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ilrchtfntf iftřn toho ráiu poílu

žila IvuInkovi na knlrjo čilou

dlknu lla Kola lokomotivy ra

chytila ji v pntí a úplně ji ple-řír-

Horní polovice rdsttla l

žen ni kolfjích druhá odlnřla

dotkne 10 ho vřplka ivým otrím m Allra I Colonib Ulrirh Knm
mr JuIpi MífRmiiu 1'rinee Ar

de o vSrrh oborech tioipmUf
skýcli 1 knili v niclil inittmt ji

Farma na prodej !

Hiur i'aul Ntyron Mra ohn

Iiu a mnohá j
i n Slfliiřni(

zadeCknm lr£ bolnt a tím poje-
tí á jn pouti! okamžitou a nrmá

ládnýrli trvalých ani zhoubných
oánledkQ

do přikopu
cell vftda hospodářská jak debko
byla poíaíiu i i vyvinul do-ili-

i lim vrlikého vxdíilnl rfto iijové kvrlou při lakovém
Farma o 160 akrech 6 mil od

Valparaiso Saunders Co a 30iftcý Mši Ve čtvrlfk tH

zacliltcnl a nimi od června až doVicly vyžadují mnohem míní ťiiora nalezuna byla ve chlévělbeortickáha leč n douli prikne mil od Lincoln Neb vzdálenámrazil Z těch možno doporučili rolalka 1 MaCIna v Malcnovíclch[t(tt na íirmA lakžn nřkolik rujnA prívř v tomto olilcdu j Ifrlu Jest to farma velmi dobrá a prodádruhy následovní: La ť'raoccmflžpnin ipravovati výhradně jun v okres kulnohorský v Iratoliftti kr)kéhoi doplnénl ha ilmlií ho
houvenír de la Mílmimoti Kaineprázdných chvílích až na mald jen vn iXIelá alužka u téhož Anna m ti

výminky takže ztráta řaati a nimi rn Auguita Victoria Souvenif de 1 1Baaova i'li lékařské prohlídce
ipojířitvl ml e to prtv£ lk
jiko lir inHií mMíciny
k lomu iik hlubokého vídAlánl

as lacino pouxe za I45 akr kou-pí-l- i

ji někdo před I dubnem 1904
UliJil aděií C O KlJLINli

619 N Kjih St Omaha Neb
M

Vrt t "S nwf ' 1 ""I : mPreaident Carool Mailrmoiipllo 1 t Iejifttěno žo aluŽka má pět amrtet s ra i'"f'apojcnl rovná ae nule l'roi
tedy nnmftl by jo chovali každý

Francoia Kriiger Hermo Clo 'íHtncdicinikhO le tloitane tiiJHitu nyen ran na niava Kterým na
1kmtlnldi Soupert Mimati Cocht-- tfarmář proč neměl by ae poxtara místě podlehla Pále se zjistilo 1 in ia au)Duchen de Karbaní Marie Vaarati aby aleapoíl avým dělem že aurový čin na LWaové spáchal Pozemek na prodejlloutte Souvenir de Wootoa rtiepniíi'-- 'opatřil té zdravě ala Jkoiti oena

Queen Scarlet
8letý čeledín František Trnka

zaměstnaný u téhož rolníka Jakou
vážní byl Trnka k vraždě ve

1C0 akrů dobrého pozemku bez
léza li v ní záliby aámr Avaak i v

tom případu měl by ai připamato- - budov čáttcčně vzdělaného kte
Vyznamenána nejvyššf cenouVykrmování tMkcli knnávati že 1 medu připravovali m

rýž asi před půl rokem koupen byl
den jest posud neznámo Vrah

po spáchaném činu prchl akoronaíi předkové říznou medovioii Kdo vlímal si poledof dobou za $3500 prodl se nyní za hoto
kterou nepohrdne ani dneění doby trhu na vepřový dobytek tomu

z knili on mimi dostali til ptakfii
imuil ne tiáiiíiti prakticky pod

(klizeného líkafo ivojo
uplatfSovati

Vzhledem k uveJonmu bjh
založena lofiikčlio roku u Pouh-keepii- e

N iY zvIlStnl honpodíř-ak- t

ikola kteri mi být i kolejím
zrovna tfm ilrn je klinika kolejím
lékařským Škola zmlnřná je

podporovioa nikolika zámožnými
Newyoríany již zakoupili k úíelu
itomu píknouifarmu o 415 akrech
Podnětem ke kroku lomu byla
prý oním pánAoi znaSná nyaíjif

na ziunlsslppsktí a mezinárodní výstavé r 1898vých Hz 500 aneb vymění se zaS dní potloukal ae po okolí a te-

prve v noci na 33 února vypátránžádný milovník občerstvujícího neuílo žo kupující dávají přednoM obchodní budovu v stejné ceně
v Omazc U S Azdravého a afllcfho nápoje pěkným kuiom lehkým ani nezdá Pozemek ten vzdálen jest od Westbyl četníckým závodčím Bočí

z liečvar ve stohu slámyNyní otevírá ae jaro kdy na-1)- 1 ae míli zálibu v těžkých kuaech Point asi 100 mil v Holt okresu
akytuje le nelep&f aříležitoit pro vykrmených jako vozili ao do trhu stojícím nedaleko statku kdež 5 mil od městečka Ewintr a od
čilého hoapodáře avoji včelařikou v letech minulých Kupující chce vražd apáchána Doe ao února jiného městečka pouze 1% míle
cionoat zahájili Kdo má víímy- - kuiy lehké vybrané které dávají Bližfií podrobnosti sdělí ochotnědopraven byl Trnka v poutech do

vazby ku krajakému aoudu v Kutnéslit íUti te včelařem nechť ob- - křehké maao a jemnou alaninu Charlss Krepila
flořejedná i zavčaa dobrý nějaký vče- - Těžké vykrmené kuiy prodarí iepotřeba lidi již vyznají le důklad 11— West Point Neb

Jediná kořalka prodávaná so záru

kou §100000 žo jest líplnč čistá

Neprodává se nikdy ve velkém

latský ipia a dokladně jej prostu- - ovšem také leč platf za oč takovéně ve vykonáváni jednotlivých ZhoQiidity vtec Písař Jan Binder
Chomutově nejméně mohl by

duje — avlak důkladně neboť 1 ceny jakéž nejiou pěitítelí niklepricl boipouvárikých PtniTTlO CO iiAní Polehlivýděl
potom bud? mu mnoho nejasným fk povzbuzením aby materiálV oyuřjSÍ do lS býv4 praktický býtí nazván něžným manželem IliJUiU UU nik kterýž se vyzná
Když vlak bude již vyzbrojen po- - toho druhu odchoval ÍJ příčinymi hospodáři poukazováno na to dokonce vsak ne něžným otcem dokonale ve vícch pracích farmer

že ti uienl farmáři kteH dovedou dolnou theorif maže li v prázdné není tedy doporučitclno odchová Ve 6tí edu 24 února dostal ae do ských Stálé místo dobrý platchvíli zajiti k aouiedovi včelaři a vati a vykrmovat) kuay ataré ií£mluvili o vítali možných plodí hádky se svou manželkou která Hlaste se u Joe Husa P O Box
Nabývá obliby přede vňcrnl Jinými kořalkami :0nách kteří jiou leílěll mnohdy na konec uznala za nejrozumněji!!

občai silním pohovořili o vče ké My vlak máme jefité jinou
lách a o vltličetni 1 ním ae pora [závažnou příčinu proč bychom

34 Barneston Neb 33113
Kl písl hoipodářaká pojodnánl pfchnouti ven před zuřivým man

dili Tlrn nabudo dosti znalných neměli lak činili Cena DřírOstkunejiou to ani kukuřici lixini 1 I'ONÍ:VAÍ)Ž t tfBiitfivm iloiiifiíin nellenlílch lakoití linrh -

Wabash dráhavídotnoití abv li mohl zakouoili na dobvtku atouoá a íeho atářím chyliiii JiioV-- nichoborali V lidí takových ja
želem V bfjvětSIm vzteku ucho-

pit Binder svoje dvouleté dítě
které ipalo na posteli a vAÍ silou

2 PONKVáDZ přnvyíiijo na íatiorlnrutl a příjemnosti cliutl cokoliv a víeroj a zkoiitnti avoj-- Itst( Z pra- - Čím starší je dobytče tím ůiíUpatrným nHoMatok vzdělání trak m dosiirl l(ín hylo rlo trhlir východ navidin dopadne to dobře neboť přijdo nám u něho libra přírůstkulickéhooni nejiou a to uplatnit! to II od riovldá stel ně cboutkfím zrmlcft lsko2 1 temní chutí a Jialurf
vfrličky pilná dle tvého přiroze um menfiírn je tudíž nál výtížokco vědí prakticky Něco podob

hodil jim za prchající matkou ze

dveff Ubohému robčti zlomena

byla ruka a také jiná četná zraněni

ku lun a nenioimeli
4 VOSÍVki ivUt tut iKkfit ílnif t„la řlnl II rlildinnrii luk n UkKvliítnl nv Wu ůetuit k ďmtáninťho pudu pracují kdežto včelař V prvnf době zvířo rosi rychkniho platí tiSž do )itó míry o od

rtu víi-c- 7imn(:h íitnlkfi na lihu fo v rodlnA 7 tuk I un kredenciufl ae ja při lom poznávali A co z jest částečně podmíněno příchovancích hoipodářakých kolají utrpolo Na nelidského otce bylo 5 VOVhVAl nteiíft tíná víechnv Sin koFalkv k tKomvAloviíní jínrtfié za okružní cestu více 12

knlíťlé iirvé a ttutt áU-r- i v měsíci do
kdyby to i v prvém případu dobře (rozeným pochodem k dospělostiikttfí nebyli vychováni iníarmách již učiněno trestní oznámení
nedopadlo není ztráta tak znač kdežto pozdějlí přírostek když

nájmjlt "hot aeoteh'' íiot tooily" niiho "hl{h balí"
8 I'ONfcVAI)Ž Jiist Jnillnou šluditou kořalkou nabízenou od llhovarníka

bona fldm n'iir'i(láviís nikilv ve velkém nílirž nonzo v lalivícli llhovarnlka

a oemají tudíž doatatek předběž mnohch jíinkM mlnt
Uva iluilulcl gymnatia irillelinou ža by musel včelař oa svoje zvíře již dospělo pozoativá jen z'Oých ckuienoalí praktických Aby Jediná dráha a vlustní stanicí svou

při hlavním vchodu na avčtové íhh- -asopis 'Moravský Obzor" v Kro
ic mohly theoroliobe vcdomoiti ivtřenky zinevříti a tento nový pahroraafovánf ae sádla na těle a

svAj obor zavrhnout) vMyfIruí- - takové sídlo 1101Í penízeuplatnili mjaíme aa lomu po ni viM Wahaah xi vlastních svch

oznaěenýcli Jitho vlnAtkou

7 PONĚVADŽ Joul pálena v Jednom % nejvítích lliiovarft v zemi Jehoi
obchodní zniirnksjeit nJ lepil ziirukou výliornlí Jakosti
í PONfc V A lŽ Jst Jiidlnou koNIkou prodávanou se skutečnou zárukou Její

čistoty nabídkou 11(100 každému kdo v ní objeví nijaká přísady neb umělé zbar

livoit neie rože NeílcpSího výtěžku docíU e na kolfjích z Omany Kansaa CKy ltjakou dobu cvríiíí nuili nabude

měříži přináif následující zprávu o

dvou lácích gymnasia ve fetrážní-ct- :

Jeden z nich (oba jsou ze lep
líny dosud nejvySíí třídy na

dobytku lehčím rychle doapfvají miuries tioiii a V nicKa O" Toleflo
vcnl dodáváni chuti atd

me dovednosti K tomu v tak ne

itnají žáci na attníth hospodář
Uetrolt Nlaeara KalU a KufTalo s dalKoy v mlUf)l Iclm oa kterémž přibývá apfíe

gymnasiu strážnickém) již pfcdAždosud j to zvláinjotlf spatři
m "žli sádla Když pak pro♦feých kolf jích doatatňk přllžiio

1'ONKVADZ Jest řádní překspována nejvybraněíeb látek a nikdy se

prodává dokud není únli vyltíulá ve vládních zaručených tklnillítlcb
10 l'ONĚVAI)Ž nrodávi se énlně dle svh zásluh bez nomocl hálnneh

Kfm vrknnfm niKijí-nd-

Vílchnl jrámMi mohou vás vy#r'
viti 11 Watmsh O rurtilané Mánkv vf

Vánocemi byl poněkud zasmušiti na americkém venkově kozu dlvíma dobytek mladil odchováti afi pozorooat věnuje ae tam
lým Když přijel ze svátků doZdá sa víak že není jíž daleko n" ° jném množství píce víceomu též Náalndkom toho jeví lově výstavy a víechny (KMlrol)ii1l

doba kdy i zdejftí hospodáři bu- - UQ mm PříJem častější ktý

sum za ohlášky Juí musí se pHpoílitl k ceoft zhofí a za ul) na konec vidy gitpíati
potřebovatifl

11 PONftVADŽ Jest nabízena nějako patentní hík a tvrzením U fyM
víeelmy nezholltelné nemoci níbrz za akiiteénA atojf—jako slllvka prvé třídy
rozumná dráMiiilo a soustředěná potrava uejvyikí možná hodnoty

btrlžaice prodal rychle vlechny
své zábavné knihy napsal kate- - ňHtclna II1KKY E HINMIKH

e potřeba praictiofcých ftkol rol

iokých kda ví nu jo ae etojnápo
i souhrnem bude mnohem vytildou řadili mezi svoje dojné zví 2HxH OAPU Omaha Neb

lrlu ll Ln LÍ II1 nezu příjem za kusy těžké ý--zornoit obámu tlwioríi i prakii VttTVb RVI RIITU UIIUIATKII'
12 PONK VA UŽ au nrodává a mnWrn onrávnlínm víilikern zamřená nHkrmili jsme takřka jen pro sádlo m Kol lil ní ntHfjrojakjsm ji va staré vlasti nazývali

kde každý menáf domkář aneb

ktfe bere ae ohle4 a toze k(úpí
cbn v hotpodáíatvff j ptakie trov

výrobě a prodeji v nadobyěefnám maozatví lihovarem platícím přes třnillllony
dollard riiZ-n- jedině nadáních vnltrozernnlcbQAMr nnnl Uk umři trnK jUdchov dobytka lehkého má i

jímal PSOUr ml ▼!"' wki iiravii
jiné výhody Tak ku př uetrplna lak potřebnou jk (heorie kde nájemník měl aleapofl kozi&ku) wrirmini jnwi rttriirj„ii f

p'Hirin ivou krixion Hliir- -
liurva lO riAf yU Cl voldobytek linto ani cholerou a jinýpov2uja ae praktk4i4 vykonávání nim mo potreonym minkem a

M utnul nci dnimkl il

cbetovj paanf a dne 5 ledna odjel
do Vídně ťsalo se rodičům bratr
jol za ním a teprve v pálek H ledna
éontal ho do Strážnice Sotva že

to katecheta doslechl přisel a roz-

mlouval aa Zahradníkem tak aa

U4iž jmenuje mezí člyřma očima
Sotva že odelelonen seíílel Zuřil
od s hodin odpoledne ai do půl
noci JJrubého dne odvezli ho

doziů Fo dvou týdnech znova

mi nemocemi do té míry iako krftfln iilfHffnilfittri rwiiomí tbí 11 zásobovala)edallivých prací fcúnpoiiářkýcih
zi předmět atejot dfiležilý Jko rmMJInlfn pmi-- sni lhKoza Jest už od dávna důližiJ d0' ™ký Lehký dobytek WILL0W SPRINGS DISTILLERYKONI I

U4m utrojkrifii iipmfniifmlým Éúiilelern v mlékafukém ho- - "držuje se léž lépe na nohách akterýkoliv jiný odliof uiouí pln draliokniny wiIUiiimí

apodářslví cizozemska aváak v P8kle "odno při dopravě IIOTHVOflI ni ikmIIIio

prnktlA!i]ltlio riall'lriiili vyníbí 15000 pllonů dennététo tXimí nedoslalo e jí dosud "deíto u těžkého dobylka j para iioiMd a tu mnu
'"li IW HIKMIMUHI aitir- -

Sr NkřlI nlll lláflnliUf firtiakutečoč zaalouženého onr-řiín- í My velmi čsalou Uhký doliv
karn O O II Hlt il a rrMiií viiofc Llhovirnfcl druhfi: COLDEN SHCAF samoiltné BOURB0N kořalky $kozou setkáváme se ve fcpojnriýcb

tek "l'yne lak snadno zaduieoím vilon volní urohllilkl' irlml Mulaiwnlmuprchl Jel do Olomouce a do
ťferova ale 37 ledna opět vrátilblátech takřka výhradně ion v " Prna auuy jotni Jako dobytek

ILCK 9 EAOLC J8I0VC0VC

tti hiXj t fiav h fl j !! f t „ _ l ti _ a té milkýv předmytích a na hrasicích vel

lávky krsnné kterých vyžaduje

Hnil II SS SS rniiin olilMlnávkoii iIAiíii
krianr onln flur111 a muiiitiilinkymiililrovaní ríint rn iilmllm if
pnimnl v)o)ijr IAn% Jwliiy liiMlInUy uli
ilití kilo koupi i uíipII Imtnfy 'Hln
uliuif- - II niiiKmiil fiiuidaiiiiul

ATIM itmWH Í O#
621 JHitmiMillliui JiliH-- l apaní
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než jn &i věnovali jita v

ptítiaé chvílí árocbu péče a po
fOfOMli Užitáí který včely pfi- -

H(ří!Žte m ""'l'"l"'kě kteří plutí svým klerkum mimořádnou mzdu aby
ut pwlnan' náhražky Žádejte dftrazné o ILKÍtOVl'Iioillnnkiath-4atic- e a fysice jednak byl ikvoiťi bodla iiiiUnk rvolnr6

INkrho %tm kUPicklio aáflal Hicfiilikrmi na doelleol ttMo váhyplechovek of rajčat a jínýck po- -

bezdůvodně pronásledován tfíd tr )ři il'l mHk m p uMrdini „
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