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Io obfdř včtilm dílem vyjití ai

na procházku nám neuSkodí a pro-

to! vycházím od p I'opfi!a a zde

již řeznictví p V Vondry hoatinec

p Fr J linka a zde pp Mallat a

Mallat ernlíný obchod hojno záo

beny vždyť oba jnou Janové jeden

jako druhý pouze ten vttíí přidal
ai za Jan K by pp kupující
ne prý nemýlili Zde nouxedí pan J
Zvoníček obchodník ne železným
zbožím větrníky a stroji Přítem-- n

zde zamČHtnán jeMt bývalý Oma-ža- n

pan J01 Iíartoí budoucí to

zdejší pekař Po druhé otranč ulice

je též značné českých obchodu a ho

stincAv Zde pan Trčka Jtalťa a co

nalévač neboli sklepník p Charvát

zve do nové budovy p Hatťy Zde

je budova pana KychláHka a tamto

hostinec pp Šafránka a Šerého

Zde jewt obuvník p Vrátil a ostatní

řemeslníci jako koláři kováři samí

to Čechové jon bodří veselí a

upřímní
Sourám ne po mésté a zírám na

obchodní ouiámky a firmy když tu

spatřím nápis "Noviny" a z domu

proti mné se vyvalí s balíkem pod

paží k neuvěření p vydavatel F J
llanzelín v patách za ním p lad
Kučera a p Velebný celý to perso-

nál "Novin" od květua to vycháze-

jícího českého čanopinu xdejsího
Panu vydavateli a personálu "No

vin" přeju v5e co jenom mé srdce

schopno jest přáti a "Novinám"

hejně rozšíření a tisíce čtenářAv

Vždyť kdyby veškeré české časopisy
tak nestranné články obsahovaly
neznáma byla by nám každá mno-

hdy tak zbytečná polemika!

Právé potkÚTárn pana K Ságia

edejsdio kapitalistu a lituji jej a

plnasnee ždjť třeba kapitalista
má též svoji kapitální tíseň by

pohodlné obléci mohl kapitální pro-

storný kabát když sám jest Uk ka- -

pitálné tlusťoučký Kol smíšeného

om Iio1u pana A Simonka bratří
SahatAv p Jos Havely a p Ant'

Herky samých to obchodntkft béřu j

se ka okresní radnici kdež pan E

J Spirk ten okresní kapitálek oklá--

dá za pomoci av ého příračího p K

Jindry kterýž též společné s p P
Šafaříkem jest nčitelem české íko--
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lim výtxná fcn lsřk která 'uk
žvlrtdy ntařl a (íerveité khdHky
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- stAl! Znamenitý "č

fifk Jpt p 'M-- hf kluk s kterým

jřt ptAtífht Zlíji! a diky jem
tu ti zavázán t% s Jk Tři kluky! pro
kánsné A nelii! tbitní přkrttori
zahradu v ni! Tří dámy zalévaly v

hfdc Zelené záhonky atd atd

Celé to bolí odpoledne v tom

WílhT mžikem uplynulo a jň pou
živ příležitosti p Hednáře svezl

jsem se a nim po české oadé rit

pádné ležící Loučím se se vimni jež

jsm zde poznal a vesele ubíráni se

dále

Po malú chvíli ocitneme se 11 pí
vovaru pana Jos Kobese západně
od mčsta postaveného a ěiníine zde

první sastavení Stojlť zde již celá

řada povozA 11a západ jedoucích
rolníkův kteří tu pravidelné vžly

zastavují na své cesté k domovu

A "kde se pivo vnřf tam se dobře

daří" což možno také na první po
hled zde poznali Vse prostorné a

čisté zařízeno a hlavní véc pivko

znamenité Cmté bez přísad nepa
délané! Není tudíž divu že jde

rychle 111 odbyt a budovy potřebné
množícím se obchodem stále so roz

šiřují

Posilnivše se znamenitým tím

mokem ubíráme se dále Mírné

vlnitou rovinou blížíme se ku Tur

key Creeku kdež delši most jest po
staven a k údolí podél potoku svou

úrodností známému kteréžto jest od

jedné do dvou mil široké
( Pokrtiovíul)

Dttleillé pro ženy
Zdá se jakoby žen a dívek různý

mi chorobami stlžených stále přibý-
valo neboť denno slyšíme na všech

stranách nářky na tu neb onu no

moc Zvláště jsou to nemoci žalu-

deční bolesti hlavy zácpa a nemoci

pohlavím žeuskvm potlmfnéiié
Životni lialmím jest v ohledu

tom výtečným lékem neboť od-

straňuje choroby tyto bezpečné a

rychle SeverAv llegubttor ženských
nemocí jest potřebným lékem pro
každou Ženu a dívku která trpí ne-

pravidelným měsíčním a nemocemi
a tím spojenými Cena Životního
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Prlhřirno která se řimi svého

vtirmlt ťltiítě prý Uk tňnt
aby sí pomohl k peřinám b#

kterých si jí nechtěl vlítl galán

který míl a ní dřikn

ltllt Vmí? Nármlní Msty
ři42 zprávu o velké bí lé která

v Praze panuje a krutl studeným

počasím valné Je stupňována i

vyzývají k přNpitkftm na úlevu

bídy
V ('h'lh panuje tak kruté

jestli ne krutéjlí počasí neJ Jaké-

mu těšíme se letošní zimy na tápa-d- é

Tak Národní Listy adéiujf
dne 20 ledna: Trvající prudké

mrazy a vřtry pftsobf cáhubně tej
in é tla na Venkové S návrší smeten

jest sníh do nížin a úžlabin a cesty

jsou pokryty vysokými závéjemt
lak že místy nelze ani projeti tím
méné projiti Nřkteré vesnice jsou
takřka od svéU odloučeny přístup
k nim buď nemožný neb nad míru

obtížný Polní práce jsou vAbcc

Eistaveny Na pole nelze odvážet)

hnftj čeleď má prázdniny I v

dobře uzavřených a zabezpečených
chlévích jest zima tuk že dobytek
so tetelí Vážnou ohavu mají rol-

níci že osení na pedícb z nichž

sníh byl odvát bude zničeno ft že

zejména pomrzne snad množství

ovocných a jiných stromů které

dostaly loni na podzim po předchá-

zejících vedrech druhou mízu
Také v lesích kde leží mnoho sně-

hu stromy pod jeho tíží se lámou

V Praze jeví mrazy zhoubný avAj

účinek zejména na obchod Venko-

vanů přijíždí do Prahy málo Kdo

nevyhnutelné nemusí na cestu ae

nevydá Veškeré obchody váznou
v povážlivé míře tak že obchodní-

ci velice na špatný odbyt si stěžují
DélnfkA jest značné množství bea

práce
Sbírka v Čechách pro rodinu

odsouzeného dra Svčtozara Ilurba-n- a

Vajenského jehož sveřepost
maďarská uvrhla na rok do žaláře

vynesla již $1 185

Htdopiny Komemlcého — "Ve-

lehrad'' píše: V Ilolesoví chová

pan prof Sporer vzácnou sbírku

dopisA Jana Amosa Komenského

četně knih a rukopisů bratrských
Též má nřkolik dél Komenského

o kterých se mílo za to že při po-

žáru v Lešně shořely Tyto dny
meškal v Holešově řiditel pan

81a-mřnl- k

1 Přerova aby se o tomto
vzácném nálezu přesvědčil a příští
týden zavítá do Holešova badatel

Komenského prof Smaha z Ra-

kovníka

Kou&e z hluky do notu Jan Jasí-če- k

22letý tkadlec z Vítkovic na-

mluvil si v Brně služebné děvče a

když toto nechtělo jeho milostné ho-

rování vyslyšet počfhal si na ně a
kousl je do nosu Neukousl i ho si

ce jak asi pomýšlel ale nedal ne

iťastné dívce ani potom pokoje Vy-

hrožoval ji stále v dopisech a rftz-nýc-
h

vzkázáních tolik že nebožačka
bála se nohou z doma vjrkroěit

V-da-

konečně xle policii která dle
' Mor Orl" rozzuřeného "nosolrav
ce" zatkla a odevzdala zemskému
soudu do vazby vyíetřot acf
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Uhání mohl Jřim makali klo

iolř# ntittnl dojil aby rťJí! !
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mUti tířiiK)m#iotii l#lnii vfr kt

rOU t l'N bicll í)ťff' hOtl IK h ití

tiftlilřjl ji mmmttí ani ř filí a t

] jak t IkhII mtilí jíi kray
Ka jř na malém rnUtř v Amerii--

nt iil I&tlnou ttl&tnoif i 1 1 i ráno

nilo na večer tniitriUi" lékaře

haU(li mf-áran- neb okrenllio n&

vladtiflio f fkiiž uxlroji-iiťli-
o

iiihp-I- I

HiÍ kravou a iloif Děvečka iKI4

vřeclinti }ráci ato kn muti dojit
t? bohaiilcb rodin kdo jHt mimo

dévackti l kočí jt-it- t lo jelio r&ce

docela obrácené nei v Cecliach

Nt! jme re vypravili na rpátečnl
ťfřttii přeíli juntě Kotlaný od Hen

Ah ai na druhý konce _ a Koílany

jnou hodnA dlouhé — a rořloucivře

ne a bodrými občany íli jme příky
xaae do Královic

V Klatovech jnmo itr&vili

dní a byli jiohoHtinou ti pana mlyná-

ře Ubla ve Cvrčovsi otce p Ubla

jr v Omaze knihvedoucího u "Po
kroku Západu" I'an mlynář nechal

nám k dUponici kočár a pár kont a

nái obyčejný program byl: dopole-

dne procházka v okolí do Dolao na

starý hrad Kotuoíín a odpoledne do

Klatov odkud jme e pravidelní
čaHiio — ráno — vraceli

Královnké inřnto Klatovy jet
živřjSI a veselejŘÍ než obyčejná
rnčota tó velikoHti leží ede c k

vojwko pro nči ne atavl nové kanár-n-

velkého roiračru pěkný park
hned u menta který ne v lété na ve-

čer návítčvníky jen hemží

Jako vfiude v fíechith jHtvícj
ženských než mužakých ale v Kla

tovech UAo nelze pozorovali tde

nedoHtatek ten nahržujt vojáci —

alcopoň ae tak zdi když n jeden

podívá na 17 párky h jak na ty pa-

nenky pyíní xvláétó když xe prochá-

zejí a panem frajtrem tu kouká

jfHtli ai jiní VNÍmajf že má hvězdi-

čku Jak já říkám len pán bfth

vXechno dobře řídí

Jeat zde též níkolik továren a

jedna % nich dodává výrobky uvé až

do Californie pro aávod bratří Kor

beluv jnou to olovéné pláitíkj na

brJélko a aátku lahvi na víuo

Nejvíce proululy Klatovy vými

karafiáty které ae tde hojno pMují
jaoa ide dfa zahradnici 1 nichž má

každý aai Sext Delto nedra ael rozlič-

ných druhův Jaou včtií než jaké

jaem kdy v Americe vidél a ta rot- -

manitoat barev jeot tak veliká že ai

nelze předatavíti lidný vzorek látky
na !enké laty aby nenaJel takový
drob karafiáta Na vdech výitaáh
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