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8 Pokrok Západu
cí načež se bude průvod dále Pokrok Oct 11

PrcJáVáine vybradné
Sncd nshodláto zústati doma? tLED UHLI

Máme obé nejlepšl Jakosti a za ceny MJaiii Ž4dná Jiná firma

nemf že rám nabfdnoutt tak dobré druhy za cenu levneJSf než my Mimo

lo obdržíte oj nás ochotná a okamžité obsluhy a plnou váhu ať objednáte

jil led neb uhlí vfie t stavu nejclstším Naši vozkové jsou úslužní ku kaž-

dému z naSich příznivců: Objednejte led i uhlí a nás a budete uspokojeni

South Omaha Ice £t Coal Co
Telefon 1397 1Q01 FamaEl St TeUežb"- - 373

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

velikolepou výstavu tuto navštíviti Omaha jest arci

nyní značně hosty přeplněna leč to nebudiž vám zá- -

O vadou' a cokoliv si přejete zvěděti o výstavě o hotelech

a místnostech ku přebývání o stravních domech a

O restauracích o cenách čehokoliv jakož i o místnostech

' vidění hodných pilu nim ochotně a bezplatně sdělíme

vám vše Svým příznivetim a návštěvníkům našeho zá-

vodu zašleme zvláštní nášAccomodation card" Lístek

ten každého opjřávflí ku' svobodnému použití naších

místností k odpočinku ku umytí Čtění psaní a ku po-

nechávání svých zavazadel a zboží tu nakoupeného

Pište nám pod adresou: :' ''

la

f

Marie Huuikotá dcera
Joief Hou&ka zeť

a více stálého výtěžku
každému kdo

Ft Crook Pluk tento službou na
Kubě byl valně zdecirnovánf tak
že v přítomné době počítá pouze
500 mužů Plukovník' kójí se na-

dějí že se mu podaří pohnouti
aspoň 200 mužů z pluku dobro-volnickéh- o

ku vstoupení do ar-

mády
— Příští výlet na pozemky v

jiho-západ- ní Minnesotě kdež jsou
prérie úrodné a snadno vzdělava-teln- é

tak jako ve výchbdní Neb-rasc- e

aneb ve východním Kansa-s- u

bude uspořádán v příští úterý
dne 18 října Lístky z Omahy až

na místo a nazpět lze obdrŽeti
v ten den za % 1205 platící pro
jízdu tam a nazpět na 21 dnů
Všichni kdož se tohoto výletu

nebudou míti žádných dal-

ších výloh neboť bude též o jejich
ubytování a stravu i vyjížďku na

pozemky postaráno Ti kdož kou-

pí aspoB 80 akrů obdrží srážku
na pozemku v obnosu jízdného
tak že je cesta nebude státi prani-čeh- o

Jest to ta nejlepší příležitost
k zařízení sobě farmy na dobrých
pozemkách při malých splátkách
Pozemky prodávají se od $5 do

{20 akr Hlaste se o další podrob-
nosti u J M Tobiáše 18 a U

St South Omaha aneb J A Ubl

Prague Nebr 8x2

— V neděli večer zemřel zdejší
architekt pan Charles F Bein-dor- íí

Týž narodil se v Omaze

před 35 lety a nabyv vzděláni byl
dosti hledaným architektem Mezi

jinými zhotovil plány pro měst-

kou radnici budovu pro omaŽský
klub budovu zahradnickou na vý-

stavě a jiné Na výstavě byl též

podnikatelem a sice měl hlavního

podílu v německé vesnici Po

několik týdnů necítil se zdravým
avšak přece na obchod dohlížel V

sobotu odpoledne se mu na výsta-
višti náhle udělalo zle a když při-vež-

byl do nemocnice na výsta-
višti seznali lékaři že jest v sta-

vu povážlivém a poslali jej ihned
domu kdež v neděli večer zemřel

Příčinou smrti jeho bylo hnisání
v žaludku

— Zkuste tnnn našeho uhlí
Washed Not je za $350 Hald
& Rice 506 So 16 Str Telefon
1238

— Minulou sobotu zemřel v

našem městě jeden ze starých Če-

ských osadníků v Americe totiž

pan Martin Urban otec manželky
známého zdejšího řezníka paqa
Josefa Houšky bydlícího na se-

verní straně na Sherman Avenue
blíže výstaviště Pan Uiban na

lili lil llill i HA Ifli lil) TUt 5222 ll
a nikde nedostanete lepiibo uhli Moji aovtfeii jsou Čeil a ochotní
rodákbm pošlou tí Objednejte si tvrdé uhli pokud Jet laciní u (dtlfWtf)

T XifcrJV gHO 715 J 13 TTXjXCE

Omaha Nebr dne 11 HJna 1888

Naším přátelům a známým uvádíme u vědomost že náš

draze milovaný otec potahmo zeť a děd

MABTIN TTiaS-A- T

skončil běh života svého minulou sobotu dne 8hoříjnao druhé
hodině ranní po delší trapné nemoci a uložen byl k poslední-
mu odpočinku na hřbitově Forest Lawn v neděli odp dne

9 října Nezapomenutelný náš drahý zesnulý narozen byl r
18 16 v Kunvald a přesídlil se do této země roku 1855 tak že

ztrávil zde př(es 43 roků života svého Prosíce o tichou sou-stra- sť

vzdáváme díky všem těm kteří buď zúčastněním se

pohřbu aneb jakýmkoliv jiným spfisobem projevili nám sou-stra- sť

svou v nezměrném zármutku a bolu našem -

bráti do Farnam až na iq pq té
na Harney po té na 15 a nazpět
do Coliseum

— Nové zásoby zimního prádla
za ceny nejlevnější k dostání u

Chas Steigra na 16té a Williani
ulici 7x8

— Dámský Sbor Boleslava č

60 JČD činí pilné přípravy ku

skvělému plesu na den amerického

posvícení ve čtvrtek 24 listopa-
du Jak nám výbor pořádající sdě-

luje předčí ples tento všechny
dřívější zábavy sborem tímto po-

řádané takže milovníkům zábavy

poskytnut bude požitek No I

— Sobotní ples sboru "Hvě
zda Nové Doby" čís 86 J Č D

pořádaný v síni Metzově setkal
se s úspěchem v každém ohledu

znamenitým Obecenstva sešlo
se hojně a švarné párky vířily v

ladném tanci téměř "až do rána

bílého" Všude panovala zábava

nej utěšenější nepřerušená nepří
jemností sebe menší Čestné

zmínky zasluhuje skvělá večeře

kterou pořadatelky účastuíkům

připravily a jež odevšad zasypá-
vána byla chválou

— Dne 17 t m podnikne p
W A Kitzberger pozemkový jed-

natel v So Omaha výlet do Min-

nesoty ku prohlídce pozemků Ce

stovní lístky budou pro ten účel

prodávány po $ 1205 tam a zpět a

budou platiti na 21 dní Kdo si

přeje vyhledat laciné a dobré far-

my nechť se bez odkladu přihlásí
a výletu súčastní Adresujte: W
A Kitzberger 2+ & N Str So

Omaha Neb (dt7-- g

— V sobotu odbýval městský
republikánský ústřední výbor
schůzi a usnesl se položití kon-

venci městskou v kteréž navrže-

no býti má pět členů školní rady
na příští sobotu a primární volby
čili volby zástupců do konvence

na den předcházející totiž pátek

— O navrženci republikánském

pro úřad okresního zástupce píše
Western Laborer: "V obecných
školách co žák a učitel v univer-sit- ě

co student domovník a vy-

chovatel během dlouhých hodin

neustálé práce po starém spůsobu
na pile při palčivé práci na poli
ve žních kdy člověk a ne stroj

práci vykonával při nebezpečném
ďvanáctihodinovém zaměstnání

při nákladních vlacích kde stojí
to za mzdu aby člověk nedbal
nic než chránit svůj život a údy
v právnickém ústavu co student a
v úřadovně právníka co klerk za
žil Pbil Winter dostatečně nesná-

zí životních aby dovedl sympathi- -

zovati s jinými Je málo těch

lidí kteří by obdařeni byli tako
vou nezdolnou vytrvalostí jakou
honosí se Phil Winter a kteráž

zajistila mu zdar v jeho povolání
Po '15 roků zanáší se Phil Winter

prakcí právnickou a po minulé

Čtyry roky byl hlavním činitelem
v úřadě svého důstojného předsta-
veného Howard H Baldridge
Jestliže zvolen bude a my soudí-

me že ano přinese do úřadu své-

ho čtyřletou zkušenost co výpo-mocn- ý

okresní zástupce což jest

výhodou kteráž stojí dojista za

uvážení voličů Spoléhaje vždy
sám na sebe a na své vlastní sna-

hy tvoře své vlastní úsudky a

klestě si cestu svou vlastní prácí
a přičiněním nabyl Phil Winter
zkušenosti kteráž jej činí spůso-bilý- m

ke konání těch rozmanitých

povinností v úřadě okresního zá-

stupce

— Tento týden bude nejen

týdnem presidentským a slavnosti
míru nýbrž jest také týdnem ještě

jednoho národního českého sjezdu
a sice spolku Katolický Dělník

kterýž tento týden zde sjezd svůj

odbývá Na počesť pánům dele

gátům a úřadníkům pořádá zdejší
Katolická Beseda v Metzově síni

kdež jeviště bylo valně opraveno
zdokonaleno a novými dekorace-

mi opatřeno divadelní představe-
ní a sice v pátek dne 14 října
Sehráno bude Šimáčkovo drama
"Závěť" a účinkují v něm mnohé

síly osvědčené jako ku příkladu

pan E J švejda Anton Sadil sL

Polanova a jiní
— Srážka hasičského vozu se

žebříky a pouliční károu udála se

včera večer o půl osmé hodině na

24 a Cuming uL Býlo dáno po-

plašné znamení z ČV 1 309 24 uL

kdež praskla kerosinová lampa
Hasiči vyrazili z domu hasičského

právě an okolo rohu zahnula kára
a očekávali že se svým dlouhým
vozem dostanou se na druhou
stranu tratí než se kára přiblíží
Vlak tato jela rychle a vrazila do

zadní Čisti vozu a převalila jej

Jeden x hasičů byl svržen k zemi

ul vezme jednatelství pro
Žádné obavy před ztrátou Máme nyní

v Václava na koni Přihlaste se u

Dep't P 1 ST PAUL MIM
imifite m laskaví o tomto llatu

srážka jest ceodvratitelnou a když
dali znamení k utažení brzd a zpá-

teční páru skočili v ne] vyšším
okamžiku ze svých' parostrojů a

odnesli si hojnost boulí a odřenin
Hůře se dělo zřízencům v jídelním
voze z nichž jeden byl na místě

usmrcen dva těžce nepochybně
smrtelně zraněni a čtyři odnesli

poraněnin bolestných Koroner

vyšetřoval příčiny srážky aby zji-

stil kdo byl téže vinným a porota
uznala že nehoda se stala násled-

kem rychlé jízdy vlaku nákladního

který nemohl dobře být ovládán a

pak proto že není zřízenec při

vyhýbee

— Povolení k sHatku vyzvedli
sobě Anton K Vlček z Omaha a

Barbora Šajnosta z Boyd County
Nebraska

— Naše Jupiter Lamp uhlí
za $550 jest nejlepšínt pro va-

ření i topení Telefon 123$
Hald & Blee 506 S 16 st 4in

— John P Schonning bydlící
na 24 a Harney ul soukromník

kterýž dolováním nabyl druhdy
slušného jmění zemřel náhle v

sobotu ráno za okolností podezře-
lých tak že příčina smrti jeho by-

la vyšetřována jak dalece známo

vyhodil si předcházející noci z ko-

pej tk a a když spolu se dvěma

kumpány vracel po druhé hodině

ranní domu klesl prý na 11 té a

Douglas náhle mrtev k zemi Lé-

kaři soudí že zemřel následkem

srdeční vady Podezřelým bylo že

na obličeji má tři rány však to

vysvětlují jeho spoludruzi že prý

padnul do hromady starého Železí

kdesi na 10té ulici čímž si rány

způsobil Hodinky a nějaké peníze

byly u něho nalezeny Vyšetřením
koronera potvrzen byl náhled lé-

kaře

— V těchto dnech odbývá tu
své zasedání národní spolek "ma-

tek" a sice v místnostech ženského

klubu Mezi přítomnými jest před-

sedkyně paní Theodore W Birney
z Washingtonu zápisnice paní
Sallie S Cotton z Parkland N

C a Vesta H Cassidy z Glen

Forest Md pokladnice pí Har-di- n

W Mastersová z Lewiston
I1L paní M H Weeksová z Kan-sa- s

City lékařka Mary Wood

Allenová z Ann Arbor pí Hollen-bergov- á

z Virginia a jiné
— 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 ví

akorát při jakém stupni pivo ža-

ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme

pojď vrazíme tam na jednu tí

— Okresní soudce stěžuje že

nemá žádné přihlášky schopných
lidí kteréž by mohl ustanovili za

přísedící a zápisníky při volbě Do

25 t m má okresní soudce usta-

novit! potřebný počet volebních

úřadníků ale přihlášek bylo prý
až posud pranepatrně Vzhledem

k tomu že v dřívějších letech bylo
dost těch obětavých vlastenců

kteří byli ochotni sloužiti obecno-
sti za šest dollarů denně soudí

okresní soudce že letos je málo
těch občanů kteří by postrádali
zaměstnání a majíce stálé místo

nedbají o tento výděleček

— Zítřejším dnem skončí dovo

leni vojínů z druhého dobrovol

nického pluku kterýž před testi

týdny z jihu nazpět přijel utábo-

řiv se ve starých kasárnách a před
měsícem dovolenou až na malé

výminky obdržel V příštích dnech
bode pluk tento rozpuštěn Vzhle

dem k tomu třízena byla ve sta

rých kasárnách branecká úřado-

vna v tom očekávání že se mno-

hým snad Život vojenský zalíbil a
že dají se najmouti do armády

pravidelné a sice ku 22tému pin
ka lelkfcna v nových kasárnách

mm tma kaviár u ea

UOLf3 BBrBrJŽ

Z NAŠEHO MĚSTA

— Sudí Scott odmítnul žádost

právníka Yeiscra vydání soud-

ného rozkazu kterým by městská

rada donucená byla 'předložití v

příští volbě k odhlasování aby za-- i

vedena byla
' iniciativa a referen-

dum Učinil tak na tom základě

že na žádosti nebyl dostatečný po-

čet podpisů občanů a voličů Při
mnoha jménech totiž bylo opome-

nuto uvésti bydliště dotýčné oso-

by a všech jmen dohromady ne

bylo tolik co zákon vyžaduje
Yeiser dovozoval že na petici

jak původně ji předložil bylo o

300 jmen více kteréž prý se jaksi

ztratily když petice byla v rukou

městského klerka Však na doklad

tohoto svého tvrzení nemohl po-da- ti

žádných důkazů a proto bylo
toto odmítnuto O zákonu kterýž
se na tuto věc vztahuje vyjádřil
se soudce že týž není ani jablkem
ani květem ani stromem a radil

Yeiserovi aby v příštím sněmu

docílil opravu zákona a neopome-
nul učiniti v něm opatření když
20 procent voličů o to požádá

aby městská rada byla povinna a

nucena otázku tu k hlasování před-

ložití a aby to nezáviselo na libo-

vůli městské rady To byla ovšem

hořká pilulka pro Yeisera kterýž

jest původcem onoho zákona a

předstírá býti advokátem

— Městský inženýr Rosewater

hodlá míti připravené plány a spe-
cifikace na nový viadukt přes 16

ulici ku dnešní schůzi městské

rady"
— Nic na plat Zvoneíkova mou-

ka jest přece jen ze víech nejlepU
Tento úsudek pronáší každá hosp-

odyni a proto jest k dostáni víude tf

" — Městská rada bude muset

nstanoviti asi 50 nových registrá-

torů a sice proto Že tucet aneb

více těch kdož ustanoveni byli
ohlásili městskému klerkovi že

povinnost tu na se nepřijmou a v

ostatních případech shledáno při
zkoušení ustanovených registráto-
rů že nemají potřebných schop-

ností
"

— Tento týden rozesílán bude

ředitelem škol cirkulář ohledně

stavby vyšší Školy o němž jsme
minule obšírnější zmínku učinili

Cirkulář ten dodán bude rodičům

všech dítek školu navštěvujícím a

každý bude požádán aby projevil
své přání zdali si přeje stavbu

jedné velké nákladné budovy pro
vyŠŠÍ školu na místě Kde jest ny-

nější aneb zdali si přeje dvě nové

budovy jednu v jižní a druhou v

severní části města kteréž by no-

vě zbudovány a pro účele vyšší

Školy používány byly mimo budo-

vy nynější?
— Tenhle hostinec Havelkův

vedle Creightonova divadla je čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé importo-

vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bili čepička! A což ta chuťl Ja-

ko křen! Když jste "v městě"

aeopomefite zajít na 'jednu' plzeň-
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma 99-- ti

— A opět srážka vlaků udála

se na nádraží a sice tentokráte v

ádralí Missouri Pacific dráhy na

Webster ulici Srážka udála se v

sobota dopoledne po desáté hodi-

ně Vlak St Paulské dráby kte-

rýž přijel o deváté bodině a na

jehož konci byl v&z jídelní couval

tímto na vedlejší tratě za nádra-li- m

lelícL Tou dobou ořiiížděl

vlak k nádraží těžký nákladní

vlak tažený dvěmi parostrojL Je-H- ož

trati vedoucí od výstaviště
k město jdou trochu kopce byl
vlak rozjetý a neočekával že mu

do cesty přijde vlak prázdný a

tJoSlo tak ku hrozné srážce První

fsrostrej nákladního vlaku prora-s- J

jídelní vůz veskrze tak že byl

pa úplni kryt Strojvedoucí a to-fi- li

n£Uadnflo vlaku vidouce že

— DLCC2

Karel Růiena Ryltit vnuci
Marie a Emilu

—

naše nové obrazy
též překrásný obraz

0 k 8 8ILBERMAXX

dtThli Kdyl budete piítl

Ostatní kteří svalili se i s vozem

odnesli to několika modřinami

Na 20 ulici blíže Charles byl sou-dob-

přejet i4letý hoch kterýž

přišel v cestu náčelníku na místo

požáru rychle jedoucímu Douíá

se že není těžce zraněn

Tři lékaři r poradě
(Dle Benjamina Franklina)

"V pádu 11 jste nemocni tu hned 1

předu volíte za lék to pro čeho má

te nejvíce náklonosti užiti v druhém

případě pak volíte si lék taký jaký
zkušenost váai užiti káže a co zdravá

soudnost vám velí npotřebiti Jest nej
lepším a konečným Když pak ale
lékař NákUmort lékař Zkušenost a lé
kař Soudnost drží společnou poradu
ti poradí vám nejlépe Jakého že léku
vám dlužno volltl"_Toi trpíto li os
at uzením lékař Náklonost odporučí
vám Cbamberlain' Cough Eeoiedy
poněvadž jest to lék příjemný lékař

Zsufeoost vám je odporučí poněvadž

výboji rychle a trvale a lékař Soudnost
konečně vám je odporučí proto poně
vadž lék ten vyráběn na základě věde

ckfcb zkušeností a ie přirozeným
vlivem působí ua plíce odstra

Boje nezdravé přísady z krve a tak
celé úfctrojf tělesué osvěží K do táni
ve všech lékárnách

ZáCbvsty trvala vyléčen v Záchvaty a
imisi po Jadnodenuisi odráni Dr

klloe' Grvat Nerve Keatorer Zaileta l pr
ŠZQOtofeevnaikoulku- - Obdrflie II adanna
Dr k Klloa LuLW Arch 81 ťblladelphhv
Pa HUTKfiU

brt svoboda? fiat
M v9 aaMCo se stravos a bytná a práč stá-

lá J xrufnt Nttnik r mr hlásL PMliae M
t do aeoi itkovnjf hoch Mim hrtsluáaéo- -
tottmm Xbos Jiarsa
dt7Ji VsrmlHoo SD

rtnloA ohrbodai majetek ssftnknl

aivwrj příjmy od al VU sd Oman
prodám aoob ryininim aa CMcacskf Balato k
Tatto aa Jca Michal v píaáVaí fokroi
Západa ti

Pékci faraa US™
no M akrS louky mas 4 aula oé kMi Cita-jtdb-o

Utm obyvatela éssti soaec4 I asti ob-
chodnici v aiéatá prosa se vaun utIM aaah
vyastoi aa aissuk anjatob

'
Hlaste as a

FJ KAŠPAR ttf
1CM Ho U MU OSJABA XIBB

Peťvifia 0 ' akiwb prodej tadaofát Ela jNtJva 14 mil od PnnwKee
rsdáieas a dobra s prísluaaf al starbaaii opa-tfea- a

Dobrý posmch t(MlT( álrtMi vo
doa PodBÚBky vh-jda- balsí vysvitli
SMÍ A KAftPáK Praa-B- Neb

Hodiny lacino!
Vm jr nblsrar ( prodl kalde

M st W aodiny ta 40C Jdou oasa dal
blil kodJav 1 pllkv a opsdJaay Imm ba
ůZktrn Kdo iksrsaoaika kletá potrav

hzjervivke ackf Ji priaaaa paa Jaa
ř1akiWk drakdy v jforfolk Jaat

Bpravl kaiiosz difitf

rodil se v Kunvaldě v roce 1816 a

byl tedy již přes 82 roků stár V

roce 1855 přistěhoval se do Ame

riky a usadil se v Chicagu jsa
jedním z onoho malého hloučku
Cechů jenž tou dobou v městě
oněm bydleli Života ' a ruchu
národního podílel se od samého

počátku téhož jsa dlouholetým
členem Slovanské Lípy když pak
dítky dorůstaly zúčastnily se též
v působení národním zejména pí
Houšková při sboru pěveckém
Pro svou rozšafnost a klidnou a
mímou povahu těšil se pan Urban
úctě všeobecné všech kdož jej
znali V roce 1882 přesídlil se se

zetěm svým panem Houškou na

západ napřed do Schuyler a po
několika letech pak sem do Oma-

hy V rodině pana Houšky trá-

vil klidně zbytek svého života
Poslední dny jeho strpčoval trap
ný neduh totiž rak vzniklý v du

tině ústní kterýž posléze nedovo
loval požívání jiné potravy než

tekuté Pohřeb jeho za valného
účastenství okolních sousedů od

býval se v neděli odpoledne na
Forrest Lawn hřbitov Red t L

promluvil u rakve několik slov na
rozloučenou svému starému příte
li a bývalému spolučlenu Slovan-

ské Lípy chicagské Pokoj jeho
popeli a čest budiž jeho památce!

— Kdo chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

ma lékaři 1403 Farnam tel 1 561
— Tento týden jest jak zná-

mo týdnem slavnosti míru a týd-

nem presidentským v Omaze

President přijede zítra večer 'na
Union Depot na 10 ulici o 820
po Northwestern dráze K jeho
poctě opakovat! budou Rytíři Ak--
Sar-Ben- ovi průvod svůj ještě v

týž večer a sice spojí všechny vo

zy allegoncké kteréž byly v prů
vodech v úterý a ve čtvrtek minu
lého týdne v jedno VŠak průvod
nebude se ubírati tolika ulicemi

nýbrž shromáždí se z večera podél
Douglas ulice a když president
přijede tedy připojí se průvod k

vosům vzácné hosty od nádraží
vezoucím Na roh a 15 ulice se

průvod ena zastaví na
tak dlouho nežit se hosté usadf

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chlc&fo 10 KJda

V trhu zdejliai tavlidla vttli Cilosfape-VOÍ1- M

oddv což připisuje se zprávám riltiotm
možnou vilku tneil velmoceml evropskml
Červená ozlmka íi 1 stoupla na Stalet pro
prosinec 63 kveten M Jarka £it L Je sa

Kukuřice se tál v oenft opevnila Je aa&V
al 30c pro proslottc t% kvěum 3to
Oves lUi prodává ae ta ttifc bilftftí al

25 Sic

Žito stouplo mtalnh na Hc
Ječmen Je taká ceny pevněji! a vylit pro

dárásesaSJaltfto
Lnění semeno Je ceny nezměněná íiilo I ta

8KV4C

Dobytek hovfíf koncem min tdne byl ce-

ny ochabli a nlIH vak tento tfdeo potfnáo- -
pít scénami pevníjiíml následkem ochablé-
ho pH vozu a dobrébo odbytu Nejlepii tučná
Jatetni voli irodávaJi ae po 1630 %t f w dobrá
al ptkná 1470 al 4 ( prostředni W00 al 4
voli k lira 1300 al 470 kriry s Jalovice 1360
a!4 tesaská voU (LIG al 4M
Vepřový dobytek tel poíiná tento týden s

cr nou iepf s tácblýl pK in Následkem kles-
nuti ceny v min týdni ochabl přívoz a poptáv-
kou cena svýéeoa Prodává ae po SUU al 180

Omaha 10 HJna
PHvot dobytka hovězího aa týdea minulý

byl velice boJnýt velu vití lny tak Jako
v týdnech mlnufýcB přiválen dobytek a renii
a krmených volt bylo Jen skrovná Tyto mílyzde potnérni snaín lepil cenu net na výcho-
dě a ti kdol odtud zaslali dobytek akový na
východ dostali tam zaS menáicenu mo-
bil obdržet I zde Pod vlivem kíesajícicb cen
Um vlak I zda prodááo dobytek levoějl a si-

ce voly Jateeui poklesly báheni týdne o 10 al
16 oentš a dobytek s pattvto IM al z&c Cřirua
veptového dobytka byl slabM ale akopováho
hojnijli Jak vtditl náaleduiicl tabulky 1

' -- ' HovtxL Vept Skop
Oslkesa za Msto týdtn2H7 tpjn MS05

Týdea keaUcf HJna íiíbi 41 )( 1SJ--

Týdes koaěiel X záH cz til aina u rrr

Týdea kouCtct 17 zárl ntl 41101 7&Ul

íyoea anneiei la záři II 144 11 100 0H

iyoe aoacxi 1 záři Mno tfS7 nmt
ES "b'ííí?TJřkrm0 '0 volyv všeobecni lze řicl imy pH nezlý

M a 4i voli Irí lii ail& " ~

Vepřový dobytek prodává se po SM0 al 110
Vejoe Čerstvá prodávají as státe po lis
Msate domácí Ja eeav nezměněné aelleplistolai za I4U ITc obyá-Jo-á W al z

v eaaá stoupá a prodává aa aaU al llc
Drtbel Jest eeay oehablelM Slepte Jaral

t"knoí 7-c-

sSy-isr-
r -

Srazzbory Jsou te ceny psraljii al 4M
Kato Jeoa stála eaay aeamf atmé syrováal Je solená 7% al teiroi 7 a c

St Loala ta řljns
Ptralec Jest eeay peyaájll a vylit {orvaaladmka tia t prodává se za B7 áz e aro bvdslaee kvitaa m% tvrdá cia 1 !

Kakarioa Jest eeay aeazaáoáaália t tSc-p- ro

proaioec % a pra k vétea M17

nevOrtoaaataHjaa
laťcetá'""' Na Bílil proztřednt

8kro8tnó a nádherné ry
dinf Pciroka Zápsda k
éeskvfca dni k destásf zx

Pres ZzZizhjhj 5 czM
1 4 z !_ _ an A '

reircia Zi-z-Zz

V

a byl Rotné na těle poroacnáaa sice v tleda před radu


