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Cufcrord tftína

Jí kolínek Kolínka k sázení nalezou

m z čerstvých zdravých Btébel a sice

4 ai palců dlouhá kolínko v pro-iře- d

sazenlce Tyto se sázejí do

ífázdlíek rádlem vyoranýcb asi 3 neb

4 palce hluboko z KOiineK vypučí
mladé stonky i kořeny a když přijde

pohoda jeitě první rok vyroste dost

%ěkná úroda třtiny Kiera se ojumj

'upotřebit na cukr Obyčejně se ale

vnrrnf nroda noseče na seno které

patří tneri ty nejlepSÍ krmiva jež na

Íjihu rostou Druhý rok vyroste již
kná úroda třtiny která vydá od 80

% 100 tun stébel po akru Mnozí
t LnJ! tii ait třtinu nnil7H kil kr- -
I0IUJD1I Wt OWfcB Vít'— f — — —

ment a k tomu účelu se může až tři-

krát ia léto sekat a pokaždé jest jí
velká úroda Třtina se nechá na poli
4 až i 5 let načež se eaorá a sází se

buď něco jiného aneb opřt třtina

Druhý a třetí rok vynee nejlepfií
V úrodu Když Jest třtinové semeno

▼ ml4c má sléblo nejvíce látek

a Jest nejlepfií lun na secenf
lO# nii --Llf_f A maMKIua n£ml
mil

Lešetínský kovář

Před několika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báseň Sva- -

AnlV Vha: "Lesetinskv kovář"
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Jana J irín v Tnťríirt ttbil ih

kvj bovřilho dobytka
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t ř O a hod tnlrfi siimiIi tt lit
imíf obci utřsíná boute prová("ii

krupobitím Trvstt ai tn minut

kroupy v olirornnýt h poutih k

leini ne #yply tk tu tnolno bytu i

na hektolitry mřiti Krupibitíni
tímto zničena j viwhna nadíj

tdejáího rolriictia na hojriuii Iíi
()pní i- ú'liiě zjiřeráleno a do

terně zsttuČeno ttk le na nékterýcli

pozemcích pomkáno býlí mimi —

Nejvftíl řkoly utrpřly řepy Cbřšct

je úptně vtlučený a ze zemé trčí ven

holé pahýly

Velký polát v Nymburce — Ve

6vrtek dne 27 čerence po 2 hod

odpolední vypukl v Nymburce "na

Jálahi' oheň ve stodole dvora tak

zv Červinkovského nyní majetek p

Otruby který nabyl v malé chvíli

tak značných rozmérů že ohrozil

celou čtvrt města tak zv "Zálabí"
JelikoZ pomoc nebyla hned na místě

rozšířil se požár i na obydelné stavení

domu příslušné budovy a na stodolu

p Zrftsta které také v krátké době

ztrávil Poněvadž vál silnější vítr a

plameny rozháněl měli hasiči práci

nadlidskou budovy ostatní uchránit!

K ajj'éřt kutnohorské — Přinesli

jsme podrobnou zprávu o tom co

stalo se v Kutné Hoře při uvítání

amerických hostí tam zavítavších

Jak působilo jednáni zástupců poli-

tického úřadu na obyvatelstvo města

tohoto nejlépe patrno z toho že v

této věci rázem zanikly spory obou

stran jež v naprosté shodě Žádá za-

dostiučiněni za to co so bylo přiho-

dilo Rozčilení které zmocnilo se

všech vrstech obyvatelstva nelze ani

vypsati a jestli kdo poškodil autoritu

úřední podařilo se to v nemalé míře

právě těm kteří v prvni řadě jsou

povoláni aby ji hájili Dne 1 čer-

vence zavítala do Prahy deputace
kutnohorská se starostou panem Ma-

cháčkem v čele aby si u míitodržite-l- e

na to co se bylo v Kutné Hoře

přihodilo stěžovala Místodržitel

oznámil deputaci formálně — věo

ostatuó již známou — že okresnímu

hejtmanu p Suchánkovi byla dána

oěkolikanedělní dovolená a prakti-

kant dr Polák že poslán byl před
časem na dovolenou a sice telegra-

ficky Vsak deputace žádala aby

tito dva političtí úředníci po uplynu-

lé dovolené v zájmu klidu občanské-

ho do Kutné Hory více se nevrátili

Místodržitel vyhradiv si posudek na

základě zavedeného vyšetřování v

této věci deputaci to přislíbil —

Ostatně bude i oběma pánům pří

jemno když nebudou se muset do

Kutné Hory opět vrátit Okresní

hejtman se nejapné vymlouvá tím

že proto učinil tak "ostrá" opatření

poněvadž prý mu bylo 'důvěrně' sdě

Uno Že Američané se svými přáteli
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Hory aby tam mohli pronášeli řeči
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s jlotu Mirkéta Mi 'hlava f Cké
Lípy Karolina ďvi z Horal' to

víe Jikub Mt4 z líudfjovio Ant

My-- r s VI do Franti-- Krtu tm

Žilkoví Mirkns ldeřer Ťkyiif"

Vilém Niibea z líi'hřdoríii Joh

na llofrová z Miu Ikaloká po-

moc byli ihned po ruee tržt e raněni

dopraveni byli do inřtké nemopiii

ce V Táboře eho ranřni v jíždě po

kračovali Z ná Iriží táborského

vybíhá rovným směrem kolrj ve-

doucí ku Prsze líovnobížné ní

blíže ale k Táboru a rybníku Jordánu

yybíhá kolej pfm-ck- Tato za ná

dražím spojuje se opětné a vyhybky

jedné zshybajío šikmo k ní s kolejí

pražskou A jest s touto společnou

až k poslední výhybce v délce nej-výA- e

40 metrův (a sice přímo na vy-

sokém svahu nad rybníkem Jordá

nem) by o pak za druhou touto vý

hybkou opětně od koleje pražské
oJbočila a dále již samostatné k Pí

sku vedla Jest přirozeno Že když
obě trati mají za nádražím po kus

cesty kolej společnou žo nesmí býtí

vlaky oboj tratí ze stanice vypustč

ny Nuže v osudné noci opozdil Be

vlak od Vídně jedoucí na nějž vlak

jedouci do Píiku již v Táboře čekal

Úradník jenž té noci službu konal

pan Jan Klement jenž byl hned ze

služby Huspeudován doznal že vy

pustil opožděný vlak vídenský ve

443 hodin ráno směrem ku Praze

Ale hned sotva mu zmizel z očí že

přijel za ním již vlak písecký Stroj
vedoucí vlaku píseckého J3aar ale

nepochybně chtěl nahradili zmeška

nou dobu — kyneť mu jinak konven- -

cionálnf pokuta pro zmeškání spojení
v Kažiclch a jel nepochybně za osob-

ním vlakem s velikou rychlostí

Strojvedoucí pražského vlaku pak
Biiad mínil nepochybně předjeli zvý-

šenou rychlostí vlak písecký již již
ho dostihující a dříve než by oba

na společnou kolej dojeli a tak sráž-k- u

tamoziti — ale v tomtéž okamži-

ku již tu byl parostroj vlaku písec-

kého a vjížděje teď na společnou ko-

lej na níž se už pražský vlak nalé-

zal vrazil do jeho středu zachytil
zadek poštovního vozu pražského
vlaku jejž pochroumal vysunul dal-

ší dva vozy téhož vlaku z kolejí

překotil jeden vůz I a II třídy roz-

bil následující dva vozy III třídy a

ještě jiný vůz III třídy porouchal
Dálších 7 závěrečných vozů písecké-

ho osobního vlaku jakož i dva vozy

téhož vlaku ihned za parosirojera

převržené zůstaly pak na kolejích
stáli a6 byly též trochu pošramo-

ceny

Velmi často přihodí se že ledviny
zasaženy jsou chorobou povstávající
a onemocnělých jater Kdykoliv v

podobných případech použito jest
Dr Aug Koenijra hamburských ka-

liek sou nejen játra nýbrž i ledviny
v krátkém čase do pravidelného
stavu uvedeny
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severu nejvíce koleni Itudé řeky
okolo Ft Worth Daltm a na Jih

až za okres Hltí kde jest té}

mnoho ČťcbotiHiravanft usazeno

V okolí Itudé řeky Jest též

v pšeničném kraji v okolí lowa

l'ark velká česká osada Oves

a Ječmen se též dobře vedou

ječmene se vsak mnoho nepé

stuje
Ovocné stromoví se daří v Texasu

velmi dobře poněvadž však pan Fa

biau z Ualletsville Tex již napsat
delší pojednání do Hospodáře o pěsto-

vání stromů v Texasu a JeStě více na

psatl o tom míní nebudeme se do

bližšího popisu o tom pouStěti

Z jiných plodin se pěstují v Texasu

s velkým prospěchem vojtěska a mil

leta Byly též konány zkoušky s ra

mií a jutou dosud se vlak pěstování
těchto rostlin neuchytilo

V neJnověJSÍ době se počala hojně

pěstovali canaigra o níž byl v Hospo-

dáři již několikráte bližší popis Jest
to nová polní plodina nalezená hospo
dářskou stanicí v Novém Mexiku a již
se používá k výrobě třísla NejvétSí
farma canaijrrová Jest blíže Hockley
v okresu Ilarris nedaleko Houstonu

a náleží pp Kerr & Hafner Obnáší

1500 akrů pozemku z nichž jest větši-

na osázena Canaigrou

Tabák se počal též v Texasu po-

slední dobou silně pěstovat zvláátě

v okresích Montgoraery a Ilarris kde

jest krajina lesnatá a hlavně aříve

zmíněná červená půda Tabák daří se

výborně a jest dobré jakosti Těstují
se hlavně druhy kubánské a i se

konané zkoniky dopadly
dobře Píntovatalé si slibují že bu

dou moci zásobitl americký trh

li jsme vydánt druhé v mnohem

íepsl a dokonalejší úpravě a větším

formátfi než bylo prvé Báseň tvoří
kDiha o 88 stranách a prodáváme ji

po 25c Do Čech se zaručením

za 50 centů z druhého vydání (ana
kniha valně těžší) za 65 centů

Adresujte:

Pokrok Západu Omiba Neb

Hxxs a Žižka
Krásné dva litografováni obra

zy představující leské velikány

Husa a ŽiSku hodici se pro spol
kové a veřejné tnistnosit jako3 i

ůro rodiny stárne nyní na skládí

Prodáváme je oba po $too aneb

ta prémii k Pokroku Západu ta

doplatek soctů
Vyd Pokroku Západu

Pánům úředníkům spolku

Últtni (obchodní) knih v iako

Ledrers Journals denní knihy a

ťine od 7fC nahoru u Pokroku

Zděeulm

( Líceno v nl ostrými taby ponémČo- -

fini českých aeain cizozemsyiui

fabrikanty a vřelá láska lidu české-

ho k řeči otců svých Lcíetfnský

kovář vzor pravého Čecha vzdoruje

nahám ponřmčovaeím a zaplatí

Tsdor svftj Životem neboť za poněm

éovately stoji mocné rameno "záko--

at spravedlnosti" M™ P"n
▼ sloha lehkém přece úchvatně jí
tmavém způsobila veliký rozruch

Tlak ten trval na krátce! Vláda ji
l ukonfUkowlal Jen něco málo vý

tisků před konfiskací rozprodaných

přillo mezi lid

Jsouce přesvědčeni že přijdem

přání každého
milovníka

rNstřlo četby vydali Jsme se svole- -

sím spisovatele báseft tuto ▼ plném
znění konfiskovaného vydání A v

očekávání tom jsme se nemýlili

IWhem prvého roku vybráno prvé

vydání skrovné oviem a uspořáda


