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Vypovřien
V Clinton Mass uznal se nNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

_____ i

Z Washingtonu

J Ve Washingtonu odbývána ve

čtvrtek schůze národního výkonné-

ho výboru strany demokratické za

Chess postoupil Mikalek-ový- m

svou 2ooakrovou farmu jednu z

nejcennějších v okresu a od té

doby o něm slyšeti nebylo Te-

prve as před týdoem oznámeno
že Chess zemřel a že pohřben
byl aniž by býval k němu lékař

Nejlopgí tvrdé a mSké ulili
Docbiizí ná nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me ivým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
▼ breku stoupne — Prodáváme též vSeho druhu uhlí měké od 3 7o do
1760 tuaa

ku čtyřem delegátům za celý stát
a k jednomu dalšímu delegátu za

každých 2000 hlasů odevzdaných
pro populistickou tiketu státní

Proti mnohoženstvl

Sněmovní výbor právní zanáší
se dosud vyšetřováním otázky COUTANT

Telefon 930 Sklad t 17 a

I KouískýPaintGlass& Wall PaperCo I

♦ 429 N 24th St- - 'Glasgow Block) So Omaha

Dokonalý a úplny vt bér všclio druhu barev skla
T Q "J""

rámců na obrazy ald"
Zboží prodává ee 7a hotové ve velkém neb malémV Práce barvířské a

natěraěaké i barveni niívřHlnícb tabulí atri vykonávají se dobře a spole- -

♦ James 3_©"utslrý-
-
řiditei ♦

úterý i5letý Arthur Payne vinným
padělání poukázky bankovní a

rozsudkem soudu vypovězen byl
na dobu dvou roků z obvodu stát-

ního Vrátí li se po době té zpět
do 6tátu postaven bude do plno-letos- ti

své pod soudní dohlídku

Ohřívali dynamit

Z Cheyenne Wyo oznámeno
v úterý Že v štěrkovišti Union Pa
cific dráhy as 30 mil západně
udál se výbuch dynamitu jímž
dva dělníci na místě usmrceni a tři

smrtelně raněni Dělníci při do-

bývání štěrku používali dynamit a

jelikož týž jim zmrznul použili k

rozhřáli jeho horké vody Činili

prý tak častěji považujíce pro-

středek ten za úplně bezpečný leč

tentokráte se jim to nevyplatilo
Udál se výbuch a to tak silný že
i dělnici dále pracující tlakem
vzduchu k zemi sraženi byli '

Neústavním

prohlášen byl v úterý missour-ský- m

nejvyŠšfm soudem státním
zákon jímž na ták zvané depart-ment- ní

obchody zvláští daň uvalo-

vána byla a sice učiněno tak na
tom základě an prý jest to záko-

nem třídním Zákon ten vztaho-

val se pouze na podobné obchody
v St Joseph Kansas City a St
Louis a to ještě jen na ty v nichž
více jak 15 prodavačů zaměstnáno

jest

Dobré ohlášky
dostalo se v New Yorku se strany
policie herečce Olga Nethersole-ov- é

kteráž v divadle Wallackcvě
v kuse "Sapho" dle známé Dan-delov- y

novely zvláště pro ní upra
veném vystupovala Kus sám

právě tak jako dotyčná novela

jest do značné míry frivolním

neboť není ničím jiným než věr-

ným líčením života lehké dívčice

a to ovšem moralistům m

nebylo dle chuti a proto také

jadnqduše proti herečce jakož i

jejímu jednateli a majiteli divadla

vyzvednuta žaloba pro Urážení ve-

řejné mravnosti Zatčení prove
deno ve středu a všichni zatčení

na vlastní slovo na svobodu pro-

puštěni provozování kusu sa-

motného však policií zabráněno

nebylo neboť prý dříve vyčkali se

musí jak vlastně soud dopadne
Tn es rnyiimf že znráva o 7atřní

herečky byla tou nejlepší oznám-ko- u

jakouž přáti 6Í jen mohla a

divadlo večer i druhého dne bylo
do posledního místečka obsazeno

Byloť mnoho těch kdož na vlast

ní oči viděti chtěli jak daleko

mravnost na jevišti urážena jest

Vodní síla

Nového odvodHovacího kanálu

chicagského nedávno otevřeného

využitkováno býti má tím spůso-
bem že jí k osvětlování ulic a ku
hnání vodárny a otáčecích mostů

použito býti má Městskou radou

na odporučení mayora odhlasová-

na v pondělí ordinance opravňu
jící vydání dluhopisů v obnosu

$2500000 ku zřízení přístupných
turbin v Lockportu odkudž by

pak síla hnací ve spůsobu elektři-

ny do Chicaga převáděna byla
" "

V zájmu dčlnlctva

Průmyslová komise kongresem
za účelem vyšetřeni poměrů a po-

třeb dělnických jmenovaná roz
hodla se ve středu na vyšetřování
za účelem zjištění co pravdy jest
na tvrzeníže dráhou Philadelphia
& Reading propuštěni jsou z práce
dělnici jedině proto poněvadž
členy unie jsou Mimo toho vy

šetřovány budou prý zároveň po-

měry dělnictva v oblasti tvrdou- -

helné

Surovci

Z Fort Dodge la oznámeno
ve čtvrtek ze vema porota okre
su riumDoidt zaoast se vyšetřo
váním příčin smrti Michaela Chei-s- a

o němž porotou koronerovou
rozhodnuto bylo Ze smrt jedině
nedbalostí a surovostí příbuzných
jeho zaviněna byla Chess býral
jedním z nejzámožnějších íarmerů
okresu před časem však poča

ly se na něm jeviti známky sti

tak že do blázince
v Independence dopraven býti
musel Za nedlouho propuštěn
byl na zakročení své sestry pí
Fr Mikalek-ov-é z Humboldt
kteráž slíbila Ze o& pečlivě sta- -

rati se bude Za nedlouho na
to vtělen do kněh deed kterýmž

& SQUIRES
Mason Písiíraa: 1400 Farnm

♦
♦nu liílJMI U Ilil SICI1J' ♦

!
I

U Paris 111 zavraždil v

úterý hluchoněmý Newton Knight
bratra svého Hutchinsona Učinil

prý tak následkem toho že jím
okrádán a utiskován byl

Nové prémie f'

Ačkoliv poskytujeme čtenářům

svým neobyčejně hojný výběr pré-
mií zejména románů a zábavných
i poučných knih připojujeme nyaí
ještě další nové prémie k výběru
pánům předplatitelům a sice:

Btudný rytíř historický román
věhlasného romanopisce Walter
Scotta Nádherné vydání s čet-

nými velkými vyobrazeními Spis
jest velkého formátu a čítá 548
stran se 156 obrazy Bludný rytíř
patří k nejlepším románům Walter
Scotta zakladatele a tvůrce velké-
ho románu miláčka skotského
národa Romány Scottovy dobyly
světa a autoru svému získaly ne-

smrtelnost Čtenářůvzájem strhnou
k sobě hlavně dvě proti sobě po-

stavené povahy a sice bídáckého
zvrhlého a ničemného krále Lud-
víka XI a hrdinného rekovného

právo a pravdu hájícího a jenom
na svou mužnou pěsť spoléhající-
ho rytíře Quentina Durwarda
jehož osudy pronásledování a
svízele jsou podstatnou částí celé-
ho románu Krámská cena tohoto
nesmírně poutavého románu jest
$130 Mv však nnlrutiiiom
co prémií za doplatek pouhých
50 centů

PWernd M — Velký a velice
poutavý román kapitána Marryata
s barvotiskovými illustracemi Věn-cesla-

Černého Čítá 492 stran
velké losmerky Marryat spiso-
vatel tohoto románu řadí se k

nejlepším autorům anglickým vedle
Coopera a Scotta Vyniká rázo-

vitým líčením skutečnosti pravdi-
vostí a pestrostí povah věrností
popisu přirozeným rozvinutím
děje a zvlášť jistou rozmanitostí
ve vypravování což činí sloh
Marryatův tím lahodnějším Prost
veškerých nudných a zbytečných
popisů i reflexu které čtenáře
znudí unáší zájem čtenáře mo-

hutným proudem stále se rozviie- -

jícího zaplétajícího a rostoucího
děje Slavný tento román dal
podklad librettistovi světoznámé
opery Wagnerovy "Bludný Ho-
lanďan" (Derfligende Hollaender)
a nadchl mistra tónů svou m(t
kou a svým čarem k tvorbě jedné
z nejkrasnéjSích jeho oper do
dnešního dne repertoirní a úchvat-
né Cena tohoto románu je ři25
a my poskytujeme jej co prémii
za doplatek pouhých 50 centů

Celý retnik Svltozora — Každý"
ví jak velkou a objemnou knihu
tvoří ročník Světozora neboť
každým týdnem vychází o 12 až
16 stranách velkého formátu víi- -

nášeje Časová vyobrazení několik
románů v pokračování y každém
čísle básně a různé Články a po-

jednání jiná Ročník Světozora
stojí I500 v předplacení My
máme tři ročníky na výtěr a po-

skytneme kterýkoliv z nich co pré-
mii za doplatek f 200 a sice buď
ročník 21 23 aneb 23

'

Libule nejnovější ročník totiž
a8 Sedm svazků poutavých ro-

mánů od nejlepšfch spisovatelů
českých celkem 1200 stran Cena
75 centů pro odběratele co pré-
mie zdarma

Předpldctjte tvým přátelům neb

tnámým d Čech Ilotpoddřť tloji
ptuze tlSO roční

účelem rozhodovaní o tom Kdy a

kde národní konvence odbývána
býti má O konvenci ucházelo se

hlavni Milwaukee a Kansas City a

vyhlídky byly pro poslednější

výhodnějšími — Co týče se plat-

formy tu prý otázka peněžní po
strčena bude do pozadí a hlavní-

mi zásadami na nichž platforma
bude spočívati bude prý otázka

proti trustovní a proti imperiali-stick- á

"Jednání výboru nepotr-val- a

tak dlouho jak očekáváno

neboť ještě téhož dne výbor s

prací svou byl hotov Rozhodnuto

40 proti 9 hlasům odbývati kon-

venci v Kansas City a sice zaháje-
na bude táž dne 4 července Co

cenu za odbývání konvence na-

bídnuto delegací z Kansas City

50000 bezplatné propůjčení
auditoria a hudby jekož i bez-

platné ubytování celého výboru
národního

Státním odborem uznána byla
ve středu oprávněnost stížnosti

španělské že válečnými loděmi

našimi zaujmuty byly v archipela-g- u

filipínském ostrovy k témuž

nepatřící a v dosah smlouvy pa-

řížské nespadající a v souhlase s

tímto rozhodnutím nařízeno sta-

žení vlajek našich na ostrovech

Caygayen a Cibutu

Z kongresu

V senátu pokračováno v úterý v

projednáváni otázky filipínské
mimo Čehož přijato bylo 52 sou-

kromých předloh pensijních a

předloha povolující státu Wyom-in- g

50000 akrů pozemků na pod-

poru státního domova pro vyslou-
žilce Zbytek zasedání stráven
rokováním o územním zřízení pro
Hawaii — Ve středu v projedná-
vání předlohy poslední pokračo-
váno pramálo však toho vyří-- z

no — Ve čtvrtek dle starého

zvyku oslavena památka narozenin

"otce vlasti' čtením odstupního
jeho poselství a sice čteno tento-

kráte Forakerem z Ohio Zase-

dání záhy odročeno hlavně ná-

sledkem toho že většina demo-

kratických senátorů zasedání

tomna býti chtěla

V sněmovně poslanců debato-

váno v úterý o celní předloze pro
Porto Rico při Čemž ukázalo se
že republikánská většina není si

jistou prosazení návrhu svého

neboť jedině osm hlasů republi-

kánských postačilo by k jejímu

poražení a výbor doposud 12 hlasů

pochybných má—Ve středu v de-

batě o téže předloze pokračováno
a objeven při tom se strany ně-

kterých republikánů odpor tako-

vý že uznáno svolatí na sobotu

republikánský kaukus v němž

odpůrci předlohy k rozumu přive-
deni býti mají Ve čtvrtek mno-

ho toho nevykonáno a většina Času

strávena podáváním různých reso-lu- cí

a přijímáním zpráv výboro-

vých — Mezi přijatými zprávami

výborů bylo odporučeno by v

souhlasu s předlohou podanou
Mercereiii z Nebrasky povoleno
bylo J3000 na předběžaé plány
pro dostojoý pomník kterýž by
nákladem spolkovým ve Wash
ington d "otci vlasti" zřízen byl

POLITICKÉ

Národní výbor popullstkký

zahájil zasedání své v pondělí v

Lincoln Nebr a hned od samého

počátku zasedání bylo patrným
jakým směrem jednánf se ponese
Ve výboru měli totiž přátelé spo-

jení se demokraty rozhodnou

většinu a hned od samého počátku
byla frakce pro samostatnou čin

nost jsoucí úplně ignorována coZ

mělo ten následek že též konečně

se odtrhla poradu samostatnou

odbývala a na svolání vlastní kon-

vence národní kteráž 9 května v

Cincinnati odbývána býti má se

usnesla Strana prvá svolala tvou
národní konvenci na týž den do
Sioux Falls S D — Ku konvenci

poslednější cincinnatské opráv-
něn bude každý atát ku dvěma

de legátům a k jednomu

delegátu dalšímu za každých
2000 hlasů vržených v roce 1892

pro Weavera kdežto ku konvencí

druhé oprávněn bude každý stát

neb koroner povolán Spěchem
s laicymz pohřeb proveden bvlo

vzbuzeno podezření sousedů
mrtvola úřadně vykopána a tu

zjištěno že smrt spůsobena nade
vši pochybnost zanedbáním a

surovým nakládáním Uyl prý
totiž nebožák chatrně pouze odě-

ný držán v kůlně kdež mu nohy
ornrzly tou měrou že prsty upa
daly a z trápení zimou a hladem

teprve milosrdná smrt jej vypro
stila

Z FILIPÍN

Z Manily oznámeno v úterý že

povstalci se zbraní v ruce při od-

poru vojsku našemu dopadení
stavění budou od nynějška před
soud vojenský a že s nimi co s

baidity zacházeno bude Dosud
se tak pry nedělo výhradně jen
proto poněvadž v rukou Filipínců
as 50 zajatců amerických se nalé-

zalo a obavy byly že by Filipínci
s nimi podobně naložili
Do Washingtonu došla ve stře

du zpráva že ohlášená již výprava
gen Batese do nej jižnějších dvou

provincii ostrova Luzonu jest tou

poslední kteráž podnikána bude
a na dále dozor nad udržením po
řádku na ostrově svěřen bude
zvláště zorganizované policii jízd
ní po spůsobu kanadském Zda
k policejní této službě používáno
bude vojska či dobrovolníků či

dokonce snad přátelských domo

rodců se dosud neudává

DROBNÉ ZPRÁVY

Výprava nové lodě válečné

"Wisconsin'' v loděnici sanfran- -

cisské blíží se rychle svému do

končení tak že as 1 července

bude moci zkušební plavba pod
niknuta býti

'

Sněmovní výbor započal v

pondělí s vyšetřováním chování se

spolkového vojska pod velením

brigádního generála Merriama v

čase poslední stávky horníků v

Idaho

Ve Fort Washakie Wyo
zemřel v úterý náčelník Shoshone

Indiánů Washakie ve stáří 90
roků TýŽ byl náčelníkem po 50
rokfi byl vždy přítelem bělochů a

prokázal vládě neocenitelných slu-

žeb v bojích se Sioux Cheyenne a

Blackfeet Indiány
V Altoona la poslán ve

středu 1 7letý John Wood na šest

roků do káznice pro vloupání se

do obchodu jednoho a pro ukrade-

ní zboží v ceně $15

V Los Angelos Cal zemřel
ve středu ochrnutím srdce Leslie

E Keeley vynálezce známé léčby
proti opilství Léčba jeho zvána

byla léčbou zlatou a tou v pravdě
byla aspofl pro něho neboť zane

chal více jak za $1000000 ma-

jetku ač před tím byl chudým jak
kostelní myš

V Denver nařízeno bylo ve

středu policejní komisi na nátlak
unie pánů velebníčků zavření všech

heren Stížnost proti hernám

podána byla velké porotě kteráž

však úplně nepovšimnutou ji ne-

chala a proto snaží se toho koste-líčká- ři

nyní jinou cestou doefliti

V San Francisku očekáván

jest příjezd dopravního parníku
spolkového "Hancock'' jimž
mrtvoly 462 vojínů z Filipín při-

váženy jsou
ZWashingtonu popřena prav-

divost zprávy že mezi Spojenými
Státy a Německem docíleno do-

hodnutí v zájmu zakročení ve válce
anglo-boersk- é ve prospěch posled-

nějších

Opět velký mořský parník
Pimje povřgt le opít jeden veliký

morek? parník te bude stavětí kterýž
předstihne i znamenitý Oceánie ve vel
kosti Jak obyčejně pojníkavost ameri-

cká itoií podniku v Cele Amerika idá e

býti odhodlána míti vie neJvřiM nechť

{et
to parolodě otněnf vynálezy aneb

Vezměte Hoatetten Stomarh Biu
tera ca příklad tobo co bylo docíleno v

obledu léků Osvěděila svoji hodnota
vfce než padesátiletým Včeoíra neduh!
ialudeěntcb Není řádný jiný lěk Jako
tento prostředek proti Bettravitelivsti
zluěnatoati tácpě nenoanoati Lrfřítéi
Jater ní a ledvinové nemoci a zabraňuje
malarii střídavé zimnici Buďte Jisti
Je kupujete ten pravý a privátním berním
kotkem přes hrdlo láhve jinak vám 1o

neprospěje

mormonské a v úterý dostavili se

před něj zástupci církví prote-
stantské methodistické a kongre-gaČn- í

aby o potlačení náboženství

toho se přimlouvali Dovozovali
že mormonství šíří se měrou úžas-

nou tak že v jedinkém roce ač

sotva jednu patnáctinu toho co

ony tři církve dohromady čítá
církev mormonská více přivrženců

nabyla než ony Pojde li to tak
dále tu prý není vyloučena mož-

nost toho že splní se proroctví
Josefa Smitha že všechny státy
západně od Mississippi mormon-ským- i

se stanou

Spor v Kentucky

není sice dosud vyřízen jest však

naděje žc záhy se tak stane aniž

by k dalším jakým výtržnostem
došlo Obě strany dohodly se

totiž Že spor o místa úřadnická

vyřídí tím spůsobem že případ
zkušební předložen bude k roz-

hodnutí soudci Fieldovi v obvod-

ním soudu v Louisville naiež
nechť si dopadne rozsudek jakko-
liv učiněno bude odvolání k od-

volacímu sondu státnímu co in-

stanci poslední při Čemž však

jistě každá ze sporných stran vy-

hrazuje si právo odvolání se k

nynějšímu soudu Spoj Států

Občanská liga vyhrála
Ve Philadelphii odbývána byla

v úterý volba 16 soudců při níž

občanská liga kteráž ve všech
okresích své kandidáty postavila
na úkor demokratů značného ví-

tězství dobyla Republikánům
podařilo se zvoliti všech 10 soud-

ců k nimž die nového tamního
zákona volebního oprávněni jsou
za to však demokraté ztratili čtyři
ze šesti míst ve prospěch ligy
Mezi zvolenými kandidáty ligy
nalézá se i soudce Eisenbrown

jemuž republikáni znovunavržení

odepřeli — snad proto poněvadž
ívindlerské soudce volební kteří

podvodů v zájmu strany své se

dopustili do káznice poslal

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Příjmy patentní úřadovny

uuuaaciv
komisaře za uplynulý rok £1325
857 kterýžto obnos od doby zalo
žení úřadovny té pouze jen dva-krát-

překročen byl Po zapláče
ní vydání zbýval čistý výtěžek
1113673 tak že celkem od zalo
žení úřadovny té odvedeno bylo
do pokladny spolkové o $5086649
více než z téže na krytí vydání
odtamtud vzato bylo — Za rok

vystaveno bylo 25527 patentů a

18135 jich prošlo — Nej větší

průměrný počet patentů připadnul
na stát Connecticut kdež připadal
jeden na 945 obyvatelů

Proti hostincům

lemperenciari íowstl zahájili v

úterý opětně křížové tažení proti
nostincom a vsem místnostem v

nichž lihoviny prodávány jsou a

nejzuřivěji počínali si v Des
Moines kdež "vybírány" nejenom
hostince ale i lékárny a několik

nákladů kořalky a piva bylo zaba-

veno Hostinští tamní pracují
dnem i nocí na zajištěni potřebné-
ho počtu podpisů na petici kte-

rouž by zpráva městská o povole-
ní hostinců žádána byla a ze 6200

jmen jež na téže míti musí měli

jich v úterý již 3500

Boykot je zákonitým

V Kansas City Mo rozhodnu-

to V úterý
'
obvodním soudcem

Sloverem že unie dělnické úplné
právo mají zavésti boykot —

žádným násilím nespojený — proti
zaměstnavatelům neumové práce
a že mají zákonité právo mírným

spůsobem a přesvědčujícími dů-

vody zbraBovatí osobám obchodo-

vání firmami jež buď neuoiové

dělníky zaměstnávají neb neuoio-

vé zboží prodávají — Rozsudek

tento vynešen byl v případě zvěro-

lékaře j B Blacka kterýž žalo-

val unii podkovářskouna náhradu
$ 20000 pro boykotování jeho

atáje a obchodu a porota z rozsudj
ku soudce výrok pro stranu obža-

lovanou vynesla

Zprávy osobni

— Pan James Kluzák známý
pozemkový jednatel ze St Paul
Minn kterýž poslouží vždy kaž
dému krajanu ochotně a svědo
mitě ve všech záležitostech pozem
kových nalézal se v Omaze po
čátkem tohoto týdne za obchodními
záležitostmi a zastavil se též na
okamžik v naší pisárně Bylo nám
milo seznati že daří se p Kluzá
kovi velmi dobře a že již mnoha
rodákům posloužil při vyhledání
pozemků na nichž k dobré budou-

cnosti dospějí
— Pan J Herman obchodník

se železným zbožím a polními
stroji z Clarkson přijel do Omahy
dnes ráno aby dohlédnul k nále-

žitému odeslání několika železnič-

ních nákladu polních strojů jež
nakoupil pro obchod jarní

TtáNJJPRÁVY

Chiago 22 února 1900

Baru obilní byla dnes zurfena — nehoř držen
áfadní Bvatcli naroaseuin Waablngtona a proto
možno ponze nvéeti ceny z dne pfedchozibo
Prodáfalo ae zboží botové: Ozinika dis 2

ra 7 3Pl pro kvétán 67X@68 a červenec

mí Jarka a )í®89
Koma též o něco v ďné poklesla Prodává se

lít 2 :34 pro květen S5M a červenec 36®S5J{
Orea poněknd T ceně kieeunl íía g za 23

Q3l%)ei(tbllýM5!
Lněné temeno Jest ceny pevné S t ta II SO

Semeno bojínku (Umothy) prodává ae za $340

Jetelové ta 1840

Žto je též ceny níži! číslo 2 za ti%
lecmen )e stale cen takměf nezměněné za 37

©45 dle Jukoetl
Hovězí dobytek poněknd v ceně se slepili Ja-

teční voli pěkně krmeni prodávají ae po $5 10©

690 úbetujúí až přueífeuut po v4OCÚ0Í75 krávy
jateíné po 340©I 40 jalovice Tolik
iírn $435©475 texueiti voli jateěui $400@510

Vepřový dobytek rcevG poněknd klesnalpěkn
až nejlepii těžký po 4 85©493 lehk? $48 0$
4S2H větiina prodej 6 po $4 75@490

Omaha 22 února 1D04

Trh dobytět jeví doand ochahlot aeboť po-

ptávka jest doand ilabl! než dodávka a proto
není diva Že ceny jsou o 1)©15c nižší než před
ijdnem Dobytka počíná sepřivážeti méně než

doposud a to nejspííe náaledkem dosavadních

nízkých cen za kterýchž tartueři prodávaU
neebtí

Voli prodávali ae za 18 85©485 krávy a jalo-
vice za f276@3B0 a voli k žiru %i 85

Vepřový dobytek počíná poněknd v ceně kle-sa-

a nejlepii docílená cela byla $475 Větiina

prodeji byla po ti 67©470
Vejco poněkud itonply v ceně jsca za K'tíc

tucet
Málo je ceny pevněji! než bylo kol nového

roku obyčejné dobré domácí !8c„ přknéítolni
17'á'8 máslové d 22@23c

Drftbež Je ceny peviějii alnplce vypařené
9c kachny a bnsy 9©luc a krocani Q©:oc
Jablka pěkná západu! jsou po I3UU&X50 and

New Yoraká 14 (Xai7V
Kň jaoa ceny nezměněné í 1 syrové za 8c

& 8 7c íía 1 solené { 9 telecí 8®12c

Seno prodává se v eeně netálené nejlepii i
vyiii $8 08 prostředni $550 z nížiu 8300

St Louis 21 února 1900

byla T zdcjiim trfcn dnes ceny aUSí
ozimka £rrená Cíolo 2 prodávula se v elevatorn
za na tritl 72!4c pro květen 70 14 a Červenec
87 Tvrdá C í za 08K©T7K

Kukuřice jest nyni ceny ryli! { elo 2 33 na
trn ti 84 H pro květen 33% a Červenec 34 "4

Bavlaa Je cany pevné a znaCuS vyžli pro"
atrednlaa I '

Kdo se chce letos podfvati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje vSechny evropské linie
a může každému posloužit! 'dle je-

ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li-

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston

Hamburg American Line Red
Star Line Holland-America- n

Líne Compagnie Générale Traas-atlantiqu-e

American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděti se ceny přeplavu
a lístku železničních stačí zaslali

poítovní lístek a8tf


