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Paine-oy- a Celery Compound

požadováno bylo Přijetí a pro
jednání poselství guvernérova dě
lo se vehce rychle neboť předlo
ha dotyčná vypracována přijata
guvernérem podepsána a platno
sti nabyla během pouhých 25 mi- -

nut po přečtení poselství onoho

Prví kolonisté

armády spásy vypraveni do pří-

štího nového domova jejich v okr
Powers v Colorado z Chicaga v

pátek a sice odjelo celkem 25 ro-

din Každé rodině dáno bylo 10

akrů pozemků s domkem koněm
krávou hospodářským náčiním a

důstatkem zásob kteréž vystaČiti
musí do prvé žně Další rodiny
do nové této kolonie záhy budou
následovali Osada nalezati se
bude pod správou Ch Hollanda

tajemníka kolonizační společnosti
armády spásy pro Sp Státy

Jak sehnat peníze

Republikánští členové finanční
ho výboru sněmovny poslanecké
radili se o tom jak v pádu války
sehnati peníze na krytí vzniklého

tak vydání mimořádného Dopo
sud vypracovanou mají předlohu
kterouž doufají vládní příjmy o

$100000000 až $120000000
ročně zvýšiti Zvýšení toho do-

saženo býti má zvýšením pivního
kolku o další dolarzvýšením daně
na tabák kuřlavý a šňupavý o 6

až 12c na doutníky a cigarety o

$1 na tisíci uložením daně 2c na
každou láhev neb paklíček patent-
ní medecíny prodávající se za 25
ctů neb méně a 4c na léky pro
dávané dráže Dále zamýšlí vý
bor uložili daň ic na každý tele

gram stojící 25c neb méně a dvou

ctů na všechny telegramy stojící
více Na čaj položena byla bvdaň
10c na 1b a na kávu 3c na lb

Vody minerální podléhaly by téže
dani co léky patentní

Srážka

dvou nákladních vlaků dráhv
Rock Islandské udála se v sobotu
mezi Libertyville a Fairfield la
při čemž tři zřízenci na místě u- -

smrceni a několik jiných těžce po-

raněno Značný počet náklad-
ních vozů byl roztříštěni Neště
stí zaviněno bylo spletením rozka
zů strojvedoucím daných

Cooi tyl
Z Washingtonu oznámeno v

neděli Že španělským vyslancem

najmut byl americký parník spo-

lečnosti Plantovy kterýmž v pon-

dělí veškeré španělské obyvatel
stvo z Tampa Fla na Havanu

dopraveno Španělů těchto bylo
celkem 408 hlavně to mladíkfi

kteří služeb svých rodné zemi pro
případ války nabízeli Společno-
sti kteráž parník vlastní zaruče
no bylo vyslancem že v případu
války svobodný návrat parníku
onomu do přístavů amerických
zajištěn bude

Naše lofstvo

přítomně rozestaveno jest násle
dovně: U Key West zakotveny

jsou válečné parníky Iowa a Indi-

ána obrněný křižák New York

dvojvěžné monitory Puritan Ter-ro-r

a Apmhitrite dělové lodice

Cincinnatti Montgomery Detroit
Marblehead Nashville a Helena

posýlkové lodice Machias Castine
a Newport a torpédové lodice Du-po- nt

Cushing Ericson Foote
Kinslow a Porter V Jackson-vill- e

Fla zakotvena jest dělová
lodice Wilrrs in gton V Hampton
Roads kotví válečné parníky Mas-

sachusetts a Texas křižáci Min-neapol- is

Brooklyn a Columbia

dynamitový křižák Vesuvius be-

ran Katahdin a dělové Udice A 1 1 i --

ance a Vicksburg Ve Filadelfii

kotví dvouvěžitý monitor Miaoto-noma- h

monitory Ajax Catskill

Lehigh Jackson Montauk Na-ha- nt

Canicus Mehopack a Man-

hattan V přístavu newyorském
zakotveny jsou křižáci San Fran-cisk- o

New Orleans a St Paul
dělové lodice Dolphin a Annapo-li- s

torpédový ničitel Mayflower a

Vlasteneckou společnosti

jest v pravdě společnost American

Express Co kteráž ohlásila ve

Čtvrtek že veškerým zřízencům

jejím kteří by v pádu válku do

řad vojska pravidelného neb do
řad státní obrany vstoupili po ce

lý čas války poloviční služné bude

vypláceno a že po skončení války
na stará svá místa opětně dosaze-

ni budou

Válečná rada

odbývala v posledních dnech ce-

lou řadu zasedání a jak se ozna-

muje vypracován jest již do ch

podrobností plán kterýž

při vypuknutí nepřátelství sledo-

ván bude Dle téhož zakročí na
Kube současné jak vojsko tak i

loďstvo spolkové a útok na Hava

nu učiněn bude z obou stran Od

haduje se že v 48 hodinách do

provincie Pínar del liio s důstatek

vojska dopraveno býti může tak
Že útok na Havanu jiŽ třetí deu

po vypuknutí nepřátelství učiněn

býti by mohl

Prérijními požáry

spůsobeny byly jak z II uroň S

D oznámeno velké škody v zá-

padní části okresu Beadle a ve

východní části okresu Hand a cel-

kem prý více jak za íioooo jed-

notlivým osadníkům Škod spfiso-ben- o

Značně farmerů přešlo

nejen o příbytek ale i o zásoby

stroje hospodářské jakož i o do-

bytek a vyvázli pouze s tím co

na sobě tmeli Městečko Wess-ingto- n

bylo požárem značnou mě-

rou ohrožováno a několik budov

v předměstí popelem lehlo

Do ztraně!

Válečným odborem učiněn v pá-

tek k večeru krok z něhož na ji-

sto souditi se dá že válka se Špa-

nělskem neodvratnou jest—vydán
totiž rozkaz na soustředění celé

naší armády při pobřeží atlantic-

kém a gulíském a sice soustředě-

no na bojišti Chickatnaugaském v

Georgii 6 pluku jízdy a 5 pluků
dělostřelectva v New Orleans 8

pluků pěchoty v Tampa Fla 7

pluků pěchoty a v Mobile Ala 7

pluků pěchoty Podobná mobili-

zace provedena nebyla již od do-

by občanské války a z toho že

veškery posádky jednotlivých pev-

ností západních do služby při po-

břeží naším povolány na vážnost

situace nejlépe souditi sedá Roz-

kaz jak již uvedeno vydán byl v

pátek k večeru a nařízeno jím do

24 hodin s dopravou vojska na

místa určená započíti Podobně

jako v odboru války též i v odbo-

ru námořním pracováno v dnech

posledních Činností zimniČnou a

usnešeno vyvolati do Činné služ-

by zálohy států New Yorku New

Jersey Massachusetts Maryland
a Michigan a užiti mužstva tohoto

k obsazení 5 zakoupených křižáků

Prarie Dixie Yankee Yosemíte a

Yorktown které k obraně přísta-
vů určeny jsou Zároveň rozhod-

nuto převzíti bezodkladně do sprá
vy vládní nejrychlejší expresní

parníky na atlantickém oceáně

plující totiž St Louis St Paul

Paris a New York Mimo toho

započato vyjednávání o koupi celé

řady jiných lodí menších jichž ku

ochraně našeho pobřeží použito
bude

Přestěhují se

Komisařem indiánských záleží

tostí oznámeno bylo v pátek že

docíleno bylo dohodnutí na zá

kladě kteréhož Lower Brulé Indi
ánů v So Dakotž na reservaci

Rosebud v tomtéž států přestěho
ván bude a že 'nadále oba tyto
kmeny společně žiti budou Re

servaci svou v rozměru 120000
akrů postouply bp blátům a po

dobný počet akrů zabrali si na

reservaci Rosewood zaplativše
kmenu tomu po $125 za akr

Na otranu vlasti
Guvernérem masachusetUkým

Wolcottem posláno v pátek sně

mu zvláštní poselství kterýmž na

majitelům

Compound jako oblvitei neivft nemá
8bě rovného Jp5í zásobování nervů

hraje hlavní úlohu v úspěšném léčení
neduhů játer ledvin a srdce Jakož
i chorob nervosních

Každý ví že srdce koná práci čer-

padla Od zábřesku života až do smrti
neustává čerpatl krev do žil a každý
úder srdce přivoděn jest vlivem nervů
Když středisko nervů počíná se zmen-

šovali následuje zvýŠování slabosti
tlukot srdce jest nepravidelný síla
nervů a svalstva mizí údy odpírají
svojí podporu chuf k jídlu klesá a
spánku nelze doclliti Zvýšení zdravé
chutě k jídlu pevného spánku a ustá-
lení pulsu dokazuje plně obživující
účinky Paine ova Celery Compound
na nervové tkanivo po celém světě

Přechod ku jest pevný a ustá-

lený když Paine-- ň v Celery Campound
jest užíván Zastavuje noční pocení- jistý to příznak vzrůstající slabosti
a čerpající nemoci — nastává roze-

znatelné osvojeni od neryosníbo
škubání svalstva a ztuhlosti údů jež
jsou předchůdcem umrtvení a bolest-

ných neduhů tak všeobecných mezi

prací přetíženými ustaralými lidmi
kteří jsou téměř na sklonku trpíce
uervoaní ochablostl v některém z Její
spůsobů

několik set dolarů zpronevěřili
prý měl J

Z Washingtonu
X Z Washingtonu oznamuje se

Že v kongresu podán bude nejspí-
še návrh kterýmž by vývoz uhlí
zakázán byl Učiněno býti má
tak proto poněvadž přítomně vy-

váženo jest značně uhlí na Porto
Rico a jím tamní zásoby pro vá-

lečné loďstvo Španělské doplňová-
ny jsou

Předplácejte na Knihovnu Ame-cko- u

pouze $100 roční
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Wells Richardson & Co

Burlington Vt
Pánové! — tfznav dobro užíváním

Paine ova Celery Compound ojí proká
zané schvaluji tímto preparaci onu

jako spolehlivý lék jenž plně koná

všechny požadavky v něj kladené
ZároveR s radostí odporučuji maji-

telé léku toho jako jeden z nejstaršfeh
domů ve státu Vertnont jichž obchod-
ní reputace jest bez poskvrny

Josiah Grout
Život jest příliš krátkým abychom

zmařili jediný den jeho na lůžku chu-ra- vl

a nevrtí
Nezáživnost nervosnost a revma

tlam činí jednoho předčasně starým
béřou chuť k práci činí život břerne
neradoma a trapným pro přátelé Kaž
dý své rodině svým přátelům svému

ůipěchu a štěstí jest povinen aby se

stal silným a takovým zůstal

Unavené nervy přináší více chatr-
ného zdraví a nemocí nežli všechny
jiné příčiny dohromady Jejich vysí
leným stavem působena jest řídká
krev seslabuje se zažívání a srdce

pracuje a obtížemi Hlayní činitel
k vymítění neuralgie re vroatlsrouner
vosnostl bolení hlavy a bezesnosti ze

systému těla jest prostředek jenž
Činí nervy silnými Paine-ů- v Celery

posýlkových lodic Zachyra a N an-

ton

SamovraŽdu
v soudní síni nejvyššího státního
soudu v Tennesseey Jackson spá-
chal v sobotu A R Reynold a

sice učinil tak v okamžiku kdy
vynešen byl rozsudek jímž potvr-
zen byl rozsudek soudu nižšího

jímž pro zpronevěření na 6 roků
do káznice odsuzován byl Za
nechal dopis v kterém tvrdí že

jest nevinným a že stal se obětí

spiknutí svých nepřátel Rey-

nolds býval jednatelem Železnič-

ním v Paris Ten a v hodností té

Přítomný guvernér tohoto tak zva-- i

ného "Greeu Mountain" státu ačko- -l

liv narozen v Canndě žil ve Vermontu
od 6 roku staří Jeho běh Školní na

akademii St Johnsbury přerušen byl
v roku 1861 přistoupením k setnině I

první vermontaké kavalerie Byl usta
noven pod poručíkem následující rok
povýšen I yl na kapitána a v roce 1864

ustanoven byl majorem 28 pluku new-

yorské kavalerie

Major Grout súěastuil se 17 bitev a
byl těžce raněn v potýčce s vyhláše-
ným vůdcem konfederačním Moshym

Po ukončení války vstoupil do prá
vnieké písárny vébo bratra Gen
Grout a a byl připuštěn k soudu co

právník Jeho služby ve Vermont-sk- é

zákonodárně zahrnují v sobě leta
1872 '83 'WS a '88 Byl předsedou sně-

movny po tři roky a senátore a: v nice
1892

Guv Grout dluží velice Paine-ov- u

Celery Compound své dobré zdraví je-mu- ž

se dnešního dne těší Vyjadřuje
své přesvědčeni o ceně tohoto slavné
ho léku v následujících několika
slovech

Stata t Vermout Kxecutive De'p't
5 července lh97

pobřežní parníčky Quinn Talbot
a Manley V Bostonu kotví dělo-
vá lodice Bancroít Mimo toho
nalézá se na cestě do New Vorku
křižák Topika a torpédový Člun
Summers V San Francisku za-

kotveny jsou dvojvěžné monitory
Monterey a Monandock Válečný
parník Oregon nalézá se na cestě
z Tichého oceánu ku Key West a

provázen jest dělovou lodicí Mari-ett- a

Loďstvo ve vodách asij-

ských sestává z ocelových křižá-

ka Boston Olympia a Raleigh
dělových Jodic Concord a Pctrel
celního eutteru McCollough a z

f


