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Tento týden rozvinula se pooě
kud vftSí Čilo&t v obilním trhu a

to vetboií hotovém i v uzavírkách
k budoucímu dodáni ale ceny ie

ilepSily jeu o malé poznání a far

meři z takového nepatrného zvý-Se- ní
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Také v obilním trhu zdejším
který jest odleskem chicagského
jevila se za minulého týdne lepší
čilost a ceny zbo!í hotového po
někud stouply HEFEVIKL 1MV1G0RATDB
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Je tó zvláštní 'že vzdor tak

pŽkné úrodě korný jaká byla loni

této jen poměrně málo se posýlá
do trhu Spotřeba domácí jest
dobrá a i vývoz jest čilý a ten bude
stále ještě větší protože Argen-
tina svou úrodu korný skoro již

prodala a nová její úroda jest
ohroíena suchem Spekulanti
"předpovídají že cena koroy co ne-

vidět vstoupne :
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riijtřai ttráUoa Kruplfka enkunl trí nodvhn vvchado lidické hořké m

řidostf aby spro&lérift byla daní
no rxMlvm rkoiimání UM se in

umí byla přece jen kryta tak že
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stálý a čilý ale kupovačí se bojí
aby íarmeři příliš oeztloustli a tak
s těmi přídavky jou tak opatrní
jako Jakomec s almužnou

Vepřový dobytek měl dobrý od

byt a ceny byly následkem toho o

5c vyšší a skopový dobytek měl

pevné ceny a všechno co bylo při
veženo bez obtíží bylo prodáno
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Poněkud čilejší Živosť počíná se

jevitt v jatkách a dobytek přiváže
'
ný jde ca odbyt za poněkud lep-Sí- cb

cen Zde kupuje se nyní také

hojně dobytka pro východ a tato
soutěž zasýlatelům prospívá

Vepřový dobytek měl dobrý od-

byt za zvýšených cen a jeden

pěkaý náklad přinel 507 oej-vyíi- í
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měrné ceoy byly zvýšeny o 10c
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JRepsoláovýcft Kalifornských vínIka Knofl Mary Kua Maria Vana-a- t ůtť

nt výbor Maria ioii a Anna urouu

líal MflHba í 1 W ť
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neděli 12t'&fav chflz P'í5í
v síni p J V K v 3 h°ď odp

výSorpvé jsqj ašpara Všichni

schůze té dpf Žádání aby se do
tavili

v uiíaícl v Hokolovnff l'řd-dW- a AI ulála

Vařloua 1H5 S IHh Ht rnitopHd Harbora

Bohk Ho Hth ♦ ! Anna

Hiiba I7(H Bo Hth f t p ikluqnwe rr irřV#řvelJ''í7'

lMh & Wtlllam Pt vřUkyníM frlmík pra

vodkyn M l'ráda vnitřní ítrií I IniSjsk
Nájbdfcem zvláštního

lilphni' irhnf ca mi Wo
vnnkovni uttif M Tomwi vynoř in j i

Tefli Hullkan Ja vavurKa jrr nrnvcn
hJovy lék avlr L Bwobodii
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Hxctlsior Spríngs Mo
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Též

Jediné americké přírodní katari
cké vody

CAOKLEY BROO
Imprt-í- l a velko-

obchodnici lihovinami

Mám Ul na prodej v těchto stá
tech pozemky nevzdělané na kte-

rých mfiže človřlí peníze v krát-

kém čase snadno zdvojnásobit!

Výlohy za pqlovičol cenu jízd-

ného do Oklahomy a Indiánského
území první a třetí úterý každý
měsíc

Kdo by si přál dalííbo vysvítle-o- í

ohledně těchto krajin nechť
laskavě dopíše na

- Louis Straka
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