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Iev4té Číslo "Ilo-po-Uř- e" vyni
ká jako všechna donivádní jak
vkusnou úpravou tak vjbřrem
pěkné a iilit-'n- é látky právě tak

Jako všechna čísla donavad vydaná
Jest viděli le vydavatelstvo neše-

tří nákladu aby z listu toho učini-

lo vše co VŮben učinili se dá! Již
dnes může "Houp" čentně přidru
ži se k angliekým listům hospodář

ským a není zajisté dalekou doba

kdy jeden každý farmer vítati bu

de "Houp" na své farmě co milé

ho hosta a spaiřvati budn v něm

svůj orgán Již dnes 11 rolnických

spolků vyvolilo si jej za svůj or-

gán a kterýkoli spolelt si tak přeje
učiniti může uveřejňovali adresář

svůj v "Hosp" zdarma Jmenova-

né číslo (poslední) obsahuje násle

dující články: Dobytek černý

kudrnatý čili gallawayský s vel

kým vyobrazením býka "Crusader"
Dále následují v tomto pořádku:
Výběr plemennýcb prasat — Kdy

připoušlěti svině — Nauka pleme
nění zvířat (Dokončení) — Tržní

zprávy — O vápnění — Ošetřová-

ní cukrovky — Směs travin pro

tápad — O vzniku půdy — Dobrý

pokyn (Podává Vojta Chládek)—
Hovorna dospěla k dotazu Mr tak
že průměrně na jedno číslo 18 od-

povědí připadá — V obohodních

poznámkách nalézá se stručný po-

pis nejpřednějších stád vepřového
dobytka ve státu Nebraska — V

drŮbežnictví nalézá se: Takových
je málo s vyobrazením věhlasné

slepice plemene kočínského "Lady
Chestnut 7" — Ošetřování krůťat
Ve zvěrolékařské části nalézají se:

Haematom na pysku stydkém —

Koliky či hryzení Včelařství:

Vybíjení trubců Na redakční
straně nalézá se 35 drobných noti-

cek článek "Farmáři a hospodář-
ské výstrahy" (otištěno ze Slovana

Amerického) od J K Mazače —

Netopýr náš nepřítel V zahradni

ctví: Pondrava — Úprava vl

na hroznů — Ovocnictví v

mokré půdě — Zábavky v ovocni

ctví Dále následuje Mudrosloví

rolníků Velice zajímavou jest
dvanáctá schůze "Ženské Ilesídky"
která zaujímá plných 5 sloupců

Vychováni dítek od A Safáříkové
z Wilber jest nejen stručné ale

pěkné a cenné pojednání Dopisů

jest poněkud málo pouze 3 sloupce
ale za to tím zajímavější Před

platné na tento užitečný a pro po
kročilého farmera nezbytný list

jest pouze 1100 Předplatné budiž

zasýláno na adresu: Hospodář
Omaha Neb
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vo-lov- i Karlu Lm lvíkovi zastával

rif nf arcltévodt Otto při-

padne také íáf ňřklfjií h repř-senUnSnf-

povínnontí korunního

princt Hudolít Arcivévodovi Otto-
vi kromě vrchního hoímis'ra pří-délon- i

budou jeíté dva vojenští
komoří t nichž Jeden uherský!
Jedná se tedy o výchovu arciv

Otty n následnictvl na trůně
Ale ani arciv Otto není úplně
zdráv! —
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itiico V Drážďanech byla v so

botu 20 června otevřena výstava
sankého řemesla a um takého prů
myslu jež potrvá do 27 září Za

slnhuje pozornosti proto že

tam zastoupeni jsou také Lužičtí
Srbové samostatným oddělením ná

rodopisným kteréž jest velmi za

jfmavým Je to první veřejné vy-

stoupení lužických bratří jímž
mají ukázatikdo jsou a že žijí Kro
mě několika chat ("lužická dědi-

na") poutá navštěvovatele výstavy
národopisné museum ve zvláštním

paviiloně v němž kromě toho i

kulturní snahy srbské jsou názorně

představeny
Elektrické tramimye v Praze

snad přece budou Pražské za-

stupitelstvo se totiž rozhodlo: 1

aby obec pražská sama uvázala se v

podnik zřízení nových dráh tlek

trických 2 aby následkem toho

nabídky v příčině zřízení a provo-

zování dráh elektrických různými
kontraktory podané byly zamítnuty
a konečně 3 aby rada městská byla
zmocněna ve příčině tratí jež ta
výhodné a naléhavé uzná opatřiti
ihned projekty a rozpočty defini-

tivní a aby v příčině stavby a pro
vozování l opatření potřebného ná
kladu a správy elektrických dráh
sboru obecních starších potřebné
návrhy předložila Jenže vše má

háček Při známé liknavosti

pražských milostpánů se my asi té

tramwaye nedočkáme

Jíutui) pomník v Praze se nemů
že k uskutečnění dostati Spolek

pro jeho zbudování nemůže Heku

s místem kde má státi Ačkoli

po dlouhých hádkách konečně pře-

ce postoupil k jakémusi rozhodnu-

tí Výbor jeho totiž trvá ve příči
ně místa na propůjčení velkého
náměstí Staroměstského s důvodů
těchto: I Zvláštní komise od

borníků svolaná městskou radou
uznala že Hunův pomník pro vel

ké náměstí Staroměstské znamenitě
se hodí II Také městská rada
oznámila výboru spolku zvláštním

přípisem ze dne 27 března že pro
pomník Husiv v první řadě hodí
se velké Staroměstské náměstí III
Jest to přání většiny české veřej
nosti aby pomník Husův stál na

nejvýznamnějším místě královské

Prahy V případě že by městská
rada poskytnuti tohoto místa ode-

přela odvolá se výbor spolku ku

sboru obecních starších aby v této
důležité otázce rozhodl a doufá

pevně že se v obecní representaci
nalezne většina rozhodných vlasten-

ců kteříž ae pro Staroměstské ni- -

Jt divem
Ilrajej)ře X0O kusů Jfst tak

nou iiilrpxu
aiimton

OliplUttENl: Dt nnřdoi-hí- i nánlmUft
A UISTtJN kouiilll Obwli liilniilio Ji-- t přivé
praví:

„„ „ „
t i a i mauuiiM MiiriiiK V tťiry rt it'W

Z:i!li'ti'l (iii(il)Ji-(liiív'kiii- i a IcnUi kránnj
liiiiln vám zunIhii Inilíí :l tupluiiu pooUlrJU-ii- i

l'4nov ! (i-- iirmloii Jt ní Iw m ihI vin koupil iliícl mní v (mfiilku Iloplutll Iwtn -l

v Mount J-- nim ňplné HiKikoJvn a kilylyi h
limlil knlllllll líní nnllil l)Vl:ll ti l Hul zi ijn ua tum l hlLn v:uL ii !i

lv
tukový jako liilllonu Jlníi li Í'un K M lima

Mln Ky lOHulmn IM&
I Oř 1 II y

vu v koatuUi a iiidílnl ímilf Jukoí
v M limi

MANUFACTURINC CO
45 vese-- 8t„ NeW York

pomíň iivám nMmJi k ilopnivÍMrní ipfum (loinir-noKt- i H úctou Vi

Adresujte na i 8TANDAQD
PO Bo 1355 tsii

THE UNION

proiHv Uvi-lin- l

DRIVI wiitn mm ii

výpoty k oilliaSnutl

LUMBER CO Winona Mlnn
dHvI iMf Je přímo rrmirfim m-t- t Jiným
ririiia milí in i 711it iin

Mfi-- t koupili dflvf lak lanlno Jako Jo
koupi ot)ch1nikHl nřjl Je kuiiuji-t- a I Uiullti-- k u

Oh1v1iik Ullt#l

FRAZER AXLE GREASE

rům opét nabízí te navzájem v

náhradu za pobořený takto a jim
tak proupříný duatism aequivalent

jehož cenu ovřem nechtéjí uznati:

udobření Slovákův pomocí fenkou
Za toto usmíření Slovákův nechtějí
na kolik alySím Maďaři vůbec
žádné ceny zaplatit Slováci ne

jsou prý žádným "divokým" živlem

nýbrž vetíinou mírumilovnými dél-nik- y

beze vňech politických nnah

v&bec S agitátory proti uherské-

mu atátu byli prý pak až donud

Maďař: vždy aami hotovili Ma-

ďaři děsí ne v&beo každékoliv po-

moci jaká by jim přišla z ciziny a

zejména s liakounka v jejich zápa-- a

nemaďanikýrai rárodnoKtmi
NeboC zdařil li by te "obchod"

£echy pak by se řeklo: Češi za-

chránili Uhry nezdařil li by e

však byli by potom 6'eíi takřka

legitimováni štváti Slováky dále

proti neftnášelivým Maďarům V

tento obchod nehodlají tedy Ma-

ďaři vejiti Ale jinak smýšlí ae

tde dnea o tužbách Cechů? již

vlfdnčji Ilývalé Oilmítání jich
dělo ae přece jen také k v&li Něm

cům která pokládáno za nonnfky

myšlénky dualintické za Litavoa

Dne mají ae věci jinak Při

nejmeníím aspoň nebude na újmu
Maďarův povstane-l- í na Šumavě
slovanská teď mezi Německem a

Kakounkem: Možné aspirace Ha- -

koaka brátí suvl ve spolku n ka

tolickými jihoněmeckýná státy v

nichž pozorují ae odstředivé snahy

a TJBrl
aa fl anM"V

Hleďte

dostat pravý

t'M'tří rám

Tjilání

a pnící

Nejlepšf

na světě
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Předplácejte hviii přiítclflm Hospodaře do Cecil

pouze $150 na rok


