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PLÁSTE!
Z NAŠEHO MÍSTA

— Dopisy se zdánlivě českými

jmény nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdokoliv je vy-

zdvihuje nechť sdělí že byly

ohlášeny včera Mužské: Vachar

L P Vlasák J

— Ve čtvrtek odbývána v ho-

telu Miliard schůze příznivců za-

myšlené pro rok příští výstavy za

účelem pojednání o rozhodnutí
řiditelstva výstavního dle něhož

nabídka na vykoupení budov vý-

stavních pro společnost novou

pouze do pondělí otevřena býti
měla Výsledkem porady bylo

jmenování Šestičlenného výboru

kterýž bezodkladně přední ob-

chodníky a kapitalisty obejiti měl

za účelem zjištění zdaž postači- -

nosti pouliční dráhy v zájmu

prodloužení tratě 13 ulice až do

So Omahy Týž výbor zároveH

pracovati má k tomu cíli aby
okresními komisaři okresu Sarpy
srovnána byla prodloužená 13

ulice až ku kasárnám Fort Crook
Srovnání toto jest žádoucným
hlavně následkem toho že posla-

nec Mercer zavázal se pracovati o

povolení $50000 na vyštěrkování
a uválení boulevardu od Vinton

až kasárnám když ona část bou-

levardu od hranic okresních ku

kasárnám srovnána bude Příští

schůze klubu odbývati se bude

příští pátek v síni Muellerově na
1 8 a Vinton a žádoucným by bylo

aby značnější počet krajanů se

dostavil a na jednání podílu bral

Zvelebování naší strany města jest
v zájmu a ku prospěchu každičké-

ho občana na této straně usazené-

ho- a proto měl by také každý v

pracích klubu náležitého podílu

Neučinili jsme posud zmínky o pláštích jelikož jsme ani

nebyli v stavu jé rychle od vyrabitelů obdržeti leč v nejbližší

době budeme připraveni vás překvapiti tím nejkrásnčjším vý-

běrem a zásobou a za ceny které každého uspokojí Prozatím

jsme obdrželi malou zásilku a můžeme vám z nich prodat!

plášť za osm dollarů jaký za tuto cenu posud v Omaze nabí-

zen nebyl Pláště tyto hotoveny jsou z těžkého chinchilla Čer-

né modré a šedé barvy s dobrou podšívkou z vlněné příze

Mají vysoký límec s prodlouženou záponou a ač nejsou přímo

parádní jsou za to velmi pohodlné a trvanlivé Máme též nový

druh plášťů z tak zvaného "fríeze" jež prodáváme po sedmi

dollarech leč o těch vám povíme ve zvláštním odstavci později

Plášťové období se na nás nyní dosti citelně hrne a přijďte

tedy si k nám vybrat plášť raději v Čas

l
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j „Sbor Boleslava číslo 60 J 0 D

Hř

tp' v slxxl pana Josefa Havliólsa'

3S roh 18 Wllllam ulloe

Vstupné": Pán s dámou 50c dalíl dáma 25c

O výteřnou hudbu příjemnou zábavu a zvláště chutné zákusky
ae pořádající výbor svědomitě postaral

dání £10000 na tisk "Dějin vý-

stavy" odloženo bylo na příští
sobotu a to proto ponevač právní

zástupce řiditelstva k líčení nebyl

připraven
— Slečna Kubátova kteráž jak

známo při zábavě Sokolek Slo- -

bodným napadena byla žádá nás

o opravení zprávy oné v tom srny

slu že žádné známosti s ním ne-

měla že žádných peněz mu nepůj
čila a Že od trestního stíhání neu

pustila Že k soudu se nedostavi-

la zaviněno bylo prý policií kte-

ráž zprávu kdy případ vyvolán

bude poslala jí do Midland hote

lu místo do Miliard

—- Čtenáři shledají na jiném

místě ohlášku staré a v Omaha

všeobecně oblíbené firmy Milton

Rogers & Son Firma tato již od

roku 1855 udržuje na rohu 15té

a Farnam ul svůj obchod s kam-

ny jež jsou vždy prvé jakkosti
Snaha závodu tohoto byla vždy a

jest prodávati kamna vařící i vy-

tápěcí jež jsou nejlepší kon-

strukce a které jich příznivcům

poskytují nejlepŠích výhod Kdo-

koliv potřebuje kamna ať již va-

řící neb vytápěcí aneb velký

renč (ranee) může s důvěrou se

obrátiti na tuto spolehlivou firmu

neboť tam může koupiti laciněji
ten nejlepší druh nežli jinde by

platiti musel za druh špatnější
Oni prodávají za hotové i na čas

a naleznete u nich též kuchyňské
železné nádobí

— "Zima je zima je zimou se

třesu" — zazpívati si mohl každý
Omažan kterýž v neděli v noci

včera a dnes od teplých kamen na

ulici musel Dostavila se nejenom
zima a vánice ale zároveň i pravý
blizzard kterýmž na našem zápa
dě citelných škod spúsobeno bylo
U nás v Omaze klesnul při tom

teploměr na 6 stupňů a nejvčtší

rychlost větru obnášela 30 mil

v hodině

SOUTH OMAHA

— Poslancem Mercerem ozná-

meno v sobotu že za poštraistra

odporučen byl Fred J Etter čle 1

grocerní firmy Etter & Sons a že

jmenování jeho presidentem v

dnech očekávati možno

Etter jest původu německého pro-

dělal celou občanskou válku a v

So Omaze usadil se r 1889 a v

politice vždy čilého účastenství

bral Příručím svým jmenuje prý

Harvey D Mosely-h- o předsedu
klubu mladých republikánů
— Časopis "Drovcrs Journal"

spojil se s časopisem "Stockman"
a spojené listy na dále vycházeti
budou pod názvem 'Daily Droveťs

Journal & Stockman'

Uvědomuji tímto mé příznivce
že jsem nyní zaměstnán v lékárně

pana C M Melcher na rohu 24

a N ulice kde jsem hotov každé-

ho vždy s ochotou obsloužit

(i4mi) Henry Staněk

— Ku zmrzačení přišel v pátek
večer John Hurley Týž bavil se

vypalováním velkých "íajrkrekrú"
a jeden z nich podržel v ruce pří-

liš dlouho což za následek utržení

několika prstů a kusu dlaně mělo

— Dnes večer odbývati se bu

de prvá společná schůze městské

rady a výboru občanského za úče-

lem vypracování žádoucích oprav
charteru městského o přijetí jichž
sněm státní požádán býti má Nej- -

hlavnější změna učiněna bude as

při daních neboť požadováno bu

de zvýšení daně pro fond hasičský
ze 3 na 6 mills a zvýšení daně pro
fond policejní z 5 na 8 mills Též

požadováno bude utvoření fondu

umořovacíbo a zdokonalení systé
mu zdraví tnfho

— Mezi městem U P dráhou

a společností ohrad dobytčích do-

cíleno bylo konečně dohodnutí

vzhledem k opravě viaduktu oa L
ulici a sice položena bude nákla

dem dráhy a společnosti nová pod
laha po celé délce viaduktu opra-

vy dal I jakož i barvení ponechá-

ny pak budou do jara
— Korbelová Čistá a pravá vína

a koňak má vždy na skladě český

hostinský August Papež 26 a Ň

ulici 79'
— Práce na budově Finley-h- o

v níž dle kontraktu úřadovny měst

ské po příštích pět roků umístěny
budou pokračuje rychle ku předu
tak že není nejmenší pochybnosti
o tom že úřadovny budou moci v

ustanovený Čas totil 25 listopa-

du přestěhovány tam býti
— V pátek večer zničf n byl po

fárem příbytek J alias Krause na
16 a Washington uličko Hasiči

po saáaresf polin byli sice ži
ty na mlmú bytí ttm vlak velice

ctaýai ntrtožYf tebo

nalézá jest co dčkovati že pla

meny pouze jen na cast zasoD

obmezeny byly

— Poražený republikánský
kandidát pro úřad okresního ko-

misaře v druhém komisařském

distriktu William J Kierstead

podal konečně v pátek krajskému
soudu žádost o přepočítání hlasů

pro úřad onen odevzdaných a sice
tvrdí že Connelly místo aby
zvolen byl 28 hlasy jak zpráva
volební vykazuje poražen byl
vlastně 351 hlasy Dle zprávy
volebních soudců obdržel prý

Connelly 2038 hlasů a Kierstead

pouze 2010 hlasů což však jest
chybným neboť přepočítáváním
vlastně prý se ukáže že Kierstead

2199 a Connelly pouze jen 1848
hlasů obdržel

"-Na- še

Jupiter Lump uhlí
za $550 jest nejlepším pro va

ření 1 topení Telefon 1238

jiuiu v nice ouo o 10 si
— James Marshall odkázán

byl v sobotu pro svedení dvou

lítiletých děvčat pod zárukou

£2000 krajskému soudu
—- V sobotu večer odbývána

byla v zasedací síni rady městské

valná schůze občanů jsoucich pro
pořádání výstavy v roce příštím a

výsledkem bylo že jednohlasně

přijata resoluce kterouž přítomní

pro zdar výstavy oné pracovati
se zavazují 111 P E Illerem kte

rýž pro onu výstavu největšího
zájmu jeví oznámeno že 147900

již upsáno kteréžto ohlášení mělo

za následek že několik dalších

akcionářů se přihlásilo
— 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 Scblitz

ův 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 tf
— Policie bledá již po několik

dnů nějakého odborníka v řeme-

sle dlouhoprsťáckém kterýž se v

otevírání pokladen vyzná a nepo
daří-l- i se jí do dneška nějakého

najiti tu pošle si pro skutečného

znalce do Chicaga Jedná se totiž
o otevření hlavni pokladny na
stanici policejní v níž růzDé

předměty klenoty peníze a listi

ny vězňům odejmuté uloženy

jsou a do níž maršál White nyní
dostati se nemůže Kombinaci

pokladny znali kapitáni Haze a

Mostyn kteří však nyní otevřití

pokladnu nechtí což má býti
oplátkou za náhlé propuštění je
jich ze služby
— Policii oznámeno v neděli

záhadné zmizení Fred Stonfielda

farmera z Waterloo Neb kterýž
v pátek odpoledne s přítelem svým

svým Geo Brownem v povoze do
města přijel aby zde několik dnů
strávil Večer navštívil Stonheld
divadlo a po návratu z bytu ode
šel aby "jednu" na noc vypil
Více se nevrátil a jelikož pátrání
po něm bylo dosud marným ozná
meno zmizení jeho konečně poli
cii btonneia zanecnai záležitosti
své v úplném pořádku a vlastní
značně majetku tak že není prý
úplně žádné příčiny proč by sám

před přáteli svými se ukrýval
— Tenhle hostinec Havelkův

vedle Creigbtonova 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
bílá čepička! A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeBte zajít na 'jednu' plzefl- -

ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma 99-- tí

— Dr E Holovčiner v minu

lých dnech přestěhoval se ze
Center mezi 16 17 ul„ kdež po
řadu let bydlel na 26 a Dodge
úřadovna jeho zůstává však i na
dále v místě starém v Sbeely
bloku na 15 a Howird Ten
kdo by telefonicky služeb jeho
požadoval necbf použije týchž
čísel co doposud a sice 1438 pro
úřadovna a 1674 pro residenci

— V sobotním zasedání okres-

ních komisařů oznámil okresní zá-

pisník Haverly le na dále pouŽÍ-va- ti

hodlá práva svého a že usta-novova- ti

bude vlastní zřízence své
ať se tito již pánům okresním ko-

misařům líbí či ne Oznámení toto
učinil následkem výsledku volby
kterouž demokraté většiny v radě

nabyli a k nahrazení republikán

ských zřízenců v úřadovně zápis-
níkově politickými přáteli svými
a chystali
— SijUmt lidová vyilaí s-

átu 99čzl pJ ty vjsUvaJ- -

telný kapitál pro výstavu novou

sehnati by se dal

— iVYr na plat Zvonečková mou

ka jest přece jen ze víech nejlepíl
Tento úsudek pronáíl kaídá hospo-

dyni a proto jest k dostáni vřudc tf

— Ve čtvrtek podána nejvyšší-m- u

soudu státnímu právním zá-

stupcem mayora Moorese nová

námitka proti kontestu Broatcho-v- u

a sice dovozováno že úřadní

lhůta Broatchova již byla prošlou

když mayor Moores úřad do ně-

hož byl zvolen nastoupil a proto
že Broatch práva více nemá do

případu toho zasahovati neboť i

kdyby Moores úřadu zbaven byl
nemohl by Broatch místo ono více

zaujmouti nýbrž stal by se pro
zbytek lhůty mayorem nynější

předseda rady městské

— Výprasku karabáčem na ve-

řejné ulici dostalo se ve čtvrtek
o polednách Theodor Northru-pov- i

kapelníku společnosti Mul-doo- n

Picaic Co kteráž přítomně
v Creighton divadle vystupuje a

sice spráskán byl herečkou Vera

Watsonovou o níž prý bez příči

ny ošklivé historky roztrušoval

— Zkuste tuna našeho uhlí
Washed Nut je za $350 Hald
& Bice 506 So 16 Str Telefon
1238

— J Ellroff majitel restaura
ce čís 109 sev 9 ulice kteráž

předminulého týdne málem obětí

požáru byla by se stala a kuchař

jeho Edward Pence odkázáni byli
v pátek soudcem policejním na
obžalobu ze žhářství pod zárukou
$&oo soudu krajskému Důkazy
i svědectví okolnostní bylo tak

pádným že o vině obou nejmenší

pochybnosti není"

— Přehlížecí výbor kterýž
opraviti má odhad městský jak
komisařem taxovním učiněn byl
již zasedá a každý kdož s odha-

dem spokojen není učiní dobře

když námitky své výboru co nej-

dříve podá

— Stará pošta přeměněna býti
má v hlavní úřadovnu vojenského
odboru missourského a odhaduje
se že potřebné opravy nákladu

140000 si vyžádají

— Dramatický odbor Těl Jeď
Sokol hodlá poskytnouti obecen-

stvu v neděU 4I10 prosince nád-

obyčejný požitek Mají dobře

nacvičený velezajímavý děj ze ži-

vota pod názvem 'VESNIČANÉ'

Děj tento oplývá humorem a zpě-

vy a výstupy úchvatnými a věrně

znázorňuje srdečný a nelíčený ži-

vot bodrých venkovanů Musil

by toho litovali každý kdo by
krásnou tuto Činohru vi-ďě-

Účinkující členové cvičí se

velmi horlivě tak aby dodělali se

pochvaly a hojné návštěvy obe-

censtva 19—5

— Nejlepším v Čechách osvěd-

čeným prostí edkem proti kašli a
nastuzeninám jest Davidovo thé

pro prsa za 35 ct poštou 30 ct
4 balíčky fioo u St Beránka
Omaha - tL

— V okresním soudě skončeno

t pátek předběžné přelíčení a W
F Bechelem bývalým auditorem

Pacific Expres Co obžalovaným
ze zpronevěření značné částky pe-

něz a výsledek byl ten Ze obžalova-

ný-pod zárukou #5000 soudu

krajskému odkázán — Becbel

tvrdí le jest beránkem kterýž
hříchy jiných sjímati má a že při
soudu nevina svou dokáže

— V páteční schůzí kluba pro
zvelebení jižní strany města jme-

nován byl čtyřčlenný výbor kte-

rýž s podobným výborem
south-omažiký- m

zakročili má a společ

-k tftaAeM ril aMayet deaaiza fn

mftmt rm Utar aa inU aaxea+nm
é m£~~% sa at evat Ma Jat
' 1 énU — I írŤMia aha

Cd

bráti a rukou svých k dílu společ-

nému přikládati
— Rada školní požadovati ho

dlá na radě městské navracení

částsky i 45031 vyplacené za

svážení kteréž nikdy provedeno

nebylo a nebude li žádosti její

vyhověno tu obrátí se za účelem

vymožení částky oné k soudu

Roku 1893 nařízeno bylo radou

městskou svežení Hickory ulice

od 5 k 6 ul a na uhražení škod
sveŽením jednotlivým majetkům
srůsobených přisouzena radě

školní kteráž školu tam má k

zaplacení výše uvedená částka

Peníze byly vyplaceny se sváže-

ním však neustále odkládáno a

dosud ani jedinký palec nesveŽen

— Doposud podány pouze jen
tři žádosti o povolení license

hostinské

— Kdo chce mít zuby bez bo-

lešti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

— V pátek kolem 11 hodiny
dopolední nalezena byla mléka

řem kterýž s mlékem tam přišel
v čís 141a již 14 ulice mrtvola

paní Helen Sauterové Mrtvola

ležela poblíže kamen a mísa s ná

dobím zřejmě nasvědčovala tomu
že smrtí při mytí téhož zasažena

byla Na klíně mrtvoly spočívalo
nemluvně druhé pak děcko hrálo

si vedle nevědouc ani že matku

ztratilo : Dle dobrozdání kúro-ner- a

zaviněna byla Smrt vadou

srdeční Smrt byla úplně neoče

kávanou neboť muž její zamést

naný v plynárně opustil ji ráno

zdánlivě při úplném zdraví Smrt

musela následovatí záhy po jeho
odchodu neboť mrtvola když
nalezena byla již úplně vy-

chladlou

— Černoška Susie Jonesová

postřelena byla v pátek kolem 11

hodiny noční nešťastnou náhodou
manželem svým John Wesley
Junesem a poranění její bylo tak

těžkým že po dopravení jejím do
Clarkson nemocnice smrt záhy
následovala Jones bydlí v Čísle

2814 Pinkney ulv druhém patře
kolem 11 hodiny probuzen byl
šramotem vylamování dveří se

podobajícím a jelikož u sebe J59
měl obával se že snad lupiči se
na něho dobývají Uchopil proto
revolver a přistoupil k oknu by
po ulici se porozhlédnut Man

želka jeho k oknu jej následovala

a tu při pokusu na vyzvednutí
okna rána z revolveru vyšla a do

levé strany prsou pod srdce jí
vnikla Tak líčena tragedie mar-

šálovi Jonesem policie však jiný
náhled má V témž domě bydlel
totiž jiný černoch Ambrose Wil-so- n

kterýž pro pořezání zatčen

býti měl a když v noci po dobrém

dvéře otevřití nechtěli přikročili
policisté k vypáčení dveří Má

se za to že rána určena byla po-

licistům místo nichž však do ce-

sty vpletŠÍ se manželku Jonesovu
zasáhla

— V síni ' MetzovS měli v ne-

děli večer zase pranicí následkem

kteréž W F Grogan Albert
Mullin a Tom Giogan na obžalo

bu z útoku zatčenu Trojice tato
dostala se do hádky s Aug Kro-kovský- m

a když slovní argumenty
nepostačovaly použito prostředků
pádnějších a nějakým inštrumen-

tem hlava mu rozbita Rána za

šita mu městským lékařem

— V pondělí po 2 hodině

ranní spozorován byl požár v

půjčovně koní v čísle 417 již 14
ulice a jedině rychlému zakročení

mmm prea mm tax séaDkwJe aeeiaý trh tím

1UuLlU laataýcfe drah SMaea

ikeaasoav vatéa Edyl irkli

tmi a katté Skoří r a- -l v f
Mim a sn ifw pii

i v

limuř Pak-l- i ne pMJďte ke mní mim ubli

715 jižní 13 ulice

8tLoalsiL listopadu
Plenice Červená ozlmka Cis S Je atále ceny

pevné Prodává ae nyni zboli hotové 70 al 71

pro květen za Wti al 0S4 Tvtdá í i aa 44 a
hotte
KukuHce po ochabnutí v minulých dnech

teď Je znovu ceny pevněji! za 8Uti pro kvé- -

teol
vNew Orleans 31 listopadu

Bavlna Je ceny atále nizk bez vyblidky na
zteplení Prostředni prodává ae za 4 4

Zlxhvatv trvale vyléčeny Záchvaty a ner--
vos nos t z mzí po Jednodennim uiíváni Dr
n lloe' Oreat Nerve Keatorer Zallete si pro
33ZOV waev na zvousKu uoarzite ji zoarma
Ur st Kline Ltd 031 Arcb Ht Phiiadelpula
Pa HUlK78tt

Va TfnAal lot se stavbou o 4 světnicích
pniiiej a dvěma plistěnky na lat-atv- o

a n kycbyně velká maltal a Jiné drobné
sta vli v Voda Jest tu pramenité Hlaste se
u J i 'looiaae r oo umana na ronu i a u
ulice IT4MX

a více stálého výtilku cara-Cujem- e

každému kdo pre--I vezme Jednatelství nailch
nábolenkých vlasteneckých
a pod obrazá Nemějte lid-
né obavy snad pred ztrátou
O 88ILBEKMANN

P 2) BL Paul Minnesota

Pékná farma v Jllnl Dakoté 10
alrrft Ul krt rfZlá

no iu aura louay pouze mne oo města číta-
jícího 1H00 obyvatelů Ceitl sousedé 1 Ceěti ob-
chodnici v oiěste prodá ae vauai laciro aneb
vymění za městský majetek Ulaate se o

FJKA8PAB (tf
14lMbo II st Omaha Nbbk

msBmmaamsBBmsmmwcíin

SKVĚLOU ZÁDAVU

uaporádá na oslavu avébo
Sietébo trváni

Ster Pilxctá Dřeo C 7
KBCHC DbEVAfcBK

v MAotn 28 Ustepada m

t síni pana Jana Kootgíbo
a 20- - S Q Bl So OaMka

vurrvxí pán a dámou 600

Jednot osoba kec
Začátek v 7 bod večer

O pil noci dávána bude akvělá ve
čeře O výtečnou hudbu a pobaveoi
hosta Jeat dobře postaránu
Vtecbny uctivě ave

t vytor

G H BREvTER CO

O o

y rekvie! AJTtcle kosí
eev 35 nt So Oasaha Neb

tř Telefon čilso 89

Ví 6 SLOAKE A CO

obchodnici a

tóílin lííiiía roilii
Hale 407 400 411 sev Sa ulioa

aVMUOzaaha

AazaazBazaka Telafosi SBt

r llkeatl haďaa aoanvd
aa aaapj siky

C1C3 tzlz

že nejbližší hydrant několik set

stop vzdálen byl Nábytek byl po
většině zachráněn a škoda obmeze-n- a

na budovu as na Í800 ceně-

nou

Není nic nepříjemnějšího jako
kašel avšak není též jednodušejší-h- o

léku jako jest Dr A Koeniga

Hamburger prustthee Caj tento

zmírBuje dráŽdivost ku kašli za-

hřívá krev odstraňuje nastuzeniny
a kašel pomíjí

TRŽNÍ ZPRÁVY

Cblcaa-- SI listopadu
V celku není v našem trhu obilním ladné

DodsiatDé zmíoT 1'seiiioe dril se stile t cent
aai stejné V otktery den Je ochableji! oeny
ITiulc t zspeu ae opet iru win pvumj
zůstávají oeny klidné Plenice ozlmka Cis 8
zboží botové prodává e za 70o pro prosinec
7N a kvéteoWV Jarka dis JezaKaim
tvnltw
KukuHoe Je ceny pevnéjli a vytlí ta 83ti

pro kvíten U%

Ovea se lepii v cení prodává ae tatto bily

Zito Je oeny ustálené Cla za 5lcW

JeCmen prodává se bez aminy ta S8 al 400
Lntné semeno Jeat ceny klidné 7Hc

Trh dobytí! byl doee lákal ochablým —

Pěkné sz nvjlepii voli Jateční prodávali ae po
K iftaiaMI dobré S4S0 aJ S00 Drosttodni al
obyíejné HW al t Jaiecni krsvy a Jalovice
axuu aztuu von a siru iwumvoli z pastvin W al 435 texaské 1115 al 450
Vrprový dobytek setrvává v cent nízké í

dnea Je tato pevoějil art v dnech pred-háze- -Jí

Prodával se vétilnou dnes po
al 8 M a sice lebky rpo 15 al 150 tetky
13JO al JA

Omaha SI listopad
V mlnnlém třdnl byl nHvoa dobytka hově

zího poměrné slabý aviak za to vepřového
hojnější Jak vldětl a o

vjnazo:
~ Hovězí Vepř Skon

Celkemzatentotffien„15W 50Ť7T l0
Tfdea koněí-- l li lltJ4zls avfliO Ww
Tvria končící a lUt 95 07 35091 0393

Tyden konCIcitt KJaa 33301 33071 W561

Trh na dob vtek tiověai byl porovnáni
Jinými zde ve stavu dobraná a ceny platily ae
veaiuea lersi nes jioa rricinua ww ují
hlavně ochablý pf o ale dobrý odbyt To
platí ortem hlavně o JaWénlcli volech Ne
tak dobře pochodili tl kteří voli a líru nabl-se- ll

erny vystouply col zp Sno-

bi In ochabnuti odbytu a mělo za nssí-d- ek

opětné poklesnuti oeny aa dobytek toho diu-n- u

Ceny počátkem tohoto týdne Jsoa náslo-dujic- l:

Nellrall lat voli 1400 ai IVW Ib UM al i 10

Pékoé latet voli 0o0 al 13u0 1b 470 ai HO
Prostřední Jatetnl voli 8 m al 440
Pěkné ai nejiepěl Jalovloa IM a 4J
Pěkné al nejlepái krávy 8 10 al 4 00
Prostřední krávy 00 1 8

Těžké voli k líru tM a! 415
Pěkné kMké 7UU ai DUO Ib 3 al 430
Ibkyk chová I7al4 75

Pěaaé ai neiiepM zapadni voli 3 75 al 4 W

Pěkné al nelepši záp krávy 1 50 al 3 75

pěkné al oejlrpéi zip Jalovice 1x5 al 300

Dobytka vepřového Jak zmíněno přiváleno
DywBoinaa omio aa naaieaea ocnaonun
ceny Tento týden počíná a cenoa iievněJiL
Prodává se po SM0 ai 3 40 ViUlooa 8837 al
833tá s

Vejea Čerstvé prodávají ae po lr
Máslo le cen aeaměaěné Nelleněi stolní

dotas v hroudái-l- i 14 al lec obytejaé K al
tas Z maalovea xu as r
Drah! oaaatalým ch edněHím potašim Ja

pevnější eeay a pocioá ae iH atott vior aablU
Ve čtvrtek auánie Jíl dea dlkáěiaěni a kroca-- I
přiválí ae hojněji vlak skrovné Jea Uch aa

které las aalleoaich emraacliltl Zlv4 kroranl
prodávali ae po 0 al W zabité 10UIH Živé
atepk--

e staré 4té al t sáhli-5- H al 1 Jarní ko-bo-

il rě ts al c aabiUOH ! 7c kachny a
huav živé al íc abiia ai te
Zvfflay Vet aynl doatl koje trha —

Pralrni slepice Sta k ruptv ) at IJa
kacnsr IIM al SM0aavlcl 84 JSal IjW a krailcx
as aa vuc tacet

eao aVfbvé pmdávi aa SMI al tM taaa
Oeay kiai adává ztáca Metraska Bide

Uaalhar Oo Kahraaka Uty jak asakMaJe:
„ - 6a1 čh--t

SoáseA nai kaldé vaky Uh Mt t%

Uaén&kTjlj St- axataéi n
č m-- i rWkJa-- i lae I s-- r-lsa- a

fiwiimtm~JUi-~- L


