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KRONIKNa ukéLzlfUL Hotel vyhořel Z Porto Rlka

Sčítání obyvatelstva bude pro
Nejlepší tvrdé a mSké uhlí

Dochází dás nynf lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu uhlí měkó od 4 00 do
$700 tuna

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason Písárna: H02 Farnam

Ve Fort Dodge při kopání
přišli dělníci na kámen pod nímž
se nalézala kostra rl£tclr4 Pnní

V Montrealu vyhořel na úterý
v noci hotel Webster v němž za

hynulo několik lidí Tři mrtvoly
byly nalezeny avšak v troskách se
jich musí nalézati ještě několik
lake několik hosti pfi útěku £
hořící budovy bylo popálenonebo
poraněno

Srážka lodi na Hudsonu '

V noci na úterý se udála na ře-

ce Hudsonu v New Yorku osudná
srážka mezi dopravní lodí dráhV

Pennsylvanské s parníkem sávají
nahské linie Fera převážela ce-

stující na newyorskou stranu když
parník jí vrazil do boku s velkou
silou tak že se v málo minutách
potopila Cestujících nebylo mno-

ho na lodi avšak zmatelc nastal
strašný Každý sehnar""po zá-

chranných pásech á'ženské byly
jimi nejprve opatřeny načež se
vše vrhalo do chladné vody Ka-

pitán íery jenž nese název Chica-

go byl poslední který opustil
loď která klesla ke dnu řeky v

místě tom 75 stop hluboké To-

noucí íeře přispěchaly čluny a
vlečné parníky na pomoc a zachrá-

nily lidi po vodě plovoucí avšak
někteří se přece se utopili Jeden
muž utopený byl vyloven z vody
ale má se za to že jich více zahy-
nulo Kapitáni obou lodí byli
zatčeni a dáni v obžalobu ' Na

potopené íeře se nalézal též po-
štovní vůz v němž jsou důležité
listiny z Washingtonu pak vůz
Adams Express Co na němž se
nalézá za $3 000 stříbra Dále se

ještě potopily s ferou dva vozy
naložené mlékem dva jiným zbo-

žím a ještě jeden vůz s nákladem
Parník který neštěstí to způsobil
slově City of Augusta jehož muž-

stvo se ani nepřičinilo o zachra-

ňování tonoucích

Loupežná vražda

Arthur Bird cestující kolektor
v Oklahomě byl na své cestě po
venkově úkladně zavražděn a

asi o $2000 Vražední
lupiči nezanechali po sobě ani]
stopy avšak Svob Zednáři a Ry
tíři Pythiovi jejichž byl členem
snaží se o vypátrání a potrestání
vrahů Bird pochází z Nebrasky
a v Calloway má bratra

Voják zastřelen
V Hunters Pointu Cal se po

hádalo několik propuštěných vojí-

nů v salonu Doďgeovu s mladým
hospodským z čehož počala rvač-

ka Vojáci zmlátili mladého

Dodge aŽ zůstal bez vědomí leže- -

tt na zemi Vida to otec jeho
doběhl si pro revolver a střelil
Karla Halla od 1 nebraského plu
ku dobrovolnického usmrtiv jej
na místě Ostatní vojáci se roz-

prchli a 73 roky starý Dodge byl
zatčen Vymlouvá se že Šel brá
niti syna a střelil toho který jej
nejvíce bil

Šťastni vyvázli
V Clevelandu vyskočila rychle

jedoucí pouliční kára s kolejí na
Wilson ave a přerazíc zábradlí
zůstala nad propastí 75 stop hlu
bokou viseti V káře se nalézalo
asi 40 lidí a kdyby byla kára jen
ještě stopu dále popojela byla by
se svalila se všemi do hlubiny
Několik ženských strachem om
dlelo ale jinak k úrazu nepřišel
nikdo -

Stařec zmizel

NedaUko Iowa City bydlící če

ský stařec Josef Bulíček odešel z

domova 5 října na návštěvu

příbuzných v Graham townšipu
Jeho rodina se však teprve nyní
dověděla že tam ani nebyl a ni
kdo neví kam se --

poděl Jest 60
roků stár

Veliký bankrot
V Chicagu oznámil úpadek Levi

Doty předseda Lehigh Coal &

Coke Ca s dluhy asi 5 milionů
dolarů na jichž splaceni má jen
asi za $400000 akcii různých
společnosti těžařských Dluhy
jeho byly prý nadělány již roku
1893 kdy udělalo úpadek několik
firem uhlím obchod vedoucích za
něž Doty ručil

Nejnověji se tvoři trust na
kamenné nádobí hrnčířské který
bude zahrnovati všecky továrny
východní po řeku Mississippi

V Eas Liverpoolu O: zasta
vilo asi 500 děvčat v hrnČfrnách

práci žádajíce o zvýšeni mzdy o

35 proč Všecky brnčirny af na
jedna zahálejí

Zavraždlljdvl ženy
V Hancock Mass byly naleze-

ny píHortonová a její dcera v domě
svém zavražděny Nedaleko nich

byl nalezen Jiři Herman v posled-
ním tažení a všecky tři osoby byly
střeleny Herman pracoval u Hor
tónových a nepochybně on zastře
lil obě ženštiny načež i sám sobě
sáhl ua život

Spuštěni válečné lodi

Slavnost spuštění válečné lodi
bhubrick na vodu v Richmondu

byla pokažena prudkým lijákem
Byla odbyta přec pojmenován
lodi provedla loletá Carrie Sbu
brickova z Rocky Mount N C

pravnučka to kommodora Shubri- -

cka k jehož poctě loď pojmeno
vána Po spuštěni lodi se strhla
strašná bouře která hrozila i no
vou loď stroskotati

Dum se sbořil
V Chicagu na záp Lake ulici

se sbořil šestipatrovýdům ve stře
du večer a spadlé zdi nadělaly
ještě na sousedním majetku velké

škody Při tom zahynulo několik
lidí a mnoho jich poraněno Ke
všemu se ještě trosky vzňaly a po-

čaly hořeti hasiči však oheň brzy
uhasili V budově se nalézalo ně
kolik různých obchodů a v sou
sedních domech také většina lidí
však ušla jisté záhubě včasným
útěkem Nejprve se sbořila jedna
zeď vysokého domu na sousední
nízké načež i druhá se svalila na
druhou stranu Co bylo příčinou
neštěstí toho není známo praví se
však že prach v semenářském
závodu'v domě se nalézajícím vv
buchl Skoda tím způsobená od

haduje se na $200000

Drzá loupež
V Deadwood SD vešlivpon

dělí časně z rána do salonu Rus-s- el

la & Higbeeho dva zakukleni
upiči a namířivše revolvery na
Russella a ještě jednoho hosta v

saloouse nacházejícího poručili
jim zvednouti ruce Russell však
skočil na jednoho z lupičů a počal
s ním zápasiti mezi čímž host ze
salonu vyběhl a učinil poplach
Lupiči se ulekli a pádili ven je
den z nich však přece hrábl do
zásuvky a vzal z ní asi $8 Ihned
se lidé seběhli a jali s stíhati lu-

piče po1 těch však nebylo ani

stopy Odpoledne však vešel do
téhož salonu člověk a žádal o ko-

řalku v němž však Rnssell požnal
onoho lupiče s bímž ráno zápasil
Při rvačce strhl lupiči škrabošku
a proto jej nyní poznal a dal ho
zatkuouti Zatčený sluje Čady a

je znám co zloděj dobytka

Bouře na jlno
Na pobřeží jižních států zuřila

v ponděli strašná bouře která na-

dělala mnoho Škod na moři i na
zemi Ve Wrightsvillu N C
sbořil vichr 15 stavení úpliě a

všecky ostatní velice poškodil
Na dráze VVilmington vichr pře-vrh- al

i káry a strhal budovy ná-

dražní Na pobřeží karolinském

byly hotely a přístaviště strskotá-n- y

U Charlestonu sbořena chýše
černošská při čemž bylo jedno
dítě zabito a tři poraněny

Odstraní snížené jízdné
V Chicagu odbývali zástupcové

různých drah schůzi v níž se ra-

dili o odstraněni šech laciných
jízd po drahách Mnohá města a
městečka pořádají výstavy karne-

valy a skvnosti k nimž prodávají
dráhy jízdné lístky za snížené ce

ny což prý poškozuje obchod

jiných měst Zástupcové drah
tvrdí že toto pořádaní slavnosti
se děje taic cnusta že se to stalo
již nešvárem poškozujícím obchod
a musí býti odstraněno

Rycnli spravedlnost
Ve Weir City Kan se pohádal

číšník Gus McArdle s černochem
Wellsem načež Černoch odešel
Za chvíli na to zahřměl na ulici

před salonem výstřel a McArdle
klesl s prostřelenou hlavou mrtev
k zemi Asi za dvě hodiny na to
byl Wells chycen a na blízkém

sloupu oběšen ač zapíral že by
byl vraždu tu spáchal Při činu
Černoch nebyl přistižen a nikdo
jej neviděl v okolí salonu aŽ když
tam přišel sám poptávaje se co se
stalo Někteří ze svědků hádky
číšníka s nigrem vyslovili podezře-
ni že Wells je vrahem načež byl
bez milosti obílen

Zasíláme toto Číslo Pokroku

Západu na ukázku na některé

adresy Prosíme každého kdo jej
obdrží aby si jej bedlivě prohléd
nul a povšimnul si též prémií jež
nabízíme a uzná-l- i za dobré aby
si též předplatil V úctě

Vydavateli Pokroku Západu

Na zkoió3si
Do konce tohoto roku máme je-

ště dva měsíce Všem kteří toto
číslo na ukázku dostanou a přáli
by si list ten blíže seznati bude-

me týž na zkoušku zasílati do no-

vého roku za 20 centů a když se

mezi tím předplatí tedy těch 20

centů mohou z celoročního před-

platného zpět si zadrŽeti tak že

budou dostávati časopis do konce
t r zdarma Prosíme aby jste
povšimnuli sobě prémií kteréž
nabízíme a zvláště těch jež nabí-

zíme novým celoročním předplati-
telům V úctě

Vydavatelé Pokroku Západu

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z Washingtonu
% Komise vyslaná presidentem

na Filipíny ku prozkoumání tam-

ních poměrů se sešla aby vypra-
covala zprávu pro kongres její
jednání bude tajné a teprve
dek bude veřejně oznámen Prof

Schurman dal do veřejnosti jen

zprávu o smlouvě uzavřené se

sultánem souostroví Sulu a tvrdí
že podobnou smlouvu mělo Špa-

nělsko uzavřenou se sultánem

Kdežto však Španělové se nesměli

odvážiti dále do země od moře

mohou Amerikáni tam cestovati

bezpečně Co se týče otroctví a

mnohoženství na ostrovech těch

může to býti v době krátké odstra-
něno vlivem Američanů kdežto

kdyby se to mělo odstranit! cestou

přímou zákonitou způsobilo by
to velké krveprolití a dlouhou

válku
% Výroční zpráva gen Corbina

udává že se nalézá ve vojeuské
službě nyní 64586 mužů u pravi
delného vojska 14573 mu2u u

sborů dobrovolnických celkem

tedy 99160 mužů Vojsko to

bylo 1 října následovně rozděle-

no: Ve Spoj Státech se nalézalo

34229 mužů na Portoriku 3363

nriža na Kubě 11107 múzu na

Filipinech 323tí mužů na cestě

do Filipín 17099 v Alašce 499
Hawaii '466 mužů Během roku

vstoupilo do vojska 'celkem 62- -

175 mužů z nichž bylo 53024
domorodců a 9151 narozených v

cizině 56154 bylo bělochů 6000

černochů a 20 Indiánů

í Zpráva finanční za měsíc říjen
udává že národní dluh Spoj Stá-

tů obnáší 11146629582 a v mě-

síci tomto byl zmenšen o $2276-19- 9

V pokladnách se nalézá za

Í3798I7315 zIata 49&499-27- 8

stříbra za $64882032 pa-

pírů
X Nej vyšší vojenský adjutant ve

své výroční zprávě udává že v

bojích během roku uplynulého 1

říjnem bylo zabito 38 důstojníků
a 458 mužů ale nemocemi a z

různých jiných příčin zahynulo
186 důstojníků a 5939 mužů

Vyžádal si tedy moloch militari-

smu v roce tom 6619 životů ra'a"

dých a zdravých mužů Na utrpě-
né rány zemřelo 10 důstojníků a

192 mužů nemocemi 165 důstoj-

níků a 5344 mužů utonulí 3 důst
88 mužů spáchali sebevraždu

2 důst a 52 m kdežto 52 mužů

bylo zabito od svých vlastních

soudruhů ve rvačkách nebo ná-

hodou V době od 30 dubna
1898 do 30 Června 1899 bylo z

armády vojenskými soudy vylou-

čeno 917 mužů a 2946 v sezna-

mech zapsaoýcb uprchlo
X Gen Wood vojenský guver-

nér v Santiago de Cuba odporu-čuj- e

vládě zmenšeni počtu vojska
na jeho stanici Obyvatelstvo

jest prý úplně upokojeno 'až na

několik politikářů opravy tam

prováděné te lidu líbí a proto není

třeba tam vydriovati tolik vojska
Dvě Ikadrony jízdy a dva batailo-o- y

pěchoty úplně prý postačí k
udrleoí pořádku v celé provincii
Santiago

vedeno mezi 10 listopadem a 20

prosincem k čemuž se konají
pilné přípravy Úředníci jsou ku
sčítání již všude ustanoveni a bude
se přihlížeti k tomu aby sebraná
data byla v každém ohledu co

nejdokonalejší Dobročinná spo
lečnost sestávající asi ze 100 bo

natych žen stará se všemožné o

zubožené obyvatelstvo města Pon
ce Chce nyni zaříditi chudobi
nec v němž by umístěni byli
všichni žebráci kteří se nyní po
ulicích potloukají a za tím úče
lem uspořádán bude bazár Spo-

lečnost ta zaslala do Spoj Států
mnoho dopisů v nichž žádá ob

chody o dary pro bazárt čímž po
slouženo bude nejen chudině ale

obchodníkům kteří takto mohou
získati nový trh pro své zboží

Z JIŽNÍ AMERIKY

Z Columbie se oznamuje že
vládní dva parníky zničily 7 lodí

povstalců a na jedné z nich Že se
nalézalo asi 200 vojáků kteří se

utopili Také na pevnině svedlo
vládní vojsko vítěznou bitvu

povstalci u Bucamaranga v níž

byl vůdce jejich Uribe zabit a jiný
Ruiz zajat Tím bude povstání
učiněn konec

V Peru byl učiněn nový pokus
o způsobeni povstání V městě
Pizco se zmocnilo několik po
vstalců celnice sebrali tam slože-

né zbraně a náboje a podnikli útok
na kasárna Byli však vojskem
rozehnáni a utekli dohoř Ostat
ní obyvatelstvo se boje nesúčast- -

nilo
Hranice mezi Brazílií a Bolivií

se upravuji dle dohodnutí obou
zemí a smíšená komise má prové
sti podrobnosti hranic dle smlou-

vy z roku 1867 bez ohledu na po
zdější smlouvu která byla učině
na r 1885

Na ostrově Jamaice řádila v so
botu a neděli krutá bouře která
zničila mnoho plantáží kávových
banánových oranžových a jiného
majetku Při tom spadlo ohrom
né množství deště od 15 až do 24

palců
Do Washingtonu bylo oznáme

no 1 list že telegrafické spojení
s vnitrozemím Columbie bylo pře-

rušeno což jest nejspíše dílem
revoluce

Z FILIPÍN

Americké vojsko obsadilo Ca-bana- tuan

bez boje domácí lid pak
vítal Amerikány U Sabamu se

strhla bitka s povstalci kteří za-

nechavše na bojišti 4 důstojníky a

8 mužů mrtvých ustoupili Na
straně americké byl 1 vojín zabit
a 8 raněno Později se ještě jed-

nou bojovalo u Labamu v kte-

rémžto boji padl povstalecký plu-

kovník Salvador

Španělští komisaři kteří vyjed-

návají o vysvobozeni španělských
zajatých vrátili se do Angeles a

vypravovali že v Tarlaku a okolí
se nalézá asi 2700 Španělů v bídě
a z větší části nemocných Fili-

pínci s nimi zle nakládají nechtí-c- e

je vydati jinak leč když Špa-

nělsko uzná povstalce za válčící
moc a Filipíny za samostatné V

Tarlaku se nalézá též 14 Ameriká-

nů zajatých s těmi se však zachá-

zí dobře Mezi nimi se nalézá též

poručík Gilmore z válečné lodi
Yorktown Španělští komisaři

že má Aguinaldo v Tarla-

ku asi 3000 mužů a ač je pře-

svědčen že Američanům neodolá
nechce se vzdáti boje Je prý do-

statečně zásoben zbrani střelivem
i potravinami

Kapitán Leory který jest gu-

vernérem na ostrově Guamu

do Washingtonu že byl
nucen vyhnali z ostrova mnichy

poněvač kuli pikle a kladli překáž-
ky všem jeho rozkazům Zanechal

tam jen jednoho kněze o němž

mysli že bude rozkazů jeho po-sluš-

Do Londýna připloul Antonio

Regidor de Jarado vyslanec fili-

pínský do Washingtonu který má

u vlády naŠI pracovati pro urov-

nání sporu mezi mnichy a kněžími

filipínskými Také prý se pokusí
o zjednáni míro pak-l- i kongres
uzná samosprávu ostrovů avšak

vojenskou vládu prý Filipínci ni-

kdy neuznají
V několika obcích kolem Mani-

ly byla zřízena civilní správa a

1 1

l!

volby do obecních úřadů byly
provedeny pod dozorem amer

důstojníků Také v Imusu byla
nařízena nová volba mayora neb

dřívější se ztratil a nejspíše přešel
k povstalcům

Sbory generála Younga postu
pují stále na sever a východ
vzdor bídným cestám Zmocnily
se iiž ialavera a postupuií k ban

[ose a Carraughanu
Generál Hughes oznámil do

Washingtonu' že na ostrově Ne- -

gros panuje úplný pořádek a lid
se věnuje práci bez obavy před

lupiči

Kapitán Batson na rychlém po
stupu zajal telegrahstu filipínské-
ho a zmocnil se důležitých te-

legrafických depeší Aguinaldo-výc- h

Plukovník Hays se zmocnil
měst Talavera a Cobat při čemž
mu padla do rukou dvě mosazná
děla a mnoho nábojů pro děla
Hotchkissova Kapitán Batsoa
vzal povstalcům velké zásoby po-

travin
Do Manily byl dopraven angli

cký parník jejž zajala dčlovice
americká Castine při pokusu pro-razi-

ti

blokádou v Zamboanga
Na ostrově Mindanao se náčel

níci mohamedánských kmenů
na uznání svrchovanosti

Spojených Států žádajíce za po
sádku vojenskou která by je chrá
nila před nájezdy Morosů

Španělský důstojník který ze

zajetí povstaleckého uprchl pra
vil že Aguinaldovi chybí nábojů
pro ručnice Mauserovy soustavy
pro Remingtonky si je však zho

tovují sami Také prý si vyrábějí
dynamit a střelný prach k čemuž

potřebné látky dostávají z Manily
V Tarlaku se nalézá poručík Gil-

more se 14 americkými zajatci

Aguinaldo vydal provolání v

němž svolává kongres filipínský
na prosinec aby se uradil a tom
má-l- i býti v krveprolévání pokra-
čováno Dva z ministrů vlády
filipínské se poděkovali ztrativše
důvěru v nynější vedení války

V Iloilo se lid utišil z rozechvě
ní které nastalo následkem zatče-

ní bohatého občana Santiaga
Vojska amerického je v Iloilo a

okolí asi 4000 mužů jimž naproti
stojí asi 5000 Filipínců z nichž
mnozí nejsou ani ozbrojeni Jsou

zákopech a mají 5 starých děl

Opevnění jejich se táhne mezi Ja-

rou a Santa Barbara na 8 mil na
sever na nichž pracovali již po
dlouhou dobu

DROBNÉ ZPRÁVY

Jednatel Sewal z Honolulu
oznámil do Washingtonu že byl
přívoz zboží do Hawai zvětšen o

{5306792 za těch 9 měsíců co
soustroví bylo ku Spoj Státům
připojeno

Plukovník Metcalf od 20

pluku kansaských dobrovolníků

byl povýšen za brigádníka za své
hrdinské Činy na ostrově Luzonu

Do národní pokladny odvedl

receiver dráhy Union racihc
$821897 co dividendu z podílu
jejž má vláda na dráze té

V San Francisku přistál par
ník anglický Flintshire který na
cestě z Vladivostoku byl zachycen
prudkou bouří která jím zmítala
a vše s paluby smetla Mužstvo
odi ztratilo i větší část potravin
po 2 týdny žilo jen o málo sla

ném masu

Plachetník Colwell plující z

ernandiny do New Yorku se dří
vím stroskotal se u pobřeží Caro- -

liny a z 9 mužů posádky jen 2 se
zachránili

V Marionu la byl na ná-

draží přejet a k nepoznáni roz-
mačkán železniční zřízenec J Mil-lig- an

Těžba zlata v Cripple Creeku
během měsíce října vynesla přes
2 milliony dollarů a za celý letoš-

ní rok bude obnášeti asi za fi8
000000 zlata

vadž se nikdo nepamatuje že by
na místě tom bylo kdysi pohřebi-
ště jest nález ten záhadou

V Carbonu Pa byl osobní
vlak vyšinut z kolejí při čemž to-

pič byl zabit strojvedoucí a

zavazadel byli poraněni
žádnému z cestujících se nestalo
nic

V Des Moines la pátrá po-

licie dosud po příčině smrti Mabel
Scofieldové jejíž mrtvola byla
nalezena v řece Dokázalo se vy-

šetřováním že dívka byla usmrce-

na a mrtvola pak do vody hozena

Z Gloucesterských lodí ry-

bářských se během léta ztratilo 15
které se stroskotaly a 60 lidí na
nich zahynulo Cena lodí těch
obnáší $79750 a 15 vdov s 26

sirotky oplakává své živitele

Tkalci ve Fall River Mass

žádají o zvýšení mzdy o 10 proc
Výbor dělníků vyjednává s výbo-
rem továrníků kteří se vymlouva-

jí že bez svolení celé organisace
továrníků mzdu zvýšiti nemohou

Mlynáři státu Illinois ve svém
sjezdu přijali resoluci jíž odsuzují
americké železnice za to že čítají
vyšší cenu za dovoz mlynářských
výrobků než za obilí Tím prý
podporují průmysl mlynářský ci-

zích zemí a domácí poškozují

Vzdor četným nezdarům ko-

munistických podniků nenechají
se Němci od socialismu odstrašiti
a zakládají zase novou komunu ve
Wisconsinu Koupili si 40C0 akrů

půdy nedaleko města Cumberlan-d- u

a stavějí tam již veliké budovy
pro členy jichž je asi 100 Budou

pracovati společně i bydleti jsou
to však socialisté náboženského
rázu

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago t listopadu 1899

Minulé dny byly dny ochablosti a klesáni ce-o-y

plenice t trká zdejiím za pfiíinn toho pokli-
dí se I přívoz je hojny a zásoby re hromadí a

ceny t trzích anglických téi json nlžšl Písni-
ce ozimka Červená CU % klesla na Í9@70'4 pro
prosinec tD% a kvtten Ti% Jarka íís 2 je za

68@71c

Kukuřice pocítila též ocbablost vlivem pleni-
ce Ďía í prodává ae nyní za 81 Jí pro prosinec
81 a kvílen Sty
Oves pozbyl také svou pevnotu prodává M I

S za 83 bily" 24@2
Žito kleslo Ra 61%

Jecmea trvá bez změny Sfc&H dle jakosti
Semeno lněné prodává s za
Hovězí dobytek dnes Jeít téi ceny ochablé a

za vlechen vyjmu nejlepiího vykrmeného uláli
nejlepl! toCni jíteíni roli k vývozu platí sc $380
@fl7U nedokrmeni a prostředni $401 @5 45 voli
káiro 1275480 kiivy a jalovic jateiui $300

@510 tniifítí voli $3+íi1l0
Vepřový dobytek má sice obstojný odbyt ale

ceny nechti m znovn zvedat tíiký prodává se :

po j wffiju lenay riv&xt zz-í- -

Omanu 2 listopadu 1899

PKvozb dobytka i reníí nbývá a odbyt na
vle ca se přiváži pro jatky jest dobrý Dobytek '

k áirc jest ceny nižší Jateční voli vykrmení
prodávali ee dnes po i 65 větlinon kol 5M
krávy a jalovice 2&@4U0 a voli k iíru $2 60

©'
Vepřový dobytek je ceny ochablé a n!HÍ uei

minulý týden Prodává se po $4GT&410
Vaec hojni se přiváži nepochybní následkem

mírného počasí v říjan a cena je ochablá Čerstvé
za IN:

Máidoj eny pevné obyCejoé dobré domácí
16c pěkné stolní I6&I7 a másloven 19(323
Dribei trvá lacinou slepic livé po6Mc jar-

ní kohouti 6Hc SUM kohouti 3V444 kachny a
bnsy &7c a krocani 10c

Brambory posud trvají T cení levné SO&25 C
bull

Kuie jsou ceny vylil Cis 1 syrové za 8c í
7c Cis 1 solené t Ks t 8 telecl ftSlOe

Brno má cena astálsnoa nejlepH výlla
$ SO prostředni H OJ t ailln $6 00

8t Loals 1 listopadu UM

Plenice je ceny ochableji! červená ozimka t
i Je za 88ftQ7m pro prosinec 89 kvítea 78 "4

fis t tvrdá

Knkuřie je léi ceny ochablé a nllet Cis t ca
81 pro prosinec t%QZHi pro kvete tny

Bavlaa Je nyni cray klidné nezmíněné pro-
středni 7c

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na sklade velké mnozstvf spi-a- ú

zábavních a poučných te váecb
možných oboro Divadelní spisy tni
me viechny jel jsou k dostání v růz-

ných sbírkách Piáte si o a
otčrllte jej zdarma Adreati jte jedno-dni- e

Pokrok Zá padat
Os&ahs) Met

Pánftui úradníkům spolkl
Cřetní (obchodní) knihr jako Ledff-er- s

Journitls denní knihy a jinéd
Vv vahcm Pokroku ZapeMla


