pravi-

delném zasedání na různé účely byly

povoleny a sbledá-- li toho n ožnost

aby výplatu některých až do r 1898

odložilo Krok podobný jest prý

nevyhnutelně nutným následkem to

ho že pokladna státní prázdnou jest
a aohodek přítomně více jak 1500000

obnáší Ve tbytku poselství odpo-ruču- je

guvernér důkladné pfehléd-nut- í

zákonníku státního za kterýmž
účelem vlastně sněm k zvláštnímu

aieedání svolán byl

V zákonodárstvu texass kém byl
podán návrh na takátání hry v míč
v neděli

4 : i"'- - -

o l' U4 uiuuIk vyrovnat! se mohlo
slavnému vynáWu Prof Elward E

Phelpae M D L L D z Darmouth
lékařské koleje — Paine-ov- u Celery
Compound
Jestli jste churaví aneb malomyolní

následkem opětujících ee zkoušek ji
ných léků tspočnčto znovu Nynější
počasí jest ve váš proHpřch
Zde stfijž zkuňenoet — jako mnoha

set jiných — paní Lydie M Hayden
t Mamon Ind:
"Dříve nežli jsem započala užívat!

Paine-ů- v Celery Componnd byla
jsem léčena mnoha lékaři a r jsila
jsem mnohé léky stav můj vsak ee

nelepšil Zdálo se mi jakoby celý

systém můj byt rozrušen Cítila jsem
se úplně ochablou a na pokraji vysí-
lení Minulý podzim klesla váha

moje na 115 liber když jsem však

započala nžívati Paine-ů- v Celery
Compound vážila jsem po dvou měsí-

cích 124 lib což jest u mně váhou

neobyčejnou Od té doby jsem zdra

vější nežli kdy koliv jindy a cílím se

nyní lépe nežli po mnoho roků
"Malá dceruška moje odebrala se

na návštěvu a vrátila se dorrů se

jevu nemocí zírající t obličeje
Šla jsem okamžitě a koupila láhev
Paine-o- va Celery Compound a od té

doby jest zdravější nežli kdykoliv v
životé jí a chutí a rychle roste"
Není ženy která aby učinila sobě I

zadost opomenula by za podobných
okolností nžívati Paine-ů- v Celery
Compound i

U Chcrokee la pOHtřelen byl
smrtelně ve středu na honbě Frank

Basbnell přítelem svým Tiltonera

jemuž nešťastnou náhodou rána te
zbraně vyšla

V Auburn N Y popraven ve

středu proudem elektrickým John

Iloeh odsouzený k smrti pro zavraž-

dění ICleté Minnie Ingersollové v

červenci 1895

U přístavu Newyorského udála

se v úterý v poledne srážka dvou-parní- ků

a sice inglického parníku
Queen a parníku Alvana společnosti
Atlas náležejícího Poslednější byl

poškozen tou měrou že as úplnou
ztrátou bude

Slity ta viliícf moo utnkni nebyli a

tadíí nemohou doaad považováni

sa lid neb tSIeno politické jak toho

©linek aákonnlka spolkového na s&

klade jehož žaloba proti majiielĎm

parníku podána byla ustanovuje
Ta ae rotumf le i rossudku toho

oanámeno odvolání k odvolacíma

eoada ipolkovéma a kdyby tam toto

roíhodnatí potvrteno býtl mělo po

dána 'bode o látka ta ka roebodnutí

aonda oejvySfiíma Rozhodnutí toto

jeet ve vysnamo avém dalekosáhlým
neboť kdyby potvrzeno býti mělo

nemohly by Sp Státy nižá Iným ipft

aobem pořádáni pomocných výprav

válčícím Kubáncům camesili

Laciné uhlí

nají přítomně v Dea Moínea la a

to následkem toho že páni majitelé
ahlodolft do vlasu ei vjeli Počátek

boje ofiiněn byl tím že tinižena byla
cena na 2 ta tana a v úterý prodá
váno oblí do konce ta $125 Toto

níiování ceny tároveft viak ta ná

aledek mělo i anižováni ceny horní

ku tak že do úterka snížení mtdy

jil celou jednu třetina obnáSelo Š

tím oviem horníci spokojeni nejsou
následkem toho také v úterý v Car-bonda-

le

400 horníka práci tastavilo

podobně prý I hornici v jiných do

leoh ačiniti tamýSlí Ye středa bylo
oanámeno horníkům že buj se sní-

ženou mtdou apokojiti se musí aneb

le veikcry doly tavřeny budou

líomíci tvrdí Že při mzdě tOo od

tony živi býti nemohou a proto ra-

ději práce aanechají

Ka krvavé iráice

doilo v úterý nedaleko Crown Point

Ind mezi pytláky a hlídači v oboře

Tollitson kluba t Chicaga a 5 osob

bylo pH tom těžce poraněno Klub

tento udržoval ei obora svoa v stavu

co nejlepiím tak aby náležité tába

Vy Jeho Cleno poskytovala a syn
kové farmera okolních často tepy-tlač- iti

ei tam přiili V úterý přísli
žen i byli při tom od hlídačů a místo

by ae pokojně byli vzdálili postavili

ae těmto na odpor tak le konečbé

braní použito V nastalé střelbě

postřeleni 3 a pytláků a 2 1 hlídačů
ostatní pak byli ieriřem tatčeni

Chicago Denver Terre Ilaute StíWáni záatupci státu New Yorku ▼

Josepb Freano Zanesville Effiog kongresu by podporovali každou

ham Seneca a Kansas City Tresť předlohu kterouž by boji na Kubě

odbýval ti pro uzavření netákonitéJkoneo učiněn byl a kterouž by aamo

ho aftatku v Seneca a po propuitění 'lenost Kubáncům tajiátěna byla

avém avobodě se dlouho netěžil

neboť sebráo ihned úřady a Kansas

City kdež pro týž tločin zodpovídá
ti ae musí

Jsea prý očarováal

Do Toledo O doila ve čtvrtek

zpráva že prý obyvatelstvo 17 mil
vzdálené vesničky Kicbfield Center


