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0VE ZPRÁVY DOMÁCÍ Našol pruvý lék

Jiiliiouv Oolury CoiiipoiiiNl vriiill
ylruví prií Rlinficfrtovl

1

nad vůbee ml v 1 ! 4 rií i4kfno-drlv- a

rothodnut nebude V

d4nf středečním př lomno bytu I3t
členů tak f kti svolaní 61 IU5
ispotlpbí bylo a In pfl Ml liso4fjf
fMlevidáno pro republikám Hnntcrs
61 pro dem Itl ach hurnM 4 1 pro
Mtrtini 13 pro Iloyles 6 a pru
KUn 1 h!a IVI 37 bUoY4nl sft-t- al

tento poiníř hh hřimřnJfiJm
IIIov4no psk jlt plikráte anil

by pro kterho 1 ksndi iáta potřebná

vítliny sík4no býti mohlo tik
SMd4nl koneřn odročeno

II i JI v Kana

Výbor s4konol4rtvs knekbo
o nřml Ji! minule jm nxn4riiilí !e

sspoal vyfetfovánf co pravdy !

tom jest ! bMiem minulého tidá
ní celá řada rosných pMlob pomoci
úplatků pronášena neb poralera byla
pokrajuje pilní ve ivétn ySlřovánl
a lim dál pokraStij tím vím ehnl

loty na povrch tu hit 'Au uvítk-ct-vl

v úterý podaného )Alo na jevo
io poslanec Walter obdr!d 1100 na

jedou řťd proti jidté l A:r a 2e

nimi ví-v- i

tu klrrsl ve stMii přijata byli
bylo obvinění toto pln oprá hlftým
Výbrr edU Ul lotil N sblrAní wim
M4lo celkem tím um ntlti pak po-

řádání správ těchto v 6Mo#n ta-

jemníka státního celkem $11010 vy

ládalo col jet pří nejmenlfm o

♦ iii000 vhe nf ro státl to mílo
Htátni kret4f Mť Karlín I obilnin

jft U př! pořálini tinsa tarnf ť
nával dvakráte tolik klerkú ne! vlast
n famletftávitf jich mll"!e klerkAm

platil $3 drnnA %h prána ta na nejvý
A ti placena býti mfUj ! nikteří 1

klerkft doulávali li 1 í denní při
řťiil tárov5 mimo toho jetió pra
viděný plat jakolto samMnsnel
úřadovny eikretáře státního brali a

koiieřn le korkové tito patrn aekre
tář od I0 a! do $10 m£afcnA platili
museli paklile místa svá udrleti sl
chUlí

DotbII výrsba llbetla

Senát tákonodárttva lowského

přijmul ve střelu odpoleine 26

proti 24 blssOm předlohu kterou!
v b wě dovolována bjti má výroba
I hovín a nápoji! kvaíených ve

f a 1 rf m m v rus in

1 Mí 'Xn vrm W M

fl %f''MĚŠ
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ťnllllnké

ffebrka aiaše
Hiát našemu ninaln se ulracjr

frseldsnta McKinley ho tu stMu
řiále!itio uininf jmenováním býv

lího postanc f kongresu Gso I)

Meialejohna přfřuéfm sokretáři vil
ky O I) Meiklejohn narosen byl
86 trpn 1847 ve Weyoawega ve

Wleoonslna rodičů farmenkých
po Dkbytf obyčejného vsdělánl i po-

žni ve stáří i? rokfl vyučovali v mé

licích ilmnfch Školo venkovskou v

let psk zaměstnán byt t firmě
rodičů l'o nf kolika leitch vstoupil
do Utnfho Ů4UVU učitelského po
dvouletém kursu věnoval se úplná

povoláni učitelskému V lotech 1870

—78 bjl řidileleni školy v Llc mb

la načei vstoupil n státní univer

litu michiganskou kde! studoval

práva t r I8S0 k provosování prakce

připuštěn byl Tíhol roku přestě-

hoval li do Fullerton Neb kde! od
té doby osaten jest Mirna provo
zovánf prakce své zúčastnil 10

Meiklejobn po celý ten cm činně v

hnutí politickém Druhý ruk po
svém uazení su ve Fullertoo zvolen

byl okr návladním který! úřad po
3 roky zastával načei r 1884 svolen

byl senátorem ta okresy Hoone Nin-c- e

Merrick a Greeley Koku 1886

byl znovuzvolen 1 v senátu svolen

místopředsedou Koku H87 byl

předsedou státního rep výboru a rok

di to svolen mistoguvernérem It
1899 svolen do kongresu S dintrik

ta do téhož úřadu o dva roky po-

zději snovusvoleo Koka loňského

byla mu nominace opětně nabitém
leč on ji nepřijal chtěje se uobáteti

o nominaci gaveroérskou v kterémž-t- o

zápase byl ale poražen

Provoláni kpopullitfim

PopuUstičtí členové sněmovny po

lancŮ 1 senátoři uveřejnili v úterý

provolání k členům strany populisti-ck- é

v nímž stoupenci této upozor-ůová- ni

jsou aa výborné vyhlídky

jakéZ pry strana ona na úplné vftěz-it- ví

v příštích volbách má Při tom

ovšem zároveň poukavují na to 2e

populisté v macha státech celou

maíinerii státní v rukou ivých mají
čími vítěztvf jejich v příštích vol-

bách národních již nyní tam zajiště- -

do prý téměř jest náiledkem čehož i

ne prvou zajisté aspofi druhou hlav

ní itranu ji! v příštích volbách se

populisté stanou

T iáaia hlmetalllsmu

Dle správ washingtonských setká

vá se jmenování tříčlenné komise

která! v sájmo btmetallisma na me-

zinárodní konferenci peníínl působit
má ae všeobecným souhlasem

avlášté schvaluje se jmenování býva-

lého mistopreeidenta Stevensona ja-'ko- lto

jednoho 1 ílenft komie co

nejvíce Stevenson mám jest totiž

iakožlo vřel? itouúeneo svobodné a

neobmexenó ražby stříbra a 1 toho

ie president McKioley cleném komi

se té je] jmenoval ani! by o to kým

žádán byl vyvosuje se ie president
aa každou cena dostáti chce onomu

Slánko v národní platformě republi-

kánské který! slibuje bimetallism

aavésti tenkráte kdy! by téhož aa

aoublasu mezinárodního dosaženo

býti mohlo Komise zamýšlí ode-

brali ie do Evropy již v prvé polovici
kvřtna a doufá ie práce jejich
náležitým výeledkem re aetká

Zipu seaáterstrí

v Kentucky dosud není skončen a

oestane-i- i se néoo nepředvídaného

Užíváním Paine-o- va Celery Cora-pon- nd

eetnáte rozdíl mezí nečistou
slabě proudící krví a chabými nervy
a zdravým energickým stavem těles-

ným

Prof J W Shuber píše v dopise
se svého domova v University Pláce
Neb dne 9 prosince:

"Zdraví mé opét jest navráceno
ožíváním Paine-ov- a Celery Com-poun- d

který považuji za nejlepší a
ve skutečnosti jediný pravý lék

proti neduhům nervosním kterýž
znám Neváhám nikdy nabyv pře-
svědčení ze své i jiných zkušeností
lék tento odporučovati v jakýchkoliv
nemocech nervových Jsem Paine

MEIKLEJOHN
"kr -táft války

Mnobonásobué dooro' churavým
raine-ový- m Celery Uompoond epů
sobené i tém ji! o svém zdraví již
pochybovali mělo by povšimnuto
hýli všemi kdož zdraví postrádajll
Hlavní příčina nervosní ochablo

sti zdánlivého bolení hlavy nesáživ
nosti hesesnosti a neuralgie spočívá
ve špatné živeném nervosním sy
stému
Tak dlouho dokud jest krev bledá

vodnatá a obsahuje špatné přísady
nemohou nervy by ti dobře Živeny
bez ohledu na to mnoholi potravy
jest požito Paine ův Celery Com-poun- d

vzbuzuje chuť k jídlu regálu
je činnost vnitřností a působí na

játra předobázt zbytečnému vydává
ni nervové sily a uvede krev do stavu
zdravého která! nervům dodá po-

třebné výživy '

Tímto spůsobem osvobozuje ťaine
ův Celery Compound systém od rev- -
matiamu kožních nemocí atd ipůso-bený- ch

nečistou krví mimo toho
odstraní neuralgii bezesnost neb ner-

vosní bolení hlavy a "netáživnost"

přivoděnou ochablosti nervů

Tenn 1 května zahájena bude k

slavnostnímu zahájení téže le5 ne-

mohl pozvání ono přijroouti an dříve

již slíbil že dedikace Grantová porn
níkn v New Yorku dne 97 dubna ie
lúčaatní a tudiž v čas do Nashville

dorasiti by nemohl Za to však

přislíbil že spuatf stroje výstavní

proudem elektrickým za kteroužto

příčinou zvláštní drát do Bílého

doma zaveden bude

Kronik události

Smůla

Válečné loďstvo naše má notnou
smůlo neboť nemine téměř aoi tý
dne aby některá a lodí nějakou ne
hodou atížena nebyla Nejpoiled

néjší lodí kteráž nehodou zasažena

est válečný parník "Oregon" která!

Poget Sound Wab při vjíždění
do loděnic kde! dno jeji očištěno

býti mělo na mělčina vjela a znač

nou měrou poškozena byla Námoř-

ním odborem nařízeno 00 nej přísně j--

f vyšetřování čí vinou nehoda tato
zaviněna byla

OEUUUK I
přlruíl

slíbeno mu dalších $500 pakli že by

poražení předlohy téže docílil Dále

zjištěno že po skonceuf zasedání v

kruhu několika známých ukacoval

tisícovku kterou? prý si béliem tane

dání přivydělal a podobných pánu

poslanců byla prý celá řada V se-

nátu ovšem nebyly poměry mnohem

lepšími a také tam bftdl panoval a

senátor Crosson doznal sám žernu
od poslance Kussella nabíseno bylo
$1000 na hotovosti pakli že by proti

předlorepoplatky v ohradách dobyt
cích kontrolující hlasoval Ve

středu nejsajímavějfiím vMkem byl

poslanec Keefer kterýž byl předse-

dou výboru Železničního a kterýž
svěděil Ze spoleéuíky jeho na výbo-

ru onom mu řečeno Že dráhy na

"sfixovánní" pánů poslanců $50000

lěnovaly a že 00 hlupcem jest že z

částky té podíl svftj vtfti si nechce

Zasndání vyšetřujícího výboru odro

čeno na to do 37 dubna tak aby
dalši svědkové předvoláni býti mo-

hli
Bfidl aa všech stranách

Není na tom dost že poslední do--
dou správy o budlu kterýž v sáko- -

dárstvech r&sných států v posledních

jejich zasedáních prováděn byl jako
ku př v Kaneas a Kentucky v čao
pisech se jen hemží ale nyní vychá
sí i na jevo Ie podobné bflJl prová
děn byl některými úřadníky státní

mi Tak ku př zákonodárstvo

iowské nařídilo vyšetřování co jest

pravdy na tom že a pořádáním po
sledního censu statnlno badl spojen
byl a dle správy vyšetřujícího výbo

všech místech kdež prodej nápojů
těch dovolován jest a jelikož předlo
ha podobná dříve již i sněmovnou

poslaneckou přijata byla nen

nejmenší pochybnosti b tom že

předloha ďotýčná v dnech nejbliž
sích zákonem se stane

Z Washingtonu

Dosavadní řiditel státní univer

sity michiganské prof James B

Angell z Ann Arbor jmenován ve
středa presidentem velevyslanoem
pro Turecko

I Vrchním písařem v odboru stát-ni-m

jmenován vlivem senátora Thur- -

stoná ve ětvrtek W II Michael

Grand Island Neb

Senátem schváleno v úterý jme
nování AI F Bucka z Oeoreie za

vyslance do Japonska a Jas Beyla
za konsula do Liverpoolu

í Z Washingtona oznamováno v

úterý že president zamýšlí poelati
kongresu zvláštní poselství v něm!

odporučili hodlá vyplacení náležité

náhrady pozůstalým 3 Italů kteří v
Ilahnville La počátkem srpna m

r lynčováni byli

President McKinley poslal ve
středu kongresu poselství v kterém!

uposorfiuje kongres že nejryšší čas

jest aby učiněny byly náležité kroky
čelící k tomu by Hpojené Hiáty na
světové výstavd pařížské roku 1900

důstojně zastoupeny býti mohly

J President McKinley pozván byl
v úterý výborem řiditelstva centen- i-
ální výstavy která! v Naehville

ovu Celery Compound povděčen za

mnonoo klidnou noo a kdyby nebyl
nio jiného spůsobil má to větší cenu
ne! peníze"

Psineflv Celery Compound len!
klísí tolik chvály a jenž osobami
zámožnými a vliv majícími jest od
poručován jest v dosahu i té ne)
chudší rodiny v zemi

TjhAaělI ďábla

Devatenáctiletá Mollie Loganova

přijata byla v úterý do nemocnice v

Indianapolis Ind ve stavu pološf
leném a tělo její pokryto bylo modři
nami a zakrvácenými pruhy Nevlast-

ní její oteo G Bone za pomoci svého

otce avázal ji a šlehal a tloukl ji
totiž aby prý z ní vyhnal zlé duchy
Matka se na to dívala a neučinila

pokus aby týrání dcery zabránila

Vyprávěla žc dcera po posla lni 4

roky posedlá jest ďáblem Rodiče

poslali ji na léčení do Chicaga a pak
i doma ji 'léčili' a poslední "lékař"

prý prohlásil že jest v ní 7 zlých
duchů kteří mosf býti násilím vy-

hnáni Kdy! prý tito běsové dceru

popadli mlátila vše nač přišla hla-

vou rozbíjela okna 1 zrcadla a počí
nala sobě jako šílená V nemocnici
dívka když s ní mfraě nakládáno
se utišila vzdor tomu však matka

přec jen věří a nevlastní oteo doklá-

dá že je v ní dle udání jednoho lé
káře 7 ďáblů a dle druhého dokonce
Sl kteřf musí prý býti pořádným
výpraskem vyhnáni
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