
Pokrok Západu 15

Pro Matici Školskou v CecháchČEŠI V AMERICE Adresář spolku
Česko-Slo- v Délnlcké Podpor Jednoty

pro aevcroiípadul gtity:

Minnesota Iowa Wiaconain Nebra
aka a obé Dakoty

kterém touží Vydavatelstvo Hosp

jde každému vstříc 'přes půl ce-

sty' a jest neomluvitelno kdo k

Časopisu tomu zůstane

lhostejným neboť obyčejně Škodí

sám sobě Předplatné obnáší $1

ročně za 24 Čísell Kdo máš oči

k vidění viz a jistě v brzce staneš

ženo levá noha děsně rozmačkána
a i jinak na těle poraněn tak že

po dopravení do nemocnice po-

chybnost o zachování jeho při ži-

votě vyslovena

Z V Chicagu zemřel v neděli

minulý týdne vzteklinou iatiletý
Karel Potůček — Týž byl před
desíti týdny na cestě ze Školy ma-

lým psíkem do prstu kousnut
Rána byla tak nepatrnou že ma-

tka jíž to řekl jala se jej léčití

pouze domácími prostředky Po

nřk)lika dnech udělal se na ráně

malý zánět jenž stále zůstával
As po sedmi týdnech spozorovali
ha hochovi scsláblost a čivovou

V Čísle 34 P Z ohlášeno k pří-

ští zásilce $ 505
Sázka Pop aVašina Prague
Nebraska % 100
Sbírka z Clarkson Neb $1200

j Celkem v tomto čísle $1805
Dříve odesláno $2050
Celá sbírka $3855

O hojné příspěvky prosíme

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 4 U11 li na
Ptanírn Jdt opít pevnJl to vzdor

hrolvřJí Hiluaul válečné přírlnou toho jntie převládá iihnvídřeni to al "oornnr na
k vít novou pw-iili- zdaři zárovní! te JhnI
možný 'Voriwr" I na červencovou pfctiilul
Jarka řis 1 aneb ozirnka červená HhUi zIh-t- l

hotové stoupla na ltti'4 ai 1103' Pro kvé-

tán prodává mu fliv1 pro červenec 8fv a
pro záři 77 Jarka íí 2 JezalttailM
Kukuřice Jent teď zat ot-n-y vyáAi SiS

pro červenec 31 a pro září XI

Dv má téi cenu trochu pevnřjíi Jo ta ÍV4
bílý 27 í mt 30
Žito sloupá prodává tut nyní ta
Ječmen má let cenu vyJUi ca 34 ai
Iněcé aemeno se znovu v cené zlepilloo pro-

dává kb fialu I za l ai I22S
Dobytek prkný a tutat Jent Mtále dobré ce-

ny vak OHtalní dobytek Jt o i ni H ntft

levníjíí Jnu-íii- i voli prodávají ne od 13 MOdo

415 za prostředni a ai do 1550 za ai nej-li-p- it

viUlnou po #435 ai 5lo Voli k iiru
Jitou po fJdu ai 4K0 a krávy a Jalovice 1340
ai 435
Vepřovy dobytnk an nyní opH v conř ilcpíll

náalodkem hIumIio přívozu Prodává m věť
linou po Utt ai 406

Omiilia 4 dubna
V minulém týdní byl přivoi dobytka obyřoj
ntn vyj n a (kopového ktvrf byl h1níji
i'oioruhodnJm JHt vtrůxtáoi přívozu dobytka
ko)OVťho od lolUkélio roku a minulých ně-

kolik týdní byl přivol Jak nánU-duJo- :

llorřt Vepř Skop
Td-- n koiíž Jubn 12 M7 28804 MMJ

Týden koní í Mexna I24M Í8758 U?8
TrtVn kouř 10 14933 25flH7 X! 755

15H7S 31813 3025
Trh rdejíi Junt nyní v souhlasu g trh v vý-

chodními ponékud orbablťj&iinl'řkiié anej-li-pA- í
krnifiiB voli prodávají e po U )

Jateční krávy a Jalovice Jsou po ai 416
Volil k žíru Joul hkrovne a maji cenu dobrou
po WTft a 4HA

Vepřový dobytek m v minutých dnech Btile
lepili tak r ne prodává o plných SOcentQ vý
4e tiei před týdnem Uit li 1370 ai 3HU
VJce Jsou ci-n- pnvnřJSi za HV4 ctft
M aulo Je beixníčny domácí i venku Sllc
tnánloven xe abiraué mnotauy 1ík1(1 jsodmřo-ďovan- é

kr
DrilH-- í Jo ceny vjSíí aleploe "H ai 8c gtaři

kohouti 4o kachny 7c
Vodni ptactvo Jo ojřt v trhu Kachny pro-

dávají nepolltá ai W00 a husy HSOalírtiX)
tucet
heno je draili i výšin t?00 i nlilo ÍVV)
MramlMry Jou liex zrni ny domácí 60 ai ffte

ooloradská - hnil
Kttlenlny Jo Jli liolnoHt: ialát 30 ai 3ňc tu-

cet řetkvlfka S5 ai 30c cibulka 15cok&rky
II iftai 1 M tucet
Ovx-- e

jarni Jo téi jli v trhu Jahody jsou
po H75 hědna 'li 'iiiarlová
Med Je laciný Vilý lkoloiadiký ilutý 10 ai

11c lib
Kůže Jmou ceny levnější yrovéSaiSoMOle-n-é
7 ai tl tlc-- i "ai Wc

8t LouU 4 dubna
Ptanlcu )mt ceny koliaavé vlak celkem vyl

M Kboii hotové prodává hb ozimka cíaloS xa
98 ai W pro kvřten llOOli pro červenec Ti1

pro záři 75H Jarka cíalo U wu'4

Kukuřice ne téi v cent zlepílla fialo 2 za
87á pro kvřten 21 'i pro iervenec S4 a pro
záři

New Orleans 4 dubna
Bavlna jc ceny pevné prostředni za 6

následujících Importova-
ných druhft ac zaručenouSemena klíči votrti nabízíme za ceny
velkoobchodní: celer oraí- -

aký kapusta tkouká aalát hlávkový meloun
japonaký mák ťtjaký kopr špenát zel! rnuiíde-burtik-é

pntriel řetkviřka videBská okurky
ruHké řepa egyptská mrkev meloun uberky
rajčata petržel alezaká vodaatka dyne dun-lapa- ká

tabák havanský a amíAenlna květin
Víecli S ftcentových balíčků zalu vyplacené
po otxlržtní 2fic Ú balíčky 5c S baličko 10 ctfi
Semena tato Jsou pouze pro nás putována a
nejsou jinde k dotttání Nevyhazujte peníze
za mírněna bezcenná kdyi mu?et u nátdiwtat
ta nejlepii wmena skoro darmo Adresujte
jednodufte: Chládek O) Dunlap Neb £1 Jm

íiofé cnřroTo melouny "Paol Rose"

Tao Paul Robo píše: Dec 4 1897

"Shledal jřem bíbem SOlelého pě
atování melounů že v sevt rnfcb stiilech

zrýSujo e poptávka po melounech s

rnnsern a dále ie obchodnici
dávají mu jřednoRt k vfili umfstnčuí v pfil
buMových košíkách- - Osngo jest pHliA

velkým do koMků Emerald Gem nevy
drží dopravu v teplém počasí a mimo

toho rodí melouny nestejné velkonti

lhě raui kdu en y oy
ty o iRtiaiiuje vyne
ae více vydrží

dť-l-e

uBpokojl lépe nežli

kterýkoliv Jiný me-

loun JcrI to nci
lcpAÍ meloun jaký
jsem našel pro sever

MoJ ikuHctiont a ním v jižní Indiáni mi
nulou sezonu byla velice uspokojivá
vyjma toho že roste pHli velký Pone-

chám Osage melounu a budu sázcti Paul
Rom Letos zasýlal Jsem tvto melouny
do PitUburřu (JÍevelandti Toledo Indí-anopoli- a

Chicago a Jiných vzdálených
stanic a v každem případu došly v dobrém

pořádku a prodaly se za neJvySSÍ ceny"
Zahradníci shledají jej za velmi cennou

zeleninu po Osaee

fin„(1 pakl 10c 8 pakl 25c % unce
VtllU JK)t i nnce Wc2 unce Wte

Vaughan&t katalog výhodných koupí
Jest trochu Icp&l nežli Jiné IluHtrace isoti

vzaty dle přírody a vysvětlí vše o zahra-d- fi

lukách a íarmé ZaSIeme Jej idarma
každou objednávkou 500(10 stop paře

niSf věnováno Jest novým Canna růžím
karafiátům atd Vřtíiinu druhu semen

prodáváme po :U: pakllfek - za polovinu
proti Jiným PiMednes Na východ neb
zápatí Kychlá doprava t Chicaga neb
New Yorku Jsme jisti žc vám uéetříme

peníze
UW-- lm

Yau?hana Sá Stnre
14 Barclay Htreel I 4- -J Kandnph 8U

New York I Cntcao Ul

1 Divadelní společnost Ludví
kova rozhodla se po pčtiletém zde
nnhvtn podívati se na leto do
Cech a sice vypraví se na cesttí
i i i # iniieu po bKonteni jarní sezony as
koncem května Cestou na východ
uspořádají řadu divadelních před
stavení v hlavneiSích osadách
v Čechách a na Moravě uspořádají
řadu her při nichž provozovat!
budou ty "nejpřitaŽlivřjší" kusy
americké Z umělecké pouti vrá
titi se hodlají počátkem října
Hlavním účelem výprivy má být
doplnění společnosti novými sila
mi

Dle výroční zprávy clevcland
ského policejního odboru jest z

295 policista iď krajana z nichž

jeden jest tajemníkem jeden taj
ným a ostatní policisty Tajemník
má služné Í1S00 tajný $1200
služné policisto obnáší od $780 do
$1000 ročně — Mezi 14481
zatčenými bylo 444 Cechů — Při
stěhováku českých usadilo se bč
hem roku v Clevelandu 105
Čechů zemřelo tam během roku
168

V domácnosti krajana Theo

černýho krejčího bydlícího v čís

329 vých 72 ul v New Yorku
učiněn dne 26 března dvojnásob
ný pokus vraždy načež vrah sa- -

movraždu spáchal V rodinč té

bydlel již po několik roků krajan
Josef Skoda as 45 rok starý
z Prahy pocházející zamčstnáním
zámečník kterýž nemalou mčrou
chlastu oddán byl a když pod vli

vem lihovin za člověka nebezpeČ
ného považován byl Před něja-

kým časem Škoda od Černých se

odstěhoval leč na ně nezapome
nul a v úterý min týdne ve stavu

opilém návštěvou svou je "poctil"
Sotva že do bytu vstoupil počal
nadávati a zabitím vyhrožovat! a

neŽ kdo se nadál vytáhnul revol

ver a střelil na Černýho a pak i na

jeho manželku kterou trefil do hla

vy blíže oka Raněná s výkřikem
"Já jsem slepá" vyběhla na chod

bu kde klesla na zem Manžel

její postřelen byl do ramena Ško-

da pak po svém hrdinském činu

obrátil smrtonosnou zbraň proti
sobě Tentokráte měřil lépe —

rána padla a Škoda skácel se

k zemi mrtev — "Skoda ho není"

pravil každý kdo tohoto neurvalého

opilce znal — Ranění manželé

dopraveni do nemocnice kdež po

ohledání ran zjištěno že pí £erná
sice životem vyvázne Že však na

jedno oko oslepne

V Chicagu poraněni min tý-

dne při srážce pouliční dráhy ele- -

trické s povozem krajané Fr Dub

známý Český stavitel Jos Volk
V Kus a Jan Novotný Poslední
tři utrpěli poranění vážná neboť
mimo Četných odřenin poroucháni
i v páteři

Z V Kewaunee Wís navrženi
demokratickou konvencí za mayo- -

ra krajan Jan Watawa za po
kladníka Václav Hamáček za

zápisníka Fr Mašek za komisaře

prací pouličních Jan Vlach za

návladního městského L A Karel

a za maršála Jan MaršíČek — V

prvé wardě navržen za supervisora
Tom Illiňák a v druhé wardě za

smírčího soudce Jos Janda

í V Pittsbugu zatčen koncem

března krajan Frant Stehlík by-

dlící v Čís 94 Villa ul v Allcgha-n- y

na obžalobu z okrádání svého

zaměstnavatele kožešníka Millera

Obviněn jest ze soustavného kra-

dení drahocenných kežešin a Mil-

ler odhaduje si škodu spůsobenou
na více jak I700

wi V Chicagu přišel v pondělí
min týdne ku zmrzačení i6tiletý
F Holas bydlící s rodiči v čís

254 Homer nl Týž svésti se chtěl

po osobním vlaku dráhy Chicago

Milwaukee & St Paul byl ale ne-

známým surovcem s vlaku shozen

tak že pod kola vlaku přišel Levé

'rámě bylo mu úplně od těla odtr

IIUtiiÍ Jednot r Montgonierr Mina

odbývá vé ach&se kaidou 4 sobotu v mřalcl v
udil K VHIankaoM h večer Velkopředawda
V J Kactor Velkotajernnik Fr Mlza ik

Jo E ho kol Velkopokladnik Joa
Maruika

(' I r Síonljromery Mlnn

(xlbývá avé ach&ae kaidou čtvrtou neděli v
inéHicl ťředieda Kr K Htaník Tajemník
Fr Mixa Očotnlk Jos E Sokol Pokladník
Tomái Havel

(in II Mludoícch v L Siieur Center

MlnncKota

i)l'ifvlré whhxi k 4M011 i nIMI v mict
síni pana J Peroutky 1'ředaeda Jan BUek

tajemnik V fttčpán Ieilnřton Mlnnáčetnlk
Vao Kráva pekladník Jak ťeroutka

(' III v St Paul Mino

odbývá avé achfize kaidou 3 Mředu v tiilsfcl
1'řtxWla Jan Hxinář tajemník F J Pav léč-
ka &í7 CanUm Ht ačetnik Fr Hůlka 304 Ool-bo- rn

ht tt Faul Mino

(' IV r MlnneapolU
odbývá avé gch&ze kaidou 4 nndčll v měnící v
xíiil é 34 Washington llall WaahinirtoD ave 8
1'řednedii Fr Jindra taj Jan htolubauer 2S8
15 Ave Ho Mloneapolla Mlnn

i' V v Nové Praze Mliu
odbývá avé achfize kaidou 4 nedrll v městci
1'řcďneda Vojta Chalupský taj F J Novot
ný účet nik Jan Jelinek pokladník Jakub Svo-xa- la

New 1'raKue Mlnn

(' VI r Hajward Mlnn

odbývá avé achbze I nedčll v i Předa
Mau j Uenel místopředseda Fr Hvejkovaký
dozorce Váo Vaník taj Vojt Facovaký
Glenville Mlnn Úfetnlk J Plev k a pokladník
Jos Funfár

Karel Vellkj í VII v Sové Třeboni

v Minnesotě

odbývá své schůze kaidou 4 neděli v mtaici
FřiMlseda Jan Noska taj Jan Jindra Kllke-ne- y

LeMueurťo SUnn nčetnik Mat Turek
pokladník Tom Turek

(' VIII Rovnost Owatona Mlnn

odbývá avé schůze kaidou 1 neděli v měaicl v

siní Č S P B Předseda Josef A Stránský
tajemník V Martinek v Owatonna Mlnn

Frank Kaftpar pokladník A Horák

(' IX Česká Koruna zlatých dolů

v Plne City Mlnneaota

Předseda Anton Pávek miatopředseda Jan
W Lovčík tajemnik Jos Bartol ti 33 Beroun
Min ačetník Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek

(' X ťeckoaloTan v Olivia Mlnn
PředtMMla Joaef LepeSka míatopředaeda Mat

tajemník Frant W Xvéch box Sí7

Olivia Mlnn účet nik Bedřich Koček poklad
nik Vicalav W Ployhart

Pozor! Pozor

Hledající
domovy

upozoriluji se na výtečnou rolničen! příznivou

krajinu v Taylor a Priceokiaích ve Wlsoon-aln- u

hojní pěkného lesa: dobrá p&da zdravé

podnebí a hojnost ílatí rody pochybeni o ro-

dy neznámo The Wlaeonsin Centrml R R
Co prodává tyto pozemky osadnik&m v lev-

ných cenách a na mírné podmínky Doplite
na B W FOSTER Jedn 804 Clark St Chlca-K- o

Jli neb Marek BOUKaL Worcheeter
Wiaconaln

Hledáte
nový domov
na venkově?

Pak-l- í ano ncjlcpSÍ hospodářské po-

zemky naleznete v české osadě M0SINEE
Marattion County Wlsconsln Je to
v ncjzdravej&í části 8jx)j Států a ceny
pozemků jsou dosud velmi nízké

Tyto pozemky jsou Žádoucí

poněvadž splátky Jsott výttoda6
půda úrodni a bohatá coaa Je-

jich stále stoupá podnebt zdravé
a příjemné výtečné trhy Jsou na
blízka mají čistou vodua žádná
sucha blízké železniční spojeni
dobré cesty školy kostely a sou-
sedství Jsou uprostřed obydle-
ného a vzdělaného county maji
tolik dřiví které vynese více než

co dáte za pozemek
Můžete na nich přstovati všecky druhy

obili chovat dobytek a provozovat má-elařst-

neb aýrařstvf Proč byste knpo-va- li

pozemek za drah jeníz kdyi můžete
dostatiakr od $5 do $10? a pozemek
jest mnohem IcpSf než v nčkteré staré
osadí — Vydali jsme obrázkovou knížku
o české osadě MOSINEB a Wisconsinu
kterou pošleme každému zdarma kdo
míní do Wisconsinu přesídliti a zodpoví-
me veškeré dotazy co nejrychleji

Dopisy avé adresujte:

Ějtói Gteln kÉlk
Box 286 MILWAUKEE WIS

TIiim ji rjřAiAii
Krásné dva litorrafované obrazy

iířcdstavujícf řchké velikány IIua a
Žižku hodící se rro spolkové a veřejné
místnosti jakoi i pro rodiny máme

nyní na kkiadě Prodáváme je oba po
$100 aneb co prémii k Pok Západu za

doplatek 50c Pokrok Západu
Omaha Neb

se Hosp upřimným přítelem ja-

kých s pýchou mezi českými
far-mer- y

čítá do tisíců Adresa: Ho-

spodář Omaha Neb

Americká knihovna Dnem 26

března vyšlo 13 číslo XI ročníku

výtečné této sériové četby Právě

vyšlé číslo jest třetím sešitem ro-

mánu 'V saloně a na galejích' od

Ponsona du Terrail Málo kte

rým dílem se zavděčila vyd Am

Knihovny českému obecenstvu

jako románem tímto který jest

vysoce poutavě psán moderní ten-

dencí a jehož zajímavost každou

řádkou se stupňuje Formou krá-

sna líčení lidí tak jak svými pova-

hami ze skutečnosti jsou vzati

dobrých i zlých jest znamenitě

promyšleně podáno a my slyšíme
v nejněžnějším rozrušení lásku já-

sat a v témž okamžiku jako hro-

mem udeřeni zaraženi se chvějeme
když srdcervoucím vzkřekem nás

ohlušil výkřik vražedné oběti Česť

a zlodějství mužnost a bídácká

bázlivost úkladných vrahů panen-
ská nevinost jež nelze úklady a
zlatem vykoupit Život francouz-

ské curtisány — nevěstky atd to

jsou obrazy v líčení uchvacující

jimiž celé dílo jest prosyceno Ro

mán 'V saloně a na galejích' ob-

drží každý kdož zafl požádá aneb

předplacení i na 'Americkou Kni-

hovnu' Omaha Neb zašle Další

sešity na ukázku zasýlány nebu-

dou a kdo chceš román čisti neo-

tálej a přihlas se

Americký sborník Právě vyšlo
třetí číslo tohoto českého magazí-

nu věnovaného poučení zábavě a

politice s četnými původními vyo-

brazeními Toto číslo americké-

ho sborníku jest již vydáno a ti-

štěno v Chicagu a celá úprava

vnějškem oproti dřívějším New-Yorský- m

číslům velice se zamlou-

vá Četba jest opětně zajímavého

původního obsahu a vedle zajíma-
vého romanetta "Pupařka" psa-

ného redaktorem a vydavatelem P
Albierim samým zamlouvá se na-

šemu národnímn vlastenectví stať
"Česká práce v Americe" kdež

vedle poučné látky ze skutečného

Života mužů práce znaŠíčeské kr-

ve zde za oceánem vidíme tři po-

dobizny známých krajanů pp K

Vopičky Otty Kubína a J Pekla

Jak se s potěšením dovídáme jest
vycházení Amerického Sborníku

zabezpečeno k čemuž redaktoru a

vydavateli blahopřejeme v pře
svědčení Že české obecenstvo ce-

lou svou přízeň jeho podniku vě- -

novati bude Předplatné obnáší
na rok $200 na půl roku $100
Adresa: Pavel Albien 610 Blue

Island Ave Chicago IU

Zmoeuí im člověka obyčejně slabost
riialátnělosC a stáli unavenosť ospa-

lost nechuř k práci ztráta síly těles

ní I duševní To se jmenuje Jarní
nemoc Krev potřebuje důkladného

vyčistění
Severu- - Jírvccistuci

stojí v čele všech léků pro výtečný ú

činek svůj na vyčistění a sesilení kr-

ve Pan Jan Kardoš z Forest City
Pa píše: Před krátkým časem jsem
vám psal že má dcera přišla ze staré

vlasti s hnisavou ránou na noze: ne-

pomohli jí ani lékaři r stará vlasti
Psal jsem vám o radu co mám s tím
dělati a učinil jsem jak jste mně po
radil Severův Krvečistitel a mast: na

rány a bolesti jí bez dalších doktor

ských účtů dočista pomohly
Severův Krvečistitel účinkuje vSu

de kde neětsiá krev je příčinou vyrá
řek boulí vředů hnisů krtic nezá

živnosti a tělesné slabosti jakož i v

chorobách pohlavních Láhev tl 00

Mnohý člověk trpí bolesti a říká ie
mu nic nepomůže Kdo zkusil Seve

rův Olej sv Gottharda ví ie ten ka-Id- ou

bolest zazené hned- - Cena 6úc

W F Severa český lékárník

CEDAR EAPIDS IOWA
T H

rozčilenost Den ode dne stav

jeho horšil až byli nuceni dáti ma
lčho Karla do okresní nemocnice
Tam byl léčen dle Pasteurova způ-
sobu poněvadž poznali že posti-

žen jest vzteklinou Leč vše bylo
již marným — Jest to již desáté
dítko jež manželé Potůčkovy na
Národním hřbitově k věčnému od

počinku uložili

V Dridgeport Conn obdržel
na 1 dubna íarář kostela sv Jana
J Přibyl výstrahu Že bude na

velký pátek zavražděn pakli se

do té doby z fary nevystčhuje
Výstraha byla psána červeným
inkoustem byla doručena poštou
a zní následovně: "Poslední ho
dina vašeho života udeřila čle
nové slovácké obce sv Tana ne

uznají vás nikdy za svého faráře
a každý okamžik který zde ztrá
víte jest pro vás nebezpečným

Kostky jsou vrženy My jsme
připraveni a toto jest poslední vý
straha Pakli se do velkého pátku
odtud neodstěhujete jste synem
smrti neboť se vás chceme zbaviti
za každou cenu" Farář odevzdal

dopis policii a oznámil že na svém

místě setrvá a své kněžské povin
nosti bude i nadálekonati Přibyl
byl dříve farářem obce povraž

děných uhlokopů v Hazletonu
Pa a byl do Bridgeport nedávno

přeložen Již o vánočních svátcích
měl prý býti u oltáře zavražděn
avšak spiknutí bylo v čas vyzraze
no Slováci jsou proti svému fa-

ráři zaujati jedině prý proto že

jest — Cech

LITERATURA

Hospodář jediný rolnický a za

hradnický odborný lit vydávaný
ve Spojených Státech v české řeči
Dnem 1 dubna vyšlo 3 číslo 8

ročníku tohoto týdenníku v roz
množeném formátě o celé 4 stra

ny (28 stran místo 24) s 8 krás-

nými vyobrazeními Bohatý ob
sah čítá následující Články: Do-

bré pokyny dobytkářům budova

krásných umění budoucnost ko-ňařst- ví

výroba bramborových sy-

rečků v zimě nadýmání odstave-

ných telat šarlach či spála vepřo-

vého dobytka hleďte si kukuřice
tráva pro pastviny jak pěstovati
druhou úrodu v Texas sázejte za

hrady ranné sladké brambory'
chov vepřového dobytka prostře
dek proti červům kukuřičným
dvě strany hovorny ničení obilní
snětí máčením v horké vodě něco

artičokách strana rozhovorů

Dbala s Nedbalém strana růz

ných zpráv vinařství dobývání
stromků dvě strany Ženské Be

sídky Plymouthky slovo o potra
vě drůbeže nepřátelé drůbeže ja-

ké plemeno starý a mladý včelař

dvě strady dopisů a různé jiné
ak čeští farmáři a přátelé IIosp
vidí závisí to pouze a jen na nich

aby list stále se zveleloval obsa
hem a velikostí z čehož největší
užitek budou míti opět a zase pří
znivci tohoto listu Vydavatel-
stvo nešetří žádného nákladu v

každém směru a bez reklamy hle

dí skutečnou hodnotou listu pře-svědč- iti

každého o své dobré vůli
v každém ohledu býti českému

farmářstvu po ruce jakoukoli a

kdykoliv žádanou radou Rozkvět
istu a uznání co možná největší- -

10 kruhu odběratelů to jest cíl po


