
'

11

{ ZÁPOKROK PABU
irriMP AT TRt tmi tiftXOt AT OMAHA MUMftKA A4 SSVID CMS M p

rMM4 rlit 1t4 II # M !
XXIV ČÍSLO 12 OMAHA NEBRASKA VE STŘEDO 3 ČERVENCE 1895SiNlK

r
(XOVh ZPRÁVY DOMÁC!

TM tm Mratl
V pnndělt vydánt byla ve Wh- - OBRAZ ZDHAV NESNIIK) DNE

Kmiilkn tn1nl I

Mm I slMnTf Jtli hi
Compound Ji vyléčil

(lund Kupi l Mu h odbývá- - '
' ' byl proti roku předchozímu mno-itl- a

v úterý nfJiSiit a padetáti I

I
"A

ingtonu výroční zpráva o tělb m

:MtA rumých kovů v řfxn iiply- -

MWL ''"'A'0 ' M ň4l71ní

unii niaiinini itui tMrm
n$ niledkm panující tfaiit ÍIoauČ-n- í

Mimo Uthn byly ta i příčiny
'n ' ' horníku v obltl
výi

-hodnf čím! lllha značné imon
trna ač na atrani drahé cena

ponkud do výí vyhnáfa byla
délková cena vSfh nrot6 kovft

a minnrálnícb nlojft odhadována je
na tS240SA131 t čeho! připadalo
na nrroaty f í 057 i na kovy

$'jlftl67H4 a na minerální oleje
mímo petroleje ♦11000000 Že
lezné rudy vytf léno 6057388 lan
v cené Gft0O7247 atřlbra 49!Q
122 uncí v cené $04000000 zlata

1190818 unci v cené 3600000
mčdé 300'i44218 lb v cené 33

141142 olova 15íi3 1 tun v coné

tf942244 zinku 76TS8 lun v co

tié $S2H802C rtutč 3041 A lahví v

cen 1634000 aluminia lb
v cenč t3IO2r0 antimonu 200 tun
v cenč 130000 niklu 0010 liber v

cenč $320'J a platiny 100 uncí v

cenč tGOO Měkkého uhlí dobyto
118820405 tun v cenč $107053
601 tvrdého ublf 40358144 tun %

cenč $78488003 atavebníbo ka
mene v cenč $37092102 petro
lejo 40521757 eudů v cenč $35

800632 přírodního plynu za $12- -
oooooo oarevnfcň niinek za

$9000000 cementu 300000 beček
v cenč $800000 minerálních vod

8302245 sudu prodaných za

$5030081 fosfátu 21569608 tun
v cenč $742840 soli 950079 sudo
v cenč $3395988 vápence 11683
703 tun v cenč $4455171 sádry
239312 tun v cenč $701719 bo

raxu 14680130 lb v cenč $974

447 braná za 223214 asfaltu
0050 tun v cenč $353400 mastku

23141 tun v cenč $401325 růz-

ných drahých kamenu za $132250
slídy za $52388 tuhy 918000 tun
v cenč $64010 síry 500 tun v cenč

$20000 a asbestu 325 tun v cenč

$4463
TčŽba petroleje

Z výroční zprávy nerostopisné
úřadovny ve Washingtonu vysvítá
že tčžba petroleje v starýck polích
neustále klesá a v polích nových
hlavnč v Indianč aCalifornii roste
následkem čehož zásoby se menSí

a ceny do výfie vyháněny jiou
Nejvčtsí přírůstek v tčžbé petro
leje jeví se ve východním Obio i

sice o 581549 sudo za to v3ak

jeví ae zmenfiení ve stála New
Yorku o 89000 a v Pennsylvanii o

1000000 sud6 Celkem vzato

vytěženo r 1894 o 931850 sudS

více než v roce 1893 kdy tčžba
49344510 sudu obnášela Uelková

cena loni vytěženého petroleje ob-

nášela $35522005 nebo li 72 clft

za sud

Indlául v poradč
V Eufaula I T odbývána ve

středu porada zástupců pČti civili

zovaných kmenu indiánských o od

stoupení jejich! území senátní ko--

miNÍ Dawesovou vyjednáváno bylo
Debaty zúčastnili se hlavnč: náčel-

ník Harris Cherokee Indiáufl guv
Seminolfi IJrown náčelník Espar-hech- o

kmene Creek náčelník
Chickasaw Indiánu McLish a ná
čelník Fulsom Choctaw Indiánu a

jednohlasným usnesením bylo ja-

kékoliv zmčnč co nejrozhodnčji ae

opřfti
foinábaji ataré yÍuhU

Pítni Mooro klosala

Lid vynesl ev&j ůsudekl Kažilý
stát okres ano i každá nejmenAí ví-s- ka

uiťla v i cm účiHtenstvf Jedno-

hlasný výrol celé Ameriky tni v ten
smysl že Paine-ft- Celery Oompound
uzdravuje nemocné unavené a ner-vo- sní

mužů i ženy a činí je silnými

Tisíce dosvčdčeni uveřejnčno bylo
v každém státu této zeuič dosvčdoe- -
ní ol lidu každého stavu v životč
jež vypravují o nesčíslných případech
v nichž tento neiHlavnéjsi ze všech
léku lidi uzdravil

Pokrok Západu uveřejnil nřkolik

nehledaných dosvčdčení známých a

vážených osob v Urnazejiž nabvh
zdraví a síly lékem jenž prvnč pře
depsán byl proř Edward Phelpsem
AI L m Ls i) t Dartmouth Col- -

lege

Muži a ženy národní reputace na
psali podčkovauf dopisy o tomto Ma

rném předi-Čt- jež uveřejněny byly
opčt a opčt vyvolajíce nežádané po
Inbné dopisy od jiných právé tak

— Paino-ů- v Colory

—— v

známých mnžft i žen v zemích jiných
Níže přináŇfme dopis jenž za

mlouvá He každé ženě ve státu Ne-bran-

i jinde Byl napnán z dobré
vftle firmfi Well Ilichardson !í Co

psní jejíž podobiznu uvádíme a jent
ujištčnfm jejího vzácného karakleru
a poctivého smýšlení Paní tato jext
obrazem ženského zdraví Jest to

paní Robert M Moore i Laporte
Ind a píše:

"Přijměte laskavé moje srdečné
díky za dobrodiní Paine-ový- m Ole
ry Compound mi prokázané Nemň
že býti kti chvále jeho ani doHtatečnč
řečeno Před rokem byla jiem úplné
rozrušena nalezajío se na pokraji
hrobu a dva nejlepnf mimiKtí lékaři
již mne oSetrovali prohlásili stav
mflj za nervové vysílení Po dva

týdny byla jpm léAena jedním pak
opčt jiným Zprvu zdálo se mi že
se stav mflj lepší později však jsem
shledala že jest mi stálo hůře
"Na upřímnou přímluvu dvou z

mých dítek drahé přítelkyní jet

a Ilrooklynč ač většina jich kraja-
nu lije v severozápadních státech

Sbírají na postavení křižácké lodě
kterou by vládě své vlasti darovali

aby jí použila ve válce ae Švédskem

i a i 1 a a

fh končin státu kuří sšll n za

lem porady ohledné založeni
U stran kteráž b heslem '

I

(bodného A neobmetrného falenl I

ItfA v nantávajíeí ampani stát- -

' pole vstoupila Většin pří- -

$eh hlásila s ilomiil k straně
í fiatíoltA a rxii-l- i tm 1i la lv

hnutí toto četníjííeh pMvr- -

iřft rrezi t tiipi'ii'jí druhých dvou

'I IKBSIU

Mf úrody

spodářským odborem ve Wah- -

ona vydána byl v úterý nál- -

fS zpráva o stavu úrody v týlnu
larm uftuuwilttin vtjiy III I

týden byl veškerému osení

i:vvm a! iivi iifinruiKi rn nitv- - -
j-
-

j -

jí v po!eJních dnech v obou

potich a Minnenoté čími ve
Tub lích virftut korný ponřkud
An Sucho oilitranfno donta-lfni- i

e doitmi ve velké řáiti
l'tbiokého doHiid ale panuje

f4iřdň(m Winconiiinu jilnfm
íiiganu a v 5ántch TenueMf

Iíylvanie a New Yorku Žnž

fkyjnou jil v plném proudu

(U bylo počaHÍ ivláStS přízni-- 1

takže v doHavadním výboruém
Btavn ho uurzoia Koma ta

Ía
lý týden tnaSnž vyroila a vy-L)ak-

ot

a Minnenoty kde! byla
inem apozuena hIoji hi ve- -

!m vvoorne en ova počla
Ive atátech jižních a tpr&vy o

jou vesmíí příznivé V

l slibuje oves tu neivítSí nkt i- -

v histont stAtu — V Utah
ibena značná Skoda na onení
líkera 18 června v noci ne do- -

'veím

Oneni poškozeno

o St Louis dofily v úterý rpra--
- L Ta Pl&lA A Af r n Wn n línMm as#M m mum um bbvuub ' vil W v
li jež v okolí tamním na vežke- -

j onení vichřicí a krupobitím

Robeny byly V La Plata bylo
„pobití tak prudkým že až i
'

why proraženy — Nedaleké
'

onnboro Ky navštíveno zhoub-- 1

cyklonem jímž vše v draze

4řř míli íiroké zničeno bylo
kož i znavně telegrafních ulou-cyklone-

zpřulárino bylo npo- -

£ teiegraini přerušeno a naHie- u-

h toho i zprávy o ikod&ch np&- -

'
iSných sporými jsou

1 1

Sjlí -- I

naiinniri
ránftm policejním kominafom v

í la City líbiti e mu ní n&ramnfi
i

%Ínnick& nedřle Minulého týdne
lídili zavření vSch holíren a pro
'! nedéli nařízeno mají úplné
nf bORtinca a policii vloženo

%$ce nad provalí'nlm zákona
hO'0O nejpřínnéji bdíti HoHtin- -

cen byl potrentán prý budo ode--

itlm licenHe

Kata drahokamy

kVeroatopianou úřadovnou uve--

lína byla počátkem týdne vý- -

lpi zpráva o nálezu drahokamft

Spojených státech a vyjímáme
lni následovní: U I) waguc
Jbt nalezen diamant 10] karátu

il a Fradklin N C oblevena
rubínová oole v Mitchell
a a Karl £ tion N U nale-maragd- y

poblíže Pbillips- -

ru Mont objevena pole aafíro

rv rozloze I4UJ aarn — Ve

rávl odporoučí ae kongreau při- -

zákona jímž by prnalulé agá-- h

lesy arizonaké před ničením

peny oyiy
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se o stav mftj velice zajímala počala
jsem užívali Paine-ft- Celery Com-

pound a využfvavši jej sedm láhví
mohu s díkem říci že jsem dnes
zdravou ženou Vzhledem k nízké
mu stavu mého dřívějšího zdraví

prohlášeno bylo uzdravení mé za zá-

zračné Sdělení toto mnžete použiti
dle libosti"
K vybavení ao z účinku přílišné

práce v uzavřených místnostech vy
silenf přemožení tJla a mysle a vů-

bec x porušeného stavu zdraví jež

dostsvuje se snadno v životč lid-ské-

je Paine Bv Celery Compound
okamžitou úlevou Občerstvuji a

uzdravuje unavená tkaniva přispívá
tělu k nabyti nového masa a rychle
zbavuje celý sytem využitých pří-

sad jež překáží zdraví
Lidé uvnitř pracující kteří zřídka

přijdou na čerstvý vzduch — a ta-

kových jt mnoho — jak mužft tak
žen nabydou síly nervu i vnitřního

útroj! užíváním Paine ova Celery
Compound

U Tilton la otráveno bylo T

pondělí na pio-nic- u požitím vody
ze ataré ttndnice 14 osob Jedna
osoba zemřela ostatní pak podařilo
se při Životč zachovati

Z New Yorku se oznamuje že' přátelskému vystoupení budou prý
Norvéžané v Soustátí sestupují ae] hlavními činiteli při tom Již nyní
dohromady aby pomáhali avé staré prý abírají peníze zakládají spolky
vlasti v její politickém boji ao a dělají válečné plány Nejhorli-Švédske-

a kdyby to došlo k ne--' vějií jsou Norvéžané v New Yorku
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