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POKROK ZÁPADU
Založen 1371--Ro- 6u OMAHA NEBK V PÁTEK DNE 9 BŘEZNA 1900 Drjtjdenníku: Roéník VIII číIo 51

ná práva mužům i ženám 1 1] za

vedení iniciativy a referenda 1
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Wishlngt onu

$ V úterním zasedání presiden

Popálen

Profesor chemie na universitě
iowské prof L F Andrews po-

pálen byl v úterý děsným způso-
bem při experimentování v labora

Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nái nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me vym zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvad cena
v brzku stoupne - Prodáváme též vSeho druhu uhllměké od 1874 do
1750 tuna

COUTANT & SQUIRES
Telefon 830 Sklad: 17 a Hasn PÍHária: 1406 Farnm

Hrozí stávkou
Ze St Louis dochází zpráva Že

zřízenci pouličních dráh kteréž

před nedávnem v jedinkou spo-

lečnost se sloučily hrozí stávkeu
pak-l- i Že požadavku jejich vyho-

věno nebude Jak konduktéři
tak i brzdaři a ostatní zřízenci

zorganizováni jsou v silnou unii

tak že zápas tuhým bude Příčinu
li

429 N 24th St (Glasgow Block) So Omaha

Dokonala úplný ytbér všeho druhu barev skla

q iicuurj3iii liuittu iminru nu NUíllJ
w raracu na oorazy ata- -

x Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce burvířské a
Z natřrařské i barvení návĚstnlch tabulí atd vykonávají se dobře a spole- -
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práva ku odvolání neb sesarení

úřadníka lidem a 12] zrušení vá-

lek pokud Spojených Států se

týče a zavedení mezinárodní arbi-trac- e

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Do 1 dubna

dán majitelům uhlodolů v Iowč a

severním Missouri Čas ku přistou-

pení na sazbu kteráž na konferen-

ci v Des Moines minulého týdne
odbývané zástupci hornických
unií usnešena byla Nebude li do

dne onoho požadavku horníků vy-

hověno zahájena prý bude bez

odkladně stávka

V íínské Čtvrti
v San Francisku obnovena byla v

pondělí opětně krvina mezi frak-

cemi Tong a Sam Yup a sice dva
z nejpřednějších Čínských obchod-

níků zavražděni a třetí smrtelně
raněn Obětí krviny stali se čle-

nové společnosti Tuck Wo & Co

nakládáním vepřového masa se za-

bývající Roon Gee Low Loon a

Leong Chen a' vrahové počtem
čtyři prchli dříve než pronásle-
dováni býti mohli

Čtyřicet osob rané no

V Brazil Ind udála se v pon
dělí po 6 hodině večerní srážka
vlaků při níž dva muži usmrceni
a 40 jich raněno Vlak nákladní
následkem spletení rozkazů vrazil
totiž do vlaku dělnického jímž na

400 horníků z práce se vracelo a

srážka byla tak prudkou že kabu-s- a

a dva poslední vozy úplně roz-

tříštěny Poranění devíti horníků

jsou tak těžká že na zachránění

jich při životě pramalá naděje

jest
Nechtí prodat trustu

Tabáčnická firma "Blackwell
Durham Tobacco Co" v Char
lottě N C dostala se počátkem)

týdne do rukou správce konkurs-- 1

ní podstaty a sice stalo se tak na

přání většiny podílníků Většina
chtěla totiž závod prodati tabáčni-ckém- u

trustu za $2800000 men

šina však tomu se protivila a když
od zaujatého stanoviska ustoupiti
nechtěla rozhodla se většina na

V M

muKu vyse uveueuem tu ucjičp-ší-
m

jímž prodej uskutečněn býti
by mohl

''Sapho" zakázán

Jak jsme již oznámili zatčeni

byli v New Yorku herečka Olga
Nethersole-ov- a řiditel jejíMarcus
Mayer a majitel divadla Theo
Moss pro porušování veřejné mrav-

nosti hraním kusu "Sapho" se-

psaného dle stejnojmené novely
Daudetovy a výsledek předběžné-
ho přelíčení v pondělí byl ten Že

obžalovaaí pod zárukou $500 sou-

du odkázáni Další provozování
kusu bylo policií zakázáno A

příkladu toho budou prý následo-

vali nyní i jiná města — Kus

oplýval prý oplzlými výstupy ji-

miž veřejná mravopočestnest urá- -'

žena

Karanténa

Slátuí zdravotní dobytčí radou
kansasskou oznámeno v pondělí
guvernérovi že z Nebrasky a od-

jinud přivážen jest do Kansas do-

bytek tuberkulosou stížený a vý-

sledek byl že vydána proklamace
kterouž karanténa protí přivozuj
dobytka z Nebrasky Colorada

Iowy Minnesoty VVisconsinu

Illinois Michiganu Indiány Te-

nnessee Kentucky Ohio Dela-war- e

New Jersey Connecticut

Rhode Island Vermont New

Yorku a New Hatnpshire naříze-

na Ze států těchto může nyní

pouze jen taký dobytek do Kansas

přivážen býti jehožto zdravotní

stav spolkovým zvěrolékařem pro-

zkoumán a zaručen byl

Sesazen z úřadu

Guvernérem minnesotským se-

sazen byl v úterý pro zpronevěře-
ní se povinostem úřadním listovní

okresu Hennepin Frank Metcalf

Krok tento byl výsledkem vyše-

třování jímž zjištěno že úřadovna

tato spravována velice nedbale a

lehkomyslně a že důležité listiny
kteréž ku vtělení do kněh svěřo-

vány mu byly se ztrácely a že

tajně pouhé opisy na místo origi-
nálu do kněh vtělovány —Metcalf

byl republikánem a okresními ko-

misaři též republikány zajistě

nástupce z téže strany vybrán
bude

tova kabinetu usneSeno oprávnit!
územní radu hawaiskou k vydání
$30000 na potlačení hlízového

moru tam řádícího jakož i na
úlevu chudiny již příbytky za

účelem zamezení Šíření nákazy

spáleny byly Též i o záležito

Etech ostrova Porto Rico roková

no a hlavně systému poštovnímu

pozornost věnována

X Nová komise filipínská dopl-
něna byla v úterý jmenováním pro-

fesora Bernard Moses-- e z Califor-ni-e

Sestává ze soudce Tafta z

Ohio předsedy a Deaa C Wor-cester- a

z Michigan L VVrighta z

Tennessee Henry C Ide-h- o z

Vermont a B Mosese z Californie

% Příručím tajemníkem války

Meiklejohnem uveřejněn byl ve

středu výkaz vydání odboru vá-

lečného na Filipinech od i květ-

na 1898 do 1 listopadu 1899 a

sice obnášel týž 148928060
Nejhlavnější položkou ve vydání

byla doprava kteráž vyžádala
117136864 jakož i služné vojí-

na kteréž $16833 1 34 obnášelo

Z kongresu
V senátu přišla v úterý ku ko-

nečnému odhlasování předloha
finanční v tom znění jak výbo-

rem konferenčním opravena byla
a táž 44 proti 26 hlasům přijata
0 předlohu ač předůležitou jevil
se mezi senátory pramalý zájem a

za 14 dnů po kterýchž k roková-

ní předléhala pronešeny o ní pou-
ze čtyři řeči — Ve středu pokra-
čováno v debatě o otázce filipín-

ské a tu hlavním řečníkem byl

předseda dotyčného výboru sen

Lodge z Massachusetts jemuž do-

stalo se té řídké cti že jeden kaž-

dý ze senátorů ve Washingtonu
přítomných zasedání za tím úče-

lem byl přítomen aby jej vy-

slechnul Po skončení řeči jeho
zasedání odročeno z úcty k pa-

mátce poslance Harmera jehož
úmrtí den před tím se událo

V sněmovně poslanců v úterý
mnoho toho nevykonáno a zmínky

1 V f i # V 1

ZasiuuLi puuic puuui plcutuny
kterouž Spojené Státy za vydání
ve válce se Španělskem odškod-

něny
' býti mají Předlohou tou

nařizováno by bylo aby celá jed-

na čtvrtina celního příjmu na

Kubě na uhražování obnosu onoho

srážena byla Jelikož vydání ono

přesahuje 1300000000 trvalo by

spláceli dluhu a tím ovšem aspofi
1 částečná okupace Kuby hezkých

pár roků — Ve středu nevykoná-
no téměř ničeho a to následkem

oznámení úmrtí poslance Harmera

z Pennsylvanie Týž zasedal v

kongresu po plných dvacet sedm

roka a všeobecně "otcem sněmov-

ny" zván byl

POLITICKÉ

Sociální demokracie

zahájila v úterý prvou svou národ-

ní konvenci v liidianapúlis za úče-

lem nominování samostatného líst-

ku presidentskébo Delegátů hned
v prvý den zasedání bylo přítomno
as 50 a počet dne následovního

zvýšen Dyl —- Dle zprávy tajem-
níka crgsnizacc čítá tíž 226 od-

větví se' 4536 členy ve 32 růd-

ných státech Ve středu přikro-
čeno bylo ku přijetí platformy
kteráž obsahuje následovní body:

I] Požaduje se opravení zastara-

lé ústavy 2] vyvlastnění všech

továren a dílen kontrolovaných

trusty a monopoly 3] vyvlastnč-- ní

všech prostředků dopravních a

spojovacích vodáren plynáren
elektráren a pod 4] vyvlastnění
všech dolů zlatých stříbrných

měděných olověných železných

uhelných a všech ostatních jakož
i vyvlastnění zřídel petrolejových
a přírodního plynu 5] srížení ho-

din pracovaích v poměru ku vzrů-

stající výrobě 6] zavedení systé-
mu veřejných prací tak aby práce
každému nezaměstnanému poskyt-

nuta byla 7] zrušenf patentů a

zavedení národních odměn pro

vynálezce 8] zákony v zájmu

třídy pracovní ponechány býti by

měly kongresu a po případě do- -

bodautí mezinárodnímu 9] zave

dení pojišťování vládou spojkovou
dělnictvt proti úrazu sešlosti vě

toři universitní s jakousi žíravi-no- u

V okamžiku kdy totiž láhev
do ruky vzal žíravina vybuchla a
on na rukou a v obličeji děsně

popálen Dle dobrozdání lékař
ského snad bude mu jedno oko

zachráněno druhé však jistě jest
ztraceno — Andrews požíval po-

věsti jednoho z nejlepších chemi-

ků na západě

Stávka se šíří
Stávka uniových strojníků v

Chicagu rozšířila se měrou neoče-

kávanou V pondělí rozšířeny
řady stávkářů i strojníků neumo-

vými kteří učinili tytéž požadav-

ky co unioví jejich soudruzi a

kdyŽ týmž vyhověno nebylo po-dob-

práci zastavili Práce za-

stavena všech možaých oborů s

výjimkou oněch zaměstnaných v

strojovnách dráh pouličních a v

strojovně dráhy zvýšené

DROBNÉ ZPRÁVY

Ve Philadelphii zemřel v úte-

rý kongresník Alfred C Hamer
"otcem sněmovny" zvaný a sice

podlehnul nemoci ledvin Nemo-

cen byl od listopadu

V Bostonu vznešeno velkou

porotou 2506 žalob na Charles R
Cole-h- o předsedu zbankrotilé
Globe National banky

V Chicagu zničena v úterý
požárem třípatrová budova Na-

tional Linseed Oil Company na
Polk a Ellsworth ulici a škoda

$50000 přesahující způsobena
V čase požáru nalézalo se v budo
vě 75 osob jímž vesměs podařilo
se za v čas se zachrániti

American Sugar Refining Co

snížila v úterý cenu cukru o 1 oc

itá 200 lb - tak že nyní nejlepší
cukr za 510c lb prodává

V Bangor Me zastřelil se v

úterý profesor tamní university
státní F S Harvey a sice učinil

prý tak v návalu pomatenosti

mysle způsobené přepracováním

Dráha Burlingtonská jest pří-

tomně druhou nejdelší dráhou na
svétě Měří tratě její totiž dohro-

mady 7787 mil

Senátním výborem na záleži-

tosti diplomatické odporučuje se

aby bývalé královně hawaiské

povolena byla náhra-

da za skonfiskované statky korun-

ní $20000 a ročně pense $10000

W F Miller hlava Frankli-nov- a

peněžního syndikátu v New

Yorku kterýž lehkověrné lidi lá-

kal slibem že na vklady jejich 10

procent úroků týdně platit bude

doznal že podnik jeho započat s

kapitálem $50 a že za těch něko-

lik měsíců co "ústav'' jeho v čin-

nosti byl rukama $1500000 mu

prošlo Bral $200 týdního platu
V Cedar Rapids la namá-

hají se prohibičáci ze všech sil

aby hostinským zabránili sehnání

potřebného počtu podpisů opráv-

něných voličů na petici kterouž o

uzákonění hostinců se žádá

Válečné lodě "Dctroiť' a

"Marblehead" poslány byly v

pondělí k břehům stfeuů-atuéti-cký-

an prý nové povstání
oče-káva- ti

tam lze

V Kentucky není dosud spor
o guvernérství vyřízen a že repu-

blikáni jen tak lehce o guvernér-
ství okrásti dát se nechtí patrným

jest z toho že státní arsenál z

Franfort do London bašty to re-

publikánské přestěhován

V čínské čtvrti san francisské

objeven byl ve středu zdravotním

úřadem podezřelý případ onemoc-

nění kterýž za hlízový mor pova-

žován jest a učiněno ihned opa-

tření aby dalšímu šíření se nákazy
zabráněno bylo

Co torna říkiler
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ku nespokojenosti zavdala ta okol
nost že dělníci kteří hlavního

podílu na zorganizování unie
brali jeden po druhém z práce
propouštěni jsou a hlavním poža
davkem mimo opětného přijetí
propuštěných jest aby jízda jed

notlivých vozů upravena byla tak

aby konduktérům a brzdařům
čas k jídlu zajištěn byl

Bllzzardem
a vánicí sněhovou navštíveny byly
v pondělí státy Minnesota Iowa

Missouri Michigan Illinois a

Wisconsin Sněhu napadlo mí-

sty hlavně ve Wisconsinu až na
20 palců následkem čehož ovšem

doprava na čas zastavena býti
musela V jiných státech jako
ku příkladu v Iowě padal dešť

kterýž ihned mrznul tak že místy
ulice jedinkému kluzišti se podo
baly V Clinton Burlington a

Des Moines způsobeny značné

škody společnostem telegrafním a

telefoním strháním drátů

Hrozné neštěstí
událo se v úterý po 8 hodině
ranní v dole Red Ash u Fire
Creek W Va a jsou obavy že

při něm přes 100 životů lidských
utraceno bylo V čase totiž když
již všichni horníci v práci se nalé
zali udál se blíže vchodu do dolu

výbuch zkažených plynů a to tak

silný že troskami vchod úplně
zatarasen byl Ihned svolána po
moc z dolů okolních a přikročeno
k pracím zachraňovacím jež však

pokračovaly velice zvolna tak že

teprvé po 10 hodině na prvé
mrtvoly se přišlo Nalezeno sedm
mrtvol a tři horníci ve stavu umí

rajícím kteří záhy po vynešenf
svém na povrch ducha vypustili
Po celý den a noc pracováno zim- -

ničně na odstraňování trosek čím

však dále do dolu vnikáno tím

obtížnější práce se stávalo tak že

obavy jsou že sotva as podaří se

zachrániti ty kteří snad smrti
okamžité unikli a životem vyvázli
Do středy nalezeno bylo 39 mrtvol
a zachráněno 5 raněných —Kolik
horníků v čase neštěstí v dole

pracovalo není dosud zjištěno an

společnost důl vlastnící zprávy
o rozsahu neštěstí zadržuje tvrdí
se však že prý přes 100 jich jistě
dne onoho do dolu sestouplo —

O příčině neštěstí panují různé

pověsti a pravda zjištěna bude te-

prvé vyšetřováním státním in

špektorem hornickým zavedeným
Horníci tvrdí že prý důl již po
delší dobu bezpečným nebyl a to
následkem toho an společnost
pravidelné provětrávání dolu za-

nedbávala

Nový fcezdýraný prach
Ze Sioux Falls S D oznamu-

je se že prý krajanu Janu Stran-ským- u

z Pukwana podařilo se

nový a zlepšený druh

prachu Patentní úřa-

dovnou bylo prý mu již oznámeno
že patent na vynález jeho v dnech

nej bližších vydán mu bude Vy-

nález jeho má prý různé předno-
sti jichž dosavadní druhy prachu
bezdýmného postrádaly

_
Dostali přídavek

Z Pittsburgu oznámeno bylo ve

středu že všemu dčlnictvu za-

městnanému v dílnách National
Tube Work v McKeesport Pa

zvýšena byla mzda 010 procent
Zvýšení toto jest tím význačněj-
ším že jest druhým za posledních
šest měsíců a že netýká se pouze
jen dělníků v závodě místním ný-

brž ve všech závodech trustem
tím kontrolovaným počtem as

20000
Neštovice

řádí v hrozném prý rozměru jak
z Jackson Miss se oznamuje v

okolí Joaesville Za posledních
6 týdnů událo se prý tam téměř

100 úmrtí nákazou touto a v ně-

kterém dni událo se prý úmrti to-

lik že ani rakví se nedostávalo a

mrtvoly pohřbívány býti musely
jak se to dalo Úmrtnost násled-

kem nedostatečné obsluhy lékař-

ské obnášela prý plných 75 proč
a celé rodiny byly prý nákazou

vyhubeny

Zprávy osobní

— Pan J M Mundil zástupce
akciového parního mlýna z Clark-so- n

zavítal do Omahy v minulých
dnech jsa na své obvyklé obchod-

ní cestě Jeho obchodní přátelé
jej vždy rádi vidí poněvadž zboží
z onoho mlýna jest vynikající do-

broty Včera odjel pan Mundil
na cestu k domovu

— Pan J V Slepička pokro-

čilý hospodář od Wilber kterýž
věnuje se pěstování ušlechtilých
plemen vepřového dobytka a ku-

kuřice na semeno překvapil nás
včera svou návštěvou spolu se

svým mladším bratrem a Švagrem
Přivezli sem ku prodeji několik
nákladů hovězího dobytka a ač

nestržili za ochablosti kteráž v

trhu již po několik týdnů panuje
cenu tak dobrou jako mohli před
třemi neb Čtyřmi týdny byli přece
dosti prodejem uspokojeni Jak
nám pan Slepička sdělil bude
míti letos hojně plnokrevných
Poland China podsvinČat k pro
deji Již přes 50 jest jich vrženo
a celkem očekává že jich bude
míti ke 200

— Pan Albert Boček jeden z

uvědomělých a zdárně hospodaří
cích zámožných hospodářů saline-skýc- h

byl v Omaze minulý týden
Přivezl vykrmený dobytek do trhu
však netrefil zrovna na nejlepší
den ač byl jinak dosti uspokojen

uujcuui Si u uu Sici oilOj x 0- -

krok Západu o němž se přesvěd
čil že jest nad jiné dokonalým

Zprávy spolkové

Podp sbor Soknlek Tjrí í I
odbývá svou schůzi v neděli dne

ii března t m ve 2 hod odp v

síni p J Hrocha Všechny Člen

kyně nechť se do schůze dostaví
Stasie Benák taj

Bohemia Lože ř 314 AOTJW

Všichni členové nechť se sú- -

častní schůze ve středu dne 14I10

března V I Pakeš taj

Zkouška
na divadlo ''Chudá holka" ve

středu nemohla býti odbývána
poněvač se dostavilo jen 7 v kuse

účinkujících ochotníků Bylo tu

tedy ujednáno odbývati příští
zkoušku v neděli odpoledne po
zkončení besídky dětské Všichni

spoluúčinkující nechť se tedy do-

staví do Sokolovny v neděli od

poledne aby se konečně k řádným
zkouškám přikročiti mohlo

frsko-Xá- r HřbiUrní Spolek

odbývá svou schůzi příští neděli v

síni spolkové Důležité jednání

vyžaduje přítomnost všech členů
Fr Svoboda taj

Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo L

Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie

a může každému posloužiti 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

Line Compagnie Générale Trans

atlantique American Line White

Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dovřděti se ceny přeplavu
a lístku železničních stačí zaslati

poštovní lístek 28tí

Ve Philadelphii vypuknul ve
středu kolem 7 hodiny požár v

obchodním distriktu na 8 Arch
a Cherry ulici a než uhašen byl
za více jak $900000 škody způso-
beno

Vypovídání na Sibiř bude zru-

šeno
Pomyšlení na vypovězené ruské provi-

nilce proúlapu jící si cestu sněhem na S-

irých pláních sibiřských v životu strašné
opuštěnosti jest hroznou Praví se nyní
it tento barbarský zvyk bude zrušen a
že Sibiř kteráž jest vlastně zemí úrodnou
bude vzdělávána Zprávy tyto uvítají s

takovým potěšením provinilci jako vítají
11 Kdož postrádají zdraví zprávu že
Hosletters Stomach Bitters léčí nestráví
telnost Jiné tak zvané lékv Dředstíraií
že léčí To je vše Bitters nejen že
předstírá že léčí nýbrž skutečně léčila do
padesát roků Léčí nestře vitelnostzácpu
žlučnatost malarii střídavou zimnici a

neduhy Jater a ledvin Jest to nejlepší
lék na světě pro tuto dobu roční

HOVORNA

'Qtize dotazy plným jménem tazatele opatřeni
dojdou povšimnuti a odpovědi Dopisy

nepodepsané a anonymní naleznou
pohodlného místa v koU

EAST ST LOUIS iíí — Sděl
te laskavě v Hovorně: iOmnoho- -
li je Rusko větší než Spoj Státy

Která z těch zemí má více oby
atelú Odběratel

Odp 1 Rusko měří 8660395
mil Spojené Státy i s Alaskou

36oayyu 2 'Rusko
"

má koi

130000000 obyvatelů Spojené
Státy kol 75000000

Stráž Osvojených sdružení
to spolků svobodomyslných v Chi-

cagu jestává již ze zástupců 40

polků ženských i mužskveh
Účelem tohoto sdružení jest háje
ní zásad svobodomyslných před
útoky církevních nesnášenlivců

pro kterýž účel mají býti vypraco

vány stanovy a předloženy ve schů
zi příští

TRŽNÍ zprávy

Chicago 8- - březni 1900

Trh obilní poněkud ae Elepail to hlavně ná
sledkem toho pouěvadž poptávka domácí 1 cizo
zemská a něco Btowpln Prodávalo w zboží hoto
vó: Ozimka Cii 2 za 6?i&05!4 pro květen K%
%m% a řervenec mH3fi1M- - Jarka za 83ft®G6

Kufiiit o něco v ctně poklesla Prodává se

f: Z za 3414 pro květen H47ifáiS% a červenec

Ovea poněkud v ceně sezlcpěil čil 2 za 23

@Zi% ěls 2- - bílí za
Lněné řemeiMi ceny pevné ě i aa 1100

Semeno bojínku (llmothy) prodává K za $235

650 Jeteloví za Í825
Žito je ceny lepší cíeio 2 za sĎritó
Jněmen v ceně se zbořili prodáni! te za 37®

39S4 dle jakoeti
Hovězí dobytek poněkud v ceuě te zlepšil Ja

teční voli pěkně krmeni prodávají te po $5 103
ÍC10 obstojní až proKtředni po $4"'at8:) krávy

jatečně po t3fc0í& 25 jalovice 37Ď&4 85 voli k

zim $tl5@480 Urupílí vcli jateční {390(3)409

Vepřový dobytek v ceně poněkud fe zlepgil

iknf ni nejlepěí těžký po tiiWšW lehký
t4 7'á492!4 vetíioa prodejft po ti 87'SI95

Omaha 8 března 1908

Trh dobytčí Jet t dornd neustálený a ceny jeon
velice rozdílně Přívoz byl (lnbym následkem

čehož víe rozprodáno za ceny dosti slniné

Voli prodávali m za $3 30Q4 85 krávy jalo
vice za f27&S430 a voli k lita $') 65@4 75

Vepřový dobytek v ceně se zlepšil nejlepii
docíleni cena byla $lfí!4 Většina prodejů byla

po 14 72W@4 Ti- - '
Vejce poněkud klesly v ceně Jsou za 12c

tacet
Máslo Je ceny pevnější nei bylo kol nového

roku obyíejné dobré domácí 18c pěknéstolní %

17(318 náeloven 22®23c

Drtbei je cen tlili slepice vypařené SítiXc
kachny husy 9'í® 10c krocaní trolle
Jablka pěkná zapadni jsou po 13 7ó®4 00 aud

New Yorská tl i ©175
Kůie Joos ceny nezměněné :& 1 syrové za Tjc

{ ViCi íís I solené IV4 í 1 T teleci &39e

eso prodává m v cent ustálené nejlepii a

výiik fax prostředni $550 a níiín tóue

6L Louis 8 března 1900

Plenice byla v tdejli{B trhu dnes ceny vjilí
ozimka červená ííslo í prodávala m slévalo k
za Mg na trati 73®T3ttc pro květen W čer-

venec (ES Tvrdá ( t II 35
EnknHee jest eyni ceny vjMÍ l 1 13í na

trati MMOMVt pro květen II a červenec 34

Bavlna Jo eeay pevxé a matni vyMi pro'
ttfosal ca H
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kem neb zaměstnanosti 10J stej
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