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a doplatkem na prt mii a Žádám abyste mi zaslali
výnleilrk Ačkoliv mstka I dcir

Činily vily iloimi lidí Ufinajd
nýcli a laké vidy naříkaly l trpí
hlad bídu bylo Viijich ijllhvt
Ku naletno rdé hkUdiRtfc tát
ný cli rásob Zejména hojni !Ul

it va prAlla plátna kosil příkrý

l mMi'

Mnmi g hospod lů ivliBt ř

čiličnlkň neiuail stálýc h pant vin

anii jskývli poremko travou o

tich Tací hospodáři ncdota
tele trn značně pociťuií a proto
snaží se o líiraniti jrj zakládáním

pastvin umřiých
Obezřelý farmář může si ca H

titi výt tnou pastvu na celý rok

teužívá li různých druhů trsvin s

cjcli je v různých dobách aby

postupně po sobě dospívaly Při
om pudotknouli dlužno Že do

třídy travin počítají se nejen oby

tjné druhy trav lučních a prtrij-uic- h

ale i všechny druhy obilí

kukuřice čirok atd Následkem

toho je tudíž snadnou věcí seMa
víti ORev tak abychom měli od

časného jara až do pozdního
podzimu stále dost píce byť ne

nalézalo se na farmě naši ani

kousek lipníkové louky nebo je
tele bojíaku nebo jiné pícniny

Zaseje-- li si farmář časně na

podzim kousek žita poskytne mu

toto první jarní pastvu pro doby

vek pytlů kcjfltkých dek atd po
tom káva cukr a jiné potraviny
konečné i značná zásoba kořalky
Ncnt pochyby Že vélfcina třchu
vfci pochál z krádeže pročet

Občanský kalondár koruny svato 'Václavskó
Týž má ubrazovju přílohu "PosiUtví čtfké u Bd(ichs
Falckého" a množství statí zábavných i poučných Cena

jeho je 35c jako preirii dáváme ho za doplatek 15c

aneb za získání nového předplatitel? zdarma

Velký Slovanský kalendář
S krásnými ohrazovýni pMuhsmi a mnoha ol rázky z

nynější ruko japonské války Cena 35c dáváme za

doplatek 15c aneb rdarma za nového předplatitele

Vlasť nový prostonárodní kalundář
S obrazem VertsČHginovýru Napoleon I na útěku z Iíu

ska Krásná Četba Ctna 35c co premie za 15c
aneb zdarma za nového předplatitele

Vilímkův humoristický kalendář
Nepkvostoěšl illustrovaný kalendář Nevyčapatelný
zdroj zábavy Ceca 40c jako premie za doplatek 25-

-

Oznaite který kalendář sl přejete

byly zabaveny Obě ŽenStiny

pak zatčeny a dopraveoy ke kraj
nkéiuu soudu do Českých Budě

jovic Zapírají tvrdošíjně ba ani

ke krádeži krávy se nechtějí při
zoat

FrantHek Pravda zemřel Nej
starší český spisovatel povídkář
zemřel ve čtvrtek 8 prosioce v

Hrádku u Sušice kde trávil po tek hovězí vepřový i drůbež a

Krontkt uáátostl

Maitrl fihtlnf tf tAhil V ne

dl i ilne 11 )roioce prohlííol ni

maptcl cihelny Suos v Brlrtanccb

t'u Híly vyiokou novou tvbu
svého ilomiii se které nešťastnou
náhodou spadl na dlažbu ulice a

zabil ac

Prohrál Uvol V Hor Ota la

vicfcli viniil ac aolný dělník Če

nSk Hradil 2c vypiie jisté kvan

tum rumu Sázku vyhrál ale v

noci po té skonal Ziístěiřo ž: na
bolák trpči srdeční vadou a ne

smírné požití alkoholu přivodilo

předčasný jeho r kon

Pobodal matku Jos Vejrosta v

Tučapech doatal ae v těchto dnech

do hádky sc svou Rtařičkou mat
kou Sírový syn bodl ji dvakráte
nožem a dosti nebezpečně zranil

Když dostavil se strážník aby su

roves zatkl vyhroŽo al mu Že jet
zastřelí Nicméně byl přes prudký
odpor spoután a četolkem dopra
ven k soudu

Ze Urtu tlíce postřelil svou Senu

V Březí u Týna nad Vltavou v

minulých dnech hrál si rolník

Jakub Fuerst s revolverem o

němž měl zi to že není nabitý
Ze Žertu namířil na svojí ženu

rána vSak vyšla a zasáhla Futrsto
vou do podbři&í Nebohá těžce

zraněná dopravena byla do Česko

budějovické nemocnice Co se

%l takovýmito "žerty" stalo ne-

věstí a přece stále jeítě tolik nco-VPtroo-

pří zacházení se stfel-l£S- u

zbraní!
'

Slasti matky vfmtnkdřky Václav

Hora 40letý domkář a dělník v

Újezdě otec Šesti dítek má ve

slední léta svého života František vytrvá tak dlouho nežli dospějí
líné ranné plodiny jarní Proto Jménct

nemělo by na žito nikdy býti za

Pravda známý pod literárním

jménem Vojtěch Hlinka byl ještě
leden ze starých kněží buditelů

Stát:
pomentito jedná li se nám o do

snad poslední Četné jeho povíd statek umělých pastvin na celý
rok

1 MWollstein&CoPo žitě bude následovali

pšenice ječmene a ovsa k

ky vzaté ze života lidu a tomuto
lidu určené vykonaly dobře své

poslání a přečkají svého tvůrce—
František Pravda narodil se 17 čemuž se může v severních kraji prodá vám' gallon
dubna roku 1817 ve vesnici Kra

červeného
nách přihodit i trochu hrachu

Směska tato ' má býti zaseta co

možno brzy v takovém případu
za 65 cdobrého claretu

lehkého

vína
dá nám tak časnou seč jano voi

í

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 60c

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ulM Omaha Neb

síně blíže Hradce Jindřichova
přišel jako chlapec na Moravu do

Žďáru kde za času faráře M

Sychry českého spisovatele cho

dil do školy odtud dáu do Svitav

aby sc naučil německy Gymnasi-
um absolvoval v Hradci Jmdfi
chovu filosofii v Fráze a theologii
dílem ve Vídni dílem v Prazekde
roku 1848 na kněžství vysvěcen a

týmž rokem do správy duchovo!

lo Kvílic u Slaného poslán byl
Zde tyl po nějaký čas i farním

administrátorem Koku 1846 pfi
lal místo duchovního admímstrá

tora v ústavě dospělých slepých
pod Bruskou v Fráze odkud roku

1847 šel za vychovatele na Hrádek

Deíourský u Sušice kde maje

pensi vychovatelskou a zvláštní

domek k obývání vedle činnosti

vychovatebké zvláště spisovatel-tv- í

se oddával

(xléii) domkit jako vyměnkářku
i

těška nebo jetel Pří druhé

pozdoější setbě této směnky může

též přišiti něco řepky (rape) která
se však může též síti samotná po
sklizni ranné směsky obilné

Řepka na píci hodí ae nejlépe
druh Dwarf Essex — může se síti
i tak Časně jako jarní obilí Ve

středním pásmu kukuřičném mož

no ji řiti již v polou dubna ílep
ka dává výtečnou pastvu zvláště

pro dobytek vfpřový jakož i pro

mladý dobytek hovězí v horkých
a suchých měnících letních

Pozemek jenž oset byl žitem

může se v červnu zorati náležitě

rozpracovati kotoučovými braná

mi a pak oseti opět řepkou nebo

čirokem (sorghum) což může se

pak opakovati na pozemku kde

na m

A'
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KAŠPAR COAL CO
vlastní svoje uhelné doly a může vám prodat a

zaslat uhlí nejtn na tuny nýbrž i na celé káry

Dejte nám objednávku
' 20

14 a William ul Tol3387- -
li
v

svou vlastní matku Barboru Ho

rovou k níž se však ani trochu

synovsky nechová lJřed několika

dny hádala se na půdě manželka

Hory se svou tchýní a syn Václav

nahodiv se k tomu vrazil do své

matky tak že upadla načež jal se

ji zuřivě a nemilosrdně jednou
rukou tlouci do hlavy a druhou
držel jí za krk NáiUdkem tohoto
zlého nakládání utrpěla stařenka
několik poranění které jí značné

boiesti působí Na podařeného

Synáčka jčiněno bylo trestní ozná
mení

Smrt podivína Vkrkoncšském

bv la obilná směika Nebo se HAMBURSKO-AM- E
může na část pozemku našiti a'iJen krejčí

Když president Aadrew John v polou června do řádků rarm:
m Eminou Jroukukuřice která dáz£4r%CáTtouson muž veliké síly karakteru ve

udržuje tel) rok pra :
MH-fffW- -

i
j SeJryehleIŘÍ Jíl"'''''1NewV'rorku do Jlitiiiburko

píci na zimu MdtlOtU

li 'dmsTmxtiv tnhn 9 Umlč

veliké řeči své pronesené veWash

ngtoně jal se líčití jak začal poli

(ický život svůj o j aldermana a

'
"XnelHtarVr_v 1 - ěúdolí blíže Grueithalu na Tann- - Německá Trans-Atluntlc- Pařil1!není 7iinr1innii naafevnf folikfti vebni Společnost s vlastní m lo% íeícb úhrnnou noi ont 541088 tun 80- " - — " - -r r

tení na čiroku je vždy neja postupoval kdosi ?e zástupu těchto ou vdikó náoiořnf purnf Knhrnujíd li lvouírouliovýci parolout
kier5 uu pohodlí cestuKeíeb zvliífic znMzenv lanu Takoví nořfit nnrolodl nzvolal: "Ne od alderman i ale o

valdvku najal si 2 8 1 ý sluha Gu-

stav Eisner 1 Vratislavi byt na

zimu doufaje že se v horách

vylétl lf své du&evní choroby

peČÍ ztráty dobytka z příčin ť'laru a cen obraťte se nariHniiJi zauna íioaanoiecnooi vieieune
krejčího!" Johnson nebyl zvykK ud nevysvětlitelnýchdoif

íAMBURG-AIVIERICA- N LINFByl podivínem který za mrazů )ui uaieKopro oupuvcu pyjto
pravil hned: "Máte pravdoye 0(j

krejčího Nestydím se to že
chodil bos v Jizeře nebo celé hodi-

ny v sněhu až mu nohy umrzly neb
Jrrinfttisem byl krejčím prřt0 že íem

blsner plazil se pak jenom po
byl vždy dobrým kfčím mé řatykolenou Když se o tom jeho za

městnavatcl dověděl přj z Vra

tislaví pro něj NeštViný kočí

dálky jej vfiak poznal a dovlčk

proplav Spol
Sey-iiemecké- íio

Lloycu
Po parolodíih expresních ncjrychttjŠÍ jízda přes

(
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
NKW YOMK A IIHRMHN

Žádná z těchto pícnin nevyrov-
ná se však vojtěšce nebo bojínku
rihem métíců srpna září a října

Řepka je li v pravý Čas seta a

náležitě obdělávána dává ovšem

hojnou pastvu běhfm zmíněných
měs cfl ba i později až do pro
lince ale nevyrovná se jikostí
vojtěšce nebi bojínku Jedná li

e o dobrou pastvu podzimní po-

slouží nám znamenitě oves setý v

červenci nebo srpnu
Na každé fnné mělo by však

postaráno býti o stálé pastviny
nebo lučiny oseté lipnicí (blue

' nuv se do světmee oběsil se na

klice dveří kde naležen byl při PřHvllelní (lorrva 011 tstMfrh btitfhii'rh urlii(J!(!b
"Kalwir Wlihnlm II" "ilr Wlihtn I0pib" Kionyrin Wllhelm"příchodu zaměstnavatele ji uani ndwh k VA IM tnnícli díO tmnr ruvl l''ifi (Viiriivn io ooimich jvourouDoryoti

fiiirt" "línrliarouMS" "hremoo" 'FneUrleo1iiuh-- tm nui]) iiroByc" "flromer Ku
řlBf Orrtf"'K'ieilií Allivrt" "FrlnHM Irenu"

rraviuein pof wvni odjjmvu 170} ri vri- - k) "mmoiu" "Mam "WecKft

mrtev

Vypátráni shjí tloiVjúd Z Č

Bulíjovic le nlčioje Zajímavým
Wtř-loxí- i n 1 doprava

Kuřdou nohnťl — ffoenltrln IiiIh# iVlnKOi IidnH fnlir A Ibnrt TInhnniíillArn _ fl
způiobem odkryti byla ve Střlžo- - 'poutal ohieui J í'ly v kujoi a rrmrlpnluM cen aul nbri't nitgra4-- ) bujlnkem (timothy) nebo

vojtéškou (alíalfaj Nežli však sivě zlodějská skrýš Kolníku V

Talíři ztratila se před nedávnem

každému dobré padly a déuiy
mně prádly 'Byj k svým
zákazníkům v2jy pU(tíýiii

'
Kdy

oli chce v obchodě míti trvalý
úspěch mjí oabidnouti poctivé
holí pnfí j a stalo se že Tri

ntrovo Léčivé Hořké Víóo tak

rychle dodélalo se obliby trvlé
JeHt z poctivého vf na a poctivých
tiylin a kaž Jému poctivě poslou-

žilo když žal idi k jeho byl přive-

den z rovmváhy Oao nečiní zá

ir#ků ale pornůža Kde pomoc
leít moni: v chorobách z otči

té a slabé krve pocházejících v

nirvonnotii katarrhu žaludku a

iřv v poruieoém zažívání oa
dťniití krkání zácp v choro
bich ledvin a jater a ve všech ne

mpcech s nimiž jest spojena vše

obecná slabost a oechuť k jídlu

Odporučeno lékaři a každým kdo

e užívat V lékárnách Jos
Triner jediný vyrábíte) 799 So

EUUCHS & CO 5 Hroml vuyNow York
-- Clllavnl )(lnitlé pro napadli

farmář k takovým dopomůže' vy-

hoví mu shora uvedeoéAoftkná kráva
1

Když dle stoo uooa ii:AttnoriN HtrootII CLAUSENIUS & G0trlio nalezena byla kráva v ko-

moře u jisté nádennlce jež se

svpu nemanželskou dcerou hydle- - OMAHA
SEVERO-NEMECK- Y LLOYD- í um w uicuiuiii 1 1 1 1 u m 1 r 1 m i 19 Loan & Buildingiv —

Kráii ale htla í) ihít 71 n

i dějky zavázaly jí tlařju pevně Pravidelná pi ítovní a

Baltimore
paroplavební doprava

do Brómen
-- SQOCiatlorL

v Bee Building
31 rok stará s nejitaril ft mSilě

eini

pMroo po noTjoh dfoulrouborch poltovntch parofclcfa od 7 S00 dol 000(1 tun nonoitll

provazem aby nemohla iváti na

j Čež ji v pravém slova smylu u- -

j tloukly Sekerou rozbily jí hlavu
) i mírro to rasadilv i( n ran k do

ťassel HrcIfluKbcln Koeln Hauorer Frankfurt IlrandenborirC'hetnnltzNeckar

II kajuta z Jialtlmoro lo Itrcineu od $4250 nahoru
f břicha Když krádež byla obie Ajhiand Ave Chicago III Tyto parníky maji pouze Jodnu třídu kajutol jel oin'en jett Jako II kajuta

Vftn jmenované parníky lnou rfhradnft ooé ?ftín8 xhiidované a taluoy iiíIm

půjčky na měsíční splátky a při-

pisuje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročně oa uspoře-
né obnosy

4--
pokoje kajuta! na nalutiS Elektrické oaWsilenl e ▼lach proatorácn

vena zoscaio několik mužů }

příbytku zlodějských žen na stra
Ži a posláno pro Četnfky Tito

j Předplaťte sc na Po DalM itrÍTy podiTaji gennrilnl jodnutvlé:
iieo M 'atMnger tajemník A SCHUMACHER & CO 419 Hanovet St

krok Zaí nadu pouze $1
Baltimore Md

Chicago 111pak vykonali v Lytě podrobnou čfuleSouth om&žská úřadovna v II CLAUSENIUS & CO 95 Dearbora St
nah lodh í!tiinrl v Tom)kUrV' roajTv málýéft rtáMlWmta})" luru- -

i i 1 'i ~"v" r "-'- " 1


