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NOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

dohotovován jest Dále oznamu-

je se Že námořní odbor vyjednává
s firmou Thornycraft Torpédo
Boat Co v Anirlii kteráž nro

101 ROK STARÁ
Zdraví její v posledních letech lze přičítali Paine-ovi- l

Celery Coinpoimd

Kongres

jak z Washingtonu se oznamuje
dlouho již zasedati nebude neboť

předáci republikánští přejí si brz-

kého odročení kteréž nyní na
1 května ustanovováno jest Brz-

ké toto odročení opodstatňují tím
že veškery hlavnější práce již ny-

ní provedeny jsou a že pouze již
jen ku projednání tři rozpočty
zbývají Proti náhledu tomuto

1

Z konfreso
V sněmovně poslanců v úterý

usnešeno započíti s projednává- -

ním předlohy o náhradu dědicům

vyDucnem válečného parníku ua- -

šeho 'Maine' usmrcených lodníků
a sice přikročeno k tomu bude
nnea po projednáni rozpočtu po--

Slovního Téměř celé zasedání
ztraveno bylo projednáváním roz- -

poctu poštovního při čemž debata
do záležitosti politických zabíhala
a mluveno o vše možném jen ne o

předmětu kterýž předléhal Za-

sedání odročeno v 5:10 Ve stře-

du pokračováno v debatě o roz-

počtu poštovním a podobně jako
den předcházející i tentokráte
mluveno při tom o všem možném

jenom ne o záležitostech poštov-
ních Během debaty přišlo se i

na záležitost kubánskou a tu
Grosvenorem z Ohio

rozšiřující se zpráva jakoby pre-

sident přál si brzkého odročení

kongresu z té příčiny aby pak
záležitost kubánskou a spor se

Španělskem dle vlastní vůle bez

jakéhokoliv zakročování kongresu
vyřídili mohl Při debatě neza-

pomenuto ani na Hawai a dovozo-

váno že smlouva dotýčná v pří-

tomném zasedání senátem projed-
nána nebude Zasedání odročeno
v 5:05 Ve čtvrtek mnoho toho

nevykonáno a zmínky hlavně za

slouží podání společné resoluce
Wheelerem z Alabamy dle kteréž

jmenováno bylo by sněmovnou i

senátem po fčlenném výboru kte-

rý by vypracoval společnou notu
kterouž by Španělsku slovy jadr-

nými na vědomost se dávalo že

občané američtí a zájmy naše na
Kubě chráněny býti musí a že do- -

savadním ukrutnostem tamže ko- -

nec učiněn býti musí — Výborem
na záležitosti námořní oznámeno
že učiněno dohodnutí dle které
hož odporučena bude stavba 6 lo

dic torpédových a 6 ničitelů tor
pédových

V senátu přikročeno po projed
nání různých bezvýznamných
nřHlnh I nrnrlnávání návrh na

'
zavedení národního systému ka- -

rantény mnoho toho však v ohle-

du tom nevykonáno Po krátkém
zasedání výkoném bylo v 5:25 za-

sedání odročeno Ve středu strá-

ven téměř veškerý čas v zasedání

výkoném v němž o jmenování P
V Powderlyho za komisaře

jednáno Výsle-
dek několika hodinné debaty byl
ten že jmenování jeho 43 proti
20 hlasům schváleno Z republi- -

kánů hlasoval proti potvrzení je--

ho jedinký sen Chandler Ve

sto let síaiá a stáří její
pohromou

v

I

vládu americkou celou řadu lodic

torpédových stavěla o odprodání
plánu dle kterýchž by pak zde
snadno podobné lodice postaveny
býti mohly Lodice tyto jsou
snosnosti 100 tun rvchlost leiich
obnáší 30 uzlů a jest na ní dosti
místa pro zásoby uhlí jež pro
vzdálenost 4000 uzlů staČiti mů
že Znalci počítají že by tyto v

loděnicích naších když by plány
od dotyčné firmy anglické zakou

peny byly do 6 měsíců postaveny
býti mohly

% Sekretáři války povoleno by
lo v úterý presidentem $ 2500000
na zakoupení nábojů a střeliva

pro pevnosti na atlantickém po
břeží a sice vzata částka ta z ob
nosu 150000000 jež jak známo

presidentu k obraně národní kon

gresem povoleny byly

í Senátní výbor zahraničních
záležitostí rozhodnul ve středu u

pustiti od dalšího projednáván
smlouvy na připojtní Hawaiska
zasedání výkoném a místo toho

projednávána bude záležitost ta v

zasedání veřejném a sice podána
bude v obou sněmovnách společ
ná resoluce přijetím kteréžto by
téhož cíle dosaženo bylo

X Ve výboru sněmovny posla
necké jednáno ve středu o návrhu
na udělení samosprávy územím
tak aby obyvatelstvo tamní samo

sekretáře auditora a
Buyernéra
pokladníka voliti si mohlo místo
dosavadního dosazování úřadníků
těch presidentem a výsledkem jed
nání bylo že návrh ten 6 proti 4

hlasům zamítnut

% Presidentem oprávněno bylo
ve čtvrtek vyplacení $ 145995 ce
stou telegrafickou firmě Armstron

gově jakožto část kupní ceny za

i2 rychlopalných děl jež v závo- -

dě tam za $252000 zakoupeny
byly Zároveň poukázáno cestou

telegrafickou ku vyplacení londýn
ské firmě Rothschildů $1689621
co plný obnos za koupený od vlá

dy brazilské křižák 'Amazonas'

kterýŽ iil v třcht0 dntch cestu k

lL A __XfUiCuu

X Kakouský vyslanec baron

Hegelmuellcr může prý snadno

jiti touže cestou kterouž vyslanec
španělský před nedávnem kráčel
Pan baron navštívil totiž ve čtvr
tek státní odbor aby s příručím
sekretářem o záležitosti postříle
ných u Lattimer Slováků pojednal
a při tom zavedl řeč až na záleži
tost kubánskou při čemž se vyjá
dřil že zajisté zprávy vyšetřujících
komisí americké i Španělské o

výsledku vyšetřování vyhození

bylo něčím neobvyklým a Že vel

moci evropské pravá maji pro
moc sesterskou toho požadovati
Odpovědí na to bylo že Sp Státy
svým vlastním spůsobem zodpo- -

staví se vřak někteří poslanci a

sice z té příčiny poněvadž soudí
že kongres v zasedání setrvati by
měl po tak dlouho dokud otázka
kubánská úplně rozřešena nebude

Populisté v Georfll

odbývali státní konvenci svou ve

středu v Atlanta a výsledkem bylo
navržení samostatných Čekanců

pro veškery úřady státní V čelo
lístku postaven co kandidát

T E Watson populi- -

stický kandidát místopresidentství
z poslední volby Týž prohlásil
že nominaci nepřijme an prý s

politikou více niceočiniti nechce

předáci populističtf douíají však
že podaří se jim toto rozhodnutí

jeho zvrátiti V platformě prote
stuje se co nejrozhodněji proti
dalšímu spojování se s demokraty
a odporučuje se odbývání konven
ce národní již v červenci roku le
tošního z ostatních článků plat
formy dlužno uvésti onen poŽa

dující snížení služného veškerých
úřadníků veřejných

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Velkým prérijním požárem

navštíveno bylo v úterý okolí Co- -

maroon Kan Požár podporo
ván byl větrem tak že za odpole
dne několik tisíc akrů pastvin zni
čeno Že škody mnoho většími

nebyly za tc děkovati jest té
šťastné okolnosti že vítr k večeru

pojednou se obrátil a tak plameny
na strávenou již půdu zahnal

Komise

vyšetřující příčinu výbuchu parní
ku 'Maine' v přístavu havanském

odjela v úterý k večeru zcela neo
čekávaně do Key West za jakým
však účelem není známo Ozná-

meno pouze tolik že do Havany
vrátí se v několika dnech aby
tam vyslechla vládní potápěče
kteří v pátrání pokračovati a při
vyzvednutí trosek nápomocni bu

dou To příjezdu svém do Key
West zaujme komise místo buď

na válečném parníku Iowa neb
New York a tvrdí se že ve vyše
třování pokračováno tam více již
nebude nýbrž že započato bude s

uvažováním svědectví podaného
jakož i s vypracováním zprávy
kteráž o výsledku vyšetřování ná
mořnímu odboru podána bude

Neštovice

řádí v značných rozměrech v ken-tucké- m

městečku Midlesboro a si

tuace stala se tak vážnou že sprá
va městská guvernéra o bezod
kladnou pomoc požádali musela
Dle zprávy oné jest tam 79 ne

štovicemi nemocno 400 nalézá se
ich v karanténě an obavy jsou
že nákaza u nich se též objeví
Město nemá prostředků karanté- -

nich peněz žádných a okres ne-

nalézá se v tom o mnoho lépe a

proto pomoc peněžitá od státu

požadována jest Po obdržení
žádosti této guvernér poslal sně-

mu zvláštní poselství kterýž v rý

zaedání své skončiti měl a

odporučoval v něm povolení část

ky postačitelné Zároveň vyslán
do Midlesboro státní výbor zdra
votní aby náležitá opatření proti
dalšímu Šíření se nákazy učinil

Pomyslete! Více nežli

nestalo se

Taní Emyle llyde Grinnell která

před dvěma lety v stáří M roků zisla
la na majitele Paiue-o-va Celery C--

pound neočekávané nehledané do

svědčení píše nyní po dvou Mech

[kdy docílila stáří přes 100 roků] svou

vlastní rukou srdečný doph dí

Kfc za zázračné dobro jež slavný lék

tento pro ni učinil

Pauí Grinnell narozena byla v IJí:i-ningto- n

Vt 6- - července 1700 a dnes

žije se svou dcerou provdanou za

Martin Fowlera z Colchester Vt v

krásném městečku v poblíží řort
Etban Allen Otec její byl rolníkem

a maiileletn hotelu a paní tato žíla b

ním na farmě až do svého provdání

Pí Grinnell vstává s úsvitem pra
cuje po domě a když toho počasí do-

voluje prochází ne venku Její zrak

jest dobrý a mnohé hodiny ztrávl
háčkováním a ručními prácemi Jde
zárovefl s časem a jest pozoruhodné s

událostmi obenániena Tvrdí že se

necítí o nic starší nežli po leta a kdy

by lidé polovinu tak staří iMili se

tukovému zdraví jako ona povazovali

by se za íťastné Méla sedm dítek

čtyři hochy a tř děvčata z nichž dvě

žijí do dnes
V roce 1895 psala majitelům 1'ame

ova Celery Com pound následovně:

Pain ův Celery Cotupound udržo

val mé zdraví během několika posled-

ních roků Kdykoliv pocítila jsem
bolest neb píchání udělilo mi několik

dávek tohoto léku úlevu a silu Málo

žen třeba mnohem mladších iieli já
těSí se tak dobrému zdraví poněvadž
mám přirozenou chuť k jídlu roňj

spánek jest občerstvujícím a mohu jí- - j

ti na dosti velkou vzdálenost bez úna i

vy Lidé jsou překvapeni nad mým

zdravým vzezřením u čilostí což Jk j

vířím jest výsledkem užíváni Paine- -

ova Celery Vyléčil mnej
ze zácpy a mi byl velkou pomocí kdy t
jsem se cítila prlií unavenou
VaSe vděčná

Mrs Emyle Iiyde Grinnell

Dva roky později pauí Grinnell v

plném zdraví dosud se nalézající p'še
opět jeden vděčný dopis chválící ten- -
to siivný lék jenž pro ni tak mnoho

učinil
11 prosince 1897

Wells Uichanhon Co

Pánové: — Paine ův Celery Com-pou- nd

dosud udrž tile mne silnou a
zdravou Neužívám jej stále nýbrž
oliěasiiě a výsledek toho jest že jsem

nebyla churavou po dlouhou dlou-

hou dobu O Iporučuji Paine ův Ce

lery Onnpound každému jenž zapo-

třebí má léku a doufám že všichni

starší lidé budou lék tento užívati
chráníce se takto před nemocí a utr

pěním S úctou VaSe

Mrs Emyle IlyJe Grinnell

Paine ft v Celery Compound jest
zvláště cenným ve vrácení síly a vy

čerpané energie mužům a ženám v

pokročilém stáří Jest to jediná pre

parace považovaná za hodnou jména
pravého sílitele nervů a krve lékaři
po celé zemi a jest jimi předpisována
v kažJém státu Unie k upravení sy-

stému zrogulovánf nervů a vrácení

zdraví a síly

Nic v minulosti nepřiblížilo se léku
tom nt j v síle ku zbudování seslabe

nich tkaniv nervstva a dodávání síly
unavenému tělu V prudkých přípa-

dech neústupného bolení hlavy nezá-Živnos- ti

neuralgie a bezesnostl a ner-vos-

slabosti Paine-- ů v Celery Com

pound má výkaz v rychlém a trvalém

léčení jichž docíleno bylo v každé o

sadě a městě po celých Spojených
Státech Jeho pozoruhodná moc pro-

ti nemocím sočívá výhraduě v obno-

vování vysílených částí novými zdra-

vými a v léčivé a čistící činnosti me-
zi nejjemnějsírn tkanivem těla Vy
bledá slabé čántě a okamžitě započne
v jich znovuzbudování Vysílené tě-- h)

pociťuje sílící účináy Paitie-ov- a

Celery Compound

Dejte nervům příležitost k obžive-

ní a celé tělo nabyde zdraví a síly
Učívejte Paine-ň- v Celery Cimpound

kukuřice

čtvrtek věnována vétSina času vy- - 'Maine soudu mezinárodnímu
slechnutí sen Proctora kterýž v předloženy budou Když mu na
min dnech z Kuby se vrátil a se- - to dána odpověď záporná tu veli-nát- u

zkušenosti své sděloval Reč ce se rozčilil a prohlásil Že by to

jeho několik hodin trvající sledo- -
ě t 1 a ! y y

vana oyia s iou nejveui puzurno-
-

stí a líčení zbědovaných poměrů
na ostrově panujících zvýšilo zaji- -

stS měrou nemalou sympathie ke

i

-

i
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Kubáncům o neodvislost vlasti vědnost Španělska za ztrátu
válčícím Zbytek zasedání věno- - 'Maine' vyšetří bez ohledu na to
vín byl rokování o předloze ka- - co Evropa by si přála neb co za

ranténní a po krátké schůzi výko-- slušné považuje Tímto prohlá-n- é

¥64:50 zasedání na pondělí od- - šením rozčilen byl vyslanec tou
ročeno měrou Že na diplomatické posta- -

Z Washlnftonu ven' a vychování své zapomenul a
v6či zstuPci °dbo™ tak

% Z Washingtonu se oznamuje 9átQJho

le po zakoupení dvou obrněných sPr°S " í prí PTdťa
od vlády brazilské vyjed- - " h? v"f"lví P' mu vrátil a domů je

nyní vláda nale vládou re- -

Později vrátil se pan vyslanec do
publiky Chili o zakoupení váleč- -

ného parníku 0'IIiggins kterýž v odboru státního aby tam za od- -

loděnicích anglických přítomně puštění Žádal

I Vyzkoušené semeno
= Zaílete 5JedniKento?í?ťb kolkňo tři pnklťťky ttejlepsírh drubŮ kukuíi- - =
5 re Jež snídány budoii na ukíikii n 2i řlr inkový 'Uins on Com £
5 Growinř IIw up to-da- te Fanner (írnw t!ic Hii Cro!" lowitká ho 5
5 rodářk4 k)le vy?tovila této kukuřice íl buMťi po uhru jeí vydal 5
5 62 buMů kukuřice drolem' 70 ll síclií A-- sujie: Pleasant aley =

§ Keedťorn Frin J It Arnistruntr Pnp Slienandoah la tbiUlSin §
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