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liUUa V CUliC HannaSheridanWalnntBIock a j
Naie Houtliern Illinois uhlí Jest velmi dobré Jak pro vařoní tak

pro vytápění ořechové $550 kusové 9575 Cberokoe velmi vý-

hřevné uhlí ořechové $575 kusové 500) Devier ořechové $400
kusové $425 — Naíe tvrdé uhlí je Scrantou clivalně známé Jako
ncJlepSÍ Peunsjlranský authraclt Dobrý poloanthraelt do vytá pí-
cích pcí $800 Všecko uaSe ublí Je čistě přesívané a lze Je pření-ž- it

na kterékoli měittké roce

COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 Úřadovna: 1416 ťtruam ulice

Přehled ze srčta politického a kronika udutí Rozhledy ve svété politickém i společenském

byl guvernérem iowským Shawem

do Des Moinei k druhému jeho
nastolení Zimmei narodil se v

Schoharie okresu N Y na něko-

lik měsíců před smrtí George Wash-ington- a

Do Clinton přistěhoval
se před 50 lety Přežilo jej sedm

dětí z nichž nejstaršímu jest 77
roků Měl 40 vnuků a dvacet pra-

vnuků

Pracoval v neflŽH

V Mexiku Mo obviněn byl
farmer Goodfree Winzer z nesvě-n- í

neděle a ve středu uznán vin-

ným Sousedé jeho svědčili proti
němu Před velkou porotou obvi-

nili jej z pěti přestupků -- z paření

prasat bílení stromů stohování
ovsa a Škvaření sádla Usvědčen

byt z prvých dvou přestupků a od-

souzen pro každý k pokutě $10

jákem téhož dne asi ve 4:30 hod
a několik obchodních budov bylo
ztroskotáno Ulice byly zatopeny
řeka se rozvodnila a zatopila past-

viny a pole na kolik mil tak Že

mnoho dobytka zahynulo a mnoho

korný bylo zničeno Železniční

doprava musela být zastavena —

Missouri Valley la a okolí stíže-n- o

bylo průtrží mračen prováze-
nou vichrem a krupobitím Cesty
byly zatopeny na mnohých mí

4 plné kvarty]

r St

žádalo proti tomu snížení cla na

pšenici i jiné hospodářské výrob-

ky jakož i zrušení zdravotních

opatření proti ruskému dobytku a
tím že se další vyjednávání do-

časně zastavilo

Bývalý poslanec Chas Roux

vyslovil sek jednomu americkému

zpravodaji že francouzský obchod
poklesá následkem nedostatku

podnikavosti Plavba a námořní
obchod přešly prý z většiny do
rukou Němců jichž loďstvo se
velice rozmohlo Roux vyslovil
ke konci své rozmluvy náhled že

by se Francouzové měli přiučit!
podnikavosti od Američanů aby
se opět vyšinuli na stupeň obcho-

du na němž se ještě před několi-

ka roky nalézali

Redaktor časopisu Libertavie

který při poslední návštěvě cara
ve Francii napsal Článek v němž

vyzýval ku zavraždění cara presi-
denta Loubeta a všech ministrů

byl zatčen pohnán před soud a
odsouzen na rok do káznice a ku

zaplacení 1000 franků pokuty
Vytrvalost větroplavce Santos

Dumonta jest skutečně obdivu-
hodná Po posledním nešťastném

pokusu opravil opět svůj balon a
dne 10 října vznesl se s ním na
zkoušku do výše Balon vyletěl
jako šipka a letěl proti větru se
značnou rychlostí nejméně 60 ki-

lometrů v hodině Přes hodinu
se vznášel Dumont s ním na Long-cham-

lítaje sem a tam za veli-

kého údivu četných zvědavců na-

čež se snesl před Grand Cascade
Po chvíli se opět vznesl a vrátil
se na stanoviště Aero klubu od-

kud z počátku vyletěl Dumont
se svým balonem lítal jako pták v

povětří a povzbuzen tímto šťast-

ným pokusem chtěl druhého dne

podniknouti plavbu vzduchem ko-

lem Eiffelovy věže o Deutchovu
cenu 100000 franků leč sotva
že se vznesl porouchalo se mu
kormidlo a on musel snésti se

dolů

IV

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

Schleyův čestný soud

Svědkové vládní jež vedl kapi-
tán Letnly aby obhájil nedůstojné
jednání námořního sekretariátu
vů£i Schleyovibyli již vyslechnuti
a nyní povede admirál Schley své

svědky k obhajobě své cti Jedním
z nejzávažnějších svědka na nějž
klika Sampsonova spoléhala byl

kapitán Chadwick chef námořního
štábu Sampsonova a ten ov5em

ve svědectví svém okázal celou tu

nízkou a nevysvětlitelnou závist

jakou ovládán byl Sampsoa a jeho
nohsledové vůči Schleyovi avšak

místo aby tomuto uškodit tu mu

tím jin prospěl Chidwick oká-

zal v něm tu celou malichernou
zášťale nemohl uvésti jediný bod

že by jednání Schteyovo bylo za-

sluhovalo odsouzení naopak musel

ve svědectví svém doznati že před
admirálem Schleyem —bezpochyby

zúmyslně — zatajeny byly zprávy
dúleťté o signálech ujednaných
mezi kubánskými povstalci na

břehu a admirálem Sampsooem a

nejen to ale i zpráva že španěl
ské lodi nalézají se v Santiagu
byla zbytečně zdržována aby

Schley nemohl se dle ní říditi —

Klika Sampsonova aby zmírnila
ostří výpovědí kapitána Cooka

který velel na lodi Brooklyn z níž

Schley řídil vítězný svůj bojpovo
(ala jej v posledním okamžiku za

svého svědkaale slyšela z úst jeho

jedině svůj ortel když 'kapitán
Cook před soudem jasným pev-

ným hlasem pravil "že považuje
admirála Schleye za vlasteneckého
a nadšeně chrabrého velitele!"

% Před schůzí kabinetu před-

minulé úterý doruCil nový vyslanec

argentinský seňor Don Martin

Garcja „Meroupqvěřující listiny
své presidentu prostřednictvím
výpomocného sekretáře1 Obvyklé

projevy "dobré vůle" byly vymě-

něny t

% Senátor Dietrich z Nebrasky
navštívil generálního poštmistra
ředitele censovoí úřadovny sekre-

táře vnitra a sekretáře pokladny
Ve čtvrtek měl rozmluvu s výkon-

ným sekretářem státním a s odbo-

rem soudním Prvou věcío kterouž
senátor z Nebrasky požádal bylo

přeložení Josefa J Langera z Wil-be- r

Neb nynějSího konsula v

Solingen v Německu do Prahy v

Čechách což znamená že pan

Langer má největší naději na

znaCné povýšení Za návštěvy své

v odboru soudním žádal Dietrich

aby N V Harlan z Yorku Neb

nynější distriktní návladní pro
Notie Alaska jmenován byl

soudcem U generálního
poštmistra žádal o zřízení dalších
stanic pro svobodnou donášku ve

státu ___________
KRONIKA UDÁLOSTÍ

Banka oloupena
V Narka Kans roztříštili v

pátek časně t rána zkušení lupiči
dynamitem pokladnu ve státní
bance a zmocnivše se 115000
Většinou to hotových peněz uprch
li Jakmile se bankovní úřadníci o

loupeži té dověděli telegrafovali
do Batrice Neb pro Fultonovy
slídné psy kteříž i s cvičitelem

přibyli do Narky zvláštním vlakem

jenž jel rychlostí 53 mil za hodinu

Psí byli ihned puštěni po stopě
lupiSů dle posledních zpráv sle

dováli lyto až do HubbellNeb do

vzdálenosti 18 mil oj místa lou-

peže kde lupiči bezpochyby vsedli

na vlak jedoucí do Denver Ban

kovní úřadníci vypsali o Jménu

15000 nt polapení a usvědčení

lupičů

fcííiai bouře v lowi

Ve čtvrtuk o 5 hol olpolední
navštíveno bylo město De

M ines prulkýn lijákem prová-

zeným krupobitím největŠím v

tomto roce Ble k sjel do centrál

ního presbyteriánského kostela

jenž nalézá se uprostřed města a

ziačně ť) poškoJil v

níž nalézá se městská knihovna

zapálena byla bleskem a škoda na

knihách zejména vodou spůsobe-n- í

j4t velká Circle II H naléha-

jící e hořejším poschodí a pou-žívan- ý

židovským klubem utrpěl
škody v obaosu asi I5 000 She-naiioa-

la" usazeno bylo prud-

kou bouří provázenou silným li

Rakousko-Uhersk- o

Ttojspolek mi prý na kahániu —

Balkánská otázka na přetřesu

Opět proskakují zprávy že rná

starý Bismarkem i utvořený troj-spole- k

na kahánku- - Rakousko

prý poslalo do Berlína vyhrůžku
v tom směru a kněmu připojila se
i Itálií Císař Vilm— tak aspoň
tvrdí úřední listy na tyto vyhnlž-k- y

mnoho nedbá a hledá prý jiné
mezinárodní kombinace v náhradu
za trojspolek

V Rakousku by Maďaři a Něm-

ci rozpadnutí se trojspolku těžce

nesli ale Itálie by svrhla jehojho
lehko a bei velkého nucení Již
dnes čtyry pětiny poslanců v ital-

ském sněmu jsou zaujato proti

trojspolku který byl Itálii donu-
cen Crispim a Humberttm V

příštích několika týdnech až se

sejde říšský sněm tu má se o této

důležité otázce rozhodovati
V rakouských vládních kruzích

se doufá že car urovná balkán-

skou otázku bez krveprolití a že

obnoví opět berlínskou smlouvu

z r 1878 Smlouva ta stává sice

jen na papíře neboť ani Rusko

ani Rakousko se jí neřídí avšak

přece jen slouží za částečnou zá-

ruku míru

Císař rakouský měl minulého

týdne s kiálem rumunským a

ministrem za-

hraničních záležitostí hrab Golu-chowski- m

dlouhé porady jichž
účel zůstal dosud tajností ale v

zasvěcených kruzích se práví že

účelem této schůzky bylo udržení

míru na poloostrově Balkánském

K tomu se ještě dokládá nezaru-

čená zpráva že mezi Rakouskem

a Rumunskem uzavřeno jakési

vojenské dohodnutí

4 Rusko ~
?

Americký kapitál v Petrohradí —

Pobízejí vládu k finům —Drahá

pomoc — Vyhýbavá odpovld

V Petrohradu právě mešká zá-

stupce firmy Murray A Verner z

Pittsburgu kterážto firma podala
městské správě tamní návrh ohled

ně převzetí všech pouličních trati
v Petrohradu a založení zvláštní
akciové společnosti 3e základním

kapitálem 100 mi' rub ů Dle

přiloženého plánu byly by tratě
všech pouličních drah značně roz-

šířeny a zařízeny vesměs s elektri-

ckou pohonovou sílou: Plán ten

byl velmi příznivě přijat a vše-

obecně se vyslovuje přesvědčení
že dojde k jeho uskutečnění
Smrt aíganistanského emíra vy-

volala všeobecné vzrušení v ru-

ském časopisectvu které v důtkli-výc- h

článcích připomíná vládě že

nadešla doba činu pro Rusko a

vyzývá ji aby obsadilo Herat
Rusko prý nesmí nikdy přivolit

aby Anglie ovládla Aíganistan a

mír nebude zajištěn ničím jiným
nežli bude li prý Herat obsazen

ruským vojskem
Dle některých zpráv vyjednává

ruská vláda s Tureckem a slibuje
tomuto pomoc v jeho sporu s

Francií požaduje však za to od-

stoupení burgtuského přístavu
ležícího 76 mil severo východně
od Drinopole odkud trvá plavba

po moři k Cařihradu pouhých 10

hodin Kdyby Rusko se zmocnilo

tohoto přístavu tu by ovládlo

téměř celý Cařihrad
V Pavlouce městečku čítajícím

4000 obyvatelů vzdáleném 120
mil od Charkova došlo v kostele
k řežbě mezi staro pravoslavnými
a reformovanými v níž bylo usmr-

ceno 80 lidí Kostel podobá se

téměř zřícenině
K finančnímu ministru VVitteovi

učiněn dotaz jak se zachová vůči

liberálnější obchodní politice Spoj
Států načež tento prohlásil že

než dá odpověď musí dříve vědět

v čem změna oné politiky bude

vlastně pozůstávat

Francie

Špatná odbortit — Poklona Američa-

nům —Odsomený redaktor — V-

ytrvalost Dum ntova nese ovoce

K ministru zahraničních záleži-

tostí Delcasseovi doutavila se

deputace vinařů ze Charente aby
se od něj dozvěděla co odpovědě-
lo Rusko na jich požadavky Del

casse odvětil že se všemožně po
koušel přimčti Rusko ku snížení
cel na víno a kořalku ale Rusko

Bulharsko

Marni hledáni missionářky Stoneovi

Unesená americká missionářka
Stoneová dosud působí starosti

nejen bulharské ale i turecké vlá-

dě Tři prapory bulharské pě-

choty prohledali celou krajinu
mezi Samakorem a Dubnicou
aniž by byli nalezli ztracenou mis-sionář-

Plukovník Gešov se

30 j pěšáky a 500 dragouny pro-
hledává pohoří Despota a Rhodop
ale nenašel zde žádných stop po
banditech již Stoneovou unesli
Bulharská policie tvrdí že tato se
nalézá kdesi blízko turecké vsi

Jakruta kdež ji prý střeží 20 haj-duk- ů

Bandité žádají za propu-
štění Stoneové $1 10000 a hrozí
že ji zabíjí jestli tato suma nebude
co nejdříve složena

Nizozemí

Deputace u Kruegera

V druhý výroční den vypuknutí
války v jižní Africe vydaly se

četné deputace do Hilversumu
kde jest ubytován stařičký presi-

dent zaválské republiky Krueger
Nejen deputace z Holandska ale

zároveň jiné přijely by dokázaly
že sympatie v srdcích evropských
národů dosud nevymřela pro sta
tečné Búry President Krueger
byl touto vroucnou účastí nanej-

výš dojat a ní vzklíčena nová na-

děj v šťastný konečný výsledek
dlouhého zápasu

Anglie

Smutné přiznáni vlády Nové sta- -

rošti

Na poslední novinářské útoky v

nichž vyčítáno vládě že její ne
dbalostí válka v jižní Africe nebyla
dosud ukončena vydal sekretář
Brodrick tuto úřadní zprávu:
Máme v jižní Africe 200000 mužů

vojska se 450 děly Dalších 109-00- 0

mužů nalézá se ve výcviku
tak že můžeme armádu tamní dle

potřeby stále udržovati ve stejné
síle a kdyby potřeba kázala mů-

žeme vojsko jiho africké rychle
sesíliti — Na vzdor tomu se vytý-

ká vládě že nedostatkem vojska
válku stále prodlužuje Vydržuje
me dále 314000 lidí potravinami
a 248000 koní a mezků pící z

nichž se obou nalézá zásoba na

čtyry měsíce na místě válečného

dějiště Každého měsíce se ještě
dováží do jižní Afriky 10000
koní čerstvých Vláda se nikdy
nemíchala do záležitostí vojen-

ských na bojišti a generál Kitche-ne- r

má zcela volnou ruku v jedná-
ní Jen Jednou žádal o posilu
když generál DeWet vtrhaul do

Kapská a posila mu také ihned

byla odeslána
Z tohoto veřejného prohlášení

vlády jde pa jev o že v Africe je: t

nejméně 20 vojáků na 1 Búra a

vzdor tomu Angličané nemohou
tam ještě ničeho pořídit
Smrt afghanistanskébo emíra

spůsobila vládě nové starosti Sta-

rý emír dovedl ovládat kmeny
svého území železnou rukou a za

úplatek od Anglie ročně přijímaný
stál v cestě veškerým plánům Ru-sl-- a

Nyní vláda není jista zdali

jeho syn dovede kráčet v šlépějích
svého otce a dovede-l- i zabrániti
tomu aby se Rusko nezmocnilo
Heratu Tyto nové starosti dolé-

hají na vládu tížeji nežli ona při-

znává poněvadž nechce pobouřit
ještě více lid tak již dosti rozji
třený

Z bojišti v jižní Africe

Vojenská vralda — Zajeti chorého

britského velitele — Předčasná
radost— veliké zklamáni

Kitchener jest patrně odhodlán

vojenskými vraždami potlačiti
sympatie holandského obyvatel-
stva Kapské kolonie k bojujícím
jich bratrům Na počátku tohoto
měsíce zajal major Scobel blíže

Petersburgu velitele Lottera s ně
kolika muži vesměs to rebely z

kolonie Lotter postaven před
soud a odsouzen k smrti a dne

it října tento rozsudek nad ním

vvkonán a on zastřelen Kráčel

10 roků staré

Kaney Creek"!

t liořnllíy J

1

za $300
j ZÁSILKA VYPLACENA

Zifiokoenost zaručena neb
1

peníze se vrátí
i

J ADRESUJTE:

! Chicago Liquor House
402 dortb 16 tli St OmahaNeb

1

J REFERENCE: VSeohnv obchodní Jedna- - J

i telny a expressní společnosti

I ÍT Za správné vyříaenl viech objedn- - !
vek rufii red 1 1 AuilRS '

TÉ7W' Čistá kořalka

plné kvarty

$300 galloi
neb gallonový plucar

Zásylka vyplacma
Není lt zboží takým
jak tvrdíme peníze
se vrátí
Reference : Která-

koliv banka neb ex-

pressníKINTVCKT IKHWt CQ společnost

KEMTOCKY

LIQUOR CO

SOL GOL8TKOM
majitel

Skladiště v 80 Omaba 2603 N

Objednávky západní od Nebrasky
mtsi snitl ne méně na 3 gallony by
zásilka vyplacena byla

Rutíme za pravdivost výie nvedenébo

vstříc smrti jako pravý hrdina a
krev jeho bude volat o pomstu k

jeho krajanům Pět jeho stoupen-
ců odsouzeno bylo na doživotí do -

káznice a jeden mladík odsouzen
ku 20 ranám holí a ku poljruv ža
láři na tak dlouho pokud válka
nebude skončena
Kitchener oznámil že zajat byl

burský komandant Sheefer gen
Frenchem Nemoc donutila jej že

nemohl seděti na koni a musel pc-uŽí-

buggy a tím se stalo že

padl anglické jízdě do rukou'
Angličané rozhlašovali vítězně

do světa že vrchní velitel búrské

armády Botha zatlačen byl do
růžku z něhož najisto nebude
moci vyklouznouti více ale záhy
tento jásot proměnil se ve skřípa-
ní zubů Bothajsa pronásledován
poslal své dopravní vozy pod ve
děním velitele Grobelara směrem

východním a Grobelar šťastně vy-

klouznul Botha jej pozdi i násle-

doval avšak shledal že mezitím

Angličané mu odřízli ústup a na

to se obrátil směrem severním a

zastavil se u Piel Retiefu aby do

přál lidu svému odpočinku TV

anglická oddělení jej stále proná
sledovala na tomto pochodu ne
mohla ho však dostihnout! a Botbf
proklouznul do Pongola lesů blíž

Suneburgu v Zavaalsku kde jest
bezpečen před útokem anglickýcl
přesil Anglické vojsko mohlo b
tak daleko vniknout jen v malých
odděleních a s těmi by byl Botha
brzo hotov
Následkem prohlášeného stan

ného práva nemohou z bojiště ti

jiné zprávy do světa nt'
ony

-- jež posýlá Kitchener a proh
každá taková zpráva musí přijímá
na býti s nedůvěrou a nebyl
bychom pranic překvapeni kdyb
záhy nepřišly z jižní Afriky nějakť
zprávy o "vítězstvích'' aby lid
Anglii se zase trochu ukonejšil

Všechny druhy nemocí žaludku

dostavují se ze změnou ročníbt

počasí nicméně každá nemoč la
ludeční vyléčí se použitím Lt
August Koenig's Hamburger Tr~

'

fen nejlepŠího to Itka domic" --

Použijte jich ihned '

stech vymlety a železniční dopra
va spozděna

Osula]? výbuch

V Erie Pa vybuchl ve středu
večer parní kotel ve slévárně mo-

sazil Hayes Manufacturing Co na

záp 11 ul a tíípatrová cihelná

byla úplně zničena Zároveň zni

čen byl výbuchem přístavek hotelu
Liebelnva v němž chystaly služky
večeři Šest služek zaměstnaných
v kuchyni pohřbeno bylo v tro
skách jež k dovršení neštěstí se

vzňaly Povolaní hasiči přibyli
ihned k požáru a snažili se nejen
plameny uhasiti ale i zasypané
nešťastníky z trosek vysvoboditi
Dvě ženy kuchařka Ella Dolano-v- á

a služka Františka Levenbuská

zraněny byly smrtelně čtyři služ-

ky v hotelu a hlídač ve slévárně
lehce a sklepník Jack Davidson
těžce Škoda výbuchem tím na
slévárně a hotelu spůsobená odha-

duje se na $50000

Matka nedůvěřuje dceři

Paní Mary Richmondová matka

Mary Isabclly Bitnerovéuvězněné
v Dayton O následkem podezře-
ní že otrávila sestru svou paní
Pughovou a že i jiné vraždy spá-

chala vyjádřila se ve středu o

smrti dcery své: "Roznemohla se
v pátek večer minulého týdne hned

po večeři a všechny příznaky po-

ukazovaly na otravu Stav její
bqrŠil se stále av~sobotu v pole-

dne povolala lékaře Než zemřela
v neděli večer v 8 hodin právě
když chtěla učiniti poslední vůli

kterouž mi chtěla odkázati majetek
svůj Bitnerová ošetřovala nemoc-

nou dceru a nedovolila mi ve svět-

nici setrvati aniž dojiti pro třetí
dceru mou Brownovou ale já této

přece vzkázala aby přišla Bitner-

ová sdělila mi hned na počátku že

se nemocná neuzdraví Pohřeb její
odbýván následují:! úterek Zůsta-

la jsem u Bitnerové až do pátku
kdy odebrala jsem se k Brown

ovům Tam dostavili se dva poli
čisté a vyslýchali mne Pravili že

v žaludku Pugh-ov- é nalezen byl
jed a tázali se mne zdali viděla

jsem v domě Bitnerové nějaký jed
V pátek večer byla jsem opětně u

Bitnerové jež byla rozrušena a

oervosní V sobotu ráno odjela
jsem doAddison Mich" K dalším

dotazům odvětila nešťastná žena'
že sama nemůže věřiti že Bitner-

ová jest nevinna Žalem sdrcená
matťa bydlí v Addisoo u svého

syna

Karolínka dosud straší

Ve Wheeliog WVa uvězněna

byla proslulá sekernice Carrie Na

tionová ježto nechtěla zaplatit!
ani I20 pokuty ani dátt záruku
míru ani město opustili Předmin

pondělí večer v průvodu asi 400
mužů a žen vnikla do salonuavšak
byla zatčena dříve než mohla se

kyrky použiti Mayor Sweeney dal
jí na vybranou aby buď město

opustila aneb 30 dní ve vězení si

odseděla

Traflďá smrt stařičkých manielS

V městečku Princetoo vzdále

ném asi 20 mil severně od Daven-po- rt

la nalezena byla ve středu
ráno ve svém obydlí pf Robert
McKinneyová sející v sesli u stolu
a s tělem opřeným o zeď Byla
mrtva a dfra v těle iejf kulí spů
sobená nasvědčovala že byla za

střelena V jedné hořejší světnici
mnž-- l ležel mrte? v psteli
puSka pak ležela blíže na podlaze
Má se za to že McKinaey zastře
lil choť svou drže nejspíše pušku
pod stolem a pak spáchal sebe-

vražd'! Oba byli již přes 70 let
staří a zámožní McKinney byl v

poslední době trudnomyslný ježto
musel zanechali kovářství násled-

kem vysokého stáří

Vzácné stárl
V Clinton la zemřel přeaiuin

úterý Villiaro Zimmer nejstarší
muž v lowě Dne 15 dubna osla-

voval své sto a dvouleté narozeni

ny Dne 11 ledna 1900 pozván

Laciné ovoce

vede přirozeně k jeho hojnějšímu
používání fcteré bývá někdy až pří-

liš hojným a při vší zdravosti ovo-

ce mívá jako každá přílišoost a

nestřídmost v zápětí nepříjemné
následky Tyto však mohou býti
snadno odstraněny použitím dávky
Trinerova léčivého hořkého vína

které upraví zažívání a vyčistí
vnitřnosti jakož i krevnadbytkem
kyseliny příliš ostrou Trinerovo
hořké víno jediné opravdu léčivé

v Americe jest vůbec uznaným

nejlepším lékem na všecky nemoce

žaludeční jaterní i ledvinové které

rychle a spolehlivě odstraňuje a

před nimi ochraňuje Zároveň
sílí a osvěžuje tělo i mysl jak
uznáno zkušenými lékaři Pravé

jehož léčivý účinek je zaručen vy-

rábí pouze Jos Triner 799 S

Ashland Ave Chicago a jen láhve

jménem jeho opatřené beřte v lé-

kárnách! Ve všech podobných
případech ochuravění doporučuje-
me znamenitý prostředek tento co

nejvřeleji neboť dobrý výsledek je
zaručen

DROBNÉ ZPRÁVY

Ve čtvrtek vyhozena byla do

povětří Harperova továrna na

nitroglycerine v Ridge Farm Pa

Příčina výbuchu nebude známa

nikdy neboť oba muži výrobou
nitroglycerinu zaměstnaní zahy-

nuli

V St Joseph Mo' zraněn
byl ve středu večer smrtelně Bert
Hamilton superintendent v

Hammondových Ne-

šťastnou náhodou dostal se pod
kola elektrické káry jež mu roz-

drtila obě nohy' Bert Hamilton
znám jest dobře v So Omaze

Ve vsi Oriskan sedm mil zá-

padně od Utica N V srazil se

předminulé úterý nákladní vlak

New York Central a HudsonRiver
dráhv s lehkým parostrojem Při
srážce té byli čtyřijželezniční zří-

zenci usmrceni a jeden zraněn

Blíže Evanstonu Vyo na-

paden byl George King zuřivým

býkem King vypálil na zvíře dvě

rány z pušky a tota ač zraněné
srazilo jej k zemi V okakamžiku

kdy býk chystal se probodnouti
jej rohy střelil jej King do očí

Býk na to ihned odoěhl King byl

nebezpečně zraněn

Nedaleko Fort Dodge la
usmrcen byl předmin úterý večer

Thomas Dwyer ' Vezl se svým
bratrem velký náklad lnu když

pojednou na cestě s příkrého kop-

ce vůz se roztrhl a koně se splaši-
li Oba muži skočili s vozu a

Thomas se zabil

Blíže Barracksville VV Va

srazily se ve středu dva nákladní

vlaky Baltimore &Ohio dráhy při
čemž strojvedoucí Harry Weigle
byl usmrcen čtyři zřízenci byli
více méně zraněni a za {150000
majetku zničeno

V Lehighmalé vesoičce blíže

vVebster City la zemřel předmi
oulé úterý starý osadník John Fye
ve stáří 100 roků 8 měsíců a pět
dnů Ft bydlel v okolí tom po 50
let Byl nemocen pouze kratičkou
dobu

Na aoletou učitelku Violet

Whittakerovou učiněn byl nemrav

ný útok ve venkovské škole v

Highlaid towosh pn okresu Min-nehah- a

S D Následkem deště

nepřišly dítíy do školy ale učitel

ka vzdor tomu setrvala ve škole
až do 11:30 hod V době té přišel
do školy asi afletý muž a vida že

jest samoto? učinil na ni útok
avšak statečná dívka se mu ubrá-

nila ač zraněn byla nožem do

ramene

Nemáte-l- i pražádné chuti
vám pokrm a cítíte li se

nevolnými po jídle můžete věděti
Že vám je třeba dávky Chamber-Iain- '

Stomach and Liver Tablets
Cena 25 ctů Vzorky zdarma a
všech lékárníků m
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V Némecko

Americká obilní konkurence —Bída
mezi dllnictvem — Podnikavost

Lloydu — Oslava velikého učence

Země tato postižena byla špat-

nou úrodou ale vzdor tomu cena

pšenice ná německém trhu jest
velmi nízká jako nebyla již dáv-

no V posledních 3 měsících
sklesla o 14 marek na tuně Ča

sopisy to svádějí na velikou ame

rickou úrodu a na ohromný přívoz
americké pšenice do německých
přístavů Jen v hamburském

přístavu bylo během měsíce září
složeno s lodí 107000 tun pšeni-

ce z cizích zemí nejvíce ze Spoj
Států a sice 101000 tun Ná-

sledkem toho německá strana ze-

mědělců žádá aby clo na obiliny
bylo co nejdříve zvýšeno

Ministr veřejných prací vydal
rozkaz všem Železničním správám
aby neodkladně přikročili ku pro-
vedení všech staveb které mají v

projektu Také ministr námořni-

ctví nařídil aby peníze říšskou
radou na stavbu lodi povolené
byly co nejrychleji k účelu tomu

upotřebeny tak aby se válečné
loďstvo co nejrychleji stavělo
Vláda tím chce aspoň částečně

odpomoci nedostatku práce a z ní

povstávající bídě mezi dělnictvem

Paroplavební bremská společ-
nost chce docíliti pomocí svých
lodí spojení kolem celého světa a

co nevidět začnou lodě severo
německého Lloydu jezditi z čín-

ských a žapanských přístavů do

San Francisca přes Honolulu V

Tiencinu a jiných asiatských mě-

stech jest již toto spojení ohlašo
váno v časopisech Nyní má

Lloyd již pravidelné spojení z

Brem do Hong Kongu a Šangaii
na východ a do New Yorku na zá

pad zařízením paroplavby z Asie

do San Francisca bude mít i spo
lečnost ta spojení kolem celé ze-

měkoule

K oslavě 8oletých narozenin

slovutného učence Virchova sjí-

ždějí se do Berlína vynikající vě-

dátoři ze všech části Evropy Ča-

sopisy pojednávají o neocenitelné

vědecké činnosti jeho a o zápalu
s kterýmž jest vědě oddán neboť

kromě 4— 5 hodinového spánku
denně jest celý jeho život zasvě-

cen studiím o


