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airnia aa rvacaa t nu 4 mladíci a
oprávněna dráhy ony do vlastní2 dívčata opilým rodocham inaSně
správy převtíti aniž by dříie o

potlaóeni on pak aám na koneo Uk
avolení k tomu kongrea neb soud

mílo velikonoce o celý týden na-

před oel oiutnl it£l
Preti pTýkol

Sekretář války Imoot prohlá-- U

te v pondělí co nejroshodnftji
proti lamýilenéma povýiení nyníj-iíh- o

velitele armády gen Mileae
d líeutenant generála armády kte-

rý Ivo titul vyjma Wanhiairtona

dokladní imláoen le v betvídomí

Rer Zephaniah Meek D D jeat
jméno tnámé po celém Jihu Od r
1867 vlastní a rediguje časopia "Cen-

tral Melboditt" přední to časopis
věnovaný zájmům mtthodistského
epískopálního náboženství na jihu

leíeti tftatal
žádati musela Očekává ae že je
dinká tměna která! v předloze

Neuznaný ekrea této bade učiněna bude vzhledem

Mozek okamžitě pociťuje sílící ná-

sledky tohoto npředčitelnóho ži
itele Tisícům mužů a Žen nyní
umožněno stále pracovati ta což
děkovali mají pouze Paineovu Celery
Compound

Nervové záchvaty jsou výstrahou
Při nejmeiiší známce ochabloati ner
vové síly nespaní umdleloBti neb
pokleslosti mysle měl by každý

Nelvviaím utemním ooudfim k času v něm! dluh bude muaet
oklahomakým odmítnuto v pondělí

v e vseooecne aonierenci byl zástup-
cem svého státu

Bvl ledním t komisařů státu Knn

splacen býti jako! i v obnosu roč-

ních aplátek je! mnohým příliiotnánt okresu (ireer kterýž zná

malými ae tdajfmým rozhodnutím nejvySšího aou
da tpolkového k Oklahomě Dři do

ponte pSti generál&m naiim ndSlon

byl Titul tento udělován výhrad-n- t

jen tím generálům kteří jakožto
vojevůdci e vyznamenali a ivláitž
cenných tlaleb tem! naSí prokáaalt
a aice byli to: Soott Grant Sběr- -

T zájmu kanále
jen byl co čáati aoudního diitrikti Ve Washingtonu předvolán veoklahemakého Tím ponecháváno

tučky na chicagské světové výsUvě
Během avé kněžské činnosti na jihu
postavil a vysvětil pít kaplí Ze
avého domova v Catlettsbnrg Ky
ae nalézajícího píše jak následuje:

"Použil jsem několik lahví Paine-o- va

Celery Compound proti nervos-no- ati

vzniklé z nřetížení Draní a

leat úterní ono vlastně iakouai zemíi:

středu před aněmovní výbor na zá-

ležitosti obchodní kapitán II D

Taylor řiditel námořní koleie v

mas Sbendan a Schofield První
i bet pána a zákona a jakých náaled

čtyři byli veliteli armád v čaae

onamzue uieaeu k tomu aby opatřil
systém nervový látkami živnými a
krev svou vyčistil Paineův Celery
Compound vyhoví oběma těmto ne

odkladným potřebám a sice účinněji
a rychleji nežli cokoliv na evěté
Paineův Celery Compound nelze při-
rovnávali k oHyčejnym prostředkům
sarsaparillam a nervipům Jest vy
nalezen vědátorem prof Edward E
PhelpsemMD LL D t Darmonlh

k& míti to mSIe aeznati nejlépe
le i toho že Dřítomně nalézá n

Newport aby úsudek svůj o zamý-
šlené aUvbě kanálu nicaraguanokó-h- o

podal Vypovídal že není nej
Um přea 20 vrahů kteří veaměa sice a okamžitým účinkem jakož i

trvalcu úlevou Jest to oejlepíí sf
livka nervů jakou jsem kdy použil

pro "neoprávněné" větnění ta pro menší pochybnosti o tom že kanál

války a ta výtečné íloíby jejioh
mimo vytnamenání výie uvedeného
doatalo ae jim zvláatních dika kon-

gresu pátý pak byl v íaae války
velitelem armádního abora a do-táha-

ní

nejvyiií možné hodnoati
třicet roka před tím než titulu
toho ae ma doatalo

provésti se dá a jedinkou otázkou
puitěnf žádají

Ui koupil jeat výška nákladu jaký! podnik
t

i

isbK tento rovnez použit byl a úspě-
chem v mé rodině
Unavení polochuravf muži a ženySekretářem temědělstvf Morto- - onen ai vyžádá Odhaduje jej na

nem tadán v úterý kontrakt na do 05 a! 87 milionů dolarů — Kanál potřebuji jistou nechybující potravu
nervovou musí mítí zásobu nervové

síly aby z ní mohli čerpati a takto
dání 10125000 balíčků aemen te

koleje a jest podporován nejschop-nějňím- i
lékaři a všeobecně předpiso-

ván Množství osob jim uzdrave-
ných dokazuje že podpora tato jest
zasloužena

Většině obchodníků jsou prázdni-
ny nezmiňuje se ani o potřebném
tříměsíčním odpočinku holou ne-

možností byť b i mozek a nerv

onen byl by prý pro vláda naší ne
málo výhodným a aUvbn jeho lze

prý a dobrým avědomím od poruč i ti

unářakých je! meti farmáře od
naíioh pánů poalanců a senátorů

boleni hlavy třeseni nervstva a neu-

ralgii odstraniti Odhaduje se že v
rozděleny bf ti mají lednó aeme

Star veřejného dluhu tele ae nachází přes deset milionů
nervových žilek
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nářaké firmě pbiladelphické ta 470á

Bade sabaven

Pokladní odbor doetal v pondělí
dftkatft že parník Ooramodore kte-

rý! před několika týdny t Charle-ato- n

S C a nákladem abraní a

náboj U vyplul nepřižel o náklad
avfej na vyaokém moři ta prudké
boaffl jak kapitánem úřad 5m otná- -

Dle tprávy pokladního odboru Tak dlouho jak tato nepatrná tka- -000 v kterýžto obnoa tahrnuto jest jejich odpočinku zapotřebí měly aobnášel veřejný dlah náš nt 31
hrozily systému těla úplným ochab-

nutím Takovýchto obchodníka a

t baleni tak le aemena dodána býti
muaí již v balíčkách k poslání do- -

břetna po odražení hotovosti v po
niva jsou dobře živena Žije clovek v
blahé nevédomosti o lakových vř-d- cb

jako jest neuralgie bolení hla-

vy ano i avstemu nervovém Však
pilné pracujících řemeslníků nalézáitou úplné připravených — Kon

kladně $942342253 co! jeat o

$5274780 více ne! před měsícem
obnášel Z celkového dlahu připa

trakt na dodání 1000000 balíčkůmeno nyorz te tbrane ty na po--

břell kabánakém vyloženy Parník

se v městě našem na sta Co si po-
čnou? Všichni kdož shledávají etav
svůj vysíleným a ochablým učiní do

aemen květinářakých tadán iedné
dalo $837404140 na dluh úrokyI tento vyptal i Charíeatona 0 března firmě aaint-paulak-é kteráž dodá je nesoucí $1659510 na dlah t ně1 do Tampa I- - la 22 ale zpět ae vrá--

bře když Robě přečtou některé i
pravdivých a přesvědčujících uďajft
mužů a žen ii! vyléčeni bvli Paine

p) i centu pakllcek

Spatné Tjblidkj
ho! urok platit ae 'přestal a 374

420351 na dlah netúročitelný uk ovým CeUry Compound Nervosnf
Jj til a kapitán udal že prudkou bou-- a

řl taaažeu byl a ! cbtíl-l- i loď

P tvou tachrániti veškerý náklad do

jakmile stav těla "ochabne" a výživa
těla etane se nedostatečnou ta stává
ae každá t této celé myriády nervo-výc- b

žilek "živým drátem" v těle
Boleni hlavy neuralgie revmatism a

jiné příznaky nervosuosti a ochablo-a-ti

jsou výsledky špatně živeného
nervového aystému Paineův Celery
Compound churavý tento stav na-

pravuje Buduje tnovu nervový sy
atem a v aUvu tomto jej udržuje

Dle tprávr Pokladního odboru že vlastně celý dlah $1213984001 slabost míjí před účinkem Paine ova
Celery Compouni iako mlha nředobnUely aa březen příjmy vládní obnáší V tom ještě není zahrnuto

ta $562909253 certifikátů a not
mora vháteti musel Leo úřadům

podařilo ae dostali avědectví něko- -
928041147 t čehož připadalo ÍI3
344215 na příjmy celnic 111536

silnými papr"ky slunce Jestli tdra-v- í
vaše jest porušeno můžete se o

pravdě tohoto snadno přesvědčili
uka i lodníka dle nébol výpověď pokladních ta něž příslušná hoto-

vou t v pokladně uložena jeat
264 na dan vnitrotemní a llleo
868 na příjmy růtné Za Drvvch

i kapitánova pravdivou není nýbri
P le abraně na pobřeží kubánakém Tlak oloanen

devět měaloa ůřadniho roku při IT Lebanon Mo zastaven byl ve Deset asob zadušeno

V Brooklyně vypuknul ve atředujmuto I2i6290 cla 1110404 atředu o 1 bod ranní expresaí
143 vnitrotemníeh daní a $13239 vlak dráhy St Louis tt San Fran- -

Z Booneville Ky oznámeno
v úterý že okolí Umní navštíveno

průtrží mračen při čemž tři domky
odplaveny a dvě osoby utonuly

V Greenville Miss vybuchly
ve atředu dva parní kotle v tamní

396 i pramenů různých uk že ob- - ciaco třemi zakuklenými muži a

vyloženy To ovieni jeat poruSením
tákona a úřadům celním naříteno
něiniti náležité kroky k tabavení

parníku onoho vedoucí

Stav aredr

Iloapodářaký Saaopia Oranga Jadd
Farmer přineal 1 dubna následov

náaely příjmy oelkem I250fl09838 pokladna ve voze expresním dyna--
Bcňodekta březen obnáií 11300 mitem roztržena a cecné tásylky v

k ránu požár ve čtyřpatrovém tene
mentním domě aa Union nlici po-

žár a ne! přikvapiviími hasiči pla-

meny utlumeny zadušeno v domě
10 osob wsměs Italů jim! každý
východ t bořící bodový zamezen

byl a o nich! hasiči ani nevěděli
že v budově ae nalézají

000 a ta posledních devět měaíců obnosu aa $1500 uloupeny — Za olejovně při čemž 5 zřízenců bylo18819708 — V poaledních něko usmrceno Aároven vzniknul vlupiči vydal ae šerif a tlupou obča-

nů a i alídícíoh psů bude k vypá
ní tprávu o atava úrodv: HUVlika měafcfah nmlrtihnnl Hr~ troskách požár jímž škody ta $30- -Otimkv odhadován lest na 87 hnňA '! n Ammt im trání jich použitoi - luiwvnuuivu wtia 000 spůaobeno
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