
Pokrok Západu8
Eida že nějaký člověk do krámu

Pokrok Bopt ti
Prodáváme výhradněLED UHLI Snad nohodláto zůslati doma? k

většina soudu ve svém náhledu
shledává že není to též řízením
kriminálním pak musí to býti
případem řízení po zákonu a pro-

to tento soud neměl moci odkáza-t- i

to referentovi k přelíčení bez svo-

lení obou stran" Zástupci Broat- -

Máme obé nej lepší Jakosti a za ceny aa4Jnl±4i Ž4dná jiná firma

nemf že vám nabídnoutl tak dobré druhy za cenu levnější než my Mimo

to obdržíte oj nás ochotné a okamžité obsluhy a plnou váhu af objednáte
Již led neb uhlí vše v stavu nejčistším Naši vozkové Jsou úslužní ku kaž-

dému z našich příznivců Objednejte led i uhlí u nás a budete uspokojeni

South Omaha Ice & Coal Co
Telefon 1197 1601 Fámám St Telefon 378

Velká Zamississippská výstava v Omaha jest

výtvorem krásy stavitelské 1 umělecké a

vyjma rozměrnosti úplně se vyrovná chicagské výstavě
světové Nic vám nemá státi v cestě abyste nemohli

vtlikolepou výstavu tuto navštíviti Omaha jest arci

nyní značně hosty přeplněna leč to nebudiž vám zá-

vadou a cokoliv si přejete zvědět! o výstavě o hotelech

a místnostech ku přebývání o stravních domech a

restauracích o cenách čehokoliv jakož i o místuostech

vidění hodných piite nám ochotně a bezplatně sdělíme

vám vše Svým příznivcům a návštěvníkům našeho zá-

vodu zašleme zvláštní náš "Accomodation card" Lístek

ten každého oprávní ku svobodnému použití naších

místností k odpočinku ku umytí čtění psaní a ku po-

nechávání svých zavazadel a zhoŽÍ tu nakoupeného
Pište nám pod adresou:

o

o

o

- iO Si rih

Pi H KRQENERT
dlouholetá pí Hynkové

MODISTKA
vykoupila od teto místnost 1

Wě otll tisié a Qobré Mí tnna váli spo m
a ntkde nedostanete lepšího ulili Moji aorhleti jsou £eil a ochotni
rodikům poslouíí Objednejte al tvrdé uhli pokud Jest laoln u (dUOJtf)

J T-tt-
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vrazil a jej okradl bylo tak neur-

čité a když zástupce p Hniličky
otázky mu předkládal byly odpo-
vědi tak spletené že každému
muselo býti patrným že celá věc

byla pouhou smyšlenkou Mimo to
svědkové pana Hniličky kteří vi

děli téhož kol závodu mstivého ži

da se ubíratl dosvědčovali všichni
zcela určitě že pan Hnilička ani
do krámku nekoukl tím méně přes
práh vstoupil a proto byl čestně

sproŠtčn obžaloby Nyní má do-

brou příležitost aby se proti msti-
vému židu obrátil a náležitě jej
vytrestal tak aby mu podruhé
chuť zašla bez podstatné příčiny
žaloby z pouhé msty proti někomu
vznášeti

Ctění rodáci a návštěvníci Čeití
Jhou tímto upozorněni na velikolepý
prodej střižného zboží obleku bota
střevíců Jaký náš oblíbený rodák Ant
Novák v nSÍ í'eké 1'raze v li 1254

jiiní 13 ulice chce tento týden udržo
vat! On láttobil se velkon spoustou
zboží všeho druha a hodlá rodák fim

ie mohou u nřho koupi ti dobré
trvanlivé a čerstvé zboží právě tak la-

cino Jako jinde obecenstvo nabízeno po- -

pálené spuchřelé a po mnoho let po

policích povalované staré zboží Jen

jej navštivte v jeho sanktum na jižní
13 ulici v ě 1255 a na vlastní oři se

přesvědčíte iejest torno tak Neopo
měňte si pročisti cirkuláře jež po Pra
ze rozeslal a ovážiti ty báječně snížené

ceny všeho zboží

— Policejní soudceJGordon dal

bývalého expresního zřízence

který jest v podezření
že zpronevěřil sám $3000 o nichž

tvrdí Že se mu z vozu ztratily
pod $1200 záruky Soudce sice

připustil Že svědectví proti němu

jest velice chatrným avšak měl za
to Že jest přece nějaká příčina k

podezření a proto jej odkázal ku

krajskému soudu

— Z východu došla zpráva že
ani bývalý president Cleveland ani

bývalý president Harrison nezú-

častní se jubilejní slavnosti míru
kteráž se bude odbývati v druhém

týdnu v říjnu na výstavišti
— Ka&e Jupiter Lamp uhlí

za $550 jest nejlepším pro va-

ření i topení Telefon 1238
Hald & Rife 506 8 16 st
— Po celý minulý týden roko

váno bylo živě v kruzích republi-
kánských o tom že by měli někte-

ří z republikánských navrženců

pro legislaturu odstoupiti z tikety
a na jejich místo Že by měli býti
dáni jiní kteří by zastupovali
zájmy dělnické a zárovefi občan-

stvo německé Záležitost tato
přišla na přetřes ve schůzi ústřed-

ního výboru v sobotu odbývané a

ústřední výbor se usnesl že není
V jeho moci raěniti co konvence
učinila

"

Koho prý bohové chtí
zkaziti tobo raní slepotou Co z

toho budou míti ti navrženci kteří

jsou všeobecně známi co pověsti
nechvalné když vyjdou z boje co

poraženi to ví ovšem jen oni sami
— Sbor Hvězda Nové Dobv č

86 JČD uspořádá v síni Metzo
vě dne 8 října skvělý ples na

poctu ctěným zástupcům již tak

důstojně a horlivě se starali o

o skvělý zdar Českého dne jakož
1 na poctu pěveckému sboru Lýra
Pročež zveme tímto veškeré ony
pány i paní zástupkyně jakož i

onen pěvecký sbor k súčastnění se
a vstup pro ně jest volný jest v

přípravě pestrý program se zpěvy
a proslovy Chutné zákusky bu-

dou podávány všem hostům (44l
— Známý krajan pan Šabata

kterýž od jara byl nočním hlída-

čem po třinácté ulici přišel před
několika týdny k těžkému úrazu
Sřftil se totiž do přízemku před
hostincem pana Ondráčka při
čemž rozštěpil si kosť v noze a ja-

blko kolenní Byl po kolik týdnů
v lékařském ošetřování v nemoc-

nici a v tyto dny byl z téže propu-
štěn avšak posud musí choditi o
berli a lékař nedává mu naději že

porouchané koleno vyléčí se tak
dokonale aby bylo tak dobré ja-

ko před úrazem

— Telefonujte firmě Hald &

Rice a objednejte si tunu praného
nut uhlí za $350 Pro vaření je
to nejlepší a nejlacinější uhlí či-

sto jejich telefonu jest 1238 Je-

jich Jupiter uhlí stojí pouze $550
a vyrovná se každému $700 uhlí
Zkuste je jednou a přesvědčíte se

— Ve schůzi policejní komise

odbývané včera odpoledne podal
šéf policie Gallagher svou resigna-c- i

a na jeho místo zvolen byl jed-

nohlasně Martin C White který
již jednou po několik týdnů úřad

ten zastával ale z politických o--
hledů odstraněn b)l Kapitán
Sígwart byl v téže schůzi sesazen

seržant McGratb zadal o propu-
štěnou a hasič Rissi byl propu-
štěn proto že se při požáru Rees

ofč opiL

k
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na poslouíitl (enkfm fc

divftttftin a panlCkám T

klobouky ucJ noví Jiti fe

mml a za ceny vidy [
nliJi než jinde by ie b
mohly koupltlPořát- - "

kem tiři doMane 1 N "Vorku vlky yyběr
podzimních klobouka J

celý obchod nejnovíjíl mody f

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a st

zmizl po Jednodenním uiiváni Ur
a llne's O rent Nerve Kestorer Zašlete sl pro
1 00 Uhtv na tkrmíku Olidriite Jí zdarma

I)r K Kline Ltd 031 Arch Ht phlladelphla
Pa HDTKWtř

1'tvwlfi CIO lot se ítyFml slaveními vle v
Bií dobrem notáriklia nálnmnIL

pronajato Prodá se vfta velmi lj-ln- iást ho- -

tovsazDyteKBamlrnsaroky Hlaste se u
JOttEťA LUDVÍKA 1010 So 8 8t

dt4-3z- ) Omaha Neb

Hledám hospodynlSrvala moji domácnost za dobrý plat Dobrá Ji-

stotná tona bude mitl zajíltěny domov Kád
bych kdyby uměla tistl a bvla oonikud vzdě
laná Zeoi stari! dám přednost Která se o mí-

sto chce blásttl nechť doplSe na Štěpán Subrt
Blm Creek Buffalo Co Nebr 0--4k

PflMtm na prodej pozlUtávajicl ze 140r iiriUU akrt u tiunh Loup Nl 150 akrt
vzděláno nalézá se tu staveni studni a větr-
ník Jest dobré zásobena vepřovým doby-
tkem vse v d brént stavu a snadný tu začá-
tek Podmínky: ítvrt hotovi a zbývajíc! na
libovolné splátky při iestlprooeatovém zá ro-
kování Pláte naOauAK tUaoocK P M North
Loup Neb aneb na Joa Blihs Oomm

Kzcbange Mág So Umaha Neb
ÚTlia Im

ftnhrir obchodu! majetek 4 toěalěniml
JiUUIJ pKjroy od ITft ai 10U zde v Omaze
prodám aneb vyuěnlta za Chicagský malelek
lanw se u jes nicnai v piaarne ťokroau
Západu tf

Pékná farma v jlinf Dakotě IDO

skri 00 kr6 vzdělá
no iu aaro louky pouze 4 mile od města Číta-

jícího 1MJ0 oby vatelá ěeěti sousedé I celil ob-
chodníci v niěHiě prodá se vxuii lacino aneb
vyměni za měauký majetek Ulaste se u

P J KAŠPAR (tf
iiU4 Ho 13 st Omaha Nibh

PíirrřUI ° Lvi akrech na prodej lacino
K 41 i lila jest jen 1 mile od Pratrue Neb
vzdálena a dobře a přitluinýml stavbami opa-
třena Dobrý pozemek a raxtva silvouvo--
uuu vjiťane iwísi vysvětil
tf A KAÍPaK Prayue Neb

1 1 1 nrf 41A dobrý uzenář Pouze dobrý aťIlllUil řM3 M „144 dobrý a slilá
8rice Zároveň ěluvěk k rozvateni maca
Ilasf se n V ť Kuncla

Illmlli iiA ' stálého vftělku
I1ILUII U denně zsruřujenie kuídéinu
kdo sl vezme Jednatelství pro oaáe nové obra-
zy: Žádné obavy před ztrátou Hlaste se u
OAS tfllhermann upaul Mina ZmlBtese
0 tomto llxtu— Iu't P 1

Dr Gaibraith & Lord

provádí frakci ranhoičtkou
a Ulí lenski nemoct

OFFICE: v ťaxton Block na rohn 16 a
Faraam sl Omaha Xeb

Jsou tél k nalezeni kaidodeaně r 8t Joseph
aemocnlcl blOdwim
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VELKOLEPOU

1 ZÁBAVU !

nspofídí

sM na J C i §
v sobotu dne 8 října 'pJ

§ v síni pana Jana Hrocha

Vřtnnřlft1 Pln a dámou v 5I f SLUpU" Jedootllvádáma o £

= Viecbny pfitnivce rteknl vxor- - 5
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ťvÝnrm
uiiuiiiiiiiiimiiiuiiHiiiiiimiiiiHuiiiiiiiiii mni

Taroky! TaroKy!
Stojí pooze $100
Se zisylkoa $110

Použijte nízkých cen I Zalicte
objedná vkr pod adresou t

Pokrok Zipad 0m1u HtUt

chovi žádali od soudu ihned
rozkaz zbavující mayora místa
avšak soud odepřel pokud by ne-

uplynulo 40 dnů jež po zákonu

odsouzený má ku podání žádosti
o nové slyšení Ze by vrchní
soud změnil svůj rozsudek jest
málo pravdě podobno a nepochyb
ně po uplynutí oněch 40 dnů po
tvrdí týž tak jako učinil v případě
policejní komise Potom nastou-

pí pan Broatch k veliké radosti
těch kdož Franka Moorese pova-

žují za nepoctivce Soud sice
téhož vinným technického

přestoupení zákona avšak kdo
Franka Moorese zná a kdo ví že

měl pohledávku proti okresu na

$35000 z nichž mu již přes J20'-00- 0

bylo povoleno a o ostatním po-

sud nerozhodnuto ten dojista ne-

bude považovati jej za nepoctivce
a nemůže se těšit tomu že na jeho
místo přijde člověk kterýž povo-
lil Dorganovi $12000 za scaré

krámy bezcenné a $21000 za
od smlouvy která neby-

la člověk který nám v Omaze
zavedl Šábesnickou neděli člověk

který když druhdy byl mayorem
před svým odstoupením v posled-
ní den podepsal usnesení povolu
jící výplaty účtu korporacím jež
neodvážily se vymahati zaplacení
soudně vůbec pletichář nejhor-šíh- o

druhu Kdo z jeho navráce-

ní do úřadu může se těšiti má na
vůlí Jinak ale čeští občané ne-

potřebují též truchlili nad Moore-se-

Ačkoliv čeští voličové jedi-

ně pomohli mu k nominaci i ku
zvolení měl při rozdílení úřadů

nejmenší na ně ohled a neposkytl
žádnému ani úřadku nejskrovněj-šíh- o

Čeští občané nic nezískají
a nic neztratí a proto nám změna
ta může býti lhostejná
— Paulině Koobetsheck výteč-

ná zubní lékařka v čísle 1416

William ulice nabízí své služby
všem kdož pomoci v oboru tomto

zapotřebí mají dt843m
— Příští týden bude v Omaze

týdnem slavností
a sice v úterý u večer bude

průvod městem v němž bude dva
cet skvostných allegorických vozů
Ve čtvrtek večer bude opět prů-
vod v němž nalezati se bude
dvacet jiných elektricky osvětle

ných allegorických vozů Těchto

čtyřicet allegorických vozů zřízeno

bylo nákladem přes $20000 a

průvod slibuje býti tím nejskvost-nčjší- m

jaký kdy před tím při té

příležitosti zde pořádán byl
— Fred Elsasser známý Němec

z 2 wardy kterýž byl navržen ty

za poslance do legislatury
bez svého vědomí a svolení ozná-

mil ústřednímu výboru že nomi-

naci nepřijme Nepochybně že

na jeho místo navržen bude práv-
ník J H Grussman co represen-
tant Němců

— Kamaráde tohle Franclovo

pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a při
požití zdá se jako by v člověku
dušička přímo okřála Buď jest
to snad proto že ten jeho Schlitz-ů- v

ležák jest tak zvláštní dobroty
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a vf
akorát při jakém stupni pivo ža-

ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme
pojď vrazíme tam na jednu tf

— Dva zlodějští holiči z čísla

103 sev 17 ulice (naproti poště)
byli policií zatknuti v sobotu na
stížnost dvou mladíků kteréž do
vnitř vlákali a po oholení na nich

požadovali zaplacení od jednoho
$130 a od druhého $195 a s

břitvami v rukou od nich tyto
částky vynutili Budou obžalováni

pro lupičstvf

— Tenhle hostinec Havelkův

vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé im porto
vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť 1

ja
ko křen! Když jste "v městě

neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň-
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma 99-t- f

— Registrační dny budou letos

dne 20 a 28 října a 5 listopadu
— Krajan Anton Hnilička kte

rýž ze msty židovské obžalován

byl 14 dopuuil se oloupení lida
o $175 jehož předběžné přelí
čení položeno bylo na minulý pá
tek byl ovšem při témž uznán

nevinným a propuštěn čestně na
svoboda Zid Galinski neměl na

prosto žádných důkazů proti ně-

mu lidného svědectví Tvrzení

Z NAŠEHO MĚSTA

— Bratří Svačinové známí a

oblíbení groceristé přišli minulý

pátek naší chase sazečské velice

vhod počastovavše ji košíkem

krásných a chutných hroznů

Chasa sazečská obyčejně zahání

žízeň něčím jiným avšak po oku-

šení hroznů ze závodu bratří Sva-čin- ů

měla za to Že přece dobře

učinil pán Kristus když v Káni

Galilejské svůj první zázrak pro-

vedl Co jediné pochopiti nemů-

žeme jest to proč někteří lidé

běhají nakoupit do města když

mají po ruce tak dobrou a vším

zbožím hojně zásobenou grocerii

jako jest bratří Svačinů kdež

koupí z pravidla levněji nežli v

městě

— JNic na plat Zvonečková mou-

ka jest přece jen ze víech nejlepH
Tento úsudek pronáfi kaldi hosp-

odyní a proto jest k dostáni víude tf

— Tento týden odbývá se zde

sjezd první Katolické Ústřední

Jednoty a jest to pro naše katoli-

cké spoluobčany týden nepřetrži-

tých slavností Včera odbýval

pěvecký sbor Lumír na počest
účastníků sjezdu pěveckou a hu-

dební zábavu při které spolu-účinkov- al

známý virtuos žák
slavného dra Dvořáka a nyní

professor na národní konservatoři
v New Yorku pan J J Kovařík

Dnes večer odbývá se v téže

místnosti totiž v Metzově síní

společenská zábava a ples Zítra

hodlají účastníci sjezdu navštíviti

výstavu a prohlédnouti sobě mě-

sto Omahu Ve čtvrtek navštíví

South Omahu kdež tamnější spol-

ky katolické uspořádají přátelský
večer ku poctě zástupců V pátek
večer sehrají ochotníci Katolické

Besedy znamenité dílo Jeřábkovo
"Služebník svého pána" v síni
Metzově i V sobotu očekává se

příjezd četných hostů a spolků

venkovských a na jich uvítání a

počest uspořádán bude zábavný
'večer za spoluúčinkování pěvecké- -'

J ho sboru Lumír V neděli bude
-

průvod katolických spolků mě-

stem a u večer sehraje "Beseda"

'Jeřábkovu veselohru "Veselohra"
Doufáme že účastníci sjezdu od-

nesou sobě jen příznivé smýšlení
o Omaze a jeho obyvatelstvu
Ovšem jestli všichni budou si

přáti ubytování pouze jen v kato-

lických hotelích tedy kdo ví

jestli bude moci býti všem český-

mi hoteliéry poslouženo

— Kdo chce mít zuby bez bo-

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jďe k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

— Minulý pátek vynesl vrchní

soud dva rozsudky z nichž stří-

davě někteří se radovali a jiní
kvíleli Dopoledne vynesl rozsu-

dek v záležitosti odvolání se

policejní komise Jak
známo před dvěmi měsíci roz-

hodl vrchní soud že zákon jímž
dává se moc guvernérovi ustano-vova- ti

městu Omaze policejní ko-

misi jest neústavním a proto pol-

icejní komise dosavadní tělesem

nezákonnitým a že oprávněna jest
k plnění funkcí úřadu toho komi-

se kteráž na základě ordinance

městskou radou přijaté byla sesta-

vena Komise podala žádost

vrchnímu soudu o nové slyšení

dovozujíc že dle zákona to právo
má a vrchní soud odmítnul nové

slyšení povoliti Následkem toho

hned v pátek odpoledne zasedla

komise nová pozůstávající z cle

nů Chas J Karbach Mathew H

Collins Peter W Birkhauser Dr

V H Coffman a mayora co před

sedy io Nová komise

předvolala sobě dosavadního che

fa policie Gallaghera a dala mu

bez dlouhých cavikú na srozume

nou že jeho služeb nepotřebuje a

jest pohotově přijmouti jeho resi--

gnaci kterouž tento do včerejška
v ruce komise složití slíbil Na

jeho místo prozatímně povolán

byl kapitán Hayes Rozsudek

tento spůsobil ovšem žalost v řa-

dách přívrženců pana Broatche

Webstera a republikánů toho dru-

hu nemluvě ovšem o popokra-tec- h

kteří tím pozbyli vše co do-cíli- ti

hodlali zákonem v minulém
sněmu přijatém totiž úplné

politiky pomocí policejní

mašiny vlivu hostinských karba-

níků atp Popokraté mohli z to-

hoto seznat že se nevyplácí býti

příliš hrabivýmia jednostrannými

Kdyby byl guvernér jednal v du-

chu zákona a aspoň jednoho
republikána byl do komise poli-

cejní ustanovil sotva byl by se

zvedl odpor proti komisi tato

byla by v moci zůstala a měii by
v ní většinu popokraté Však

když guvernér byl tak neomale-ný-

že do komise kteráž měla

býti nestrannou zvolil samé ty

to vzbudilo rozhořčení a

vedlo konečně k jejich svržení

Jestliže Broatch a republikáné

jeho zrna byli zarmouceni pádem
popokratické komise potěšil je
vrchní soud za to v několika ho-

dinách rozhodnutím v záležitosti

mayora Moorse Také tato nále-

žitost byla jak známo odvoláním
se z rozsudku Pan Broatch po
zvolení Moorese mayorem zadal

proti témuž žalobu dovozuje Že

Moores se dopustil zpronevěření
jelikož neodevzdal v zápětí peníze
přijaté za pokuty Školnímu fon-

du náležející Vrchní soud
samoten vyšetřování

žaloby nýbrž ustanovil k tomu
zvláštního referenta kterýž ne-

bral nižádného ohledu na svěde-

ctví že Moores byl pohotově
složiti peníze za ním se nacházejí-
cí tak brzy jak zjištěno bude
mnoho-l- i v rukou jeho se nachází
a když obdrží od okresu co od

téhož k dostání má což daleko

přesahuje pohledávku proti němu
a uznal že Moores byl vinným za-

držování peněz obecných což je

proti zákonu a z té příčiny že ne-

byl volitelným a proto zvolení

jeho neplatným Vrchní soud po
tvrdil nález referenta proti čemuž
však podal Moores námitky avšak

tyto nenalezly místa při vrchním
soudu a týž znovu potvrdil dřívější
nález svůj Hlavní námitkou
Moorese bylo že mělo mu býti
povoleno slyšení před porotou
To však vrchní soud zamítá a

prohlašuje že v případech "quo
warranto" totiž v oněch přípa-
dech soudních kde se občan ně-

který soudní cestou domáhá
k úřadu který jiný zaují-

má nemá porotní soud místo

nýbrž že přísluší rozhodovali sou-

du a dále praví: "Klerk krajské-
ho soudu kterýž vědomě a zúmy-
slně ukládá peníze přijaté jím za

pokuty soudem uložené a jiné pe-

níze jemu svěřené spolu se svými
osobními penězy ukládá v banku
na všeobecný účet na své vlastní

jméno a neodvádí pokuty uložené

pokladníku jak ustanoveno záko
nem a vědomě a zúmyslně vyzved
ne z takového banku všechny pe--H

níze tam uložené a používá je k

jiným účelům nežli k zaplacení
takových pokut tím stává se vin-

ným používání obecných peněz ku

vlastní potřebě a lze jej považo
vati vinným provinění proti od
stavci a článek 14 ústavy státní
a jest proto nevolitelným do jaké'
hokoliv úřadu svčřenského aneb

výnosného v době kdy vinným
jest takového přestupku" S roz
sudkem nesouhlasí sudí Norval

kterýž dovozuje že i v případech
"quo warranto" jest obžalovaný
oprávněn k přelíčení porotou a
dále že "nebylo Žádného práva
ustanoviti referenta k slyšení pře
líčení vůči námitkám kterékoliv z

obou stran a nařízení dle něhož
referent byl ustanoven bylo poru
šením práva k porot nímu soudu
kteréž zaručeno jest ústavou Ne
bude se dojista dovazovati že quo
warranto jest soudním řízením pc
slušnosti a jestli jest pravdou jak

r U'k H Telefua 1770

— K sobotnímu chicagskému
dnu přijede prý "pochodující
klub" chicagké demokracie v po-

čtu as 1000 členů K uvítání

jeho na nádraží ustanoveno něko-

lik set čelných demokratů mezi
nimiž též krajané Aldrich Jellen a

Adam Sloup

— Třináctiletý hoch Frank
Meyers bydlící na 16té a Hickory
ulice byl přejet a usmrcen blíže
South Omahy nákladním vlakem
na kterém se chtěl svézti

— Zkoste tuna našeho uhlí
Washed Nut je za $325 Hald
& Rice 506 80 16 Str Telefon
1238 (4 bm

— V Šimánkově pavilonu na

13 ul sehráli minulou neděli p
Boh Ludvík s ochotníky dvě fra-

šky "Vražda na uhelném trhu" a

"Který je blázen" Návštěva by-

la slušná a soudě dle upřímného
smíchu a hojného pctlesku obe-

censtvo dobře se bavilo

TRŽNÍ ZPRÁVY

ChlcaíO 88 záH

Dnelni trh byl oelkem klldn Plenlcr kte-
rá! t oobotu byla ceny vyiAi dne opadla

a prodává ne tvrvená ozim k a i t íIkiíí
hutaivá za 47 pro prualnee (41ti k vř ten Vh%o
Jarka ti 1 je za 64 aí 66c
Kukuřice aetrvivi utále w ceně ochablé 88H

a 3U pro prosinec 30 a pro křten sta
Oves lét r cení poněkud ochabnul a prodá-

vá se nyní za 81 K bil ¥1

Žito jevf vít oenu ocfcablejti a prodává m
za 7%c

Jťinieo dril ae v ceně korr stejná ca SS as
41o dle Jakou tl
Lníné semeno stále trochu koliná je za 90%

altu
Dobytek hovři! jet dnes ceny poněkud

ochablejší Jateční voli prodávají se po (3IM
ni KTu krávy a Jalovice ti 04 aí ttBO fi nu-

tká rotl ti 10 azCIXt západní vjll Clau ai 43ft
voli k zim HI0 ai U UV

Vepřovy dobytek Jet tál ceny ocbabtejM
Prodává se rěttinou po?u ai 13 0 a alce tli-k- f

7ii ai Htft smiiený KflU ai S 8u a lebky
li 86 ai I3M

0:nha MzáH
V minulém tdnl byl pHvoz hovězino dobyt-

ka opět bolny kWti vepřového iiouae Jen
prostředni jak vldětl z námedujicl tabulky:'Hověl Vepř Ukop

as tsuto tyten 4 0 SI 4 14 404

Tj1"0 končící 17 ráH O 619 411b! &S41

Tjdes kmtíel 1(J záN 18 144 II SO OM

Tydea kunCiri S zári 20110 WÍ827 15 41

Tjdea koitd ř7 rptz 9Vt 1HWK

Trh celkem byl Bspokojlvfizt pro prodáva-
jící bez Jakýchkoliv posorubodiicli trnén ai
na to ie jak vykrmen )u-ín- i voly tak I

voly k ííru prodávají se za eenu poněkud
lepil Také dne byl pHvoz hojny ovfcem vět-

šinou dobytek k iíruaí několik pěknyt--
a -- td

VTkrnn orb voli tí pH veleno Ony setr-vávs- jl

olwtijné K riu-- jaičnl voly e pro-
dávali po 4 V ai Sf krávy a jalovice vfťl-oo- d

t) ? ai Sn aváak za dvě stáda dobta
vykrmených jalovic plweno bylo S4 Y i tiM
Voy k iru prodávají se pu MMJ al 4Z&
Vepřový doby tk následkem klesáni na e

jest I zde levnJím a prodává e po 4306
ai 17&
£ski kombtlonáKká Hrma UwoMk a Payne

podává nám o stavu trhu následující zprávu:
M álo a vejce setrvávají asi v téie cent co

minulý týden
Vejce prodávej se terstvé sa Ite
Másln ne)lpl tolni W ai 17c fpaoějsf II ai

14c z máakiven 18 ai He
Dribrie !e stále hojně a ceny Jmi fx hahlé

Jarní kursta ju pu Tc slepice 7c kohout)
lc a kachn Te

ZvěNna: Mladé nrerijnl slvpire za 1 ' tne
stsré r-- Zajíci Si w tuc kachny 41 M ai
SUM

Hrsmhory Jaou nyni lase lvnřJS za 40 ai
50 cent 4

Ke Jsou 'á reny nrtmí tné syrové
4 aá 7c nolené 7% ai f tel cl J ai w

-
t- - Lcrals ářl

nťm kenreai ln týla tmeha nrh

trztutýďa ik "fu á fss vM crvoni
!aik Ih t za 4 ai Tr pr pri

44'i kěes Tvrdá tis t ra Me

Kakurka s4í vé Jt essy eraatraáW sa
Sk n koá ceet Je cs-- f swnMi pr pre-i- 9

V kvite :

falch třinácte doiá uhelních a denním vývozem přes U0 tun zásobuje ukeiný trh rin

UALMÍT BLOCÍ UlILtM iírUna té J liber za poun Ww aopravime aamsoiiv v mest ii zkawte ukii n
o Mnot l při Jiného J- -t tmié a tebkě sboti aa pop-- l Máme
Um Iriajttb drah arfkéa I (nMt ekSzacaoy acJalW e kasdf obdrtt pleou r&i


