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Z jkrulrů Č3 S ID F J
ST PAUL Minn dne 21 ledna 1903

BRATŘÍ I Opět jeden rok přešel na pouti našeho života který
naší milé Jednotě mnoho radosti nepřinesli Však každá dobrá věc

I Hospodářská Besídka
OMAHA

ítáí Palacký í 1 ZCBJPořádá JÁN JASJÍK g
5 o aby důkaz své ceny a trvalosti dala musí přestát zkoušku v nesná-

zích protivenstvích a překážkách jak í nám tento prošlý rok dokázal

APRESÁŘ SPOLKŮ

Čeiko-Slo-
T Dřlnlcké Fodpar Jednat

pro MToroEÍpadnl iUtjrt
Minnesota Iowa Wlsrnnsin Nebrasku

obě Dakoty a Michigan

lilami Jednotu r Kt Paul Minu
ÚFadnicl Atatním výborem ae iftjdou

klotiií naCei podHiuným Dpulkůra vftlwllřy
KJI4uy budou Velkopredtwda Krant Skok
Htťaul Mlnn I oiiloprdMda J AubrixM
MlnnriMiKilla M!nn 11 mloUiyíeciaeda Joavuf)
Hromátka Ilopklni Mlnn Velkotajummk
Kraul A Krch St Paul Mlnn VlkopoklíJoneDB Tyra Mlnneapolla Mlun
ladovua:MOooilbueat B Pau Mlnn
Lékař Hl Ji-- aCuaJ Dolilo IV6E 7th

St St faul Mlnn

Čtrrlletnl iprávy neiaailaji vlem tpolktin
vdubnu Červenci říjnu a lednu

Č I t Munticomery Mlnn

ofeotaotaotootootaotaohoiiofcotaofcoii ostoQaiolBOttloaoeoetosofcolaoei

zvířata krmí-l- i se příliš vodnatý-
mi krmivy nebo podává-l- i se jim

příliš mnoho soli Vše to však
neblaze působí na zdravotní stav
zvířete a na pravidelné íysiologické
funkce a to z následujících příčin:

1 Velké množství vody v po-

travě musí se teprve na jistý stu-

pen tepla v těle zvířecím zahřáti
tím značně mnoho tepla se ztrácí
a spotřebuje se proto i větší množ-

ství látek teplotvorných
a Při silnějším přijímání vody

nastane i větší vydychování vod
nich par a tu opět větší množství

odotvásvs Mmidelné achtse každou čtvrtou
nedoll v mísící o S h odp v ainl p Vlasáka
na 18 a Willlam ul Předa Jan Rosický taj
JV Matek SUM So 1 St Oce Jaq Hroto-S- t

1M0 Wliiiamsul pokl Fr Mack

Proto že se nestalo několika spiklencům po chuti a že většinu

Lože Jsa Hus ě 6 Rytířů ťytbla
ovládati nemohli pokusili se ublížiti naší Jednotě mstou záští a

jednáním nejen proti osobám ale chtěli i Jednotu zničit —

ale vzdor všem jejich námahám se jim to nepodařilo Jednotě naší
odbývá ave achňze vidy prvni a třetí středu v

nují velmi rozdílné podmínky ale

když věc dobře promyslíme při
jdeme vždy na nějaký dobrý plán
Objednejte si cenníky semenářů
a zahradníků a přihlídněte co se

v nich k prodeji nabízí pak přijde

měsíci v a noain večer va spolkové místnosti
v Sokolovně Frank Jelen Velicí Kancléřteď přispěno jest tím že sobecký a zrádný duch se sám sebou z na cín 1VII So UVth Str Fred Sláma K U 8 6
1707 Leavenwortk St Václav Přibyl M oř F
810 Illckory Ht

šeho kruhu vymetl a nyní nastává nám doba která nás k rozšíření

Těl Jed Sokol v Oaiaha
vám snadno na mysl co byste odbývá avépravldelné aokaza každou dru ku

atředn měsiol večer va avé miatnostl SSalodhfvá tré achbie kaMou Čtvrtou nedělikam vsaditi mohli aby to ku

povede a každý upřímný bratr bude se směle naší Jednotou chlubit a

na ni okazovat že ač malá přece jest stálá a jest na tak bezpečném
základě jako každá jiná třeba i starší Jednota jest

Jak ve zprávě shledáte naše Jednota získala na majetku a na

každé úmrtí které se událo byly tak trzy jak dostačitelné důkazy o

tepla se ztrácí poněvadž 1 kilo

prámem vydýchané vody ztratí 10 lath St Předseda Josef Mik tajemaík
Rud Ftblnger WI3 Willlam Kt Ačetník Ant
Hučný pokladník Jan Kolácný

Podp Sokol Tyrš ě 1

okrase obydlí vašeho sloužilo
Chcete-l- i si svoji zahrádku a ná-

dvoří upraviti v Čase nejkratším

neexperimentujte příliš s různými
smrti se obdržely peníze k vyplacení dědicům poukázány

Též žádáme bratry úřadníky spolku aby vždy veškeré peněžní

něaicl ťredaeda Fr K Blaník Tajeme!)
Fr Mixa DfetnlkVoJt Kananda Pokladn A
Tomaí Havel

Č II Mladoěech r Le Sueur Center
Minnesota

odbfvi ivé schůze kníilou S neděli v meiu
ínl lOOK Předseda Jakub Kronik tajemník
Ki Bárta LeHueur Center Mino Diet JBt
cek pokladník Vác Kráva

Č III v St Faul Mlnn
db?TásT schftze kaidouS středu v mMd
Předseda Václav Kotnour at tatemnik V J

odbývá své acbftra dvakrát mesicai každou
1 neděli a 8 pondělí v méslcl v ainl Metroví
Oelorocnl achoze odbývá se 1 nedéll v říjnu
palletni acbuze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
t lednu a srpnu Předseda John Cbleborád
místopředseda Fr Bvojtek taj Anton Novák'

novinkami nýbrž kupujte rostli
zásylky vystaveny byly na "Joseph Tyra Minneapolis ale aby k

rukou tajemníka k zanešení do kněh byly zaslány Ht So leth St dcetník Josef Kuipar 17M Sony kteréž jsou varn jiz známe
aneb takové kteréž vidíte u sou-

sedů a kteréž tam pěkně

mtaul pokladník vJ Kunci uutbo 18 rJtr(
výbor majetku na S roky Šimon Rokusek
na Jeden rok Ant Bílek praporecník Alois

PavleCka 057 Canton St áen(k Krant Ho Kašpar výp pr J Boudar náčelník Simon
Rokuaek výp nác Ant Vařák Jednatel lan

Pročež bratří tímto Novým rokem: "Svorně k dílu a zdar nás
nemine!''

Ve Svornosti Bratrství a Lásce

FRANK SKOK předseda FRANTA A KRCH tajemník

PŘÍJEM —Od 1 října do 1 ledna 1903 Příjem za r 1902
1 října v hotovosti % 256203 Hotově % 933622

Polívka revlsornl výbor Jos Sejeplnaký a
raček M4 Ave poal Fr Hanzal

Karel Havlíček Borovský i IV

Minneapolis Mlnn
JIH Plťha

Jak apatřltl bojnast vajec T ílmř

Zajisté že již tak mnohý chova

organismus zvířecí 536 5 jednotek

tepla
3 Větším příjmem vody roz

množí se i krev takže k pohybu
této sval srdeční spotřebuje více

síly a proto tiké i větší je spotře-
ba živin

4 Veškerá tkaniva stávají se

vodnatější a proto i méně výkon-

nější
5 Rozklad bílkovin stoupne a

proto musí tyto nejcennější živiny
u větší míře dobytčeti podávány

býti
Je tudíž zřejmo že velkým

příjmem vody stává se nejen orga-
nismus zvířete méně výkonným
ale že i spotřeba živin jest větší

Proto při rationelním krmení musí
i s touto okolností počítáno býti

Dbrjiue okolí svých bjtu

Má li oára býti obydlí naše sku-

tečným útulkem ať je to na ven

kov nebo v místí musíme dbáti
i jeho okolí lby též ono jevilo lad

a lákavý vzhled Co byla by nám

platnou krásná úprava vnitřku

když vyhlédnouce oknem moili

bychom se býti v poušti když
kolem nás byl by samý nelad? Na

prvém místě mí! by se každý po
starati aby si vypěstoval kolem

své residence pěkný zelený kobe-

rec trávníku Teu jest kolem

obydlí prospěSnější nežli ty nej-lep- ší

kooerce brusselské uvnitř

Pak můžeme si vysaditi kolem

stavení několik různých druhu

stromoví keřů a jiných okrasných
rostlin Ničím neučiní se obydlí
tak útulným tak milým a rázovi-

tým jako stromovím keři révou

a rostlinstvem vůbec

Ovšem lidé mají všelijaké chout-

ky ale obyčejně jsou to lidé kteří

buďto nemají mnoho smyslu pro

pravou krásu aneb tacft již vůbec

nepřemýšlí čím by svoje obydlí
okrášlili kteří staví kolem obydlí
růzué nevzhledné předměty které

sloužiti by mohly spfše za překáž-

ku nežli za okrasu Bývají to
lvi prázdné kamenné vázy

balvany bíle natřené skořápky

pyramidy z kamení aneb bezúčel-

né plůtky na deset až dvanáct

palců vysoké kolem chodníků

Kolem záhonků květinových vidí- -

ouDvvs §re senoze každou I neděli v mesic vtel drůbeže přemýšlel zdaž přive-

dla to věda již tak daleko aby
možoo bylo přinutili slepice by i

ml c :i corner oř Washington & Oedarave
So Předseda Petr Straka míatopředa H
Peterka tajemník A ug Mendl 1411—8 8lr
South aíelnik Jos Seti 2022 - 8 Btr South
pokladník Jan Bvlták 893 Thornton Are

Č T t Noré Praze Mlnn

v zimě hojně nesly Ano možno

to a možnost spočívá v rukou pě
oaDVTtart icnoze každou 4 neděli v meeia
Pledseda Ant T Budín taj Ant F Vrtilstitele samého musí při tom še

oj acetnik vaciav Poael pokladník Jakuttřili těchto pravidel: '

Především nutno pečovati aby
BTOooaa new rrague Mlnn

Komenský ě VI t Hayward
Minnesota

1535-6-

'57-5-

69637
63290
593 °3
3I9-5-

141 10

61228
13655
35118
19825
26922
19728

71-5-

chom měli slepice jež skutečně
s to jsou hojně snášeti Od slepic odbývá své ichGze 1 neděli v milici Přede

Od spolku Svatopluk č 1 395-2-

" " Mladočech č a 54-2-

" " Slovan č 3 21871
" " Karel Havlíček č 4 21515
" ' Bratří v Kruh č 5 16853
" " Jan A Komenský č 6 7890
" " Karel Veliký č 7 3360
" " Rovnost č 8 12657
' " Česká Kor Zl Doluč 9 34 60

" " Čechoslovan č 10 10023
" " Čechie č n 5i-3- °

" ' Chrudim č ia 7671
" " Český Lev č 13 54-7-

" " Ladimír Klácel č 14 1917
" " Jan Hus č 15 44 55
" " Nebraska č 16 2500
" ' Renc č 17
" " Bratří Severu č 18 49-5-

Ze f20oooo úroky 4000

starších než 5 roků nemožno vů J Funfar mlstopředs Vojt Pacovský tal
Josef Straka Glenvllle Mlnn Metna
Fr Prantner poklad Václav gředl Oaklandbec očekávali že v zimě ponrsou SllDR

za to však slípky z ranného loň
larel Veliký č Til v Nová lřebonl

ského chovu nesly již v říjnu

Nechtíl býti vojákem — Před

několika dny prchl vojín Mareš ze

Sedliček oď svého bulánského

pluku v Pardubicích a raději se

zmrzačil nežli by se k němu do-

brovolně neb nucené navrátil Aby

Minnesota
slípky z ebovu květnového nesly odbtfvá avé schl re kaidou 4 neděl v měnící

Předseda Jan KlalnnilstonředaJan MKlalu
již v prosinci tajemník Vác Ed] ačetník Jan Podojil po- -169 70

9340Nutno si opatřiti plemeno jež kiuuuik mu nuHKa uuverniK jan rtiein
Jos Balata Btrái vnitř Ant Velílek

strii venk Jos Fllipek výbor účet Jos Edlpro vždy zbavil se slastí vojan-čin- y

počkal dne 7 m m o 10
se hojnou nosnosti vyznačuj-

-

jsou to na př vlaŠky krevkérky

37-5-

19396
Úroky 24995

rr Biasaajan riupek posel Jan Fllipek
Č VIII Rovnost Owatonna Mlnnhod dop u stanice Zámrsku na

vlak a když přijížděl opřel se o

Tábor CoinmbHS ě 69 fVOtT

odbývá schnze každé I neděle a S Sterý v
mčsicl t síni p Jos Klepetky na 18 a Willl-
am ulici Vel konsul Jan Kraus miatoa
konsul Jan Náměstek pokladník Frank J
Bemin 14th and Wllllama klerk Karel Ště
nicka 1412 So lath Btr průvodci J J Kolář
vnitřní strážce Váolav vejvoda ven koval
atrážce Frank Vejvoda výbor majetku Frank
Svoboda a A Blláí

Tábor Nebraska í 4771 MWA

odbývá své pravidelné schůze každou prvou a
třetí atředu v měsíci v osm hodin vecar
v ainl p Jana Hrocha Velící konsul Frant
Hollý návodčí Petr Tichý bankéř A Brázda
klerk Vác Přibyl 810 Hlckory St průvodčí
Vác Dolejl vnitřní stráž Ant Nožička ven-
kovní atráž Jos Pařízek

Sbor Vlastislava £ 89 JČD

odbývá schůze každou 9 neděli v mísící v So-

kolovo o S!4 hod odp Vysloužilá předšed'
kynť Joseflna Volelenská předsedkyně Maria
Rosický náměstka Maria Pec bičová tajem-
nic Marie Michalová nčetnlce Marie

pokladnice Joseflna Machová
Františka Prchalová výbor majetku

Viktorie Nováčkové M Kapková Mllostína
Burešová

Sbor Hvězda Nové Doby í 86 JČD

odbývá své schůze každou 3 Dědili v mésioi ve
2 hod odp v síni Metzovi Předsedkyni Kat
Šonka 1234 So 13th Str účetnlce Emilie Chle-borá- d

1502 WllUamspokladnIce Marie Vangat
1418 Williams tajemnice Vllh BartoS 1234

So 13th Bt

Sbor Boleslava ř 60 JČD

odbývá schůze každou druhou neděli v městci
v Národní síni o 2hé hod odp Vysloužilí

předsedka Anna Krejfí předsedka Vinci Čer-
mák 1444 So 16 St náměstka Antonie Kment

tajemnice Františka Čapek 1314 Martha St
tfetnloe Ant Mach lZil Ho 1K St poklad-
nice Marie Bečan 2 a Wllliam ul dozorkynS
Josefa Jelen výbor majetku Kateřina Benák
Marie Hudeček Barbora Hofman

Fodp sbor Sokolek Tjrš í 1

odbývá avé schůze Jednou měsíčně a slca
každou druhou neděli v síni Metzově Před-

sedkyně Joseflna Kastl místopředsedkyní
Anna Bílek tajemnice Antonie Btejskal
2413 So 24th & S str účetnlce Maria Bílek 34

a Charles 8t lnaha pokladnice Anežka

Koutský výbor majetku Frantiika Štěpán a
Anna Svačina dietní výbor Mary Vaněk

Marie Matějka dozorkvni Marie ftíha

QTábor Myrta cis 922 R N A

odbývá schůzi první neděli t měsíci v sokol'
ské síni ťředsedka Mary Koukal místo
předsedka

--Aloisie Smíšek tajem Kateřina
Velechovská pokladnice Frantiika Pelek
kanclířka Fanny Soukup ruariálka Maria
přlhvlovávnitřni stráž Barbora Hrubý venk
stráž Dora Tichý výbor majetku Marta

odbývá svá schůze každou 2 nedčll v mSaicl v
váme narovnáno kameni neb cihel

a mnohé jiné podobné domnělé Kozličné 1 00 lednu hodinu odpolv síni Č 8 P S Předseda
plot a nastrčil patu nohy na kolej vr imseK miBtopreas- rr Bureš tajemník

Úhrnný příjem $4348 80 $1599483ornamenty s jakými setkáváme se

napořád Zřídka kdy se stane že
ijeupoiu jnarea viv n aiem st ucetmk tr
Pechek Dokiadník Vác Herdllčka nt nrňnici Parní stroj mu rozdrtil nohu
vodíí Dom M oř vec vnitřní &tiá£ Kafipaitak že mu musela býti ve vojenskéby věc podobná byla na pravém mezím vcuKuvui vr az jobui ti v avrm

nemocnici ve Vysokém Mýtě domístě a sloužila skutečně jako

VYDÁNÍ od 1 října do 1 ledna 1903:
C L Dohm hlavní lčkař %

Frank Mixa služné a jízda
F K Staněk služné a jízda
M F Baštýř služné a jizda

Spolek í IX t Piae City Minnesota
sdbývá tvé schňze každou druhou neděli i
měsíci Předseda Jan Stocbl místopředseda

níž byl odvezen celá noha ode 700
700
660

okrasa
Mnozí libují si v živých plotech muta iomas nasul tajem rr w ttvecn ťlnv Ulty

ňčetnik Jan Hejda Plne City Mlnn Doklad

Smrtelnípopálen v tovární — V Jan Sambavr Plne Olty MinnŽivý plot může v jednom případě
sloužiti za okrasu v jiném však

španělky a j

Dostatek tepla během zimy jest
další veledůležitou podmínkou
I při neilepší péči nesnesou slepi-

ce v zimě ani jediné vejce pakli

nemají ve dne i v noci dostatek

tepia
' Proto nutno kurníku nej-

větší péči věnovati Nechť nemá

Žádných skulin kudy by mráz do

vnitra fičel a jsou-l- i jaké nechť
se pečlivě ucpou Dvířka nechť

se vždy večer zavrou a pakli okna

mají pouhé drátěné pletivo nechť
se na zimu zasklí Kurník nechť

jest dále přiměřeným počtu slepic:
je-l- i velký a v něm málo drůbeže

zůstane chladný je-l- i malý vyvi-

nou kury samy tolik tepla že jim

2d National Bank koupené dluhopisy 150000
" " " za prošlé úroky 3 měsíce 1500

továrně na laky firmy ihura a Č X Čechoslovan j Olivla Mina
Předseda Karel Kohn místopředseda JBeschke v domě "u Štrasburgu' Tomáš Havel důvěrník úmrtí br J Procháska 100000

Lepefika tajemník Karel ěvlhovec áSetnísv Libni ve čtvrtek dne 8 ledna

může též obydlí v pravdě hyzditi
Záleží to na tom jak jsme s plo
tem zacházeli když jsme jej vysa
dili Pak-l- i máme dostatek za

M petncKa poaiaaniK vaciav u ťloybardTomáš Flíček důvěrník úmrtí br Jan F Svoboda 100000
průvodci v Jakeš vnitrní 8tr42 F Kříž ven
kovní stráž V Harazín ocet výbor J pávekAnton Doležal důvěrník úmrtí br F Uhlíř
Čechle ě XI t So Omaha NebF Horák služné a jízda

po 9 hod dop při vaření smíše-nin-

benzinu oleje a kalafuny
smíšenina vystřiklá do ohně a v

zápětí celé množství se vzSalo
bradnických znalostí a též dosti

Odbývá schbie kaidý druhý Čtvrtek t městL Dohm hlavní lékař do 1 ledna 1903
odvahy k tomu seřežeme vysaze

50000
600

19-9-

19 95
2 90

ci o osm nouin večer v smi j iloutokvuo rrec
aedaJan Kubát tajemník Adolf Zezulák 20oseph Stehlík za adresář ve Slavii

né sazeoice hezky blízko při zemi au "i ocelní K rr Kunci ls bt pokl J
Pokrok Západu za adresář '

Franta A Krch express a poštovné

vocasea si aaai
Číslo XII Chrndím t Racine Wis

ať je to již planý oranž (osage

orange) svída (privet) neb gdoule

Poněvadž nastalo veliké nebez-

pečí byli povoláni hasiči a sice

obecní pobočka libeňská dobro-voln- ý

sbor hasičů v Libni a z
stačí Nejlépe jest pakli nachází

se kurník ve spojení s chlévem a
odbývá ave schůze každou třetí sobotu tuA
sici v 7 hodin veCer Předseda Jos Dufek 101Úhrnné vydání $4094 90japanská (Japan guince) a pod
Hagerernt taj joa meniia iixia otuwaviw

aby se co možno nejníže rozvětvi St ucetmk J ls Hys luiSí nivu NtKarlina Mokrými houněmi po Úhrnný příjem $434880
Úhrnné vydání 4094 90 Čísle XIII Český Lerv SeuíYtrtb Bedly Na mnohých živých plotech

sice tak aby v spojovací stěně

bylo okno drátěným pletivem opa-

třené kury v takovémto kurníku
dařilo se záhy plameny uhasiti a

většímu neštěstí Zabránili Přinení vidět ničeho leč holé stonky
dole a nepravidelné rozvětvené

Zbývá v hotovosti 1 ledna 1903 $ 25390
PŘEHLED za r 1902:

ledna 1902 v hotovosti $ 93362a
pilné nesou vaření smíšeoiny zaměstnaný děl-ni-

Ondřej Huschlauer byl tekuVedle kurníku nutno drůbeži

tinou vystříknuvší polit a utrpěldobu k volnému výběhu co nejví Příjem do úmrtního fondu 5596 90

Brázda Anna Brázda Josle Stejskal apolk
lékař Louis Svoboda Mary Boukal vyslan-
kyni do stezdu Pavla Hanzeiín niistovysl

SOUTH OlváLA-X-

Ilát Palmové Dřevo 2 7 Kruh Dřevařek

Odbývá své schůze každé poslední pendill v
měsíci v místnosti p Laitnera na Slité a Q ul
Barbora Racek důstojná poručnice Anna
Kohn mísťipředsedka Ketle Vocásek taj
íí So ti st: Marie Voináfka pokladnice
Anna Vlach průvodčí Katle Vomáčkavěitky-n- i

Francii Bartr vntřni stráž Anna Hláv-
ka venkovní stráž Magdalena PivoSka Ag
Havlik Anna Soběslavský výbor majetku

ce obmeziti a to tim způsobem smrtelné popáleniny Po prvním

přispění lékařském nebožáka p

dr Svoboda ze záchranné stanice
že se ráno později pouští a večer

dříve zavírá Všeobecně uznává

" do reservního fondu 213 36

" úroky 249 95
" na Hlaní Jednotu 527 90
'l rozličné 7050ambulančním voze odvezl do

wood Co Minn

odbývá eoh&ze kaftdou druhou nedAII v niie
Předseda Karel Boudek mistopředs Acjc
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda nciti!
Fr Jaroí pokladník Jan Svec

Číslo XIV Ladimír Klácel
V llauife i tVIs

odbývá schfize každou druhou nedřít v mísit
Předseda Fraut Kozlík tajemník Vác Kir
ocelníkJos Meudlík llauven Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Hus l XV Ilopklns Minn

odbývá své Bchlize každou druhou aohotu
měsíci Předa Václav Tyra taj Joa Hromad
ko Hopkina Mlun

Jiebraska ě XVI v Omaha Neb

odbývá své schůze každé prvni sterý v méskl
v síni p J W Hrocha Předs Jos Dolejl
mistopředs J W Hroch tajemník a dcetntk
Jakub Mareí I210 So 13lh St pokladník
Karel Mareš 8 K cor 6th and Wllllama
St pr6vodfi Anton Kychlý vnitřní stráž

všeobecné nemocnice
se za nejlepší nechati drůbež vol-

ně se pohybovat! od 10 hodin

dopůldoe do 3 hodin odpůldne Stihán zlým nldomlm — K soudu
V celku ři5994-8-

VYDÁNÍ:

Fr Holý $100000
Jakub Procháska 100000

Je-l- i dříve ven neb zavře-I- i se
Na úmrtí br

později Škodí to beztoho se vol
m MASNY KRAM

na jil straně města vlastni krajan!

Bratří Kunclové

kolínskému dostavil se dobrovolně

v minulých dnech obuvnický po-

mocník Antonín Wiesner zaměst

koruny nahoře Správně tvaro-

vaný plot musí se tak seřezávati

první dva neb tři roky aby tvořil

hranol se základnou dole a hranou

nahoře

Když je zapotřebí plotů jako
ku př na menších městečkách

kde zákony zakazující honění do-

bytka po ulicích jsou slabé aneb

se neprovádí mohou se tyto
ozdobiti byť i sebenevzhlednější-m- i

byly pokryjeme-l- i je révovím

K tomu hodí se znamenitě divoké

víno aneb podobná otužilá rostli-

na popínavá Pro některá místa

hodí se znamenitě obyčejná po
tměchut (bitter-swěe- t) kteráž vy-

niká v létě pěkným zeleným
listem v zimě pak hojností pěkně
zbarveních bobulí

ně nepohybuje nýbrž někde
lan F Svoboda 100000

" br
" br
" br

koutku se sleze a mrzne Toliko
Fr Uhlíř 50000v slunečných dnech může se drů

Služné úřadníkům 248 00
bež výminečně až do 5 hodin

Hlavnímu lékaři 1850
venku nechati jako naopak ve

naný v poslední době v továrně

na obuv p Feldmanna v Kolíně

Před soudem se vyznal že jedné
neděle v červenci r 1899 udělal

si ve Vídni výlet se bvou milen-

kou ailetcu služkou Annou Zá

zvorkovou z Moravy po loďce na

Tiskové práce 10150dnech kdy silně mrzne neb se

llslo 1344 jiínl 13 ul

NeJvčtM zásoby masa všeho druhu

uzenek islámu Šunek a vftbec vieno ro

v obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Uřadní ohlášení zprávy st kom v "Le Seur Centre Times ' 1000něží aneb prší jest lépe drůbež

romas poeic venaovm eiraz- jan ronvaa
Jan Polívka A HnlllckaJ W Hroch výbor
matetku

Číslo XVII T Lowry Minn
odl""" pravidjlnechftze první nedíli Před
ua tvartin Bartoš tajem Wencel BartoS

aCetnik J F Lepenka pukl Fred H Chan

Číslo XVIII Bratři Severu
v Drywood Wls

zvolili sl následutici ářadníkv: nředsedaTtom

Poštovné telegramy a express 32 53
vůbec ani ven nepustiti Ovšem

Právnické služby 3000
Dunaji Vesloval sám a dívka prý

že musí býti kurník dosti pro

stranný a nádobou na vodu—
Státnímu komisaři pojištění 2300
Rozličné 197-4- °ho neustále škádlila že má jiného

milence až konečně v Žárlivostipřípadně prašnou lázní — opatře
Dr C Rosewater

ČESKÝ LÉKAŘ

Vzhled pěkného trávníku kazí

ještě mnohé jiné věci Někdy se Úhrnné vydání $424093
anebo vášni pozvedl prý veslo a

Kyselko místopředseda Jan Pliler tajemník
Josef Fuchs dcet Jan Kyselko pokl Jih
Štipek převodci Fr Marel vnitřní stráž Jan
Nynrt venkovní stráž Petr Petrlik Bchtir
aaoduývajt každou druhou neděli v měsíci

STAV JMĚNÍ:
oý Na podlahu nastele se sláma

neb rašelinová drť aneb písek a

navrch se večer hodí zrní aby
udeřil Zázvorkovou do hlavy takdávají rostliny lupenaté kteréž

maji sloužiti jen jako obruby do Pod úroky uloženo $1150000 Úřadovna:silně že bez vědomí do Dunaje 222 "Bec Bnfldtoř"
míst příliš nápadných Někdy V hotovosti 25390drůbež mohla brabati což ji velmi uadla Poněvadž náhodou nikdo

V diplomech certifikátech knihách a odznaprospívá Od 11 do 12 dopoi
Činu toho neviděl odvesloval Josef Kavan

pozemkový - -
I
„H„uraam noainy: oas nor

Odklidí doCo do krmení ušetří se značně Ikách za které se peníze obdrží 56710

Úhrnný majetek Jednoty 1 232100
V neděli od I do V dopn(

opět záhonky květinové nalézají se

v místech kde měl trávník zůstali

neporušeným Stromy jehličnaté
bývají často vysazeny tak Že celé

nádvoří příliš zastiňují To jitou

píce pakli se kury drží v náležité
klidně ke břehu a nestaral se více

o ďvku Zločin zůstal v úplné
tainnsti poněvadž právě v téteplotě Krmení má au díti dva

My nížppsaý účetní a výkouný výbor po důkladném prozkou
Tel v ařadevne 504-- Tel v bvta 1217

Bydli—Číslo 241? Jonea o lira
OH a pojišťující Jednatel

2 70D již 19 ulicekrátě denně a aice ráno teplým době nebyla Zázvorková ve služ mání kněh tajemníka pokladníka shledali iiw vše jak toto uka-

zuje v úploém pořádku M F BAÍfrÝŘ )měkkým krmivem a večer zrnímvšechno chyby kterýchž jsdlužs
se uvarovati

bě Kajícnlk ani neví z kterého
Za měkké krmivo slouží otruby moravského města dívka pochá
pšeničné vařené zemáky 8 pří zela tak že již tim vyšetřování

FRANK HORÁK V Výbor
JOS M AUBRECHT )

Pozn red —Páni tajemníci jsou žádáni by zaslali změnu adre

Při vysazování keřů záleží velím

mnoho na tom aby se umístily po

okrajích trávníků neboť zde jest
sadou něco mouky kukuřičué

Prodává loty v Dmase 1 v So Omaaa
aarové a farmy v poblíží Omany ve

státu á pojištěni opatři vám u těch nejleplich
irent pil cenávh neJmMich Té salývá ar
vyhotovováním abstrakta

Obraťte se s důvěrou n něho a

bude vám spravedlivě posl úženo

bude na čas zdrženo Antonín

Wiesner jest rodilý z Kmetnovsi sáře co neidfíveDrahých krmiv není nutno ač

možoo-l- i něco odpadků masovýchvzhled jejich nejnápadoějSím
35letý a jest příslušníkem obce

Žilce okresu slánského Trápení HHHWWHHHHMHlacino získali zvýší se tím hodno
ta píce značně! Výborným krmi

íJllllllllllllllllllllll!ll!!lll!lll:!ltltllllliŤlllililllill±

V 13m-to- ň

t las tni =

zařízeW Hostinec
i 1214 jižní 13 ul
= Řlinjf Krutův ležiik atale na řepu =
= ÍJejlepM drubv vlna likérft a =
= jemné doutníky H

= VjMrfný teplý liinř po celý den =
S TBLKrXIN llrSá 14 5
ňllllllIMMIIIIItlIMIIIIIIIIIIIIlIlMIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIlii

a i ar-v Tr ~wr m m 3

zlým svědomím přinutilo prý jej k

Mnozí sázívají též několik druhů
do skupiny Tím docílí se často
velmi pěkného efektu Největší

chyby dopouští ae domácí páni
vem jsou chrousti jichž možno

vyzná ií' Vyléčenív letě velké množství lacino opa
třiti usuší se na moučku roztlu K Tjlefr ní aaituar nlav v Jrdlnla dal

Železniční pozemky na prodej
V severním VViscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemltt rolnických Ti

kdož koupí záhy mohou vybrat:

obyčejně při vysazování stromů

Někdy se trávník vysázením stro uilteltft Lilativo Hrmo Qulnina labkou a tato se v íáitkách do krmi

va přidává Píce měkká nemá len Tento pndis gjffg j11 kairié krnliifce l"ic '''Wmů může udělati velmi příjemným Joa Lilia ze Sherry Wlspišei t
urtmía áiti tnělv nrudkv ko-- #místem dostatkem stiou ale býti teplá mokrá a nutno ji po

mnohdy se též zničí neboť pod

NA PRODEJ

v okresu nullcr 'cb
v dobrr? řek5 osailř r ibfinl bu-

dova a'iXflOst v n'JÍ Jest tlobre
zařízený obchol Hubalavajfcl a

Ohrhoilu

Celrzářským ibožím nábytkem
rakrcDil barvami ulejl atd

Tíí velk# íroiltj MiCortnicko-výi- h

poliifrh trn)fi Zhoil na
skladě má cenu (ďVki liudova ao

laktiž prcxlá
Odalli správy dnplíte sl ord sir
nul II c( "Pokr 1'ubl 'o-

-

Oiuaha Neb Siká

Chcete býti zdraví bez psi iiirJb j Jiaiaiskjtnouti ráno aby kurv měly
sel ale po dvoudenním uží-

váni Severova Balsámu pro
pilce ííplně se uzdravily"příliS hustým stínem stromu půda hned něco v žaludku Za píci tentnfchjéktt i

si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryt
a jež poskytuji nevyčerpatelný

vlhne zakvsá takže pak tráva
Pak se musíie usadili v ckresubyne Na malé trávníky ku př

zroitou doporoučí se v zimě ku

kuřice a dává se zásaditě drubt-ž- i

večer poněvadž jest pochod zaží
Takový účinek má tCtnéř v

Vařilém nfinadó

(ESKY IÉKAÍt
O

DřaáoTu3 C 2 Crei2ltcii Blcct

a z roh 15 a Dotiglas ul

Polk Mo kde jnst ta nejzdraod padei-át- i do sedmdesáti pěti zdroj vody iak pro rodinu tak i

dobytekvější krajin na jihozápadě NaČtverečních stop nemělo by se

sAzeti více oež jeden nebo dva 100 českých rodin se tam usadilo
vací zdlouhavý a ku rám se takio

po celou noc teplo optřue Píce

zelená nemá též chybili nejlépe

jest ji do kurníku pověaiti aby ji

stromy Do předu obydlí sází se Tel bydli V0 Tel úřadutni USza poledoí dva roky všichni jxou

zdrávi měli krásnou úrodu a maji 1
obyčejně t torny okrasné kdežto

SoU

zajištěný blahobyt O český pov zadu mohou ae sázen radě)

w -

Severův
Balsáiti

pro plíce
Jeat to zcela toezpecný lek

proti ka&li tjestnzeniochrop-tě- nl

záškrtu zánětu průdu-
šek a plic atd

CENA 25 a 60 CT

pi kraiiny a podrobnosti pište nastromy oocoé Nesázejme je Prodám vaši farmu
CílíThe Ben F Leonard Realty Covšak přilil těsně k aobě Moohé

kury oklovávaly a ji nezatlapaly
Ku vytvoření skořápek nutno vá

pna nejlépe jest skořápky vajec
roztlouci a kúrám předložití též

odporoučí e na místa před aoě

Pozemky po vetSini jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Pau) Minneapolis
Duluth Superior Ashland a ěetoa

jiná prospívající města na dráze

C St P M- - & O- - a na dráhách

jiných poskytují dobrých trbř pre
plodiny farmerské

O bliisi podrobnosti pište na
Geě W Bell

amraknvf komisař Badaoa W- -

—b"C H McRmt

isMi A O P ParMta

Bo ivar Mo Pište česky a pan
L V Dongre mladší společník

St Paul
mu zdála by ae snad vzdálenost na

třicet až čtyřicet stop od sebe

příliš značnou ale ku konci ae to firmy vše pro Vát obstará (19hem chráněná rozhodni něco

rumu ze stavení Nápoj nemápřec jen vypUtí Nesmíme po
hlížeti na stroirky Že jsoj malé PadoLcnics kráče --Epilepsy 2UÍm
Za deset neb patnáct roků ony

býti studený a postaví se na místo

kde nemrzne
Šetří li se zUad uvedených ne

a prodám Vím jinou buj
v Miooeaotě Daicotách

Witcoosiou Caaadě a

jiodf vzdělané a ne-

vzdělané pozemky od

$5 do f io a týse míroé

splátky
Píite co chcete na

J W ChnliipwKý
Z— 137 EadicoU Arcadp

ST FAUL MINN

vjr-leO-

vzrostou a pak ae jim mlta nedo

stává Dokud jsou mladé může sou slepice v zimě a chov jich
Mám nejspolehlivěji! lék na

světě proti padoucnici zašlu

Minneapolis
Duluth

Minnesotská a

Wisconsinski jezera
Milwaukea

Waukecba
Dakota Hot Sprity

Deadwood
Providence R I

Portland Maioa

NORTH-WESTE- RS DRAHA

I4i-I40- ] Faroam St
Omaha

se zbytecoá prostora mezi nim stane se výnosnějším
jednu láhev na zkoušku zdarma

vyplniti drobnými keříky ovocoý

mi jako rybíiam aneb aagreštero Dokonale vyléčím každého trpící
Or E Holovtchiner

imkf UM

Iliitoičzaífflí bos íqec

vlastal

JOSEPH PEZDIRTZ
v ř noa jiiní 13 ul

Vleřn pivo stála aa Catpa

viua liary a doutník v Tel U mi

Na m(tě tomto C orle po

Katlbjtecné napájení hidářkýcB
štířat mi neblahý eílaek

Žíznivé zvíře vypije Často mno

ho vody tol nikterak jeho orga
nismu nepropí4 Vtlká mooi

'

dati žádných určitých plánů j

ho Popište nemoc udejte věk

pošlete známka na odpověď

pište česky 4i
Dr F E GRANT

orriCS ma M a HowaH

by a díla prostora kolem obydlí Předplácelte na "Po-
krok Zájiada poaze $100
roené

Bloekť(aveH tl Taletoa l

T rlra k mImmí 4 ř 4 IS kwella Ha
4 1 4 e4ool4a a o4 t a v4

Tmím 'lUsaas Ut
co možoo nejlépe upraviti poof

OpHMftkraJaaaUdi JPEZOinTZZ Ridga Bldg Kansas City Moí vody mohou taká přijmoutivadí v jtdJOtlivých místech pa


