
$1922 výbava%5

Tržní

— ííáJy AOUW Nebrasky
odbývají v těchto dnech u nás svfij

sjezd a domy ná hlavních ulicích

jsou takřka všechny jim na polent

okrášleny
— Soukromá zábava řádulívě

zda Svobody Ž 43 ZČ1JJ- - pořá
dána minulou sobotu vydařila se

11

VWad toTooUrozhledy i
dobře UČattoíků byla hojnost a — - ima 1 í i y ' u 4

bavili se všichni v rážové náladě
znamenitě tak že se jim ani ráno
domfi ještě nrchtěla %Jf ji

45c £ 2 mích 45 £ 3 mích 45
£ 4 mích 44
Oves £ 2 bílý nabízen za 30

£ 3 bílý 29 tf £ 4 bílý 29
£ 3 mích igýn £3 mích 29

£4 mích 28#

— Tak pozor krajanky! Hoďte

na sebe fiáké to kalikové kvádro a

bajdy příltí sobotu na kalikovou

zábavu sboru Olivová Kacolett
č 35 JČD v Národní síni Mě

šťané a junáci nechť si koupí na

to u Štěrby nové boty neboť se

ty naše paničky na ne strojí že je

rozmotají až bjdou kramfleky od

podlahy lítat a kdo prý přijde vř

Chicago 9 května

Následkem pověstí Je může do

jdi k vilce mezi Japonskem spo
je&ým Anglií a 1'rancíí jež jest
neuktált obvinována z porušování

neutrality pšfinífaý trh jevil po-

někud větší Živost a ceny o pozná'
ní stouply Ostatní plodiny po

držely své ceny jaké měly minulý

týden
Ceny byly následující:
Turecká ttiv ozimka £ 2 94

--~9$'At t 3 85-- 93 fc i
tvrdá 91 —93 £ 3 tvrdá &8— 90

Jarka £ 1 severní 9G—97 t 2

93-- 97 t 3 88—50

Koma žlutá £ a 47 -- 46 £ 2

mích 46— £2 bílá 46— '

47 £3 bílá 46-- 4tfi jHtf
—47 £ 4 44—45 3 —

4' '

Oves £ 2 mích29— 29 £ 2

bílý 31-- 32 £ 3 bílý 29— 39#
£ 3 bílý 29—30 £ a bílý 29
—3Qí

ve starých bude jo mlti do rána

na címprcampr Nezapomeňte s

dostanete kytičku)

Trh na dobytek hovězí byl vel

mi mdlý a oátleekem toho i ceny
nižší až o 10c Podobně i trh

vepřový byl mdlý a ceny o 5 až

zoc nižší
f

Průměrně byly cenr následující:
Volt píkid IHMÍ- - 1

ttiff 1 J7ISÍ&6O0

JHiiw tamto
Voli U krřnut tZMKUtO

řtMuitjii i7a
PrwU proatMni SI2'43517
l'fMU brohá MU
ír nj:pli 4 fi"Ó4 7

lliBU S

Oumfwrjr no4„„ K3' ílb

V)c rífilT4 „ Iftí
'

řr" ' 'VV' 1

— Slečna MaryScykora jež po
mnoho let vyučovala ve veřejných
(kolách v South Omaze vzdala íc
svého místa a odjela na návštěvu

do Kalifornie Kolem 1 června

Pošlete mim Jeden dollar
u olď"liívkji 'y '"6l:í líplřiou tuto yfíihtu
r kuflku po í'X)M'm rirt ki!f)iiko!iv HlnM ku

prohlídnu 1'ípokojí II vrtu doplittítw JudniiteJI

expriídftoímtl 'UyU-- iH1 a dovozné

Xi)ririotii4fil udali prVMJ mini dl uveďmho
ndvodu HtiUn! % to U ván ví tUthiv pudno

Vňe co olxlržfti)
ÍIovliDý oblok vrtní tllW
I Ykny wfkký klobouk jdkíkoHv Uurty a vzoru 2W
i'íír luo-iní- i h stí!VÍ:6 v :crÉ 'iSM

Mudrcovou ixsbo pcrkalovou koMII v ciui 7tt

J 'ír pík nýcli M v í!cné W

J'(ír vzorkoVHitch neb Jdnolrev puníocli 1

V:kny kíiptínoí dátek 1 bure? nýin okrm 15

Vízii)kii 'b botjvý i Jifdvíibný n(lkrřník !í5

1'lMnf kufřík m olí(k % nápodobené kftJe 2M

Celá výtava v ceně $1950 pouze $1145

Velkosti 11 míry
Pnurfno m víl)fM tuut olijmlnitil

Kubííír i')U vclkosll od85 do 42 v pruoii
-- udejte

míru v nroii
Kttllioly J"i v Pftu od W) do 42 v rozkroku od

í}() ío M - (jihíjty ol)6 míry
VoSif Jou od U do 17~KI))b()iikjr od H 7n

liy od li'4dolt —Klřťli od ti do 11

fJddUo odo vži lto WduKou vclkoNt poznnmene)-U- s

'Mhá chU'k ihn U Jomnílto modrého irw
nebo jumnébo kttňinírii tl (Ujvlotu

nastoupl místo své na poště

- Ve čtvrtek odpoledne zemřel

v obydlí svém £ 1508 Madíson

ub I C Knight člen školní rady
south omažské Před krátkým Ča-

sem se silně nastudil a brzy na

(o stížen byl zánětem plic jemuž
vzdor pečlivé obsluze lékařů pod- -

ehl Zesnulý byl 53 roky stár a

22X-Í6- I4C

''M4alofrai imjlupli i~tic
Minlo rrm Ipti4 U dobří Mí ''

SIplM „ !0í~le"
Kubuy Jle "u

KohottU c

lířwřMt - Iřil5i

Kansas City 9 kvčtoa

PSenice £ 2 tvrdá 91—98 £ís 3

80—96 £ 478—90 £ 2 £erv

91—98 £ 3 80— 9O £ 4 78 —

90

Koma £ 2 mích 48 £ 3 48 £ 2

bílá 48 £ 3 47#
Oves £ 2 bílý 32—32 £ 2

mích 31—31
Žito 70—73c
Seno-Timo- tby I950— liooo

výb prérijní I775— 800

zanechal zde manželku a čtyři

dítky Knight bydlel v South O

maze po patnáct roků a těšil se

všeobecné vážnosti Byl po léta
zaměstnán v nakládárnách CuJa

hyho a v minulém dubnu zvolen

yi podruhé do školní rady Po
hřeb zesnulého odlýván byl v ne

Depí V Omalia 3ST'o"b
děli za obrovského účastenství
obecenstva na hřbitov Laurcl HillUc

lumihké )fc
ltitfa04O

Žito skleslo též v cení a trh byl

mdlý Čís 2 78 £ 3 74

Jctmeo byl taktéž v atálé ceně

pří slabých poptávkách a druhy
ke sladováni přinášely 41—47
ke krmení 37—39c
Jetelové semeno nabízeno za

$1400
Lněné icmcno zc severozápadu

£ i nabízeno za Ji39á trh byl

pomalý
Dobytll trhl

V chicagském trhu nejeví se

mnoho změn v cenách a ty zůstá-

vají nepatrnými rozdíly ty samé

jako byly minulého týdne Po-

ptávka po veškerých druzích jest
íilá a vzdor tomu Že dovážky
zvláště vepřového dobytka jsou
velké tu viecboy zátylky jsou

rychle prodávány

Ceny byly následující:
mul í riJ!f4i rol) líO fiKK)

l(ril(U k prMtfatffrfn „„ H 4iA7

Voli k křswnl „ %% VXCLhW

tLrkvy „„ ÍaftTS
iáui(4 „„ S OO&tVCW

Tlt„ SWa75
J'r #t# USkl n)!! fifMOftW)

frtMMMká Tlrn4 W 6M)

i'Mu bři4 mstítu

VJe„
Mialo n4nl4rfl SOífcOc

Voli iKul S 'tj!"(4i mm
I)třl U pni tmlui

— Jednou z nejdfileŽitějftích
záležitostí o nichž jednáno bylo

Voli k krmeni
pondělním večerním' zasedání

Kfíry

Kalikový PLES ! Iměstské rady bylo uprázdnění li
ul od 29 na západ k tratím V- -

Jl(f)i
TtUU

ťrnat iicjlťilí

Uj)ftřítl(l
P a uličky ve Čtverci lO od 13 k

uspořádául pro zamýšlený Petersovrr

mlýn na šrotování píce Ordinan
ce ta byla čtena ponejprv a pak
odkázána právnímu výboru Dle

ordinance této však uprázdnění
ZK 80UTII 031A1IY

#: ulice a uličky stane se platným
teprve tehdy postaví li a uvede liTři Litvíni vyilí si předmiou

Sbor Olivová Ratoittt ú 35 1 CO

V HOllOÍII líl líVllllt wos
v Národní Síní ai a U ul' South Omaha

Vstupné 25 o-nt- fl

Kždií WílvISlřvnlco msí Ut pllnesn" tAn odiUi'i oví b Su5 Každý

nilvAtSvDÍk ktry ti tntHniid din () triku yt'r "bdižl pHduvkefU

péknoii čerstvou smnorostlou kytičku

Íi!lx8 O dobrou hudbu a řízné nilpojo pomUiM t VÝJ50H

v činnost Pcters aneb společnosttou nedělí časní ráno na hon a
kterou zastupuje mlýn na obilí

jdouce kolem íarmy p P Heriana
Ordinance kterouž se nařizujebydlícího 3 míle jihozápadně od

South Omahy zastřelili mu psa společnosti telefonní umístití drá

ty pod zem čtena byla podruhéPan Ilcrian protestoval rázně

proti zločinnému jednání svátífi — Jate-l- í unaveni nic vás tak SSSSSftWIMSWSMIlUHSnícb střelců avšak spustlíci ti

chtěli i jej zastřelit! Proto pan mmmsmu-i-V'
neobČerství jako sklenka čerstvého

pěnivého moku a proto kdykoliv
chcete se občerstvit! zastavte e v

hostinci jejž po mnoho rokft řídí

Iltriao pospí§il k panu Fr Hra
bíkovi a telefonovali do Papilíon

pro Šerifa Na to spěchali oba

pkd4 í k )řifiim a W

fithfUU tWJ7Q

Omaha 9 května

Trh pšeniční stále postrádá ži-

vostí a následkem toho i ceny

plenice zastávají itejnýmí neboť

o kolík jeden den vstoupnou o

tolik druhý den zase klesnou Za

to poptávka po korně jest ěilá a

jelikož velmi málo do trhu se jí
dováží prodává se za ceny poně-

kud vyšlí
Průměrné ceny byly následující:
Pšenice £ 2 tvrdá prodávána za

8O—77 £ 3 tvrdá 78—85 £ 4

tvrdá 6o~ 75 £ 3 jarka 86 £ 4 jar-kaH- o

Korná £ 2 Žlutá 45 £ 3 Žl

45 Cis 2 bílá 45' ť i bílá

Jan Červený
na 20 a Q ul v So Omaze

krajané zadrzírai honci a dohonili Kytičkový p LES!je blíže farmy p J Hrabíka Když

pak jeden ze zbojníka chtěl se Budete vždy ochotně obslouženi

Mimo výtečné pivo má na skladě

ty nejlepŠÍ kořalky vína a vobec
vrhnout na p Hrabíka namířij uspořádá
tento nad pučku a tak přinutil je
i jeho soudruhy ke složení zbraní! vše co v hostinci prvé třídy lze

obdrŽeti if
Iiczbranné hooce pak hnali kraja

— Dovolujeme si upozornit všené do Papilíon a setkavše se bllžu

města ie šerifem světili mu za chny naše příznivce že přestěho
vali jsme úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

L020 Věrnost čís 62 F U of A

v Noliotu tSO Ifv'íini UM)f5

v síni Fraňkově ar a S ub So Omaha

Vstupné 35 c nt6 394

Ku£ za vzorný pořádek a milé pojiavcnf se všech uřa$t-ník- ft

k hojné návštěvě zve 1'ofádajfcl výbor

jatce Jelikož Litvíni neměli ho
nehniho povolení byl každý
nich odsouzen na čtyry dny do

vězení a k zaplacení pokuty v ob

nosu ?5oo a ke všemu tomu byla
PRSNÍM BOLESTEM

jim zbrafi skonhskována Vý

strsŽný to příklad pro honce kte
říž v bezuzdné rozpustilosti ohro

východní stranu 24 ulice mezi

N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme mocí každému léjxi po-

sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě

Navštivte nás S učtou
Crosby-Kopielz-Cas- ey Co

tí Tel 614

Home Furnlturo Co

503-507--
509 S 24h St— PřJ

dáváme veškerý nábytek o ao pro

rheumatismo pícháni y bocích atd

"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER

žují nejen životy domácích zvířat

ale i životy mírumilovných rol

nika VlniMiiY yniiVonÝ l"wl ÍMÍCJ
VlWftKlt

JOB Q Vosaoek
11 a ji a S ul v South Omard

— ťraRkova kapela n!eho uči

tels české Školy zato překvapila

Objednal si totil k dětskému di
cent levněji nel v Otuaze a to ta

vadlu 30 dubna od kapelník lest
hotové nebo na výhodné splátky Nuřupii n4 mílo fty MtrUřv hMk Mlo I vrlkooblnM kidul f

knol víiiiuitruliti h itruvjíii
kulií-nuký- m vliitmt tVtiy jui vtliiit mírné Xhudebníka a tu máli přihnala ae

Přesvěďla sel U
mu skoro celá kapela t spustila rhjiťlo a liiiduM viritfl idolditítiiil Hv—

— Krajané ji! potřebují dobrou WIHIIWMMIMIIIIIltWItiWWWHtWMWMtHtHpři divadla samé ovettury— radost

poslouchat Co nejleptiho vlakk a lite fan h li4rilli Mk Ul KriM práci fubsřikou nechť sq obrátil
d&věrou na otvědíenéhu aubtilhopři tom — hudebníci slinkovali

zdarma— a proto nechť přijmou
od učitel a Aflnkuifeíth lákn

lékalo dra Uailsyho jchol rtřa

dovna naléii se v 3 posthol
1'atton UlockuiOiiiaha M —

4J
Pfodplaito so na Pokrok pouze $1 ročnů1 n i

srdečný dík


