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Užívejte Palne-ů- v Celery Compound když máte

zapotřebí léku pravého
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Vf čtvrtek dopoledne odbylo ve

Washingtonu spAsobem velíc slav

nostním nastoleni dvacáté!) třtiho
presidenta Hp Htátft Willitm Mo

Kinleybo prAvod lnug'iřónf bil

prý daleko skvělejším nt 1 ktorýko
lit ze trloch předcházejících Vh-ingto-

oM se ří f floiitooii té

háv slavnostní ozdoba Jilftťi ý h

alio Jimil pra vod e bral provedeny

byly neobyčejnou kráoíh it PrA-Vo- du

súčlstnito s více vojsk (joI
kového než k ly jindy toupn-

- v

ním tylo civilními i v jnmkýii
organizacemi 17 stálA pře CO

organizací místních v řadě s n tló- -

Mlo Z hotelu v němž ubytován
b?V vy jol notě zvolený prVi lnt o

10 h l f prAvoďi jf dni f cty ulMéi
k bílému domn kdež již prtiď ntetn

Clevehn lem očekáván byl I') při
sednutí téhož do povozu jkož i en
Sbermanz sen Mitchella zahájen

průvod oliviiottni do kapitola k lel

po 19 h mlstopre-- nt llobtrt byl

odpřfsáhaut sám pk seátory ji
kolto členy kongresu 55 odpřlsá-hna- l

Paolhyil ibřadA těchto se

odebrat McKiuley s družinou

no pUtforrau kďi do rukou nejvyš-šlh- o

soudce spolkového obvyklou

přísahu úřainl ttlořil Po uloženi

d"fils (J!plrii kť řoul iI0W00
skrft vtlifalováno !pt iro rpřfS''nwwwlsrif a konfřn přijít návrh aby

přPilpnMi McKiřiloymu piriicháno
r&vo tiotattovttiii ťti brní (ibmpniti

řtb úplní? odvrhli Ve stři-d- u pro-

jednávána správa kMf-rnníh- o fý
boru vtMe lem k rorpořlu pro odbor
i ri 1 i n k ý a po owtro (Ubitě 100 proti
37 blasAm zívrleno odporiirbf vý

boru aby (n úivtuí OiUhomy reser

vae a Kna IndiánA orltrle

ny k Iidin TVrritory připojeny

byly IlitpoCet na to odkátán opět

výboru korifťrf nčiifinii V dalším

Jmlnání rokováno o onUUifch předlo-

hách rořp'Kťvých v nichž nějnké

směny sináern uěíuny načež přijat
zákon ni rhmprn( přif)t£hovalt)utva

pře veto prei 193 proti 37

blatftm Po 6 h odročeno ae láni

n% 830 kdy věnována veíkori pozor
not opětně rotpíětftin a tylo s vý-j- í

úkon rotpoětu pro vy láni rotná a

na kryti schod k A ji'ž na otvrtek od-kán- y

přijitý a t&t-ih- n v 10:30

olročerio Zl edánt ótrrlečnl véno-VÍ- o

bylo výhradně rokováni o ptv

ldn( předloh rozpočtových totiž

rozpočtu na krytí rchndko v jednoť

livých oborech leč dohodnutí s kon-

ferenčním výborem senátním docíle

no býti nemohlo a lak ani! by tento

rorpoóit přijal byl zanedání 54

kongreiu předsedou Keedum skonče

ným prohlášeno

V Benátu rokováno v úterý o opra
vacb které 2 učiněny sněmovnou v

resoluoi kterouž svolání mezinárodní

peněžní konference poradováno jest

tyto po debatě dvouhodinové scbvá

leny Během debuty ze ctrany siří

brzkých senátorA poukazováno k

tomu že veíkeré jednání o záležito

sti této xbvtečufm mrháním času

je-t- t neboť prý již z tobo že presi

dentem McKinleym povolán za se

kretáre státního Sherinan a za sekre

táře pokladny Oagp aba to vřelí

zastanci měny zlaté mftž prý se

soudili že adminislrnoe republikán
ská mezinárodnímu biruetalliumu

příznivou nebude V dalším bylo

jednáno o rozpočtu na práce ope v no-

vací kterýž schválen a totéž učině-n- o

i s rorpočtem na krytí schodku v

rflrných oborech Ve středu věno

vána těměř výhradní pozornost zprá-

vám konerfenčnfch výborA jimž

jednotlivé rozpoělovó předlohy byly

odkázány a tyto vesměs schváleny
načež přijata dlouhá řad předloh

jež dříve již sněmovnou proslyOiná
menf sněmovny že zákon na obme-ze- ní

přistěhovalsia přes veto presi

dentovo přijat byl vzato prontě na

vědomí a výboru na přistěbovalstvo
edkátáno V zssedánf večerním

přijato několik soukromých předloh

pensijofch Zaeláoí noční protáhlo
se téměř do 6 h ranní načež odro

čeno do 8 h kdy jednáno o rotpo
čtu na krytí schodkA Klyžpak
ssístěno že dohodnutí se sněmovnou

poslaneckou rrožným není přikroče
no kolem 11 b ku skončení schAte

a místopresidentem Stevensonem

prohlášen senát £4 kongresu za

odročený

Sekretářem námořnU-tr- a

v kabinetu McKinleyovS stane se bý-

valý guvernér massacbusettský J II

Lontr Tíž prohlásil v úterý že mí

sto dotýčné McKinleym mu nabídnu- -

to a on že nřiieti téhož lil oznámil

I Mát levaus ' I

Jak se podobá za každou cenu stati

I
se chce pověstným jakožto útulek

Tleho 00 nezákonilým Jest Známo

již is přijat tam byl zákon kterými

jřltofnh přoJi !náAns ( řfdlolii

kteroul dovoleno turn biti ná ifl- -
-

ní loterie a vrchol viseli lěmto koti

skftm doflle-- i býti má l Mdlobou

která! v oiidll v sněmovní potsn
cA byla podána Navrlsno totíl

povolení lioco za kterýžto obnos má

býti iř(n stříbrný pá diamanty

poátený pro vítěie v nastávajícím

sápaje ('orbelt FilMÍmmoniově Pás

ozdoben býti má nejenom znakem

ale aárovrri i pečetí státu jakož i

podpisem guvernéra na dAkat 2e

nositel jeli skutečným cbarnpionem

světovým jes li]trnér předlohu

tuto podpisem svým prý stvrď pakli
že sněmovnou prolde

Žíněná cnare

spAobens v úterý v zákoaodárslva

ksiiKssskéni probláJenlrn jednoho ze

senátor A že nabhen mu úplatek v

obnfsu ♦ 1000 když proti předloze

kterií [rávě projednávána jest bude

hlasovali V zákonodárstvu jedná
se totiž pl (lomně o návrhu zákona

jimž snižovány byly by poplatky
kteréž jatky v Kan-- (Jíly za oietřo
%ání dobytka v ohradách tamních

počítají a již po několik dnA prošlý-cbaj- o

se že společnost dotyčná
nebude šetřili pěně sby poražení

předlohy oné rajixliU V úterý
rulu véno proti pfflloti senátorem

J um perem a sotva že týž skončil

vy stal senátor Titus a klidně pro
blá-i- l že nabídnuto mu 11000 když
k poražení dotyčné hlasem svým

pfispěje Ihned vyzván byl k udání

jména muže kterýž nabídku onu mu

učinil a Žádottli té tské bezodkhdné

vyhověl a sice jmenoval jistého It S

Uoyda kterýž v té chvíli v zasedací

síni přitornen byl i ež však na zatče-

ní jeho pomysliti se mohlo zmizel

Dobrého účinku vřak odhalení toto

přece jenom mělo neboť vyvstal se-

nátor jiný kterýž oznámil že nabfd

ka podobná uMněna mu byla před
obvili jiným lobyistou A Toucherem

který! také byl bezodkladně zatčen

Sotva že sensace tímto spAsobená

ponékud te utišila vyvolána sensace

nová a to zjištěním Že senátorem

Johnsonem po vznesení obvinění

tohoto do hotelu v němž Boyd se

Btravoval telefonicky tomuto vystra
ha dána byla čímž tento nabyl dosti

času k odstranění se s mě-tt- a a dosa-

vadní pátrání po něm úplně marným

bylo

Zákon na obmezeni přistěhovalectva
vetován

President Cleveland ku konci své

vlády učinil jeden moudrý kousek za

který zajisté každý nejen z přistěho-valc-

ale i rozumných AmeričanA

vdéčným mu býti musí Vetoval

totiž předlohu kterouž přistéhova
lectvo obmezováno býti mělo v tom

smyslu že by nadále pouštění sem

byli pouze ti kdož čisti a psáti když
ne anglicky tož aspoň v kterémkoliv

jazyku jiném umi DAvody jimiž

president veto své provází jsou jako
u něho obyčejně zvykem bývá siho

dlouhými a vybíráme nich tudíž

pouze jen ty nejhlavnějsl Jakožto

nejblavnější důvod uvádí president
že zákonem tímto odchýlili bychom

se velice od dosavadního směru

jakýž vzhledem k přistěhovalectva

jimo sledovali neboť doposud s

otevřenou náručí přijímán byl zde

j
li
každý kdož nového domova si zde

vyhledával jedinkou výjimkou
!těcb z jichž mravního neb zdravo- t-

'nlho stavu Již předem souditi se

mob0 2e by vfce nI ikoda ta
obtl než ku prospěchu býti by mo

bii A onen obrovský pokrokkterýž

8p Státy běbum posledního století

abyf nasleorball řVm šmejdltá

Hni churait opH

KdyŽ uválíme všechny tyto okol-

nosti a vAěí tomu shledáárne množ

lví lidstva jež nechává se svésti

sty druhy tajných lékA Jež zodpo-

vědnost nemající obchodníci nabízí

tvrdíce že jsou tak dobré jako
Píine Av Olery Cumpjund (ve eku

teěnosíí však k vAli velkému vý

léžku který při nich maji) tu jest
ni čase aby jedenkaždý jenž pod"
vod takový zpozoruje sousedy své

varoval a hleděl k tomu sám aby
mu místo žádaného Paine-ov- a Ce

Itry Compound nebyl vnucen lék

jiný
PaiueAv Celery Compoun 1 uzdra-

vuje lidi Jiné léky solše škodí

Paineův Celtry Compound není

lékem patentovaným Hjintava jeho
dáoa jest ochotně každému lékaři

Chatrné břečky mnohdy vám ku

koupi nabízené smíšeny jsou z pří-
sad jež by nikdy do chorobou řtl_
ženého žaludku dostali se neměly

Tyto obyčejné nerviny silivky a

sanaparilly mohou se Paineovu

Celery Compound právě tak vyrov-n- ati

jako blýkavé světlo svíčky
modernímu světlu elektrickému

Jestli někdo potřebuje pravou
nervovou silivku pravý čistitel
krve a spolehlivý prostředek odmě-šova- cf

jenž vám vrátí zdraví ob-

novuje sílu zreguluje játra ledviny
a vnitřnosti nechť zkusí PaineAv

Celery Compound a pozoruje podi-

vuhodný výsledek

dati a svědomitě pro blahobyt vlast-

ní v nové své domovině pracovali
chtí než aby připuštěno sem-byl-

o

několik snarchistA a sociálních sgi

tátorAj kteří 2koušce dostojí a zde

pak podvratné záhady své siří Též

vytknul president l'i zákon dotyčný

byl by nelidským neboť v tom znění

jak ku schváleni předložen mu byl v

mnoha případech roztržení rodin za

následek by měl Učiněno jest totil
v něm opatření íe přistěhovalec

kterýž zkoušce dostojí vzíti sem

mAže manželku svou děcko a rodiče

by( by i tito čisti a psáti neuměli

neučiněno vsak úplně žádné opatření
kteréž vztahovali by se mohlo na

bratry neb sestry kteří v tak mno

hýcb případech na starším bratru

svém co hlavě rodiny závinl V dal-š- i

části poselství svého uvádí presi-

dent příčiny pro kteréž schváliti

nemAže též onu část zákona kterouž

zabraňováno být! má zaměstnávání

těch kdož mimo hranic našich bydlí
a kteréžto ustanovení výhradně jen

proti Ksnadě namířeno bylo

ústavnim

prohlášen byl v úterý v Kansas City
soudcem Woodfordem zákon kterým

ustanovován jest trest smrti pro ty

kdoí z vyšinuti vlaku usvědčeni jsou

Případ tento předveden bude nyní k

rozhodnutí nejvyššlmu soudu státní

mu a na rozhodnuli jeho záleželi

bude zdali tři bídáci kteří vlak

nedaleko Dlue Cut před nedávnem a

koleji vylinuli zločin svAj na popra-viít- i

odpykali mají
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"Hlává jednoho směru" praví
určitě Ur (4sorg F Sbrady ší

americký ranhojič 'o kte
fémž v přítomné době lidstvo zapo
třebi má vfce objasnění nežli po
mnoho rokA předcházejících Jest to
rozumné seznání nebezpečí vznika-

jícího od imejdlřských a oochybnýcb
lékA"

Článek Dr Shradyho v New York
World ze dne 27 prosince měl by
čten býti každým mužem a ženou

kteři jtou nakloněni poslouchati ne-

rozumným často však vzhled pravdy
majícím llaohAm kupčíkA s patentní
mi léky

Když prof Edward E Phelps
M V) L L D„ z Dirmouth koleje
po celoživotní studii a badání po

příčinách nemocí vynašel zázračný
lék Paine Av Celery Compound když
po nejpřísnějším pozorování shledá
no nejlepšlmi lékaři že nejslavnějsí
tento lék nvněiší doby nejen učinil
vše nýbrž že učinil ještě vfce nežli

onen skromný lékař tento velikán

mezi muži jakvmž se osvědčil v

prvé době odvážil se oněm tvr'iti
když tisíce lidí vSech povolání trpí-

cích neduby vzniknuvšími z přetíže-
ní pracf rozruš nho zažívacího neb
nervosnlho ústrojí a z nedbalosti
zdravotní vyléčeno bylo Paineovým
Celery Compound etn když byli
marně zkoušeli všechny možné léky
a tak zvanými lékaři "doktorováni"

byli

učinily jest prý výhradně jen výsled-ke- m

práce oněch miliooA občanA

adoptovaných kteří domov si ta
založili a v pokroku a blahobytu
země naší zároveň i blahobyt svAj

vlastni nalézali DAvod jako by

obmezenl přistěhovslectva stalo s

následkem tobo an mnohé čáslě jii
pře'idněny jsou jest prý úplné

lichým neboť niista jest tu pro počet
více než dvojnásobný Podobně jest

lichým dAvod jakoby jistá část

přistěhovalectva nynějšího nežádou-

cí byla To samé tvrzeno bylo před

lety a lety o přistěhovalcích jichž

potomci nyní mezi ty nejpřednější a

ntjvynikajfcí občany nade počítáni

jwu Na dAvod že příatéhovalci

zbavují dělníky zdejší práce nelze

prý též mnoho klásvi Jest sice

pravdou že neštěstím to jest když

ten kdo volným pracovali jest páci
calesnouti nemAže aváak ta okolnost

že nyní tak mnoho nezaměstnaných

Jest není zavinována přistěhovale-ctve- m

nýbrž všeobecnou cchablostf

následkem a příčin zcela jiných ve

veškerém našem obchodu a prAmyala

zavládnuvší Zkoušku jakáž přistě-

hovalcům po přistání na pAdi naši

zákonem tím ukládána býti měla

prohlašuje president též za úplně

pochybenou neboť prý za nevyhnu-

telný následek účinek právě opáčný
míli by musela Dle náhledu jeho

jest zajisté pro Sp Státy lepším a

bezpečnějším připustit! sem statisíce

přiatthovslcA kteří byť by i násled-ke- m

rAmých okolností Čisti a psáti
neuměli zda nového domova vyhle- -

přísahy přednesl nový president ira

nguracní řeč svou kteráž častými a

nadšenými projevy proválena byla
íteo jeho přineseme přlStě vn t ruč-

ním výtahu a dne obrnezíme se

poutě na jednotlivé body řeči jeho
Po připomenutí nynějéích stfsněnýtdi

piměrA uvedl že bezodkladné ná-

pravy v systému finančním i celním

apetřebf Jest vyj4dřil se ve pro-spěc- h

mezinárodního bimetali-im-

te prospěch všemožných úspor v

administraci vlády dlub rárodnf

neumí býlí rvýšován nýbrž soustav

ně aplácen pro plodiny naSe rfskán

býlí muíl nov trh opřtnýrn uavře

ním vtajemných nmluv obchodních

trusty a monopoly trpřny býti nesmí

natoraluacnf a přitéhovalccké zako

ny muet býti opraveny civilní otuž

ba musí být zachovávána obchodní

loďstvo musí býti ivelebeno v

stycích hledřno budo

taohováni cti naši arbitračoí smlou-

va s Anglií mela by býti schválena a

svtáátnf zasedán! kongresu ca účelem

přijetí žádoucích oprav bude na 15

března svoláno

Z kongresu

V snřmotne poslanecké včnováno

zasedání úterní pilné práci což nej

lépe posoati mohio z toho že zae
dání až do 3 bod ve středu ráno se

protáhlo Po zahájení zvedáni byla

podána recoluce kteráž ta účel má

▼yietřiti co jest příčinou trbo že

tentokráte ustoupeno od dlouboplst-Déh- o

pravidla dle něhož platforma
na kteréž nové svolený president při

nastolování svém přírahu úřední

skládá dosud vždy proti hlavnímu

schodišti kapitola a tudíž as u pro

střed mezi sněmovnou a senátem

zřizována byla upuítřno a proč ten-

tokráte ařísena platforma dotyčná

výhradné na strano senátní V dal-ií- m

jednáno bylo o zprávách konfe-

renčních výboru ohledně rozpočtu

pro námořnictvo a rozpočtu pro di

trikt Columbia i zprávy výboru po

delífm jednání schváleny O 5 b

odročeno zasedání na 730 večer

když 83 proti 67 btaaAm schváleno

povolení $1085000 na vyplacení

dosud dlolné "boonty" za cukr Zby

ty
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