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Informace lUtA o poiiiřruch
amerického hoapoilářsUÍ

častili než kdy jindy dočítáme

nOZMETADLO nnvY
'

mi

i z čeikých listů o zdejších po
měrech hospodářských Zvláště
české krajinské listy časem podá-

vají svůj úsudek přidávajíce k

áfSfiiJk n1 11

4L
tomu vžďy několik statistických
Číilic V posledním Čísle "Ná-

chodských Listů" rozepisuje ie
i— " nrÉ iiut~? 1

9 11--

kdoit o letošní iklízoi ve bpoj
umié tinollvo lnu olilortu ' jF ívHiH-lin- r (Iřnliy mrvy aláiny uod ljlift aHnzmřlfl 1 ni o i Lim a n in id iiik m l1 m(ijii mru m um i -Státech Pisateli dotýčného člán-

ku zdáie úděl kterého dostalo ie
ta twM (Ultiko a dáiiniá li fu inliii iinlvl nt¥V KimáliiiN íilkrá

li'plli vUilkft iiíkrá wiřvařolřolil a sianasa tinl řoallliiatvu př'jauuiMu
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rolo niřiín nn naWtAAXA Ann Jtlopodai!(rtiiofinkorialn4 ( iH''"''')

meckých Uyl to jediný větší důl

pitřícl českému podnikateli Ne

Šťastnými spekulacemi p Svoboda

přišel o jmění a byl nucen ohlásit!
konkurs Úpadek ten byl pro
něho oiiJným Působil na nčho

tak že i o smysly ho připravil
Poslední čas strávil v blázínci —

Na Král Vinohradech zemřel

známý obětavý obchodník p Vác-

lav Kodet Ztsnulý byl členem

správního výboru "Sokola" praž-

ského a jedním z nejobětavějších

přátel U akého lidu v zněmčeném

území pro něž mnoho dobrého

vykonal — Dne 11 listopadu
zemřfl y Praze p Jan Makovaký

vynikající hudebník a jeden z nej-lepší-

členů orchestru Národního
divadla

Drobnosti
' U Žambcrka blíže

Kyšpcrku akončil sebevraždou

jistý malířský romocnlk oechav

se přejeti vlakem Při posledních
protivládních demonstracích byl

zatčea a odsouzen k trestu do

vězení Mladý muž trest nenastou-

pil a volil raději smrť Také obCť

posledních demonstrací — Ne-

daleko Trhových Svia byl nalezen
v močálu hudebník Nedvěd ze

Loíště u Čes Dudfjovic mrtev —

Na vratech jistého domu na Zíž

kově v kterém bydlí známý poli
ceiní úředník který v poslední

mu obdivuhodným a závratným
Hlavní podklad rolnického blaho i v mni nuk áíittij Nia rnii

Jo tuUnkiin řurin jiuihihivylítnul miliiilii nliy pHífo 1I0 lii itilnla nabo i'

bytu vidí p pisatel v pěstováni

pšenice kukuřice a bavlny I

pěstování drůbeže které potkává
ae v Americe dobrým výsledkem

velkou v)ioiiitii n vuiitiiii uiivaKiun
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rliinliviiri'i mrvy uřl xmmiíiiI Utká alouSI JnkolUl pmU vlru sSS řolmiivil nirvr
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XvliUli nlliiá lim a Pmkolá allná oiimiiv4 rfy Hlínou
kuřlio duimvi piMirani'!nml íiřmihuvá vnJ
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Úroda chmele v Cechách Dopo-

sud nikde neurodilo se nikde tolik

chmele v Čechách jako letošního
roku V celých Čechách páčí se

úroda na 300 000 ] o jiných
zemích Rakouska urodilo 10 ho

aii 100000 q V celé rakouské

i atti vnlkoil nu H ui io a loe nuiinvin pro álovrika Jímá rhim to in'Jlniii
mi Krtyliy mimi náklurá noiiíánl a priilámala ounaKhovala nnbo poroui hala
iarUHd Mlíwm Jiwiriiili ruku nahrartlma JI Marina ťlla o ninpiainf kain ií
initiwirniiilru nitiiinvAjii iiikonalimli PMjINlfl f lllll Jim Ulii riiiíin wirTj i iiiibi

době vyznamenal te v pražikýchříši spotřebuje se ho ročně asi 8MITH MANUF AOTURING 00
1C3 Ilarriaoaa Dt„ OlIIO-a- o ZUL150000 q a ostatní ie vyváží do

ciziny Chmel byl letoi velice lev-

ný a přece v Čechách je pivo stále
dražší

Jubilea V radě rozmanitých

Hospodářská Dosídka

ČUtokrevná drfibiž ua furmř

O Čistokrevné drůbeži bylo toho

napilno v odborných časopisech

již tolik že zajisté nikdo nepochy-

buj o její prospfloosti
Čisto-krevn- á

drůbež ae rozhodně osvÉd-čil- a

proto jeiádoucoo přihlíželi k

tomu by drůbež kterou chováme

takovou byta čiitokrevnost víak

není jedinou podmínkou zdaru S

Čiatokrevnou drůbeží jeit nutno

uměti zacházeli neb Čím ušlechti-

lejší Živočich tím vÉtlf péče vyže

duje aby le všechny jeho dobré

vlaitnoiti uplatnily
Rozhodi li se holpodáf pro

chov drůbeže Čistokrevné musí

na prvém místě učiniti dobrý po-

čátek Nejlépe jest objednat! li
od spolehlivého a známého drn-bežník- a

trio drůbeže plemeooé —

jednoho kohouta a dvě slepice
V ohledu tom není tíeba Šetřili na

nějakém půldollarua proto vyber-

me ai ty nejlepŠÍ kusy jež jiou na

prodej
Plemennou drůbež chovejme

zvláště od polo února až do konce

Června odchovejme od nich to-

lik kuřat kolik je možno Jakmile
rozvinula le kuřata tak že poCíná

te u nich probouzeli pohlaví e

kohouty od slepiček i me

každé zvla&ť až do příští'
ho února kdy naitává opři doba

ku kladení vajec k náladě

Jiným způiobem odchoviti li

houfec drůbeZe Čistokrevné jeit
koupiti ai vejce k náladě Při tom

však dlužno parcatovati že každý
drůbežník má především na staro-t- i

ivoje zájmy že vybere li

napřed vejce od nejlepŠícb slepic

pro ivou potřebu Když jsme te

dochovali několika kusů ušlechti-

lé drůbeže Čistokrevné chovejme

ji zvlášť aby ae neikřížila drů

běží bezplemennou jedná-l- i se

nám o to abychom dochovali le
něCeho lepšího nežli houfce emí

Senců oeurCitého rázu Při chovu

drůbeže musíme dbáti abychom
uvarovali ae plemenitby pfíbuxen-ik-

é

neboli krevní kterou stává se

drůbež choulostivou a zvrhá se

Toho docílíme když každým ro

kem obstaráme li nové kohouty
čistokrevné z houfu docela ci

zího

Samotný chov Čistokrevné dru

běže bez žádoucího výběru také

nepostačuje Nehledí li te při

plemenění drůbeže náležitého vý-

běru nezachrání le houfec ničím

na ivětě před zvrhnutím Proto

Čistokrevnou drůbež na plemeno

chovejme zvlášť kdežto ostatní

kusy které jsme neuznali za způ

lobilé k plemeoěoí dejme mezi

ostatní drůbež užitkovou

Zatínáme li chov Čistokrevné

drůbeže a vejci nesmíme nechali

takto získanou drůbež příliš dlou

ho pářiti ae mezi sebou Jakmile

počínáme seznávati Že drůbež

alábne a choulostiví postarejme
se ihned o zavedení nové krve

Opatřme si nového kohouta Cisto

krevného Přílišná plemenitba
rodinná neboli krevní bývá často

hlavní příčinou že drůbež podlé-

há různým nemocem

Lumír Rye
jubileí jež připadly v r 1905 dluž-

no připomenout! J V Sladká

básníka a spisovatele českéln kte-

rý býval před lety též česko ame-

rickým žurnalistou Jubileum toto

bouřích objevoval se každého
dne křídou napsaný nápis: "Zde

bydlíc k policejní vrah" Zjisti-

lo se Že nápis ten denně obstará
val Karel K hoiičiký účefl Dylo
nafl podáno trestní oznámení —

Veliký požár vypukl dne 29 listo-

padu ve statku rolníka Dlažka v

Heseniclch u Trhových Svín Za

oběť padlo mu 5 itodol stáj a dvě

kolny — První pokus dopravit!
uhlí po lod! až do Prahy učiněn

by! dne 13 listopadu Živnosten-ik- á

banka obdržela toho dne ná-

klad uhlí z Ústí nad Labem Při-

šel o 20 korun na vagoně levněji
oež po dráze

l'rsrá řMá Nuanolilná 10 rokň klará

Irtn

1"

zvláště dčlnictvo oalavilo řadou i plnd kvnrty' WA)
:) ollony v soodku neb v láhvích 050pěkných přednášek o životě jubi

lantovi — Znamenitý paedagog '

n 11 1550 mp Jaroslav Javurek český spiso-
vatel a obětavý vychovávatel stu VtRkf ré dopravní výlohy až k Vám

platíme lami
1

dentské mládeže slavil ve osmde
A

sátileté jubileum zalicme s objednávkou 5 galI KvíIRj '7ti M DII
tIH iono bnfMy vína neb likérAOmylem te otrávil Do hostince

"U zvonu" v Plzeňské třídě v
JEDEN OALLON dobrélio víns(vyjma piva a lihu)mmJídla v zimním období obyčejně

bývají příliš bohatá a velmi Často

mají za následek nezáživoost
Abvchom te ií zbavili a žaludek

Košířích přišlo 28 listopadu ně-

kolik napilých vojín'ůjímŽ nechtěl
iI KW MJl

hostinský Václav Pokorný naliti a

schoval před nimi láhve a kořal ' & filcillopět do pořádku uvedli užívejme
Dr Auguat Koenig'i Hamburger
Tropíen

kou do ledničky Po jich odchodu

chtěl ae posilnit! douškem ale

omylem vzal místo láhve 1 "čer miiiiii
tem" láhev černou kyselinou

Jediní MU ebcliodnícl lllierlnanil re Hp Ht

1232 So 13ih StOmaliaNebZdravý žaludolkkarbolovou ktrtou koupil k de- -

linfekci Hoed po prvém napití int KU! lidu tu iflv Nil 11 ivttlft záleží na
dílo a zdraví Žaludku Když žaludek
Joul zdravým fM UM Jeit zdrávo l'o
tráva udržuje Život Když žaludek vy-

poví službu télo slábne a Jiná nomoee
i Iiutnvnlf luln nurvnmir trácB na- - tuttm tt tittmutuuit 1 1 1 1 1 1 ti 1 11 111 111 111 1 1 1 1 1

se svalil v bezvědomí a přivolaní
lékaři dr Sommer a z'e záchranné
tanice dr Kotáb uznali jeho stav

za velice vážný Po podání proti-jed- u

byl otrávený odvezen do vše pravidelně tluče Játra a ledviny oehiu

robecné nemocnice

Ncjiur&í % ncjleplí místo pro schAzku jest

ED MAURERAWggPU'
v čím lo rnrnum ul

ťravá Importovaná piva na řepu IMxnAaUA l Mélťanakého pivo-
varu v ri7nl v Cechách J I ohrnu Munloh ilavarla pivo i'lvo Anheuser-liusc-h

a ivétoznámé Kanut zUkulo rozaáhlou reputaci
Kavárnu pro dámy nalézá 10 na druhé podlaze 40tí

bují v prací trnme enuf a jwiu
Dontanoto závrate" a bolení hlavy Vaetnu

tomu předejdete když budete užívat

Karlovarské Žaluduíní Hořká Víno Me-

dové— Ve&keró byliny v tomto obao-n- é

Jakož 1 víno medové samo tíčltikujo
příznivé na blány žaludeční a fiedopuatí
by žaiudok slábnul Onu slabý Žaludek
„ irAvi ŽÁDNY

JINÝ LÉK TO NEDOKÁŽE - Ctíte Sii 1111 ii 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11111111mimiiimiiiiinmnico praví _p V Faktor z novo rrany
Miun 1—Trpél Jmiiu dlouho na bolcatl v

iuliulliii n 11 n II furiA hikll tO to tllálll
NcJoblíhcnřjHÍ atíedlkko Čech 6 1 Onmliy I venkova Ji ittod namáhavé práce a že 111 11 nim prealat

praeovai nova cnci uyi zorav im
dčljhomsfio Vak'iu Kirlovamkém Hoř ElogantiiS zařízený HOSTINEC t
kém Vlnfi uclvčm koupu judu m lauev
n rwi viiJli( ttn cítil lioni an zdráv tk r

1 i
I

M'r Tímiiii

J"oa- - ZSTová-l- r Č4J54 lž 15 a Iloward ul

Vítef ní Kruttftv "tiablnet" stále na fenu Jakož I neJlopM piva UUvo

U Jem mohl Jítl do práce a pracuji
Mále aniž bych víco eltll lioleall v ž'

vá Na aklailA má pouze ta nejlopM vlita jeiuno likéry a vyuorno uoiilut- -

kv Chutní zákumik vždy no ruco

ludku Jein kaciemu ranou iv ki
vítuf 'ué víno mfl v doinácnoill— Vládal
lékaři ve VVanhlnu:toiiu din nového zíko
na a po dhkladod zkouAce proltUnlll
tato léřlvá vlna za pravidelné léky Na

JOH NOVÁKObojitou plitou krajanu žádá

výrobu obdržtil Jamu patent HpoJ htátn

Jíajný taslřdil rolníka Dne 10

prosince t r šel rolník Stanislav

Krautšteogl provázen Františkem

Jiráskem prohlédnout dlíví v lese

blíže obcí Chlumu a Ryšína

Krautštengl Šel lesem za Jiráskem
V tom zaboukla z blízké houštiny
střelná rána kterou byl Kraut

Štengl zasažen se strany od zadu

do krku a okamžitě klesl k zemi

Jirásek uchopil Krautštengla a

nažil e dovléci jej k nedaleké

studánce aby mu ránu vymyl ale

hledal že poraněný zemřel Ji-

rásek nemeškal běžel do Lašovic

kdež oznámil to matce KrautŠten

glové která je vdovou načež šel

do Rakovníka kde případ četnic-

tvu oznámit Podezření z této

vraždy padlo na knížecího

hajného Adolfa Tc

pinku který byl ještě téhož dne

večer v hájovně na Moravanech

zatčen a k okresnímu soudu do

Rakovníka dodán Zatčený z po-

čátku zapíral ale později k činu

se přiznal

1'mttl Neúprosná smrťikoila
opětně několik lidi těšících te
dobrá pověsti v čekkém národě

Mtl jinými zemřel p Karel Svo-bod- a

býtalý majitel Jolu Fuu-enlab- "

¥ Ledviclch u Duchcova

který poidiji UU do rukou ně

a na svriove vyaiavo vyzuatuuaniiu
byla pocténa Každý ti Jt rhváli
Ob ttdnelte sl bednu %% %'M obsahu-J- li

l 10 luhvi na Kkoutku přímo od

A V KOťllA Iloulikr ťolerade

Na urodil v lékárnách a JlnfiH ob- -

ťhdm h

léruAa— VeUvr vlnPtky na Ub
vích mám V pat úřadovna
HiMiiníeh řitálft a proio omiiií Unj
tlii hodtilk práíduá láhve S lyml vlnM-ka-

na obyclué tbott itiuvu upotřobl '

li allm lid pixlvádfl H

Krajané ktelí do místa lnul1 aa koupí net jakoukoliv jinou ti
ležitostí x vítáte neopomeňte navttlvit starého soámélio

j M fixu u s Saloon

v ó 1C30 IDodfjo ul
Jeit to v samém itledu mista pftl bloku od polty

črská spoletoost itálf pohromadě 7

Jak lase TjkrmlU krocana

Krocan jeit u nái v Americe

ptákem a dobře vykrmený

teuto pták jest pravou lahůdkou

mezi pečeněmi od pera Krocana

přivedeme velmi rychle do tohoto

příznivého itavu Na 4 týdny

před zabitím zavřeme jej do

bedny zamřížované aby le ne-

mohl pohybovali a měl dosti

ivitl aby viděl na pití- - Vodu mu

dáme do hluboké nádoby upevně
né aby ji nemohl převrhnout! ani

soetittiti Krmíme ho namočenou

v ilaoé vadl uvařenou kukuřicí

kterou mu pětkrát aa den naplňu-

jeme vole a! do plnost! Krocau

rychle tráví a kdo i! vtimt práci

aby krmil krocani 6 al jkrit aa

14 hodin ten ho vkiwl tak let

1 h h tlixk liiulib a 44
'iha Htm hH4 il

I NIV AKT ťO Píedplaílo so na PoKro't douzo Sl ročnúM 9 i faul Miaa
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