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COVE ZPRÁVY POIUCI
totíl hlavni metl majiteli dolů pto

výstavu lájsm b ti hledlti hrido prý

k torní aby aastoopení eUíenavý'
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Upii temřu i1řma

Nový tajemník aemAdéUtví Jnl
přkbátí s lowy í dobře ! rolní-

ci počínají isjlmati o pstování řepy
cukrovky a !e njn na sveroiápada
ale I nt jilm hodlají rolníci bUdltl
k tome aby co nejvíce cukra sami

testovali Dudou se atavlti cukro-

vary vitid kde půda k pěstování

cukrovky se hodí a tato au bode pil

ně sáisti Taj WíUon umí ní) al íe
bude roidávati řepové aerteno do

vSetth okresu kde bude dosti malá

vyhlídka U by rolníci ji pěstovali
Učinit u! smlouva na nejleplí seme-

no pro rozdávání kteréž počne co

nejdříve Z Washingtonu se dodá

do pokusných stanio odkud rozdílí

se po vlecb okresích a návodem pro

ty kdo je obdrží aby řepu sklizenou

posali na atanici ku prozkoumání
Kolníkem dostane so všemožného

povzbuzení aby cukrovka pěstovali
tak bychom na místo posílání 100

mil dol ročně do ciziny za cukr

pěstovali si ho sami b peníze doma

podrželi

Týres a přivez

Statistickou úřadovnou ve Wasb

ingtonu vydána byla v úterý podrob
ná zpráva o našem vývozu a přívozu
za měsío únor % níž vyjímáme násle

dovní: Různého zboží vyvezeno za

$79773398 a přivezeno bo aa $59

193868 a čehož téměř z $37000--

000 bylo beze cla Vůči témuž mě

sici roku minulého jeví se ve vývozu

přírůstek $2070000 a v přívozu zase

úbytek $3250000 Za posledních 8

méeíců při porovnání thož období

v roce předchozím jeví ee ve vývotu

přírůstek $132000000 a v přívozn

úbytek téměř $119000000

Dědička zmizela

Ze St Louis oznámeno ve středu

zmizení llleté Kily Burdenovó dě-

dičky to kterouž $100000 očekává

Táž bydlela ee svou babičkou a v

pondélí odebrala se do žkoly Disier

kterouž pravidelné navštěvovala a ve

3:30 vydala ee na cestu k domovu

kamž ale více se nevrátila a dosud

ani té nejmenší stopy po ni nalezeno

nebylo Má se za to že unesena

byla v naději že na navrácení její
hezká odměna vypsána bude

V Utak

odročilo se zákonodárstvo v úterý o

5 b odpolední Mezi přijatými po-

ložkami nalézá se i $8000 na obeslání

výstavy zamississippské Částka to

ovšem malá jest prý ale ta nejlepší

naděje že dobrovolnými sbírkami
značně rozmnožena bude Jevíť se

ltá jsjt do#re na obžaloba i uml-děn- í

JdnořoAnlh nemanlslsUio

synáčka jejího Dle vyznání dcerky

slíbila prý jimitks kdyl ne trh

odcházela kdy! dlcko labije 0!
pit te vrátí b nadějná holftice čin

ten také provedla

rrklblBrl BfBrli!lll

V Pisrre 8 D pokooMi se pro

hibiČáci irálitl odvolání prohibifiní- -

ho Článku étavy státní avšak npo~
ttdlo se jim to Zidali toti! soud o

vydáni zákam soudního Jím! vslko

obchodníkovi jednotná zabráněno

býti mělo za dodané lihoviny peníze

kolektovati a to na tom základě ao

otázka prohibiěni nebyla prý zákono

dárstva náležitým epůsobem předlo

žena té samé chyby le dopuštěno ae

při předloženi otázky té voličstva k

odhlasováni a že vůbeo ani odvolání

probibios ta prošlé považováno býti

nemůže an prý přes 20000 voličů o

otázce té vůbeo smýšleni své při
hlasování neprojevilo Zťiont pro--
hibičáků byla soudem zamítnula a to

na tom základě íe žádný s důvodů

uvedených není postačiteloým důvo

dem proč že by dluh ta koupené

lihoviny zaplaceu býti temělatak

Jsou nyní páni prohibicionUtó právě
tam kde před tím

RepabUkánem

zastoupen bude dle všeho atát Ken

tučky v senátu spolkovém Guver

nérem svoláno totiž jak jsme již
oznámili za účelem volby senátora

spolkového zvláštní zasedání zákono

dárstva a ta v senátu veden tuhý

zápas o to majlli nově svolení aená

toři — 4 repablikáné a 1 demokrat—

do saaedání připuštěni býti neboť na

tom záleželo která te stran většiny

nabýti má V úterý došlo konečně

ku hlasování a ta 19 proti 11 hlasům

stanovisko republikánů prosazeno

Šest zlaťařakýoh demokratů hlasova

lo při tom republikány a podobné

prý učiní při volbě senátorské ČlmZ

ovšem zvolení navrženoe rep kanku

sa Huntera bylo by zajištěno

V Chicagu podařilo so prý Polá

ka Kazimíru Zeiglerovi zbotoviti

panoéřové sukno kteréž při zkoušce

výborně ae pr osvědčilo Kulenu

na sukno střílenými spůsoben prý na

prkené desce sa tímto se nalézající
aotva pozorovatelný otisk těchže

U Wamego Kan postřelil ve

čtvrtek farmer Wm Fee smrtelně

manželku matku a otoe jejího jakož
i ivakrovou načež dobře mířenou

ranou životu svému koneo učinil

(v

Oemof Ifast Umř vm Miň
m'sti řísrUrfc (Jonn phvedl tt
mitino VÍThna ob vttsMvo Han

Kitooké před 4 lty naMialo práat n

% iívohIA vyráMjfvích střílí

llyly tot U'wxlrř Mtallh lťiblir
Hbe('o ( Kiřiř India ItihUr
(Jd a Poomlí íílove íl V tom ale

vpadael do mMe mof trut a

llfil vlude ikáia YU 4 My to-

várna iurj%t Mstatlio Hilhff
Hboe Co padla do mkou trtuta
První atarostí trastu ov!m bylo

obrnsíitl vfrob'1 a l té pílíiny pro

paíttno I00O dlnfkft práce jaloví
04 vitích iamJtnanýrh v tovární
Co si byli nletHII to pomal'i

a tili rodin počalo trpftl
Onřch drahých I0M dělníka kteM

byli podrlcni v prád musili st noehat

Ilbt sbÍIsdÍ midy o l i al 16% a
é é á A t

mimo to ani nepracuji plny oas

Závod trn kUrý dMve vypláďl

týdně I3&000 midy není platí sotva

t&OOO Trust soilil midii ačkoliv

oiny nestydatě vylrouboval do výle

o 2Í al 40% Drubé dva sávody

Ooodyear India liubbrr Co a Pho- -

n'x (ílove Co vidorovaly trustu

jeátě po celý rok ale i ony potom

podlehly Tyto dva aávody byly

trustem sloučeny nyní v jeden a ae

1200 dělníků bylo jich hned 700 i
práce propuštěno

Úplatky

hrály tentokráte jak ae podobá vel

kou úlohu i v tákonodáratvu iowském

b odhalením ve směru tom uěiné

ným vyvolána ve středu nemalá

aenaace Čten totiž v sněmovně

tajný cirkulár vydaný ' tajemníkem

výpomocného stavebního spolku jed
noho kterýž náhodou do rukou neia

svěcených ae dotal a v němž podáván

podrobný výkai kterak naloženo

bylo s peněty jež od spolku půjčov-

ních a stavebních aa tím účelem

sehnány byly aby prosaeení přízni
vého pro ně tákona se zajistilo

Jmenovány tam různé osobnosti

jímž peníze vyplaceny i obnosy vy

plaoené a čtení toto vyvolalo značně

pochopitelnou sensaci Předseda

snémovny o němž ae tam psalo že v

rukou výboru ae nalézal následkem

tobo ihned ae poděkoval žádaje co

nejpřísněj&iho vyšetření poděkování

jeho vsak nepřijato a Jmenován potí
se Sčlenný výbor— ze 3 poslanců a 2

senátorů— kterýž by věo tu vyšetřil a

obviněné pány zákonodárce náležité

očistil
Ujdou trestu

Z Cantun 8 1) oznamuje se že

celá řada hostinských kteří obžalo-

váni byli pro prodávání nápojů opoj-

ných v přímém odporu se zákonem

prohibičních ujde všemu trestu

neboť není tu zákoua na základě

Jeho by lícení trestní provedeno

býti moblo Přelíčení a nimi odbý- -

CO JEST

Paine-ů- v Celery Compound je tím
lékem jemuž možno věřili že jistě
uzdraví

Zastavuje čerpání na nervovém

systému odstraňuje škodlivé přísady
i krve a tvýšaje proud její a adicí
vlastnosti

Že lék tento skýtá úlevy v přípa-

dech jež jsou téměř vrozenými k

neštěstí žen jet dokázáno mnoha a

mnoha ženami požívajících vysoké-

ho vlivu v okolí v němž Žijí

Kegulujfcí moc léku tohoto odstra

Aoje ten tak zv "pocit aklíčenosli"

V případech choroby Jater a led-

vin sklíčenosti a aoudružných nedu

Kronik llntl
Olei tředUhs

dle rozhodnutí repblikáoká vti-- y

výbora finančního podán bude

soleno v n poslanců v pátek čsl

lbel (Jrtkloa započne Na Jak

dloebo ato vyrobena bud# nnf
roeno má m vlah it to lt bude to

10 dnů po ktertllo fo odbývána i

budou tadánl v6eraf Z navrho

váních dodatků bude pojednáváno

výhradně Je o o tich ]I předem
schválení v f boru doihnou

Ha Kabal

Kapitánem rybářského Jednoho

klaru ktrýl ? střsda večer do

Key West Kli dorazil oznámeno

levpáttkopolednácbapatřeoy 3 tel-1- 4

parníky a myta Florida směrem

ki Kabé plující Z hlubokého po-no-ra

bylo rý lr ýrn f lký

náklad mají i n palubě pozororán

teobyčwjný vIký počet molů Zprá

Vt tito tdá ae potvrzovali trrinl
taiatnfcb Kubánců Že v posledních
énech i Kty Palo AI to 3 parníky i
Clibaaterskými výpravami výpravě-B-

y

byly
Laďeteaola

Z New Yorka doil ve tfeda

c?rávB o utonutí řrnc parníku "Vil-t- i

de St Nazaire" kterýž 0 března

pHatava newyorského do Port ta
Prince vyptal maje na ptlabS 82

oeetfljíoíob oimořotkft Utonuli

Jeho potměno bylo pMveieníra 4

lodníM kteří v tkobraném clona

kttnervm "HildM db vysokém moři

BBlesenl byli

Peredné o Jlha

0 ntohl cúnale již tpr&va jsme při

Betli nabyly nioledkem opCtnýoh

deita rotmfira nebývalých a stráty
BflaJti na isajetko badoa ohromný-l- ni

Jak s Memphia Tenn ae otna

movalo roilila ae řeka Miseiaeippi

toa mfirca Ze celé okolí hlavni na

traně Brkansaeaké daleko Široko

tapliveno bylo a to do takové výSe

Se ří6ní parniky a! na 30 (eb 40 mil

na místa kdei dříve úrodné farmy

Úvaly Jetditi mohly A podobné

správy doSly v pondělí i t Naibville
kdei řeka Gumberland dosáhla 42

atop náaledkem iehož celá okolní

nížeji položená krajině jakož i maž-n- á

Sáat mláta ta topen a Dle ipráv
úterních aitaace anacnfi ae thoršila a

anaéně života lidských epoaatami

jet ohrožováno Obyvatelstvo ia
topených míst bledati muselo útulku

db místech vyvýíenýoh odkadž sá

chraň ými lodioemi na místa bezpečná

dopravováno jest Jak a Memphia

oinamováso satopeny ostrovy Přeni

denťa a Fořty téměř úplně a obyva-

telstvo tamní jediné rychlým tak ro-

cením lodio vládních mohlo i ach řá-

děno bf ti Do méata dopraveno te

BBtopeného kraje přea 1000 neiťast

niko kteří a majetku svého šacho-

vali pense to co na sobé mají Ze

SL Louis osnamováno v úterý ž v

Jihovýchodní části státu v Mississip-

pi okresu přes 40000 akru roslivií

se řekou aatopeno a snaoné farmerú

db roiainu tím přivedeno

Tlak TjAlnst i koleji
Osobní vlak Misaouri Pacifio rá-

ny vraail v pondělí před půlnocí as

míli B pul východně od Iluwatba
Kan v prudké satácce do aláda

koní db kolejích Kojících čímž

oviem a kolejí vyiinot a 2 sřisenci a
1 cestující db místě usmrceni a 5 jich
více méné poraněno Viechny vyii
naté vosy s výjimkou posledního
voso spaúho byly převrženy a a

větiího díla roibity

ponlvad! l t il vrí pře I ndv
tlm V KVřop dlsl t pktnty jodnollN

Vřch vlád vtM l?m k otáan (e z

osobního paif řovánl jonl
I Presidentem oiotmotáno v

úterý senátu jrtienováM John !!) a

DíelřiktU ťoluwbi vel#VJřiiin"ttl

pro AngMi II Porter Ne Yorku

velevyeUncem pro Krtrieu a llnřy
Whitea i Hhode Mandu tj mrlkrm

velevyelinectva angli'kh'- -

I Ve čtvrtek poslána seriálu j ri
etn náiltdovní Jmenofánl! I

CUyton ( Arkan4 vppyUri'm
d Meiikaj Wm M ()born M- -

aichutl# Kn konsul v

J K Oowdy Indiány Hn kotmul

V Psříli J M IJinbni Z Ohio

příručí sekretáře em'dřUtvl P

Ileath z Indiány pfíuól iiejtyiílho

poitmíxtra

Z konímu
V stnátu podáno v úterý et ikem

438 různých předloh a vSwh

možných věcí se týkajících a z počtu

toho slušný počet Jich připadnul na

populitu Allena z Nebrasky kterýž

podal Jich 'jenom' 75 Po krátkém

rokování odbývána scbbe vykoná

po skončení kteréž sasodiní v 3:27

na čtvrtek odročeno Ve čtvrtek

podána zpráva výboru m dráhy paci-

fické JIŽ odporučováno aby vyrov-

nání dluhů dráh léch vládě spolkové
svěřeno bylo komisi z kabinetních

úřadnlků sestávající a táž odkázána

k dalšímu projednání Po přijeti
resoluce nařizující výboru na sáležt-tost- i

zahraniční vy Setření z la západo-

indické ostrovy sv Křiže sv Jaoa a

sv Tomáše mohly by Spoj Státy

koupeny býti neb zda některá jiná
tem o koupení jich vyjednává odbý-ván- o

další zasedání výkonné

Sněmovna poslanecká neodbývala
v úterý a ve středu žádného zasedáni

B když ve čtvrtek o polednách se

sešla vyslechla pouze zprávu výboru
finančního dle kteréž celní předloha
v pátek předložena bude a bned zae
ee odročila

V Itbode Island odbývána v

úterý státní konvence republikánská

ta účelem navrženi čekanců pro

všechny úřady etátní V čelo lístku

postaven za guvernéra
Kli-h- a Dyer t

Providenoe

Mingo Jnnction O nvStfveno

bylo v pondělí k večeru cyklonem

jímž několik budov rozmete uo a 2

muži padajícími troskami UHrnrceni

nfm celého systému přístup jim

Když slyšíme od věrohodných a

dobře známých mužo a žen ze všech

částí země ?e Paine Ďv Celery Com-

pound bezpečně a trvale vyléčí ne-

duhy které na prvý pohled považo-

vány jsou za chronickou zácpu hy-

sterii neb nervonost avšak při bliž

šíra pozorování eznámp že původ
jejich spočívá ve vysíleném systému
nervovém a znečištěné krvi tu ráji

sté s radostí uchopíme re tohoto

slavného prostředku Paineova Cele-

ry Compound jenž krev vyčistí a

nervy sešili

v

PAltJE-Ů- V CELERY COflPOUUD?

sešinu a v zdravý stav opět uvósti

Patneovým Celery Compound

Ženy vysazené namáhavému za-

městnání: nejen hospodyně nýbrž i

učitelky knihvedoucí a
Íirodavačky doba ta psacími
atolky neb polty denně se nalézající
shledají v užívání Paineova Celery
Compound velkou úleva a sílící pro
středek Dobře živený nervový sy-

stém a bohatá čistá krev Paineovým
Celery Compound při voděná Je nej-

lepší ochranou proti neduhům Jako
jest umdlenost revmatiam neural-

gie bolení hlavy a besesnoat

Slavný tento aílitel nejen že tyto
neduhy vyléčí nýbrž znovuzbudová- -

hů není lepšího prostředku nad
Paine-ů- Celery Compound který
obsahuje v sobě nejnovější léčivé

přísady na sklonku tohoto atoletí

Paine ů v Celery Compound sesi-luj-e

žalodek když ústrojí jeho roz-

rušeno a náchylen Jest nezáživnosti

skýtá úlevu při tlukotu srdce vzni-

kajícího t nepravidelně zásobované-

ho ústrojí nervového a celý systém
tento obživuje

Lidé těšíci se zdraví nevěnuji val

né pozornosti sv5mu ústrojí jakmile
však umdlenost neb choroba tělo je

jich zasáhne jest ns čase ceíé ústrojí

—
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