
Pokrok Západu
IYá émakfmfmfmsvé padesátileté narozeniny v BerZPRÁVY ZAHRANIČNĚ SOUTH OMAHA následuje: 16 ulice od M ul k

bodu 330 stop severně od Missou-r- i

ave j 23 ulice od O ku S ul

G ulice od 24 ku 25 ul Vše-

cky odkázány byly výboru na uli

Zprávy osobni

— V úterý a ve středu byli v

městě našem pp J M Mundil a

bankéř Folda z čilého a podnika-
vého městečka českého Clarkson

Telegrafické

V Rakouském ministerstvu chystá
se několik změn Polák Josef
Milewski Clen polského klubu

prý jest vyhlédnut za nástupce mi-

nistra kultu a vyučování hraběte

Bylandta Dále prý odstoupí mi- -

nistr pro železnice dr Witek a

ministr orby baron Kast

V Brn! zastavilo v úterý práci

15000 tkalců v zájmu zkrácení

doby pracovní

Ve Vidni střelila uherská stráž v

zahradě arcivévody Karla Ludvíka

po zahradníku Říhovi a postřelila
ho do zad

VJVémecku zemřela bývalá oper-

ní zpěvačka Gabriela Patini v

nej větší nouzi

Vilém II složil s Josefem Lauf-se- m

nové drama které bude prý
co nejdříve provozováno Jméno

dramatu jest "Bedřich II se želez-

nou pěstí'
'

Hospodářský stav ve Španělsku

jest povážlivý neboť dovoz zvý-

šen byl za poslední čtvrtletí o 45
milionů peset' kdežto vývoz klesl

o 43 miliony Příjmy celní ovšem

následkem toho valně klesly

Včera odevzdal v Madridu náš

nový vyslanec Bellamy Storer

španělské královně-vladař- ce své

pověřující listiny

Italská vláda bude míti naopak
tento rok přebytek v pokladně
avšak poplatníkům nekynez toho

žádná výhoda neboť daně sníže-n- y

nebudou

Italské ministerstvo odstoupilo
následkem nerozvážného jednání
ministra zahraničních záležitostí

admirála Canevara který v záleži-

tosti pojištění si některého přísta-

vu v Číně prozrazoval v dopisech

snahy které měly zůstati státním

tajemstvím Záležitost tato byla
ostře kritisována Crispim i Rudi-ni- m

kteří přítomně zasedají ve

sněmu Posuzování Crispiho způ-

sobilo velké vzrušení ve sněmovně

a vyvolalo demonstrací ve které

Crispi nazýván jest přívrženci

svými "jediným mužem strany"
Ministerstvo nové ještě není se-

staveno aniž se ví kdo mu bude

postaven v čelo '

Belgický král Leopold hodlá po-těS-
ití

Spoj Státy svou návštěvou

příští léto a zdrží se zde prý asi

tři měsíce

V Rusku řádí v různých provin-

ciích hlad" V jediné gubernii é

živí společnost "Červené-

ho kříže" skorém 140000 osob

V Chebu ohrožen byl pražský
advokát Miřička tamními ně-

meckými zuřivci jediaě proto že

dovozoval že soudní záležitosti

chebské neumí--li jedna strana

německy tnusí vyřízena býti če-

sky Napadený advokát tasil re-

volver byl však za to zatčen na-

čež purkmistr tamní Gschier

poněkud zuřivce

V Bulharsku odbývati se bude

tyto dny volba do sněmovny a v

celé zemi rozvinula se čilá agitace
Hlavnf podmínkou při volbě bu-

de otázka zdali má býti zadána

východní železnic na dobu 60

roků
Vláda francouzská pomýšlí na

zařízení vojska osadního násled-

kem nedostatku vlastních sil do-

mácích V čelo tohoto vojska

postavení by byli generálové a

plukovníci z Francie kdežto nižší

důstojníci byli by domorodí

Francouzské Časopisy nejsou po-

těšeny shodou rusko-anglick- ou

T kterou jsou poškozovány Částečně

zájmy irancouzsKe v ine An-

glický Časopis "Chronicle" tvrdí

že nyní nepochybně dojde ku

smlouvě mezí Francií a Něme-

ckem ohledně rozdělení Číny
což nevyhnutelně přivoditi musí

válku

Vid la francouxská pomýšlí prý

propustiti Dreyfusa z vězení a

tou však podmínkou když opustí s

rodinou Francii hodlá jej též zá-

sobit! penězi

Sarah Bernhardtova vystoupí
koncem května v mužské úloze —

v Hamletu

Vli ta ipanllikd povolila 5 mil

peset na opevnřní kanárských

Lék proti souchotinám prý vyna-

lezl iulský profesor Cervello z

patermské university a ze 100 pa-

cientů kteří byli jeho vynálezem
Uni nvríravitn aj tirh fit f 4- -

líně k čemuž mu bylo s mnoha

stran blahopřáno Císařem byl
též podarován

Z Kapského místa dochází zprá-
va o přepadení velké karavany
blíže řeky Rovuma východně oď

jezera Nyassa při Čemž domorod-

ci zabili 50 nosičů zavazadel a

všecko zboží padlo jim do rukou
Vůdci karavany byli dva Evropa-
né kteří po třídenním bloudění
dorazili do tvrze Chickla

Americký komisař pro pařížskou
výstavu Ferdinand W Peck pře-

vzal ve středu rozlohu místa na

kterém bude americké oddělení

vystaveno Odevzdání bylo jedno-
duché a provedeno bylo generál-
ním komisařem výstavním Alfred

Pickardem a jinými vynikajícími
osobami -

Siamská vláda postoupila Francii

provincii Luang Prabang v seve-

rovýchodní části říše
' Francie za

to vyklidí místo Chantaban ležící

175 mil od Bangkoku blíže záli-

vu Siamského a odtáhne z tak

zvaného neutrálního pásu Hra-

nice mezi Burmou a Siamem byly
vytčeny roku 1891 komisí a dle

smlouvy z roku 1893 řeka Me-kon- g

tvořila hranici mezi Siamem
a francouzským úzsmím Zanrte-kongsk- á

část provincie Luang

Prabang nalézala se od jisté doby

pod protektorátem Francouzů

Z KUBY

Kuba není sice dosud úplně
svobodna ale kandidáti president-stv- í

příští republiky už se přihla-

šují Jedním z nejmocnějších je
Carlos Cespeies jehož otec byl

presidentem za desetileté války a

jehož matka je velmi obratnou
Konference v její sa-

lonech kde jest také gen Gomez

častým hostem jsou prý důležitěj-
ší nežli jednání nedávného sně

mu kubánského Carlos Cespedes

je 4oletý muž ještě svobodný

Major Francis S Dodge jenž

pověřen byl odborem války rozdě

lením oněch $3000000 mezi dří

vější povstalce přijel ve středu do

Havany
Gen Ludlow guvernér města

Havany má potíž s novináři a oni
s ním Zajímavo je že nejsou to
novináři kubánští neb španělští
ale Američané kteří ve městě tom

časopisy v anglické řeči vydávají
Vojenské úřady tvrdí že žurnali-

sté tito vytkli si dle všeho za účel

rozsévati nešvár mezi vojskem a

městskou policií Gen Ludlow

pozval si jednoho z redaktorů a

požádal ho aby ve svém počínání
ustal "Odepřete-li- " ptavil Lud-

low "znám dvě cesty jak vás

přinutiti Jedna by byla použití

vojenských pravidel a poslati vás
do strážnice druhá vedla by před
místní soudce aby potrestali vás

dle starého španělského zákona

Osobně můžete mně nadávati jak
chcete ale musíte zanechati svého
dosavádního jednání v ostatních

věcech" Gen Ludlow mimo to

stěžuje si též že do Havany na
hnalo se mnoho "ničemných Ame

rikánů" kteří jsou úřadům pouze
za obtíž

Z provincie Puerto Principe
začínají docházeti povážlivé zprá-

vy o řádění banditů Venkované

ze strachu před lupiči stěhují se

do měst a plantážníci bojí se začí-t- i
s prací V Mayari v provincii

Santiago de Cuba Četníci zajali
náčelníka banditů Miguela Gon-zales- a

a tu druhové jeho přispěli
mu na pomoc V rozpoutavší se
bitvě byli čtyři bandité zabiti a

dva četníci poraněni

Střežte se masti proti katarrbu oba
bujících rtof

ponivadi rtnf tnlří ífch npln poikodl celý
vatem vniknu'! do nrjlianatui povrťbTtn
Takovéto ptedmíty nemají bjrtt nikdy pouti
vin le n ptrtlpla Kutaného lékaře Jelikož
tkiHi Jimi ap&wibená Jft deaetkráte vřtíi
nrfft dobro )et vam anan Snlcn vciiknnutl
Budilo HnH'a Cklarrb Cil re vvráueoá K J
Cheney A Co v Toledo O neotwahuje lad
nou rtur a Dyvat oraná vnitro oeinault- -

krwv atevntjáekctilénoayUp-i-
u Kdyt

kupu] t HalTa Catarrh Curo preavidíte ae

atytdoMall Mn pravf Uiivá ae vnitřně a
hotovrn IkM vTnlmlo Ohio anoMnnaU 1 1
CbetH-- Co — Odpurateoi (darmá
Na prodej a viech Mkirof kft 75o Uher

%W Hall'1 Family Pilulky Jaoa nejleptl'

Io Oliicng-fi- '

Naše ct odběrateiy upozorSu- -

jem že knihkupec

pan Jaroslav Stanék

m W 18th títr

přijímá předplatné na naše časo-

pisy vlak v žádném jiném ohledu

není oprávněn závod náš zastupo-

vat! Vyd Pokroku Západu
Knih Americké a Hospodáře

PácSa fif2dbíkfta spdkO
ťMnl íohrhodní! knifav lako Lřdír

rra Journala denní knih a jiaé od

Lung Balsam
jest lék poz&stavájtci z hojících Ifáv a

vytuZkft z kuřinko bylíu pnmlickaoil

luíebnlml čímž Šťá-

vám

r

Neodkládejta e těm zachováaa
vyhojtnim veikerí hojící ííla a

kašle léčivé vliirtnoati

Niipomáhá nemocné-

mu k volnému odka-šlává-

ALLEN'S odvtraní v pli-

cíchLUNG nashromážděn

BALSAMEM Herny zhojí zanícené

blány pr&dušniční po

vzbuzuje chuť k jídlu pročišťuje krev

a napomáhá tělo noron zdravou krvi

obohacovat! To jnou příznaky a vlast-

nosti jež zabezpečuji zlomltl a zhojltt

kažilý kait-- l - Uldt48r

Ručím" lň neobsahuje žádné opium
K dostání jest v kžlé lékárně '

3 různé lahvl61y
25c 50c a 75c

Na mnohostrannou žádost opa
třili jsme si velikou zásobu map
Království Českého tištěnou na

pěkném papíře ve dvou barvách a

vhodnou k zarámování

Jest to krásná upomínka na
starou vlast a okrasou každého

bytu Pošleme ji v rource nepře
loženou neporušenou a vyplace-
nou za ioc každému Adresujte:

F Brodský & Co
Cor 72 Str and 2nd Ave

NEW YORK CITY

Pomý--

šlíte-- li

jeti

na

západ

povšimněte sl oné vfu iuv iwuuy jaká
jsou účastni cestující na

CTfcTXOlT PAOIHO
přímo jedoucích vestibulovauýeh vlacích

VLAKY TT PROVÁZENY t
PALÁCOVÝMI SPACÍMI KAKAMI

S KAROC JÍDELNÍ A OBČERSTVENÍ PO

SKYTUJÍCÍ A KÁROU PRO KUŘÁKY

TLAKY VYJÍŽDÍ Z OMAHY KAŽDODENNÍ

DO COLORADO WrOMING UTAH A

- DO VŠECH MÍST V KALIFORNII '

Písárna IJ02 Farnam ul Omaha
' Telefon 316

2&&ruě paniM naprad I

$1550 jP——#Zdokonalené bicvkly
raíleme vám O O
D ku problédnutl
l jlcb Jsou to
nejnověji! drubv
pro muže ženv a
chlapce 1 dívky —

hlx6M9ití Trvalé a pevné
a?SOOO Calcwacd$24eOSS5000 Ariinertoxí essaoo

Není lenaícb Jiné máme ra tlil 41350 IIKM
Í17ň0a$19ň0 Pisté dnes o mimořádnou na
bídku Obrázkový katalog z arnia

162 W Van Uuren St - B m Chicaso 1U

Neobtěžujte si
dopsati pro rifíš ý

hodinářský a
í ' i "f ? ílatnický cennít
' ' fTvS kdy2 nyn' aneo na

JfZl ru tobolo potřeba-Tjjl-

1 lete Zaruřulema
Vám ušetření od fI I
do $5 na každých'
hodinkách

Mime velkou zásobu zlatých pozlace
ných i stfibraycn hodinek pro dAmyl

w z reuzKU uusni
prsteníi

pro Z C B J

Spuny zlaté za $125 i mi

peníze a obdrží
'trvanlivé kdyl

jeobdnáte ze závodu

W J Wíěa íx Syni
381 W 18th St ChicařO 111
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7e Hake Vbeát Too

— Mezi jinými vyzvedla si též

Mary' Burešová povolení ku stav
bě obydlí na 20 a U ul

— V úterý započatě bylo v

nové poštovní budově s kladením

mramorových podlah

— Swiftova společnost odesla-

la v úterý do Klondiku dvě káry

Winchesterských šunek Náklad
vážil 50000 liber a každá jedno-
tlivá šunka zašita byla do plátna
a pak ještě pečlivě zabalena
South-omažsk- é šunky jedině prý

vydrží po delší dobu

— Culver Co č 325 na 25

ulici (South Omaha) prodává
vozy kočáry a rolnické náčiní na

splátky Barvy oleje a barvíř-

ské náčiní Jest tu též sedlářský
obchod a správky se konají rychle
a levně Krajany obslouží Cech

p F W Opočenský (dt66Mi)

— Mayor Ensor a policista

Hydock kteří pokutováni byli
soudcem Fawcettem po $200 pro
vyhození Ed Johnstona z regi-

strační budky podali před nej-vyšší- m

soudem zmateční stížnost

Žádají aby rozsudek byl suspen-
dován až ďo projednání případu

— Pan Frank Dajč jenž před

krátkým časem ovdověl podal
proti městu žalobu na $5000 od-

škodného Tvrdí že manželka

jeho propadla se bídným chodní-

kem na viaduktu L ulice 23 srpna
1897 a od té doby trpěla až ko-

nečně skonala 31 ledna letošního

roku

— Lože Věrnost č 62 F U

uspořádá skvělou taneční zábavu
v sobotu dne 20 května t r v

síni pana Fraňka Kolem půlnoci

podávány budou návštěvníkům

chutné zákusky Hudba kapely p
Fraňka bude úČinkovati Vstupné

pro jednotlivou osobu bude 25c a

pořádající výbor těší se na hojnou
návštěvu obecenstva t65X3

— Příliš horlivé provádění va

zákona nepříjemně roz-

rušilo českou zábavu jež minulou

sobotou byla v proudu v síni p

Koutskýho Jakmile se totiž do-

stavila půlnoc přítomný policajt
zakázal další tanec i když uvolili

se pořadatelé že opojných nápo

jů prodávati nebudou a účastníci
museli ven do deště Policajt

hájil jednání své rozkazem pro
zatímního mayora Bennetta ale

týž tvrdí že žádného takového

nařízení nevydal Věc tato bude

vyšetřována
' -

— Bezpečné a výhodné
ulozítě své peníze zakou-

pením si majetku v South
omaze Nenaleznete vý
hodnější Spekulace než li
jakou Vám tyto zlatem
vroubené příležitosti sli-

bují Po lhůtu 30 dnů na
bízíme loty v Moloney's
Addition 6 čtverců jižné
od Armonrových fatek za

pouhých 50 procent sku-teén- é

ceny Podmínky:
$2500 v hotovosti a $500
měsíčné Mame téžmnoho
domů a lotů jakož i akro
vých majetků poblíže So

Omany na prodej
GEOROB fc CO

Aneb: 1601 Farnam Omaha

C1XY IIAXX UMVtVCÍ
'mm~~ South Omaha

— Nová Školní rada sešla se v

pondělí a provedla organisaci jak

následuje: John Fitz Roberts

předseda Ed J Brennan místo-

předseda John J Ryan tajem-
ník Výbory rozděleny následov-

ně: Finance a nároky —Brennan

Wyman Bulla Učitelstvo zkou-

šky a služné — Freitag Brennan

Bulla Budovy a pozemky —

Bulla Lott Loechner Učební

knihy a běh studijní — Wyman
Roberts Ficenec Správky ná-

bytek a potřeby školní — Ryan
Brennan Wyman Pravidla —
Ficenec" Freitag Roberts Zdra-

votní záležitosti a školníci —

Loechner Lott Wyman Právní

záležitostí — Lott Roberts a Fi-

cenec Tisk a publikace — Ro-

berts Ryan Loechner Gradu-ačo- í

slavnosti osmého stupně

gramární Školy konány budou v

Prvním methodistickém kostele
8 června slavnost Školy vyšší 9
června Na den zdobení hrobů

budou školy zavřeny ale za to vy-

učováno bude následující sobotu
Učitelské zkoušky koniny budou

na počátku června

— V pondělní schůzi městské

rady vydáno bylo výčepní povole-
ní třiceti hostinským Každý za

platil $700 Petice za srovnání

různých tolic předloženy byly jak

ce a uličky Též došly žádosti

za zřízení obloukových elektri-

ckých světel na 13 ulici a Missou-r- i

ave a 13 a I ul Tyto byly

svěřeny výboru na veřejná osvě-

tlování August Papež poslal do

schůze dopis v němž sděluje že

hodlá se vzdáti ručitelství za po
licistu Hydocka Dopis položen

byl na stůl poněvadž prý něco

takového nejde Radní Wear

oznámil že výbor na ulice a uli-

čky koupil od Cash Bros 3000
krychlových stop země na nave-

zení L' ulice od 20 ku 24 po 5

centech za střevíc Na návrh

radního Fitla výbor na ulice a

uličky byl poukázán aby vyšetřil
jakých správek potřebuje asfalto
vá dlažba na 24 ulici Komisař
ulic Ross musí nadále podati
každodenní zprávu o práci vyko-

nané na ulicích a chodníkách

Aby se zjistilo kam všecky veřej
né peníze jdou ustanoven byl vý-

bor sestávající z Johnstona Kelly-h- o

a Weara aby vyšetřil výlohy
všech odborů městské správy

Jakékoliv vymknutí obraženi- -

na náraz neb odřenina aneb po-

řezání se rychle nechá zhojiti
upotřebíte-l- i St Jacob's Oil

Praha lože čís 828 AOCW

Bratři! Lože se usnesla okrá- -

šliti hroby svých zemřelých bra-

trů dne 7 května t r Za tím
účelem dostavte se všichni do síně

pana Jana Koutskýho v neděli
dne 7 května ráno v 9 hodin

takbychom mohli poctít památku
zemřelých bratrů

Fr JTitle
Mistr Práce tajemník

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je Nortb Western

dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na

Farnam ulici v čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH

WESTERN LINE"
Záchvaty trvale vvléčenv Zácbvatv a ner

vos uust i nizí po Jednodenním užívaní Dr
r line'B Great Nerve Kestorer Zařičte al nro
? 2 00 láhev na zkoušku Obdrž t ! Jí zdarma
r K Kline Ltd 131 Arcb Ht Hilladelpbia- -

Pa HDTKvBtf

TYlníin Čečka k rozdělován! hadrK
IlieUd Slz stálá práce Mzda Í700 týdně
Hlaste ae u M LAiND mezi 14 a 25 ul

na Q ul o Omaba

Půjčuji peníze
ské

kresecn
uoDrycn
pozemky

farmái- -

ja--
o--

kož i na iněsukó inaj v iinaze neb 80
Omaze Sleté splátky dle přání kupujících
Mám též farmy na prodej v Sarpy Co a přijmu
na splátku d&m a lot PlSte aneb navštivte
mne h- L STEWART H 38 &37
t43tf U S Nat Bank Ulg Omaba Neb

G II BREWER CO

"""1

A li 4JO Q
lífii

iwi 1 aa a irťaf
pohrobnícl a půjčovatelé koní

420-4- aev 25 ul 80 Omaba Neb

tf - Miia- - Telefon Ci8lo30

W G SLOANE & CO

obchodničit

Éytke! lito ronlety

T Hale 407 400 411 Bev 85 ulloe
South Omaba

jaMaa__Telefon Z3

Zhoíi ae orodávi dle libosti bnď za hotov
neb na splátky 41tf

Brass & Fitzgerald

pohrobnici a

balsamovači

625 N 34 St So Omaha Neb

Otevřeno v každý řas
Mluv! též německy tíltř

KRANK E BL1SS prxi iva
F C BLIS! prodávat hovic dobvtka
JOS BLISS prod ovci a fra mam
1 H BLlrU prodavač dob vept

Ktnf koliv t nich pracuje v sájma
svjcb aákaxnika

Joseph Bliss
tomisloriř se íttti iolHlei
230 Hew Exekaat Bldj

SOUTH OMAHA - - NEB

Tamaoini kf vfnutn mm viea tf vlkim
ulatclkm tíarl Va rM uctivv iadáoa

Triaí tn aa aU4áai

niaaf ee rMaf a irMonltr aaaJL a ockototl
BBSioaai aurajtwr v raa mmma

Pan Mundil přijel hlavně v zájmu

tamnčjšího parního akciového

mlýna vystaveného společným
nákladem některých obchodníků

a farmerů z okolí Dobrá pově3ť

výrobku z mlýna toho vzrůstá a

množí se a při každé návštěvě ob-

chodní dostává' p Mundil více

objednávek pro mlýn než v před-

cházející Návštěva tentokráte
nečinila výminku Bankéř Folda

byl tu ovšem za svým obchodem a

ubožák stěžuje si že má moc pe-

něz Časy jsou tak dobré že

všichui lidé chtějí ukládat a nikdo
se nechce dlužit Těm bankéřům

taky aby se čerchmant zachoval

Když byly časy zlé a nikdo nic ne-

ukládal a každý se chtěl dlužit
stěžovali si že nemají co půjčo-

vat Teď zas stěžují siže nema-

jí komu půjčovat
— Ve středu přijel taktéž z

Clarkson pan Alois Severin Ho-

dlá se vydati ná cestu do Colora-

do kdež v minulých dnech byla
rozebírána indiánská reservace

Ute Reservace tato leží v sa-

mém jihozápadním rohu Colorado

a aČ půda tam dobrá musí se za-

vodňovat Nemáme pochybnosti
že z ohledů zdravotních učinil by

pan Severin dobře kdyby se tam

přesídlil když ne na farmu tedy

aspoň do Denver

— Předevčírem přijel do Oma-h- y

pan F G Jonáš z Kearney

kterýž tam v polepšovně co dílo-vedou- cí

v jednom odboru zaměst-

nán jest Pan Jonáš jest tím

šťastným smrtelníkem jemuž se

za správy guvernéra Holcomba

podařilo uloviti přece nějaký
úřa-deče- k

Bylť tím jediným Če-

chem kterýž milosti před očima

guvernéra nalezl

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 4 kvétna 1899

Pieni: kulítá každým dnem podléhajíc vlivu

sprav o poía aiava osení přívozu zitobicb
atd V&ra byla cena ochableji) vlak dnel ae

znova opevnila náldkfim zpráv Je v páemn

ozluiky patin je chladné ai mraziví poSiei víak

pH návéree trhn opít znova ochab1 a poklesla
Červeni ozlmka íialo 2 isboži hotové prodává ae

za 75@73 pro íervunec 1S% a pro záři 72 Jar
ka ítl 2 Jen za 7l@72'4 a tvrdá 87@68

KoknHce jest dne také ceny zaae pevníjši
hlavní uáeiedkem nsdríu jící ho chladného pocaai

Čí!o 2 prodává ee za 84 pro červenec 81'í a pro

i8l'" i

Ovea Je dnea též ceny pevnijií iislo 2 za 274

SiZ!% bili MOK '

Zito má cenu dobron prodává ae í- - 2 za 50

Ječmen setrvává V ceně ochablá SI 5®42c

dl jakot
Lněné nemeno nyni po zaaeti Htáie klená pro

dává e Cia 1 za $11(1 neverozápadni ll-I- l

Semeno bojlnkové Ulmothy) přidává ee za

$2!!0 Semeno Jvtelová je za 18 3á®8 45

Hovizi dobytek re trvává ueonále v cenž

více neb méně ochablé ba l poněko d

nlzíi Nejlepii voli k vývozu jaon po $500 ni

B 50 dobře krmeni voli jatccnt t4T5@£0O a
a nedokrmeni 4C0®4 70 Jiiteční krávy

a jalovice jsnn za 34I@I2S voli k zim
5 10 a západní krmeni voli 84 lfta5 15

Vepřový dobytek Jent teď takléz ceny ocha-

bleji! nežil byl v týdnech minulých Prodává ae

tíiký po 170@385 a lehký 136028 774

Omaha 4 května 1899

Olkom vzato Jeat trh zdejli pevnějiim a po-

rn 'Tne leplim nežil na východě Nyní přiváží ae

z velká větllny voli jateční a platí m za ceny

obatojoé po (4 Srj&aCO věiSlnon kol H 0 Krá-

vy a Jalovice jateční maji odbyt též dobrý po

li75a4IS Voli k lira tm mnoho nepřiváži a

Jelikož poptávka po nich zdá te zruatatl ceny

jaoa aynl aol o 10 centu vylil Platí te od 8300

do ISI Kejvyiif ceny plat! m za mladý a fini

cbopný dobytek Komialonáři Roaenbaom Bron

t Co praví ve avéru týdním přehledá i ocba-blo-

a pokleanot! v trhá chicagském zavinil při

liáný dovoz do Chicaga počátkem tohoto týdne a

radí k menllm záatlkám pro první den v týdnu
Pro ott ansti zde v prvních dnech týdne jež
náe edovalo onom a v Chicaga nebylo zde žádné

příčiny a jeat naděje očekávat! pevněji! ceny pro

l eJMižíl badoacnoíL

Vepřový dobytek Uk jako na východě Jest i
zda ceny ochableji! a rice prodává ae po 13

8306

Vejce porod ak rovně ee přiváži ale vzdor to-

rna je cena ochableji! 11@tlVic tacet
Mloio je til ceny ochablá obvčejna domácí

10t%ll nejlepíí etolnl 12@14 a ( 16íTel8

Drňbef leat cnv pevná Slepice 8 al 9c
aru i kuřátka k amazKoi ItSO tacet kachnyI
iuy alVf krocani 9 ai 10

Jablka ae trvávají a vytoká ceně po 1474 al
SMaud

Brambory aaaUlým jarem počíuajl kleaaU v

cent Obyčejné Jaoa po 5"® bull ViDtiraa-t- a

Borbanka 71c Coloradaké II Ol

Seno je ceny eaiálrné nezměněné 16 8)700
tana dle jakoaU

St Loala 4 května !SW

rteiire Jrat ve zde tim trha dnaa levněji!
ěarveiii (Ulo 2 aa 7' 77 '4 P červenec 72'v

Tvrdá ěílot WC

Knknřlca jvt tél cany ochableji! ťirlo t aa

34 pro květen XíiV% a pro červenec 83

Bavlna je ceny Mtáleaé pmeiřednl I 8

Cechové a jejich zápas
o samosprávH

Nákladem Pok 2£p Trdána byla t
bníiirce přednáika pod vySe uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d- a

pro literární kiub Astorovr kuihor-- n

jr v New Yorko a upraví! rak pro meV

línfk Midland Monthly Tentoíeak
překlad přetlnáiky tvoK brožurku 40

atrinck obsahující Vfobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menakho a Jotwfa Junpmana Cena
pouze lOctrrha v kolkách Dra aeiílr
nrKníku Midland Monthly obsahu-

jící tutéi přetltáiku r angliíiné m
tóctfi Potárok Zitpd

Předplácejte na Knihovnu Ame

rickou Pouze ftoo roční -

' J —
'y čení pozůstává z podkožního vstři- -

kováni litky kterou vynálezce na-

zval formalinou

Baron Buelottr německý ministr

zahraničních záležitostí oslavoval a mmi rwnn


