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ROČNÍK XV.

J. H. APPELT,
obchodník smíšeným zbožím,
,

šatstva,
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Pod
n ím b c k ý m i z á k o n y \
připraven. J« t výtečný proti ^

+

N ASTU ZENINÄM ,

+

W e s t, T e x a s.

+

rheumatismu.pakostnici.atd.

:

M
ýmct. liliu
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NA P

Daehne

M ie ti

Platí vždy nejvyššj t ržn í ceny za bavlnu a farm ářské výrobky.

M A M E

G .

český lékař a ranhojič,

Z
Ochotní obslouží každého vo dne 1 v X i
i nací. Úřad.vnav obchodů kolář át Syn ¿

ja k o ž i z b o ž í ž e le z n é h o a p le c h o v é h o . Zamíhá č e r s tv é h o
zb o ži p o tr a v n íh o s tá le n a ru c e .

*

F .

?

DRA. RICHTERA světoznámý

H alíéttevllte, Textu.
S k la d zk B ží s l i n

Dr.

í

ČÍSLO 4.

!

slvužtžk vfdoml, žcmjlo Arma Matula Hrou.m ineexlltujc. Povedu obchod na své Jméno. Moji
Minhan bude. každého ohsloutiíl k )<-lu> spokojenosil. Dudu miti úplnou itrocnril. níco zboží střížmho. odívniho a nářadí kucbyAského. -lesili te

pevně a Úhledné vozy,

volní >'*e imbroditi, V nadfJI. že mne krajané 1
nadále budou podporovali, zůstáváni v duli vždy
slnžbovolní

Newton a Buokeye sekací stroje, Š i c í
stroje od $16.50 do $40.00, všechny

” S
M A T U L A ,
IIALLETTOVifci}F„TEXAS.
Zvlážtui pozornou vinujl drůbeži a
neJvyMi cenu.
_________ /f o t? —

“ KOTVOVÝ”
PAIN EXPELLER.

Jedno z moohývb dosvědčeni známých osob :
e RKHWrnirnc, HameLllli,!5.čfrwnce kim ■-1
MHss.as.
itíWt-iitmyw.XOTVOVi
PAMEXKU.ER více jak dvacet roků.;!)'
venkuU kl v iè to xemi.s yyjvtoýivsledkem v pripedech i
;
fr L'
^ B m ^ p ^ ó c e c h iD » ,S ? 'l<|
Pyil MS neho.Mvx sera srneaai,juhsv>n;-|
ne vlastnosti tento lek ma i prótoiaxloí
25c. a SOc. u víech lékámikil neb plité firmi
1’. Ad. Dichter*(o .,215 Prarl ul.,Xe« Ijork
36 ZUTÍCH J 5 . VYZNAMENANÍ. ,
h OJporuéen Cl/c tkajirím i IčkaH. A
: la t

►+++++++++++++++++++-H--Ú
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Č LEN Ů M

ROSENBERG BROS
HALLETTSVILLE, TEXAS.

Léky sv. Nikodéma.

Na žádost mnoho bratrů vyhotovil jsem :
odznaky S. P .J .S .T . v podobé
šroubovacích knoflíků

ALAMO

Sv. Nikodému Odváděli Chili Tonici

je pohodlné zařízený hostilice, jenž vlastni

■Ieri uniteli, že vyliti inuliirll, horečku i
neb zimnicí in Jeden den. Peníze ic vráli, i
JeMII nepomůže. Cenil 25 ceutů.

L. A. Kahánek

Sr. Nikodéma Balsamia

v IlallettM'ille, Textu.

Jest prosluveuy lék pro každý druh kníle.,
létl noslydíiiitl n nemo» pnou, plic n hrdln., I ftiZNÝ ležá. stále na íepti. .lemnédoutiiiky. vina
Jett víuae k doiiáni. Cen» 50centů.
I a lihoviny v Hojné zásobí. Každý den teplý 1stu¡děny lunt. Veselá s|iolefnoit vidy pohroinudě.

Sr. Nikodéma Cacto).

•+ + + .H "ř+ *+ ++ + +*+ *+*+ + ++ -

český pni vnik
a pozemkový jednatel,

Sr. Nikodéma Magnetický Olej
Zázračný tllltel vlech bolesti zevní lílch a
vnitřních. Jedna dávku zůstaví choleru u
příjem. Výtečné mazáni. Cena 50 centů.

Hallcttsville, Texas.
Vyřizuje vcíkeré soudní záležitosti nlen v okresu Lavuca, ale nu požádáni Jcdo
t do jiných okresů. Pilo deedy, zkoumá
vlastnictví pozemků, vyhotovujealutrakty
a poslední vůle. Vlechnn práce vyřízena
spolehliví. Piiárna v fiheley ho hadoví,

,
i
i
i
|
'

Sr. Nikodéma Konvalln

Nlkftr Kramol,

Nojlopll tekutý prosttedck proti íervůn. .
runách, pfl pořezáni ostnatým drátem, proti
■vrahu a praálvlní. NIČÍ hmyz a uákužllvé
zárodky. Cena 25 centů.

Nik. Mori», český lékárník,
HALLETSVILLE, TEXAS.

J. D . S T O K E S .
Caldwell, Texas,

první třídy sedlářský obchod, :
MÁ na skladě nejlepší zboží toho druhu v Caldwell z a ceny
časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma.

Sr. Nikodéma lahodná hořká

Dokonaly lék proti ohorobám ledvin a n
chyte. Létl »kvíle u starců ztuhlá záda z i
činných ledvin iiooházcjlcl. Cena »1.00.

!
^
•
]

SHINER, TEXAS.

C. L. Stavinoha,
hlavy «levi vždy pfl bolestech v hlaví, v ,
koltech a ochladl borei ku. Tomuto léku le .
nic nevyrovná. Cena 25 centi.

a v těch samýcli barvách jako ony zlaté, po mnoha léta mnou
prodávané. Tyto nové odznaky jsou silně zlatém plněné a zaručeny
na mnoha léta, že nezčernají. Cena jic h j e s t poUIOtíOcttt. kus.
Bratři, kteří dosud nemáte odznaky naší milé Jednoty, zde se
Vám naskýtá příležitost si je opatřiti lacino, a já nahradím každý
novým, který se neosvědčí, jak tuto popsán. Kupujte doma a
dejte přednost bratru před cizinci. Váš bratr

A. V. SCHVAB, hodinář a zlatník,

VJlefní prostředek ero žaludek, iiefllál
střeva o Játra._ NcJlenSI lék pro zntvrzelon '

S t. Nikodému tabletky proti boleni

S . P . J . S . T .!

\>

- • •¡- » - •v

H.L. HAVERLAH Postroje, chomouty, sedla, kočáry
kovářskou dílnu
v llallettHvIlle, Texas.
KAŽDOU práol ilo oboru kovářského spadající
vykoná správní u levní. Kováni koni ví mijo zvlá
štní pozornost. Hospodářské nářadí a stroje
nejlepileh druhů na skladů. Za práci a zboží ruii.

můžete si zde vybrati každou dobu dle chuti. Obstarává
veškerou sedlářskou práci vždy rychle, správně a levně.

t Přeavěčte se o našich cenách kočárů dřív t
í než je objednáte z daleka. Dovozné po I
Z dráze ušetříte a zboží uvidíte před koupí. J

- - 50 —
P r v n í pom oc.
j teplými, zavádí jiný na povzhuzeuí I Víte, že ku každému Čistění pa-------I činnosti srdce, což vždy je hlavní; tří větší dávka “ clbow g re a se ?"|j
IV .
I věcí při každé nehodě, též umělé : Žádný lékárnický prostředek jemu C
9. Zmrznuti nastává mnohdy již dýchání tím, že oběma rukama s v ý - 1se nevyrovná a také v lékárnách se f
při mírné zimě, ale veliké únavě, ma pohybuje tlakem v tempu útro-1 neprodává,
hladem, chůzí neb ospalosti (v o - , bami břišními. Mezi tím kryjei
'..I.S/r.zu ilnpliť
pilosti). Sněhem zapadlé lze snad- tělo vlněnou pokrývkou nebo ko-1 *
něji vzkřísili. Zm rzlý buď opatrné bercem a třeme )e pod tím d á le ,)1
(by se údy ztuhlé nepolámaly) dán konajíce též pohyby pro zvýšení ¡
Smiduy News stoji ruCuC *1.50. Čli-nováS, (
P.J.S.T.. litoH »I u nás objwlnujl Stiiuliiy i
do zavřené studené místnosti a zde ! činnosti srdce; při tom potíráme a
Ni'ws k "Obzoru" oMrži imo, kdy* mim
odstrojen pozorným rozřezáním ša- třeme nos, spánky, prsa, záda.dlatú; na to budiž celé tělo pokryto a uiě, chodidla teplým octem, teplou!
EMIL J . MOTIS,
třeno sněhem, a není-li sníh, stu- kořalkou. Též vytáhněme utopenHallettsvllle, Texas. |
děnými mokrými šátky, nebo budiž i cňv jazyk z úst, držíce jej v před
opatrně dáno do studené lázně.
šátkem, přes jazyk a bradu zaváJeví-li se samočinné dýchání, a I zaným. Když by zatím již nastalo
jsou-li lidy ohebnější, dáme jej do ¡ dýchání samočinné, drážděme nos
místnosti mírně vyhřáté, přikryje- šfiupavým tabákem nebo něčím
•ne lehce studenými plátny nebo čpavým, v ústech lehtejme pírkem,
ITALI,KTTSVU.LK, TEXAS.
pokrývkami, načež znenáhla p ře -, obličej a prsa třeme důkladně, po
cházíme ku tření šátky teplejšími a j střikujíce je střídavé vodou teplou,
k topení pokoje.
horkou a zase studenou, též šlehaoboru lobospntiiijicy, l.ii..-.!i<iiuiLko*djj
čicháním k cibuli, octu, étheru, j jíce prsa důrazné plátnem mokrým.,
á r t R t v ^ . .... i «
i podáváním studené vody, kávy, ! Z a veškeré práce této, mnohdy k o -!«
t kli Ze pluti noJvyJSI trini oi'iiy.
polévky, studeného lehkého vína j lik hodin trvající, » . > J A ,

GALVESTON NEWS!

Farmy na prodej.

DALLAS NEWS

První třídy řeznický obchod,
John Rothschmidt majitel,

J z l n i J il). I slabé

nepatrné itivi- “

evi.è tè k ó y /f

mimé zachvèni obline- !
I je. kdež se ale se vším pokračuje !
Při omrznutí Části těla (nohou, dále. až lékař vše další koná.
4
rukou) jednejme stejně: zůstávají- ; 12. Bezvldom i vzniká též z úrazu 1*
li bez citu, zaviňme ie obvinovadly i a otřesení mozku (se zlomením »
a dejme jim vysokou polohu; když lebky nebo bez něho), z otravy je- ■ !
E A Y K T T K Y IU K , T E X A S .
ale modrají, otékají a puchýře jako jdy narkotickými (opium,morfium), f
při spálení mají. je tu již nebezpe-1 z lihovin (opilost’),z étheru a clilo-14
Má
na
skladě
vždy
dokonalý výběr čerstvého smíšeného zboží, Ý
j roformu, z nemocí ledvin, ze mdlob
čí, že snětí odumírají. —
jroformu,
jako jest gročěric. střižné zboží, šatstvo, obuv a hospodářské f
10. Utopeni je ' možné ve všech (leknutím, bolem, únavou,
011. výšíte- I '•1K"
Sl
1
I míř i li .1 vůbec vše, ■ v obchodě první třídy je ke koupi. Za 4
tekutinách, třebas zcela mělkých, v ; ním, ztrátou krve atd.).
!jř bavlnu a jiné farma
farmářské zboží platí nejvyšší tržní cenu. Kdo +
loužích atd.
Než tu přijde lékař nebo
ebo než s e jY opravdu něco dobréh
dobrého, trvanlivého a laciného koupiti chce, nechť ?
;
Kde je kůže modře šedá nebo i může provésti doprava do nemo- j neopomene zajiti si k p. Kúběnovi.
tnodři: červená, obličej napuchlý: lenice, odstraňme vše tísnivó s těla, • » - v - « '
nastala již hniloba, a tu je pomoc dbejme všech okolností (též pro
nraritá.
¡případ soudního řízení), zařiďme
Scházaji-li ale ly.o známky,hleď- ¡ v5ode sv iji, „ dl,ch a vzdalmi, vk „
me křísili, tle b a , by nlopený byl | cky zbyteS„ e diváky.
bledý, studený a bez tepu. N ikdy | Je-li obličej bledý, položme hlae nesmí zdvihali za noliv a sta1
, vu nízko; je-li obličej červený,m usí
ilavti, by prý voda z nèh» * y l * - | h|avm |ež(.ti v j k
Ida; tím se přeplnění mozku k rví ¡ 14, Bleskem raněný musí sc* beze
jun zvětšuje! Položili- utopeného ; u«,
IIALLKTTSVILI.
šelio zde nevhodného zahřívání
na trávník nebo ve blízkém domě! ) těla,rychle odnésti z místa nehody,
:i' nä in
rodiny, kdež okiiiníltS poslouží «»>nojlepSiint zákusky. |>H|)ruvi ryby.
v pokoji (s okny zotvíranými)
fäo, zní kilo požádá. Česká dýmky, výborná doutníky u Inbák. sodová vodil, oidor, cukroví
I načež se zavádí umělé dýchání. S \
kruJuny k íotnú návHSvü zve
lid. vidy v
__
A. r. PAVELKA.
žíněnku, na stůl, odstrojme jej
' I dobrým výsledkem koná se stude
plně a očisťir.e mu nos a ústa od i né polévání těla, hlavy, prsou,
P ř i s ti lè .'I
do láhví stává s e 1 Uhřáté koně napájeli se mají vél,
..
. . . . .
..
. i často veliká chyba, že víno přichá- ; mi opatrně. Zůstane-li uhřátý kůfi
písku, halma atd. Též jej klademe
,.k o p h .p t e n i n i c h ;. « - k l.d e
pri|¡s mnoho do .tyk u si- vzd„- v p r i a , m ele se hez obavy „ „ p í ,i, ■
na pokrývky nebo 11a jeho šaty, ne
ubohý do zeme právě vykopané, j c|jenii Následkem toho bývá zka- j avšak ne kvapně a také ne mnoho, ■
bo přes svá kolena (sedíce) na je 
obkládaje se až ke hlavě volně ze- lení vína. Není tedy dobře, užívá-li zvláště je-li voda studená. Koni,
ho břicho, jednu paži svou mu d á  mí, při čemž se dále konají pukupři plnění láhví nálevky nebo | který přišel již do stáje, smí se dáti
mu na čelo, prsa i hlavu nížeji než sv k opětnému oživnuti Studené krátkého kohoutku, ježto jím víno jen trochu vody odstáté. Není-li
ostatní tělo, kdež obyčejně nastává olikla.lv
1,1.,„1
« ... »
?, í " 1 * pfech“
¡ o .e p l.lií vody pN ruco, dejmo koni
diz do lahve silně prosyceno vzdu- ■
,
, ... . . .
hojné dávení vody; též nm je š t ě 1
¿hiididla
■ trní th n l t i l . , chán. Této c h yb í Izo viuk snadno i ™ nakolik doníkf, a po cltv.l. když
tiskněme svou druhou rukou 11a zá ituilené klystéry jsou zde zcela ' předejiti, navleče-li se na kohoutek
n® c0 sena sebral,více. Míchámeda, by ze plic a žaludku tekutin; i •i *
hadice, která sahá až ke dnu láhve. | vodu rukou, zmírníme tak teplotam vniklá tím lépe mohla vytéci,
Takto stočené vino zůstane vždy l tou těla chladnost vody. Trýzněním
Kdežto pak někde spěchá pro í
čisté, bylo-li jen před stáčením ú- jest odepříti uhřátým koňům vůbec
káře, jiný tělo tře Šátky siichýn
j plně zdravé.
| vody a nutiti je dříve žráti.

J. R. KUBĚNA,

obchodník smíšeným zbožím

Chutným lunčem, teplým nebo studeným
a čerstvým pivem

A. F. PAVELKA

►..PIVNICI FARMER’S HALL,..-.
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Na vinohradě.

^el tak polehounku a opatrně, že

Prostořeká.
oddalujíce se jeden od druhého.
Pětatřicítiletá “ slečna" přišla se
--------¡ trhači ihned jej nezpozorovali. Za- Salih-aga se postavil za Maini a uSalih-agův vinohrad byl ve fitvr-1 bavili se úplně svoji prací. Teprvé kazoval mu čibukem, kde jaký vět svou malou sestřičkou Bertou na
návštěvu k tetě.
£ ti městské z nejlepších, a bylo ho j když už byl dosti blízko, zakašlal ší hrozen.
Teta předložila jim zákusky, ale
na dvacet
“ m otyk."
T rs jeden nahlas, že ho mohli uslyšeti. Obráj
. ..
" rp—
“ Valahi — víš co, Maho? Milým
krásnější než druhý, hrozny, že ne tili se uprostřed práce a ustrašeně jsi mi jako bratr a vždy vítán. P o  slečna vzdor všemu pobízení ne
mohlo byti krásnějších.
pohlíželi na sebe. Očima hledali ctivý a řádný.— Mujo ani z daleka jedla, pročež se tetinka tázala, ja 
Hrozny se již zapalovaly — ale kolem sebe jako zajíci, kudy by se ti nevyrovná. Darebák a lump, ká je toho příčina. Než však mohla
Salih-aga nemohl toho nechati, aby mohli utéci — než Salili aga poky ani mi není milým, ani se k tobě slečna odpověděti,prohodila Berta:
lnu, tetičko, E lsa zapomněla zu
nechodil stále na svůj vinohrad. nul jim čibukem.
nehodí. Jdi, nebuď hloupým,"sbij
Srdce mu až poskakovalo, když se
"N ic , nic — dělejte jako ve ho —- a pak si přicházej sám, kdy by doma!"
po něm rozhlížel. Neiraději chodil svém ," pravil jim přívětivě, a když se ti zlíbí. Co jest moje, nechť je
ťistronáihi.
do něho už za jitra, dokud se ještě pak už byl až u nich, dal jim dobré ti otevřeno jako tvoje—nač má tedy
Vyšetřující soudce: “ Nyní prarosa třpytila v ranním slunci na li jitro, že se to přívětivěji animysliti on odnésti, co by mělo být tvým! íte, Že jste nevinnen, a do proto
stech. Prohlížel každý trs, ohlížel nedá. Ranní, nezvaní hosté hleděli Nu, což?”
kolu jste udal, Že se přiznáváte.”
se za plnými, hustými hrozny, ne udiveně a jako zmateni na SalihaSalih-aga mluvil k němu potichu,
Obžalovaný: “ Račte dovolit, mi
maje ani kdy,aby jen okem pohlédl agu, a nevěděli ani, co by odpově důvěrně a tak přesvědčivě, že si lostpaní-, tenkráte byl jsem opilý a
na třešeň nebo na smokvoň (fíkov- děli.
Maho zlobně měřil Muju očima.
to jsem se snad přiznal, ale dnes
nik), švestku nebo broskev. Tisíce
Máš pravdu, Salih-ago!" Maho nemohu přece nic takového učinit.”
■ iu, nic, nic, lidé, berte si!” do
smokvoní tu bylo nadarmo, jemu se dával jim srdce Salih-aga a před zaťal pěsti a vrhl se na M uju.Mujo
Winternitz k Winternitzové: “ Po
srdce třáslo, kdykoliv pohlédl na stavoval se každému zvlášť jmé se dal do křiku a chtěl se také na
j plod révy.
nem. Znal všechny tři a oni jeho: Maini vrhnouti, ale nemohl. Maho hleď, Rachel, dříve byl soused Do
Hrozny konečné dozrály, a při
pita
miiostphán a já mu poňZeně
byl silnější.
dva byli Turci a třetí cikán.
blížila se doba vinobraní. Tu Salili“ Ouvej, ty zloději!" — konečně nalejval khořalky.a teď jsem já mi'Což, nejsou-li hrozny krásné?
aga něco zpozoroval. Jelikož už
lostphán
a soused Dopita jekhapoJenom berte! Ale tamhle — tam se Mujo vytrhl,jedva že živ vyvázl.
znal, kde jaký hrozen mu visí, po
"T ak, tak !" — chválil Salih-aga res. N u, a oběma nám k tomu dojsou krásnější," upozorňoval je a
znal hned, že mu někdo chodí na
pomohla
khořalka.”
šel sám a trhal pro ně a házel hroz Mahu a přiblížil se ruku za zády uvinohrad krásti.
ny do košů. Potom si o smokvoň krytou, k Mahovi.
Baletka: “ Ach, pane doktore,
"P a n e B ož e!"
"T ak se to patří — a ty si nyní pozoruji na sobě známky tučnění a
opřel čibuk.
Povážlivě potřásal hlavou a shý
Vidíte, kdybyste byli rozumní, pěkně ber sám. Můžeš si odnésti jsem na nejlepší cestě ztratiti svou
bal se blíže k zemi. Odkrýval listí,
mohli byste si přijití každého rána všechny tři koše. Nu—"
štíhlost a ohebnost, nemáte pro
prohlédával — vskutku utrhnuty
Salih-aga mu přivlekl ještě jeden mne žádné rady?"
nabrati si — komu pak mám po
hrozny, révy polámány, listí urvá
— koš— "d o toho můžeš ještě mno
moci, ne-li svým bratřím!”
L ékař: "1 zajisté, zkuste to a
no, ba bylo viděti i stopy nohou!
Najednou se Salih-aga vzpřímil ho naložiti, naplň ho!”
žijte půl roku jen od své gáže.”
“ Musím jej po lap iti!" zaklínal
Maho sehnul se nad trsy a Saliha šel pod třešeň.
se.
Jistý člověk urazil druhého. "T o
“ Mujo, i ty, Maho — pojďte aga za ním. Pořád si Maini měřil
Potom — jednoho dne si vyšel
jest jistě nějaký boháč," pravil na
očima.
časněji než kdykoliv dříve. Právě sem!” volal je dva sobě.
to
kdosi. “ Proč to m yslíš?" tázal
Maho právě chce utrhnouti hro
Mujo i Maho šli rychle k němu.
se rozednívalo, do slunce východu
zen — v tom tu Salih-aga se od za jeho známý.
"C o je ."
bylo času ještě dost, ale bylo už
'Inu proč, poněvadž jest takový
"1 ptejte se! Jste-li pak muži, du vrhl na něho s holí. B il, bil po
velmi jasno. Salih-aga se dal po
velký hrubián."
malu na cestu k vinohradu, vypou nebo děti? — nemohu se vám dosti hlavě a po zádech, až se Maho na
štěje dýmové obláčky z jasmínové nadiviti! V y jste moji bratři Turci, zem svalil.
Pan mistr: "D ovolte, odpusťte,
‘Tož ty tak, zloději, chodit do ale vy jste řekl,že budete platit ho
ho čibuku. H lavu trochu sklopil, a v každou dobu račte, vinohrad je
rukou mával — a o bok mu tloukl pro vás otevřen. Ale jak můžete jen cizího vinohradu! To jsi Turčín? tovými, a teď mi dáváte jen dolar.”
jiti s bídným cikánem? Turci s ci Jest-li tě ještě jednou zastihnu —
tabákový pytlík z červené látky.
Zákazník: "N u , a není snad ten
dám ti na jiamětnou, že se živ ne dolar hotový? Prosím, co jest na
Cesta na jeho vinohrad stoupala kánem!"
hneš odsud — a teď táhni!"
“ Ja , co máme dělati?”
něm nedodělaného?"
vzhůru a byla dosti vysoko i hustě
Maho byl sbit úplně
sotva se
Máte-li pak rozum. Co je vám
obrostlá hložím, divokými růžemia
Generál se vadil s poddůstojní
dřínovím. Šel rovnou na pahorek po něm— což nemáte pěsti na ně odvlékl z vinohradu.
ho?
Není
vám
on
roven
—
sbijte
Když
Salih-aga
osaměl,
sladce kem, že má tuze dlouhé vousy. “ T a 
právě naproti jeho vinohradu a na
kové
jako vy, Excelence, pravil
se usmíval. Měl proč! Pěkně odbyl
tahoval krk,aby p řes hloží a ostruži cikána.”
A Mujo a Maho se obrátili a ja nezvané hosty, kteří mu tu nechali poddůstojník. "C o já si smím dony se mohl po něm rozhlednouti.
-olit,
to
si nesmí dovolit každý ji
Zaslechl, že někde něco šustí. ko na povel se dali pěstěma do ci tři plné koše nejkrásnějších hroznů,
ný o se l."
Očima hledal tu a tam — dá-li se kána. Cikán se svíjel a křičel, p&- Bude moci něco přinósti domů a
Sedlák dal si pojistiti statek pro
kde něco spatriti. Tři lidé ukryli se stě dopadaly a bušily do něho, jako nepotřeboval se plahočit.
ti ohni. V pojišťovně tázali se ho,
za trsy a trhali jako o závod. Vedle když se sud natlouká, — až cikán
Drahá žena.
jaké u nich mají prostředky k ha
každého bylo po objemnějším koši. použil prvního vhodného okamži
"T o je už k nevydržení, co mne šení.
Salih-aga potřásl ramenama, zaký ku a vzal nohy na ramena, ani se
“ Prosím , někdy za čas zaprší,”
val hlavou, rychle vložil a zase vy neobrátil, jenom si hřbet chvílemi stojí má žena peněz!"
odpověděl tázaný.
“ Jak to myslíte?"
ňal čibuk z úst — a s hlavou sklo ohmatával.
“
Tak
!
P
sí
syn—
kampak
cikán
s
"ln
u
,
dozlobí
mne
každý
den
Soudce: “ Jaké jest vaše zaměst
penou vstoupil do vinohradu.Zvol
na se rozhlížeje na jednu i na dru T u rk y!" spokojeně pronesl Salih- tak, že musím pak k uklidnění my nání? Jakého jste řemesla?"
hou stranu, ale najednou zamířil k aga. “ Nyní si berte vy !" A sám sli vypit nejmíň deset litrů! A to
Trhán: "R á č e jí mne nechat vzpo
oné trojici, která «i tak záhy při počal znova pomáhati Majovi a dělá už za jediný týden hezkou su menout, já už osmatřicet let nepra
Mahovi, kteří si vybírali hrozny, mičku!"
vstala k vinobraní.
coval!"
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" T o jsi dobře udělal, že jsi se se
nedá- ro t." pravil, “ vždyť nikdo jiný ne"U lo ž it? A u koho pak?
S K R Ý Š .
mnou po radil," soudil pokrytecky
j mohl skrýši o b je v it."
věřivč tázala se žena.
V údolí Héristalu, obklopeném ;
“ Teď není čas k naříkání,” řekla Prosper, “ m yšlenka je to věru do
‘ Na příklad u notáře."
pohořím, Vogesy zvaným, jest malá
“ T ak ,ab y snad na konec upláchl I žena, "m usím e dostat peníze na- brá. V íš co, schovej ostatek také
tam a mne se nemusíš bát. V šak já
vesnička s roztroušenými domečky, i s tvými penězi do ciziny.'
I zpět."
jejíž obyvatelé, jin ak hodní lidé,
"A le ja k ?" tázal se Jean, “ kdy bych také tak udělal, kdybych ú“ M áš pravdu; beztoho notář ve
jsou trochu neotesaní a v mnohém Valď- Ajol utekl do Švýcar se vše bych ho žaloval, řekne prostě, že spory měl, ale to víš, že naneštěstí
nemám žádných."
pozadu. Je s t to lid primitivní ve mi úsporami, které lidi u něho mě jich nevzal."
‘ V y jste mne přiměl k rozhodvšem .
Kom unikace s ostatním li. M áš pravdu, k notáři nesmíme.”
V tom ale radostně zvo lal:“ Mám
nápad,
nech
mne
jednat,
|>an
sou>
nutuDám
těch tisíc franků k ostatsvětem jim schází, a poněvadž je
“ N ejlépe jich nesvěřovat niko
sed vrátí jistě peníze, chci se o svo- ním. A le to vám povídám, nikomu
osada ročně po celých sedm měsíců m u,"m ínila žena.
sněhem zaváta, vycházejí obyvatelé
ani m uk.”
Mohli bychom si koupit papíry, ji vlastní kůži vsadit.”
Následující neděli šel Jean do! "M ů žeš býti klidným v tom ozřídka do městečka; milují svůj akcie, jak to lidé v městě jmenují,
Valď-Ajol do hostince “ U bílého I hledu.”
kousek země, své krásné, skoro poj sjyge l jsem to na trhu.
celý rok sněhem jiokryié horstvo, a
Proměnit naše peníze za papí koně", kde byl přesvědčen, že jis t ě 1 Jean se rozloučil se sousedem u
každý z nich propadá “ nostalgii'
ry. N ik d y ." vykřikla žena s pohr-j najde Prospera, a vskutku, týž měl prahu svého domku. Druhý den,
jakm ile opustí místa, na která si ¡ dáním,
li rál jakm ile se probudil, běžel ke skrý
Všecko je taškářství, lež, ! před sebou sklenici piv
ši; lest’ se povedla: pět set franků
tak o I útlého mládí zvykl.
m ěšťáci si m yslí,že venkované jsou | karty,
T ito horalé jsou chudí dělní
Jean posadil se vedle a žádal, a- Ibylo zase na místě.
hloupí. l'o nesmíme udělat. SeboT o ť se rozumí, že je ihned vy
lù» hospodáři a možno říci také. žel v
na druhém místě, aby jich ! by si také směl zahrát Když ostat
ní dovolili, hrál statně, ale při tom :zvedl.
jsou jiodivínové: neúmorně po celý L jk d o nemohl najiti
V noci pak, když soused šel hleživot sr namáhají ušetřiti troch,
dával nalévat sousedovi.
'A le to je nesnadné
dat do skrýše s laskominami na
pěně-;, tak že žádostivost ta hráni'
11a i vyhřátí ho schválně nechal,
“ T řeb as do postele, ve slatnnípatnáct
set franků, našel tam je
6í až na lakotu. J son nedůvěřiví a | k ,,.11
aby týž byl dobré nálady. Po pivě
,
v.
'.i .
... ,
i nom m alý lístek, který při světle
hojí se dnem i nocí, aby jim někdo j
nabídl mu likéry, a v sedm hodin
J ,
’
1 £
"Z k u sm e to."
j
měsíčním
námahavě přečetl a kde
neukradl nastřádaných peněz. P r o -1 A zabalil všech dvacet pět zlaťá- ! byl Prosper opilý na mol.
stálo: "R o zm yslil jsem si to, tato
tu také místo, aby ukládali kapitál | ků d Š h ad rů . žena rozpárala slam"P ojďm e večeřet," pravil P ro 
,
v i
,,
.,
skrýš není docela nic bezpečna."
do záložny, raději jej někam uscito- ' nik a peníze ukryty
Je a n se opět i sper, namáhavé vstávaje.
1 _______ .
va jí a vym ýšlejí si následkem toho posadil.
I “ Tak tedy, já jdu s vám i", na-|
Zasévá výstraha.
na tisíce způsobů, odstraniti sebe
“
mám
něco
na
srdci
|
V
městě Boordu v australském
" T o ale není dobrá sk rýše,” pro- 1bídl se Ji
menší známky tajemné skrýše před hodil po krátkém uvažování. “ Mo- j a rád bych se vás něco zeptal”
| státě Viktorii zřídili si vodovod, je
očima nepovolaných zvědavců a bou nás okrášli, až nebudeme do
Snad ne?” odvětil venkovan a hož velikou nádržku vodní v po
vynikají lstí A pačů,aby zmizelo mí ma. A což kdyby vypukl oheň, pak stal se nedůvěřivým .
slední době sebevrazi častěji vyhle
sto, ukrývající jich malé jmění.
"N o , to si promluvíme cestou." dali, aby utopením se v ní ukončili
teprvé bylo by vše ztraceno."
Jean-Haptiste B rice byl tak šťast
násilně svoji pozemskou pouť. Po
A
když
přišli
do
lesa,
řekl
Jean
:
Tento důvod porazil ženu.
ný, že díky úsilovné práci a šetrKam ale je dát, kam je jenom "P ro sil bych v á s o malou službi něvadž část' obyvatelstva násled
kem toho zdráhala se z vodovodu
«osti, molli uložiti pět set franků j d át?” pravila úzkostlivě,
čku."
stranou, obrovské to jmění pro
“ Poslouchej.ženuško,m ám skvě“ Ale, chtěj si co chtěj, víš, jen piti vodu, a důrazně se dožadovala
chudého horala. A le chudák byl I lý nápad” mínil Jean . “ V eštěpn i- nechtěj peněz," zažertoval Prosper překlenutí nádržky, což bylo by
tak úzkostlivý, Že měnil svoji skrýš L i , k domku přiléhající, je veliká a přemáhal se k smíchů, “ to víš,že vyžadovalo značný náklad, usnesli
se moudří otcové města na následu
každým dnem.
|jabloň, v jejímž pni jest vykaílaný žádných nemám.”
jednoho zim ního, večera, mezi otvor ^ ll|llboký, ie se tam vejde
Nejde mi o peníze, ale o radu jícím prostředku, který má všem
tím, co venku zuřila vichřice, a !ce jérá m ě. Skryjem e z la ťá k y do té I se k vám obracím .”
sebevrahům odníti chuť k topení se
sníh padal ve velkých vločkách, se díry. Nikdo skrýš neodkryje a j a 
1 radu ti dám, jakou budeš si v nádržce vodovodu. Před nádrž
děl Jean před ohromným, staro bloň také ueshořf"------ku postaven sloup se zřetelným a z
přáli” blábolil Prosper.
dávným krbem, ve kterém velkým
'Již dávno, sousede, jsem pozo- daleka viditelným následujícím ná
Tento návrh se ženě líbil. Ihned
plamenem hořelo révoví, a hovořil tedy Je a n , |irovázen m anželkou,šel | rovai, že jste člověk dobrák a roz- pisem:
" T i, kteří v této nádržce
se svou ženou, jakým způsobem by ukrýti svůj poklad do jabloně a po- Išafný muž, který má vždy dobrou chtěli by se utopili, upozorňují se,
měli zase ukrýt peníze. Oba vůbec kryl otvor mechem. A každodenně, radu pohotové.”
že v pádu, hudou-li vytaženi a opět
skoro o ničem jiném se nebavili
jako by nic, Jean otáčel se kolem
“ Však ti také sv o jí radou poslou- přivedeni k životu, potrestáni bu
Když se Jean přesvědčil,že dvéře ! strom u a bedlivě pozoroval skrýš. ! žfm milerád” , přidal Prosper.
dou tak důkladným výpraskem, že
jsou dobře zavřeny, vytáhl hliněný | A le přece si nedůvěřoval, neboť
“ Jest to tajem ství, které vám jim zajde podruhé všechna chuť k
hrnec, hadry svázaný, ve kterém se měl souseda jmenem Prospera L u - chci svěřit Ale musíte mi dřivé utopení. Současně se upozorňují,
třpytilo zlato. Pak srovnali oba rota, o němž věděl, že je mazaný I slíbit, že to zůstane mezi nám i."
že budou j>ak zavřeni na sedm let
dvacet pět zlaťáků, každý po dva všemi mastm i,a že špehuje své souv m ěstské káznici, kde budou nu
“ Slib u ji."
cíti francích, do řádky na stůl a při sedy.
"M ám totiž tisíc franků úspor, ceni konati nejtěžší práci trestaČoudící svíčce pozorovali dychti
Jednoho večera našel Jean , že i které bycli chtěl schovat na jistém ncckoti. Každý, kdo si chce zoufati,
vě s jiskřícím a očima zlato, které mech, který zakrýval otvor jejich místě. T o je příčina, proč se vás má k tomu dosti místa v nedale
tak zbožňovali a které po dvanáct drahocenné skrýše, jest odchlíplý. táži o radu."
kém mol i. nebo může se dáti přejeti
dlouhých roků sous po sous uklá- O dstranil tedy mech úplně, jaké ho
“ To je zvláštn í."
vlakem ."
jsem si schoval pět set frau
.................................................
čekalo překvapení. Pět set fra n ai , “ Již
.
.
i i
«
;
“ Prosim icb.je tadv můj miláček,
—Kam je chceš uschovat?" ptala
ků
usjíor
do
s-icm
ii.
kde
věru
nij^
n ?"
■
>
bylo ukradeno. Jeho zoufalství t.yStí žena, “ přece nemůžeme své zla
kdo jich
D .H k i.e ,
s ; kov. |íl; „ T „ ln4lt. řkného
lo
nevyslovitelné.
Celou
noc
n
a
í
ťák y nechat v hrnci.”
tam uložit i tisk o v k u ? Jsem neraz- ni¡|& k «. C lila,, reumi udělat ani
“ A nemohli bychom si je uložit?" kal se ženou.
jeden piřádný kvérgrif.”
“ T o byl jenom ten Prosper L i- bodnut, co o tom soudíte v y ? "
navrhoval Jean.
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M i,K li i ie n .k ť, v M a¡¿ k>
razi1
druzi ladkuu z ,
S " lh ch™ P “ l Pod nohami.
H o d c h .llí phjeli s vlahem,
hož hukot dosud bylo slyíeli a
“ žila jeho doble dosud 'se dala
¡
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L id é ti byli dnes v p r
svědectví.
V ťra z c * na
v podzimu byla lu v e vs¡

“ a, kterou objednal hospodský
p o n í a a d í s e b i '. i e „ y „ u s i! vy!
II do hnoje dva s„d y zkaiendho
•Pí'»- Aby ,o ledy nřkl)„
.
připravoval, a pustili jej na svobo
A “ lazos,, dal p o , k
du.
P z oioiese bál. že by |idé, k,ř„
“ D va roky! — Ubohý Em an!"
A starý Vanda rval si vlasy.
híi s i' P Í7 j “ " k ” a *” <*• »«»ov I výdělek ples zjmu « r iv it i.
Vdově Kiliánově bylo to málo.
Muzika hrála až padal ky, , 0.
Jen dva roky za vraždu, jen dva
hen, hostinský byl rád, že jeho pi. roky za to dostal Em an, že Kilivo leje do lidských kzka mislo d „ ánku zbavil muže, živitele, její
kompostu, starosta byl rád, že se- dvě malé děti oloupil o otce, oše
hoal d v i z la tk y z , povolení muži. třovatele. Tuhle v sousední vesni
ky, kterýžto „bno, p lip .d n e loudu ci zabila služka své dítě, malinké
. . „ f a"' T l0tky P' ° d é,i' jichž dítě, ani den mu nebylo, takovou
tallkové tu dnes „trati dohromady pápčrku — kdož ví, zda-li by to
nciméně slovku, cukrová bába by dítě bylo vydrželo na světě, když
la ráda, le tu dnes rozprodá J , . matka sama neměla co jíst, — a
ctpánova srdce, od p led eilé pouti dali jí provaz. A teprv po dlou
)l «byla, než je docela sežerou my- hých soudech byl jí provaz změněn
5h « „ c o v a s s e , pilu se. a i pm ia
z» ocmiletý žalář.
nezbytná pranice.
Každý posuzoval velikost Etna» K l í ? V a" da d°!,al SC d0 »P ° "' nova hříchu dle svého citu a ná
a K ,l ánem. Kilián byl mladý silný zoru, dle taxy, oč přišel.
chlapík, Vysloužilý drajtoun/ Van
Starý Vanda přišel o syna ua
dlouhé dva roky, Kiliánka pfišla o
b , . T d , " j ' ' n í t " " * k - v * ' ad' k
muže na vždy.
rozhodné chvíli pH skoiil Van“ Kde pak je naše Jo han ka?"
dOv syn Em an a uděliv K iliá n , pé- ptala se mlynářka, když zvěděla
všecky
podrobnosti a výsledek sou
so kT
" ' *En]a[)
- N y n lv rb '
“s
Ktlán “na Emana,
du.
„,_a .
pèKiva' l e a l e v jeho p í . , ;
“ Celý večer seděla v kuchyni, až
Ii-ált nřeo se zalesklo. Kilián zoo- teď se někam ztratila."
V * Odražen, , , e v(ce Otok n ep od.
“ Zavoleite ji."
Johanka taky zaslechla, jak to s
Zapotácel se, chytil se za orsa
Emanem dopadlo, vytratila se ven
klesl na podlah,, a z , chvíli - , , ¿
a někde za mlýnicí si poplakala.
vna šenkýld otářel druhý sod
Eman byl její hoch. M ěli šě upří
leného a zkyslého p iv , - Vyd ech|
mně rádi, a letos v masopustě mě
naposled Kilián.
la
slaviti s Emanem svatbu, a za
Vydechl krev a s ní duäi.
tím —
Nu. druhý den přiíla komise,po.
"Jo h an k o !"
P>al. nijaký arch papim , Kilián
“ Co chcete?”
“ Paní tě volá!"
byl odnesen do umrlčí komory E Johanka osušila oči, ale přece
man b)’1 odveden do P r a h y .-D n e s
- o v n a byli v Praze ,¡
„ , e(* ne tak aby nebylo viděti, že před
enkrát byl, u muziky , dovedli chvílí plakala, a šla do velké svět
nice.
trochu popsat pranici.

v

Zam èh|,do mlýna,
Dal si vvvólati Johanku PřibČhla celá WvjÍÁ č
‘ Johanko,, slyšel i. jsem. Že jsi
vèniè.iia mne č e k a ly J e mi to sr
dečně milé») Škoda' jen, Že láskn
tvoji nebudu ti moci nikdy od pia-,,
tit. Js i mladá, he?ká, hodná, máš
právo na :” ivo t, já jsem se toho
práva zbavil. C o já? — vrah!"
"N em luv tak, Em ánku."
"Musíme se rozejiti, Johan ko."
“ Proč — vždyť tě mám stále
ráda."
“ Člověk má na světě ještě jiné
povinnesti, než spiniti slovo, které
dal lásce."
A pověděl ji, jaký úmysly má.
Johanka naslouchala s hlavou
sklopenou P a k zvedla k němu oči.
“ Když je to takové.Em ane, pak
v e fo m ě p le s v e ,, d o c h a lo „ k jsi ještě poctivější člověk, než za
svého o,co. ale ,oho d ae ne, y í e‘|
jakého jsem tě pokládala. Veznít
A ž druhý den. Vyžel z cbaloup. si ji.”
Stiskla mu ruku a utekla.
ky ve svátečním odčvn, jenI d f .
roky odpočíval.
Bylo to vzbouření po vesnicích,
"E m an někam jd e !"
když Eman vedl si Kiliánku k ol
"N ejsp íž do mlýna, k Johance " táři. Vedli se spolu, a každý vedl
Em an znmétil do domku, v „čm ž jedno díté za ruku.
býdliln v podnájmu Kiliánka se
“ Vidíte, to je ten vrah ," šeptali
si lidé, — “ a mnohý poctivec měl
svým i dvěmi dětmi.
Vešel do šeré světnice, pozdra by si z něho vžiti příklad."
vil a podával Kiliánce ruku, již ,a.
Kiliánka jako žena Emanova
přestěhovala se s dětmi do Vandoke ve svém leknutí přijala.
"V čera jsem se vrátil domů,” po. vy chaloupky.
vídal, a bez pobídky se usadil, - a
Starý Vanda byl přes noc dědednes jdu urovnat náš účet.”
Čkem«dvou vzrostlých klučíků.
" J á nevím —
Eman měl ženu a děti ještě ra
" A le j á »im. Mèi jsem k přený- ději než sliboval. A všude se s nimi
klení dost, énsn. Z abil jsem vám chlubil.
muže, - ty dva roky byly za to, že
Zena'Em anova byla přesvědče
jsem zapomnél na zákon, z mého na; že Eman nezasloužil si těch
i
irestu má něco spravedlnost lidská dvou roků.
A když po čase Johanka vandro
■ lo v y m c . N e b yl, sem nikdy niltn.
'
d l"!e n , nesmím zístati dlužni- vala ze vši do'jiné služby ve městě,
kom ani opnžtěné i m y , B l|# ch povídala prý, že páni měli dáti 15děli. Jsem tak poctivým a svědo manovi aspoň deset let. Dnes prý
milým, jako jsem býval,přijel j K m by byl Eman dosud ve vězení a
abych se vás zeptal, zda-li byste si Johanka b / stále dbuíala, Že bude
mne vzala za muže!”
jednou jeho.
"P ro sím vás, co to mluvíte?”
Jedna dáma v New Yorku žalo
" N ,c vlo. ni ž cb Slyllte. Z bavil
jsem vás moře, va ie děti g I t I vala milence svého pro zrušení sli
živitele, chci vám ,o nahradit!. Je bu manželského a porota přiřkla jí
$200.
Dvě stě dollarů, zvolala
to moji povinhbstl. Hudu „ vá s L
to vat, budu vás mír rád, a Vyna- Žalobnice, tedy dvě stě dollarů dá
váte za zlomené srdce, za zmařený
život, dvě stě dollarů za to všecko ?•
No, dejte mi alespoň $300 a je dg-,
"C o l,y tomu lekla Johan ka?"
bře.
"Jo h an ka je hodné děvěe ro
zumné, ta ml k,ok
«h ván.
Kněz tázal se děvčátka: “ Kdo tě
Rozm yslete s, tu, a já zitta si p ii. stvořil?" Děvčátko,.ukazujíc ruka
ma nčco málo nad zem pravilo:
Jd u pro odpověď. ”
Em an vstal, poh,,dil a p „|fb,l “ Bůh mně stvořil takhle maličkou,
to ostatní jsem vyrostla sama. ”
Kihánčm y děti a odešel.

Eman stál .dùci}., před soudem, j
Snad
"«plakal.,.johanito,”
'«■la |i ml, nálka. "bolno jo p ,„
krajani byli svědčit.
Teď se vracejí.
’ ’ a e P,a í m ničeho nezměnit
“ L id é ve vesnici slyšeli hukot , ”a "
alý člověk, chránil otce,
vlaku, s tím vlakem při|eli sv ěd c i.1 l o j é ' e l y juh ^ h tlo h . Kdyby byl
Nebylo stavení, před nim i by. ne- ! b y ,a l K l1“ " «Mae lasil n íž . b . I by
stáli lidé. Mnozí nedočkaví Šli na- ;
I“ . Kdož pak ,o m ílie vědět. B „
proti.
i
“ T ak co? — jak to dopadlo?"
p * ° dv“ rokJ d«l« “ vobodnou.
í e Em a„ fc] na dva
“ Dostal dva roky!" rozkřiklo se Pom ysl,
vesnic! a každý s tou novinou utí roky na vojnu a máš pokoj."
Takhle se těší ti li d é .____
kal do tepla.
Uběhly dva roky.
Někdo to Emanovi přál, jiný jej
litoval a v hospodě byli by se proto
M in .n st.rth o Vandu a Johanku
"'kd
o na Emana nevzpomněl, a2
málem dostali znova do pranice.
Emanüv tatík, starý V anda, celý se objevil ve vsi.
den sc modlil za syna, a doulal, že
Em an bude viny i trestu sproŠtěn. Vždyť tuhle v sousední vs<
selský s\nek zastřelil děvečku,když
Eman přijel „ „ „ ¡ o ,
fc]
se jí nabažil, a dlouho se na zločin
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Pana Bydla námluvy.
HuBUKik» od K. K uwait*.

Pan Bydlo je chlapík. Nosí sto
jatý límec, úzké kalhoty a čamaru,
jde-li do české, frak, jde-li do ně
mecké zábavy. M luví česky, ale
rád zajede do němčiny, "aby se
neleklo’’ — že je hloupý.
T eď se právč obléká — půjde do
plesu. Pan Bydlo d ává na sobě
záležet. Stokrát vylil po sobě vše
lijaké vodičky a tinktury, a když to
téměř anebo již válem teklo, vtiskl
si ještě pomník kultury na hlavu.
Ja k krásně vypadal, sám se tomu
podivil. Udělal třikrát před svým
obrazem v zrcadle poklonu.
R r r r .. ..p a n B yd lo přijel. V y 
stoupil z. kočáru, vešel do sálu.
Ještě toho bylo málo pohromadě,
ale pan Bydlo tam m usí byt. Vždyť
byl členem padesátičleného výboru
k uspořádání dnešního “ freu'’.
Poznenáhlu naplnil se sál. S le
činky jak andílkové, pánové jak
bftžkovó — celé nebe pohromadě.
A což když hudba spustila!
Bylo
kvapu a letu, jako kdyby dnes na
posledy se tančilo, jako kdyby všeci obuvníci se zap řísáh li, že budou
dělat zadarmo.
Pan Bydlo je l>lažc«i — a jak by
ne? Krásná m ladá dáma jest jeho
družkou.
,
Pan Bydlo šputí ústa, jak nej
krásněji může, dám a se usmívá a
září radostí.
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nikdo si straky nevšiml. Vešla do
dvora a po starém zvyku vrazila do
pootevřených dveří vedle stodoly.
H ovadolZapom ěla, že už od prvn í
ho “ b yd lí" o kus dál, a že již z je 
jího bývalého “ bytu" udělal hospo
dář pokoj pro pány z Prahy. V ra
zila do vnitř, udiveně koukala a své
překvapení projevila dlouhým z
hloubky do výše protáhnutým: B u l
•*Nu, kdy se budeš ženit, Ven Co se v jejím mozku dělo, těžko,
říci. Z ačala se točit, převrhla stůl,
c líčk u ?" ptala se maminka.
čímž zatarasila si zpáteční cestu.
On neodpovídal.
Pozornost její upoutaly květiny v
“ No, tedy?"
“ Nebudu se ženit. Ó, to ženské kořenáči, počala je okusovat, také
pokalení! Ja k anděl hledí a tisíc dám ský klobouk, ležící 11a posteli,
ďáblů v ní. Ne, nikdy se nechci že zbavila květinové ozdoby, pak se
Pan Bydlo se rozhodl svou dámu nit. Můj bratranec Jo sef, kterému ohnala po mouchách a sklenice s
navštívit. Z aklepal nesměle a ve jsem poručníkem—ten se bude že poličky s cinkotem padaly 11a po
dlahu
Rámusem poplašena chtěla
šel. Byl vlídně přijat.
n it," mumlal.
Slečna jej pozvala do zahrady.
“ Ale vžd yť máš Čas, VencKčku, vyrazit ven, pohled její padl do
zrcadja a bylo zle. S patřila tam kráB yl blažen — a skoro blázen sa ještě není zm eškáno."
motí láskou
Ukazovala mu lilie.
“ 1 dejte pokoj, já nechci nikdy vu cizí, kterou před tím nikdy ne
Hleděl jí do očí a pravil—kde vzal se ženit, a tedy mám ovšem čas. viděla i vrhla se zuřivě na ni. Zrca! dio roztřjsklo se na tisíc kusů — v
ta slova hladká? — nejkrásnějších Ďábel vezmi ženslté!"
Pan Bydlo držel slovo. Ani si tom objevila se ve dveřích hlukem
lilii že spatřil v její tvářích, a ona
ženštin nevšiml. A le naproti tomu ze zahrádky přivábena nynější obyse božsky usmála.
Uprostřed zahrádky jest besídka. přece se někdy zapom en e.. . . Zenit vatelka spustošeného bytu. Z a č a 
Bratranec jeho je la křičet, tloukla na dvéře domá
Sednou. “ T eď a nebo nikdy! Do se však nebude
pomáhej mi B ů h !" V zýval ještě šťasten. Včera kupoval kolíbku a cích lidí, ale všecko bylo pryč. S e 
brala děti a letěla s nimi přes ná
svého patrona a asi čtyři jiné svaté metlu.
ves, pobouřila celou hospodu, kdež
a odhodlal se. “ Slečno.”
Z rodasti letu ilio bytu.
myslili v první chvíli, že hoří obec.
"C o si přejete, můj pane?"
V —deich, vesnici blíže Prahy, Z a chvíli se hrnul zástup lidí ku
“ M ůj", pom yslil si pan Bydlo.
slavili obžinky. Úroda byla dosti staveni,kdež kráva zabarikádována
"N u , padniž oko nebo zu b .”
pěkná, pH srovnání s loňskou pří
převráceným nábytkem, očekávala
“ Slečno! Od posledního plesu
mo bohatá a proto rolníci byli do věcí příštích. Vyvedli ji ven a pa
vlil se jiný život v mé tělo. Cítím
bře naladěni. Poslední mandel od nička ještě večerním vlakem jela do
něco v srdci, co jsem jindy tam ne
vezen na okrášleném žebřiňáku s Prahy, opatřili si nové dvě, pro dá
nacházel— cit ten jm enuje se lá
pole za výskání a zpěvu ženců a
mu veledůležité potřeby — klobouk
sk ou."
celá ves dala si dostaveníčko v ho
a zrcadlo.
“ A kdo jest vaše vyvolená? Než,
spodě. Osm muzikantů spustilo
dovolte mi, abych já své city tak
Hubená fara.
hlučnou polku a zv láště klarinet by
upřímně sm ěla vyjádřit, jako vy to
Vašek vezl nového pana faráře
lo slyšeli daleko Široko- Až na po
činíte."
do
vsi,
kam
byl tento přesazen.
le za ves donášel vítr zvuky vesni
“ Upřímnost musíme spláceti u- cké kapely a jaký div, že to začlo Když už přijížděl ke vsi, zalíbila se
přímností. I já jsem změněna—jen trhat i mladým pasákem, který na panu faráři krásná krajina tak, že
myslím, že lásce mé se zjedná prů mézi pokuřoval z dýmky, nacpané zvolal: “ Chvála bohu za to, že
chodu. A právě vy, ano, v y — " bramborovou natí. Rozhlédnul se jsem byl přesazen, toť jest přeroz
"B o ž e , slečno!" vzdychl Bydlo a po svěřených mu kravičkách a vi košná krajin a."
Na ta slova se Vašek obrátil a
už klečel, div si kalhoty neroztrhl. da, že se klidně pasou, rozběhl se
“ J á nemám dechu, abych vám do vsi, podívat se jen na pět minut, pravil: “ A jak jest zde zdrávo, po
řekl—j á nemám rozumu— já nemám jak se celá obec veselí. Hudba se celý rok zde nikdo nezem ře.”
U slyšev to farář, zvolal: “ P o 
nic—já tu nejsem l"
mu patrné zalíbila, nebo jej zdrželi
Ano, právě vy—ale vstaňte, pro kamarádi, zkrátka, pět minut se moz mi bůh, od čeho tedy budu
sím vás, vstaňte!”
protáhlo na celou hodinu. N a poli ž iv ?"

' “ Maminko!"
"C o pak chceš, synáčku?"
“ Maminko— já se budu ženit."
“ Cože? Ž enit? UŽ teď ?"
"A no , už. Rozhodl jsem se. Ž i
vot bez ženy je pouhou pouští, je
trudný. Má nevěsta se vám bude
líbit: je mladá, sličná, přívětivá.
Včera mi podala ruku a řekla, bych
ji n avštívil."
Maminka se divila. “ Už” se mě
la s ním rozloučili. Konečně ale
lekla: “ Poněvadž vidím, že jinak
nechceš, tedy buďsi Ale myslím,
že máš ještě čas. Dělej, jak my
slíš ."

Slečna se zapálila. "Ž e miluji
vás co otce i - - ’ ’
“ Co tedy? Slečno, nemučte mě,
dokončte slova svá, a ť jistota se v
srdci mém uhostí."
“ Že žádám, abyste dovolil— ”
“ C o?"
“ — svému bratranci, hodnému
Josefovi, pojmouti mne za c h o ť."

Po plesu se sp ává do dvanácti
hodin. Pan B yd lo vstal v osm.
Sedl a přemýšlel; přemýšlel o pře
šťastném včerejšku, o převýborné
zábavě, přcsladkém andělí a ještě
sn ad o jiných “ pře” .
“ Nejsem tak s ta r ý ," rozvažoval
na posteli, “ i m yslím , Že také ne
tak ošklivý; což by to byl div, aby
si mne zam ilovala? V zábavě jsem
roztomilý, to mi řekla již mnohá —
a to je dámám mnoho.Hm—Špatná
partie by to n eb yla."
••Mám svůj dům, jenž mi nese
300, přirazím, a ponese 600. Mám
20.000 uložených, a ty mi nesou na
Vstal.
6 % i2oo»dolarů. Jsem v á ž e n ý ....
"A no, vy jste ta druhá osoba.”
B a a n o !.. .. Vcnclíku, povídám, že
“ Rodiče by svolili,co ale vy,kte
na stará léta se oženíš. A le .. . . "
V tom vešla jeho matka, ctihod rýž jste nejdůležitější osobou! Věz
te
tedy, že miluji vás— "
ná to matrona. “ A aah!”
Pan B ydlo byl v nebi. “ 1 já vás!
“ Maminka se d iví, Že jsem už
V y jste mým nebem, mým žitím!
vstal?"
“ Nu ano, můj Venclíčku." (B yl Vám skládám svou budoucnost k
rozluštěn í.. . . "
teprv 45 let stár. )

zatím nestaral se dobytek o lidské
radosti a pásl se dál. Pojednou
zvedla hlavu strakatá jedna kráva,
zadívala se dlouze na zapadající
slunce a zdálo se jí, že v tu dobu
chodívá jindy už domů. Uposlechla
instinktu a neohlížejíc se na své
družky, ubírala se známou cestou
ke vsi. Všecko bylo v hospodě a

Každý člověk má svobodnou vů
li a nikdo nemůže ničeho ěiniti pro
ti své vů li, kázal jistý kněz svým
ovečkám.
Můj bratr ale přišel do včzenf
proti své vůli, pravil přítomný Ir
čan.
Lépe jest vodu pfti v radosti než
med v žalosti.

55 —
rh'iln i seme tuJw .

Přesazoráni stromků.

Pokud vývozu vajec nad vlastní
Při zvedání stromků ve školce
spotřebu domácí se dotýče, stojí na snažme se zachovati všechny kořeprvém místě Rusko, neboť vyváží
kořínky vlasové. Dejme poObchodní dům a obydelní stavení v Ilallcttsville.
se odtamtud do ciziny roěně více
Rovněž mám na prodej farmy rozličných velikosti v okresích '
abychom je nepolámali neb
La vaca a Karnes.
než 150,000.000 tuctů vajec a vý nepřetrhali otřepáváním přebyteč
80 akrovou farmu, černice, 1 míli od Hallettsville.
voz ten rok od roku vstoupá.
né hlíny, a raději je vykopejme na
Nejproduktivnější zemí však v místě vytrhování. Chraňme je pe
100 akrů, 40 vzděláno, půl míle od soudní síně.
ohledu tom jest Čína. Není ovšem člivě každému vysazení slunci neb
možno očekávali ni nejmenŠích dat větru, udržujme je při zasílání neb o. 13Ď akr. farmu čtyry míle západně od města.
T
Mám též několik dobrých obydclních domků v Hallettsville ;
statistických z Číny,leč uvážíme-li, převážení vlhkými, a vyschnou-li, +
na prodej a k pronajmutí.
že v zemi té žije na 400 milionů li navlažme je, nejraději namočením
dí, vesměs velkých jedlíků vajec, do hlíny na řídko s vodou rozdě
možno si domysliti, že spotřeba lané.
Střiháni kuní.
I
Které rostliny ryulltkují nejlépe
jich je ohromnou. Není prý ani
Přirozená doba línání má vždy
zelené hnojení,
Pak vykopejme pro ně široké a
diné Čínské chatrče, kdež drůbež v hlubobé dolíky, vyplněné jemnou na koně jakýs nepříznivý vliv.
Dr. Schmider stanovil v směru
hojném počtu by se nepěstovala. hlínou, do níž kořeny volně rozlo Chuť jeho k žrádlu bývá porušena, lom na základě provedených pokoPoněvadž pak domácí spotřeba va žíme; je-li některý zlomen neb o- a práce jest mu namáhavou v době sft tyto zásady:
jec jest velmi značnou, jest vývoz dřen, hladce jej seřízněme. Jám ky této. Umělým zbávením koně srsti' Hez odporu vyplatí se zelené
jich velmi nepatrný a to ještě jen mají býti tak hluboké, aby stromek neboli ostříháním provede se zrně- hnojení nejlépe 11 okopanin a mezi
do blízkého Japanu.
na zmíněná v době velmi krátké.
' třmi zase nejlépe u zemáků, jež ku
přišel o něco hlouběji, nežli byl
Největším odkupníkem vajec je školce. Přihlížejme, aby hlína byla
Kůň ostříhaný se tak snadno ne- sv¿m " vývinu ohromné množství
Velká Britanie, kteráž průměrem náležité rozmělněna a důkladně j nachladí jako ktň se srstí dlouhou dusíku vyžaduji.
teleročně ze clvnceti zemí nakoupí 1.
500,000.000 vajec
Pote, teo'.o i . I
pt0 ,fp in l' K í >* ¡ s° “
*>pato,ám a odchá.eol
*1' " » ° ies* ,al“ * Nfm ccku , ho- i. ,en IednJ , ,
. J. kořen>' zakry ‘ y. ušlapme hlínu dii- 1potu je 11 něho rychlejším. Zapoce- ! né hnojení nejvíce rozšířeno ■
A
P e >'f, kladně, aby přišla co msžno d o jn ý kůň oschne dříve, má-li s r s ť . s P0<*4řstvích s lehčí půdou. Též u
neboť ostatní tři čtvrtiny kryjí se nejbližšího spojení s kořeny, načež | krátkou. To známo je každému ko- j Pöfi‘ ov*n' řejiy krmné, ba i 11 cudomácím výnosem. Největšími do pak dolík úplně zahrneme, návrši- čímu.
‘ krovky docílilo se zeleným hnojedavateli vajec do Velké Britanie je vše hlínu poněkud nad povrch ze- ' Ostříhaný kůň spotřebuje méně i nfm dobrých .výsledků,
Rusko. Belgie, Dánsko, Německo, mě, poněvadž, se tato po jarních I paliva k udržování tělesné teploty ¡ Mezi stéhelninami hodí se zeléné
| nežli kůň se srstí dlouhou; proto ; hnojivo v první řadě k ovsu.zejniéFrancie, Kgypt a Moroko. Roku deštích slehne.
1901 zaplatila Anglie za dovežení
Je-li stromek příliš slabý a štíhlý ! se stanoviska úspory na krmivu lze na lam > kde nedostává sechlévského hnnÍA’
hnoje; nv“
ovas zelené hnnianl
hnojení do
vajec celkem 126.745,193.
je-li to v poloze příliš větrům vy- stříhání koní také doporučovati.
hře vy užitku je.
Z e Soustátí nemnoho vajec se sazené, bude dobře posaditi ke ka
Ostříhaný kůň vypadá Čistěji
I k ozimému Žitu se zelené hno
vyváží. Minulého roku vyvezlo se ždému stromu ze západní strany hledněji, je pružnějším a těší se le
jení doltře hodí, mohou-li se rostli
pouze 2,717.990 tuctů v ceně $528- dobrý kůl, ke kterémuž se stromek pšímu zdraví. Koně určení k prony k zelenému hnojení pěstované,
679, což u porovnání s vývozem silným, avšak měkkým provázkem deji aneb do výstavy, měli by býti do soustavy osební tak umfótniti,
ruským jest nepatrné. Příčinou dobře uváže, aby nebyl větrem po ostříháni alespoň na dva týdny před
aby měly dostatek času k vývinu.
tak malého vývozu jest velká do škozen.
takovou příležitostí. Bude to miti
Z uvedeného vidno, že zasluhuje
mácí spotřeba.
velmi příznivý vliv na vzhled koně
zelené hnojení také u nás hojnější
TáhsM ri ne mléku.
Huzur na krocany.
Pokusy zjištěno, le táhnoucí se j * £ ed0," í ‘ " * kapsn prod4va- ho rozšíření než dosud, zejména v
Krocani i v době zimní vyžaduji mléko neb snictsna není zsvm ína [ Tolik dalo by se Mel o prospík- půdách lehkých.
si nemalé pozornosti hospodyně.— snad chorobou dojnice, nýbrž že „o stí stliližnl, kteréž jäsledkem
S r a lt k v llle , l i . září.
Velko
Jakmile spozorovati možno nejmensí příznaky onemocnění, jest nutno zpfisobena ,e..drobnohledným fi. „ ý ch výhod zaslouží úvahy. Nyní lepou slavnost pořádati bude řád
onemocnělý teato kus osamotit. strojencent "B acillus lactis visco- j , ou p ,[,lr„ |e | „ „U h án í koni tak Světlo, čís. 38.,v neděli dne 1 .října
Černý pepř jest nejlepším lékem sn s". Tento ústrojenec přichází do laciné, že každý majited koni mfiže na nové platformě při jezeře Prithm,
pro krocany a proto radno jest po- mléka ph dojeni aneb z nádob jeden sl zakoupili.
asi dvě mile- od Smithville. Sou
dávati jej krocanům každé chladné mléčných; pochází bezpochyby z
------------------sední řády jsou uctivě zvány. Vlak
nebo mrazivé ráno. V těžkých pří vody, v níž se nádobí mléčné myje, !
Zaléráni oroených stromů r létě.
padech cholery nebo jiných střev aneb v níž se dobytek brodí, z níž | Při stálém,suchém počasí zalévá- jedoucí od Sealy zastaví při onom
místě. Několik řečníků promluví
nich neduhů dávati máme kroca
stříkáním na vemeně se usazuje, i
se velmi odporoučí. Munům jednu nebo dvě kapky kafro
k obecenstvu. Začátek o 9 hod.
vého lihu na kousku chleba nebo Této vadě lze tudíž odpomoci, po- ¡ sí se ovšem diti rozumně a správně, dopoledne. Oběd pro bratry zdar
do vody k pití. Zázvor zastaví bě- nechá-li se mléčné nádobí delší do- ! Nejlépe, když pod stromem — tak
ma. O dobrou hudbu a vzorný pohavku.— Pamatujte, že sůl nebo bu ve vařící vodě a v ní se dokoná- daleko* kam nahoře sahají větve —
slaná voda jest pro krocany ledem. le umyje a omývá-li se, neb otírá
dokola v zemi díry, a dc . ří,d,’k se postará
Pořádající výbor.
Posada, v níž držíme onemocnělého
čistým ručníkem vemeno před kaž -1nich vody nalejemc. Nikdy tyto d i- ¡
p
krocana* musí se stále udržovali v
N o voh rad , 1 1 . září. -Pan Alois
stálé čistotě; pakli však krocan se dým dojením, což i z jiných důvo- ' r>' nemal ‘ hýti blízko kmenu; pod
přece se světem rozloučí, musíme du vřele odporučit! dlužno. Čím j strome,n dále by už sice mohly bý- Dostalík jest naším čekancem pro
Je| hluboko zakopali, aby se náka méně dbá se čistq^ při dojení, tím ti, ale vrtáním snadno by se mohly příští schůzi.
N áš řád Novohrad bude pořádat
za nerozmohla. Krocani jsou to
zasáhnouti silnější kořeny a poško
méně čisté a méně trvanlivé je
tiž pravými kanibaly, s chuti poží
dili. Nejlépe však je díry udělali až dne i. října 1905 zábavu. Bratři
rají mrtvoly, aniž by dbali toho, že mléko!
sousedních řádů a obvzlášť členové
po obvodu koruny, kam asi souhla
našeho řádu jsou uctivě zváni, by
si tím mohou přivodit smrt Z áro
Nejlepším plemenem dobytka je sně v zemi sahají kořeny a jejich se doslavili a s námi se pobavili a
veň také nutno jest onu posadu, v
Na zdar!
níž krocan pošel, co nejryohleji takové,kteréž nejlépe odpovídá po konce právě potravu nejlépe při hezky pozpívali.
jmou.
třebám svého majitele.
spálili.
F . K. Buček, taj.

i Na prodej nebo ku pronajmutí.
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! W M . BLAKESLEE, Hallettsville, Tex.
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S . P .J .S . T. n á le ž í'k oněm sp o l-1 Šebesta, 29. srpna.— Tím to se vých peněz. B ratři, přičiňme se,do
kňm, které jsou ku vzájemné pod-1 vyžívají všichni členové osady číslo tak roku můžeme miti svoji síň.
V každém člověku spočívá přiro poře hosppdářsky myslících lidí na I 3 1., R . V .O .S ., by se dostavili do
N áš řád rozeslal podobenky br.
zený pud, sv ěj i své rodiny osud základě vzájem nosti založeny. “ Vši- schůze 17 . září odpoledne na dvě Tom áše M acíka na všecky řády na
zlepšiti, tedy rozm nožiti jim jmění. clini za jednoho a jeden za všechny,” hodiny.
ší Jed n oty a zároveň $25 dolarů
Tvoření kapitálu předpokládá pil jest pravidlem našeho sdružení. S. j Poslední schůzi jsme jednali oj odměny tomu, kdo by o něm něja
nost a spořivost, skromnou zdrželi P ./ .S .T . jest nyní nejsilnější český 1 zvýšení platu tajem níka S Ú. V. kou zprávu podal, neb jej přivedl
vost a rodinnou lásku. Od spořivo vzájemný spolek pro po jišťován í I ale záležitost neukončena. U ž by jeho rodině, což tímto odvolává.
sti samotné m arně by se však oče na život v T ex as, a náleží k ní vše- ¡ patřilo uvést věc do pořádku, za Onen bratr už je doma. Měl jsem
kávalo kýžené ovoce, kdyby úspory cky vrstvy našeho lidu. zde usaze-1 ř i 50 tu práci nemůže nikdo konat, tu čest ho přivést! k jeho rodině z
pravým způsobem prospěšně se ne ného. Kdož z našinců jsou při- ; H ospodářský spolek bude schůzi L yons. B ylo to nemalé potěšení
uložily. V čase dřívějším spokojili stoupení schopni,nem ěli by s podá- odbývat 17 . září v 8 hodin dopo- pro jeho m anželku a dítky po třech
jsme se s ukládáním úspor do po ním žádosti o přijetí do S .P ./ .S . T. ledne. B udou se volit úředníci, letech se sejiti
zemkového m ajetku anebo na sm ěn odkládati, neboť “ nevíme dne ani 1 Tato výročn í schůze bude odbýváP iko ván í je v plném proudu.
ky takovým majetkem zaručené,jen hodiny” . Nikdo neměl by opom e-1 na ve školní budově. Tedy dostavHorko je nesmírné, a snad to už amálokteří však dospěli při tom k nouti k Jedn otě přistoupiti, aby Ite se všichni a zvolte si ty nejlepší
ni lep ší nebude. B avln y bude zde
žádoucímu cíli. Většina vybrala a zjednal zaopatření své rodině pro \ úřadníky. Jenom tak může spolek
letos málo, za to dělají lidé lehké
utratila zase sv é úspory, kupujíc případ osiřelosti. K aždý n ech ť se ; dobře pokračovat. N ěkteří členové
haly, aby jich bylo víc.
vèti často zbytečné; u jiných opět j pojistí dle svých sil, zámožný na j jsou dlužní měsíční poplatky už po
P. Blaha.
učiněn konec spoření náhlým úmr větší, chudý na menší obnos, neb oť 6 měsíců. Jestli se se spolkem ne

Spojme krásné s užitečným.

tím. Tento způsob spoření neo jed no ta pojišťuje na $250, $500 a j vypořádají, bude s nimi naloženo
svědčil se tedy náležité k zaopatře $1000. Krom ě pojištění na život dle stanov. N áš hospodářský sponí rodiny.
umožňuje S .P .J .S . T. též lep ší spo- lek jest teprve rok založen. Veliký
Vynalézavá naše doba našla nové
jení naší národnosti v Texas. Veške- pokrok jsm e neudělali, ale co jsme
způsoby a zlepšená zařízení k ulo
ré řády S .P .J .S . T.se všemožně při- ¡ vykonali, je dobré. Přesvědčení far
žení úspor, kteréž jsou potřebám
Čiňují, aby v národním ohledu dň- meni, že ve spojení jest síla, i zde
lidským lépe přispůsobeny a hodí
stojně vystup ovaly a dobrou pověst I nalézá pochopení. Probírání polise pro každý pom ěr života, pro
národnosti česko-slovanské šířily, tických á hospodářských otázek
každé povolání. Jsou to rozličné
Úm yslem S .P .J .S . T. jest posta-! budí uvědomělost. D vacet nebo
kombinace pojišťování na život,
viti před oči veřejnosti, pokud ino- 30 rolníků více dokáže, než jeden
ťojišťo ván í životní zabezpečuje do
žno to bude, co nejúplnější obraz nebo dva.
\ V /
sažení zaopatřovacího plánu, jejž
veškerého našeho snažení v o boru ' S . P . J . S . T. pokraČiijfe d o b ře 'k u
jsme vytkli, zvyšu je úvěr, poskytu
národním, společenském i prám y- j předu, v každé sc h ů z ije st několik
je klidnější pohled do.budoucnosti
šlovém a ukázali jak dalece při ne- členů přijímáno V poslední schůzi
a umožňuje bezpečnější opatření
únavné práci, kterouž většina d e n -1 přijalo jich šest a na příště jsou již
prostředků na vychování dětí a k
ního chleba svého vydobývati musí, j zase dva čekanci.
dalšímu vedení živnosti při úmrtí
podařilo se nám vynikijouti na poli
Naše sestry začínají také schůze
hlavy rodiny. Životní, pojišťování
kulturním a co vše v poměrně tak 1 navštěvovali, poslední schůzi jich
jest nejdům yslnější použití zásady
krátké době pobytu našeho v této i bylo 7 přítomno. T ř i z nich byly
zaopatření rodiny.
Podstata její záleží v tom, že se nové vlasti k zachování a po vzne-1 přijím ány do fádu, když vstoupily
větší počet lidí sp ojí, jímž se2a sp lát, šení jména českoslovanského uči- ! do síně, bratři,pe. začali prohlížet,
ky, které jsou sam y v sobě nepatr něno tu bylo. Každého pravého a : jsoú-li všecky .knoflíky pozapínány,
ný, v případě úmrtí hned vyplatí uvědomělého našiiíce jest tu povin- ; a fajky do kape§. Nastal slušný
kapitál. R od ina neupadne v bídu, ností, přiložili rukou svých k dílu ¡ p o řád ek-T akr.s.estřičky,navštěvujte
třeba hlava rodiny stala se k prá společnému a dle moci a p ro střed -! schůze, když je vám to možno,
ci neschopnou nebo předčasné ú- ků svých dopomoci tak ku zdaru aspoň přijdete s'm užíčkem pěkně
díla, jehožto výsledek nejen cti^ ale zpátky domů a neostane vám v homrtí živitele nastoupilo.
Třicetiletý mňž, který své rodině i náležitého uznání nám přinésii spodě. T é ž se přesvědčíte, co všeI cko se v e schůzi jedná, hlavně že
u Slovanské Podporující Jedn oty musí.
se o těch rohatých nerokuje.jak ně
Státu T ex as po jistí kapitál $100 0
A čkoliv spolky p ojišťovací jsou
pro případ úm rtí, zavazuje se pia- j dosti rozšířeny, přece velká většina kterái předpokládá. O y
Ř ád
ád Č .S .P .S . chce^yfoi
chce*pfodat polo
liti za to měsíčně $ 1,0 0 , ač je-li v lidí dosud nejsou členy. T a c í nepo
úmrtním fondu S .P . J . S . T . přeby m ýšlí, že stárnem e, každým rokem vici sv é sině; náš řád si zvolil vý 
tek, tento d o llar občas se pojiště a že příležitost ku .pojištění obdr bor, a b y síň koupil celou, jest-li se
ným odpouští. Zem řel-li člen v želi mohou pouze ¡en v květu věku dohodnou. Jenom tak, bratři, řád
prvém měsíci pojištění, obdrží ro  svého. Uppzornčte na to mladé, náš roste a síň jest malá. N áš řád
dina pojištěný kapitáf plně,' beze zdravé a řádné krajany a vybídněte má již a si 130 členů obého.pohlaví.
srážky, hned hotově zaplacený, a č  je, aby se připojili k naší Jednotě. My bychom potřebovali aspoň jed
nou tak veliko u síň , jak O ..S.P.S.
koliv zaplatil pojištěný koliko jed
• Nezapomínejme, že jsm e si po K dyby jsipe se. tanu- sešli v%jpiini,
no;! $1.0 0 . Členům, kteří po 25
inni
půlek
hí«ku
•
bratrskou.
¡
tal< iam nemáme m ísta a k . tomu
uokú fádně povinnostem Jednoty
dostávali, budou z úrókň peněz v V ž d y ť jsm é-s.-k pěsiuuání bratr lllu>íme p |ftli: dost ijodný r. m. Br.

Moravia, 4. září. — R olníci
m ají plné ruce práce, nemohou ani
stačit tu “ královnu jih u" sebrat
Pokud bylo pěkné počasí šlo to
dobře, ale teď nám začíná p o p r
chávat, takže se sbírání bavlny na
delší čas prodlouží. Rolníci, kteří
m ěli dostatek sil, tak postačili se
brat bavlnu za suchého počasí, ale
ubozí ti, kteří nem ají žádných po
mocníků, o něž je teď velká potíž,
jistě zamoknou.
R olníci si p o 
chvalují, že bavlna je při ceně, ale
cibuli prý příštího rosu nebudou
sázet.
T a k si nejeden m yslí, když má
me letos peněz dost, takže můžeme
i n ějaký ten poplatek zvýšit, totjž
aby tajemník H . Ř. měl zvýšený
plat na <40 měsíčně, to by bylo
Í48 0 ročně. J á nevím, co tím řády
naše myslí, aby plat byl zvýšen na
$40, ani si to bratři nerozmyslí, že
tím zvýšením platu tajemníku H.
Ř ., že to jest zrovna tak, jakoby
násilím chtěli vecpat do plného
pytle ještě 10 0 liber slamy, když
už beztoho slam a z něho trčí. J á
m yslím tak,aby bratři naší Jednpty
0 tom prvně uvážili, kolik asi za 
slouží, myslím, že $300 postačf. a
podobné dopisy by neměly býti aIji.uveřejňovány o tom zvýšení pla

tu, když tajem ník H. Ř .nechce mé
ně jak $6oo ročně. Můžete si po
myslet. kam by to vedlo, to by po
čase naše Jedn ota byla právě tak
drahá jako kterákoliv jiná. N ejjépe, když počkáme do příštího sje z 
du a o zvýšení platu raději po
mlčme, až později, jak to sjézd
Ju liu s Ptáček se vy>tov... >e k.lyž J -.Iniiiv,rodio In.
záiožníní T ond e'slo žen ých ’ úmrtní ství slibem zavázali.' ■> ■ '»«
S bratrským p.izdnve'M
Brillai, navštěvujte pilně schůze ; se bude stavi t n .v
:ň, '"e podaru 1
poplatky pp ně připadajíc? zapravoa podílejte se vespolkovém jeďnání. Ije 2 akry půdy prò s ú a $ i‘5ó'hotoRudolf Tkáči*
vány, pokud tyto úroky stačí.
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Z mimi M a m k a Hlamlio t a .

láni. Dokud naše hospodyňky to ( Cyclone, 5. září. — Uvědomuji
I národní jmění, které jejich rukama ' všecky členy osady čís. 3. R V .O .S .,
ozpoéťt a úmrtí fis. s:t. a * 4.
1 Dobrá a šetrná žena je zlatý prochází do nečeských krámů b iu ! lby se dostavili do schůze třetí nt;I . . . . $ 55 Cis. 30. . . . $33 sloup v domácnosti. Vkročíme-li dou zanášeti,je heslo lichá, bezcen-! lěli v měsíci.
Jos. PláŠek, taj.
2 . . . . ■ »3 ” 3 1 . . . . . 21 do té které domácnosti, na prvý ná íráze. Kdyby jen polovina na- !
I.H-ku na knihuje*'.
.
.
.
18
pohled poznáme, jaká žena tu vlá- Sich žen toho dbala, jinak by to 11 j
3 - • • • • 27 " 32 ••
4 . . . . • 15 " 3 3 - . . . 38 dne. Běda té rodině, kde nevládne nás vypadalo. Je to povinnosti Nezvaných milovníků naší drůježe, totiž krahujce, ostříže,jestřá
každé Češky, povinnost, kterou ;
5 --3 4 ' . . . 10 žena rozšafná, rozumná a šetrná.
bů a podobné havěti, zbavujeme se
6 . . . • 53 ” 3 5 - . . . ,8
Šetrnost je základem spokojeno- málokterá dosud plní, na to nepoobyčejně dobrou puškou v rukou
7 . . . • 3 ‘ " 36. . . . I7 sti. — Zvláště rolníku je zapotřebí mýŠlejíc, jak by tím národ získal a
člověka, který zná dobře střílet».
8 . . . • 3» " 3 7 - . . . I4 šetrné ženy. N eboť rolník nebéře tím nepřímo i ona.
Zhusta se však stává, že krahujec
9 . . . • 59 ” 38. .. . 42 služné každého měsíce jako úřeKu konci ještě dodávám a připonavštíví náš dvůr právě v té době,
1 0 . . . • 50 " 3 9 33 dník. Rolník béře pouze jednou za minám matkám, by svoje dítky ve- kdy mužové jsou jinde zaměstnáni
l i . . . • 35 ” 40. . . . 14 rok 0 žních, kdy obdrží plat za ce- dly od mládí k Šetrnosti a učily se
a než-li se jich hospodyně dovolá,
1 2 . . . ■ »9 " 4 1 . . . 18 loroční namáhání a lopocení. Kdo odříkání. Tím zvyknou si pomalu
krahujec s lupem svým jest dávno
*3 - • • • 23 " 42. . . 12 však může předvídali, jaké pohro- by ti svých potřeb pány. — P.
pryč. Jest však ještě jeden způ
14 ...
my
mohou
hospodáře
potkati?
4 3 - . . . 15
sob jak krahujci umíráčkem odzvo---------\
\
Proto rozumná žena bude přeS m e ta n a , 8. září.— VšeniUbra•5 • . 48 " 44. . . . 13
niti a sice následující: Poblíže kur
1 6 . . . • 17 " 4 5 - . . . 18 dem šetrností na podobné nehody třeným řádům .V, P ./ .S. T. ! Bratři,
níku, heb místa, kde drůbež oby
9 pamatovati a se připravovati.
1 7 . . . • 77 " 46. . . .
náš řád se usnesl uvědomiti všecky
čejně se zdržuje, zasadíme vyšší
18 .. .
Peníze za máslo, vejce, drůbež řády: Který řád má nemocného
4 7 - . . . 24
kůl nebo týč, aby na ni se mohl
1 9 . . . • 50 " 48. . . . 13 netřeba vždy utratiti. Co oči vidí, bratra nebo sestru a hledají pro ně
krahujec usaditi. Buďme jisti, že
2 0 ... ■ 50 " 49. . . . 10 netřeba vždy miti.
pomoci u druhých řádů, by udali v
již při prvé návštěvě se tam usadí,
8
2 1 . . . • 29 " 5°- . . .
Co peněz vyhází se za marnou jakých poměrech se nemocný naléaby si vyhlédl to největší kuře neb
2 2 ...
51 • . . . 17 parádu, co zbytečností se nakupo- zá. Chceme podporovat jenom ty, ¡ slepici. Té radosti popřejme mu
2 3 . . . • 25 " 5 2 - . . . 19 je, jen aby jedna druhé se vyrovná- co jsou v novizi. Náš řád nevyplácí
dva až třikráte, ale potom ihned
6 la! Stopuji tyto zjevy od dětství, žádné nemocenské podpory domá2 4 ... • «5 *’ 5 3 - . . .
připevníme na vršek kolu slabší
9 jsouc z toho lidu a stavu.
cím bratrům.
25- •• • 72 ” 5 4 - . . .
želízka a tyto natáhneme. Násle
26.. . .
4
Toliko žena nešetrná nepočítá.
Z a řád Bedřich Smetana, číslo
8 ” 55- . . .
dujícího dne krahujec znovu asi
Plýtvá
při
nakupování,
v
kuchyni,
39.,
F.
J.
Regmuud,
taj.
.
.
41
"
..
..
4
2 7 ...
5&přilítne a usadí se na obvyklé mí
s krmivém, atd. Dohromady to
Wallls, 9. září. — Tímto se vy- sto, leč netrvá mu to dlouho, aby
tvoří spoustu peněz, které pravá
2 9 ... . . 25 " 5 8 .
zývají ti krajané, kteří si přejí při- poznal, že ku své škodě učinil jen
Šetrnost dovede uchrániti.
—
o jednu návštěvu více, nežli měl.
$1300.00
Takový ušetřený peníz bývá vy stoupili k novému řádu Slovanské
Do želez chyceného krahujce pak
Řády čís. 2., 13 ., 24., 3 1., 32., datnou pomocí pro hospodáře v čas Podporující Jednoty Státu'Texas,
již snadno odpravíme.
by
se
dostavili
do
schůze
v
neděli
neúrody neb okamžité tísně. Ten
33 . 34-. 35- 36 - 3« - 39Náhradu ledu r létě.
4 2 - 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49.. pak s líctou pohlíží-ku své ženě, dne 24. září o 1 hod. odpoledne do
Cheme-li v létě udržeti potravi
51.
a 52. zasílají peníze nabr. Jánakterá z mála dovede ušetřiti něco školy v osadě Krásná.
S pozdravem
Jan Mozola.
ny a nápoje bez ledu čerstvé, do
Jurču, Nelsonville, Texas a ostatní pro “ kmotra příhodu” .
poroučí se následující: i. postavili
Šetrností nemíním nijak škodli
na br. F r. Tymla, Dubina, M. O.
Frelshurg, 9. září.
Řád Če láhev nebo nádobu ve sklepě do
vost’ neb strádání, kupování věcí
office Weimar, Tex.
potřebných a nutných, příjmftm ský Lev bude odbývati příští schů studené vody, v níž je rozpuštěná
S bratrským pozdravem,
rodiny odpovídající, se samo sebou zi dne i. října. Týž den budou sůl; 2. napodobiti Japonce, kteří
J. R. Kuběna, taj. H. Řádu.
rozumí. Mám na mysli uskrovňová- přijímáni dva čekanci a večer bude udržují v létě maso čerstvé tím, že
Šebesta, 28. srpna. — Do řádu
pořádán ples. Hudbu obstará p. je položí na porcelánovou mísu a
nf se a zříci se zbytečného.
Slovan, č ís.g .^ b y li uvedeni dne.9.
Při nakupování uvažnjmea dřív prof. F. J . Báča. Každý jest ucti nalijí na ně horkou vodu, až se po
července Jo s. M. Bravenec, Frank
P.
topí. Na vodu nalijí pak olej,
si vypočítejme, staČÍ-li na to náš vě zván.
Škopík a Anna Škopík; dne 13.
čimž zamezí se vzduchu úplně pří.
příjem, ne-li, volme něco levnější
West, 6. září. — Oznamuji všem
stpna Frank BHžňák,Aug. Zgarba,
ho a tak nikdy neupadneme do dlu členům osady Marak, čís. 47., R. stup; maso zůstane vždy čerstvé,
Frank Hubeñák, Vine. Hubeňák,
hů, kterých se má každá hospody V. O. S., že na 17. t. m. nám při při čemž právě horká voda hraje
Anna Hubeňák, Františka Zgarba,
ně co nejúzkostlivěji stříci. Často padá schůze. Jest žádoucím všech důležitou úlohu, jelikož v ní sráží
a Ro/.alie Zgarba zvýšila své po
bývají lehkomyslně nadělané dluhy Členů přítomnost. D °"íáin , že se se bílkoviny na povrchu masa;
jistné.
S bratrským pozdraví
3. v Anglii přišla jistá vynalézavá
zkázou celé rodiny. Proto kupujvšichni dostavíte.
_ $těp. Martinka.
hlava na jednoduchý a praktický
jen za hotové a tím se mnobých
Jos. P. Kohut, taj
prostředek k udrženi čerstvého 1
‘ Shlner, 3. září. — Tímto uvě- nepříjemností uvarujeme. Aby hodomuji, že do řádu Vlastenec, číslo spodyně vždy věděla, jaké vydání
Taylor, 7. září. - Oznamuji nasoleného másla při dobré chuti a
.45., přijati a uvedeni byli Tomáš může činili, má zapisovati všechny čl^pům osady Granger, č. n .,R .V . vůni, jenž záleží ve stlačení téhož
Marčák s manželkou, Jan Balusek příjmy i vydání, neboť účetnictví je O .S., by se .všichni do«»r-vili do do kamenného hrnku a naliti naň
klíčem ku šetrnosti.
t schůze na třetí neděli ..m. Budeme na tři palce slané vody.
s manželkou a Anna Petráš.
š e tr n o s t ž e n y .

Julie Hrnčiřík si zvýšila pojistné
Rovněž naše uvědomělé liospo- m(ti důležitý,jednaní. Nemyslete
I dyňky mají svoje potřeby na prvúítn ¡ si: “ Však beze mně se tam obez $250 na $1000.
•'
S brátrským pozdravem
j místě v českých krámech nakupo-1 jdou". Když si to bude každý tak
V
l ‘>'___ J o s . E I Sik, taj. i vatj. Pak by jinak heslo . “ Svqji k ' myslet, pak budou ve schůzi, jak
Strom se podpírá ©strom, a. člo. svému" .ve skutečnosti vypadalo; to obyčejně bývá, jen úředníci a
věk o člověka
[nežli nyní na papíře. Marné je vo-|VÍce žádný.
Geo. Labaj, taj.

Dohře jest dítky k práci povzbu
zovali, ale prospěšno též za dohře
vykonanou práci je pochváliti ?
odměn iti. Nic nemá tak škodlivý,
zatvrzující •. liv na duši dítěte jajio
zneiuMialost a nevděk rodičů.

nti

¡3 3 . H vězda Míru, F - B . M areš,
noval se 11a to dr. Louis L e ro y pá
trání, zdaž ve vlasovci přece něja-1
34. Slovanští B ratři, Jan Š v e c , taj.,
Následkem přečetných dotazů ¡ ká jedovatá látka, kteráž by vzni
Caldwell. R .F .D . 1.
došlých v posledním roce hmyzo- klé podezření oprávñovala. V labo
35. Nové K v ěty, C. V. A dám ek, f
znaleckou úřadovnu ohledně jedo ratoři úřadovny tedy krmena byla
tajemník, W att, Lim eston Co.
HLAVNÍ ÚftADOVNA:
36. S lovan ská
Růže,
Vojtěch
vatosti zelných hádků — vlasovce pokusně obvyklá zvířata, jak o krá |. J. Quilla. pFmUcdn. Kanic. Taxo*.
J. N. Vávru, doxorce. Caldwell. Texas.
Mühlstein, Hackberry.
zelného — uznáno bylo za nutné líci, morčata a jin á domácí zvířata, J R Kuběnu, tu), a polil.. KayoUcvlIlc.T
37.
Nová
V
last1,
Frank
Š
e
v
č
ík , taj.,
Účetní
výbor
Tomáš
Hrušku.
Kayettc
vydati tento oběžník a rozeslati jej : vlasovci syrovým i i vařenými; by
Tosa». Josef Mlkesku, Wosley. Tesai
Frýdek.
odborným Časopisům, by nimi ob- ly připraveny výtažky z vlasovcú, Pokorný. Botnov. Texas.
38. Světlo, Jo s . Dušek, tajem ník,
čanstvo o pravé povaze vlasovce i zvířata těmito krmena, pak také
Adresář řádil.
Smithville.
uvědomeno a poučeno bylo.
výtažky z vlasovce stříkány jim 1.
Pokrok T exasu, Ja n Slavík, 39. Bedřich Smetana, F . J . RegBěhem roku 1903 tu a tam obje pod kůži, do svalů i krve, ale ani
mund, ta j., Smetana.
taj., Fayetteville.
vilo se v zelných hlávkách něco jediné zvíře zkoušce podrobené ni 2. Koperník, Jo s . Pokoruý, taj., 40. Č echoslovan, Alois T rojčák,
Rožnov, Fayette Co.
taj., H illje.
vlasovcň, než v množství tak m a jaké známky onemocnění nebo oNovohrad, F . K. Buček, taj., 41. Nová Ratolest, Jo s e f Marek,
lém, že nevěnovala se jim v odboru! travy po té nejevilo. Proto není 3.
Moulton R. F . D. i.
taj., R oyal, Calhoun Co.
nijaká pozornost v tom domnění, třeba vlasovcň se báti.
4.
Karel Havlíček, F . Fabian, 42. M oravan, W . C. Kunetka,
že jest dostatečné známa jich ne- j
taj., Hallettsville.
taj., H olík, W aller Co.
Traviny
pro
pozemky
zaplavované
a
škodnost, ba i jich užitečnost, j a - 1
5.
Jaroslav , Jo se f Šum bera, taj., 43. B ratrská
Podpora,
Jo se f
mokré.
L aG range, R. 3.
Bartoš, taj. E l Campo.
kou je ví hubením housenek zavinoFarm áři m ají tu a tam kus po 0.
Moravští B ratři, Tom. Přikryl, 44. Čeští B ratři, Jo se f Ž alm an,
vaČe a některých druhů kobylek a j
zemku, jenž dosti často jest zaplataj., West.
taj., Schcenau.
oiká'1. Vlasovec jest cizopasníkem ,
Rovnost, Ja n Ju rčá k , taj., 45. Vlastenec, Jos. E lš ík taj., á
veil tak, že není radno jakou obilí 7.
škodlivého hmyzu toho a do ro kal
Caldwell. R . F . D. 1
Shiner.
mi či jinou plodinu na něm pěstoznačné množství ho zhubí. V m i
8.
Prapo rSvo body, Jos. Kunetka, 46. Volnost, Ja n W ašíček, taj.,
vati. N a pozemcích takových obilí
taj., W eimar.
nulém roce objevil se však vlaso
Sealy, Au9tin Co.
zhusta polehá, kom a a jiné o kop a
9.
Slovan, Štěp. Martinka, taj., 47. H vězdaTexasu , J H .L e š ik a r,
vec v tak hojném počtu, že hmyniny se zanesou nebo vyplaví a trá
taj., O enaville, R F D 3.
Šebesta.
zoznalecká
úřadovna dostávala
va, pakli se tam jaká pěstuje, vy  10. T axasský Mír, Vác. P aul, taj., 48. V yšehrad, F . H. S ch ille r, taj.
denně pět, šest i více dotazů s přiTaylor, W illiam son Co.
hyne. Neznáme až dosud ni je d i
Shiner.
Ibženými vzorky vlasovce a výstřiž
né traviny, kteráž by bez poškoze 1 1 . Svojan, Jan Báča, ta j., Fla- 49. Pokrok Row eny, J . J . K opp a,
ky časopisů, v níchž vyprávělo se
taj., R ow en a, Runnels C o.
tonia, fd. 2.
ni vydržela zaplavení po 3 neb 4
o tom, jak tam a tam osoby nevě
13. Dubina, Jiří Hromádka, taj , ». Pokrok Pierce, V . Kučera
dny, pakli voda bez pohnutí nad
sr., taj., Pierce.
Dubina.
domým jmžitím zeli, v němž vlaso
ní stojí. Ja k velké poškození tra 13. Texasská Orlice, Jos. Kocou 5 1. Věrnost, Tom. S . H ruška,
vec se nalézal, se otrávily. Právě
vina dozná, závislým jest úplně na | rek, taj., Dime Box, Lee Co.
taj., E llin ger.
lyto poplašné zprávy a zvětšené
povaze zaplavení. Pakli voda nad j 14. Veselí, L . Polášek, tajemník, 52. Osvěta, J . A. V y vjala, taj.,
pověsti v časopisech přiměly od
Kovář, B astrop Co.
Latium.
travinou má odtok, takže se pohy
bor ku novému pátrání a vyšetřo
b u ji, dostává se rostlinám potope 15. Svornost Jih u , F. A. Marek, 53. Český L e v , Jos. F . Ressler,
taj, F relsburg, ČoloradoC.
vání. V jediném jen případě v j i
taj., Cameron.
ným přece jistého množství potřeb
16. Bílá Hora, F . Drozd, taj., 54. Jarom ír, K arel Z a p alač , taj.,
stém časopise uvedena byla jm éna
ného kyslíku, jenž stále proudící
West.
Oakland.
osob, které prý vlasovcem byly ovodou jest jim přiváděn; pakli však 17 . Nový Tábor, Jo s. Sip ták, taj., 55. Hvězdnatý Prapor, A . E.
tráveny. Na dotaz úřadovny z a 
Beseda, ta j., West.
Caldwell.
voda stojí, do ní slunce bije, tu ro
slané poŠtmistru v dotyčném mě
stliny brzy spotřebují ono malé 16. Jan ŽiŠka, Rud. H aisler, taj., 56. Upřím nost. G e o .S u ro v ík .ta j,,
stečku, odvětil tento, že takové oYarrellton, Milam Co.
Elgin.
množství kyslíku ve vodě obsaže
H>by tam vůbec nežijí a známy ne
10. Velehrad, Val. G allia, taj., 57. Jan H us, Václav P átek , taj.,
ného a následkem toho se udusí,
Gonzales.
Moravia.
jsou a také nikdo o podobném pří
právě tak jako když je zaoráme. 30. Kom enský, J o s . R. Machů, taj.,58. Columbus. F ilip Chum chal,
padu tam nevěděl. Proto lze bez
taj., Hungerfort.
K tomu ještě následkem tepla se
Granger.
pečně miti za to, Že věškeré podob21. František Palacký, F . Bednázapaří a tím vyhynuti se uspíší.
nézprávyjsou novinářskými tlachy.
podpora v pádu s m rti u S .P .J .S T.
rek, taj., Schulenburg, fd. 2.
Nejvděčnějším i travinami pro ta
Občanstvo však bralo je za ber
22. Jiří W ashington, F . Dolejší, \ Úmrtní jiodpora 11 S lo van ské
kové pozemky jest psineček (red
taj.. Cat Spring.
Podporující Jedn oty Státu T ex as
nou minci a následkem toho spotře
top) a jetel zvrhlý (alsike d o v e r ).
¡. Nová M orava, F . Rubala, obnáší buď $ 250, {500 an eb $100 0,
ba zelí v minulém roce valně po
Obě daří se dobře v půdách vlh
dle přání přistupujících členů.
ta j., Moravia.
klesla, poněvadž lidé báli se je ku
kých a ze všech ostatních snesou 24. Český Prapor, F . J . Marek,
Poplatek, kterým se obnos pod
povali, aby se snad náhodou také
O enaville, fd. 3. box 77.
pory sbírá, p latí každý člen této
zaplavení nejlépe. V ydávají též
vlasovcem neotrávili. Škoda tím
hojnost dobrého sena a proto b y se 25. En nis, A. Krutílek, t a j., Ennis, Jednoty m ěsíčně dle stáří, kdy při
pěstitelům zelí působená byla ve l
R .F .D . 6.
stoupil a sice:
měly síti všude tam, kdu pěstování
26. Slovan Jihu, Vine. Doubrava, Doba přistoupeni, na »2*0. »SOO, *104)0.
mi značná. Úřadovna hmyzoznajiných plodin s nebezpečím zap la
Oli ISltoJI fokft. . I» ceniti . SOcenlft
taj., Skidmore.
k cká vyšetřila, že v samotném stá
veni jest spojeno.
27. Pokrok Moultonu, Ant. Mičultu Tennessee plných 85% úrody
ka, taj., Shiner, fd 3.
zelí na zmar přišlo, poněvadž od
Muž, jenž doma třikráte denně 28. Karel Jo n áš, Jos. W ašíček,
byt na ně nebyl. Podobné ztráty hubuje na pokrm ženou přip rave
taj., W allis.
utrpěli pěstitelé zelí i v některých ný, sní často s chutí co v m ěst 29. P raha, Tom . Hlinka, taj.,
Taylor.
fiá-t< cli státu Missouri, Západní ském restaurantu kolik dní se ohří
30. H vězda Jih u , Jo?. P. Klečka,
Jakékoliv míchání záležitostí ná
'kitginie. Ztráty ty celkem jdou do vá.
taj., Taitón.
boženských anebo politických do
velkých tisíců a je zavinilý jen ty
3 1. Pokrok Slovanů. Fr. Stahala, ¡••ilnání pti schůzích se zapovídá a
.A
m
erika
honosí
se
svými
"k
a
ňíčítn neodůvodněné poplašné po
tajem ník, Yoakum.
pitány průmyslu*'. O “ lajtnantech 32. Našinec, Tom áš Janota, taj., budiž povinností předsedajícího
věsti. ,. I ' . . ' ,
•’
bratra rázně v každém podobném
'V hniyzpznalěcké, úřadovně vé lenivosti" velkodušné mlčí.
Victoria, R .F .D . 2.
pádu zakročili.
V la so v e c z e ln ý .

__

j

j

Slovanská
Podporující Jednota i
Státu Texas.

— 5S —

_______________

Tato poslední vrstva zvýší se před I Kořeny kasavy musí se chovati v Holojcký .Vzájemné Ochranný
prudšími mrazy o 6 palců. V
místnosti teplé, suché a to ještě při
Spolek v Texas.
Jednou z ncjobtížnějŠich věci při
Mnozí pěstitelé kasavy, kteří tím největší opatrnosti. Z pravidla koSTaTNI ÚSVřtKDNl VÝMOK.
pěstováni kasavy jest uchováni sa- stále se zabývají a to na velké pro- lény její třetí neb čtvrtý den černazenic pro příští vysazování. Saze- stoře, mají pro přezimování ;azenic jí, hnijí a proto, kde nimi krmiti se J. F. Kriátek. ph-d.rd«, Holraeu. Tem.
nice tyto jsou velmi choulostivé a upravené zvláštní, asi tři stopy vy má, lépe jest dobývati jich najed J« a Tunbcr. ml»lopled»i-du. College Station.
Kul Kulhánek tajemník. «'»Hit. Tom.
podléhají zkáze již za mrazíku,jenž soké boudy,do nichž lodyhy a větve nou pouze tolik,, mnoho li pro dva F. Holub. pokladník, Taylor. Ten»,
spálí trsy rajských jablíček. Rov na stojato staví a dobře slámou při tři dny jest jich třeba. Někdy sice ftldltelí: Frank »killer. RreuUam. Tei.
loe. Duáck )r. Calilwell, Te««». Jon Tonber
něž nesmí ukládati se na zimu pří krývají, načež boudu dokonale ze zdaří su, že . vydrží v suché a teplé
liš čerstvé, aniž v přílišném suchu mí obházimístnosti po dva až tri měsíce, pak.
nesmí se chovati, any by pohoze
Jak dříve již praveno, pěstuje se li vydobudou se za mírné povětrnony byly nadobro suchou hnilobou. kasa va pro své kořeny velké množ sti a uchráněny jsou před vlhkostí.
Jsou-li zase příliš přikryty aneb ství škrobu obsahující. Tam, lede V případu takovém ukládají se ve.
veskrze zvlhly, shnijí a k žádné pěstuje se kasava pro tovární výro lice opatrně jen ve slabých vrstpotřebě se nehodí. Jak již dříve bu škrobu, dobývají se kořeny její vách, aby se nikterak nepoškodily.
praveno, řezají se sazenice z lodyh po uřezání stonků od x. listopadu Zprvu přikryjí sc slabě slámou
kasavy. Lodyhy vyrůstají do výše do i. února. Počátkem jara mění teprve později, když m razy jsou
i —2 stop, načež rozdělí se ve tři
kořenech část škrobu v ghiko- tužší, třeba více slámou je ochranivàtvice a když tyto dosáhly opětné su.čímž ua hmotě své proškrobárny i ti. Však ani tento způsob nelze is. >u
délky 1 — 2 stop, poznovu se rozdě- zlráctj¡t a£ jjnak ve výživnosti své : valně odporučiti, neboť kořeny
li ve tH větvi& y, tyto rostou Js le ,
dořtyíelt o tirilier /.ňstávnjí s i 1 tak rychle vysýchají a tím na výživaby také anovu se roidílily. Na L t<.jnéi K u krmeni dobytka možno I " é hodnoti své ztrácejí.
ztficeji.
řerání sarettic používá se jen lody- ¡ dobývali kokemi k a í, vy udvkoi¡ po I Výnos kasavy jako všech ostat
nich plodin není v ž Jy stejný. Nej
hy hlavni a prvých ti. vitvic, I»* iLcelý
, | f rak,
* «
rok, k
leč
z pravUlI»
pravidla nekrmí se ¡
pod rozíl.nřnin, svým sc setíznou ^
od k r ttt> do
Nechce- větší vliv na úrodu kořenů má ži
a lodyha uřízne se asi ve výSi 6 I med¡ ce|ou skk?eň na limu spotíe- votní síla sazei\ic «1 úrodnost půdy,
palcá od zemž. A by lodyhy a hlav- ^
, y kopáme jenom žást ko|e- v níž se pěstuje. Pohoda, příznivá
ni vítvice mnoho místa nezabíraly, ¡
a ost, tni v zemi p0„eCháme.tte- či nepříznivá, nezdá se na to miti
«mp«. Ad. «ložliek
nějakého účinku; Na velice lehkých,
odtezávajf se pak i d v í vět,ice a í ,loť k(),e „y „ zemi rostou po-, n a n 
na lodyze ponechá se jen jediná, j |¡k ^
„ „ ¡ . jj n¡m¡ t y Mnoy Ko- písečnatýcb a vymrskaných půdách
sklízí
se
beze
všeho
hnojení
od
2
- Práce lato jde velmi rychle a vyko- | [eny d ja a , l[iletd z|,u5ta dorů, u j f
do i'/ i tunz akru.Na půdách částečnává se buď raašetou nebo nože
ohromných rozmžrh, mnohdy jsou
Im. Yulchnř, mi. Oakland,
.ně pohnojených dociluje se sklizně
na sekáni stonků kukuřičných.
8 stop dlouhé a váží 100 liber.
-7 tun a známy jsou také přípa
A»l. Janáček,
limimi,
Upravené takto lodyhy’ a větvice Takovéto však jsou již tvrdé a
37. Vyleliraä, .la». IVfc-k.
Ilnlletmvllle,
dy,
kdy
sklizeno
10—
15
tun
koře
odřezané ukládají se přes zimu, tak dřevnaté a proto pro výrobu škro
it Hnu .Ittkiib Prážek, s m t Home.
brzo'jak jen možno a sice proto, a- bu se nehodí. Nejlépe proto jest nů kasavových z jednoho akru. 39. Kovokntd. .1. V. lb-iccn?, f il I. Monito«.
Jan «Miti.
Průlin.
40. Orelee,
Průměrná
sklizeň
5—7
tun
docilu
by příliš mnoho nevyschly. Ně dobývati keřeny na podzim přes
Moravi».
A. K. Mlku,
Mmiltoii.
Frank llilji, fd I.. Platani«.
kteří pěstitelé zakládají je do hlu řádek, tak aby pro druhý rok v ze- je se právě tak dobře na Floridě 42. Praha.
jako v Missisšipi a v Alabamě.
♦8, Kaznlčov, Karel K«bulu. (il 4. Sehnlenburp
bokých brázd v pěti až Šesteroná44. St. «ihn.
Fiorimi Petr,
6chulenburg
zbylé kořeny měly dosti místa i
■lo». Mlkeeka ini. f d 2. Abbott,
sobných vrstvách a pokrývají je ze výživy.
Každá práce, která jest užitečná,
•lo». Rvaček,
Weit,
mí Způsob tento jest jednoduchý,
Kořeny kasavy v prvém rocé do jest Čestná.
J. P. Kobout,
Wen,
ale možno jej prováděti pouze tam, sahují délky 3—4 stop, v průměru
I. Pom
Svornou,
kde půda jest vysoká a poměrně mají 2—3 palce a rostou ve shluku
60. Lj»á llora,
Elk.
suchá. Mimo toho nutno upraviti po 4 až 8 pod jedním stonkem. Pro
61. Ennl»,
62. Frýdek,
». Zápalku.
Sekly.
kolem těchto založení stružky, aby to nelze je jako sladké brambory
63. Ree-kvllle.
Staly.
vod? rychle i pohodlně odtékali mo vyorávati, neboť tím mnoho by se
64. Freniti!,
Kr. Kačer. PI». I. Caldwell,
66.
Schillert
.lan lloiek, P.IX.2. Victoria,
hla. Obé vyžaduje mnoho práce a jich přeřezalo a přišlo na zmar. Do
60. Marakvilb-, .lan Pařeni««,
Port l.uvana,
mnoho místa. Vhodnějším způso býváni děje se vidlicí s botkou.
67. Kktdmore, Petr MaJbálok.
Skldmore,
6*. Válek.
Kr. Ocufal,
Zapp.
bem zakládají se takto: Vybeřese Vidlice má podobu písmeny
69. Silva,
Jan Dirla,
Weimar,
suchá místo a na něm uprav! se ja Botka se opře o zem a vidlice za
60. Dubina,
JIH Hromádku,
Dubina.
01. >lletblervllle,.lan Plátek,
lllelblervlllc
kési vodorovné terasy. Sklon jest sadí se pod kořen a spojku mezi ko
02. Vlltov.
.Ion A. Černolek, U Orange,
řenem
a
zbylým
stonkem.
Sazeni
asi 2— 3 stopy dlouhý, tak aby lo
63. Otech.
Jot. P. Křlltek,
Dolman,
I. Sellan.
Jo«. P. Derger,
Weimar.
dyhy a větvice na něj se položit: ce kasavy v zemi totiž neshnije,
>. KomemkJ, Frank Lattarle
daly. Hloubka ryhy jest od 4 do nýbrž žije a roste po celé období.
enfik,
I. Cilh
69. Kovář,
Ján Adamžik,
6 palců. Takovéto schodovité za Na jednom jejím konci vyráží lody
69. Rmlthvllle, Ján Preytog,
ložení může býti libovolně dlouhé ha a na druhém kořeny, takže vy
70. Fojtík,
Jan Slita,
71. Kopecký, llohd. Kaliu».
a Široké. Na terasy ty kladou se páčením spojky ze zemČ dobýváme
Payettevllle, Mart. Ryia,
lodyhy a větvice ve dvou neb třech nejen kořeny ale i spojku a zbylý
73. Caraeron, Pr. Žároiký.
74. Voaktim, Pr. J. Vnitřek, f.
vrstvách, při Čemž dlužno dbáti to kus odříznuté předem lodyhy. Po
76. Rožnov,
Jo». Pokora?,
ho,aby spodní řezy jich těsně přim něvadž kasava pěstuje se na pů
76. Ritinger,
Dort. ZálkotU, Ritinger,
(Tato podobili« na každé láhvi.)
Clrclevllle, Joe. MulJ.ek.
Clrclevllle,
knuty byly ku svahu půdy a to pro dách lehkých, písčitých, jde dobý
Rellancc,
lé¿< zimnici, horečka, malárii, xlncnatost. 78. Nová Brno, Fr. Mírku,
to, aby příliš nezasýchaly. Zalo vání kořenů její velmi čerstvě, tak Užívá ee co vieobecn? »illtel « vždy na mini chi 79. Nová Morava, Vina Škubal.
Wherinek,
Odetranl kálel, naituieni a la grippe, 80. Smetana, Jlndř. Dlažek,
Smetana,
žené takto lodyhy a větvice přikry že náklad spojený s dobytím jedné nina.
le etti ««vyléčí, «entejl nic.
College Station
81. Olomouc, Tom. llolik,
jí se zvýší 3—4 palců slámou a na tuny kořenů nepřesahuje jeden do
Kurten,
82. Halenko?, Joe. Výmolu,
J .C . MENDENH ALL,
Holland
Výhradní majitel.
Bvanavllle, In»’ 83. Holland, Pr. Uoballk,
tu nahází se asi na dva palce země. lar.

Uchováni sazenic kasavy.
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Dr. Mendenhall a
lék proti zimnici
a horečce.

«V*

4)

•

I
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Výstava a karnival v Hallepille

JfhiAitkoTHiii skořápek z vajec.
Tvrdou vodu ua prádlo uřlulti měkkou.
Tvrdá voda je nepříjemná zro-vtìa j
Skořápky z vajec se obyčejní- vy
hazují na hniij, ačkoliv mohou byli tak při praní jako při mytí. Tuto
velmi zužitkovány. Jeliko ž jsou bo-1 tvrdost lze však snadno odstranili, |
haty na vápenaté a fosforečné soli, přidá-li se do vody p'rašku ze stej
mohou se roztlučené na prášek při ných dílů sody a hašeného vápna.
d ávali ku krmivu pro m ladý doby Kávová lžička této směsi dostačí
tek a drůbež K účelu tomu utlu na 10 kvartů vody, která musí býti \
kou se suché skořápky na prach a studená (nesmí býti teplá, jin ak by
přidávají se do podávaného krmi byla vápenitá), musí nějaký čas
vá.
státi a potom se musí opatrně sliti, I
Výsledky, jakých se tímto způso aby se usazenina mohla odstranili.
bem při krmení telat, hříbat a selat
Mnozí jsou toho náhledu, že by
docílilo, jsou takové, že možno je s farmáři měli výrobu hospodářských
prospěchem od pekařů, cukrářů a produktů obmezovali za účelem
j , kteří je jako odpadky považují, zvýšení Cen těchto. Ja k by to však
popadalo; kdyby až docílilo se do
kupovati
Roztlučené m íchají se také do hodnutí a oselo se žádoucí množ
ství jednotlivými plodinami,aby tak
potravy drůbeži, čímž se zvláště uhodila neúroda a -klidila se jen
nosnicím vrací, nač mnohdy obtí polovice? L épe zaiiste bude, když
ž n í sbírali musí. Též béřou se na farmář vypěstuje vše co může, ale
p a d íla o ý porculán a bílou barvu. prodá jen tolik, co trh vyžaduje.
Tím udrží se ceny též v přiměřené
O dobrou hudbu, výborné doutníky, čerstvý ležák a vzorný
Ony jsou v domácnosti také do
výši, a lidstvo nebude vydáno ne
pořádek.bude náležité postaráno. Každý je uctivé zván.
brým lékem, neboť dobře působí bezpečí hladu.
Začátek denné o 1 hodlné odpoledne. Vstupné do plesu:
při slabosti čiv, bledničce, chudo
Dejte pozor na milletu; nesekejte pán 50ct.
krevnosti, skrofulöse, rheumatismu
ji tuze zelenou, ale nonechte ji pře4i j. Sestáv ajíť z fosforečňanu vá
zrát. Přezrálá jest tuze dřevnatá,
penatého, hlavní to obsah našeho nezáživná a způsobuje koliku a zá
těla, bez něhož ani zdrávi, ani silni cpu; nej lepši čas k sekání jest,
Potřebuji 00(100, a proto dám do veřejné dražby za 01ú,(UH.WI
byti nemůžeme a jehož jako pro když jsou zrnka na polou nalita,
středku počisťovacího při uvede pak ale se musí sekat hned. Když
ovadne, dá se do malých kupek a
ných nemocech upotřebiti možno.
a tak nechá usušit, aby nevybledla.
v klenotuickétu obchodě prvé třídy.
Slupky usuší se dobře buď na ka
MOJ <1I1<U1<HI je pNtoiimi nejvílůi u nejlépe iisobeuí v okre*« Luvucn. pokud zlioži kléliollilckeho
Nikdy nebijte koně, když se ně .<■liře.
mnech nebo v peci chlebové, utlu
Ilndlátc-li 111V.0 i Inhoto elioni koupili, nyní mile oejlepil přileilimt. Vyplnil ne Vám koupili
kou se na |emný prášek a užijí se čeho bojí. Vysm ějte se mu a pře tu renu. jakou numi imbuí líele. Ne/unidbejte télo pMlráitiwti. nová w Vám solva JI* nunkylne.
svědčte jej, že se není třeba Čeho Výprodej započne v sobotu dne 16. záři a bude se opakovat)
buď takto jako prášek třikráte den
bát. Z bojácných hříbat bývají vždy
denně o 9 hod. dopoledne a o 2 a 7 .3 0 hod. odpol., až
n í půl až celá kávová lžička a za-, ti nejlepší koně, leda když je ne
veškeré zboží bude vyprodáno.
píjí se, anebo prášek nasype se . do rozumný Člověk zkazí.
Ilrnlu vyprodivuli vivebno slinil. Jako hodinky, hodiny, klenoty, stříbrné ¿lieti, uld.
'
vody nebo mléka a vypije se. Také
Dohodnul Jitím hok p. T. L. Mulinlvem i Kantu» Cíly. ¿kojením klenut o lekým dretehnlkem.
Jakm ile opadalo listí se .stromů, uliv řidli tento výprodej u nařídil Jsoni mu. aby ivláJtě dlml:
při vodnatelnosti slouží prostředek
1. Aby hodnotu Jakékoliv vřel uni v nojmentím hi-přehánřl.
počněte ihned s čistěním a proře
2. Aby prodal kutdé ¿boti, byť bylo scbocenřjiti. zu cenu nabídnutou v dratb*.
Tm znamenití.
Coiiěvudt vim, mnoho ¿hnil kupuji dámy. dovoluji al Je zvlářtř k těmto družbám ivátl. Viilv
záváním větví.

začne v pondělí 18. záři a skončí v sobotu
23. září.

M l siIn v iai Daiií tetti.

SKVĚLÝ PLES
pořádá p. F. Pavelka

na paviloně Sokola & Kahna

během výstavy a karnivalu v Hallettsville,

od 18. do 23. září 1905.

DRAŽEBNÍ VÝPRODEJ!

lůináísMo aíídbIozůoZí, ia:

po poledni bude dáváno do družby ¿luiil, o nůž dámy nejvíce ae zajlmnjl

Z přeíetných našich amerických
spolků má nejvíce členů new yorský
klub na potčšenou vdov a'vdovcù.
S tarší jest odbor vd ov; do spol
kové budovy scházely se vdovy,
aby si povídaly, v zármutku svém
vzájem ně se potěšily a se poznaly;
později založen byl odbor vdovců,
kterým ve spolkové budově přiká
záno bylo zvláštni křídlo. Přeíasto
se d íje , že ze spolkové budovy v y 
cházejí vdovy a vdovci, paže v pá
ži, načež za králko musí ozuámiti
vystoupení ze spolku, poněvadž
vstoupili— do spolku manželského.
K artáče na vlasy vyčistí se v stu
deném roztoku sody lépe než v hor
kých mydlinách. Soda se dobře a
rychle spojuje s fík y , vyčistí kar
táč a zb a ví jej mastnoty i beze tře
ní, kdežto v mydlinách kartáčové
chlupy změknou a Často i docela se
zkazí.

řro podzimní obchod
JS M E náležitě připraveni. Máme
na ruce za $15 .0 0 0 zboží,s jehož vý
prodejem počneme v pondělí 11.
září. Nekupujte jinde, dokud ne
prohlédnete si naše zboží a nese
znáte naše ceny.
lil lb. bilobo cukru za 01.00.
» lb. kávy “ Rio” zu 01.00.
Sváteční střevíce a klobouky pro
dáváme o 25% až 35% laciněji než
jin é obchody.
LANDA’8 »B IT . STORE.

Cumutujte il misto u řas’:

A. STANKIEWICZ, hodinář a zlatník,
HalIcttNTille. Texas.
Pamatujte na Alamo, když jste v
H allettsville, neboť 4tde poslouží
v a m p . L . Kahánek vždy nejlepší
mi likéry a doutníky,jakož i řízným
pivem . Chutný zákusek po celý
den. Abyste neměli dlouhou chvíli,
můžete si v Alarmi zahřátí kutečník
ňeboidomino. Pro rodiny zvláštní
mís’ nost k posezení.

Do Caldwell a okolí!

Chvalně známé X X X a Texas
Pride San-antonské pivo je vždy k
dostání u Frank Schräder v Cald
well, Texas. Bečkpvé pivo máme
vždy uložené v lednici a tudíž stále
chladné. Poštovní objednávky ze
"suchých” míst rychle,, 8 pečlivě
vyřídíme. Přijďte mne navštívit, až
Farm áři, který přivede nejlepší přijedete do Caldwell. S úctpu,
dobytek na výstavu, dáme dollaroFrank Schräder.
: vý balíček LeG ear-ovy zdravotní
Čert i se svými tovaryši jest nu
sturi ouvfitřciiý i
i krmě, druhou cenou poctěnému 50
i centový balíček. RovnČŽ dám e 25 cen vystěhovati se do jiných krajin,
Icentový balíček prášku pro drůbež on zde nemůže zničiti dobrou po
sklad ba řev, oleje a papíru na stěny. pěstiteli, jenž vystaví nejlepší drů- věst léku S v . Nikodéma Odváděči
' bež.
City Drug Store.
Chili Tonic proti zimnici, který vy
Světoznám ý šicí stroj New Home léčí v jednom dni. Cena 25c. Všu
de k dostání. Zkuste jej! vyráb í se
1
koupíte
vždy
za
levnou
cenu
ve
bytku pródávnjt zvláStí li-vuv. .Veškeru «boíl,
Jci v uruRi-rnlm obehodř inaimi dpu.-itl. vžily nu sk ladě, jenž vede R. D. Zumwalt v lékárně S v . Nikodéma, Hallets|ir<xloJ. Zu tnrniářské prixliiklTrípInli neJvyWi
ville, Texas.
! v Hallettsville.
runy.

D.B. HOWERTON & GO.,

ůMMin stravním,

ťo |intví neo kozách ungorskýcli.
Zácpa li mláďat.
Kozy angorské přizpůsobí' se kaž
Z ácpa u právě narozených zví
dé krajině a každému podnebí.
řat jest dosti obyčejným zjevem a
Jeden dobrý, zdravý, čilý kozel j a zpravidla zaviněna bývá tím, že
Cullinoli, Texas,
stačí pro 150—200 koz.
j matka zvířete krmena byla suchou ¡
Praví se, Že angorská koza plodí pící. Obsah vnitřnosti mláděte má
kůzlata až do stáří 12 — 16 roků býti co nejdříve po narození odstra-j
Dokonalý vfWr npjlepliah I
věku svého.
něn, střeva vyprázdněna a k tomu
nt-J|p|>91. Máme velký výběr klem
Kozy angorské jsou téměř prosty nejvíce napomáhá prvé mléko —
rt-íkcru hodlnitskou » klrnotnlrk
V»k.v.VnSI
pfl*nř»l válíme.
STONE H HITCHCOCK.
všech nemocí, kteréž jinak údělem dezivo— matky, jež jest složením
jsou jiného domácího zvířectva.
svým projímavé. Onemocněn! to
Hleďte vždy k tomu, aby kůzla hoto možno také uvarovati se tím, :
ta přišla na svět v ten čas v roce, pakli po několik dní před porodem !
jenž jest jim nejpříznivější.
dáváme nastávající matce prójima- j
Odhaduje se, že 12 angorských vou píci jako ku př. několik brani- i
MY ručíme za naše postroje a
koz vyživí se tím samým množstvím borů, řepy nebo vodnice, trochu | kočáry, a jiřijdete-li k nám ny
píce, jehož třeba k uživení jedné pokrutin nebo spařených otrub ja- ¡ ní, můžete si vybrati jakýkoliv
kočár nebo postroj za levnou
krávy.
ko přidavck ku pravidelným dáv-1
cenu. Prodáváme nekryté ko
Čím větší prostora je kozám po kam krmivá, jaké jí skýtáme.
čárky od $26.00 nahoru.
nechána, tím méně tyto trápeny
jakm ile zpozorujeme, že ona
Bryčky za $65.00 a výše, ko
jsou střevními cizopasníky.
hmota ve střevech mláděte obsaže- i čáry za $38.50 a výše. Přijďte
I
Pakli se angorské kozy nestříka ná, kterouž střevní smůlou nazývá- ! a přesvědčte se
Vaš službovolný
jí, vylínají úplně alespoň jednou ve me, nevychází, nesmíme dlouho o
24 měsících.
táleti, nýbrž ihned pomoci a to klyKozy angorské vyžadují, právě stýrem teplé vody. Voda tato roz-1
jako ovce, v zimě nepříliš teplé, a- pustí sraženou smůlu střevní a pak- ¡
le za to suché přístřeší.
li klystýr několikráte dle potřeby
Dny všelikého mlází a křoví
se opakuje, střeva se dokonale vy
farmě jsou sečteny, jakmile se do prázdní. Obyčejně dva neb tři klyf isti potravu a jed.
Zdravotní úřady nařizuji bedliněho angorské kozy dostanou. Ko- stýry úplně stačí a na to již vnitřzy a mlází se na farmě nesnesou. nosti pravidelně pracují. Pakli by ¡vou prohlídku potravy a s velkou
Přirozený lesk mohairu (vlasu se ale zácpa opakovala, radno jest | pěěl přihlíží se k tomu, aby vše bykoz angorských) nikdy se neztratí, podati mláděti olej skočcový (castor lo dokonale čisté. Nářadí, jehož
používají mlékaři a obchodníci, již
nechť jest spracován v jakoukoliv joil).
látku a používán sebe déle.
Z ácpa tato nejobyčejněji se vy- nás zásobují potravinami, musí b ý
Český zvěrolékař
Angorské kozy novému svém u I skytuje u hříbat, ač časem trpí ní ti udržováno ve vzorné Čistotě. Co
jest ale plátno, dbáme-li o Čistotu
domovu přivýkají, takže netřeba k i jiná domácí zviřata.
zevnějšku, když se nitro hemží ne
nim pasáka. V krátkém čase sa
555 Blue Island Avenue.
čistotou a jedy? Smrtící kyselina
my v určitý čas k večeru domů z
C H IC A G O , I L L .,
močová otravuje soustavu mnohého
pastvy přijdou.
z nás, a játra, měchýř, vnitřnosti a vyrábí tyto osvědčené léky pro koně:
Mají-li kozy angorské v zim ě co
ledviny jsou sídlem mnohých škod
okusovati a na čem se pásti, spo
Farm ář, který během výstavy v livých plynů a jedů. Žlutá pleť.botřebují mimo toho velmi málo jiné
úterý 19. záři přiveze nejvíce
sklíčenost a mnohé
píce.
na svém voze před můj obchod a jiné příznaky prozrazují přítomnost
Cena mohairu řídí se dle toho,
súčastní se s nimi všeobecného jedu v těle. Dbejte čistoty vnitř
jak dlouhým a jemným jest vlas. .
l-roto « H i šestiměsíční ¡e s. le v n ě).1 Prl” ' " d"- ° M r il ° de m” Pä‘ ř” d- ku, čehož docílíte pomocí Severova
Sl v ceně, nežli « li ž celoroěol.N ií-| “ daných chorno,ml v ceně ,5.50. spolehlivého prostředku, totiž S d i
díkůvzdání odpo
tele ledvin a játer. Lék ten zmír
il vS,k cena lato z pravidla dohře Z a n' l ldPc ozdob' “ >' koíár
ručené léky pro lidi:
ní zánět, vyžene z těla kyselinu monahražena jes, větším výnosem, to- ! brS,tk " ' d lm b,č 8 kostld ”
tiž ze dvou stříží šestiměsíčních Sa. go. Farm ář , nejlépe ozdobenou {ovoUtvyMtll, uklidn; podrážděné
" >vV™"nÍn>j
získá se více vlasu nežli z jediné bryčkou neb kočárem, obdrž! p o -, tnlbicl, , pfivede ot|finy , řinn0Jt
krývku do kočáru v ceně S2.50. Z a ¡ praviddn0„.
p K n o llo .i z
střiže celoroční.
nejlepšl koně, dobytek, prasat, a i 0ret
Nc,
¡íe; „ Mj j , yn , (p íl
'« ř
W ¡™ " ™ " " - PHKdyŽ se prohlížením vý stav y u- slepice, jak vypsáno v seznamu
^
.......
navíte a budete si chtít s rodinou prenní hasičského sboru, dám 50- Severova Sditele ledvin a játer mu
odpočinouti, zajděte do ptvnice centový balík zdravotního prášku pomohly .. Ce„ a JJC 1. , <7. a j . Ve
Pavelkovy, kdež naleznete zvláštní " International” , pro dobytek něho v5ech ,ék4rnách aoeb „ w . K . S eAronwnivlllr—J. A. ěvninSek.
Abbott - .1. I<. Svrfřlí,
místnost k tomu cíli zařízenou. pro drůbež. Jest to nejlepší prášek
vera Co., Cedar Rapids, Iowa.
Hchrnvlllo .1. A. Junofek.
Teplým lunčem, čerstvým pivem, svého druhu. Soudcové, zvolení
Cedur K. W. KuImIh.
rlitern - Anton Pfc-nfik.
Návštěvníci výstavy a karnivalu
sodovou vodoa, cukrovím atd. bu hasičským odborem, rozhodnou,
Kail Bernard .Io«. ITaíák.
kdo
obdrží
/.hora
udané
prémie.
během
svého
pobytu
v
Hallettsville
de vám ochotně poslouženo.
KlUngrr A Fayetterllle T. S. Hrtulka,
V úctě
Knut* K. Trojiřek.
jsou žádáni, aby učinili naši lékár
H. J. HEYE,
Krrnilat .lan Polin »ký.
Káru kámen obdržíme v několi
nu svou stanicí. Náš telefon a ji
Nad. J. K. Krok».
ka dnech,'jakož i domácího nářadí
sedlář a obchodník kočáry,
né pomůcky jsou jim k volnému
Sklner K. V. Marek.
a nábytku.
Kalin & Stanzel.
použití.
City Drug Store.
Hallettotvin«, Trum.
Weimar K. Murar Ir.

STONE & HITCHCOCK,

Nárožní lékárna a klenotnický závod.

Kupujte nyni.

ll.J.H EYE,

sedlář a obchodník kočáry.

Dr. R. HELLER,

Zvláštní premie obchodu
H. J. HEYE.

S8 §*££§
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Veliká objednávka.
Poslední vůle farmerova.
14. Hnoj náležitě svých rolí,luk, I Jak zYjkneme koně,l>y se vlaku nelekaly I
B yli jsme mile překvapeni, když
vocných a zelinářských zahrad, a - 1 Zvyknouti koně hluku a šramotu
Jeden stařičký fariner umíraje, by’s z nich co možná nejvíce tě přijíždějící lokomotivy není tak těž zvěděli jsme, že tento týden p .Jos.
ká věc, jak se mnohým zdá. Třeba Triner, chvalně známý vyrabitel
nechal k sobě přivolati svoje čtyři žil.
je postaviti tak, aby již z daleka vi Léčivého Hořkého Vína, zaslal
dospělé syny, z nichž nejstaršímu,
15. Nepěstuj mnoho druhů plo
který po něm měl převzíti farmu din, pouze takové, které ti přinesou děly parostroj a držeti je jistě, ale plný železniční vagon tohoto v ý 
olně na uzdě, až vlak přejede. O- tečného výrobku svého na východ.
poručil napsati do rodinné knihy největší užitek.
byčejně dopouštějí se kočí té chy To jest nejvýmluvnějším důkazem
pravidla, jež mu do péra diktoval
16. Pečuj vždy o dobré a čisté
by, že když u přejezdu přes dráhu obliby a rozšíření tohoto čistě pří
a zní následovně:
semeno, které se nejlépe hodí do
čekati musí, postaví koně tak, aby rodního léku, který nabývá půdy
1. Zůstaň svému farmářskému
tvé krajiny a pro tvé podnebí.
vlaku neviděly. Tím , že slyší hluk mezi všemi národy této veleříše. Je
povolání věren a rozmnožuj svých
17. Udržuj při své farmě vždy a šupot lokomotivy a ničeho nevidí, to vskutku znamenitý prostředek
vědomostí čtením odborných ho
řádnou zelinářskou a ovocnářskou plaší se. Kočí však nikdy nedává j ve všech chorobách žaludku a krve,
spodářských časopisů a knih.
2. Pracuj vždy a všude sotcvře- zahradu, kde by’ s měl též dostatek
sobě a svému nerozumu, ný který každému člověku prospěje
uou hlavou a rozumem ¡neboť čistá, dobrých druhů zeleniny a ovoce; brž ještě na koně křičí, jimi tahá a žádnému neuškodí. Komu je třeba
nesmíš
ani
zapomínati
na
pěstování
otevřená leb a pilné, zručné a silné
smýká, až tyto buď vůz rozlámou, tělesné síly a dobré chuti k jídlu,
páže farmářský stav zvelebí a zpe pěkných květin.
nebo jiné neštěstí způsobí. Ubohá ten nenalezne léku lepšího nežli jest
18. Pečuj o to, aby’s věŠkeré far zvířata myslí, že to všecko táhání, pravé Trinerovo Léčivé Hořké V í
něží.
3. Zanášej každodenně clo své mářské nářadí a stroje uklidil ihned leknutí, bití a bolest působí jim su no. Ono osvěží a sesflí žaludek; oho denníku správný příjem a vydá pod střechu, jakm ile jich nebudeš pající vlak; potom nesmí se kočí di- 110 obnoví, vyčistí a obohatí krev;
ní a hleď, aby si vydání uskrovňo- více potřebovati. Když to máš pod viti, že koně, jakmile jen šum vlaku ! ono zocelí sv aly ; ono usadí a uval a příjem zvětšoval; buď spoři střechu poolejuj a natři barvou,kde
písknutí z daleka uslyší, již se le pevní nervy; ono udrží zdraví a
vým , ale jen tam, kde toho potřeba toho potřeba vyžaduje. O prav všu kají. T ak é jezdec chybuje, když prodlouží život. V lékárnách. P ří
káže a na pravém místě: nebuď při de ploty a stěny několika prkénky se mu kůň nějakého předmětu le mo zašle jediný vyrabitel, Jo sef
které ti na farmě zbytečně leŽf.
tom ale lakomcem.
kne a na bok smýkne, užívá-li 0- Triner, 799 So. Ashland A ve., Chi
4. Nespoléhej se na jiné, nýbrž
19. Udržuj veškeré farmářské struh a rákosky. Tím zvíře neu- cago, 111. D ejte pozor, abyste ne
pracuj sám; tvůj zástupce nebude nářadí a stroje v nejlepším pořád krotí, nýbrž ještě více poplaší a ko koupili nápodobených hořkých vín.
nikdy tak spolehlivě pracovati jako ku; zkus to též, kde k tomu tvůj ro nečně docela zkazí. VŠímne-li si Doufáme, že v krátce nebude rodi
ty sám a tvoje vlastní ruce.
zum stačí nové zhotoviti a kde tře kočí a jezdec, co tuto řečeno, a za- ny, aby neměla stále v domácnosti
5. Nezůstávej ^nikomu nic dlu- i ba poopraviti; co při tom na ře chová-li se dle toho, především pak tento nejlepší lék český.
žen, také ale žádnýmu nic neodpou-1 meslnické mzdě ušetříš jest tolik dáti pozor na oko koňovo, které již
Severňv Vlastenecký kalendář n
štěj, komu co půjčíš.
z dalek:, prozrazuje, boji-U su zvíře I rok Ig0 J d05tanete vc viech lék4r.
jakoby's to vydělal.
6. ConpQžeš uČiniti dnes neod20. Miluj svou domácnost a do čeho, bude-li říditi noně tak, aby nácli zdarma. Ne-li, pište nám příkládej na zítra, popřej si však času ! mácí pokoj; vzdaluj se co možná předmět, před nímž obavu prozra- mo. Má pěknou úpravu a obsahuje
zuje, z dáli prohlédnouti si mohly, 64 stránek zábavného a poučného
k jídlu i pokojného i potřebného nejvíce návštěv v hostincích.
! čtení. W . F . S evera Co., Cedar
spánku.
21. Nepouštěj se se žádným do přesvědčí se, že leknutí a plašení ;
Rapids, Iowa.
7. Udržuj jak v domě, tak i na různých klevet a hádek, nýbrž pro koní není vinou zvířat, nýbrž nepo
dvoře vzorný pořádek.
mluv si s rozumnými sousedy o ho zornosti jezdce a kočího.
8. Pamatuj na zdravý a pohodl spodářských záležitostech a důleži
Mech zmizí z trávníku, když v pozemku, při stálé vodě se na
ný byt, jak pro sebe, tak i pro svo tých otázkách.
lézajícího, na prodej.
jesení, aneb v zimě po trávníku
ji rodiuu.
22. B u ď poctivým, dělníky ne- rozhodíme nevyluhovaný, t. j. nePouze i'/> míle od města F a lls
9. Čistota a pořádek v domác zkracuj a vyplácej jim zaslouženou
City v polské a české osadě. Kupci,
vymoČený popel dřevěný.
nosti jsou právě tak nutnými jako mzdu v pravý čas.
kteří přijedou, mohou si dílce vypilnost rozum a síla v hospodář
Máme na skladě S v . Nikodéma, brati. Cena $ 12 až { 1 4 akr. D alší
23. Pracuj s chutí a láskou;
ství.
podrobnosti zdělí
boť práce posiluje tělo a osvěžuje Severovy a Form ánkovy léky.
Stone & Hitchcock,
10 . Plevel jest největším škůd ducha.
.loe Kollodziej,
N árožní lékárna,
Caldwell, Tex
cem na farmě; proto čisti svoje po
Koscliisko, Wilsou Co., Texas.
24. B uď spokojeným a snášenli
le, louky, zelinářské a ovocné za vým jak doma, tak i se svým i sou
Stone’sLiverR egulalor,(Stone-ův
hrady. Pečuj jen o , čisté stromy, sedy, jakož ošetřuj spravedlivě vše
Silitel Jater) v plechových krabi OIIURŽKL |»om foMlvá .(-1111-1111 «abmclnl |im
čistý dvůr, čisté obydlí, čisté ložni chen svůj dobytek.
čkách většího obsahu než jiné, ja
ce, čistou stáj, čisté vinné a mléBudeš-li se přesně dle těchto pra kost zaručená, 25 ct. nebo5 za j i .
kařské náčiní, čisté hospodářské videl říditi, buď ujištěn, že se ti
Stone & Hitchcock, Nárožní lékár
nářadí, čisté žlaby a nádoby k na vždy dobře povede a že budeš také
na, Caldw ell, Texas.
pájení, čistou píci, čistý vzduch v vždy spokojen.
zahradník,
obydlí a hlavně v ložnici, jakož i ve
šelestu, Itiirh-suii Co., Texas.
sklepě a ve stájích a pečuj vždy
Nadýmání či větrová kolika, mí
hlavně — o Čisté svědomí.
XKl’ f t lJÍ M E JT E NÁHRAŽKY.
sty žfrka zvaná, se odstraní, když i«roror.á|>. roli iiánii-Mt iirnliolx-lioduK.II.MIIcIm-I.
u . Dávej domácím zvířatům do dobytčeti dáme užít čpavkové v o d y,, J E S T t a pravé misto, kde
Není nic tak dobrého proti malá
statek soli.
jež v útrobách nahromaděný kysli-1 hosté obdrží stále čerstvé pi
rii, zimnici a horečce jako Dr.
12. Dávej dobytku/dostatek do čník uhličitý pohlcuje a tím zvíře | vo, nej lepší doutníky, sodovou
Mendcnhall-a lék proti zimnici a
vodu, mošt a chutný studený
bré píce, abys měl též z něho do zbaví se ncbcv.jreěných bolestí roz
horečce. Užívejte ho jako všeobec
lunč. V pravdě krajanské po
né silivky a vždy namísto chininu.
brý užitek.
pínavostí plynů způsobených. -Po j baveni. Ctěné příznivce vždy
Jestli vás neuspokojí, ¿ašlete před
ochotně obslouží.
13. Nasázej každého roku něko dává se něco čpav kové vody s ko- !
ní stranu krabice J . C. ŠJc-ndenhalllik ovocných stromů a dobře jo- 0- řalkou v půl kvartu vody koňům a |
ovi, Kvap svi Ile, Ind., a , obdržíte
peníze zpět.
I hovězímu dobytku.
šetřuj.

i

6 0 0 0 akrů

SEM EN A PRO JIH.

JOS. SLOVAÒEK,

Česká pivnice

Y . Nastoupil.

Plisnè.
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O plísních, jež mají v hospodář
ství velikou důležitost, mnozí kro- !
mě jména nic nevědí, ač rušivou
činnost plísní stále kolem sebe vi
dí. Plísně kazí plodiny, potravi
ny, pícniny, porušují všechno úCitíte-li se vyčerpán, unavíte-li se po sebe menší práci, nevykonávají-li všechny
strojné a proto jest záhodno se
tělesné orgány svou činnost pravidelně, trpíte-li bolestí hlavy, bolením v kříži,
obeznámili aspoň s nejdůležitějšízávratí a celkovou slabostí, zdravý rozum vám poví, že něco jest v nepořádku —
mi zjevy ze života plísní, kteréž vě
potřebujete sflivky. Jste-li slabí po nemoci aneb následkem pokročilého věku,
da řadí mezi rostlinné malotvory,
není nic lepšího, co by vás upevnilo, co by vám navrátilo sílu a mládí a oživilo
mikroby.
Plísně rozmnožují se
nejen krev, nýbrž i veškeré ústrojí tělesné, nežli
zárodkem, okem nepostížitelným.
Jsou tak malinké, že jich tisíce
krouží kolem nás v rozvířeném
vzduchu, aniž bychom tušili, že se
hemží v ovzduší. Z e zárodků těch
za jistých okolností vyklíčí jedno,
neb i více vláken a ty rychle bujíce
rozvětvují se na všecky strany opřádajíce předmět napadený. Toto
pletivo nazýváme podhoubím—myceliutn. Z něho vyspěje později
druhá část plísně, zárodky či konidie. To děje se tím způsobem, že
se buď konce vláken oddělují, a
“ Ačkoli náš syn byl po dlouhou dobu ne- y
“ Můj stařičký otec nabývá den ode dne
každý Článek odloučený jako u tamocen a velmi sláb. Váš Životní Balsám po- Q
větší síly následkem užívání Vašeho podivu
semnice může v novou rostlinu vystavil jej opět na nohy. Připojujeme svou vdě
hodného Životního Balsámu. Tento lék zdá
klíčiti, anebo vyrůstá ' z podhoubí |
čnost k ostatním."
Hodina Jan a Barda,
jemné vlákenko, kteréž na konci
se býti pramenem m ládí."
Green B ay, Wis.
Marie Tvrznik, W allace, Mich.
vytvoří semínka — výtrusy. Těch
je veliké množství a každý pohyb
vzduchu, vánek rozvíří je a roznese
po okolí a když padnou v místa,
kde je dosti vlhka, klíčí a rozkla
Rychlého vyléčení z nemo
neprospívá lidem slabopr- í
dem různých iistrojin potravu si uČasto spočívá v pouhém ho- J
lení v kříži, neboť může zna- j sým . Kašel, bolavost plic a í cného bolení hlavy, neuralgipravujíce všechno kazí, mění, poru
menati, že jest v těle nasliro- 1 nastuzení mohou býti přivo- J ckých bolestí aneb z bolení .
šují, na čemž se usadí. Jsou však
mážděna kyselina močová, jež 1 děny i nepatrným vystavením -j- hlavy, povstalého z návalu
i plísně velice užitečné. Způsobují
£ krve, docílíte pomocí
poukazuje k nemoci Brighto- ? se nočnímu vzduchu.
sice také změny v ústrojných lát
vě. Pomocí
j
Severových Prásků
kách, ale takové, jež prospěšný
proti bolestem hlavy
jsou a vítány. Tak je v každé mlé
a neuralgii.
kárně udomácnělá plíseň mléčná —
jest bezpečným strážcem. U- j Mějte je vždy po ruce a bude
odstraníte
bolest
a
posilníte
;
Oidium lactis— jež je úplně bez
ústrojí tělesné. Cena 75 centů • žívejte jej v čas. Cena 25c ? te tak zbaveni všech uvedebarvá. Konce vláken podhoubí se
X dených bolestí.
a S i.2 5 .
: a 50c.
rozpadávají v zárodky — konidie. |
Plístu tato jest užitečná.— Podob-1
O žních měl by miti každý dobrou chuť k jídlu.
ně i plíseň sivou— Pentculum glanNemáte-li požitek z toho, co jíte, nemůžete miti
cum— považují za malotrvor — mi j
dobrých časů. Dobrý žaludek znamená dobrou
krob užitečný. Kde se nevětrá v I
náladu. Zabezpečíte si silný
komorách, tam cítíme zápach “ po
žaludek, jestliže budete užívati
plesnivině." Je to plíseň hlavičko- Ì
vá, jež zápach ten způsobuje. Bují ¡
na sýrech, jež kazí. B ýv á nahnědlá až naČernalá. Velice důležitý
jsou plísně v sýrařství. Bez nich
mnohé sýry by nedozrály. Z uve
deného je patrno,že i znalost plísní
hospodáři je velmi potřebná a pro
Mám na skladě úplný výběr léků
Zavařené ovoce začína-li kysat,
A by petrolej jasněji hořel, dá se
spěšná a že dobrý drobnohled jest
na statku potřebnější než dobrý kla převaří se znovu a na půl kvartu, kousek kamence íalum ) jako lísko- Dr. Formánka. Krajané, kteří si
vír neb drahá garnituta.
přidá se n» Sp.óko nosedvoihhi.ta.
konvičky
petrolej, tyto přejí, mohou je obdržeti kaž
nu sodnatého (sody) a je zaclira-¡ *
Zlepšete prairie pastevní vláče- něno. Vytrvá pak velmi dlouho i Kamenec se na prásek jemně utlu- dou chvíli.
Alois Matula.
. nim.
neporušené.
j Če a stačí na několik týdnů.

? Nemáte síly?

5
?

SEV ERŮ V
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Ž IV O T N Í

I
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t Nebezpečí

! Noční vzduch

¡Rychlost

i
I

i

Severova Sititele : Severův Balsám t
í
¡ pro plice

í ledvin a jater

t

I
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DOBRÉ ČASY.

i

Ve všech lékárnách.

Lékařská porada zdarma.

CEDAR RAPIOS
IOWA
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Obzor Hospodářský.
Časopis vfnooaný rolnictví, zahrad•lictvi, domácímu hospodářství
a příbuzným oUtyřtyím.
V ychází 1. li 15. k až d é h o m ěsíce,
l’ fedplatné ročně............... 6o ctů.
Zasílá se jen předplatitelům

Adresa: “ Obzor H ospodářský",
H allettsville, Texas.

•Obzor Hospodářský,” The osly
Agricultural and
Horticultural
Journal inthe Bohemian language
in the South.

Proli uštknutí chřestýšem neb jiným
jedovatým plazem.
------pořádali bude ř á d ------Vezmi přiměřenou nádobu a nalej do ní dosti petroleje (kerosene
oil), aby rána mohla býti do něj úv neděli dne 1. října 1905
plně ponořena. Petrolej vytáhne
jed v malé chvíli a sezelená. Když
to se stane, vylij jedem nasycený
Začátek o
hodině ráno. Prílvod vyjde z Opera House *za
petrolej, nalej do nádoby čerstvý, I účinkování Shinerské kapely v io hodin dopoledne. Oběd v parku
ránu znovu ponoř, aby byla dobře zdarma pro všechny.
Všechny vílkolní řády a spolky jsou uctivě zvány, by se súčastnily '
petrolejem zakryta a čekej až seze
lená opětně. Pak přilož na ránu i slavnosti naší. O slavnostní řečníky v české řeči bude postaráno.
síil prosycenou petrolejem, a pone
chej asi hodinu. Těmito prostřed
Vstupné do parku zdarma, k taneční zábavě: pán 50c.
ky první nebezpečí *e odstraní,
O vzorný pořádek a výborný ležák bude jak náleží postaráno.
neboť jsou vždy po tuce, a nabude I Každý jest uctivě zván.
P O Ř Á D A JÍ C Í V Ý B O R .
se Času k opatřeni dalších léků,

».Velkolepou výroční slavnost,»

Texaský Mir, číslo IO. S. P. J. S. T . .

V BLUECHER PARKU V SHINER, TEX.

VEÖER VELKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA.

Výborným prostředkem
• proti bolestem zplisobeiiým otravou |,
\dvertising rates on application. ¡ rostlinami jedovatými, ako jest na
.------------------------------------ přiklad poison ivy, su m aca j. v.,
F alerni as second-cíass matter in the odporučuje se nejlépe horká voda. I
Hallettsville, Texas, post - office, j Kdekoli jedovatá rostlina ta těla se 1

PülisMsmollili by F. Fatai,

j

Prapory, odznaky, šerpy, S
nejvýhodněji lze objednati u největší české firmy toho druhu -g
v Americe,

E . B a c l i n i a n , 1'

dotkne, způsobí okamžitě silné a ¡
580 So. Center Ave., Chicago, 111,
Strrdnuti volete.
¡ bolestné svrbění a nesnesitelné p á - 1
Sta odporučení předložíme
dostavuje se n drůbeže, která do- i lení. Jakmile toto se dostaví, při- >
Pište si pro náš 40 stránkový cenník,
stává příliš mnoho zrní. Zrno totiž ! Vládejme na místo ono horkou vo- !
velkého
formátu, jakož i pro hotové
botná, zaujímá pak větší místo, vo-1 du a opakujme to tak dlouho po ně-1
vzorky, které ochotné ku prohlednutí
le je jako nabité, tvrdé a nékdy i ! kolik dní, dokud pálení a svrbění
zasílám. Mám medaliony se znakem
praskne nebo se slepice udusit j nepomine. Ú leva po přiloženi hor- j
S .P .J.S .T . jakož 1 špendlíky na od
Drůbež stvrdnutím volete postíže- ¡ ké V0(iy j ostaví se téměř’ okamžitě j
znaky Č. R. K. J . T. Ovšem i znaky
ná chodí s otevřeným zobákem. A- 1 a proto pr0Btředek tento jest velmi
všech"čelných jednot českých, slo
venských a chorvatských.
sl
by obsah volete se dostal do žalud-1 vítaným.
ku, musí změknouti: to se stane, j
--------- • --------*
*
*
*
*
*
»
*
«
—
—
«
—
—
—
♦
»
»
n .m .it m c li < venku olejen, a k á f 1 K l“ « » « ; A Slankiew iez uspo,
.
' řadá dražební vyprodej veškerého
ne,,« 1, trochu oleje elepjc, <lo v o .. kl„ , 01„ ickího a ho d ¡n ¿sk4 |,o al,oI***.
I ží, počínaje v sobotu 16. záři. L i•
i citace potrvá do vyprodáni zboží v
Říká se, že vejce podobá se vej- ; obnose <-,5,648 80. Přečtěte si oč e s k ý lé k a ř a r a n h o jič ,
ci. A přece se různí vejce svou velí- ; známku na jiném místě,
B ryan, Texas.
kostí, barvou a chutí. Vejce čerstv
Ušetří vám za malý penfod dobře krmených slepic, které
velkých starostí, když se
l
v
noci.
Mít zvláštní z kušenost v ^
máji volný výběh a dobrou pastvu,
vám v nejpilnější práci po- •
léčeni nemocí oči uši nosu n krku 'i
rouchástroj, vůz neboná- !
mají znamenitou chuť. Také vejce,
,
, . ,
řadí rolnické. Sokol je ve ;
ohnivého žloutku lépe chutnají než
LEKÁRNA*
svém oboru pravý mistr.
Úřadovna v Jnmcs-ovů lékárně.
■
žloutku bledého. Vejce jest ideálem D f « J a R . L d y , IT1 3 j Í t © l ,
Obdržíte vždy práci první třídy.
všeho pokrmu, chová v sobě všeHallettsville, Texas.
chny živné látky, které nám k naši
,
TT" - ,
Kvitance a plnomocenství do R a- 1j
.....
’
,,
' H Ř E B E N Y pro dámy 1 pány, nej- 1
obžtvě jest zapotřebí.
novějších vzorků za 25 ctít a Ž íi.5 0 . kousko-Uherska správně vyhoto-)
Hallettsville, Texas.
Právě jsme obdrželi káru vozů
Máme na skladě všechny oblíbené '.tje firma F. Brodský & Co., 1389
... ,
. .
voňavky, toaletní prášky, líčidla, 2. Ave.. New Yo rk; poplatek 5(4.00
Hickory a káru v o .« Studebaker., vo d jgky a krémy.
konsulátním ověřením; rovněž
Železného zboží máme úplný v ý -, Kartáče na vlasy, oděv, zuby, vym áhají podflv a pohledávky.
běr. Čerstvé stravní zboží dostává- j nelity, do koupelen prodáváme
Vyplatí se vám kupovali léky v
me denně. Nejlepší obuv a nejlacin- ¡ levně.
lé k a ř, ranhojič
.
Peněženky pro dámy a pány, Gramm-ově lékárně, nejlacinějšítn
a m agister porodnictví
"
ší střižní zboží. Obleky od $2.50
tašky, kamzičí kůžky, toaletní a to obchodě toho druhu v Texas.
do řto.oo. Veškeré zboží prodává hojivá mýdla, klystýrky všech druhů Nejlepši china 5octů. unce, lněný j
M
H
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R
,
L
a
v
a
c
a
c
o
m
i
t
y
,
T
e
x
a
s
.
olej 75 centů gallón, chloroform i
me lacino. Navštivte nás a zkuste s u nás k dostání.
Ilyilll nn litnvnt ulici od iiádružl přímo nu «livor
námi obchodovat.
Psací potřeby všeho druhů a kni pro dobytek íoctů. unce. Zde
též dejte si připraviti léky dle lé- ¡ zu Hlubinovým žtorom. Vo dne zdržuje mi ponojvlhy obchodní u velkém výběru.
E . H. Mitchel.
vlékárně Seldlorovř. Možno volnil Jej tolofoZdravotní prášky pro dobytek: kařských předpisů, neboť jen či co
noni. V každé době jezdi do domu nemocného,
stých
léčiv
užíváme.
Rovněž
máme
L. A. Kahánek má na skladě L eG ear ňv,International aPratt-ův. na skladě školní a psací potřeby, ; když Jest povolán.Hojí nemoco oínl, utni, nomi n
dýchudel, Jakož I víechny nemoco vnitřní. .Ic»t
Úplný výběr patentních léků.
rakve všech druhů. Obstarává po
Ranhojižské nástroje a potřeby košíčky na jídlo a jiné zboží v lé- í dobrým oporuiorcm a vínnjo zvláštní pozornost
kárnách prodávané. Ed. Shiller, nomocomdétl. žen a nemoevm pohlavním (•>'hřby za nejlevnější ceny. Věnce, nejnovějších vynálezců.
phlll«). .losi v nemococh Kožních v Tota« jedním
obrazy, rámy, sklo k obrazům a do
Lékárna vedle hostince Joe český prodavač, vás svědomitě o b -1 •z nojlcpílch odborníkův. — Poitou rudl. když
slouží. Navštivte nás.
Appelta.
přilož! so poštovní známka.
oken má stále v zásobě.
C H AS. G R A M M , přední lékárník,
Caldwell, Texas.

A. L. Mondrick, M. D,

¡City Druž Store

ä

Ferd. Sokol,
kolář a kovář, ! •

Sp ustím strojnická Ulta.
Stlal tosgglmto nářadí.

U r. Ei.

