
ZDOBYCIE MAMI-

Hong Kóng, Ił Sierpnia' 

Amerykański okrgt Wgfclowy Zafi-

ro, który tu przybył wotorai z 

Manili z depeszę admirała De-

we>V przywiózł wiadomość, ż9 

Manila, stołeczne miasto wysp 

Eilipińskioh, została w Sobotg, 23 

Sierpnia zbombardowaną przez flotg 

Stanó y ZjddnocaOuyGh i niezwło^ 

o tnie poddała się Amerykanom, 

Kapitulaoya nastąpiła około godzi

ny ć—tej po południu: Amerykanie 

w/ęili do niewoli 7000 hiszpańskich 

żołnieizy, zabrali 18000 karabinów i 

bard'o wiele rouaioyi. 

Już dnia 9 Sierpnia admirał 

Dewey zażądał poddania śi§ Manili, 

lecz g<iy Hiszpanie dali odmowny 

odpowiedź; w sobotę dnia, 13 S»er. 

dnia o godzinie 9~tej rano dal 

rozkaz swej flooie bombardowania 

iciaaia. Okręt Olympia dał pier

wsze strzały dó fórtc sefllete !eoz 

gdy te nie siggały celu. żbhżfł się 

pod mury forteczne okręt Galio* 

zabrany poprzednio Hiszpanom, i 

tak natarł ogniem, że mur? Malate 

runęły bezzwłocznie. Dwie godziny 

trwało bombardowanie, a gdy z 

fortów hiszpańskich me odpowia-

tj .mo, zaprzestano do iii oh strżels^ 

z okrętów 1 posłano da zdobycia 

po/.ycyi wojska l§dowe. Pierwszy 

pułk z Colorado rozpoczął atak na 

zewugtrzoe fortyfikacyc i zaraz 

zmu3'l Hiszpanów do cofnięcia sig 

p > za drugą linię, lęoz gdy 1 ta była 

zdobytą i wojsko amerykańskie 

ubliżało się pod mury miasta, Hi-

Bzpjn e widząc ntęnloźabnośd 

dalszego oporu wywiesili biał# 

cborsjgiew i poddali sie. Siłe 

Hiszpanów obliczają na 3.000 ludzi 

a Amerykanów było 10.00'J, C. 

ostatni stracili 7 w zabitych 1 kil

ku nast 1 w ranionych, strata zaś 

pier a szych jest o kilka razy 

wlększg. 

Po zdobyciu Manili general 

gubernator Augusti schronił Big ze 

swą ioną i z dzieńmi na niemiecki 

okręt Kaiserin Augusta 1 przybył 

do Hong Kong, Bkąd w najkrótszym 

czasie zamierza udać asę do Hi*« 

czpani:. 

Admirale Dewey nietylko roz

począł wojnę niszcząc pierwazy 

f'«»tę biszpańskg pcd Manilą, lecz 1 

zakończył ją, zdobjwująo oBtatni 

to miasto. 

W hiszpańskiej kasie wojenne 

w Mmiii zdobvii Amerykanie 800 

tys.ęcy marek. 

GubernatoJa wysp Filipińskich 

A ugugii rząd hiszpański zwolnił, ze 

służby w dniu 5 Sierpnia, poczem 

on natychmiąst odpłynął do Euro

py. Amerykanie strasznie s^ oburzeń 

n v Niemców, że ich okrę' wojenny 

ułatwił Augustiemu ucieczkę. 

Manila poddała się dopiero 13 

Sierpnia, w parę godzin po pod

pisaniu protokułu pokojowego 

pomiędzy Hiszpanią a Stanami 

Zjednoezońemi A t P., 00 miało 

miej-c9wtym samym dniu, . 

Następcą Augustiego w urzę

dzie gubernatora Wysp Filipińskich 

zana anował rząd hiszpański gene

rała Jaudanes, który też podpisał 

kapitulacya Manili. r 

ZR ŚWIATA...'; 
%r£\- r.. f i/.V ' 

** ' «. » l . . .. .fc 

PAIiYŻ.— Naieszcio i glośnjf 

hrabia Ksrerhazy oddany 21 siał pod 

sąd wojenny. .' ; , ; i 

"KOEYER PARAŃSK1" pismo 

tygodniowe, które , pr*ez kilka 

miesięcy ukazywało s'ę w Curyty-

bie, żuowu przestało wychodzid. 

Polacy brazylijscy jakcń mało 

zdradzaj zamiłowania do 'łiiteraT 

tury." 

NIEPOROZUMIENIE pomię

dzy rzei zypespolitą Jioluriib'jrska a 

Włochami zakończyło się pomyśl 

nie. Colombia wpłyciła odszkodo

wanie w sprawie Uerjuti a \Vłochy 

cofnęty swoje oktgtą...wojenne. 

ZNANY łODRÓŻNlK nie

miecki Eugeniusz opowiada, 

ża N eracy odstraszyli od ?adzięi-

żawlonei krainy w Chinach Jud— 

nośd 1 chińskie okręty. Robotnikom 

zmuszani są plącię potróji.ę. ceny, 

gdyż me umieją się z nimi obcho

dzić, wskutek czego już ti^y razy 

im uciekli. Pan Wolf posiada, że 

mógłby wjele pisać o. pestępo vaniu 

Niemców z Chińczykami, kupcami 

misyooarzami ltd. ale woli milczed 

w interesie marynarki. Wspomina 

przeciek, że widział, jak żołnierze 

obrabiali Cbińczyków. Z lego! 

powodu ludnośd cbińskA stroni od 

posiadła śei niemieckich. 

^Przfeprbwad^enlc koi&i ^ohfteriji 
Pacific z Whitehall, Mont.,, do Twin : lUi-H ' ^ • 4' j' iYP'L • 
Bridges, Mont., przestrzeń-'toil 
otwiera tak dla majnerów, jak i fame 
rów niewyczerpane źródła sławnej 
Jeffeison doliny. Trzy rzeki przerzyna-
)§oe tę doMng dostarczają dostatki'1111 
wody. 

Twin Bridge leży w półlot no • 

woccodaim rogu towiatu Madison. VV 

pobliskich górauii są kopalnie kruszcu 
złota a także znajdują sig tam znako

mite pasjwska dla tizód. 
Dotąd taniego kru ca nic moźnd 

bjła spieniężyć, gdyż transpoit po 
lichych drogach Big nie opłaćił. Toń ż 
kolej będzie mogła przewoiić taki 
kluszec do miast liandlówyck bardzo 

tanio. 
Uioeze okolice, teraz przez nową 

kolej otwn:te, nadają sig tal-.że jako 
Ustiouia ha p^rg ciepłą. 

Fora polownn 

ooiccujo h)6 nadzwyczaj dobrą, bolej 
Northern Pacific pizerzyna okolico, 
mnją-.e światową siawg pod wzglgtłem 
ł.)-vvóv f szczęgÓlnie na kury kaczki 1 

ggfi ' " " 
Pis 6 do Cnas. S. Fee, Gen. Pan. 

Agent Kor. Pac. fly., <1 prześle broT 
szurkg zawierającą bl źsze szczegóły 
wyglgdem odnośnych łowów. 

Pociągi gazem Fiutach 
Gas oSwIelłone. 

Osobliwo! j'ą w pociągach kolei 
Korth Western jest oświetlenie tym 
gazem na wszystkich pospiesznych' 
pociągach. To, jsiko też wspaniało urzą
dzenie wrgtrza kar i migkkie krześlii 
łóżkowe, bardzo jazdg uptzyjemnia. 

TO I O WO. 
' T" 

ZMARŁY KSIĄŻĘ B1S-

MARK był nieco zabobonnym 

tak pisze jego poufny przyjaciel 1 

długoletni towarzysz Maurycy 

Buflcb. Raz przy het bacie, i to 23 

go ltstop. 1B70 w We^alu oświcd-

ozył Bismark, że *h'e ze źiódła 

mistyc-nego, że 83 lat żyd będzie. 

Znaleziono zrnBi<ą vv dacie jfgo 

urodzenia i śmierci liczbę 83; bo 

oto 1. '4.1815 (lat i jego urodzenia) 

1 30 1. 1898 (data śmierć), jtżeli 

s i ę  z l i c z y  l - f - 4  +  1  +  8 4 "  1 + 5  

-f 30 + 7 + 1 + 8 + 9 + A = 83. 

Ciekawszymi są cyfry w życiu 

imarłego w r. 1856 Biskuj a chef-

tnńskiego Anistazego Sedbgz. 

Uredz ł bię 23 kwietnia r lT87t 

•23 lat później został kapłanem, '/3 

lat późnie] Biskupem, 23 lat r óźnie] 

umarł i to 23. września 1856 licząc 

3.23 czyli 69 la\ 

Herbert Bismark wytoczył 

skargę fotografom VVilcke i Friester 

za to, żc nocy, której Bismark 

u otarł, wtargu^li oni jjo je^o domu 

ZAPISYWAĆ WIARUSA 

i odfotograf jwali zwłoki. 

Dom 13sma;ka po wste czasy 

ma zostad n:ttiaiusz&n): nic stg w 

nim zmten:d nie pozwali. Osobiste 

pamiątki przewiozą do mazeum 

BismarJra w Schonhausen. 

KńiążgBiąniar' , który obejmu

jąc urząd minidtra w'koń 1 u wrześo 

nia 186-2 prawie b^ł bez majątku 

(należąoc do niego piasczyste 

Sihenhau8ęn. było znacznym dh.~ 

t^iem 1 bciąśonf), zoetawił po 

sobie maiątęk, przenoszący sumę 

80 milionów marek. \ 

fLktiC ZA W I A^usa ;;r;; 

Arm'e lądowa i morska oknły 
I się chwałą podczas wojny. Kii P/or-
v kowa ksinż"czka pamiątó >wa armii 

lądowej 1 morskiej, wydana p^zez 
kompinią Kolei Northern Pacific, 
ieit cennym podręcznikiem do 
po nania marynarki hiszpańskiej 
1 marynarki Stanów Zjednocznych 
na początku wojny. Zawiera ona 
iaaj ę Kuby, ilustracje wojenny* li 
okrętów, 8ło vnicż«k utarty' h 
wyrażeńj żołniersku h 1 maryns** 
skich, . przekład ełów hiszpang'clch 
i td — Poełtd 10 cento v da ChtB. 
S. Fee, g ceral passenger Agent N. 
P. R Sf. Pani M nu. — a on. wam 

prześle egzemplarz. 

Wyci«c7hi koleją Burliug-
tońfiką. 

Agent od tykietow na st: cyi 
Buiiingtońskiej sprzedawad b^i/.ie 
tykiety wycieczkowe przy następu
jących okolicznościach. 

] .  —  K o n g r e s  N a r o d o 
wy Salo n m|6w - w Omahś^ 
Nebr. — od 22 do 27go Sierpnia 
1898 r. — Tykiety sprzedawanie 
będt\ 20 i 21 Siar pnia, dobre do 
powrotu'l Września. 

IV. — Wycieczki na 
grunta. Sprzedaż tykietów w 
dniauh 6 go Września ' 1 20 

Wr eśnia, 4 i '18 Paź lzierinka. 
Dobre dó powrotu we Wtorki i w 
Piątki na przeciąg czasu 21 dni od 
Bprzedtży. 

obomązujetę haijMi 

1. Abonenci, dopóki wywinie 
nie orzekli iż nie życzą sobie, aby 
im .posyłatio gazetę, będą uważani 
»a pragnących ją nadał obonowad. 

:2. Jeze'i abononci odmówią 
gazetę, może ją wydawca da!ej 
óosyład, dopóki wsz elkie zaległości 
jie zóst.ną zapłacone. 

v;;'3. Jeżeli abonenci zaniedbują 
lub wzbraniają się odbierad gazety 

poczty, da której one były przy
słane, będą . trzymani w odpowie^ 
dziaineści, dopóki nie zapłacą 
swego rachunku i nie nakażą 
zatrzymaną dalszego syłania swego 
pisma. 

4. Jeżeli abonenci wyprawarlzą 
się do innej miejscowości bez 
zaWiadomietaa wydawcy, a pismo 
jest wysyłane pod dawniejszym' 
adresem, trzymaui są w odpowie
dzialności. 

5. Sądy zawyrokowały, że 
wzbranianie się odbierania gaz°t z 
poczty, jako też wyprowadzenie 
się, nic pozostawiszy względem 
nich dyspozycyi, równa się prawie 
rozmyślnemu oszustwu. 

6. Osoba, odbierająca i zatrzy
mująca gazetę, zarówno czy ją 
zamówiła czy nie, jest podług 
prawa uważaną za abonenta. 

7. Każdy dłużny za gazetę 
jnusi zapłacić, lub można uzyskad 
wyrok, wyj^ó body execution i 
osadzid w więzieniu za oszustwo 
pisząc po 50c. na dzień. 

Polska Fabryka • * 
i 

j w TOAS 
^pcilęca się łaskawym względom 
Szanownej Polskiej Publiczności w 
bliższej i dalszej okolicy, szczegól
nie polskim grocórnikom i salonis^ 
tom. 

j Właścicielem jest: 

Ńl'' Ii Kryshak 
; i '  

461 Park str 

Wausau, 

Wanted—An Idea SSs 
WEDDEBB^Mf^t MM 

neys. W«ahlnKt«Di D. O., for their #1.800 priia toil Ust ot tiro bundnA ta^entions wanwfl. 

W} clęczki ua griiutH 

możca odbywać koleją Chicago, 

'CHE MI I-D POWIEK (JURES 
Dr Humphreys' Spacifics 

are scientifically and. carefully 
prepared Remedies, used for 
nearly'half a century by the 
people With entire success, 

mo. ' SPECIFIC FOB 
. A'tt'viiS.i, Ccftjtestions, teflCTTUBŁStjSS. 
' S—Worms. Worm Fever, Worm Colics. 
; 3—Teething. Colic,Prying,WafcefnlifeM 
: «—Diarrhea, of ChlldKn.or Adults 

O—Dysentery, Griping, Bilious Colic.... 
O-Cholera Morbus, Vomiting 

.. 7—Coughs, Uolds, Bronchitis 
8—3¥«aral»iaTooUiach8,F«ceiache 
#—Headaches, Stok Headache, Vertigo* 

10~-Dy tpepslŁ, BUloasaeui, CooaUpAtioa 
11—8apt>reue< orPs^pfal Periods.... 
13—White*, Too Profuse Pertods 
13—Croapi- LaryncUls, Eoarseneea..., 
14—Salt Rlieńm, £ryslpela», Eruptions. 
15—Rhcuryiail.iii,. er r'-.'umilić Palna., 
l'e—Sfalaria.Chills, I'everand Agus..... 
lT-fllea, BUnd or Bleeding 
18—Ophthalmvt Sore or Weak Byes.. .... 
10—Catarrh, InflosBMi Cold in the Head 
M-Whooylnc Couch, 
81—Asthma, Oppressed Breathing. ....... 
23—Bar Discbarces, ftnpalred Hearing. 
iJ3—Scrofula, Xialaned Glands, Swelling 

~ alDaMiltv.I — " 

37—Kidney OlseasAi, .....-
B8-BTenroos OeMliir 
99-Bm!0 Mouth, or Canker 

Milwaukee A St. Paul. Tykiety na 
odnoSoe pocięgi, id»oe u j ! sa-pi.»... orih. He.n, p.ipi«uoa 

lud Poła lnie kupo wYid 6 i 20 
Września, 4 i 18 PjZ I'.ieruika, po 
cenie juzdy wiedng strong, pliis'dwa 
dobry laobjVxjHhie. 

ogI«(I*luy gruut^iv 

najlepiej jechać koleją 0^^ & 

North wester ii, kuira na ten Ce| 
sprzptlawtć bgrlzie t>»nie tykielY 

Pifidtieitjiia. 

38-1 
33—Bpllepsy, Spasms, St. Vitus'Danoe.. 
34—ffore Throat, .Quinsy, Diphtheria..,. 
35—Chronic.Conges tlons* Bruptions... 

"77"for HAY FEVER 
So, by Drnnlid, or ••^rr«p»id on Mcelptofprto^ 

25c. f or S for #1.00, (a»7 b« SStrt^d), «cipl Vot. 18, 
l>, put op fn 11.00 Mt «plj. 
Db. Ho»«»iT«* łtA»ou.(Ssl*r(<4 r*»j. 
UCMPHKBWMBD.CO.^ lil * 11» WUU«m8t^K«włorfc. 

H U M P H R E Y S '  
W I T C H  H A Z E L  O I L  

"THE PILE OINTMENT." ' 
For Piles -External or Internal. Ptśtula in Ano; Itching or Bleeding oft^c Kecium. 
f he jtollef M immediato—the cum certain.  ̂ . 
raioE, ao OT3. . rRiAL SjzE^af , 

! Druegi«ta, or «ent "n rcrel, t of > 
. i O.. Ill «• li* William SJ 

ianted-ftn Idea 
si list ot two hiindwl to'ant'wawantoiL • • ^ 

*u Piły  chodzące i heblarme. a?- ^ 
• ' \ą" Ż-: 

.Sprzedaje si§ hurtownie ^ , -vi 

Drzewo budulcowe, 
iieski, Szjfigle, Pale, Latle, 

Drzwi, Okna i t d. 
Biało i warsztaty V ;• . 

Front 8tr., j^iiiona, Miuu 

School Furniture Supplies 

In 

E 

Desks are, especially adapted 
WttdJ?ar^hiar 8chóota. Onr'Une _ itiMonary llesks, Donble Desks, Adjtytabla 

Orr bUR Oatąlooub.and Pniew accoRt f 
Agents Wanted Everywhere.' 

THOMAS KANE & OOs, 

naeitt 

Poniżej podajemy dokładną odbitkę jednej strony^ okła
dki, w której jest zapakowane 

DR. PIOTRA GOMOZO 

słynny środek do czyszczenia krwi. Przy kupnie trzeba ści
śle na to uważać, aby dostano prawdziwe a nie naśladowane 
lekarstwo. 

Oszuści i bezsumienńe osoby usiłowały od czasu oszukać 
publiczność i zamiast pożądanego lekarstwa Dr. Piotra Go-
mozo podsunąć tanie przedmioty pod fałszywym pozoriem, że 
są „zupełnie tak dobremi — zupełnie temi samemi." Te mie
szaniny, chociaż nie zawsze są niebezpiecznemi, to jednakże 
nie mają wcale żadnej wartości. , v 

DR. PIOTRA 
G O M O Z O  

OSTATNI 1 NAJWIĘKSZY 

WYNALAZEK: STULECIA. 
Dar Boga natury dla człowieka-. 

Stary Dr. PIOTR PAHRNElT póchodiśił z rojzl-
ców Szwajcarskich, a uród^U- sią w I^ncaster, Pa., 
w pr^eśzłem stuleciu; Osiedlił się i praktykował me
dycynę w "Washington. pow.. Md., aż do dmiętciit^e-
dycyny jego były W używania od owego czasu.^ Slyn-
ny jego Ceyściclel Krwi; uczynił więcej dla cierpią
cej ludzkości, niż jalsakolwiek ińha zn&na módycy-
na, lecz dopiero jego WnUk, lekarz i praktyczny che
mik miał doprowadzić adfeoceniono to lekarstwo do 
obecnego wysokiego stopnia doskonałości. 

comoio 

siadają w najwyższy Btopień przymioty lakatt_klc, i 
wyleczy wszystkie choroby pochodząoo z KRWI, i 
jest używane na e 
Zatwardzenie, J£onstvpacyę, Ostry i ner
wowy btfl głowy, dolegliwości wątroby* 
Bolegliwości i^łcidwe^ Ztfłtacżk^ Beii-
matyzm^ Po^lągrę^ Trudność tra* • 
wi^dia^ Nleatrawność, Bóżę. Gli" 
sty, Solitery, Wódtiią puefilinęy 
Neurałffię, Dręsicz^ I Cgterę* 
Peryoąyczny b(jl głowy, Nie
mą gorączkę, Szkrofuły 
czyli jkrólewshde zło, 
Pryszeze, Wysypki, 
Srostfci, Wrióay, 
Odęcia, Tetter i 

słony rheum. 
Parszywą głowę> Liszaj, Wrzody i bolą
czki, Ból w kościach, boku i gtowie, 
Dolegliwości niewiast, Niepłodność 
Blada chorobę, Wychudzenie, Ogól
ną słabość, Rakowe humory, Can-
' ker, Bronchitis, Karnice, He

moroidy, Zawrót głowy, Bótó 
vr krzyżach,; Dolegliwości 

nerek. 

w-

Co do przepisów jak używać, zobacz drugą 
stronę tej okładki; _ 

PRZYGOTOWANE PRZEZ 

CENA, $1.25 ZA BUTELKĘ. 

Agenci dla Dr. Piotra Gomozo są rzetelnemi, prawemi 
oaobąmj, którzy sami doświadczyli leczących przymiotów te
go lekarstwa, a którzy w wielu przypadkach przyjęli tę agen-
cyę więcej dla wyświadczenia usługi ich przyjaciołomi są-
śiadom, niż dla pieniężnej kontyści, jaką odnoszą, i j? ' n 

Gdyby wam kiedykolwiek ofiarowano naśladowane, ?ub 
podrobione Dr. Piotra Gomoz0, to donieście o tem natyc^-
Ciiast^do głównej kwatery w .Chicago, 111. Przez to ó^acie 

usługę, a sprawa zostanie natychmiast szybko i Jjfr. 
lVądąn4 i wyśledzoną. -Adresujcie zawsze do I 

uranom ^ 
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