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Col R M Littlor

Po deset roků co tajemník Nár
Komiasionářské Společnosti a od r
1882 co tajemník "Chicago Produce

Exchange" byl Col Itobert M

Littler v neustálá poptávce od zpra-

vodajů kteří uznávaji Chicago za
střed iňté obchodu v této zemi

Když lidé jako Col Littler státní

pokladník Calvin 1 New Yorku he-

rečka Modjeska bývalý ministr Ha
kouska John M Francia a mnoho

Íiných
zodpovědných osob podá

ivódectví o zázračném
účinku Paineova Celery Compound
neměl by nikdo g churavých neb

trpících bez příčiny otáleli a užívati

lavný tento lék jenž tak mnohé jtl
ozdravil Col Litler pravi:
"Použil jsem velkou výhodou

několik lahvi Paineova Celery
Compound a odporučil jsem lék ten

svým přátelům Jest to zázračný
lék pro jarní období"
Jděte k nejcinnějaima právníku

redaktoru známému obchodníku

který poažil Paineova Celery Com
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odporoučí nejlepší ze

Celery Compound

pound Takových nalézá se v mě-

stech nesčíslné množství a nemají
mnohdy ani minuly kterou by vě-

novali něčemu jinému vyjma obcho-

du Zeptejte se jich vsak v nejpilnéj-S- í

době jestli mohou odporučili
Paine ův Celery Compound a v desíti

případech proti jednomu vám řek-

nou: "Sedněte Nezáleží mi na
tom že mám pilno když mohu vzdáti
chvála Paine-ov- u Celery Compound!

Takový jest náhled mezi těmi
kteří uzdraveni a sesílent byli Paine-ový- m

Celery Compound Nejsou
nikdy sťastnejSími jako když mohou

přemluviti churavé aby Paine-ů- v

Celery Compound použili Kdykoliv
člověku dobře učiněno jest potéSe- -
ním jeho kdyl maže dobře učinili
opět jiným Nenalézá se nadSeněj-líc- h

a inteligentnějších mulů a žen
v této zemi jako tfab kdož uzdrave-
ni byli užíváním Paine-ov- a Celery
Compound
To ohromná množství neduhů jel

končí g pravidla neifastni může

španělský konsul ve Filadelfii
dr Congosta vyzvednul v úterý v

soudě spolkovém žalobu proti maji-

teli parníku Hermuda John (1

Hartovi a kapitánovi a důstojníkům
téhož a vJichni obviněni i filibu- -

sírování Jak známo dopraveny
parníkem tímto značné zásoby
střeliva a tbranf povstalcům ku-

bánským a jelikož tehdy jeité re-olo-

ve proitpřch KubancA kou- -

grenera 'přijata nebjla poraiena
tíia neutralita sa kterouž nyní před
ondcra aodpovídati ae mají Po

chybojt ne ie by porotou vinnými
ainfcni bylí neboC teprve minulého

týdne porota 7 New Yorku v po-

dobném případu a týcbl lidí sa

týkajícím roisudek "nevinen!" vy-

nesla
CItíIoI Hlužbu

v odboru policejním a požárním
cavéoti prý zamýšlí v Dea Moinea

la nova rada mčtiUka V taneda-n- í

s&konodárstva Sinén byl pokua

aby ve vfiech měiitech jak v obora

policejním tak i požárním služba
civilní zavedena byla totiž aby

žádný a nynéjších členu odboru
t£cb bet příčiny podstatné propu
Stín býti nemohl leo to panům
t&konod&rcfim nehodilo se do krá-

mu a tak předloha dotyčná pora-
žena V Dea Moinea svoleni do

rady vesméa muži kteří taváxali
ae že opravu tuto tavedoa a torno

to slibu svému nyní prý dostiti
chtí Jelikož pak to t&konem stit- -

ním není přijata bude aa tím úče

lem příslušná ordinanoe tak že

mayoru nesbyde nio jiného nežli
dle téžo se 1 ach o vau

Guvernér ebžalován

E li Critchlow člen sákonodár

atva atahského vtnesl v pondélí
obžalobu na guvernéra kteráž

i

všech lóků Paineův

býti snadno rychle a trvale vyléče
no kdyby ochuravěli přiměni byli k

užívání Paine-ov- a Celery Compound
—- Ženy přetíženy byvňe domácí

řracf
a starostmi měly by užívati

Celerv Compound kdykoli
mysl jejich klesá a unikly by takto

trýzni vznikající 1 bolestí v zádech
bolení hlavy a nepořádkům jater a
srdoe

Na místě ochablosti nervoanosti a
nemilého pocitu těSily by ae tadosti

t úplného zdraví dobrého zažívání a
klidu nervstva

Paine-ů- v Celery Compound lest
lékem jehož jest zapotřebí ženám

jsi txpl neustálým chursvénfm které
se zdají býti zdravými jeden den a
ochuraví v den následující Chura- -
vost jejich spočívá hlavně v nedo-

statku čisté krve a v chabém a vysí-
leném systému nervovém Paine-ů- v

Celery Compoand měl by použit
býti okamžitě Vrátí vám bývalé
zdraví a předejde jakémukoliv ná-

sledku ze vznikající choroby
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vláhy bylo hojnost tu neulkodily
Následkem vláhy vsrfiit osení tna&

ně pokročil a ivláíté pšenice stojí
si nyní dobře Totéž platí o ovsu

Sáaení kukuřice skončeno bylo
Části jižní a tároven tapočato již
v okresích severních Hroskve

brusky a ivestky jsoa v plném kvě

ta a slibují úroda přehojnou

SeTřrai Dsket pre adravsa wěaa

Ve Fargo 8ev Dak odbývána ve

středu republikánská státní konvence

ta účelem jmenování vyslanců do

konvence národní Zvolené delegaci
dán návod ze viech sil o nominování

McKinleyho se zasadili a pak do

platformy vtělen článek jímž strana

pro zdravou měno a proti svobodné

mu s neobuiezenéma ražení stříbra

se pohlafiuje

Keetgenery paprsky a sonda
1

l'rvý případ kdy známého vynále-

zu Koetgenova jakožto svědectví při
soudu použito býti má oznamován

jest a Wichita Kans kde krajnký
soud spolkový nařídil vzeti fotografie

zápěstí Petra Noela kterýž dráhu
Santa Fé na náhrada 110000 žaluje

Týž přisel totiž ve službo dráhy k

úrazu a ruka byla mu lékařem

železničním srovnána leč tak spatně
že téže nyní používati nemůže Aby

zjištěno bylo zda skutečně lékařem

to zaviněno a zda tudiž společnost
železniční za to zodpovědnou jest
nařízeno soudem aby fotografie roky

pomocí paprsků Itoetgenevýcb vzata

byla
Tornádem

navstívon byl okres Polk v Jižní Da--

kotě a pokud známo přišly při tom

dva životy lidské na zmar Největií

Škody spůsobeny byly v osadách

Presbark Miliard a Mortimer kdež

několik budov rozmeteno dvě dítky
farmera Evanse nsmrceny a několik

osob létajícími troskami poraněno
Z Ipswich oznamováno že celý jiho

vycuouni cíp okresu Mmunds a

severovýchodní část okresu Polk na-

vštíveny byly prudkým krupobitím

jimž cnačné ikody apůsobeny

A P A prsti McKIsIfjmo

Ve středa vydán byl t hlavní úřa

dovny organ isace této cirkulář ku

vSem věrným ovečkám v němž uvádí

se příčiny proč každý člen organt-sac- e

dotyčné o poražení McKinleyho
zasazovat! by se mél Jakožto nej- -

hlavně lií důvod uvádí se že trv
ey jakožto guvernér výhradně

jen pro různé úřady jmenoval členy

'} kdyby opodstatněnou se býti uká--

7 gala dokazovala by že týž pouhým

nástrojem v rukou církve mormon- -

eké jest Žalobce tvrdí totiž že

guvernér každou předloha kteráž
rau ke schválení předložena byla
předložil dříve starSfm církve mor-mons-ké

a teprvé tenkráte když
schválení téchže dostala podpisem
avým sákonem li uSinil To se

rotami že guvernér tvrdí le obvi

nění na pravdě se nezakládá

Dluhopisy aeplstay

Nejvyiiím soudem spolkovým
vydán byl v pondělí důležitý roisu-

dek v kterém! jednalo se o platno-
sti dluhopisů kteréž státem Missi-

ssippi vydány byly a sioe prohláJe-
-


