
Pokrok Západu
přijat načež s projednávánímZPRÁVY ZAHRANIČNĚ nus ztratil dvanáct mužů Ku

ochraně cizích obyvatelů vysazeno

bylo oddělení vojáků z britické

lodi a nejvyšší soudce Chambers a
Mimořádný nojítel chřipky

lo se v pondělí odpoledne neštěstí

jež zaplatí jeden 2 dělníků Ant

Jírovec životem' Jírovec a druhý
dělník John Bolcon byli zaměstná-
ni kopáním štěrku a aby jim práce
šla rychleji od ruky podkopávali

Chřipka zase všeobecně se jeví a stala se

epidemickou Každý lékař vf ie přichází
následkem silného nastuzeni se Chřipka
vždy zachvátí nejVabíiť častě ústroií tě-

lesného a v tom právě spočívá to velké
nebezpečí nemoci této

Br August KQentg's
Brusúthec 1

dodělal se v nemoci té takých skvělch hojivých úspěchů že i lékaři
poznali velikou jeho cenu a často Je svým pacientům předpisují

Ono zahřívá krev utiší nervy zmírní bolesti posilní ústrojí a tak
odstraní chřipku v krátkém čase

Upozornění: Prodává se v DĎvodoím obalu a to Dravé má nnrinin Dr Anir
ra Koeuiga na obalu Není nikde v obchodě jinak než v pĎv obalu k dostání

rozpočtu státního započato

Pruský sním zahájen byl v pon
dělí korunní řečí císaře Viléma
kteréž poukazoval hlavně na vý

borný stav financí státních a na

blahobyt kterýž prý mezi lidem
se vzmáhá Mezi jiným oznámil
též císař že vláda podati hodlá

předlohu kterouž by nařizována

byla stavba kanálu spojujícího
řeky Labe a Veseru s Rýnem

Z Cařihradu oznamováno

pondělí že sultánem objednáno
od železářského závodu Kruppova
162 polních děl nové soustavy
jakáž v Německu nyní zaváděna

jest a 30000 šrapnelových nábo

jo pro tytéž Objednávka tato

jest prý výsledkem nedávné za

stávky císaře Viléma v Cařihradě
při cestě jeho do svaté země

Z Petrohradu došly do Paříže
hodnověrné zprávy sdělující že
mezi Ruskem a Afganistanem byla
dne 3 ledna uzavřena alliance
vzdor oposici anglického zástupce
který emirovi nabízel peníze i voj
sko aby jej přiměl k nepřátelství
proti Rusku Emír afganistanský
prý vydal proklamaci k národu v

níž ujišťuje přátelstvím carovým a

poukazuje na výhody jež přinese
stavba KuŠkské dráhy Ku konci

praví se v proklamaci: "Nedbejme
jistých zlomyslných cizinců kteří
ze zvyku sejou nešvár nýbrž
buďme přátely Rusů 'jako já jsem
přítelem jejich císaře"

Ve Španllsku přece prý jen do-

jde ku krisi ministerské dříve než

kongres v únoru zasedne Ně-

kolik ministrů hrozí prý odstou-

pením a nedají prý se v kabinetu
za Žádných okolností udržet
Zároveň se oznamuje že premiér
Sagasta nehodlá kortes svolati
dříve dokud smlouva míru sená-

tem americkým schválena nebude
Královna nechce prý totiž zodpo-
vědnost za podepsání smlouvy
oné na vlastní bedra vzíti jak
před časem oznamováno a proto
ministerstvu nezbude než smlouvu
k projednání kortesu předložití

V dánskem folketbmdu interpe
loval jeden poslanec vládu ohled
ně vypovídání Dánů ze Severního
Šlesviku Ministr zahraničných
záležitostí odpověděl že dánská
vláda zatím co vypovídání vzbu
dilo v celé zemi trapný dojem
učinila u německé vlády dotaz po
mýšlí-l- i se na hromadné vypovídá
ní Dánů kterým na základě

smlouvy z roku 1864 zaručena

byla dánská národnost Od té

doby bylo prý vypovídání Dánů
zastaveno a bezpochyby k němu
více nedojde

Z Kahýry se zvěstuje že celá

zbývající hotovost Ahmeda Fedi- -

la jediného nepřemoženédo der
visskeno náčelníka citaitct asi
2000 mužů vzdala se Angliča
nům na Modrém Nilu Fedil

uprchl

Z Bukureiti se oznamuje že
smečka vlků puzena hladem

vrnia se na master v Lopevanu v

Multavských horách a roztrhala
jednoho mnicha

Do Kadýiu přivezeny byly do
mnělé pozůstatky Krištofa Ko-

lumba na španělském křižáku
Conda de Venadito a přeloženy
na křižák Giralda jímž doprave-

ny budou do Sevilly Ve staro-

bylém městě tom uloženy budou
kathedrále Rakev byla v Ka- -

dýzu otevřena a asi třicet kostí a
něco popele nalezeno

Na ostroveeh Samoiských dle de

peší zAuckland na Novém Zélan-

dě vypukla opětně vzpoura 31

prosince minulého roku nejvyšší
soudce Chambcrs prohlásil Že Ma-lite- oa

Tanus zvolen byl nástupcem
zesnulého krále Malietoy a Tama-ses- e

místokrálem Náčelník Ma-taa- fe

byl se svými nároky odmr-

štěn Konsulové Spojených Států
a Velké Britanie a kapitáni něme-

cké bitevní lodi Falke a britické
odi Porpoise navštívili německé
ho konsula jenž odepřel uznati
Malietoa Tanusa a nechtěl spo--

lupúsobiti při rozehnání pobouře-
ných Samoanců načež tito srotili
sen velikém množství ozbrojili
se a obklíčili města Malietoa
Tanus a Tamasese shromáždili
kolem sebe 2000 dobře ozbroje-

ných mulů střeliva měli však má--

o Britický a americký konsul
snažili se předejiti krveprolití ale
ku srážce již došlo následujícího
dne Malietoa Tanut a Tamase-

se bojovali udatně avšak 500
stoupenců jejich bylo zajato Po
té zmalomyálnělí oba náčelníci

uchýlili se na brítickou bitevnf loď

jejich přívrženci hledali ochra
ny pod dčiy Porpoise Ztrta
Uataaíova byla itdesát mužů ra
něných a zabitých a tfalietoa Ta

Telegreflckó

V Ptáte zastřelil v pondělí bur- -

žák jménem Biberle Českého stu

denta Linharta Příčinou vraždy

byly národnostní spory

Rakouská říšská rada sešla se

opětně v úterý Známý zuřivý
Němčour Funke a jeho přátelé

podali návrh na obžalování celého

ministerstva pro administrační

výnosy o prozatímním rozpočtu a
rakousko-uherské- m vyrovnání

Když podán byl návrh aby vzdá-

na byla čest památce hr Falken-hayn- a

dřívějšího ministra země'

dělstvf jenž zemřel minulý týden
členové německé lidové a pokro-
kové strany opustili sněmovnu za

volání "hanba" se strany pravice

Z Vidní oznámeno že nejvýš-Ší-

dvorem soudním prohlášena
jazyková nařízení za ústavní - - V
dubnu r 1897 hrabětem Badenim

vydaní jazyková nařízení pro Če-

chy a Moravu vehnaja německý
vztek až do krajností Když

obstrukce ani obžaloby
ministerstva domáhali se 'práva'
u nejvyššího soudu který měl pro
hlásit že jazyková nařízení odpo

rují ústavě Leč k nejvyššímu

překvapení Němců nejvyšší soud

tyto dny prohlásil že jazyková
nařízení vydána byla úplně V me
zích ústavy Rozsudek tento
ovšem Němce neuspokojí a Členo

vé nejvyššího soudu — většinou

zajisté Němci — mají vyhlídky že

postaveni budou na pranýř jako
zrádcové "svaté" věci německé

Car ruský přijal minulý týden
zvláštního vyslance od papeže
jenž přinesl vlastnoruční jeho list

pojednávající o odzbrojení Papež
navrhuje carovi zřízení zvláštní
arbitrační rady jíž by se všecky
velmoci uvolili podrobiti Rada
tato složena by byla ze všech čel

ných ministrů evropských a schá
zela by se vždycky kdykoliv by
hrozilo nebezpečí mezinárodní zá

pletky a války Strany jichž se

to přímo týká byly by zastoupeny
zvláštními vyslanci

Ruský ministr láhíitostt tahra
nilnich hrabě Muravěv podal
mocnostem oběžník ve kterém se

praví: Ač se od prvního jménem
carovým vydaného oběžníku v zá

imu odbývání konference míru

politický obzor zatemnil a ač ně
které vlády chystají se ve zbrojení
pokračovati přec kongres míru je
prý žádoucí Vláda ruská pokládá
za moudré předběžné vyměnění
náhledů s různými kabinety aby
cesta k diplomatické akci se urov-

nala V dalším praví se že by

bylo žádoucno dohodnouti se o

následujících bodech: 1 Žádné
další rozmnožování armádních a

námořních sil pro jistou dobu 2

Hledati prostředky v zájmu zmen
šení branné moci a rozpočtu 3

Předejiti používání nových zbraní
a nových třaskavin větší důležito
sti 4 Omeziti užívání některých
hroznějších trhacích látek a zame-

zení vrhání třaskavin z balonů a

pod 5- - Zabránili užívání pod-

mořských torpéd a pod 6 Se

stavbou některých obrněnců má se

přestati 7 Rčení ženevské kon-

vence vztáhnouti i na válku ná-

mořní 8 Lodě které v bitvě
zachrániti hledí mužstvo lodí roz-

bitých prohlášeny býti mají za
neutrální 9 Vojenské zákony v

Bruselu r 1874 vypracované
10 Zásadu sprostřed-kován- í

a smírčích soudů ve všech

případech uznati — V oběžníku
znovu se ujišťuje že na konferen-

ci nemá jednati se o stávající situ-

aci Navrhuje dále aby konfe-

rence odbývala se v hlavním městě
některé z menších mocností v Bel-

gii cebo ▼ Dánsku

Z Petrohradu oznamováno v

pondělí 2e car na cestě své z
Livadie setkal se v Tule s hrabě-

tem Tolstým a nímž dle pravo-
slavného zvyku se políbil a na

jeho úsudek ohledně jeho odzbro-jovacíh- o

návrhu se ptal Tolstý
odpověděl že v upřímnost návr-

hu tohoto věřiti bude teprve ten-

kráte když car dobrým příkla-
dem napřed půjde V rozmluvě
další na' výslovné přání cara
líbil Tolstoj Ze veškerým vlivem
i perem svým k uskutečnění úmy-

slu toho přispívali bude

Z Alma oznamováno v poadělí
ie Vesuv opětně soptí a že z

nitra jeho zaačné proudy Ury
vytékají

Ve franteuiski sněmovně posla-
necké došlo v pondělí opětní k

prudkým výstupům a sice vyvolá-

ny tyté! následkem interpelace
v případě plukovníka Piquarta
Debata nkončena návrhem vlád-

ním na přejiti k denníma pořádku
kterýž pak 43a proti 74 hlasům

rodina jeho uchýlili se pa parník

samotný Stoupenci Mataafovi

vyloupili město Apii spálili asi

400 domů zpustošili plantáže
po celé okolní krajině plenili
Konsulové později odepřeli uznati
Mataafu a jeho náčelníky jako

prozatímní vládu dokud by ne
obdrželi instrukce od velmocí Tu
Dr Rose německý konsul obrátil
se na nejvyšší soud aby Mataafu
uznal Že prý je to v jeho moci

Britický a americký konsul hledali

pomoc u kapitána britické bitevní
lodi Porpoise jenž vysadil silné
oddělení lodních vojáků a nejvyšší
soudce Chambers pod jejich o- -

chranou zaujal své místo Ma

taafe nebral podílu na těchto po
sledních událostech Rozčilení ni-

kterak neochabuje Dle jedné
zprávy předseda městské rady v

Apii Rafael a německý konsul
Rose prohlásili se za diktátory
To ovšem bylo by hrubé porušení
berlínské smlouvy Spoj Státy a
Velká Britanie státi budou při
soudci Chanbersovi neboť roz

hodnutí jeho dle smlouvy mělo

býti platné a konečné

ČEŠI Y AMERICE

1 Politování hodné neštěstí u
dálo se v Chicagu v pondělí ráno
nádvoří ocelářské firmy Illinois

Steel Company při kterém krajan
Jan Novák byl okamžitě usmrcen
Policie nevěděla pranic až když
byla úřadovna koronerova uyědo- -

měna ale ani vyšetřováním její
mnoho toho zjištěno nebylo Z

výpovědí dělníků vychází na jevo
že Novák podával rudu železnou
na lopatě do stroje a že se hroma
da z které rudu bral na něj sesy
pala Nežli se k němu dostali

byl mrtev

H V Chicagu vyvolán v ponděl
v trestním soudu po několikerém
odložení konečně soud s Fran-

tiškem Šlechtou otcem a jeho syny
Janem a Františkem Jsou vině-

ni že loni v srpnu zavinili smrt
židovského rabína Louise Rosen-blum- a

před jejich obydlím na De

Koven ulici Podrobnosti tohoto

případu jsou známy Vedle Šlech-tovýc- h

bydlela hašteřivá ' židovka

Levyová s jejíž synem měl mladý
Jan Šlechta nějaké nedorozumění

Levyová pustila se pak do Šlechty
a starý rabín Rosenblum šel jí po-

máhat Tak dostal se do sporu
se Šlechtou který nezapírá že mu

nějakou strčil Rozčilení přivo-
dilo u starce smrt Koronerúv lé-

kař prohlásil Že neshledal na těle
Rosenblumově žádné smrtelné rá-

ny leč vzdor tomu byl jak Jan
Šlechta tak jeho otec a bratr od-

kázáni trestnímu soudu Jan Šlech
ta bude se hájit tím že Rosen biu
ma udeřil v sebeobraně kdežto

starý Šlechta a syn dokážou že

při celé výtržnosti ani nebyli
H Za celých 35 let co je krajan

Frank Slepička z čísla 51 Elgin
ulice v Chicagu nepřihodilo se

mu nic takového jako v noci z

neděle na pondělí On í jeho tři

synové pohříženi byli už v pevný
spánek když se najednou 27letý
Jan následkem podivného šramotu

probudil Ani svému vlastnímu
zraku nevěřil V bytě byli čtyři
lidé a šrabošky jimiž měli tváře

zakryté nenechaly jej v pochybno-
stech o ůčeli jejich návštěvy U

každé postele stál jeden s namíře-

ným revolverem a jeden zlodějskou
lucernu maje v ruce svítil tomu

který prohledával byt Mladý Sle-

pička nemaje žádné zbraně po
ruce odvážu se pouze k otázce:
"Whaťs thematter" Ten který
stál vedle jeho postele vykřikl to-

liko zlostně: "Shut up" namířil
hlavní zbraně své tazateli na hlavu
a za těch okolností zašla tomuto
ovšem všechna chuť k dalšímu vy

ptávání Ostatní členové rodiny
se mezitím také probudili a s hrů-

zou pozorovali jak darebáci klid
ně obydlí jejich prohledávají Lu

piči vnikli do každého kouta vy-

táhli kde jakou zásuvko prolo-
mili v předním pokoji kufr i pod
sink se dostali ale netkli se ani
nádobí ani kořalky ba nechali i

na zdi dvoje hodinky netknuté
Jednalo Ie jim patrně jen o peníze
a taky se po nich přímo ptali ce

Že všechno pátrání jejich je
marné "Kde bychom peníze
vzali řekl John "vždyť ul rok
neděláme" Zatím vlak měl v

kapse obleku svého přes f30 a
otec jeho J8 ale pomohlo to ne-

boť nezvaní hosté odtáhli a nepo-
řízenou

5 Ve ItírkoTilti a McLanghl- i-

novy křižovatky Clevelandu udi

vrstvu která o 4 hodině se uvol-

nila na ně sřítila a je zasypala
Zasypaným spěchal na pomoc fo

rem a n a když sám ničeho platným
nebyl přivolal na pomoc několik
dělníků jimž zasypané teprvé po
celohodinné práci vysvobodit se

podařilo Jírovec měl rozštípenou
lebku na dvou místech přeraže
nou levou nohu a smrtelně raněn

byl uvnitř (e ženat a otcem tří
dítek

H Claussenius & Co sdělují
nám že následující Ceši měli by se

u nich přihlásiti o dědictví a po

hledávky jež je očekávají: Josefa
Dudek z Remersdorfu Karel Rů

žička a Bohumila Drozova z Plz
ně Anna a Emma Táborský z Bo- -

chova Františka Batek z Losiny
Mane Selbická a Anna Foučková
z Kehnice Adressa Clausseniuse

jest: H Claussenius & Company
Chicago 111

SOUTH OMAHA

— Krajan Jan Dwořák oznámil
v úterý policii že mu neznámým
dlouhoprsťákem cenné zlaté ho

dinky štípnuty byly

— Pan Jakub Přenosil v Čásla

vi v South Omaze nechť si přijde
do redakce prohlédnouti dopis od

poštovní správy rakouské a nezná-l- i
čisti německy nechť si přivede

sebou někoho kdo umí

— Capt Etter kterýž jak zná
mo jmenován dví nz v prosinci
pošt mistrem sou ob

držel konečně ve středu potřebné

listiny tak že bude moci ponděl
kem úřad svůj nastoupiti
— Senátor Van Dusen ohlás í

ze zasaai se v sněmu o opravu
charteru městského a to vzdor to
mu že výbor jemuž vypracování
žádoucích oprav téhož bylo svěře

no práci svou nedokončil a žádné

odporučení neučinil

— V pondělním zasedání rady
městské podána byla petice pode
psaná 300 občany kterouž žádá

se rada městská by zasadila se o

zřízení viaduktu přes tratě želez

niční na N ulici kterýž společnost
south-omažský- ch ohrad dobytčích
již ' po delší dobu zříditi slibuje a

záležitost ta odkázána výboru k

prozkoumání

— Podp Sokol Tyrš čís II

uspořádá v sobotu dne 4(10 února
síni p Jana Koutského na 20

a Q ulici velký maškarní ples při
němž nejlepším maskám rozdáno
bude 10 cenných skvostných a

užitečných prémií Účinkovati
bude kapela Fr Vofiáska Ne

opomeňme si přečíst plakáty
(t27X4)

— Zdravotní stav John Mahe-r- a

kterýž na 24 a F ulici v sobo-

tu při skoku z pouliční káry upad
nul zhoršil se tou měrou že léka-

ři naděje na uzdravení jeho se

vzdali — Svědkové nehody tvrdí
že neštěstí zaviněno bylo do jisté
míry konduktérem kterýž v mí-

stech těch káru nezastavil ač o to

zavčas požádán byl

— Městský váŽičWalbridge byl

mayorem Eosorem pro zanedbává-ván- í

poviností a pro neschopnost
z úřadu suspendován městská ra-

da však nad ním se ustrnula a v

úřadu na dále jej ponechala s na-

pomenutím by více to nedělal O

Walbridgeovi tvrzeno že váží

Špatně tak že na stvrzenku jeho o

pravé váze spolehnouti se nelze
on však svaluje to na špatné váhy
jež prý již důkladné opravy zapo-

třebí mají
— Hrozné neštěstí událo se ve

čtvrtek asi o půl sedmé hod vc

čer na 24 a E ul v South Oma-

ze Josef Charvát isletý český
hoch- - jenž s několika soudruhy
vracel se z práce v Cudahy jat-

kách byl sražen k zemi elektric-

kým vlakem a doslovně v kyčlích

přeříznut Mimo to levá ruka

byla mu ujeta pod loktem a na

hlavě též utrpěl hlubokou ránu

Smrt následovala okamžitě Pa-

nuje domněnka že nešťastný
hoch skočil na stupátko káry aby
se zdarma svezl a když konduktér
se k němu blížil pustil se na ve

dlejší koleje a tam sražen byl vla-

kem směrem opáčným jedoucím
Zohavené pozůstatky nalézají te
▼ pohrobnickém závodu Heafyho
kdel také dnes konán bude

ioquest Rodiče Charvátovi bydlí

prý někde na již 4 uL v Omaze
Kídič neblahého vlaku jmenuje se

) D Frederícks konduktér

James Devine

q

Obrazy
K dostání za hotové u Pok Západu

Jan Ámos Komenský podobizna
našeho zakladatele moderního-školstv- í

—Cena 60c

Has před koncilem Kostnickým Sní-
mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena 1100

Kristus V „1před pilatem
znamenitého díla viěhlasného malífe- -

Munkacsyho ve světlotisku velkosti 21x
as za zoc

Hus a Ziika krásné dva litografované
obrazy ijředstavnjlcl české velikány
Husa a Žižku hodící se pro spolkové a
veřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady $100

Ladlmír Klácel věrná podobizna to-

hoto věhlasného amerického svobodáře
Cena 60 centů

Bojarská svatba krásný barvotiskový
obraz od ruského maliře ML Makowsky-h- o

cena 60c

Kolumbus na král dvoře Španěl-
ském snímek znamenitého díla ve)rf--tečnější- ho

českého malíře Václ Brožíka
kterýž obraz zakoupen byl nákladem-86500- 0

a chová se v Metropolitan Musea
umění v New Torku

Návrat ftapoleona i Moskvy Překrís
ný barvotiskový obraz představující
uprostřed Napoleona v čele řady důstoj-
níků v pozadí řady vojska a za ním z árí
bořící Moskva NejznamenitějSÍ to dílo- -

znameniteno maiire Jiieissoniera ouc

Z výstarrkoai Snímek zdařilého-obraz- u

Rosy Bonheurovy 50c

Bitvao tlettynburira Snímekznaroa-nitéh- o

díla do PaulaPhilioteauxe SOo

ralč!ISiij]

I IlliiTni írnJtlrAim flAliAwi

rivm juuarju mm
uspořádá

Court Svornost G oí lOF

r sobota 28 ledna 1899

v slul p Paiilza
na 20 a S nlicl

VSTUPNÉ: Maska 35c nemaskovaný
86 centfi dítky 15 centfl

cenných prémii rozdáno bude C
nejlepěím maskám f

VY G SLOANE & CO

obchodnici s

ěWě iéoéi ronletr
v čísle 407 409 411 sev 25 ulice

South Omaha

JJ)BMsa— Telefon 28f
Zboží se prodává dle libosti buď za hotovi

neb na splátky 41f

G II BREWER CO

pohrobaícl a píjcovatelé koní
420-4- 22 sev 85 nl„ 8o Omaha Neb
tf ajjaaafc Telefon čílso 3ť

FRANK E BLISS prodával
F O BL1S8 prodavač faověz dobvtka
JOS BLISS prod ovcí a sen mn
1 H BLISS prodavač dob vepY

Kterýkoliv s nich pracuje v zájmu
svých zákazníka

Joseph Bliss
aCmisiorář se ilTti dobytím

230 New Exchange BIdt

SOUTH OMAHA - - NEB

Vlemožni liiče vinuté se všem zásvlkám
sasyiateiam ťřizea Vaše Jest uctiv zad ána

Triní eeajr na poiidáaí
Franc Welmann věcobeci v Oolfas

známý co řádný a Svědomitý mni a ochoto
obslouží krajany v řeči ieski

S3TfieBig4
I Diiie i Colnmtiia nťáričtT čisti

nejlépe
obili

neJlepUmi spořiteli obili
Boa

Kepřeíonatelnf jctclorf slnctamíl
uspoři vám a více semene Jetelového nežli
znzayjiny szroj aanKiaane je BCislL

III A 4 T mlnicté a tařné paní stns
Joa nejlehčími a nejpevnějsími na světe

17 A & T fezaci stroje MkzVdřív! kn stavební a ot chodnl potřeb

Aultoon a Taylor
Maeklaerr Co Y7

Bansfleld Ohio L

mmtmM st e zan

lili a Žižka
Krianl dra titorrafovani obtii

ařed stávající feaké Velikány Hnaa S)

Zížka bodfcf nepro sípotkov a vereja"
mfntnoeti jako i pro rodiny sniísia
raí sm akladl Prodiviatt J svtkm p

SLOO istkMtrasil k Pck ZÍ-- da asi

SMajniffljiaigiiar?iajggfig

Zprávy spolkové

Tábor Columbns číslo 69 WOW

Tábor Columbus čís 69 W
O W odbývá svou pravidelnou
schůzi dne 24 ledna 1899 a jest
žádoucno by se bratří co nejčet-

něji do schůze této dostavili
Frank J Fitle clerk

Řád Palacký ě 1 ZČBJ

Následkem usnesení ve schůzi

výroční budou se nyní schůze po
čínaje schůzí lednovou odbývati
vždy ve čtvrtou neděli v měsíci

odpoledne Příští schůze v které
noví úřadníci uváděni budou při
padne proto na neděli dne 22
ledna počínaje o 2 hodině odpo
ledne Vác Bureš taj

Cvičící četa

Táboru Columbus č 69 WOW
Členové se tímto upozorSují že

příští neděli odbýváno bude pořa
dové cvičení v síni spolkové

Jan Mathauser cvičitel

Sbor Čechle D of H ě 161 AOUW

Ctěné sestry Jste žádány dosta- -

viti se do schůze dne 26 ledna
určitě ve 2 hod odp Budou uvá

děny nové členkyně a o nově na-

vržených hlasováno Jest Žádouc
no byste se v plném počtu dosta-

vily ' Josie Vacek tajem

Sbor Podp Sokolek Tyrš ř I

oýbývá schůzi v úterý 24 ledna
o 7 hodině večer v síni pana Tana

Hrocha Jest žádoucno by se

všechny dostavily
Stasie Benák taj

Nastuzeniny a kašel se nyní na
hromadí v hrdle Koflík čaje Dr

Aug Koenig Hamburger Brust
thee co možná horkého požito
nastuzení to a kašel v krátkosti

zhojí

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago dne 19 ledna
Plenice drž! se stále v ceně sluíně Dnes do--

někud klesla následkem ipatných zpráv z trh 6

evropských Červená číslo 2 prodává se dnes
ta 67 až 88X pro květen klesla na 70 až70 a
červenec na w jarica cwio jesi iao nz

protssa tvruaoOHíoy
Kukuřice kteráí bvla v nondělí cenr vvut

dnes se poněkud klesla a prodává se ta 85 až
&M novi číslo 3 sa ÍÍH ať 84 pro květen
3tift ai 37 a pro íervenec 31%
Oves dríi se tet v eeně obstojné číslo 8 sa

27 bíljaOc
Zito rovněž máčenu pevnou tfalo 9 za MV

už f7 nro květen 67 M

Ječmen Jest ceny nezměněně 43 až 52 dle
jakosti
Lněná semeno jest ceny pevné číslo 1 1114

se severozápadu 1118

Dnbvtek jateční vykrmen)' má cenu stále
doořou a'" neaoKrmeny aneo cnuay ie ocha-
blejší a nlžěi a čím dále tím větě! rozdíl Jeví se
v ceně mexl oběmi druhy Nejpěkněji! vybra
ní a ODině vykrmeni Volli prodávali Be do S59G

stslo DěknÍDOt50ažl HXfi obstojní tt85 až
520 a prostředni aiobyčejoi 1375 ai 470 Krá- -

vy a JuKTVire Jmou po wo--w az Krmeni vou
linari ni S390 až &W a texawtti S3S0 až 575
Vepřový dobytek jest nyni opet ceny ocha--

blejSí Prodává se pěkný až nejleoii iehkf ta
$345 až 372 a těžký Í ai 380

Omaha 19 ledna 1889

Za mlnnlý týden bvl Dřívoa v Dorovnáni s
Jinými týdny jak následuje:

Hov Vepř 8kop
Celkem sa tento týden 8847 48283 HM
ťelkem ta min týden 8125 4S9 8771

Týden končící pros 31 7597 S17A9 6611

pros nuiD noiw ooíi
" " pros 17 10591 81108 9838

Pěknf vykrmeni Jateční voli ndržuií se v
ceně dobra avšak nedokrmeni aneb chodí
Jsou ceny ochableji! a levněji a rozdíl v ce--

nsen mezi jatečním a cnuaytn suue zrosta
Dnes bylo v trh a ponae jen aai osm neb deset
náklaďfi krmených volu a ty ovíem snadno
(koupeny sa ceny poS475 až 5 15 Jíněno do--

oyiaa se pnns mouno nepři vazi nravy a ja-
lovice Drodávalv se do ta60 až 890 a voli k
žirn po 13 25 ml 4J0

vepřovy oooyiez Dyi v cene siutne
prodával se do 1347 až 300 cožneni

přilil rozdílno od cen Jež panovaly po několik

mlnnlýoh roka neboť byla loni pr&měrná ce-

na (347 před dvěmi lety 1322 před třemi 38
a před čtyřmi ss 88

Vejca stouply na 15 cti
Háalo te stále beze změny Oby Sein domá

ci v brndácb 11 až 12c neJiepM stolní 13 až
16c s masloven 17 až 18o

Dribež mi ayni cenu obstojnou Slepic

Erodávají
se živi poSH až 7 zabiti 7 až 8

5S až zabiti 7 "4 živi husy
zabiti 8 krocani 11ví 8 ai 9 zabitUl až O
Ze zvěřiny nahfif se pouze JI i len kachny a

zajíci Kaoliny jsou posiau as - zajíci SI 59
až 17Í a králíci 1100 až IJb
Bramborr ibos nyní ceny stálo pevni

Prodávají ae po 45 až

Jablka setrvávají drahá 400 až 4JS sud
Med pěkný bilý je za ai lae
Seno dobři prodává se sa ž&M ai TJ0 tana
Oeny kUf udává nám Nebraska Hide

LeaUter Uo z Nebraéka City jak náleduj:
Cs1 fts1

Bolené vyleželi každi vahy tib H TS4

" byaiib- ' s vypáleným man O- " kotski velké kas 11 75 ai tZS- " máli SI 00 až 175

Cástefo vyletěli H sentu levněji nel vyle
tět Dyrove i eeu wvneji nea vjmen

St Louis 1 ledna UM

Pteok-- e dnes Jest eeny koltsajicf : nrodivi
se čisto a červena sa 7íH ai 75 pro kveten i74%

ai 7S aera tet tense ST £Wo t tvrdá
aiTSc
KaknHc koncem týdne atonpta dnes Jest

ale ceny ockabttsjii prodává se za pra
kveten ai

Hw Orleans It ledsa MS

Bavtnn Jo eeay topit prostředni na K
Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Pouze f too rotaě


