
POKRQ ZÁPADU
M Miř At fttl fft ##! kt rHW4 MIMSR4 4 tfift rf4 4P

J—

ROČNÍK XXIV ČÍSLO 4ff OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 18 OBEZNÁ 1890 n
Potrobuíom VYsr#S se

lli"řfií lf d"!i při pllfatkf n

„ té k t 4 i á a

pJijp pf„ p!řf p'ittr4
_

němí tíl i k n píípi l!# Ir Wffl

A Hfi h j- - lit h i i j
i ti

A f t

l ť hovit h t jiluffll N '"ri ki
lit H

pi ři'ii' "i ř 4 1 '4r
l1'i lomu vi ik f'í lesími I Iřiví

el k fk"iif ♦ lttí eiMfřá

fsj sfik'i ti j lín" io i '(4sIW" Jlh'rtHříff t)řlft( r
' í# '' "

lifl! "Nm tiofhf iMf
tnnikí UM Z h r! mfrf ůřt f p tt(ki o b ii Zm(ftif fl lřlf I

tftt Hpfjanířn Mř4m loťti přhMfcni řUnf NflfAlmlllíipilllHMřlhl-fřtíl- y

kt#fhi imyli %m „ n jj U fMiyJ VJtfl firrry JfMf (ftlO
rUt) fnitaoty au ťmi ♦t4fn( 1 i Uf d-- mi MmnWifih
l4 ly lpfilk # fiíď(f"

I nl NréU

idmtiííM ♦ t„tttt vUrf W
tovnl-'i- ilHt Hit ÍhA

ťu i Alunin í'd- - f
hAífll jdnilo n lo fny li Hp'iJ

Mtály e (4f ft i ti il v dolet h

Unifif h vypuknuv! právo i%krilit

Tehdy Jáhla loti! pd íot kfj
ký 'ii spolkový Otvdáol soii lnl-h-

lákaní proti hofftfkftm a t n

tom zaklad I ornUoára

spravedlnosti 4 pokofrh
dovd4vt s m5Je č linut k

lo iHiiitánn a stávka doufná
lállitost výhradní rn(tnl prodli
lfi% % statiovisko lot nyní m-jv-

íím nondí-- spolkovém potvrzeno

strana

V 1'ittsbiirgi I' odtýáfi v

on lfll poraHI sMlie se stranami

d(avalnfmi za účelem rozhodnutí

oorfi t
7M ř4I#diWt třrt

Mfjpři'ifffn'1 přlik i jjífH íť
lfiM „ nk řr !

Wf(( „MtJ„írf fi f fřř4

MIMU fťn fMi4 kl ráli
WÍ#ít '4k'ijfi f ř toUfml

m"M h ""4m bfli

bt h Itmtmnýrh rlir ti #-- fi

k nníi r4lJI # Wby na
H lnf p4 l pr ovati nflm

Vjhwílll llt 4 fiílh
7 Oklthoma City Okla otrá

rnno v íítfřý I buof lkní
iJftitl od řiit vid4lff4 v Díl

t„ttinii ní]lk„t tkht i

( mlum '„ řU(

M Alia
raněno

rs'l4 a řlrrM4
v návalu chvilkového šílenství

sp4vhl v útf rý r v All-to- n n

l'a rillntý iittinl tankr a 'Uu

rady inřstskď K Kritsrhler Týl
jřpí jj „ (J)A 0„ bHZseniioslf

(„i Úřínkovalo na jeho mysl uk
1 „ejspli m rozumem se minul
a la manlHkii svou klyl lato v

hluboký spánek pohřížena byla za-

střelil a na lo sám sobě dvě kule
do moiku vpálil

~-- Káby na farmárk

Hospodářským odborem vydána a
v úterý zpráva o zásobáfh pšenice
a korný v rukou farmera dosud se

nalézajících a vyjímáme z ní násle-

dovní Dle spolehlivých zpráv na-

lézá se na farmách dosud 1072-00000- 0

buslu korný čili 498 proc
celkové úrody před rokem nalézalo z

se v rukou farmerft 476000000
Do ciziny prodáno 210 procent

pro'i 134 v roce předchozím Prft-měrn- á

cena korný odhadována jest
na 256 centu - Pšenice nalézá se

v sýpkách farmerských dosud 123-00000- 0

bunlfi čili 203 procent
celkové úrody z čehož viak dlužno

ještě odrazili 49 procent na zásoby
z roku 1804 neb jeStě h tarif —

Tabáku sklizeno celkem 401544-00- 0

čili průměrně 775 lb z akru

při osázení 633950 akrfl Cena

sklizně odhadována na $35574-00- 0
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J-- t fjsicky ripmožn-- i ústrojí
tuozkovému iKtríťti notovou ener

jí'ii Wh by posilfiiijftd spánek noční

(ho orhablé časti znovu ovíŽÍI
Zbavení spánku v případech kds

rienl# nic učiněno k j ho odstrsnění
konc'í obyčejně v nervovém rozruchu

Šíleností
Dnešního dne jest daleko více pří

pádu neuralgického bolení hlavy
daleko více revruatistnu nespaní a

nervosnosti nežli za celý věk minulý

Aby zlo totj odstranil věnoval

Prof Klw K Phelps MD LLD
Darmouth koleje nervovým nedu-hfl-

zvláštní studie Ovocem jeho
dlouholetého pátrání jest Paheftv

Celery Compound Obtížné nervové

nepořádky kteréž vnči dlouhému
léfteni neustávaly podlehly Jéku to-mu-

to

okamžitě

Muži i ženy trpící po léta přeru-

šovaným neposilujícím spánkem
bo-lení-

hlavy revmatismem a neural-

gií shledali v Paineovu Celery Com-poun- du

nejen rychlého léčitele svých
eduhft nýbrž cítili se daleko lip'

nežli po mnoho roku předcházejí-
cích
Za praktický přiklad o účinku to-

hoto pozoruhodného léku po celé

roe-ov- a vyslovuje se prospěch po

ctivé rrěny slibují se přiměřené

pense všem vysloužilcům a ku

konci požaduje se navržení McKia-leyh- o

co nejpřednějšího republi
kána a representanta zásad strany
té za presidenta

Na Kubu

Z přístavu charlestonského S

C vypinl v úterý parník "Commo-dore- "

a nákladem zbraní a nábojů
a sice udán za cíl přístav Tampa
ve Floridě má se však za to Ze

"cestou" parník ten u břehft kubán-

ských zastaví a náklad svůj tam

vyloží — So strany úřadu spolko-

vých nekladeny odplutí parníku

pražádné překážky

Demokraté v Rhode Island
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Himcoi ktřl v úieml značný po-

čet obchod vhmf aty tu ojine
nováni f4vri konktirstf podstaty
polálali čími zabráněno prý biti
má lomu aby irdiánký Jo rl
rol Freeman majetek Jejich skio
fiskovati namohl Jak jsme jil
oznámili odepřel Freefrmn smíšen
cftm vyplatiti roční jejich podporu
na lm základě Je rý některým
pravidlům jim nsttíiovfným nevy-

hověli a lu členové výše nvedcné

firmy lích to se zastávali a Free-man- a

k vyplacení peněz třch při-nuti- li

chtěli Tím však rozlili si
n pana jednatele ocel a proto také

jim nařídil aby Jo 15 dnů g rxli-na- mt

avými t ún-m-l imii4nkóho
kde! prý betoprávnčnS ne xdríují
ne odstranili jinak 2e majetek je-

jich dkonlinkov4n bude A tomu

nyní centou výíe uvedenou tabr4
niti clili- -

Iro mmjZleni pál
do Mexika taliem bylí ve Htředu

v Kl 1'ano Tx úřady upolkovými
Laura Aqoerre a Florrea Cha[a a

obviněni ze tpknulí majícího za

účel poruňení neutralimícb z&kona

Žaty! o na ne odpřiiahuut byl
konnulcm mexickým klerý! tvrdí
že důkaiy má jimi! dok&2e !e oba

ka vpádu do Mexika ho chystali a

zatím uíelem lidi najímali

ljlo by Jich fikoda

Chicagítí Italové Jmou prý v ná-

ladě bojovné a hodlají prý nabíd-

nout! alu!eb flvých vlanti její!
cest porážkou ▼ Abyoinii ohoíena

jeaL V pondřlí veoer odbývána v

itaUkém klubu valná Hchflze ItalA

v nll nemalým nadřením podpiiio-vá- n

parařtoí pi jím! ulalby vládě

ntblieny jou a projevována ocho-

ta na požádání bezodkladně centu

do Kírua za účelem připojení ae ku

armádě nastoupili — Italakým
kon-aule-

za14u mininUTHlvu války

lelegram Ze čtyřicet ItalA založilo

vlaitní netninu která! vlatttnfm ná-

kladem ivým na centu ne vydá a

pouze Žádá aby organinace jejich
zachována byla

rlitikU odTPtDOO

jak ae podobá chtěli zavónti na

Kubě leo tomu nchválení vlády

ipaněUké n od ostalo a tak fmy-l- a

onoho zanecháno Moudí no na

to následovního: V (talveston
nakládán parník "(tiler" moukou

pro Kobu určenou U$ ¥ pondělí
ďolel od olchodního jednatele spo-

lečnosti dotyčné a Havanny tele

gram náledovní: "Panuje velké

rozčilení mouku nepoaýlejt" Ka

kiy uj konvence nové strany teto

ouiiyvuni nyii rniia ru ii se ie
nová atrana tato pokřtěna bude co

"strana národní" a očck4vá se !

konvence národní obeslána bude

delegáty od strany aociální prohi-bičn- í

od unií d ě I n ícíýcTi a od far-inersk- é

alliance

ádá náhrailu

V Mitchell S I) doručena v

pondělí Šerifem okresu Aurora ob

Žaloba čtyřiceti devíti občanňm
tamním a sice Žalováni jxou reda-

ktorem McUridem na náhradu v

obnoHU $25000 za zničení tiskárny

jeho o čem! zprávu jsme ji! při-

nesli Jelikož obžalovaní jsou
toho náhledu Ze občanstvo v okr

Aurora Žalujícímu nakloněno jest
Zádati budou o přeložení soudu do

okresu jiného tak Ze delšího času

to vezme než k projednávání žalo-

by dojde
Smělá loupei

spáchána byla v pondělí k večeru
v Denver Colo na jedné z h

ulio tamních Neznámý

dlouhoprsťák vyrazil totiž sklo ve

výkladní skříni zlatnického obcho-

du Gotteslebenova na 10 ulici a

uchopiv schránku v ní! rftzné kle-

noty se 40 démanty v ceně 5f00

4 x k

"Pánové: V fřiUliíH mých

dn( h whuřivf l fři riál# lin-r- del

ífho duiKvnlho ittřpt rií sttl jsem
se dyspeptíkerri rjo ná!dsm
irosho zdrav' miel jm - po ča
i svho lichovfith' úřa l' Ví 14ti

Jsprn nyní Mři rok?) stár a titx-- své

ho dl nttn'l(i livola trpl jm élO
nezafituostí nťihfii jater zácpou
a i runfm Mýtil jifi í
liáiledkeru hiirncho svého spánku
musím lemflti jt mi podivením
ža Isem v přestál a že do driea lii
Jsm podivem nejn sám soiě nýbrl
i sc'i kdo! zvyky a stárl mé znají

Takovýmto říkám Že hledím sldo
vati zákony přírody a uHvtrn Paine
ftv Ct-b-r- y Compound kdjkoliv toho
třetn

"Využitím několika lahví Paine
ova Celery Compouid zlepšil jsem
stav svnj tou měrou že považuji sebe
za tak zdravého jak to v mém stáří
možno Lék ten rguluje játta Ža-

ludek i střeva Mám dobrou chuť k

jídlu posilující spánek játra činná
a nepotřebuji více žádných berlí
moha chodit i bez opory Lidé diví
se mému zlepšenému zevnějšku a

činnosti Vás vděčný
Wm A Smith"

Paineftv Celery Compound neusta-
ne dříve ve své úspěšné práci dokud
nové zdravé tkanivo nervosní neza-ujm- e

místo chorobného vysíleného
systému Není místečka v celém
těle jež by iiftsobivým úciukftm a

sílící moci Paineova Celery Com-pound- u

uniklo V případech silné

neuralgie revrnatismu tlukotu srdce
nezáživnoeti a nervosní ochablosti

jest Paineflv Celery Compound jedi-

ným lékem jeDŽ účinkuje přímo na
kořen nemoci upevní oslabený
systém proti těmto nepořádkfim a
znovu zbuduje silné zdravé tělo

hradně jen záležitostí státních a

zvláště odsuzována jest požadovaná

oprava ústavy jakožto pokus stra-

ny při vládě jsoucí jímž vládu
svou i na dále zabezpečit! si chce

Republikáne kunsuxští

odbývali státní svou konvenci za

účelem volby delegátu do konvence
národní v úterý ve Wichita a jed-- i

áií obmezeno téměř výhradně na
volbu delegátu Zvolena delegace
kteréž nařízeno v konvenci národní

při McKinleyovi státi — Platfor-
ma žádná přijata nebyla a to hlav-

ně následkem různosti myšlení
ohledně otázky finanční Ve zprávě
kterouž výbor resoluční za účelem

tím podal uvádí se Ze nyní čas ku

vypracovávání není a Ze by to
mělo ponecháno býti konvnci ná-

rodní

Repnbllkané lowšti

odbývali státní konvencí svou za

účelem volby delegace do konvence
národní ve středu v Des Moines a

jak a předa očekáváno projeveno
spflsobem nadšeným Ze celý stát
za senátorem Allisonem stojí na-

vržení téhož ta presidenta si přeje

T - t

u„JProcityi schvaluje se zásada Mon
r_ ut:_ „ !u

se nalézaly dal se na útěk Iívlnem veřejná zasedání v nichž vy
kongresnl výbor počínaje 15 břez- -

dýcháni budou všichni li kdo! ve

vzájemnosti obchodní jakéhokoliv

zájmu mají Výbor přeje si zpráv
ohledně toho jakých následku při

jtf smluv oněch na vývoz náš mělo

" "u"
ní jich k pozorování jako! i zpráv
o tom zdaž vývoz náS celními usta-

noveními jiných zemí ohrožován

nebo znemožňován jest

Repuhlikáné v Ohio

odbývali státní svou konvenci za

účelem volby delegace do kon-

vence národní v úttrý a ve středu

v Columbus a okázalo ae při ní

nnitní ífl cul Stát Vři VVVoIunCÍ—

svém McKinleyovi dosud věrní

etoií a že při něm do poslední

'
sice pronásledován a několik ran

revolveru za ním vypáleno lč
vzdor lomu podařilo se mu uni

knout! Prchající lupič střelbu

nýtoval a patrně byl lepším střel-- 1

cem nel ieno pronásledovatele ne

bot jednoho nich pornil

Pra zneužíváni pošty

Jak jsme ji! oznámili agituje
san francisský mayor Sutro co nej- -

účinněji proti monopolu dráhy
Southern Pacifio a proti předsedovi
téže Hantingtonovt a za tou příči-

nou rozesýlal členům kongresu do-

pisy v nich! na vydřidušství mo-

nopolu tohoto poukazováno Obálky
dopisfk těch opatřeny byly různými
větami le! pro HnntioL'lona právě

lichotivými nebyly a tu není divu 'chvíle setrvá V přijaté platformě středu v Providence a navrhli

Ze obrátil ae k úřadům spolkovým odsuzuje se nynější administrace sledovní čekance pro úřady státní:

0 pomoc a ijvo rao ji uio ovnov aemozraiicsk co ujuhi jauu uv-iu--i

nfl poskytly Nejen Ze další do-- ! kdy jsme měli schvalují se zásady náměstka A S Miller za tajemní-prav- á

dopisu těch byla poštovními v národní platformě vyslovené od- - ka (i L Cburch za návlalního O

úřady zakázána ale zároveň činí se sužuje se demokratický zákon četní L Wrown a za pokladníka J O

1 kroky aby Sutro pro zneužívání požaduje ie opětné zavedení reci- - Perry — Platforma týče se vý


