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pil volííi dltl se bude jsdnou ta
deset let a kaldý rok tápls vlech
Celer? Concoocd
datlích nových voličů dosud neiane-ienýca k hlasování oprávninýeb
Do 1 isdna lfl99 viichni hlásící se
Koihmln
lék proti nřjhorílm
k registraci musí amřtl
přečisti
pNpailftm
rcvmatlamfj
ústavu státní a rotomťti jí a vysvětlili ji kdyl ae Jim přečte a teprve pak mohou atAti se voliči JlIiXODrtBA StOVA TAHÁ Osciaa
k volbě oprávněnými Osoby takto
Vik t
tanesené do namáčené doby
do smrti avé voliči leč by
te viech UM dokátal
atratily právo v následek odsoutení Nejtlavnijli
}eho
vyléčeni
po nlkolika mitiS-- '
a uvitoiní
Kdo přihlásí t k re
chorobi
ni
a utrpěni— idď
gi straci co vlič po 1 lednu 1898
né zdlouhavé USenl
jsa jinak oprávněn bude registrován bode-l- t uméti přečisti i napsali nikterý článek státní ústavy
Paine-ů- v
Celery Cosapouod Jest
aneb dokáže li že vlastní majetka
tím
tnámým prostředkem k vyléčení
ve státu nejméně ta $300 a že daně
revmatismu
a nébo ta minulý rok taplatil
Není upotřebí žádného adlou-baéTe prospěch EubiaeS
tkooienl k dokátánf tohoto
Ve Philadalphii odbývána v úte- tvrzení
rý valná sekůre občanů sympati
Účinky tohoto nejlepiího léku líc
aujícíoh a Kubánci o svobodu vlasti poiorovati okamžitě
své bujujfoími
Po nadiených
Ani týden neuplyne a revmatické
přijaty jednohlasně resoluce bolesti trnití
v nichž požaduje ae na Španělsku
Tisíce žen a mužů vypráví o dnech
aby Kubě samospráva dalo a táro-ve- a
nocích
utrpení a ochablosti Je! v
žádá se vláda naie aby ve
několika týdnech proměněna byla
prospěch Kubánců a vlády španěla sílu
eilost
ské aakročila
Jeden z hlavních
ův Celery Compound docíPaine
řečníků MoClure hlavní důrai v
řeči avé kladl na to že v čase vy- lil té známosti že zván jest lékem
puknutí války občanské Španělsko "jenž utdravuje"
Výsledky jim docílené známy Jsou
Jihany ta moo vAlěfcí utcalo a
V každém sUtu
kongres zajisté prý po svém sejití i široko daleko
ae příitího měsíce podobni pro! Unie nahromaděny byly v
čaaopl-nHoance iciai
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ie okresní úřady hlavně ale úřady
Šerif A po velké větiině do klína
jim spadnou ta tím se ale přepočí
tali a ve velké větiině okresů tví
třtili republikáné Pro úřad nej
vyššího soudce ivolen republikán
většinou 40000 hlasů nad čímž
ale právě poctiví republikáné rado
vati se nemusí an jest prohibiěá
kem prvého trna a hlasy pro něho
odevxdané většinu prohibičáckou
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Colorado ilo též velkou větiinou
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Utah kdež mimo volby úřadní
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ilo republikánsky
důkazy o nepopiratelné moci ťaine-ov- a
Kronika události
a
slušnou
větiinou
Celery Compoud v každém při
ústava přijata
pan Josef Tůma
Letní požár
Do
aneb nečisti
senátu ivoleno 10 republikánů
£27 Sooth Paulina Street
Z Baraboo Wis oznamováno v padu neryové choroby
5 demokratů a 3 jsou v
pochybno úterý že v okolí Umnfm značnou krve
é
uoitel v
svobodné
Léčí přiroteným spůsobem sesíle-nísti do aněmovny pak 39 republiká
měrou
lesní
že ji
a
řádí
ikole Doufáme že nalétneme v
požáry
každé části těla a zásobením
nů 7 demokratů a o 0 míst bude
1000 akrů leaa v plamenech se ochablých tkaniv novou
ním koneSaě Jednatele trvalého a
přea
petravou
volba nová
nalezA
městečka v vlévá čistou krev do žil a seailujío
Obyvatelstvo
odporoučíme Jej přícnt veSkerého
Ve Virginii bylo hlavní otátkou
aieho čtenářstva
Pan Tůma jest
plném počtu muselo praoovati aby takto celý systém tělesny odstraňuje
volební má li přijat býti nový tá zkAtu od domovů
nemoc
va
ti
rastu
avých odvrátilo
gávod nái v
po
oprávněn
kon volební jímž by
Pan Oscar Pike dobře známý obpoctivěji
kaldém ohledá a smíru
řúOOO za kníry
volba aajifitěna byla a tu přátelé
čan v Princeton Mo zaslal majiteV Rochester N Y taialova lům zátračného tohoto léku
nepožanallxuS
nlAlWt 1 ''i poctivá volby aspoň částečně byli
nnlnii
počátkem týdne Richard Tait holi dovaný dopis následujícího tnéní
a Knihovny Ammckémn
AmmnŽ „ 9mJu úspěini utmuvie demokratům 24 če
M Duetohelera na náhradu
"Před dvěma lety oohuravěl jsem
míst
avých měli exuvernér Campbell
obnoan $5000 ta kníry kteréž prý neduhem Jemuž lékaři řikali chřipled ani to jim nepomohlo a větžina
Kentucky tato dosavadní baita mu omylem oholeny byly Tait ka Bylo mi Již lépe když Jsem
demokratická
tentokráte pod úto
republikánská přesaliovati tu bude I
přiiel v sobotu poněkud nachme- - náhle prudce nachladí Doatal jsena
n
y republikánskými paaia a repu
1000CO hlasů Do tákooodárstv
en do imíněné holírny a po usa revmatismus prvně jenom v kloubech mých ramen později v rukou
ivoleno 30 republikánů 0 demo blikánaký výbor státní tvrdí Ze zení se v Židli
poručil ai důkladné a konečně
Jednatel
v celém těle
Nohy i ru
kratů a 1 populista do senátu a 87 Iiradley avolen guvernérem větii- oholení načež
uanul Holič ruce mě
heiky
a
rukama
nemohl
nou
otekly
hlasů
a
10000
lístek
ostatní
25
a
demokratů do aně
republikánů
rotkasu mu daného poslechnul a jsem hlavy dosáhnouti aniž aeavléoi
větiiaami
A
c
podobnými
pro
movny
Taita konečně probudil ne aneb obléci
rovněž tak nemohl
horšího
že i tákono-dárstv- když
demokraty
tasažen
očekával že místo zaplacení výči' jsem bea pomoci
židle povsUti
byl též vlnou
Maryland
dostalo se v ruce republi- tek a konečně i
se mu do- - Rok o půl tkouiel jsem vieho druha
republikánskou a demokraté pora kánů a
žaloby
tím i ivolení republikánské- sUne Oholil mu
ženi na celé čáře neboť republi
totiž i kníry léky a aarsaparilly a malou neb lád- ho senátora spolkového
aajiitěno
káné nejen že svolili svého guver
na kterých si Tait Uk mnoho ta- - nou úlevou liyl jsem 73 roků stár
Nkdo poradil mi abych tknail
jest
néra a celý lístek státní a nejea že
kládal že itrátu jich méně jak Paine-ůjedné z oejvětsich pojišťujících
v
Po vy
dalo
Celery Compound
demokratům
ivítětili ve velké větiině měst ale Missitnippi
5000 prý mu nenahradí
spoječností na světě
láhví
cítil
užití
taačnoa
tří
jsem
dostali i větiinu v tákonodárstvu obvyklou větiinu 60000 hlaaů i
úlevou
Itávka ieletnlčol
neboť v sněmovně bude 68 republi
T Konth Carellně
pro stát lowu a Nebrasku
"Využil jsem 19 láhví a výsledek
pukla počátkem týdne na systé
vj
kánft proti 24 demokratům v sená skončena
že jím a spím dobře moha
mu Great Northern dráhy a jsou jest ten
byla počátkem týl
svou
tu Dak 15 demokratů Brati
11
práci sám tastali a pohybuji
_ _ ústavodárnA konveace a
— nnn
r
r
že nebode-odr
před
obavy
požadavkům
se
úřadovna
blikánům
Porážka demokratická čením
jako obyčejně bez pomoci Chtěl
nový tákon volební dělniotva vyhověno na celém se- - jsem napsati do místního časopisu
přijat
205 Flrxt National Kank Illdg přiČítAna jest vieobecně senátoru navržený Tillmanem 69
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I
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"Paine-ů- v
Celery Compound mni
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