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Tato holká ncvyíaduje vylila

dovřní tifb nepřlrořný tílocvlk

a nemocný mtio Jínil Jakoukoli

zdravou potravu na niž má právč

chuť Ona povzbuzuje h neosla

bulo tCIesnotí-soustav- Fřednostl

tto Hořké dosvřdřujl lislre naM:b

neJlepAfch spoluobíani v každm

Hupni Života a dosvědfení o JJÍ
pfi"blvoMl Jitou pHHS četná n#ll

abychom Je mohli třeba Jenom

čáítcfnč uréstl
Toto Je nejenom pfisoblvý ale

laciný lék který kaídý mfiíe 1

opatřili
Pro dospřlé I díll Jest to neJlepSf

sílký prostředek a nápoj
Je zvMStc blahodárnou níínřj

liímu pohlaví Jakosllltel a povzbu-zovate- l

chuti který zpfisobí U

oiurzídost ""''tek energie

zir-!- ! dplnfi a zdraví a nový život

zaujme Jejich místo a kdykoli

Jednou podrobena byla tato Hořká

zkoušce žádná rodina nechce se

bez ní obejiti

Tóm JlcHž o© to

Po odealínf žádosti nSÍ korní

sařt vnitrozemských dnní a pHlo
žendn předolsu na vyraWnl

Kea-nedyh- o

vrchodo Inélcká hořké
žádoeť aby rproíténs byla dan

ri niífn rkdiimání řídí se in
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skleily v celku vlsk jeu nepatrné
l'o ize Ipatné druhy lly pomalu na

odbyt ale když kupci rychle brali

vícehny tepli náklady tu trh i

třrníto Ipilníjlímí náklady se oŽi

vil

Uylí bychom zasýistclom tou

radou aby Ipatně krmený doby
tek v aynějlích poměrech do Chi

caa nezatýlali neboť jim to při-

nese jen Ikodu

1'raiata ae drží v té samé cent

jako minulého týdo a všechny

náklady hlavni Ieplí lly rychle
na odbyt

Také skopový dobytek setrval
v třeh samých cenách jako minu

lého týdne a kupci se nesnažili

ceny tlačit! dolo pontvadž dováž-

ky jsou v celku malé

Ceny byly následující!
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Omaha 34 ledna '05

Spekulanti zde jsou pouhými

tatrmánky v rukou spekulantů
chicagských Trbne-l- i tam Ar-mo- ur

vlastni jeho zástupce Valen

roínlk Balt Boudar vío Dř VJ liobror- -

Chicago aa ledna

Nějaké radikální zmÉny v obil

dI'd trhu nelze jíl tento mfisícofie-kávat- í

Uursovnf medvědi sice

jíž celý tento míilc tlafiíceny ple
nice dolo ale v etiku rozdíly jsou

nepatrný poněvsdž i tito iptku
I1Č0I tkadcové rolnictví se obi

vají aby te nepíekalupírovalí
neprodali víc nežli co by mohli

dodatí
Možnáže nynějlí kříse v Rusku

bude míti poofckud vliv na oživení

obilního trhu a pak také ještě jiná
vlc Z Argeotíny ae totiž ozna-

muje že tamníjll rolníci drží pie
níci zpátky a necbtéjl ji posýlatí
do tíhu pokud nedostanou ieplí
ceny To by mohlo pfívodíti po-oě-

kud

zvýieal cen vzdor úsílov

nému namáhání medvědáaby ceny

udrželi v nyníjSf nízkostí
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Do trŽÍSť přiváženo jest nesmiř

ní málo korný vzhledem k té veli-

ké órodfi kterou jsme letoi milí
Dle toho je vídét že rolnictvo ne

chce e kornou ť ůyúéjSích cen

rozloučili a U čeká jeřtl na ceny
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Trh na ovci byl ušlý le bez

života a ceny nátledkem tobo o

poznání klesly 6 3 bílý prodá-

ván za iťi—ptá & 3 bily

—31 £ 4 bílý 30—31 č 3 mích

Zoji i 3 mkh 3o#c
Žito následkem mentích dová

žek rfitlo dobrou poptávku t ceny
yyilí Čí 3 prodáváno bylo za

81 í 3 77 a budou-l- í dovážky tak

rrulé tu ceny budou jettí vylil
Ječmen byl taktéž v atálé ceol

pří alabých poptávkách a druhy
ke sladování pííoáleiy 40—30 ke

křrr-eo-
í 3O--3- SC
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XJUJUXlř Od WW 3ToTdkrytí Z počátku týdne
ceny poořkud vstouply ale pak

sklesly a pohybovaly se v Uch ta
ftýc kolejích jako minulého tý
dne
l'o prasatech byla čilá poptávka

Importní a relkmiff

cliodriííl lihovinami

OMAHA IVJSB
výhradní majitelé

a tato ila dobře na odbyt avlak v
za cen skoro nezmřořných jako KAŠPAR COAL COminulého týdneLožné semeno ze aeverozápadu

e 1 oibízeoo táti21% trh byl
Jackdaw a Vure Vtter Samoliíných1 Trh na ikopový dobytek byl

čilý a ceny pevné vlastní avoje uhelné doly a může vám podat a

zaslat uhlí nejen na tuny nýbrž i na celé káry

Dejte nám objednávku 30
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jo £ 1 lil— 13 c 3 Iío— Český zákof šik zemře J
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(Zvláštní idčleoí) Musím vám 14 a William ul Tel 3387idi ítí Že vaSebo starého odbérs

Ul Jana 1'aula (dříve Jana ťav

líka) není více mezí živými 'Mm

řel po pťtítýdní nemocí dne 15

prerijfííli 1150 fi 1 19— 9 5°'
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Hoderíck Dhu Skotské kořalky

Escaptroong a Virginii Dare vín

Hepsoldových Kalifornských vín

a páltntk
"MALT MARROW" Kxcelsíor

Springf Mo

Sulpbo Salíae á Regent minerál-

ních vod též

"AHILENA" jedijé americké

přírodní katarícké vody

OACKLEY BROS
ImportíH velkO'
ob:hodoíl llbovinaml

OMAHA NEIÍRASKA

ledna seilostí víkem ve Whítland

lowoíhípu 13 míl jížnl od Webminulého týdna byly dosti řnaCoé

a následkem toho ceny poněkud ster Jiz jJík kdež vlastnil 330
akrn pozemku vie mČI dobře

JONII UDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě

síltó starámlmú iMú in Mři a likéry
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zařízeno Stařec byl vždy pilnýi

V prodělal za ivého života mnohé

trpké zkoulky Narodil se dnePAHI EXPELLER i zvláště ale proslulou z r 1881 0FC& JSTaylor37 prosiocei833 v čížkově kraj
táborský v Čechách a v roce 1867IMmi SUŘnfíb WttfAfi iinWmA

51
Za jakost vSeho zboží ae ručí yfa Ji )

1209 Douglas ulf OMAHA NE0
t '$li W44 UUCL odstěhoval se do Ameriky usadil Telefon 1815HV ť umu 19Yf

Ora
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tri ávmirt úfstftfM Bf- -

se ve Watertown Wís odkud

se roku 1878 odstěhoval se avou

rodinou do ílastíogs Míno Koku
f

UieJaa II aa 16 KefP

odbývá schází avou ve čtvrtek 35

ledna v Sokolovně členové jsou
žádání by se viicbni dostavili

li Sláma S A a P

Iittr Prokop Velký L tZHQ I0F

1883 zabral pozemek f Jižní Vt
koti a zde setrvat jíž až do doby POMNÍKY1

žulové a mnimorovil
kdy bo neúprosná smrt vyrvala
rodinného kruhu Zaoechal zde
stařičkou manželku dceru Annu

6 rumitliHl ttf+fHtrm Hnrntvt t 'trJitft

Áin-- a ¥UltUlM lít (fc

pořádá pravidelnou schůzí svou ve

čtvrtek dne a óoora večer v síni

Frankově Všichni Členové jsou Erank Norák 5Iprovdanou za p Antonína Hrabá
ka ve Webster Jíž Dak a čty
ří syny Fraoka a Johna v Hau

141313 So 13tb St Oraahs Neb
žádání aby se do schfize této za

včas dostavili jelikož mimo dolegn Wís a Václava a Josefa ve V1(naprott Hotlu Praha)TarwjUMMdrrkll'í žité jednání očekává je též maličkéWebster Již Dak r poměrech
veiaraaiaii rrn prače a zaručena nupl

11 Domoík v Omare Co aáethta tarlafvelmi slulných Pokoj budiž jeho překvapeníčko Přijďte viicbni
: lim r1ft tpt-i-
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