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PozííitÉf pokrok ůM í é'ůíí ěěíúM
Nemoci Jež mntky ioutomy tu nerMItelml

rjrKťeiiy Palnc-ov- f in Celery (!omřo:inil(

íiíťkit i 1i klyl N fijofnon !

vip'meli f n rnfU kjrnVlil p)'iy fiMlowt $ t[imhnH
prn !( i I r výtrUm m Ifthl
vrátili

přoMU-- a byl v 6#rý rnjttUm ďá(

alr u lfn wi'fhif!kf m lákon

kltrýml tfn i$ právw d4 km hj
Apiloa na étraiy íikř-- nl pUiidfi
Klljih' 6tiu v ttťmt pořiiM I I

ef' opift( )thn btl řnll
((iiibodnatl toto vyn-i#- na Kr

itklidí U lákfinum oním atilovini

í
i

koliv M tím St:n1 ani MvMLf
laková nvrvy mUJí N#l Iskal lý
pby na J In straní tála itánv jthniti n lila ret Int Plnost sym-

patií tobolo nrtta jl najlp#
if)ái'rnns pří lol#ní blivy neiáliV'
řiftl řmtine nsaratgd atd
Kol lý případ ttxsnstf nsrvoonootj

nb niálivnMtl anaM 'strsjk ntrvť
v fpoiku nb labi tka a spfitobom

Jt tu habnatim iďavl
It M klsří soitII U so neduhu ta

kovtt b ibavl nllaklm lekem JonI
neú'inkije na vibený stav Ula

nsleisjí na roatA nepravé K vy
mftfií neduhu takových Jikýrai Jsou
nurali a rvmatismu )st zapotře-
bí o!ti Pino-o- v Celery Cora

poin jnl okamlité vrost cbuf k

jídlu a roluje nervy dávaje takto
tákla I k novuzbudovánl zdraví a aíly
Itegolujn vnitřnosti bet odkladu
dává jedovatým přísadám na kuli ae

vyrálj(iím a jel známy Jsou pod
Jménem "kolní netnoce' pravidelný
odchod Na tomto základe v čistění
krva a regulování nervů spočívá trv a
ló vylétni viecb neduhů v nečisté
krvi původ svůj majících jsko Jsou
crnum špatná pleť atd a vyléčeni
lakové poioruboJným lékem tímto

jil zabezpečenoJedli někdo a těch kdol toto číst!
budou nenalézá se v úplném zdraví
nechť jednoduše zkusí láhev Paine
ova Celery Compound a pozorně ale

duje výsledek

o K'b"l b n"jvéiíím v rU kraJtA

tiníil V p rtlclřtl iloM ežínřaíi

by tkolik pokusí na vylotipmí

riMltta inhn přwtřf majitttá itří

dli nyní a ksl lý a hť b po j ttn

If ln m l fiUtftfMtl řK#!bíilftí spal
TřMo lý lfn yt lam pan Novák

přítel a jinstil ?ipUI italicb a

tmiblnthit ift vial bon píltsla
Marryb' a jolikol o vypuknutí

polin i lnl rtfbyll má m ii W f

áftntiin oba přmol#nl a v boHol

bi ovA b( InA subynull 1'olár #po-loro-
vin

hj kolm pil drabé a jli
kol iíi síň íl tmllhn byl byly

vlkry pok iy na abaltnl plamxnl
— bi#ř'i pouia jn pomocí dflřu —

marnfml ()hfi řoiilMI I na aoa

i Inf b lovu bankovní kfvrál tál
oUtí dravého livlu atala

ťolltlok

Hiinaa prý attroaki

7 ('VřUn la osoamováno ve lrv
tek lv přu Jd národního ropuMi

kánk lio výboru M A Iltnna
ctiládiiot nesia s aa dolnlm

rá(ork4ho rnluta jel povoláním

Hhrrmtri) d kabinetu uptáidotno
budr d! vMo "ootroubá koltřka"
Ni-n- l prý jil nelmenH pochyby o

tom li gttvrrnér I{uhnill sám na

m I t ono zátuk má a proto nyní

prý pro zbytek Ihftty Hberntanovy
náměstka avého Jonee uta'novi a

v přUtírn zftMfdání zákonodárstva

kterél v lednu přlitlho roku m aejde
sám co kandidát vystoupí

NeJv)Ui aávladal

v kabinetu McKinleyho atani ae dle

zprávy i Washirgtonu dorházejícf

kalifornský soudce Joseph McKenna

Při tom neni viak prý vyloučena
ieítě možnost že témuž svěřeno
bude sekretářství záležitostí vnitra a
že riejvASlm návládnínn stane ae
soudce (loffa West Virgínie

Z rTahIngtonu

I V slátuím odboru podepsána v

úterý byla anglickým velí vyslancem
Pouncefotem a vyslancem Venezuel

skýtn Andradem smlouvu dle kte-

réž epor ohledně hranice mezi Vene-

zuelou a Britskou Ouianou zvláitnímu

soudu smírčímu k vyřízení odkázán

býti má Dle smlouvy aestávati bu-

de soud tmfrčí z pěti vynikajících

právníku a nichž dva jmenování

V Cirabri Mso ift lttl I
áeore ÍMhit C ít t oblme rektma
flllíbernf cibke ramonam tttfal

vtiýČona til řtfc' Jtrifti Tlm byl

překoná dv lni reeor t ni iv e--

dání IřtfflOft ri t t)jf f llf riooed
Ml llená váha cbnUtla pouto 101 lli

1 1 uncí Koot válf im } 1 b

Dllellfý r4rfc
vyneJen byt počáiksm týdne nJvyl
lim eoudem spolkovým i sfco lý!s
M týl Úe0OSt Sfliifftl dlft' kle

ril ve atálscb Ohio a Indiána 'poltě
oelera etprssafm ttej(refoim telo

foonfm lelttaičnínt ukládána lest
Daří tato ovšem společnostem aa na- -
Ubila a proto obrátil a k soudům

ea ládostf ta prohlášení téle co nsú- -

etavnf avšak ntpothodily a náled
kam toho nyní budou muset pškoi

klopit Dia zákone táiu Obio tyto

společnosti platili musí dan a majat
ka pozemkového a tiemovitého tlila
daft i hrubých příjmů ta veškerý
obchod konaný v obvodu stála rol

no čehož Jim ještě zvláštní daft

atátntm výborem odinovarim ukle

dana Jeat Proti prvním dvěma da

ním nenamítaly společnosti ničeho

protestovaly vlak proti dani třetí
neboť výbor tento odhadoval maje
tek společností na základě ceny

Jakou! akcie společností dotyčných
V triích peněžních míly což ovšem

apolečnoetem ae nelíbilo Jak znač

noa měrou daft Jedině společnostem
expresním avýšena byla aoaditi

molno nejlépe a toho že a $389602
na ktarýlto obooa odhadnut majetek

jejich v r 1893 avýfton odhad v roce

loňském oa $4249702

Pra námořní laplcstvi

Nejvyíáí návladní apolkový naří

díl apolkovému návladnímu v Jack

aonville Fla aby vsneal žaloba pro
námořní tupičstvi proti majitel ům a

námořnictva parn(ka'Three Frieuda'

který! několikráte jii zdařilou vý

pravou filibustýrskou na Kuba ae

vyznamenal a proti němuž tadanou
lalobu pro filibustýrství krajský aoud

apolkový jak dřivé jame jii oznámili
odmrštil NejvySií návladoi jest
toho náhledu že zákon přestoupen
ta byl a pakli že kapitán a mužatvo

nejaoa vinnými filibustýrství ta
že vinnými býli musí námořního

tupičstvi neboť nikterak popříti

přec nemohou že ae abraními v

rnkou proti válečnému parníku
moci přátalaké ae poatavili a tu vin

nými jednoho a obého míti musí

- Musí platit za výaada

Chicagský roayor Swift podepaal
▼ úterý ordinanci kterouž společno--

ati General Electric Railway Co dá

vá ae výaada k používání některých
nlio na jižní atraně měatameai nimiž

Í Wabaah ave na dobu 20 roků za

což viak apotečnoat do pokladny
měataké 7J% brubého avého příjmu
odváděli muif S takovou výhodou

pro poplatnictvo doaud Žádná výaada
v Chicagu tadána nebyla

HeštěsU viole
Z Hougton Mich oanámeno v

úterý že T dole North Tamarack vy

puknul požár kterýž roešiřil ae tak

rychle že 4 horníka ve vzdálenější
itole aaměetnaných zabráněn východ

aapráva dolu vyikerých nadějí ae

vzdala Že by vůbec jeitě zachráněni

býti mohlL Tvrdí ae že hornici tit
ami vinni toho Jsou neboť nalézali

prý ae již a oetatními borniky na
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Jtt II tllko eni nmof( prV
niti dftfoli'"! pokrok v ndávn4
dU v NkaMvf a ranbnjítvl ttM

nlaá
V ranhojMstvl žiaíay jwi pkiy

!{nntj{nov#ml paprky l ijivínl
porouchaných 6 IS

V lékařství slíváno Jt rodíá
'ck provtMkl k rxUtrsaní n lbu
- co vltk dalalitljílm jt rotltřr
#4 H£n( Paine ovftn (ílry ('m-poun- d

v pHpa l b kd pftvo I avSj

maji v porušsnm úvtiojí nsrvovťm

Tsnto drah choroby p9nUj
vťtlí atrpanl a briklrh smrtí nlli
vífrbny nvtnors jiné a to !t přivi-

nou proě obcnl vem Jána byla

přednost Paiflovu Cvlsry Com

pound ihnd po jfho vvnaletnt
rroí Pbilpstm a I)rmoulb k'UJ

Kycblý a beipčný spnob Jakým
Paine fiv Celery Compound éii nru

ralgil ravmatismea i csrvosnf oc !!-lo- t

ipQuobuJe obdiv i fiynéjíím
álasné pokroky činícím čtvrt století
Starodávné zázraky pMČMy e si

konftm přírody kdello pozoruhodná
moo Paina-ov- a Cdlerv Compiund v

léčení lidu má původ svěj v Ifpším

porozumění zárodku nemocí

Pozoruhodný souhrn nervů známý

pod Jménem "Hympathetie nervou

systém" jenž proniká každou částí
těla a spolu harmonizuje prozpyto
ván je dnešního dne lépe nežli kdy

1048000 kterálto 6átka doaud

dlužna jim jest na základě zákona v

posledním zasedání 63 kongresu

přijatého jím! bounty v obnosu

osmi desetin centu na libru cukru

ustanovena byla

1 Do Washingtonu přijeli ve čtvr

tek kanadský ministr obchodu Cart

wright a ministr námořnictva a ry-

bářství kteří vysláni jsou vládou

kanadskou za účelem zjištění za

jakých podmínek vzájemnostní ob

chodní smlouva mezi Spojenými

Státy a Kanadou uzavřití by se dala

X Sněmovnímu výboru na zátěži

tosti dráh pacifických oznámeno

bylo ve atřědu poslancem Ilubbard- -

em a Misaouri že podána bude ua

koupi dráhy Union Pacific- - nabídka

mnohem výhodnější než jaká syndi

kátem newyorským podána byla a

sice nabídnuto prý bude o celých

$10000000 více totiž $55000000
načež by zbytek požadavku vládního

8 tříprocentním a úrokováním byl

tplacen
Z kongresu

V sněmovně poslanců bylo zase-

dání úterní neobyčejně klidným a

postrádalo veškeré zajímavosti Jed-

náno totiž bylo o rozpočtech pro

alulbu diplomatickou a konsjlární

ke kterémužto účeli $1673008 má

býti povoleno Po usnešenf aby

úřadní čítání výsledků hlasování

elektorální koleje dne 10 února se

odbylo laaedánf po Shod odročeno

Zaaedání atředeční věnováno výhrad

ně jen projednávání konteatu a páté-

ho distriktu virginbkého a když ko

nečně k 8 b záležitost ta k hlasování

dospěla potvrzeno právo zasedající
ho poslance Swanaona a kontest za-

vržen Čtvrtek věnován po většině

projednávání záležitostí distriktu

Columbia ae týkajících mimo čehož

přijato několik aoukromýcb předloh
penzijních Jmenován nový výbor

Jt na popUtalby j not 1 í v ý b dkrr
ft BfiáltAÍ vy táni klrl ia pM

mou dtn pia! án bil tna( a

ta lii clý tn zákon n4t4ftlm Jt
raa}lraaký kaplUl

V Ilarriiborg IY aul ta v 6trý
obilí poiára 1'ulár fpoiornváo tato

byl kolem l h oJp k ly! ok tnh

roovay v aetaní ae nl4iIy a (Ira

vypuknul prý od plni l'lonf h

drátu tdtktrickft-- v nVr
dovni nám'lka guvernéra Nl
pozorován byl roťřil na nřkolik

tnítnotl okolních a páqi ikonicl4r
cl apoaorovali pUmeny tfhkrá

te kdyl butilý dýn veikery mífnol
naplňovali jit poěal To rozumí

že zanodání ihned odroímn a kldý
analil a aby co molno fc

a hořící budovy vynutí mohl Ne!

dobrovolný baiějky abor i a rninto

ae doatavil nalézala ae ji! budova v

jedinkým plamem a Vfíkeró po kuny

na utlumení požáru byly nátiledkem

nedoatatečnébo tlaku vody marnými
Několik otiob bylo při tom padijtcím
troakami poraněno- Škoda odhadn

vána jeat na 1 1500000 a řehol viak

pouze jen as 1100000 pojištěním jeot

kryto Kapitol vystaven byl r 1819

a od r 1821 zákonodárství pennoyl
vannaké pravidelně v něm zasedalo

Zákonodárství nčiní to se rozumí

ihned náležitých kroku aby kapitol
znovu zbudován byl

Neuze v LoalhUné

Poslanec O J Boatner z Louisia

ny meškající poěátkem týdne v New

Yorku prohlásil Že v aevero-západ- ní

části státu následkem úplné neárody

přes 100000 osob trpí největŠÍ bídu

a že pomoc bezodkladná nevyhnuté!
ně nutnou Jest IIIa7ně semene jent

prý zapotřebí a také prý již z mnoha

atran vyzván byl aby kongres o vý

pomoo požádal Toho prý ale neu

ěiní an jistým jest že by předloha

podobná i kdyby pro&la presiden
tem Clevelandem jistě vetována byla

právě tak jako učiněno bylo před
několika roky v případu nouzí trpí
cích Texanů

Protestují

Společnosti které! půjčováním

peněz v Iowě ae zabývají protestují
co nejrozhodněji proti zamýšlenému

přijetí zákona jím! nuceny byly by
k placení daně t celého kapitálu

jím! vládnou a ne výhradně jen a

příjmuJaké! obchod jejich v obvodu

atátu Jim přináif Zástupci společ
noatf prohlásili ve středa před výbo
rem sněmovním že v pádu přijetí
zákona podobného radčji veikeróho

obchodu v Iowě aanechají než aby
ustanovení tomu ae podrobili

(hodný požár

Ve Walford la zničen byl ve

středa po 1 hodině ranní požárem

velký obchod ae amíieným zbožím

krajana Nováka & Žobokrtskébo při
čemž nejen že aa $50000 ikody jen

pouze částečně pojiitěntm kryté

epaaobenoa!e zároveň i život prvněj
iíKrt (Ani t mnA i lívnl mtullm
íarmera EJ Murrayho utracen Ob--1
chod ní budova měřila 40x100 at a'

konferenční kterýž i podobným v

borem senátním o opravě předlohy
na obmezoní přiatěhovalectva by ae

radil

V senátu zajímavou byla v úterý
debata o zprávě konferenčního vý-

boru vzhledem ku předloze na obrně
zeni přistěhovalectva Zpráva vý
boru zastával ovšem původce předlo

hy známý nepřítel veškerého přiatě-bovalec- tvá

Lodge z Massachuasetta

proti ní pak mluvit senátor Oibson i
Marylandu kterýž hlavně dovozoval
že výbor právomocnost svou přestou-

pil an do předlohy vtělil nyní člán-

ky o nichž vůbec dosud jednáno

nebylo Výsledkem debaty bylo že

projednání zprávy výborové odlože-

no Další zasedání věnováno bylo
porokovánf o předloze v zájmu kaná-

lu nioarsguanského Ke konci zase-

dání podán Milkem a Texas návrh

aby vysloužilcům i války roku 1812

výslužné na $30 měsíčně bylo zvýše
no zasedaní po 5 bod odročeno
Ve středu usnešeno podobně jako v

sněmovně poslanců by 10 února

sčítání hlasů koleje elektorální ve

společném zasedání obou sněmoven

předsevzato bylo načež odpovídáno
bco Thurstonem a Nebrasky na re-sol- uci

Allenovu kterouž činěn dotaz

jakým že právem president a nej vyš
ším návladním k soudnímu prodeji
U P dráhy za účelem vyraoženf po

hledávky Sp Států přikročili načež

pokračováno v projelnávánl předlo-

hy v zájmu kanálu nicaragaanského
a aice pokračoval wísoonsinský sená-

tor Vihs v řeči avé proti předloze
Po 5 h upozorněn aenát Že dosta-

tečný počet senátorů k projednávání
v aenátu se nenalézá následkem 5e

hož po krátkém parlamentním zápasu
zasedáni odročeno Ve čtvrtek bylo
nemálo zajímavým neboť při několi
ka příležitostech dostali ae páni se-

nátoři sobě do vlasů Nejprudší
debata rozpředla ae o návrhu předlo

jsou Sp Státy a dva Anglií pátý pak

jmenován bude těmito čtyřmi Kdy

by pak tito na členu pátém shod- -

nouti se nemohli zaujato bude místo

téhož králem Švédským Zasedání

tribunálu tohoto odbýváno býli má

do 00 dna v Paříži a rozhodnutí jeho
bude konečným

I NáS konsul v Sagua la Grande

na Kubě Walter B Barker podal
státnímu odboru v minulých dnech

stížnost která! snadno válné záplet

ky mezi Sp Státy a vládou španěl
skou za následek míli muže Kon-

sul totii stěžuje si že úřadnf depeíe
a dopisy úřady španělskými zadržo

vány mu byly a nejen to ale ie i

otvírány a teprve pak když páni
úředníci opisy a dotyčných listin at

zhotovili jemu doručovány Když

úřady španělské viděly že tato ma

nipulace jejich prozrazena jest žá

dali konsula aa odpuštění led týl
nabízenou mu aalisfakci přijmout!

odepřel a jednoduše prohlásil že

celou záležitost tu státnímu odboru

oznámí Podobným spnsobem prý
nakládáno jest i a úředními listinami

na našeho gonerálntbo konaula v

Havaně generála Lee aaaýlané

I Zástupci cuL"rniku naléhají
na výbor finanční byu "ozpočtn

pro různé záležitosti vtělil položka
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