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!imh xb ptilo pro kornu bylo

píílií t hlrfdii'}

Ibdíalo Koma j st slabeni a

nj(ne biid ji itiuv t xnovu vy-- í

no biti Hře d4ÍÍ %! dobfe
ví um dfoiiimi obilí vláhou

by tMfnč fcpoiuoíino bylo
(!iist r — 7ilo a omika poííná

pí nu tatí korná ioulm a pouta'
bi roste a místy poškozována ji M

lt rvy ovoráváním korný již za- -

po a t

Howard Korná rosl pomalu
a vzrfist v ho t ní zilržován j tt

nuthciiir žita i píi nin-
-

joti fídký
mi a stonky iHobyřejnČ labýiní

Slu rman— Poslední ib-š- znač- -

ne prospěl vmihu oihii Korná

ji st dosud slalioii a zapotři bí má

teplejšího počasí
Valley — Drobnému obilí dali

se dobř pro kornu bylo trochu

chladno zemčata vzchází nestej
ní1: íarmáíi zaměstnávají se ovo

ráváním korný a setím mikty
1'urnas — Alíalía se již seče a

bud ji hojná úroda žito a past
viny jsou ve stavu výborném kor

nč daří se dosud neobyčejné
dobře

Hed Willow — Následkem su

cha neučinilo osení Žádný pokrok
ač dosud stojí si dobře Žita jsou

již vymetalá
Keya Paha— Obilí daří se dobře

pastviny jsou ve stavu výborném

pro všechno osení bylo příliš
chladno
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Schoim r rova hroba pAnobila
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Sitlitjtikct fniviii Prvním kte

rý Ve vet rt jsf SCIMII ke slovu se

přihlásil byl povČstný poslanec

ryt Pessb r Však nepřihlásil e

aby zahájil obstrukci a aby po-

slancům již mu nejsou po chuti

vynadal nýbrž pro svnj ničemný

bídný výrok jímž označil 171 po-

slanců pravice jako lotry byv vy
zván poslancem Udržalem Wie- -

lowieyským a jinými ještč na sou-

boj pokornč za odpuštční prosu
Svým odvoláním k nčmuž byl do

nucen strachem před zbraní ozna

čil poslanec Pessler sama sebe

jako mizeru s nímž čestný posla
nec nemůže míti na příštfi stykň
Máme za to že svým neslýchá
nvm nokorentm tento ciovek ve

veřejném Životč vftbec je hotov

NtpoclioJili Po satisíakci

které poslanec sám sebe odpravil
nastala na raichsrátč neskonale

směšná protestace společnosti par
lamentních sprosťáků proti znásil-

ňování kterého prý se dopustilo
praesidium a sice "lstivý Armén"

Abrahamowicz a "brutální Čech"

Kramář jak nyní nčmecké listy

místoj)ředsedy jmenují naproti
bodné zachovalé pořádku milov

né a nlodnč parlamentní práci od

dané straní- - obstrukČní Cten

protestní spis levice v nČmž žádá

se aby oba místopředsedové sne

tnovny odstoupili Pravice vysle
chla slohové cvičení obstrukčních
stran zcela klidnč za to prováže
no čtení protispísu jejž proti pro
hlášení levice podala pravice !

obvyklým obstrukčním skandálem

Mužný protest ten v nčmž odmít

nuty útoky parlamentních škrtite- -

lů rozčilil levici tou měrou ž

užila í přinesených píšťalek aby

nepohodlná slova protestu umlče

la Místopředseda Kramář však

s mužnou rozhodností odmítal a

vyvracel všechna přímo nestydatá
tvrzení protestujících stran ob-

strukčních Nezalekl se vřavy
ani nadávek levice označil lico-ničrno- st

tčch již zákony a řády
nohama Šlapou a potom zuřivč

řádí když nejpřísnčjším výkladem

jednacího řádu zhatí se jim vypo

čty Presidentova slova učinila

mocný dojem i na nejvčtší křiklou-n- y

ale ovšem Že provázena byla
všude kde ostřeji se dotknul stran
obstrukčních hlukem a řvaním

Mocným dojmem zakončila tedy

předehra k rokování Však ne

přistoupeno hned k dennímu po
řádku nýbrž předseda přeruší
chůxi načaž předsedové klubu
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Cestovatel Vnh jede do Ameri-

ky Na cestč stavčí se v Praze
Odskočil z Janova Dnes jede
dál Šťastnou cestu!

Droboty Zatím co ve Vídni

nastává a panuje krutá vojna par-lamentá-

tak že se dennč čeká

odročení parlamentu aby si od-

dychl — u nás doma v Cechách

začala doba kyselých okurek
Trochu činnost národního dčlni-ctv- a

které se pčknč činí a mohu-

tní vlní hladinu veřejného života
— jinak začínáme sját — utíká-

me z dusna pražského ven —nebo

divte se máme teplo a to slušné

letní teplo! KonečnS! Jen aby

jiotrvalo vláhy bylo a je dost

Přejete nám po důkladném namo-

knutí osušení také že? Pozdrav!
—anp

i tož votla

obMihuJi) mnoho clnivi Škodlivých lilu
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Úmrtí a díkůvzdání

Hlubokým {tilciiiNklfuiiloxnniiiuJim
vinni iiřiítfliiin a itiMiiýin io naň milo-

vaný iiiiiniH a otec

Ant Zuntpfo
mmířcl xi dlouho trvajíc! nemoci
kMi-íii- í vodiiiitrdiumti v wiImiiii 5 tvr-vn-

vnl li mlp a HH hován 7 řurvna
in hojného iliNiNtviialvi na hMiltovilo

l'liaaiii HHI Zniilý ťyl roku 'r
a miniwn v I v kraji

v Stehách Jhimp Hivnnl
víiIhII vroucnil diky vlci kdo cmi-Ifli- n

mi dolní Icho nemoci navilivlU
1UI11 o V Itanlclovl t:rft mi irom-t-

f v (liinř nnuitkn a nn liMiitiv'
al M Kralnchvilnvii V l'illkauov a
M Kmlníkové ra kránné vřn a voim--

víii ifárcfiin kvřttn ImdU dik
111'imtnikum imhMiti JU Juki-koll-

Hlulliy nám irth iiiili a lul n inniriittl
lilfil ll Marie iiiiiprn manclka
Frank Anton Jun Kdwanl nynoví
Mnrle IJrlianová I Jiwwř frtmn
II Ku'crov Váo Kiiínm
dcury provdaná M'ťov

Mario 7uinpfi Mario ZumpÍP anachy

— Úplný seznam knih v knih-

kupectví Pokroku Západu k do-

stání zdarma
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V jednotlivých okresích naSinci

hojnřji osazených stálo si osení

následovní: I 1

Iiutkr — Pšenici ovsu a Žitu

dobře se daří pro kornu bylo

příliš chladno a sucho a znaČnč

korný bude muset znovu vysázeno

býti
Clay — Počasí pro kornu bylo

velice nepříznivým za to vsak

bylo příznivým pro pšenici a zem

čata část korný byla již znovu

vysázena Vyhlídky na sklizeň

ovoce jsou dobré
Fillmore — Drobné obilí stojí

si dobře a místy již metá pro
kornu bylo příliš chladno zemča

ta stojí si výbornČ pastviny jsou
vc stavu dobrem

v

pravice odebrali se s Členy kabi

netu k dňvčrné poradč Co tam

bylo usneseno se neví Ale v

parlamentu i skrze zeď pronikají
i neitainčiší slova a tak se hlásá
že parlamentu jest na mále takže

guillotina která mu život přetne
siadnouti muže každé chvíle Če-

chiím to jedno! Ale řvouni nepo-

chodí Odročí-l- i se parlament
bude svolán snčm a tam dostanou
Nčmci—oplatky! Dobré chutnání

napřed

Cti stojí nřmtcktl obstrukcet Za

nčm obstrukce hlasuje se stále

dle jmen: poslednč devětkrát
Koztomilá zábava jenom žc tuze

drahá Stojí dle výpočtu poklad
níka sl domu každé 40 minut

trvající hlasování tak asi Hoo zl

Co pčknébo a užitečného dalo by

se za to poříditi! Dejme tomu

že letos hlasovalo se asi 5okráte
dle jmen — tož sumička 40000
zl vylétla komínem Plodná

práce rakouského parlamentu ať

žije!

Císař a iSuťťkS protesty V těch-

to dnech byl v audienci přijat
profesor vysoké školy která nalé-

zá se mezi třmi jež podaly sou-

hlasní s nčmeckou universitou a

technikou pražskou protest proti

jazykovým výnosům aby poděko-
val se za povýšení Císař přijav

díky jeho pravil k nčmu: Jak jste
se mohli opovážiti ku protestu
proti vynosňm jazykovým a to je-št- Č

k takovému ve kterém se na-

lézají zjevné nepravdy? Oslovený

profesor odvčtil: Prosím V V za

prominutí Já na protestu tom

podepsán nejsem Na to pravil
mocnář: Pak Vám gratuluji

Volby do úrazovny skončily kon-

cem kvčtna Výsledek zevrubný
není znám dosud ale jisto se zdá

že zvítčzili zase — Nčmci Ti

naši čeští Živnostníci jak jsme už

nčkolikráte poukázali jsou hroznč

neteční A přec se jim to nesmí

říci! Kdyby byli volili do jednoho
jako Nčmci musili jsme zvítčziti

Volby v V kurii mají dozvuky
Pro falešné hlasování odsouzeno
už na 50 sociálu a ještč celá řada

jich ju u vyšetřování! Vida jak
Čiité bylo jejích voUbní právo!
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Lancaster — Po celý týden by

lo chladno a pošmurno korná

pokračuje pomalu drobnému obilí

za to daří se však dobře třesné

počínají již červenati

Pawnec — Počasí bylo příliš

chladným a pošmourným než aby
osení značnčji pokročit! mohlo

ZnačnČ korný muselo býti znovu

vysázeno an přílišnými dešti vy

plavena byla

Kichardson — Pšenici se zkp
šila a traviny stojí si výbornČ vy

hlídky na sklizcft ovoce jsou vý

borné ovsu daří se dobře a počat
sí bylo pro obdělávání korný

příznivým
Salině— Korná učinila '

slabý
mkrnlt a znační muselo ii znovu

i 'vsázeno bti následkem řádčn
V ' f oonrav Drobnému obilí daří se

Sauaders — Koma pomalu a no- -
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