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dobu misionář J D Thornsos a jelikož účinky kálání jeho počaly ae
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oaadnfkftm
pletla dáno mu na eroiuměnou že
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Dle všeho bude to mal4
švýcarnká y ní! Spojené
Státy učiti se budou kterak zabr4
niti soustřeďováni obyvatelstva ve
velkých městech což dosud bylo
problémem který! národohospodářům zdejším rozluštili se nepodařilo a kterážto věc tak táhubnou
pro blahobyt tdfjší jest Předseda
národní výstavy švýcarské kteráž
letos odbývána bude upozornil to
tiž prostřednictvím konsula našeho
odbor státní na to že na výstavě
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to př mílí vz láUných a i manltlka jeho mlta lbkn rozštěttť oblil dravého livlu
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hují Celkem čítají nové kolonie 29 února na trati dráhy Southern
tyto 500 osob jel usnil ae veamla odstranil kolejnici následkem čepodél trati (írea Northern dráhy ho! pak dva vlaky a kolejí se vyšiJest to druhé stěhováni se Dun- - nuly a tři osoby usmrceny a 15
kardŮ i kolonii dosavadních jel ve jich pak více méně poraněno bylo
Virgínii West Virgínii Pennsyl-vani- i Criswell tvrdl že prý kolejnici onu
Ohio Indiané a Illinois se uvolnil jen s donucení neboť prý
nalézají do států severozápadních nad nim Tom Hh%w a revolverem
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Na vlaku dotyčlým odznakem strany té zůstali má
Jest to modrý knoflík bílou růží ném nalézaly ae manželky obou
ve středu a s nápisem 'Prohibition' zatčených mužů a obě byly pora
heslem "In hoo aigno něny
nahoře a
Tajní věo tu vyšetřující
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Dle zprávy tajemníka výkonného něžitou dosíci chtěli a proto plán
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výboru republikánského
bylo do středy celkem 375 delegá- Shaw právě den před zatčením obtů z nichž 154 jest pro McKinley-h- držel od společnosti železniční 1500
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Vyčistí krev tak jako žádný prostředek Jest pokrmem ochablému
mozku Nervy činí silnými
Jest veřeině odporučován jako žádný jiný lék nikdy nebyl tisíci těch kteří byli
jím uzdraveni

Schválen u předpisován íiejschopnéjsími lékuH
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Celery Compound je nejlepším jarním lékem
dnešního dne v celém svété
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nhašen býti — V čase výbuchu
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v čas dola vytaženi
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Celery
Compound vyčisti lépe krev ne! pro
středek jrkýkoliv Jest přirozeným
pokrmem V tku buduje znovu ros
rušené nek
jest nejlepším léčitelem vědě létacaké známým
Byl vynalezen po namáhavé studii
a vědeckém pátráni nejlepším léka
řem jaký se v Americe kdy zrodil
prof hdward b Phelpsem M D
LL D darmouthské koleje a jest
předpisován a schvalován veřejné
v- VaMm —
m2atS
natlinlfmt
IVafi
-"~i-~_ Americe Lék tento byl s nadšením
odporučován vděčnými muži a lenami všech tříd a dnešního dna jest v
r
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každém spAsobu nejpopulámějsím
lékem ve světě
Ukázal se tak snadně býti nejlepším lékem jarním kterýž slabé posiluje a uzdravuje že přední čaopisy
ve velkých městech jako New Yorku
Chicagu Philadelphii Bostonu St
Louisů a jinde které na vlastni pěst
chtěly ae o odbytu léku tohoto
shledaly že poptávka po
Paineově Celery Compound jest nej
větší jelikož léčivá moc jeho předči
všechny jiné
Paineův Celery Compound byv
užíván v jarni dobu má více nežli
obyčejnou moc v léčeni churavých
Zbavuje je v době nejkratší všech
příznaků vzniknuvších a ochablou ti
a vysíleni nervového Odstraní ry
pře-svědc-

chle neuralgii nespanl nezáíivnost
Odstraní umdlenost
revmatism
neb pocit unaveni jen! svědčí o se-slabených nervech a chabé krvi
Prací přetížené ženy jsou pouze
Jednou i těch tříd lida které maji

v

každém mésté v Americe

naléhavou potřeba tohoto podivuhodného léku k udržení svého zdraví
Obchcdnfci kteří nemohou pevně
spáti dívky v továrnách které dlouhými hodinami v uzavřených místnostech zblednou aochuravl a nesčetné
množství trpících nezáživností a
ledvin neb jater potřebuji
sílícího účinku Paineova Celery
Compound zvláště v této době jarní
Věhlas léku tohoto má původ svůj
ve zvláštní léčivé moci jakou! nervy
mozek a krev zásobuje vhodnou po-

m

travou

pound jest výsledkem celé jeho
činnosti Vhodným po
mnikem jeho namáhavých studií a
pilného pozorování — jest lék jejž
nemůže svět ztratit! za žádnou cenu
Použijte pozoruhodné moci tohoto
nejslavnějšlho všech léků k osvěžení
a tčistAní krve a sestlení systému
nervového V jarních těchto dnoch
má každý příležitost zdrávi své upevnili Neokkládejte tudíž
Paineův Celery Compound utišuje
a urovnává všechna nervová tkaniva
a tělo nabývá zdravosti
Cistl krev
co! jasné dokazuje rychlé mizení
všelikých vyraženin na kůži Jest
necbybfcim prostředkem proti
vyrážce kožní a neduhů
krevních
Lékaři uznávají Paineův Celery
Compound za vědecky zhotovený
jarní lék a jest jimi všeobecně před
pisován kde zapotřebí jest síly a
rychlého uzdravení ochablého systé-

Právě tak jako slavný právník
studuje každou odchylku právní pře
až zná tuto se všech stran studoval
též prof Phelps M D L L D z
Darmouthské koleje vynálezce Paineova Celery Compound kdy nervy
nalézají ae ve stavu chorobném neb
zdravém a kdy dobře neb špatně jsou
zásobovány Pozeroval předmět ten
u mnžů žen i dítek dříve ne! hledal
vhodný lék Paineův Celery Com mu těla
-

ni

rev'-matis-

