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Tornádo v Mlssonri

Z Maryville Mo oznámeno

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu

President rozhodnul prý se

jmenovati Johna C Bairda z

i uumy raiiiiuiassGwan rapm uu
I 429 N 24th St (Glasgow Block) So Omaha

f Dokonalý a úplný rýbér všeho druhu barev skla

Q jieiuuvejsicu rzumu papíru na sieny
rámců na obrazy atdr&

Zboží prodává se ks hotové ve velkém neb malém Práce barvířská a
natěračské i barvení nárěstních tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
hlivé Pouze nejiepší dělníci se zaměstnávají

f
' James Koiitslr řiditei f

aější škody způsobeny v okolí
Great Bend Pawnee Rock Clap- -

lín Prebenc Elkhorn a Fort
Scott

Kooperativní zařízení

aspoS do jisté míry zavedla v mi

nulých dnech jak z Minneapolis
Minn oznámeno dráha Great
Northern Oznámila totiž že de
set tisíc akcií v původní cenč dčl
nictvu k vykoupení ponecháno
jest Při tom učiněno omezení
že akcie ony nebudou prodány
žádnému zaměstnanci dráhy který
tři tisíce aneb více platu ročně má

a že žádný dělník více akcií těchto

koupiti nesmí nežli za $5oooDále
učiněno opatření další dle něhož
ku koupení akcií oprávněn bude

pouze jen ten zřízenec který nej--aién- ě

již tři roky zaměstnán u drá-

hy té jest Acie dotyčné stojí pří-

tomně $155 takže prodáním jich
za ceny původní dělnictvu vlastně
dar více jak půl milionu dolarů
učiněn byl Též oznámeno žé na
akcie tyto letos kolem $70000 v

dividendách vyplaceno bude

K veliké stávce
došlo v úterý v St Louisů a sice
zastavilo práci 3600 zřízenců tam
ních elektrických a lanových po-

uličních dráh následkem čehož
veškerá pouliční doprava byla úpl-
ně zastavena neboť zřízenci před-
městské a okružní dráhy pouliční
na stávce již po minulé dva týdny
se nalézají Hned v první den

stávky došlo k vážným a krvavým
výtržnostem Společnost pokusila
se totiž o zahájení jízdy pomocí
dělníků neuniových což však za
následek mělo že stávkáři a obča
né s nimi sympathizující na káry
se vrhli tyto rozbili a skéby ztý-

rali K nejvážnějším výtržnostem
došlo naWashington ave a 6 ul
na Grand a Franklin ave a Tay
lor ave a křižovatce dráhy před
městské neboť na všech místech
těchto mimo kamení a klacků
zbraně střelné použita ' ' Pblicíé
byla úplně bezmocnou a to hlavně
následkem toho že sympathie lidu
hlavně na straně stávkujících býti
se zdají Stávka může miti pro
stávkáře vážných následků proto
poněvadž následkem této zastave-

no bylo i vypravováni oněch kár

jimiž poštovní zásilky ze Čtyřiceti

pobočních á venkovních stanic při
váženy a odváženy jsou Ve stře-

du zhoršila se situace tou měrou
že policejní komise uznajíc že do-

savadní mocí svou k potlačení vý-

tržností úplně b&zmocnou jest
odhodlala se k požádání Šerifa o

odpřísáhnutí pěti set příručích k

udržování pořádku a ku chránění

majetku společnosti Stávkáři po-

čali totiž používati i dynamitu za
účelem úplného zastavení jízdy a

na několika místech byla trať dy-

namitem vytrhána a v jednom pří-

padě i kára rozbita Téhož ďne

vyžádala si stávka za oběť prvý Ži-

vot lidský a sice zastřelen byl po
deváté hodině večerní v západní
části města Frank Rebrecht Z

káry na kterouž stávkujícími ka
mením házeno bylo vypáleno do

davu několik ran z nichž jedna
Reťrechta do srdce zasáhla" Si

tuace byla přiostřena 1 tím žs
městskou radou oznámeno společ-
nosti drah pouličních že výsada

její za propadlou prohlášena bude

pravidelně vypravovány nebudou

Zproneviření na Kut£

Počátkem týdne vyšlo na jevo
že bývalý pokladník poštovního
odboru na Kubě Charles F Nee-l- y

kterýž' 1 květnem úřadu toho
se vzdal značnou část svěřených
mu peněz zpronevěřil Výše zpro-

nevěřeného obnosu dosud na ve-

řejnost dána nebyla tvrdí se však
že $100000 přesahovati bude

Neely zatčen byl v úterý v Ro-chest- er

N Y a kabinet presiden-

tův rokoval o tom kde vlastně by

před soud postaven býti měl zda

ve Spojených Státech či na Kubě

Dospěno prý k rozhodnutí že do-

praven bude do Havany kdež

před soud občanský postaven bude

co však nahražení částky zprone
věřené se týče tu zakročí vláda

naše proti ručitelům Neelyho ve

soudech zdejších

Naše unií do Německa

Z New iYorku odplul v úterý

zpět do Německa Caři Menckens

který před nedávnem do Spoj
Států přijel aby tu smlouvu na

pravidelnou dodávku uhlí 60000

Národní konvence populistlcká

totiž těch populistů pravých proti

spojení demokratů jsoucích zahá-

jena byla ve středu o jedné hodině

odpolední v Cincinnatiza účasten

ství téměř 700 delegátů jimiž re

presentován každý stát v Unii vy

jímaje Arizonu N Mexiko North

Carolinu South Carolinu a Ver-mo- nt

Konvence zahájena byla

předsedou národního výboru Dea-vere-

z Omahy kterýž jmenoval

po ktátké řeči jednotlivé výbory
načež zbytek zasedání odpolední-
ho stráven řečí Ignatiuse Donely-h- o

V zasedání večerním podána
zpráva výborem na listiny pověřu
jící a tu prvý zápas sveden vzhle-

dem k otázce mnoho-l- i hlasů po
necháno by býti mělo delegacím
jež v ní zastoupeny nejsou Vý-

sledkem dlouhého jednání bylo
že kusým těmto delegacím pone-
chán hlas úplný takže ku př dva

delegáti z Kansas ku 43 hlasům

oprávněni budou Po utvoření

stálé organisace a sice po zvolení

W L Peeka z Georgie za předse-
du a bývalého guvernéra colorad-skéh- o

Waita za místopředsedu
zasedání v 11:15 na druhý den

odročeao — Ve Čtvrtek přistoupe
no k nominacím a tu ukázalo se

že bývalý poslanec v kongresu
Howard z Alabamy nejvíce přátel
v konvenci má když však stou

penci Wharton Barkera z Peonsyl-vani- e

prohlásili že se odtrhnou

pakliže muž jejich nominaci nedo

stane tu Howard v zájmu sjedno-
cenosti z pole ustoupil Výsled
kem hlasování bylo že za presi
denta-navrže- Wharton Barker z

Pennsylvanie a za místopresidenta

Ignatius Donnelly z Minnesoty
Předsedou národního výboru zvo- -

_I T TJ t fjuc tulií i z fkviiiUviy
—

Platformu ve stručném výtah při
neseme příště

Republikáne lUlDOliti

odbývali státní konvenci svou v

úterý a ve středu v Peoria a vý-

sledkem téže byla porážka kandi-

dátů protěžovaných nynějším gu-

vernérem Tan nerem Za guver-

néra navržen Richard Yates z

Jacksonville a v přijaté platformě
schvaluje se administrace McKin-leyov- a

a vyslovuje se opětně sou-

hlas t národní platformou
odsuzují se trusty a odporu-čuj-

e

se znovuzvolení dosavadního
senátora spolkového Culloma

Národní konvence popullstfi

kteří pro postavení společného
lístku presidentskéhos demokraty
jsou zahájena byla ve středu v

Sioux Falls S D za poměrně

nepatrného účastenství delegátů
tak i politikářů a diváků vůbec

Výbor pořádající očekával ke kon-

venci nával obrovský a proto také

učiněny přípravy k ubytování a

pohoštění as 10000 osob ale za

to však v první den zasedání ani

tolik set přítomno nebylo Kon-

vence zahájena byla o druhé hodi-

ně odpolední předsedou národního

výboru spolkovým senátorem Bu

tlerem načež zvolen za trvalého

předsedu konveuce Thomas M

Patterson z Colorada a po přijetí
pravidel jednacích konvence - tia

druhý den odročena —Ve čtvrtek

hned po zahájení zasedání přikro-
čeno ku čtení platformy a když
tato jednohlasně přijata přikroče
ao k nominacím pre3identskýin
Allenem z Nebrasky nominován a

Weaverem z Iowy jakož i několi-

ka jiaými řečuíky podporován W

J Bryan 4 navržení jeho učiněno

jednohlasným Když na to pak k

navrhování kandidáta pro místo-

presidenta došlo rozpředla se tuhá
debata neboť někteří z delegátů
bylí co nejrozhodněji proti nomi-
nací té a navrhovali by místo této

vybráno bylo pět jmen z nichž by
národní konvenci demokratické na

vybranou ponecháno bylo Debata

prodloužila se až 1 na zasedání ve

černí a přátelé nominování lístku

celého konečně zvítězili a Chas
A Towne z Minnesoty jednohlas-
ně' nominován — Stručný výtah

platformy přineseme příště

Vesnička Corbett Pa zniče-

na byla v úterý lesními požáry

Obyvatelstvo tamní nalezlo útulku

v osadě sousední

V Massillon O rozmeteno

bylo v úterý vichřicí několik budov

a podobně i v Canton značné ško-

dy spůsobeny

pondělí 2e severní část okresu

Aodrew a jižní část okresu Noda- -

way navštíveny toho dne torná
dem jímž značné škody na majet
ku spůsobeny Několik budov

farmerských a značně kolem bylo
rozmeteno zvláštní však náhodou

nikdo padajícími troskami nepo- -

raněn

Cyklon v české osadí
V Cuba Kan řádil v neděli

strašně cyklon mezi 6 a 7 hod a

šel od západu na sever Ze zdálí

ho bylo dobře vidět byl jak sto

čený trychtýř a šel půl míle při
zemi až najednou do něho vrazil

šedivý mrak a tím zdvižen zase a

s ním asi 300 slepic Ant Lešov-skýh- o

Anton Lešovsxý přišel o

vše co měl a nenechalo mu to na

jeho 80 akrech ani prkénko Dva
koně mu to zabilo a třetího po-

tlouklo a sám přišel při tom o je
den prst u ruky Byl ukryt ve

sklepě s rodinou svou a jak držel
dveře byl mu prit při tom utržen

Když cyklon přešel vyšli ven
ale po obydlí nebylo ani památky
všechno pryč sejpka maštal

kornkryby vůbec vše Jednoho
koně mu to odneslo půl míle Jos
Pachtovi to vžilo celou zahradu i

se zemi stromy 20 roků staré —

Dtůbež Lešovského když spadla
opět na zem byla jako když ji
opaří a zapáchala sírou Cyklon
ten řádil v tak zvaném českém
Starém Táboře který byl před 27

ety založen

Tornádo v Texas

Sao Antonio Tex' navštíveno

bylo v pondělí dle docházejících
zpráv tornádem jímž v městě více

než za $100000 škody způsobeno
Největší škody způsobeny v kasár-

nách v San Houston kdež tři bu-

dovy téměř úplně rozmeteny a z

několika budov důstojnickýcn stře-

chy odneseny Na venkově způ
sobeny též škody nesmírné neboť
také řada mostů byla

" vichřicí
stržena Tornádo provázeno bylo
prudkým a dlouho trvajícím lijá
kem kterýž jak se oznamuje té-

měř po celé jižní části státu pano-
val - Následkem prudkého tohoto
deště rozvodnila se měrou nema-

lou řeka Brazos a nížiny kolem
Richmond a Sealy do značné výše

zaplaveny
'

Velký požár
řádil v pondělí v noci v Constable
Hook N J a sice zničeno dravým
živlem skladiště a přístaviště New

Jersey Storage Co a škoda více

než $500000 obnáší Požár roz-
šířil se i na tři olejné lodě tam
kotvící jakož i parník Josephus
kterýž právě petrolejem pro Čínu

určeným nakládán byl

Kubánci — lid neodvlslý
V New Yorku učiněno v pondělí

důležité rozhodnutí v obvodním
soudě spolkovém soudcem Lacom-be- m

v Žalobě vdovy po jedaom
Kubánci proti Mutual Reservě
Fund Life Association v kteréž o

vyplacení pojistky v obnosu $10-00- 0

se jednalo Žaloba podána v

soudě spolkovém na tom základě

po 11 ěvad ž strana žalující za cizo-

zemce se pokládala což však stra-

nou obžalovanou popíráno bylo
Soude? T! rozhodnut o s ve smlou-

vě se španělskem 10 prosince
1898 nenalézá se docela žádného
ustanovení dis něhož by žalobce
za občana cizé země považován
býti nemohl Politickým odvětvím

vlády naší mimo toho bylo prý již
rozhodnuto že lid kubánský jest
svobodným a neodvislým násled-

kem čehož před našimi soudy za

cizince považován býti musí

Penizokaz zatřen
Ve Philadelphii zatčen byl po

čátkem týdne pověstný penězokaz
Harry Taylor pro dáváoí do obě-

hu nejnovějšího výrobku svého

padělaných dvacetidolarů Doznal
že minulého týdne shotovil sto

padesát bankovek těchto a z těch
Že jich již 45 do oběhu uvedl

Střední Kansas
navštíven byl v neděli celou řadou
tornád a dle docházejících zpráv
největší Škody způsobeny v okre-

sích Salině Elsworth Rive Whar-

ton a Pawnee Pokud zjištěno
býti mohlo přišli při vichřici pou-
ze dva Životy lidské na zmar za
to však počet raněných jest znač-

ný neboť jedině v okolí Ellinn- -

Wyomingu spolkovým návladním

a Daniela A Reye z Illinois spol
maršálem pro Hawaii

% Státní odbor ve Washingtonu
obdržel od konsula Spoj Států i

Capetown zprávu že navštívil za

jatí Boery jak v jejich táboře tak

na lodích k odpluti připravených
Mluvil prý též a gen Cronjem
než odvežen byl na ostrov Svaté

Heleny a ten se vyslovil uspokoji-
vě o svém ubytováni a zacházení s

ním Koasul Stowe mluvil prý
zcela volní s jinými zajatci a vši-

chni si libovali že se mají dobře

Jsou prý dobře všemi potřebami
zásobeni od úřado anglických a

poněvadž mají mnoho přátel v

osadě Kapské zásobují je tito je-S- tě

všelikými jinými potřebami
luxusními čehož se zajatým An-

gličanům v Pretorii nedostane

Na ostrov Sv Heleny bylo poslá-

no 1500 boerských zajatců kdež

prý se jim ještě lépe vede a kraji-

na tamní jest pro ně velice zdravá
— Tato zpráva z Washingtonu
má zajisté jen účel ten aby osla-

bila udání Boera že se zajatými

Angličané špatně nakládají

% Newyorský guvernér Roose-we- lt

meškal ve středu ve Wash-

ingtonu při kteréžto příležitosti

prý rozhodnuto bylo že týž prý o

republikánskou nominaci pro úřad

místopresidenta ucházeti se nebu-

de Maže prý totiž straně daleko
více pomoci co kandidát pro ní

za guvernéra státu New

Yorku než co pomoci by mohl

jakožto kandidát místopresident-stv- í

Z koafresti
Senátu přednesl Teller z Colo

delší řeč ve prospěch resoluce vy-

slovující sympathie a - válčícími

Boery naíeŽ pak zbytek zasedání

věnován byl projednávání rozpoč-

tu pro odbor námořní — V úterý

pokračováno v projednávání roz-

počtu pro odbor námořní a když

dospělo se k článku pojednávající-

mu o ceně pancéřů pro nové naše

lodě válečsé tu nařízeno zasedání

výkonné Stalo prý se tak proto
poněvadž při tom pojednáváno o

nové střele vynalezené jedním z

sáiacřních důstojníka našich kte-

rouž prý hravě i ten nejsilnější

pancéř proraziti možno Se stře-

lou touto odbývány prý byly pod
dozorem znalců zkoušky jimiž se

jasně dokázalo že není dosud

pancéře - kterýž by střelou touto

proražen býti nemohl Z toho

vyvozováno že bylo by mrháním

vynakládat! paníze na pancéře do-

kud by nepodařilo se vynalézt!

nějaký nový způsob výroby jimž

by tyto í vůči novým střelám ne-

proniknutelnými se staly — Ve

středu pokračováno v projednává-
ní rozpočtu pro odbor námořní a

téměř veškerý čas věnován byl ro-

kování o tom zda nebylo by lépe
válcovnu na pancéře pro lodě naše

válečné založiti K účeli tomu

podán návrh aby sekretář války
J

když by nepodařile se získat!

pancéř za cena ne vyšší nežli £300
za tunu oprávněn byl ku zřízení

závodu vládního s vydáním ne

v? iris ~ jakr ?4oíř-5tss3r- Značná
část zasedání strávena byla v za-

sedání výkonném
V sněmovně poslanecké učiněn

byl v pondělí Sulzerem z New

Yorku pokus na prosazení resolu-c- e

vyslovující sympathie a republi-

kami jihoafrickými za svobodu a

samostatnost bojujícími což však

se mu nepodařilo Z dalšího jed-

nání dlužno uvésti že přijat byl
návrh na zvýšení položky ze

1400000 ve prospěch národní

gardy neboli milice na $ 1000000
— V úterý projednávány různé

předlohy soukromé jichž celkem

deset přijato Mimo toho přijata
revoluce požadující na odboru po-

kladním zprávu ohledně látekjichž
k výrobě oleomargarinu se používá
— Ve středu projednáván kontest

Pearsona proti Crawfordovi t N

Caroliny v kterémžto případě
většina výboru rozhodla proti de-

mokratu Crawfordovi jehožto zvo-

lení pouze jen volebními šmejdy

úplatností a násilím docíleno prý

bylo _
Odebíráte časopis Hospodář?

Pak li ne učifite tak co nejdříve

TRŽNÍ ZPRÁVY "

Chicago 10 krítna 1900

Pšenice udržuje se v ceni nižiíhUvnS násled-

kem tpráro neustále příhodném počasí ve viech
tátech pšeničních Jakož 1 následkem slabých
objednávek cizozemska a velkého vývozu t
ostatních zemí pieniSnich Prodávala se í S

za MK@W pro červenec za 86@67
Knknřice prodává S3 poníknd laciněji a slee

zboží hotová za 39c pro íervenec za S8!í@3}
a pro září za 29%

Oves v cení pocíkod se zhorlllneboť prodává
se zboží hotové za 23KQ24c a bílý Helo 8 za
28K®27c

Žito v ceně se nemSní prodáváno za 53Vi

JeSmen klesnul velmi v ceně prodával se za

Lněné semeno stouplo značnou měrou prodá-
valo tl-8-

Semeno bojínku (ttmotbr) prodává se za $350
a Jetelové za 1700

Cena hovězího dobytka Jest proti min tydni
o něco vylita tento prodává se za ceny následu- -

jicí: Pěkní až nejlepii voli prodávají se za $490
@58 hubení až prostřední za $420®48tJatecní
a k žíru za l42S@50okrávy za t300®4 90 a jalo-
vice za $325@510 teiaeltí býci prodávají se za
13 250376

Vepřový dobytek poněkud slepili se v ceně a

prostřední prodával se za t510OS40 zvláště

pěkný a těžký za S52S@54olehký za $500@5S2H
Větlina prodejů byla po $5 250885

Omaha 10 května 1800

Cena hovězího dobytka proti týdni minnlému
značně se zlepilla a sice následkem elabiiho přívo-
zu s zvýšené poptávky kteráž byla tak velkou
že kupováno vie i kosy ty nejborií za cenu
dobrou

Voli prodávali se za I400O6 10 krávy za 1276
O4 30 jalovice za $4200475 a volí k žíru za $350
O 16- - -

Vepřový dobytek v cně poníknd se zlepSU Nej-

lepii kusy prodávaly se po $51561520 Nejlepii
docílená cena byla $5 80

Vejce jsou velmi laciné a sice Čerstvé za
lOttc tucet r
Máslo drží se v stejné ceně Obyčejné

prodává se za HOUc stolní zá' 14016c a z máslo
ven za 17018c
Drtbe živá pipdává se ca tyto ceny: slepice

Sttc lb kachny 7Hc„ husy SHOftc krocaní 8c'"
Jablkapěkná západní Jsou po $9000526 sud

newyorská po SSCOO' 60

: Seno v ceně znaěně stouplo nejlepii z

výilb $700 prostředni $600 z nížin $500
E&že jsou ceny nezměněné Sis 1 syrové za 7

i 2-- 8c Cíal solené 8 í 8 7 telecí 9c

St Louis 10 května 1900

Pienlce byla vzdejiim trhu dnes ceny vyiii
ozimka irvená číslo 2 prodávala se v elevatorn
za 71K na trati 7ž@72tf pro červenec tn% s pro
srpen 07M

Korná stojí v ceně o něco níže Prodává se
čís 2 v elevatoru za37Xc na trati za 890%
s pro Í8rvenc aa 33t
Bavina drží se stále V cen vysoké prostřední
1 10
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LSI

Uspořádá

PJjJ]§
dne 12 kvítna igoo

T SÍNI pana JÁNA HROCHA

Vstupné: Pán 25 centů

i Nejsrdetnfjn blahopřáni

KU SŇATKU

Vyslovajem tímto nejsrdečněji! bia- - }
noprani naai spol a souseaca

MRS MARIE GLADE

s panem

ANTONEM NOŽIČKA

odbývanému SO dubna

Milek skřižll VsJe kroky
nechť Vás tedy věrnou páskou pojí
itěsttm oblažuje viechny kroky
ni žal ni trud nechť Vás neroadvojí

Za TABOB MTRTA čís 622 králov-
ských Družek B ti A -

Marie Houkal ptadsedka
Marie Urbánek tajemnice

AOYSTI

KOUPILI D0BÍ1E

kupujte kůže podešve svršky
a veškery potřeby obuvnické a

LARSON & KRAGE
BG9 yTH 13 ulic

OMAHA NEB

sát s) - pan tetky

tun měsíčně uzavřel Smlouva tato
zní sice na jméno jednoho z před
ních průmyslových závodů něme-

ckých tvrdí se však že ve skuteč
nosti vlastně pro vládu určena

jest

Osudné neštísti
událo se v úterý na trati dráhy
Union Pacific as 16 mil západně
od Rowlins Ovocný rychlík dvě-

ma parostroji tažený uveden byl
nedopatřením vyhybkáře na trať
postranní a 8 vysoké stráně ná
sledkem toho se sřítil Pokud
zjištěno přišli při tom čtyři osoby
život a dva zřízenci těžce raně

ni Ubavy jsou že po odstranění
trosek — všech jedenáct vozů bylo
totiž roztříštěno— ještě na nějaké
mrtvoly se přijde neboť na vla-

cích podobných z pravidla celá
řada "slepých" pasažérů bývá

Okrádal vládu

Z Chicaga oznámeno v úterý že
v Cowington' Ky zatčen úřady
spolkovými Josef Brichta za-

městnaný jako klerk na poště v

Pullman v úřadovně pro vydávání
poštovních poukázek peněžních
ZároveS s Brichtou zmizelo z úřa-

dovny jeho sto nevyplněných pou-
kázek a úřady tvrdí že tyto vše-

chny Brichtou zpeněženy byly
čímž prý si tento asi k $9000 po-

mohl

Z „FILIPÍN

''7 Manily došla v pondělí zpráva
od generála Junga Že Aguinaldovi

podařilo se spojití tlupy své s

oněmi generála Tino v severní čá-

sti ostrova a že prý nyní společně
na tuhou kampaň pomýšlí Gen

Jung vyžádal si posilu tak aby na

ně ještě před započetím deštivé

sézony uhoditi mohl

DROBNÉ ZPRÁVY

V Manson la usmrcen byl
v pondělí v noci bleskem John
Emmons v lůžku odpočívající
Zvláštním jest že stavení zapáleno

nebylo
V Kansas City meškal v pon-

dělí užší výbor národního výboru
demokratického za účelem pře-

svědčení se o pokroku stavby no-

vého auditoria v němž konvence

národní odbývána býti má a od-

jížděl úplně uspokojen že stavba
v čas dohotovena bude

V Bastrop Tex rozmeten

byl v pondělí v noci vichřicí hotel
Midland při čemž dvě osoby pa-

dajícími troskami zasaženy

V Trenton Mo uznán byl v

úterý vinným zabití William Fer-buse- n

Jednalo se tu o vraždu

spáchanou v roce 1897 vinu kte-

rouž Ferbuson na jiné svalovati

hleděl a tím právě proti sobě po- -

uezieui ubralu

Z Atlanta Ga oznámeno v

úterý že stávka telegrafistů na

dráze Southern prohlášena byla za
skončenou Počala 17 dubna a

telegraňsté vrátí se nyní do práce
za těchže podmínek za jakýchž
dříve pracovali

Do DPaříže
Kdo se chce letos podívati 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 všechny evropské linie
a může každému posloužili 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 Traas-atlantiqu- e

American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor

Line Dověděli se ceny přeplavu
a lístků Železničních stačí zaslati

poštovní lístek a8tf


