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čistí sladoví kofalks

PMpravlořsona miikir-n-í
ples T! Sokol dno I I

lednu v Sokolovně Yollcc

vilhlvrf ceny
tn1

— Zástěrkový ples Podp
So-kole- k

Tyrš č I pořádaný naSyl-vrst- ra

v síni p Jos Kašpara

vydařil se znamenitě Návštěva

jako o každé zábavě pořádané

oblíbeným spolkem tímto byla

hojná a tu nelze se diviti Že se v

brzku rozproudila srdečná zába-

va jež potrvala až do '5 hodiny
ranní Kozjařenf účastnici roz

vyznainennnii nejvyšší cenou
1111 íiimIssiIssIoomk a mezlmi

1
rodní výstavi roku 1808 v
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Chicago 3 ledna
V posledních dobách do pSe-oiiné- ho

trhu ttrkajf ivé vietečné

prsty také spekulanti znew-yorsk- é

Wall ulice A proto také trh nemá

lidnou stálost 1 pohybuje se

jako na vlnách a stoupá a klesá za

deá několikrát OvSem stoupání a

klesáni nečiní větSÍ rozdíl nežli

cent 1 dva na bu&Ii ale při pro-

deji aneb koupi několik set tisíců

buŠlů to Cídí hezký rozdíl a proto
také chicagský burEjan "Jack"
Allen jsa v pátek pořádně skříp-

nut ae o pŠeniCním trhu vyjádřil
následovně: "Dnešní pšeniční trh
ae podobá velikému válečnému

chariotu opatřenému meči který
drtí a řeže každého kdo mu přijde

cházeli se s přáním aby bujaré

Č4 bílý a 9 í 30 Ča míchjt-3- a

Č3 mích 29 Ji -- jo
To Žitě byla Čilejší poptávka a

poněvadZ dováŽky byly mcnSÍ tu

za ča nabízeno 78 c

DováŽky ječmene jsou menší a

ceny proto vyšší a pevnější Dru-

hy ke sladování prodávány za 38

—48 ke krmeni 26— 37

Lněné semeno skleslo a ze se-

verozápadu či přinášelo Ji 35 Č

xi6#
Semeno timothy mělo ceny ne-

změněné a přinášelo a — a 75 za

Špatný až nejlepŠÍ druh a jetelo-

vé J8 —1275
Seno násled menších dováŽek

a dobrých poptávek stouplo a vy-

brané timothy prodáváno zajxx

Sokolky co nejdříve opět podob
nou zábavu jim připravily

- Minulý pátek potěšila nás H'- -

návštěvou svou v průvodu své

6nachy stařičká krajttnka a příz

nivkyně Pok Záp pí Veronika

Hájková z Rockville Neb lež

i:
se přijela podívat na rodinu svého

syna p Jos Hájka bydlícího v

č 1345 již 4 ul- - Viní Hájko-
vá ztratila - na počátku listopadu
milovaného svého manžela a pro-

to se přijela potěšit do Omahy se

svými milými Stařičké paní
přejeme vše jen dobré
— Maškarní ples Těl Jednoty

Sokol jenž uspořádán bude v so Dvanáct příčinbotu doe 14 ledna v Sokolovně

ibuie býti velkolepějším všech

proč Ilcrova čistá sladová whisky získává ni přízné

— xti čx 1050— ir Ča g— 9 50

Č3 8— 9 Vybrané prérijní 950
—10 £x 9— 9 50 ča 750—8
£3 6- -7 Č4 6—650

DobyM irhi
Hovězí dobytek následkem slab-

ších poptávek poněkud sklesnul a

sice průměrně o xoc a v celku trh

byl velice malý Dobytka přiveže
no nad očekávání mnoho což

klesnutí vlastně zavinilo Jeden
náklad prodán za J5 90 ale to

byla výminečaá cena a cena přes
J5 40 byla pravou vácností

Ceny byly následující:
PíknI af n jlaplt roli 11X358
Hobímí aS k proitfadnlm li Vtyh 00

Voli k krmeni „ m 00

trávy I2fi0@ili0
Jalovic 1W3ÍW)

tiu uaeo
PraaaU M řká najlapll 47r-©- 86

PraaaU MU Tbrtnl U 4
PtmiU brubi U 7jM u

předešlých Nejlepšfm maskám

rozdáno bude 14 cen a to velmi

pěkných Ceny ty jsou vystave
přes všecky jiné kořalky škotskč irské

kanadské neb domácí Jest:

do cesty Cesta jeho jest teď již

pokryti mrtvými a raněnými"
Tento spekulační trh má ovSem

také vliv na trh se zbožím hoto-

vým který sice nejeví takové

nerozumné vzrušeni den ze dne

vzdor tomu ceny spekulačního trhu

reaguji na ceny trhu skutečného a

ke konci minulého týdne byly po
nikud vyšSÍ a pevnější ačkoliv

poptávky byly pomalé
Ozimka £ a čer J115--1x8- M

£ 3 čer Jx14— x15 Čís- - 2 tvrdá

Ji 14 čís 3 tvrdá J106— 1 1 2

Jarka přinesla tyto ceny za dob

ré druhy Č 1 Nortb Jxx8~xao
č 2 Nortb Jxxo— ix6 čís 3 98

až 112 t 4 80— Jx05 Špatné
druhy bez třídy nabízeny a prodá
vány za 56— 70c ale měly velmi

pomalý odbyt
Korná mi neustále dobrý od-

byt a na její cpou neměla vlivu

ani zpráva zeměděltkého odboru

že v sedmi hlavních kornových
tátech letošní přebytek nad spo-

třebu obnáší 1418000000 bui

ny ve výkladních oknech Sokola

F S Fialy na již 13 ul a vši
1 PoníTHde ié ťtnoii komblntcf cx vanoo pod podutatnofl rírukon {fatoty f 10

vyplatí kufAémn kán ohjcvt v fif tiljs
Ikod!lT látky nb omílá cbarvnt pflchař at

chni kdo je viděli shodují se v chyb ktrko!lf c tich

i Ionrill tiřodcl t )emnm unoinon
tiřichitl leko eo bylo ůomi vyrobm o- -tom že to bude opravdu stát za

to o získání některé z nich se 0 PoníviKlJJtrálcWU
dno 1o trho láť k a nikdy neprodáti

1 VrAÍ ram1nni fMTná tuk Knilcacitpokusili Zejména první dámská

tyrábřnae Bvjlepiích
loknd iidátil i

j
k obllbi wnjl

M'--- f

plného itáfl ví vládních íkladldtlih
Jnko )mni chuti íulurtku fsn uornocncb

10 Fonlvadl raci ) ctncena nádobí porcelánové o 100

kusech druhá dámská cena krá
4 PonřMl #oJI tyHl Jukooti clmil Cluto- -

vlaatnt boAnoťm tni vynakládáni
tóo tnl m oblibf nou o UMh f rodinách t mm aa OKnmovani Cl mnaf btl plpoíWíuM

toi Ml a aa b{ apotUbovatol na konie platícálnvoou jNkul I kredencisný skleněný příbor prvá mužská

cena suíífl na knihy ve spojení s ii PmiHnoK titnáfX ii--t kr oUtnl kořalky naOic pfikné £ k Tbrmn HÍJ
dSláuI hrkcb nápoji! p pflrofieiil Do fdkydeskem druhá mužská cena
riríit ipit to 4AUtá Udiitá wtilikxy

TíliBnU 60f$740

Omaha a ledna '05

Pšeničný trh byl neustálený po-

něvadž ta hrstka spekulanta na

imUMriá přímo od ylnopuluikftj tivtil lilkdy pro- -

dáán f 'idwli tif bil My T lahvích pod

pěkný hoopák a skupinová cena

sestávající ze šesti cenných před-

mětů stojí opravdu za drobet té

námabv Nfnl pochyby Že bude

II fonívadZ ) nnbíiwria nikoli jako pfntD(
Inktvar allbojld vybojeul veh ntxbojlMlnf :fe

mmol nýbií aa ť ílm bouřní Ja-p- rvnl třídy

alllv proatMuk prlmvatÍ a ehuiiiny

pukrm nejvylif mnfné Jiik')itl

U ťonlvadS prodávána při malém

vdřikn opráviliilm JJ1 vroboa

proddjem v ohromném mnotví flnopalnoa J

pouza na vnltrozemuích daních platí tři miliony
dolarA toíuh

atiimkoa tltopalnikfi
V T„nA1í la vvrábAna lillfi C ÍXlIvřtlicbomažské burse nevěděla na kte

rinopiln ml Jojií oclimnná tnámka Jmt

nj1il rámkou TUné jnbonilletos míti porota jíž svěřeno bude

rozdělení cen velmi nesnadnou S Poiiifftd i J"dlf)0B whlckejr prodá- -

rou stranu se má vrhnouti a proto
také jen několik obchodů bylo
uzavřeno

Pšenice £ a tvrdá prodávána

104 č 3 Ji 02 č 4 85—975c

úlohu OMAHA

což jest o 167 mil bu více nežli

měly tyto státy loni Přebytek nad

spotřebu v oněch hlavních státech

korný pěstujících jest tento:

Obio VJ00OJ SSOUOOOO

Indlaoa W ""O ItóOljrtOW

Illlaoll u 3M wxmxxj mmtw
Mhwrorl WM) Mm
Stu mmm mwxow
íow mwm tmm&i)
truki mmw mvfitM

WILLOW SPRINGS DISTILLERY— Není opravdu žádnou roz

koŠÍ býti zi nynějších dnů v O'
maze hostinským Kde kdo snažíJarka č 3 J104

Vyrabitelé Ooldcn Sheaí čisté žitné a Bourboo Wbiskey
a IIrovy Kagle jalovcovéKdežto cena korný v Chicagu se hostinského co nejvíce vyko

se zvýšila tu v Omaze sklesla a

č a Žlutá prodávána za 39 £ 3

žlutí 37 ča bílá 38 t 3 bílá
Proti reumatismu pakostnici

bolesti v kříži způsobeným na Clelo toto nabídnutí

řisťovat! a chct-l- i tento míti po

koj musí platit jako mourovatý
Za městskou licensí musí platití
Jxooo ročně vládní povolení ho

stojí J35 a oznámení žádostí jeho
o povolení stálo ho Jxo Nyní

chlazením při vymknutí atd ne

Kiaxa příležitost k nsuyu mno-- i

ha velice cenných (velkosti i&o
však následkem sporů mezí Dee a

World-Heral- d o předáctví pokud
se týče počtu odběratelů stojí ho
oznámení žádosti o povolení J20

akrů) vládních domovin (home

steadů) a mezi nimi i pěkného po- -

(Jbroem imWW! 7ttrtutti

Vývoz korný minulého týine
obnášel 1583000 bullů což jest
o 300000 bu méně než týden

před tím ale přece jen cena korný

byla o Y% c vyšší a prodávána
byla koma žlutá č a 43#— 44

3 11 43 a mích 4?j4—43if
Č3 mleh 43 #1 bíl4 43#— 44

Č3 bílá 43tf-4- 3tf 4 39~4- -

bez třídy 30—40 c

Oves byl kupován exportéry i

obchodníky pro domácí spotřebu
a ceny následkem čilé poptávky
se zvýšily o % c Ča bílý prodá-

ván 33# 33 3 bílý 31— 3

zemku zavounovaneno ve vymern(
240 a více akrů v imperiál CalJ}

Nižepsany naDizi pozemeic svoj n

delší Čas k pronajrautí těm kteří

37#i č a mích 385 t 3 mích

37

Ov l % bílý 29CČ 3 bílý 38

l 4 bílý 37 tf— a8 £ a mích

a8# £ 3 mích 37—280
Poněvadž dovoz hovězího do-

bytka až do pátku byl malý tu

ceoy stoupaly ale když v pátek
přiveženo byto do jatek přes 3500
kuso tu agenti trustu rychle co

poSátkem týdne zasýlatelom při-

dali zase utrhli a tak ceny se od
těch předešlého týdne mopho ne

lišily Některé zvláště pěkoé ná-

klady přinášely JC— ale to byla
vzácni výminka
Také vepřový dobytek poněkud

sklesnul hlavně špatnější druhy
prnměrně však sklesnutí to neob- -

až J30 neboť aby se uchránil

protestu oznamuje raději v časo-

pisech obou a zvláště bázlivý dá
oznámku i do Daiíy News Případ
Johna Lindera velkoobchodníka
lihovinami v t 1209 Douglas ul

by chtěli samostatně hospodařit
Prooaimutí pozemku toho hodí

můžeme nic lepSího užiti nežli

světoznámý Anker Pain Expeller

Výroba jího děje se co nejsvědo-

mitěji Zbavení bolesti po užití

jeho rychle následuje Cena pouze

35c a 50c za láhev

— Zboží za ceny nejlevnějSÍ
můžetft koupiti u

Josefa Stérby
jehož střížní obchod v ě 2014 na

O ulicí úžasně vzrůstá a jenž

doplňuje své zásoby neustále

íerstvým zbožím které velmi

levně prodává Má též velký

výběr trvmlivé módní obuvy pro

pány dámy a dítky Na skladě

má krásné obrazy jež vkusně a

levně rámuje NeopomeGte že

nikde zboží tak dobré levněji ne-

koupíte Přijďte se o tom pře-

svědčit ia—

by se zejména k výpomoci tírr
projednávaný minulý pátek večer

již by dosud vodního práva Jiv zasedání požární a policejní měli ježto by je nemuseli hn

kupovat! pro své domoviny chtkomise vrhá podivné světlo na

praktiku World-IIerald- u Lindersmmmmmmme li bv si tyto tarn zabrati liliii

sdělí FRANK PŠÍKALuveřejnil žádost o povolení pouze
v Bee Později přišel k němu

Ponca City Okl22 —
PAlfl EXPELLERAl jednatel World-IIerald- u a žídal

na něm Jxo za to že nebude po
nášelo víc jak 5c vzdor tomu že

za minulý týden přiveženo bylo 1VrtoctMRnf véaml mM iékd poulili II
dán protost proti zádorti eho oJedno ( moohyih dWldiťol náro(h otob I

Pozemek na tródeV 5T ann'5 Rtxřoiy
w

povolení Linder peníze nedal

měl protest na krku Požární

mnohem méně prasat nežli oby-

čejně
Průměrně byly ceny následující:

m ti- -

Hpolicejní leomise po vyslechnutí

)IIO CAST 12 V ST

VNWYorku25ziřit692
Přesvědčiv m o pfadno

tchViho KOTVOVÉHO"
100 akro dobřeno póze jr t Voaoo Lindera žádosti jeho vyhověla a

tooas to
rovněž tak í všech těch proti nimž

WorldHerald protest podal Odt30fjQ8180

yU-- atáláho vdíilku aara-íu]-

kadrrtukdO při-vnm-

Jíidrmtolatvi nnllrb
niKfanakýfb Tlwitn-rfcýir- b

obraaft podob ftmft
Mlta nám bnad

um V AKT CO

P St PauUMInn

budov íásteěně vzdělaného Mj' '

rýž asi před půl rokem koupen' J J
za 13500 prodá se nyní za hf f

vých 12500 aneb vymění t(
?

1 1 _ 1 1 4 " I

PAIN EXPtUIRU a vyzUoO jeho

úíinnosto VStríl avfcUcM vydi-v-a

jí nesčíslné dosvWče ní pánu
yynifefljícicJ) y ysJíýcbijtoýeh
otcotbntvaharn připoilti sou-

hlas vúi k timMtHcrrvalínto

jiných hostinských však jednatel
leo4tom

World Heraldu Jxo obdržel Za

Voli pknUnJlépH
Eráry
Jtlorie
Voli k krtMiil

PrMUn3VplI
PrtU příjiUndní

PtmU hrabá tká
Orcm t)iK
jriCu
Brtmborjr mré

vjc ewt
Uáal9 BáiláftB #

HUo tum wjUptí
Máalo frm Ipitot ti iobrá

l(C to může je při nejbližší příležitosti
vvstaviti na pranýř — V téžeJ7S

Cl příznííCui "Pot Záp"
schůzi rozhodla se komise že ne

povolí v Omaze více hostinců 1

'
Pozemek ten vzdálen jest od -

Point asi 100 míl v Holt Oly : y

5 mil od městeíka Ewing (j

jiného městečka pouze a#b
Iiližfií podrobnosti adělí ocíK

40c

M-a- fie lib
17-- 195

IBUí

f —japraíver 82 rolífcycK ikol

K následkem toho sejde se salonu Oznamujeme tímto že p VÁC

PftlBVL jest oprávněným naiímfunl u tlifTtf ř
Johna Gunda v němž měli hospo- -

Charles Krepcla


