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ké mé úctě — Louis Polo de Ber oRiotó PllSOBtNI PIU HtKALUUPřátelé mějte rozum a uznání m£ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

be" Hned na to rozvinuta ve

vyslanectvu činost zimniční a ne-

jenom že bezodkladně plné znění

ultimata vládě Španělské telegra-

fováno ale zároveň i činěny pří-

pravy k odjezdu Průvodní listi

V minulých dnech sestavovovali

jíme výroční účty a shledali jsme
že mezi naltmi odběrateli jest ne

H-o- vá má

neohmezenou ninrni vZ Washingtonu

X Z Washingtonu oznamováno

ve středu že zástupce kubánské

iuntv T E Palma spolu s po- -

ny doručeny vyslanci v 3:30 a již

PAINE'S CELEHY COMPOUNDv txo tvž s celou družinou svou

smírně velký počet tčch kterl po-

vinnost svou vůči nám co vyda-

vatelům posud nevykonali V le-

tech předcházejících museli jsme
čekati a shovívati velkému počtu

takových kteříž neočekávaně v

tísní se ocitli a při neilepSí vůli

Washington opustil Snahou té-

hož bylo aby co nejdříve mimo

půdy americké se nalézal a proto
také vyvolena cesta přes Buííalo

- -§

bočníkem vrchního velitele armá-

dy kubánské Gomeza povolán

byl k poradě s vrchním velitelem

naší armády cen Milesem za ú

čelem spolupůsobení armády po- -

I

do Toronto Canady odkudž pak

další cesta nastoupena bude do

llalifax odkudž pak nejbližším

parníkem do Evropy odpluje Je-

dinkými kdož vyslanci na nádra

vstalecké s vojskem naším při

vpádu na Kubu Něco podobné-

ho bylo by ovšem téměř totožným
s uznáním republiky kubánské

zaplatiti nemohli Letos nebylo

žádné oprávněné výmluvy takové

aspofl ne od odběratelů venkov-

ských leda by to snad bylo v jed-

notlivých osamotnělých případech
kde Dy někdo portižen byl něja-

kou nehodou Jinak ale mohl do-jis- ta

každý kdo chtěl dáti nějaký

ží poslední 'sbohem' dáti prisu
byli vyslanci belgický a portugal-

-

ský ostatními pak zůstal nepovši-

mnut

Pojedou domu

Z Washingtonu oznamováno

% Státní odbor náš není spoko-

jen se zastoupením zájmů Španěl-

ských jež vyslancem země té před

odjezdem oznámeno bylo Ohlá-

šeno totiž že o zájmy španělské

pečovati budou společně velevy- -

ten dolar stranou a zaplanu svaj

starý dluh aneb předplatit! se na

na ČasoDÍs

My máme povinnosti jež musí

býti placeny V našem závodě za-

městnáno jest neustále kol 25 osob

a z těch každý musí požadovati
svou mzdu na sklonku týdne jinak

slanec 'francouzský s vyslancem

rakouským a státním odborem

Drohlášeno že uznána bude za ú- -

áBÉ'
" sál

bylo že španělským vyslancem na

řízeno bylo všem španělským
kon-sulů- m

v zemi uvědomiti veškeré

příslušníky španělské kteří by ná-

sledkem hrozícího nepřátelství me-

zi Sp Státy a Španělskem do rod-

né zemi odebrati se chtěli ozná-mi- ti

že o dopravu všech bude po

čelem tím buď Francie nebo Ra-

kousko společné zastupování že

však vládou naší uznáváno
by živ býti nemohl Ostatní vy-

dání musí se ovšem též platiti

když ne hotově tedy na prvního
aneb v ujednaný čas Během let

minulých kdy museli jsme tak

mnohým vyčkávati musili jsme

ovsem žádati vyhovění aneb po- -

KRONIKA UDÁLOSTÍ staráno a sice že pronajmut byl k

účili tomu zvláštní parník kterýž

Vlak oloupen

Z Los Angeles Cal oznáme-

no ve středu že po a hod ranní

zastaven byl expresní vlak dráhy

Santa Fé poblíže mostu přes ře

zítra z New Yorku odjede

Rozmnožení vojska

Válečným odborem vypracová-

na a v úterý vojenskému výboru

sněmovny poslanecké podána by-

la předloha kterouž počet vojska

schovění sami dlužiti se a věřite-

lé chtí své peníze Nechceme hrd-li- ti

snad takových kteří by při nej-lepf- cí

váli nemohli avšak jsme pře-

svědčeni že takových jest pra- -

skrovný počet Za to musíme tím

ku Mojave as a míle od ura

Grande vedoucí dvěma lupiči

kteří o vvloupení vozu nákladního
v pádu vypuknutí války během

několika málo hodin na 200000
mužů zvýřťn býti má Z počty
toho připadalo by 27000 na voj-

sko pravidelné 75000 až 100000

a

se pokusili a když jim se to nepo-

dařilo s odepnutím vozu poštov
ního se spokojili Strojníkovi na

usilovněji na ínati na vsecnny

ostatní naše dlužníky nechť dlu-

hují mnoho neb málo abyíiluh
svij zapravili dle možnosti celý
aneb aspofl větší část Též vzná-Ším- e

snažnou žádost na ty kteří

Pětadvacetileté pracné pAsobeni prl

ěauopiBe metropolitánském Jest tajisté

dlouhá lhůta a to zejména pro ženu a

přece taký jest íekord paní Cromwell-_f- „

rtioHaoiikv ženského národ- -

zal jak přesně studoval všechny ne-

pořádky na zdraví půjobfcl jako:
nečistota krve a neduhy ner-

vosní kteié mohou následovatl po ta-

kovémto denním otravování systému
Pui na flu rviprv Comnond s jeho o--

na státní milici a 60000 na první

výzvu dobrovolnickou

Scojebý tisk

to nařízeno s vozem tím o kus

dále odjeti načež dveře vyraženy

a z vozu pytle se zásylkami regi-

strovanými vzaty Strojvedoucí
v příhodném okamžiku po lupi

svědčenými obživujícími vlivy umo- -
OVr UJlObu fiou""- - —

ního tiskového družstva jsoucí za

městnáua v zájmu chicagského Heral

du Ona co zpravodaj Washingtonský

telegrafovala ku svému časopisu denní
žfiuje nervům aby opei ubujit

si dosud letos opomenuli před-

platné své zaslati aby déle neod-kláda- li

předplacením
Mezi našimi odběrateli jest též

něco takových kterým shovíváme

čích střehl a jednoho z nich smr-

telně poranil odvahu svou však

učinil již v úterý náležité přípravy

aby veřejnost americkou nejnověj-ším- i

a spolehlivými zprávami po

vypuknutí nepřátelství
mezi Špa-

nělskem a Sp Státy zásobovati

r

i

trolování obéhu krve wk aoy iauu
krve byla nejvjšší kde jí nejvíce

jako ku př v žaludku po jídle

a nejméně opět tam kde větší množ-

ství může pouze uškodili jako v mox- -

& y__ 1 f

zprávy průběhu jednáni vÉiuasne

elektorální komise z roku 1877 Celé

čtvrt století pracného působení jako

toto zajisté paní CromwelLovou pou

čilo co vysílení ěivnl znamená a její
Paine flv Cele

sám smrtí zaplatil Dyl totiž dru

hýro lupičem z brokovnice střelen

a na místě usmrcen Po stopě

zbývajícího lupiče kterýž koňmo
mohl a sice najmul pověstný ký

parník Dauntless kte-

réž po celou tu dobu války co lo-- U

znravodaiské užíváno bude

pět i více roku a takovým dáváme

tímto na srozuměnou Že jim déle

shovívati nemůžeme nemíníme a

nehodláme My víme Že platí

groceristovi řezníku i všem jiným

od nichž něco kupují a není příči-

ny proč by neměli platiti též no-

vináři Žádný obchodník by jim

ku když spánku jest zapoireui
Když jsou nervy silné a správně ži-

vené tu obmezují proud krve do hla-

vy a odvádí přebytek z mozku zají

Sťujíce takto občerstvující spánek

Lidé kteří vstávají unaveni ospalí

aneb ti již nemohou po celou noc spá
a Tkl_i Am

s kořistí svou prchnul vydal se

šerif se slídícími psy a jest prý na-

děje na jeho polapení
Roztržka

mezi So Státy a Španělskem sta

Parník tento nalézal se v držení

soudu spolkového a spojeným
ti-

skem složena zaň záruka v obnosu

ry Componnd jest jediným a neilepším

prostředkem a pomůckou každému

jehož íivní télesná soustava buď

prací vysílením trápením spěchem

obchodním aneb nemocí vyčerpána

rajisté má významné váhy a dQlezi

tostl
Washington D C 19 dubna 1898

1602 Q Str

Wells Itlchardaon Co

— Mladi iedna paní by

(

v

ti trpí nepořádky nervu riuo-u-y

Celery Compound utišuje a živí nervy

i v nejjemnf JSich tkanivech a ty- -

__? - -- li— lila
to opět řidl zásobu Krve v ceieu icic
šetříce takto srdce předcházejíce ochr

la se skutkem ve středu a sice

stalo se tak bezodkladně po pode-

psání presidentem resoluce kon-

gresem přijaté jakož i ultimata

kterýmž vládě španělské do soboty

čas dáván byl v souhlase s reso- -

tak dlouho nečekal Cekáme my
Mnozí z nich slíbili se vyrovnati

a předplatiti jakmile lepší časy

nastaly nás nechávají pořád jea
čekati To musí nějaký konec

vzíti neboť věčně to tak jiti ne-

může Jest to věru až k podivení
zač asi někteří lidé novináře pova- -

$25000 Parník byl bezodklad-

ně vsím potřebným zásoben a

vrchním velitelem jeho jmenován

zástupce spojeného tisku kterýž

ostatní novinářské zpravodaje pod

dohledem svým míti bude Ve

středu připojil se parník k vojsku

spolkovému u Key West zakotve-

nému tak aby spolehlivé zprávy

hned od samého vypuknutí nepřá

nutí a návalu krve do niavy zavr

mrtvici bolestem rad srdcem a bole-

stem hlavy jei přicházejí a odcházejí

bez jakékoliv příčiny a jsou tak mno-

ha ženám a mužům nevysvětlitelné

dlící v mé rodině která zkusila roz-

dílné lékv proti nervosní
ochablmtl alucí onou se zachovati a vojsko

své z kuby a loďstvo z vod kubán- -

velkou a trvalou ú!evu užíváním

Paine ova Celery Compound a proto
1 vtetnt lék odporučiti

Lék tento ač nepřímě tož přec

odstralluje nebezpečný tlak na
J A k St ilnnlr

ledviny a srdce kterazw ustrojí ju
nevyhnutelně z pravidelného výkonu

jsouce rozrušeny musí podlehnout!

lUUUU Vtlvr
vSem kdož takového léčení mají za-

potřebí Ellen S Cromwell

vi tí™vI ve svícli rukou

telství podávány býti mohly

Indiáni do boje

Z Appleton Wis oznámeno

ve středu Že Indiáni kmene Onei-íl- a

znrtranizovali dvě setniny jež

ských odvolati Jakmile obe li-

stiny presidentem podepsány byly

odesláno odborem státním ultima-

tum vyslanci španělskému a sice

přibyl posel do vyslanectva špa-

nělského v u:2o v čase to kdy

právě vyslanec v poradě s velevy-slance- m

rakouským a francouz-

skům dlel Sotva že vyslanec do

žujL Ten má čekati až naposledy
a přece ten groš který za před-

platné k obdržení má jest nejper-

něji zasloužený Neradi saháme

ku prostředkům krajním avšak

nebudeli jinak musíme použiti
kroků ostřejších neboť peněz ne-

vyhnutelní máme zapotřeby aby-

chom svým povinnostem dostáli

Doufáme že k tomu nedojde a že

této naší žádosti povšimnou si

všichni jichž se týče

Mocný tento silitel jest Jtsiym a

lékem ve všech případech

kde tělesná soustava nervala nepra

AiCIlJ uiaji D

u vyšším stupni nei jsou uvyklé tomu

věřili
viii tiř lni oodrvvá řaludck

může býti beze
a nervový systém
vSech pochybnosti oDonaceim

a nhřh krve vyci

třn od škodlivých přísad užíváním

proti Španělům táhnouti hodlají

Úmyslem jest utvořiti celý jeden

pluk indiánský a sice z rudochú

nalézajících se na reservacích da

Menominee a Stockbridge

Plukovní hudba též již jest zorga-nisová-
na

a sice přihlásilo se cel-

kem 16 hudebníků rudošských

Pobočníkem

Vyd Pokroku Západu „%„i( colkv díl nenosili

listin mu odevzdaných se podíval

a význam jich seznal požádal po-

sla o sečkání a v několika minu-

tách odevzal mu následovní notu

odboru státnímu již v den před-

chozí v očekávání věcí budoucích

vypracovanou a ku kteréž pouze

jen podpisu vyslancova zapotřebí

videlnosti spůsobeny neaosuuecujuj
zažíváním Lze směle tvrditl že tak

mnohé úkazy nemocí jako na příklad

čivní nezáživné st tělesná vyžilost

ztráta chuti k jídlu nervosnost srdeč

ní vada pocity slabosti a duševní zma-latnělo- st

přičítat! dlužno původnímu

nezdravému stavu krve Bychom te-

dy tělo zbavili těchto neblahých účin-

ků nezdravotnostl jeat především nut-

no předejiti a zamezit! rozrušování

čivních tkaniv tělesnou svěžest tak

mocně podrývající a tu užívání

Paine ova Celery Compound jest
lékem

BI1U8V yunvv j
ho vysílení mezi ženami lze snadné

každé osobě kontrolovat! jei chce

zbavitl moze% svůj Spatných zvyků
Ve Washingtonu zemřel ve

nViťrtek po delší
_
nemocí senátor E
- Ě v něž upadl

n T tarA V Thílnl M D JjÍjsekretáře války Algera jmenován

byl v pondělí Fr Thompson předDyio: xvesoíutc pnjai 1

sem Spoj Států Amerických a D 1 Darmouthské lékařské koleje při

ohláSení svého zázračného vynálezu

C Walthall z Mississippi ve sta-

ří 65 let V senátu zasedal s vý-

jimkou 14 měsíců— od ledna 1894

do března 1895—od března 1885 schválená dnes presidentem jesij
9taUf mfti nobvt

Palneova Celery umpounu yb ov

cl Darmouthské lékařské fakulty uká

tUr Enterpriie oznámku o„
ovrch mích proti kolice choleře a prtt- - Předplácejte na Knihovnu Americkou
Tmu coi mne pMmélo k oipsánl tobolo

seda dráhy pcnnsylvanske a sice

povinností jeho bude starati se o

dopravu vojska spolkového v pá-

du všeobecné mobilizace-- Vybrá-

ní Thompsona k důležitému úřadu

tomuto považuje se za velice

Šťastné an týž úřad podobný již
v době války občanské zastával

jsa pobočníkem tehdejšího sekre-

táře války T A Scotta

Mohu pravdiví Htl U jwrn niuj nepo-

užil liku Jnl by m tomuto vyrovnal

Iduuvo pvj
~ r -- -j -

ve Washingtonu nemožným činěn

jest a proto nucen jsem o pověřu- -

jící listiny své požádati Správa
?

španělského vyslanectva svěřena

jest velevyslanci francouzskému a

rakouskému Při příležitosti té-

to pro mne velice bolestné mám

tu čest ujistiti Vás znovu o vyso

Předplatí obnáší pouze $100 ročně

Mr vcikích eSitů nejlepích románů kaíd
UMÍ kídý předpltli1

11- -- nK mn NemUftel 1MDB

Hranách celkem 1004 tra
M&U o 64

Knihovna Americká Omaha Neb
JÍMyTlíU více" Jednu neb dr

vyléčeni třeh nejbortích přípa--S

dítek - W A Blrpud
KplSoktCityMd Na prodej

UkárnlkŮ


