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ČÍSLO 6.

J. H. APPELT,

Dr. F. G. Daehne

vinsi ni hojní' zásobený

obchod smíšeným zbožím

obchodník smíšeným zbožím,

KOČNlK XV.

LOUIS M ATU LA

český lékař a ranhojič,
W est, T ex as.

Hallettsville, Texas.

v Hallettsville, Texas.

hohodi Kolář & Syi

S k i M í střížního,

MÁ .ul,. nu.kladů velký výher procerio, střižné- j
hor,Itoli, Antutvn u obuvi. Za bavlnu, máslo, vajec |
drůbež aJim! farmářské produkty pluli nojvyMI

ja k o ž i zboží že le zn é h o a p le ch o v éh o . Zasoba č e r s t v é h o
zb oží p o tra v n íh o s t á le na ruce.

A. L. Mondrick, M. D. !

Platí vždy nejvyšší tržní ceny za bavlnu a farmářské výrobky.

C. L. Stavinoha,
č e a k ý p rá vn ík
a p oze m k ov ý jedn atel,

HallétlsriHe, Texas.
Vyřizuje veškeré soudní záležitosti
Ion v okresu Lnviica, ale na požádáni
i do Jiných okresů. Piíc deedy, zko
vlastnictvípozemkfi, vyhotoviljoubstri .
a imstivíut válo vjeoima práco vyřízena
v Sheley-ho bodoví,

Ferd. Sokol,
kolář a kovář,
Ušetří vám za malý penívelkých starostí, když se
vám v nejpilnější práci po
rouchá stroj, váz nebo ná
řadí rolnické. Sokol je ve ;
svém oboru pravý mistr.
Obdržíte vžily práei první třídy,
: S p u t i l a strojnická lilia.

: Sk laih tsp oHallettsville,
lM M iM I.Texas.

V. Nastoupil
českou pivnici
llnlleltsvllle, Texas.
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B ry a n , T ex as.
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Rubi» .ve služby cl. ohCMhklvii vedile
? i v noci. Má zvláštní zkušenost v
¡i¡ léčeni nemoci oči uši nosu n krhu
T Úhidnvnu vJaiiicťově lékárně.

ROSENBERG BROS., j
pro šatstvo, střevíce, klobouky, střižné zboží všelio druhu,
na svatební šaty. Vše nejlepšího druhu a náležitý výběr.
Nábytek všeho druhu. Šicí stroje od *16.50 nahoru.
Drát plotový, pluhy, kultivátory.
Stravní zboží.
Stě U J
Cokoliv ve smíšeném obchodě je k dostání, naleznete jistě

A
f
¡
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ky sv. Niko

ROSENBERG B R O S., Hallettsville.

Kt. Nikodéma Hnisáním
j
f

J. D . S T O K E Š 7

.lení proslavou* lék pro kužilý druh katíc,
Jest »tilde k dostáni. Cena SOcentů.

S t. Nikodéma Cacto).

OALDWELL, TEXAS,

Výtečný proitředek pro žaludek, nečil*
střeva a Játra. Nejlepěí lék pro zatvrzelou
zácpu. Cenu75centů.

první třídy sedlářský obchod,

Sillvka.) léěl chudokrevnost, blednlčku u
slabost. Povzbuzujeoliuť k jídlu, Cenu»I.

MÁ na skladě nej lepší zboží toho druhu v Caldwell za ceny
časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma.

Sv. Nlkodcmit tabletky proti balenìi
hlavy uleví vždy při bolustcch v hlavě. ••

Postroje, chomouty, sedla, kočáry
můžete si zde vybrati každou dobu dle chuti. Obstarává
veškerou sedlářskou práci vždy rychle, správné a levně.
Krajany ochotně obslouží Tom. Mlkeska.

Přesvěčte se o našich cenách kočárů dřív
než je objednáte z daleka. Dovozné po
t dráze ušetříte a zboží uvidíte před koupi. 1

Když J.
télo pohodlní zářizem- pivnici. Znamenitý ležák
vždy Iia íepu a nejlepši doutníky v zásobě, jakož

Sv. Nikodéma Iron Tonic, (železllá

kostech a ocMadlhorcčku. Tomuto léku

Sv. Nikodému Mngnetieký Olej
Zázračný tltitel vicoli bolesti zevnějtleh
vnltřnich. .lednu dávku zastav! člunem
průjem. Výtečné múzám. Cenu Ml coni

Sv. Nikodéma lahodná hořká
Sv. Nikodemn Konvalla
Unkonnlý lék prullchorobám
nliýřo. Léčí skvělo ustarců ztul
.-ilMl velí ledvin |us'lui,-e.|lel. IV il*l.(KI.

Nikúv Kreosots

Ncjlepti tekutý prostředek proti červůmv
runách, při pořezáni ostnatým drátem, proti
svralmn prnělvlně. Mři hmyz a náknžllvé
zárodky. Cena 25 centů.

Odporučlije přízni cl. našich krajanů a žida o
hojnou návštěvu.
V. NASTOUPIL.

J . R. KUBĚNA,

D.B.HOWERTON&COi,

obchodník smíšeným zbožím
FAYETTKVM.I.K, TEXAS.

skladbarev, oleje a papíru na stěny.

í

JD ÈT E DO OBCHODU

m

!

Má na skladě vždy dokonalý výběr čerstvého smíšeného zboží,
i jako jest grocerie, střižné zboží, šatstvo, obuv a hospodářské I
I nářadí a vůbec vše, co v obchodě první třídy je ke koupi. Za j
bavlnu a jiné farmářské zboží platí nejvyšší tržní cenu. Kdo ,
1 opravdu něco dobrého, trvanlivého a laciného koupiti chce, nechť
neopomene zajiti si k p. Kuběno v i.

Ñik. Morls, český lékárník,
HAI.LETSVIX.LE, TEXAS.

H .L . HAVERLAH
kovářskou dílnu
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Činský čili kravský bob.

Čínský bob roste na každé půdě,
která není příliš mokrá a v tako
j vém podnebí, kde v době letní se
i nedostavují přímrazky.
L is ty a
! stonky dělají dobré seno, rostlina
j sama hodí se výtečně za pastvu a
' na zelené hnojivo. Je jí semena,
j zelená neb zralá jsou tak výživná
i
jako íazole či boby a hodí se výtečj ně za potravu lidi a jsou-li zralá,
možno celou rostlinou krmiti doby
tek s výoornými úspěchy.

;

M O N E & HITOHCMK,

Tvrzení, že Čínský čili kravský
bob jest jihu tím, čím jetel severu
j
Caldwflll, Texas,
a vojteška západu, ukázalo se býti
¡
zcela správným již před lety, dnes
j
ale není takým v plném slova srny¡
slu, poněvadž se čínský bob osvèdvýbčr ncjleplk-h léčiv vidy miruiv. ťřujnte.ll si lék. navällvto nás uopnlřto ni
¡ ■itfJlupDii.okounlý
Mimo velký výbčr klenotů, hodin, hodinek nul., Jui prodáváino lacino. Ručíme za
čil býti velmi cenným i tam, kde až
¡ vníkcruliodinířikou a klenntnlokou práci, jukni i /.uvníkiTÓ /.imii, které prodáme. Mluvíme
dosud panovala vojtěška a jetel; co
čolky. Vuíl přimísí váilme.
STONE H HITCHCOCK. •
hlavní picni a hnojně plodiny.
V minulých letech byl čínský bob
sotva známým severně od řeky Ohio, ale během posledních io let se
Všeobecně má se za to, Že sůl je
rozšířil a stal se výnosnou plodinou nezbytnou potřebou lidskému i zví
až. po Connecticut,Ohio a Iowii, to řecímu tělu. Od nepamětných dob
tiž. až po severní hranice pásma ku a li všech národů bez vymínky by
kuřice •■ dem”
lo soli vždy používáno a i divoká
Botanické jm éno čínského bohu
zvěř solných zřídel vyhledává. P ro 
jest vigna sinensis a ačkoliv nazý
to dlužno hLeděti k tomu, abychom
ván jest v ol ecné mluvě bobem,ne našim domácím zvířatům soli j>oní jím ve skutečnosti, rovněž, ale se
skytovali. Mají-li k ni volný pří
liší od obou. N áleží ovšem též ja
ild. vidy v r.d«ul)i. Climi krajuny k čelné návin'ví- /.v
A. F. PAVELKA.
stup požívají ji jenom tehdy a v|
ko ony k řádu motýlokvětých. Dle
takovém množství, jak potřeba tě-!
De Candolla a jiných autorit jest
la vyžaduje a není žádné nebezpe-j
domovem v Indii, kde byl alespoň |
čí, že by jí požili více než by měly. i
Potřebuji #ó()00, a proto dám do veřejné dražby zu # ló,(l ls..sO
před 3000 lety pěstován. Není urči
Věnujte trochu času a pozornosti
tě známo, kdy se do Ameriky do
svým
dítkám.
Jest-li
se
vás
něco
stal, má se však za to, že byl asi r.
v klenotu lekem obchodě prvé třídy.
1734 ¡'•¡islán Ogleihorpovým kolo dotazují, zodpovídejte jejich otáz
MIIJnlmliod In přítomní míjvítSl u nejlépe zúsnlmný v nkrcsii l.uvnon. pokud /.linii klonotnlokého
niím v Georgii. Jeh o cena i v těch ky a poučte je tak dobře jak může netýče. Ilndlilin.il nínn /. tohoto oboro koupili, nyní málu nujlupři příležitost. Vypluli so Vám koupili
/.li cenu. Juknu suini nalili...tu. Nuzanodtinjluléto přlleiiiosll. nová w<Vám sotva JI* naskytne.
te.
Budou
o
to
uvědomělejší
a
dobách volného pokroku byla záhy
Výprodej započne v sobotu dne 16. září a bude se opakovat!
poznána, poněvadž již. na počátku pokročilejší. Otec, který na dotazy
denně o 9 hod. dopoledne a o 2 a 7.30 hod. odpol., až
minulého století byl tento bob syna nevrle odpovídá: “ E,|di pryč,
veškeré zboží bude vyprodáno.
kluku, já nemám času se s tebou
znám a rozšířen po celém jihv*.
Bob činský jest domovem v kra zlobit,” — pozná dříve nebo po
/kutěným klenot ulckým dražebníkem.
jinách teplých a proto nejvhodněj zději, že jeho synové nemají času
ší pro jižní státy, ale jeho schop se zlobit na farmě, kdež se jim do
p
i S S Ä
i . nost přispůsohiti se okolnostem stává necitelného odbývání.

Nárožní lékárna a klenotnický závod.

Chutným lunčem, teplým nebo studeným
a čerstvým pivem

A

r

pJyÉ LK A

►..PIVNICI FARMER’S H ALL,«-*

DRAŽEBNÍ VYPR O D EJ!,

™,
A. STANKIEWICZ, hodinář a zlatník,

přivodila vývin rozličných druhů, z
Zemědělské zkušební stanice vy
nichž některé zcela dozrávají na držovány jsou za účelem povznese
llnlIettNvIlle, Texas.
severu v době krátkého léta. Jeho ní zemědělství a stavu rolnického
Ušlechtilý dobytek odchováme,
pěstování jest možno i výnosno v v jednotlivých státech, proto by
když nejméně ětyry neděle napájí
mnohých severních státech, jakož i rolnictvo mělo jeviti v pracích a
na západě. Na jihu ovšem, osvěd činnosti jejich účast a všímali si me tele sladkým, čerstvě nadojeným
MĚSTSKÁ LÉKÁRNA,
čil se býti nad jin é pícninou lepší a I bedlivě výsledku této, kteréž zdě- mlékem zdravé dojnice, pak 2 - 3
neděle dáváme polosbírané mléko
zeleným hnojivém. V rozdílech v e -1 lovány jsou v bulletinech, zdarma
sladké, později alespoň do třetího
llnllettsville, Texas
likosti, vlastnosti, výnosnosti a z u -1 rolnictu na požádání zasílaných.
měsíce vždy teplé a sladké mléko
žitkování, jakož přispftsohení s c j Použijme každé výhody, kterouž
sbírané sc podává a teprvé po této H Ř E B E N Y pro dám y i pány, uejrozličné půdě a podnebí, předstihne : nám stát poskytuje.
no včjŠích vzorků za 25 ctů. až Jii. 50.
době pozvolna zvykáme na sušiny.
čínský bob daleko komu. Některé j
Máme 11a skladč všechny oblíbené
Pošlete své hochy aspoň na krát Nákyslé mléko způsobuje průjenij voňavky, toaletní prášky, líčidla,
druhy zrají v 60 dnech po vsazení, :
ký čas na studie hospodářských nehodí se tedy pro telata. Do mlé vodičky a krémy.
jiné zachovávají vzrůst a zeleň po j
Kartáče na vlasy, oděv, zuby,
škol. Když hoši vaši poznají, že ka sbíraného přidává se na 12 — 15
šest měsíců neb déle a nasazují je
práce na farmě není jen práce ru kvartů mléka asi 1 ||, lněného se nehty, do koupelen prodáváme
ště nové květy i když byl mráz listí !
levně.
kou, nýbrž též práce hlavou a že mene, vlastně odvaru ze semene
Peněženky pro dámy a pány,
sežehl. Některé jsou krátké, silné ,
tato poslednější hlavně dobře se lněného, dříve drceného. V e 4—5 tašky, kamzíči kúžky, toaletní a
ti rostou kolmo vzhůru,jiné se pnou, !
vyplácí, bilde je život na farmě tím týdni pozvolna se navyká tele na hojivá m ýdla,klystýrky všech druhů
kdežto opět jiné se plazí po zemi a
/
lépe tèsiti.
seno luční — otavil, pak na oves. u nás k dostání.
rozvětvují se velmi mocně. Sente- j
Psací potřeby všeho druhůakni- "
no se různí co do velikosti, barvy a 1 Rodičové mohou přispěli valnou
Roztok jedné unce ledku ěilské- hy obchodní u velkém výběru.
Zdravotní prášky pro dobytek:
tvaru, jso u semena plochá, kula měrou ku zdokonaleni škol, navště ho (nitrate ot soda) ve čtyřech
tá, podlouhlá, ledvinkovitá, černá, ¡ vováním týchž a povzbuzováním u- galonech vody prospěšným jest ku LeGear-ův,InternationalaPratt-ův.
Úplný výběr patentních léků.
bílá, červená, nachová, žlutá pru- ¡ Čitelů. Když učitelé vidí, že se ro- ¡ vzrůstu všem hlízám a cibulkám
Ranhojiěskč nástroje a potřeby
hovaná, skvrnitá a pod. Velikosti i dičové o školy zajím ají, pak také se květin. Zalévati ním se má dva nejnovějších vynálezců.
je drobné, střední a některé druhy I mnohem více přičifíujf.aby si uzná kráte
K raic týdně
lyu i jakmile hlízy stvoly již
Lékárna vedle hostince Joe
ní rodičů získali.
(vyhnaly.
mají semeno veliké.
Appelta.

City Drug Store'
D r.J.R .Lay,m ajitel,

-
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Ona se tomu dala do smíchu, žete jít!" skončil tragicky a klesl
Půllitr plzeňského vypil pan oticiál tentokráte na dva doušky; jin Mašinka stoupl si k oknu a kousaje j na pohovku, zatím co ona se smi
Iliiiiiiiri'tkii. NiipialJakubKalllinn.
dy při něm seděl půl hodiny. Po se do pysků, dival se na ulici. Zne- ehern odešla do kuchyně. Vrátila
Nikdy tak rychle nespěchal ofi- té vstal rychle od stolu.
náhlá hněv v něm utichl a on to se za chvíli, nesouc v ruce pušku,
ciál Mašinka v poledne domů z
| kterou byla ukryla na půdě.
“ Tony, zelené šaty a shrnova- zkusil zase po dobrém.
^ kan celáře jako oné soboty. Nebylo č k y !" zvolal na služku.
“ Poslouchej, M áry, já tě pře“ Tak, tady je !" řekla se smíještě ani dvanáct hodin a on již
lhal:
já
nejedu
na
komisi,
já
chci
chem, objímajíc jej.
“ Lovecké šaty — na komisi
zavřel stolek, poslal sluhu F ran  a ja ja !" divila se paní oficiálová, vlastně na hon. . . . " opravoval.
i Neodpověděl ani slo v a . . . . Z nctiška ke “ starému” , aby donesl vzdálivši se z jídelny.
“ To já věděla hned, hihihi."
nadání však jakqby se mu bylo v
akta k podpisu a již se oblékal do
“ VÍŠ, já ti to povím. Statkář hlavě rozbřesklo. D vě hodiny pryč,
V e chvíli byl Mašinka převlečen
svrchníku.
Polán od Říčan nás pozval, aby-j as za hodinu jede k Táboru rychlodo loveckých šatů. Pak odebral
“ Dnes odpoledne nepřijdu, vzal do zadního pokoje, z něhož hned chom dnes odpoledne si udělali ! vlak. Času ještě dost..
jsem si dovolenou," tiše pravil se vrátil.
! malý hon na zajíce. Jed e nás z Prá-1 Zatím co mladá choť jej olijímaassistenti! Krapítkovi, “ kdyby něco
“ Máry, kde mám pu šku?" volal : liy pět, Voříšek, Tulman. Kalk, j la, tvář jeho nabývala výrazu vcdůležitého přišlo, vezměte to
•e dveřích.
i Dejmek a já. Sm luvili jsme si do- selejšího a za několik okamžiků
mne, kollego."
“ Co pak já vím, kam jsi ji d a l?" ! staveníČko na Františkově nádraží: zlíbal její růžové líce.
A již byl ze dveří —
“ Pro tentokráte ti ještě odpou
zněla odpověď.
už je svrchovaný čas, než tam doUháněl úzkými ulicemi staro
‘ Na stěně nen í."
jdu.M áš půl druhé pryč a vlak jede štím, ale teď s bohem!" řekl.
městskými na hořejší Nové město
“ T y přece pojedeš?" tázala se
'Tak ji hledej. A le je mi divno, | punkto k Říčanům ve dvě hodiny,
a zle se durdil na každého, jemuž nač potřebuješ pušku při kom isil" i T ak , Maroušku, dej mi tu pušku, manželka udiveněji, než dříve.
musil se vyhnout.
“ Ano, jedu rychlíkem — s bo
sm ála se paní oficiálová.
| pro boha tě prosím — to nevíš, jak
Zvláště dětské kočárky dnes mu
No — víš, drahoušku," koktal by se mi vysm áli, kdybych tam ne- hem !" A už byl venku.
byly protivný.
Teprve když došel na nádraží,
Mašinka, “ jsou případy — v těch přišel; řekli by hned, že chodím v
Q
“ Tohle by m ěla policie zakázat, lesích — člověk není kolikrát jist s u k n i...
vzpomněl si, že se rychlovlak v Ř í
ty fakany vozit po chodnících, životem — ”
'Ale nejezdi nikam, Jožko, pro čanech nestaví, až teprve ve větší
člověk se o půl hodiny zdrží!" vo
stanici. Co nyní? Vrátit se domů?
Tak si vezmi revolver, ten se sím t ě . . . . "
lal hlasitě.
Právě tloukly tři čtvrtě na dvě. A kapitulovat před manželkou?
přece béře na cesty. . . . "
Díla právě dvanáctá, když vešel
Nikdy! Raději pojede až do TranMašinka
klekl
před
mladou
svojí
'Ale puška je bezpečnější.Ostatdo bytu
choti a sepjatýma rukama škemral tarie a odtud povozem třeba do Říně — ”
Ale kterak vešel! Vletěl téměř
čan; tak bláznivé myšlénky mu naMašinka jal se hledati pušku. o vydání pušky.
do dvěří, jimiž prudce bouchnul. Prohledal všechny tři pokoje, ku
“ Jozffku, mně se dnes zdál padaly, vzpomněl-li si na výsměch
“ O běd!" zvolal téměř rozloben, chyni, spíž, lezl pod postele, pře strašlivý sen, viděla jsem, jak ma ' kamarádů. Ostatně není ještě vše
Ztraceno.
odhazuje svrchník.
házel peřiny, rozházel v šatnících minka — "
Nazdařbůh si koupil lístek do
Mladá jeho choť nad nebývalým prádlo — po pušce ani památky.
“ Maminka!” uleknutím vykřikl
jeho počínáním byla všecka udi Všecek rudý v tváři veběhl do pře oficiál a vyskočil ze země. “ Že stanice X ., kde se rychlík staví, ač
odtud do Říčan jest velmi daleko
vena.
přijela k nám -----!"
dního pokoje.
“ No, co je s obědem? A ť už je
“ Ne, ale umřela ........ " dodala pěšky. Usedl v kupé pro nekuřáky.
'Máry, dej sem tu pušku, pro
Seděli tam dva pasažéři: nějaká
na stole!"
mladá choť.
sím tě po dobrém !" křičel.
“ Ale pro Boha tě prosím ,Jožko,
"N o , zaplať pán bůh — to jsem stará pannaajejí pes,zvíře protivné
“ Co pak já mám tvou pušku?"
Q co děláš dnes?" divila sc paní ofici“ Poslouchej, Máry,nedělej hlou se lekl— No, a teď mi dáš konečně ho zevnějšku a pohledu. Kdyby byl
rychlík již nejel, byl by si Mašinka
álová, nesouc na stůl polévku.
posti, tys mi ji schovala, viď že, tu pušku, v iď ."
“ Vidíš — spěchám — nic víc!" nezapírej..........." pokračoval jem
“ Podívej se, na nádraží už ne přesedl do jiného kupé; ale teď co
naplat?
zněla úsečná odpověď.
ně, usednuv vedle ženy a hladě ji dojdeš— "
A ten protivný pes státe a stále
Pan oficiál pak i maso téměř po tváři.
“ Musím si.vzít drožku—"
vrčel, nic mu nebyl' vhod. Každý
pohltil a najednou vše zapil omá
“ Ale kde ji hned seženeš —"
“ Ale co tě napadá, proč bych to
pohyb
Mašinkův sledoval.T ak roz
čkou.
Máry, naposled—dej mi tu pudělala?'
Choť jeho zírala naň jako v y je
No ne, víš, Maroušku, koukej, šku!" vykřikl M ašinka, až se okna horlen jako nyní, dosud nebyl. S ta
rá ohyzdná panna přes veliké okuvená; nikdy ho takto ještě nevi já chvátám — buď tak dobráotřásala.
děla.
“ Maminko,maminko— pojď sem!" láry rovněž nespustila s nešťastné
rozplýval se téměř ve sladkosti.
“ U všech čertů, což se dnes vše “ Podívej se, už je jedna hodina, já zvolala plačky paní oficiálová, vše ho oficiála oči.
“ Bestie, ona to bere do vozu!"
cka polekána.
cko proti mně sp iklo?" vzkřikl pan musím už jít — no”
Mašinkovi klesla ruka, jak usly ulevil si polohlasně Mašinka.
oficiál. “ Ona d ělá dnes husí dro
“ Ale když ti povídám — "
Stará
panna toho však nepřešel
volati
na
tchyni.
Po
dlouhé
bečky s rýží — dnes, kdy já tolik
'Tak ne? Tedy mi jí nedáš?'

N a zajíce.
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chvátám !"
“ Bože nebeský, vždyť chceš drobečky každou sobotu a dnes přece
je sobota!"
“ Ale dnes je zvláštní sobota —
já spěchám."
“ A kam vlastně spěcháš, ráda
bych věděla. "
■ Kan,! - N . komisi,. dráhou, u
neíefci. Ve d vř hodmy v j,l íd ,

nfnadánl vysltof il Mašinka a spu-1 chvfli trapného m ířeni podíval » e 1 »ledila.
Dovolte, pane," zvolala, "m áte
na hodiny, načež kleslým hlasem
stil po zlém.
.trochu slušnosti — "
pravil pevně:
“ Ne, poněvadž o ní nevíml"
Oficiálovi naskakovaly zlostí žíly
“ Dobře, vyhrála jste. Nejedu
“ Tak je dobře — uvidíš!"vykřikl
a bouchnuv dveřmi, odešel do za nikam, ale s námi je konec. Ro na čele.
“ Jak se opovažujete takto — ”
dního pokoje, kde si lehl na po zejdeme se. V y budete mít zadní
hovku. Domníval se, že vzdorem pokoj, já přední; pokoj prostřední všecek rozčilen odvětil Mašinka.
něčeho dokáže. Paní oficiálová značí nepřekročitelnou propast’ “ J á jak se opovažuji, vy jeden—" ,
M 1,
klldní t „ edl, kc ki „ mezi n á m i... . ”
křičela, vyskočivši.
v|[# a hri|> n řja k í kvaplk.
"C o jeden? Já jeden ?" Mašinka
“ Zrovna tak jako v “ Majiteli
••Teprv je řlvrt „ í jedno, to je
T o o ik lála nanqvýře toařililo. huti, ž e ," dala se do smíchu ona. rovněž povstal se sedadla.
“ Vy jeden nesolidní, obyčejný
“
Smějte
se,
madame—a
teď
můčasu dost."
•
Vybělil, křičel a porazil dvě žídle.
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Když snesl se soumrak, tu ten,
který měl vedle sebe ženu, objal ji
kolem šije a chtěl ji políbili. Ona
(l»nkon(fal.)
Uvedl starce do chaty, kde po se mu však vytrhla.
hostil ho rybou, ovocem a práme“ Ne dříve,” řekla, “ až přineseš
nitou vodou. Když se nasytili o- ono zlato!”
ptal se stařec:
"O n mi ho nedá!"
“ Nu, a jsi spokojen na světě?"
“ Tak mu ho vezm i!"
“ Velice!" odvětil hostitel. “ A
“ Bude se bránit!"
proč ne? Jsem zdráv a máme vše
“ Tak ho zab!" domlouvala mu
čeho potřebujeme. Proto v celém . žena. “ Nepřineseš-li zlato, odejdu
okolí se milujeme jako bratři, do od tebe. Nebuď hloupý. Budeš mít
hromady všichni a není mezi námi pak obé, mne i zlato! Vol tedy!"
sváru !”
Váhal chvíli, ale rty jeho žíznily
Stařec svěsil jakoby v zadumání po políbení.
hlavu. Jeh o očka však zasvítila
Ona vidouc jeho rozechvění a
podivným leskem. V tom přišel i touhu, jitřila ji ještě více, svůdný
druhý obyvatel chatrče i hovořili a mi úsměvy i měkkými lokty, jimiž
rozprávěli dlouho do noci, až úna ho ob|ímala. Šeptala:
va je přemohla a oni usnuli. D ru 
“ T eď spí, nebude ničeho vě
hého dne, hned z jitra, chystal se děli!"
stařec k odchodu. Obdarovali ho
A uchopivši jeho ruku, táhla ho
ještě na cestu nějakou potravou. tam, kde spal druhý. Do ruky mu
Tu stařec pohnut jejich laskavostí, vložila kámen a řekla:
pravil k onomu, který ho včera k
“ Rozbij mu lebku!"
sobě pozval: “ Nejsem tak chůd,
Muž šel jako spitý za ní a stanul
jak si myslíš. Zanechám ti odmě nad dlouholetým přítelem, s nímž
nou za tvou laskavost ony dva od dětství žil v míru a lásce. Z a 
předměty. Rozbal je však až o- chvěl se sám nad děsným činem,
dejdu. Budou ti snad k potěše a kterýž měl vykonati. Váhavě po
užitku!" Na to odešel a zmizel o- hlédl na ženu.
běma mezi stromy.
T a usmívala se svůdně, že neo
Když osaměli, vrátili se k chatr- dolal a chtěl ji obejmouti. Ona ale
či-, aby prohlédli si dar neznámého uskočila, takže cítil jen vůni její
starce. Rozbalili oba předměty a vlasů.
zůstali jako ztrnulí. B y la to veliká
“ Ne d řív e," řekla zase jako prvé,
hrouda ryzího zlata, které lesklo “ až mi dáš toto zlato!"
se, až zaráželo zrak. Druhý před
Zachvěl se, patře na toho, který
mět však tento úžas ještě stupňo mu byl tak drahým dlouholetým
val. Sotva že jej rozbalili, vyskoči přítelem, jehož měl nyní zavraždila krásná lidská postava, bílá jako ti. Ležel tu před ním, svíraje kře
Na honbě.
(První sváteční střelec míří na z alabastru, s okem jasným a krá čovitě zlatou hroudu. Chvíli zase
zajíce): “ Nu, zajíčku, můžeš směle sným jako jasná letní obloha, dlou váhal, ale žena ho pobízela, smějíc
udělat své poslední pořízení". (V y  hým vlasem, se rty tak svůdně se se mu:
“ ZbabělCe!"
střelí a chybí.) (Druhý sváteční usmívajícími, že v obou těch lidech
Byl v tom krutý posměch, který
střelec) : “ Vidíte,už běží rovnou ce chvěl se každý nerv. Vyskočila a
pověsila se na šiji jednoho z nich ho bolel. A krev rozpalovala se
stou k notáři."
a přissálá se rty svým i ke rtům je touhou objati tu krásnou ženu a
Ditě flory.
ho. Druhý vida to pojal závist,řka: dala sílu jeho ruce. Zahmouřiv oči,
“ Co pak vlastně představujete?" , "O bé patří mně! J á starce při
udeřil mocně ostrým kamenem do
táže se kdosi v maškarním plesu vedl!"
lebky spícího, až krev zalila zlatou
mladé dívky. "Js e m dítě flory!"
Druhý odvětil:
hroudu.
“ Jak é F lory?"
“ Chatrč je moje jako tvoje i já
“ Zde ináš!" řekl,podávaje jí zla
mám právo na oba dary starcovy!" to zalité krví. V tom se kdosi za
Generál se vadil s poddůstojní
Oba přátelé stáli proti sobě plni chechtal a zatleskal rukama. 0kem, že má tuze dlouhé vousy.
záští, neboť mezi nimi stály zlato a lilédli se a spatřili malého stařečka,
“ Takové jako vy, Excelence," pra
žena, poprvé na tomto světě,neboť nahrblého a chromého jak s očima
vil poddůstojník. “ Co já si smím
žen před tím nebylo a zlata nezna zářícíma pozoroval jejich zločin.
dovolit, to si nesmí dovolit každý
li. Chvíli se přeli, pak se dohodli, Než se však mohli vzpamatovali,
jiný osel!”
že jeden nechá si zlato, druhý že zmizel jako pára.
Sedlák dal si pojistili statek pro nu. Ale jejich přátelství Inlu už
A poprvé tato krásna země, na
ti uhni. V pojišťovně tázali se ho, podryto. NedAvělovuli m ¡rka.dý ku ré nc/nuli dříve, pokud nebyla
jaké u nich mají prostředky k ha- ! spal jinde, onen na hroudě zlat í tu žena a zlato, jiného ii<ž šuměni
Seni. “ Prosím, někdy za čas prší.” . ten zas na prsou ž. ny. oba ve -tia- ' vln, zpěv ptáků, lesk slunce a vůni
jchti, hojíc se každý o svůj poklad. j květin, poprvé iato krásná země
odpověděl tázaný.

člověče!" rozkřikla se stará panna
a pustila psa s klína.
Mašinka již se necítil a učinil
d va kroky ku předu.
V tom ozvalo se prudké vřísknutí
a za okamžik psí obluda vyskočila
a kousla Mašinku do stehna. Y té
chvíli popadl Mašinka bestii psí a
jedním rázem vyhodil ji z otevře
ného okna.
“ Um gottes willen!” rozkřikla se
neznámá a v okamžiku chopila se
výstražního sig n álu .. . .
Vlak rázem zastavil.. .
Mašinka však dlouho nečekal V
té chvíli, nežli se ona trochu vzpa
matovala. otevřel si dvéře a zcela
pohodlné sestoupil s vlaku.
Uháněl pak směrem ku Praze, až
se za ním prášilo.
“ A ť si tam ti dva dělají, co chtě
jí, já je n evolal," myslil si.
V dálce teprve ohlédnuv se, byl
dvojnásobně potěšen; předně tím,
že vlak již zase byl v běhu a nej
více tím, že as tisíc kroků iněl do
Říčan, které před chvílí rychlovlak
minul.
Z a nedlouho ocitl se uprostřed
svých nanejvýš udivených přátel.
“ Nu, něco takového,” povídal
přítel Voříšek, “ jsem ještě nesly
šel."
Hon vydařil se .znamenitě: M a
šinka nikoho nepostřehl, ovšem že
také ničeho nezastfelil.
Aby se neřeklo, vzal si od stat
káře domů pět zajícíi.
Ale doma se nepochlubi! ani tím,
jak dojel do Říčan.

Z L O Ò I N.

viděla prolitou krev a první zločin.
Proto také na každém zlatě lpí více
méně krve.
A poněvadž od těch dob, kdy se
tento případ udál, rozm nožily se
zločiny a prolévání krve, satan se
v pekle již nenudí. M á mnoho
práce a vchod do knížectví pekel
ného nestačí ani stále novým při
chozím, které nestačí zapisovati
do velké černé knihy m alý zakrslý
čertík, nahrblý a chromý s chytrý
ma jako smaragdy žhavým a oči
m a. . ..
Cholerový bacili.
Následující historka udála se za
doby, kdy lékaři také věřili,že cho
lera jest nakažlivou. Jm én a jsou ti
věci té lhostejná. D ějiště: Ordi
nační pokoj jistého lékaře, který
požívá pověsti zatroleného chlapa,
či jinak bonvivanta. O bjeví se mla
dý pán, synáček rodiny, kde je pan
doktor domácím lékařem.
Mladík
je bledý jako křída. Volá: “ Pane
doktore,, mně se zdá, že dostanu
choleru!"
“ Proč? Co vám chybí?"
“ Prosím , pane doktore, neračte
nikomu nic řík a t-------ale na naší
komorné jsem zpozoroval sympto
my cholery a . . . . "
“ Nu, a ? "
“ J á ji včera líbal!"
“ T a k !”
“ Ano, a nemýlím-li se, štípl jsem
ji i do tváře.”
Doktor spěchá k otci a praví mu:
“ Kamaráde, tobě hrozí m alér."
“ Ja k ý ? "
“ S tvým synem.”
“ Ja k to?"
“ Měl bys dát naň lepší pozor, aby se ti nelibal s komornou."
“ Můj bože, já přece nemohu býti všude. Ostatně to není právě k
sm rti.”
" V tomto příjtadě však sk oro!”
“ A jak to?"
“ Poněvadž děvče má ch oleru .”
“ Rány boží, to jsem také ztra
ceni”
“ Ť y ?"
“ Nu, ano, já ji také líb al!"
“ Nešťastný! T eď bude jedině
tvoje choť vyjmuta z nebezpečí."
“ T u jsem líbal také."
“ Pak jsem i já v tom!” zalkal
lékař
/.r školy.
■‘ Com án.c dělat,než jdeme sp át?"
piá se velebný pán ve škole.
Hoch mlč'.
“ C m dělává tvá maminka večer?”
Hoch: “ Čeká a>. |iii|de tatínek z
hospody a pak mu nadává!”

t

“ Tedy lionem k onomu stolu tam,
“ Pokojný soukromník z Berlí
láhvích šampaňské, počala řada
máte tam ležet dvě kvitance. jež
přípitků, jež nebrala,Itbnce. Jeden na,” dodal bankéř. “ Proč?”
“ Byl jsem v . Drážďanech před pčfdepište. Zde péníze. T 1.5 0 a ma
přípitek i v)nesen starému osvěd
V bankéřském závodě firmy Š a  čenému domu Šalomoun a spol. desíti letý na přelíčeni proti niče rek, pět set patří nám za námahu;
lomoun a spot, lia starém městě Ťukáno jim na všech stranách.
movi, jenž sprchal prohnanou krá podepište tedy dvanáct tisíc.”
Zvolna plížil se, pan Rüssel ke
pražském otvírali právě ranní pp“ Na vaše zdraví, pane!” zvolal dež bankovní. Tento zde podobá
Stu. Jeden z obou společníků, pan kdosi ze společnosti, jenž panu Ša se na vlas onomu Šibalovi, jen že stolku, podupsal vše, přepočetl 11.500 marek.
. . .
Regel, četl právě, důvěrný k rukám lomounovi sé téměř do cesty posta má licousy, které on neměl."
" Js t e hotov?” zahřměl pan, Ša
firmy zaslaný list od známé firmy vil, když ubíral se na své místo.
“ Ja k vám to může napadnout!”
HaneSoyy z Hamburku: ; 'Ozna
“ I ň a V aše!” prohodil bankéř a smál se pan Šalomoun, raduje se v lomoun.
“ Ano” , zašeptal Rüssel.
mujeme V ám "
stálo v listu, “ že přiťukl.
duchu, že je to nové pro něho po
“ Více nemáme 5:0 spolu mluvit.
stali jsm e se obětí zpronevěření.
Nyní teprve pohlédl ná hodov tvrzení. Nejraději by byl zajásal
Vidíte, Že i proti největším šibal
Náš úředník Ö! Rüssel z odboru níka. Ostál chvíli zaražen. Ja k nad svým lišáctvím.
stvím máme jistotu.
směnečného zmizel se směnkami v srovnávala se tvář jeho s popisem
Hovor rozpředl se na phyili o
Še svěšenou hlavou zahanben
obnosu 15.000 zl. ;r . m. Jak ze mu zaslaným! Ano, toť celý on! zcela zvláštních věcech, krádežích
odcházel R ü ssel--Sander ze závo
všeho vysvítá, odebral se do Rrá- Jediné ličoušy jeho se nesrovnáva v bankách a bankéřských závodech.
du.
hy, aby tam udal směnky, jejichž ly s popisem. Pohlížel naň upřené
"Jedin á věc jest a ostane, páno
Neuplynulo mnoho minut a jit
podpisy jsou zcela dobré. Případ a čó shledal? Jem né hedvábné vé, suché razítko,” pravil
letěla 2 Prahy do Hamburku zvěst
ten jest nám však mnohonásobně nitky vybíhaly òcf'jeho licousň ko
"N iko liv!” vpadl s úsměvem dp- od pana Šalomourta: “ Směnky za
nepříjemným. Nechceme s věcí ná lem uší. Nikdo to nemohl viděti, nínělý pan Sander.“ Jsou Šibalství,” chráněny. Polapený šibal jedohro1
veřejnost aniž soudně stíhali upr kdo by zváště na to nebyl upozor pravil, “ proti nimž není nejmenší volně vydalo přijal 12.000 matek
chlíka, jelikož by to našemu úvěru něn.
'' *
jistoty.”
dle vašeho příkazu."
neposloužilo, mimo to by při přelí
Pan Šalomoun byl udiven. T a 
“ Těším se, že se s vámi mohu
čení vyšla na jevo naše obchodní seznámili, pane," vyrazil zé sebe ková smělost! To se mu ani slušné
Zatím se dostavil dřuhý společ
tajemství a posléze i proto, že ro bankéř a dodal: “ Jste cizincem?” nezdálo.
ník a nemálo se drvil bystrozrakodina zmizelého má u náš v záloze
“ Račte odpustit," usmívavě od
"T o by se musilo dokázat !” smál sti svého soudruha. “ Je to Čest
papíry v ceně dvanácti tisíc marek, povídal tento, “ jsem Berlíňan a se.
pro firmu,” pravil Regel. “ Ano,
které zmizelý uložil á má právo zavítal jsem dnes, jako k přátelům,
“ Z ajisté", pokračoval Sander ve toť také to hlavní, co mne vedlo”
vyzdvihnouti. Nejmilejším by nám slyše o významné slavnosti dnešní!
své smělosti: “ Kdo ví, nezkusite-li dokládal pan Šalomoun. “ Mne a
bylo,kdybychom lotra mohli přisti- Mé jméno jest Ö. Sander, jsem
to dnes nebo zítra sám na sobě.” někdo přelstít, taková liška není."
hnouti, aby nám vydal směnky, soukromník, bursovník z B erlín a ."
Uplynuly asi tři hodiny, když
“ T oť přec přes příliš!” rozhorlil
které by pro případ nebezpečí mohl
“ Mé jméno jest Šalomoun, jsem se pan Šalomoun.
vstoupil telegrafní sluha a přinesl
snadno i zničiti. Kdyby na praž společníkem firmy Šalomoun.a spo
■ “ Pravím , kdo ví,” konejšil h a depeši; byla z Hamburku.
ském místě jste se s ním setkali, lečnost.”
“ T i asi děkují,” podotknul pan'
Sander.
“ Ach, Šalomoun.”
přičiňte se, abyste dostali směnky
Regel.
Teprve k ránu rozcházela se
“
Znáte
naši
firmu?”
od něho a vyplaťte mu peníze u
“ To si m yslím !" liboval si pan
“ Kdož by ngznal vaši firmu v společnost. Ještě před rozchodem
nás složené v obnosu 12.000 ma
Šalomoun.
B erlíně!”
podal pan Šalomoun Sanderovi ru
rek. Vše ale pokud možná bez úRozevřel depeši a Četl. Čím dále
“ Mohu tedy ve vás pozdraviti ku: “ Z a několik hodin!" řekli si
častenství policie a soudního stíhá soudruha.”
Četl tím více bledl, kolena se mu
přátelsky vespolek.
ní. Jen v nejhorším 1 případě po“ Jen částečně, jak pravím , vedu
chvěla, až konečně sebou hodil ná
volejte ku pomoci tajné zřízence jen soukromé obchody na burse.
pohovku.
Nedočkavě přecházel od rána
policejni, jinak ale věc urovnejte. Jsem na cestě pro zotaveni po E v ro 
“ B ěd a," zahořekoval. Telegram
Směnky jsou čtyři, každá po 3750 pě a při té příležitosti chci zkusiti, pan Šalomoún po písárně. Koneč vypadl mu z ruky. Společník jej
zl. Z pravili jsme ovšem i ostatní abych několik směnek i zde u dal.” ně zaklepáno a Sander vstoupil.
zdvihl a četl:
Po
obvyklých
dotazech
na
zdra
naše obchodní přátelé o tomto pří
“ Vaší depeši nerozumíme. Stali
Pan Šalomoun byl všecek une
padu a žádali je za pomoc. Popis sen: " A jak velká jest su m a?" tá ví a na vyspání, vyňal Sander své jste se obětí daréby. Žádné směn
směnky. Vítězoslavně pohlížel na
osoby připojuji na kartě. S vrou zal se.
ky'se nám neztratily. Vůbec o ni
ně pan Šalomoun. “ Prosím jen na
cím díkem a úctou k vzájemným
čem nevíme a také, samo se rozu
“ Jen patnáct tisíc," pdvětil tá
okamžik,” obrátil se k cizinci,
službám ochotiií atd. J. E. Hanes, zaný.
mí, nemůžeme vám platit náhradu
“ hned jsem zde ” S těmi slovy od
v Hamburku. 1 5 . — 6. 18 9 1."
“ A akcept?"
za podvod,který jste utrpéli. Srdeč
cházel. Místo však aby opustil po
“ Snad by nebylo nemožno ho
“ Hanes v Ham burku."
ně litujeme. Hanes, Hamburk.”
koj,
vytrhl
skřínku
s
revolverem
a
dostati," prohodil pan Regel.
“ Podivná náhoda,” pokračoval
“ Ten dareba a tak sniělýl” naří
“ Postarám se již ," pravil tiše p. pan Šalomoun, “ právě .potřebuji obrátil smrtonosnou zbraň přímo kal jeden společník. “ T a liška!"
proti Sanderovi.
Šalomoun, jenž nemálo si zakládal patnáct tisíc pro firmu tu.”
hořekoval druhý.
“ Myslím, pane Russele, že vše
na tom, že dříve studoval práva.
“ Výtečně!” mluvil domnělý pan
Zpravili sice ihned policii, ale
cky výklady jsou zbytečné. Proto
“ B yl by ďas v tom, přijde-li, aby- Sander. "U dělám e obchod.”
liška zmizela, jako by ji byl do vo
krátce.
Vydejte směnky, sice za
chom ho nedostali.”
“ Navštivte mne zítra v mé kandy hodil.
zvoním a povolám stráž. Vydáte-li
*
*
I celáři před bursou,vezměte sv é pasměnky, dostanete ještě na potvr
Vdovec (ku své šestnáctileté dce
Téhož dne večer odbývala se v I píry a já vám vyplatím peníze.”
zení 12.000 marek, které na jméno ři): Víš-li pak, že naše hospody
Orlím sále Grandhotelu hostina v
“ Uděláno” , prohlásil cizinec.
své paní jste uložil u banky Háne- ně se bude vdávat?
padesátiletou pamět trvání firmy
“ Uděláno” , dodal vítězoslavně
sovy. Js te spokojen?"
Dcera: Bohudíky! Ja k jsem šťa
Jakub Perles a syn. Účastníku se I pan Šalomoun.

Liška nad lišku.

IHivMIsh» přítomnéduhy. NupsulJ. Č,

0

0

Q

•

Zdrcen hroužil zlosyn zraky své stná, že ten drak konečně přijde z
dostavilo hojně. Květ bankéřstva
Rozešli se a za chvíli tázal se
a bursy byl tu pohromadě. Když kdosi pana Šalomouna: “ Kdo jc do země. “ Jsem ", vykoktal polo domu! A koho si bude brát?
Vdovec: Mne!
hlasem a položil směnky na stůl.
j>ři zákuscích přineseno v ledových ten cizí muž?”

I

i»osvř:i»ÍK>i.
S h in e r , to. října. — K našemu
Pravidla hlasování o fekancicli.
Nelsonville, io. října. — Tímto
Na5e stanovy Hl. I II . čl. (>., pia-i fádu Texaský Mír, č. io ., byl v
Obdrží-li navržený čeKanec Ufové schůzi přijat s přestupní I dosvědčují, že jsem obdržel na úl od pora nemocného bratra a m(-.ng nejí tj ¡ nepřízni vě hlasy, bu- 1stinou br. lindřich Milata od řádu nutní poplatek po zemřelém br. J
o p w lc n í rodiny po jeho snm i jest, d ií
obdräl-li 3 záporné hla . L „ Hus, ř. 57.. u v e schézl dne Mikeskovi částku S500 od násled.i
jednou z hlavních úloh podpůrnér ‘
J
'
¡J
1
31
................
odloží předseda rozhodnutí do jí. j{jna se pytel s čekanci, totiž i jících řádů: 2., 13 ., 24., 32
ho bratrstva jako jest S ./'. f.S .T .
?.. , ,
, ,
.
, , , příští schůze a ti, kdož záporné 1žadateli o Členství, protrhl, bylo 34-< 35*< 3^> 38-» 39-> 4° ‘> 4 1 - 42 nnn,xi
i hlasovali, povinni jsou do té doby jich v celku 1 1 a devět jich bylo 43-» 44-» 45-» 4ř>*» 47-» 4 ^ --49 » 5 1 '
neb ženatý otec rodiny, neměl by
předsedovi námitky sv é písemně přijato a dva zamítnuti. Následují- 52- il 31 - Kdybych snad někter
zanedhati příležitost pojistiti si
sdčliti. Pakli žádných námitek ne-j c{ jsou jména nových žadatelů při- ; řád opomenul žádám o laskavé prc
podporu v nemoci, která může při
podáno, budiž navržený prohlášen jatých: Jo s. Strakoš a manželka, j minutí,
jití na něho každé chvíle, a podpo
S bratrským pozdravem
za přijatého. B yly li námitky před- j 0B. Rožnovský a manželka, Ladiru pro svou rodinu, když by musil
Jan Jurča, důvěrník.
sedovi sděleny, oznámí je týž v 8|av Vačkář, Jos. Peterek, Joseí
opustit ji nezaopatřenou v případu
pM5,i
se
zam
lie"
lm
i“
”
Mácha
n,l„
F
r.
Cltablfck
a
J
mo
W
a„ e r , y
- J ,aak
k mys||m
i
své smrti. Není to dobrý a moudrý
otec rodiny, který nestará * , do- « , kteří j e podali; řád pak; avoli j
M ladinka. Ubohého našeho i j,ut|, ,.gen, členům R . V. O .S. asi
k,,d lije , zdráv je a pracuje. ab “ ovy t lílenny výbor aby nám ,.ky, ..korfa-. „ řekává .rapná zkouSka. z„ á m ¡ j , n z M , ^
ja k í
pro případ smrti sv é zanechal opu-1 vyfetf.l ada tyto podstatný jsou &- „1c žádné obavy nemáme, že snad : hrozné „ eltSstí potkalo w M n ro.
N e jle v n ě jši z a jiš t ě n i po d po ry.

M n d vd oví a sirotkO.it svým, j e ž í 1' " 1' ' ' >bc" *“ f 0“
do PflS<' podlehne - ne - my jej <M>k I d d k. T o m àie.HodonS pH Taylor,
miluje a kteří miluji jej, podporu
|c|“ U m ím e a pfi každé schůzi jescho -j T , jM m lk osady Mikllä, i . I 2 . R ,
,vydatnější dle své-m ožnosti, j PO^n" tád prrkroč k novému hla- pen podobnou a třeba v it t i “ tůru ' L . () s __
Tolll. MikaS, p ilc 0
sovám. Neobdrži-h čekanec více opakovat.
něm následovně:
aby o to nej potřebnější v jich op
záporných blasé než pfi prvním ¡ p „ , d l j zi dnc
zS [í vyzdvl.
"P a n a Tomáše Hodoně potkalo
štěnosii bylo pro ně postaráno.
hlasování, budiž přijat. Obdrželi lili si bratři a sestry F r. Vrážel
hrozné neštěstí dne 20. září. Nejen
Podporu rabovo,, lze dosici skrze I ^
pK prvnl„ , Masováni v!ee
mnohé pojišťovací společnosti, ale než tři záporné hlasy, budiž zavr manželka, Karel Tichavský a man že mu shořelo všecko, co měl v do
želka přestupní listiny k řádu Jan mě, ale i jeho dvě nejstarší dcery
nejvýhodnéjíl a nejlacinéjül podpo-1 ^
, „ dže a]e
„p lyn utl em éslcé
byly tak popáleny, že následkem
rn taková získá se prostřednictvím 1 opět o členství žádnti. Přijatému Hus, č. 57.
toho zemřely. Otec jejich při jich
Za řád T exaský Mír, čís. 10.
podpůrného bratrstva dohře zalo
ohlásí tajemník písemně, že přijat
zachraňování tak sobě ruce popá
Vác. Paul, taj.
ženého a poctivě spravovaného. byl a kdy k uvedení dostaviti se má.
lil, že bez cizí pomoci sám se nemůPojišťovny rozličné jsou obchodní Nepřijatému rovněž jeho odmrště
W a llls, 5. říj. — Do řádu Kartl ¡ ge an¡ vody napít a dle lékařského
podniky založené na zisku pro za ní se oznámí a vkladné vrátí.
Jonáš,
čís.
'28.,
byli
uvedeni
Jan
dohrozdání
sotva za tři měsíce hu
kladatele a podílníky, a aby měli
de mu možno něco pracovati. Ž á 
tito co qejvíce užitku z obchodu
V stoupením do S. P .J . S. T. zava Babik, Fr. Ahděl a Jo s. Fried.
dám
vás
snažné
jménem p. Hodo
Fr.
Supík
a
sestry
Marie
Brandi
toho.
zuje se každý člen k jistým celkem
Františka Wašíěek zvýšily své' ně oznamte v “ Obzoru” , aby č le
Platí vysoké služné svým úřad- j nepatrným povinnostem.
Když
nové,
kdo
může
něčím,
oné ubohé
níkiim, vysoké nájemné pro své ! však všichni řádně malým povin- pojistné.
Také musím podotknout, že v rodině v její hrozné bídě, pomohli.
úřadovny a vysoké dividendy po- nostem svým dostojíme, vykoná
dilníkům svým. Nevyhnutelně ne- naše Jednota dílo obrovské, pokud osadě Krásna přibude naší milé Celé ono neštěstí se stalo následov
mohou zajiŠťovati podpory v n e-1 se týěo rozšíření vzdělání a blaho- Jednotě nová ratolest pod jménem ně: Dcery p. Hodoně .nalévaly do

j

•Bratři Svornosti” , asi o 25 čle- ¡ lampy petrolej. Jedna nalévala olej
moci a smrti tak lacino, jako to bytu mezi rodinami našimi,
a druhá jí k tomu svítila. Olej se
necli Volám “ Bratřím Svornosti
mohou činiti a činí podpůrná hra,
, , ~ *
zňal, roztrhl nádobu a hned byla
tet,,., dobte řízena, kdo .Slehni
Nenechávejte s, zprávy z vaäeho nazdar, ať pokračují!
plamenech 1 celé
Slonové z bratrské lásky konali okol, pro sebe; sdèi, c Je nám a „ty
Našeho přítele Fr. Marka stihlo
mnoho povinnosti s bratrstvem |
«far
veliké neštěstí, an jeho 10 roků stavení. Obě vyběhly ven a otec
most Širokého kruhu našich čtená
spojených, a jen málo úřadníků
starému synku železnice nohu roz jejich vida, co se děje, vyběhl za
řů, kteří z nich čerpati budou po
jejich dostává nepatrnou náhradu
drtila, tak že mu ji lékaři museli nimi a trhal z nich hořící oblek,
učeni.
při čemž sobě ruce velice popálil.
za své četné služby, a nikdo není v
odejmouti.
P. Hodoíi byl chudý člověk, měl
nich, aby bral zisk nějaký z obcho
Jaku b Korčák měl svého synáčka
Největší a nejlepší školou jest
nábytek pojištěný pouze naÍ75.oo” .
dování jejich.
příroda; knihy ve škole této jsou velmi těžce nemocného, ale už se
Až potud p.M ikuš.Já podotýkám
T a nejlepší a nejspolehlivější po neustále otevřeny a každému jsou pozdravuje, což nás velmi těší.
pouze k tomu: Pomozte onomu
jišťovna nemůže pojistiti podporu přístupny, kdo v nich jen čisti chce.
S bratrským pozdravem
nešťastníku, kdo nnlže a co nejdří
tak lacino, jako bratrský podpůrný
Joe W ašíček, taj.
ve, neboť pomoc rychlá jest po
Člověk mnoho zapomíná, ale je
spolek a pak pojišťovna vyplatí
moc dvojí. V příští schůzi, by měli
při nejlepším jen podporu zaplace- to jeho štěstím. Pro mnohou věc 1 F la t o n ia , ti. října. - Byl jsem
.
.
..
tán
niknlikn
čteny
řádí,
SvoUlenorf
m to pamatovali,každý by
kdežto podpůrné bratrstvo ¡ by se ještě usoužil, kdyby na ni
jan, příští schází ztnčnit, za příčí-1
aspoň
částko,, pomoci,
navštěvuje nemocné, těší je v zá- ¡ nemohl zapomenouti.
non příchod,, Dr. ISkv. Tedy „• ¡
hr0“ é
nolfastnérmutku, cítí s rodinami, skytá spo- ¡
.
,
,,
. .
. i Nespoléhej nikdy na lásku obecho krajana. Milodary mohou byti
stanovuji
schůzi
na
den
3.
listopa
lečenské zábavy,peč,,je o nemocné, j ^
|¡d dn„ „ chv¡u|i z¡lIa ,ř
i zasílány na adresu: Tom. Mikuš,
du na 2 hod. odpoh dne.
P“ h,blv4 “ ,,,ÍFlí’
bude kamenovatí,
Ta> lor, Texas. Každý obnos na
váži je ku hrobu, teši pozůstalé ¡1
. ____
Zároveň tímto zvu všechny hrapodporu p, Hodoně bude kvitován
iptjiáhá jim v nejtrudnějších doW alt, H. října.
Do řádu Nové try na druhou nòdèli (dut-12. listo” ^ ^ ^ ^ a ^ ,uiorKánu*
báj5|£ A to vše děje se z lásky h ra-1 Květy, čís. 35., ni den byl Josef -pádu ) na 2 hod. odpoledne. Bude
S přátelským pozdravei
trsjjfé a ochotně, což pojišťovna vše I Horák.,
zde výtečný hčink, I r. Iška,
A titulím Kulhánek; taj. F .S .V .
ěiiiti ‘rtfťHiftže, -•!»» ani poplatky • S brtrtřsbým pozdravem
doufám, že nás všechny pobaví.
F . \Y. D ušek, před.
Lépe se ptáti nežli cljj botati.
nemocným pojištěným neceká.
.
C. V . Adámek, la 

»
z Mmi tajemníka Barato M a.

Ennis, 9. října. — Z a poslední do národní siné, nebudete tolto limůj dopis jsem byl pokárán, to mě tovat.
ťSak neodstrašilo od psaní, ba naS prací se pokračuje rychle ku
Jeliko ž více různých návrlfů
ávrhů popo opak budu hledět psát Častěji, o- předu, neb zde panuje sucho a již
I . . .. . ř 36 Čís. 3 0 . . . *22
14 dáno bylo na zvýšení platu taj. ' všem že zase jenom pravdu bez o- začíná byti nouze o vodu.
2.. ..
8 " 31 •• ••
3 . . .. . i8 ” 3 2 . . . . . 12 H lav. Řádu S .P ./ .S .T ., tedy aby hledu na to. jest-li se to komu líb í. Nevím, jak to přijde, odevšad se
se předešlo dalším zmatkům, svo- neb ne.
píše,že bavlna se prodává po lo c t.,
4 . . .. . 10 " 3 3 - • • •
V neděli dne 8. října o druhé h o -1 ale zde se prodává málo přes ijct.
5 . . ..
l i • " 34 - ••
7 lávám schůzi Výkonného Výboru
na 22. t. m. do Fayettville na 8 dině odpoledne schůze zahájena br. Háček bude asi ten, že naše město
6 . . .. • 33 ” 35 - ••
7 . . ..
2 1 ” 3 6 . . . . ■ 11 ! hod. večer, tam na základě okolno- předsedou a po náležitém úvodu se Ennis, má 100'/, židovských kupců
S . . .. • 25 ” 3 7 .. ..
10 . stí chci, abychom se usnesli s br. rozebíralo několik důležitých otá- a proto ten čachr, který se nedá
tajemníkem o jeho službě a pak tu -, zek. Mezi jiným br. předseda po vyčistit leda dynamitem.
S bratrským pozdravem
to smlouvu Jednotě k odhlasováni ukázal nám na zlořád, který se již
i o . . . • 33 ” 3 9 . . . .
Frank F . Ťoupal.
předložili. Doufám, že se všichni několikrát opakoval při hlasování
1 1 . . . . • 23 " 4 0 . . . .
výkonného výboru d ostaví o nových ěekancích. Někteří čle12
1 2 ----41 ...
N e lso n v ille , 9. října.— Do řádu
8 a že jen prospěch Jednoty na zře-1 nové hážou černé kuličky jako
4 2 ...
13 ....
,
' Hvězda Míru, Čís. 33., uveden byl
sázku. Ovšem že m á každv na vů- ,
„ .
.
r,
., .
1 4 . . .. • «4 " 4 3 . . . .
,
,
•
•
, 1 lan Petrusek. Pro příští schftzr
Ostávám VáŠ
li hlasovat jak sám za dobré uzná,
.
... . ,
I5 -- • 3 > ” 4 4 .. ..
,
.
,
.
..
, máme zase tři čekance.
I.
J
.
Oallia.
před.
H
.
ft.
ale nase stanovy nám nařizuji ve,, ,
,
•
, .
4 5 .. .. • *3
16 ....
v,
, i V mém dosvědčeni se nalézá oDosvědčeno:
6
.k eré jednáni vést, „estranné.osob-1 my, Ř M H v í j í í Mlru, č. ] y ¡ J n .
1 7 . . . •• 5 1 ” 4 O ....
J . R . Kuběna, taj. H . Ř.
ní záští musí ustoupili bratrství.
8 ” 4 7 ....
1 8 . . ....
rovai nemocenské podpory Jan u
To jest zlomyslnost a zbabělost
19 ...
33 " 4 8 . . .
Bravencovi $5.00 ne 50ct.; řád čís.
F r e ls b u r g , 7. října. -, D ne 1.
“
j,
. . , ■
někomu cbtíti z úkrytu škodit. T a - .
. ,
J , '
2 0 . ..
77' října
34 ” 4 9 ... ••
odbvval řád C esky L e v scliů- ,
, .
.
.
.
50. neposlal žádnou podporu.
6
5 0 . . . ..
2 1...
ř>! zi, která byla četně zastoupena. Po
5®*r ,ne.n p i|!VJ
. ra,ILni’
Všem bratřím řádu Hvězda Míru
12 I schůzi oslavili jsme výroční den 'V V ,., ! cem SP ° u’ ",
2 2 . . . •• 15 ” 5 t... •.
on v.
se ¡se
I se dává na vědomost,by
vědom ost,by se všichni
vš
2 3 . .. .. ifi ” 5 2 .. • • • >4
dým zákuskem a
: “ i L r 1!1
.'
d° p«5"
2 4 . . . •• 57 " 5 3 - • • ••
5 trochou pěnivého. D va bratři od šek se hanbí, že nebyl uznán
ti jednáno stran postavení nějaké
2 5 . .. ■ 43 " 5 4 - •• • •
7 řádu č e šti Bratři byli přítomni. hodna členem se státi. Proč oni spolkové síně. Schůze bude od
2 6 . . . ••
3 Děkujem za návštěvu. V ečer, jak členové nepodají písemní důkazy bývána na druhou neděli v listopa
5 ” 5 5 - • ••
2 7 . . . .. 27 ’’ 56. .. ••
3 již jsem posledně podotknul, byl br. předsedovi, co proti onomu du v Nelsonville.
2 8 . . . •• «5 ” 5 7 - ••
3 odbýván ples, který se k naší spo Členu m ají? Proč dělají podle sta
Dne 22. t. m. má býti odbýváno
2 kojenosti vydařil a v nejlepším po nov jen z polovice? Jižtím d o ka- na Bleiblcrville barbecue. Náš řád
16 ” 5». , .
2 9 ... ..
zují svoji zlomyslnost, že nechtí z
je taky pozván.
řádku odbyl. Rovněž náš dobrý
1 1000.00 přítel J. F rn k a z Columbus byl me úkrytu. Takové jednání není bra
Ve škole Neteonville a Santa A n
Poplatky tyto zasílány buďtež zi námi, kterého vždy rádi vidíme trské a budoiícnč by se nemělo o- na počalo 9. t. m. vyučování. V ypakovati.
p o i adresou Ja n Jan čík ml., a s ním pohovoříme.
učují čeští učiteli.
B y l jsem vyzván br. předsedou,
Caldw ell, Texas.
S tím přídavkem tajemníkovi 11.
S e sbíráním bavlny již jest skoro
bych uvědomil všechny bratry pro
S bratrským pozdravem,
Ř . se to jaksi hatí. Br. Kuběna by
každý hotov a někteří již o rají pro
střednictvím "O bzoru” , by se všeJ . R. Kuběna, taj. H. Ř.
si ovšem zasloužil většího platu,
rok příští. S úrodou bavlny jest
ci do listopadové schůze dostavili,
poněvadž svůj úřad zastává správ
každý spokojen, neb jest asi o 25%
poněvadž bude volba úředníků, a
Prahu, (\ října. — Tím to se uně. Oněch set. na člena není tak
lepší jak loni.
který bratr jest co povinován, by
vědom uji členové řádů Svojan, čís
moc, to by mohl každý dát, to ni
V e čtvrtek nám zde trochu zavše hleděl zapravit, neb bratr úl i . , že bylo usnešeno, ab y seo d b ý
komu neublíží a jemu to prospěje.
pršelo, ale dnes již jest zase skoro
četník chce odevzdati knihy čistě
vály schůze druhou neděli ve 2hod
Teď zde máme suché počasí.
sucho. Zemákyv které byly saděvypořádané.
odpoledne místo 8 hod. dopoledne
Každý by si přál, kdyby už zaprny, nevzešly a které vzešly, nestojí
Ž e náš řád bude jeden z nejsilBr. H . V. H ájek zvýšil své po
šelo, neb někteří by chtěli již začít
za nic. T ak myslím, že letoší zimu
nějších, dokazují stále noví Čekan
jistné. Navrženi dva čekanci, p
orat.
budeme si je muset koupit, budeci o členství se hlásící. Při zmíJo s. M areš a Vine. Pecháček.
S bratrským pozdravem
me-li je chtít jisti.
P.
něné schůzi jsm e měli jedenáct čeS bratrským pozdravem
F . B . Mareš.
Jan B áča, taj.
Etinls, 8. října. — Tím to se vy- ' kanců,
Moravia, 8. října. — Do řádu
zývají všichni členové řádu Ennis,
K terýs bratr navrhl, by bylo
Etigle, 3 °. září. — Ř ád Frant. čís. 25., aby se doslavili v plném
vstupné zvýšeno z $ 1.5 0 na <3.00, Velehrad, čís. 19., byl uveden Fr.
ť a la c k ý ujednal,že nebutlo každou
do |istopadí)ví schc,ze, je,¡.
což bylo zavrženo, neb jest to nízké Raška.
žádost podporovali, vc které nebo- koř nám p[¡pada|¡ vo„ , y
M o d ra
Příští schůze řádu Velehrad se
vstupné a malý poplatek, co nás
de úp laě popsána Je jí příčina. S ta -,
p M t, rok Pak j r a e M „snesli,
bude odbývat dne 12. listopadu v
tak množí.
aedi se na téle n ijak á m abfkost !
blld(m]c po(i(Ut rfb a v u dne ad.
10 hodin ráno.
T éž náš řád se rozhodl pořádati
„e b onenrocnönl, r.ž se žádá o pod, n>!( nàrod„ i sl„¡.
S bratrským pozdravem
posvícenskou zábavu dne 28. října,
porn. NáS řád měl již asi 15 takoA. Krutilck, taj.
V. G allia, taj.
což připadá na sobotu. Začátek
vých případů a ještě v žádném se
--------- «--------Ellinger, 9. října. - Do řádu
neobracel na sbratřené řády: bude
Caldwell, <)• října. — D o řádu hned ráno. O jídlo a pití bude
však i nadále vypomáhat sbratře- Nový Tábor, číslo 17 ., uvedeni by- náležitě postaráno a vzorný pořá Věrnost, čís. 51 , uvedeni byli Jos.
V pře
ným řádům a jich členům, ale jen li Jo s. Odstrčil, F rat. MikulaŠtík, dek budě udržovali' zvláště k tomu Mužný a Teresie Sopa.
dešlé schůzi Jan H aluška.
těm, kteří podpory nevyhnutelně I Rozalie MikulaŠtík a Rozalie Oud- ustanovený výbor.
C tě n ém u v ý k o n n ém u v ý b o ru

S .P .J.S .T .

y

j

12

potřebují.

Za řád Fr. Palacký
Fr. D. Bednárek, taj.

rášek.
:

S bratrským pozdravem
Jo s. Sip tak, taj.

Proto nezapomeňte ua datum a
přijď te všichni užívali posvícení

S bratrským pozdravem
T , S . Hruška, t*j.

33. H vězda Míru, F . B . Mareš,
Hořké Víno jedině by mu vrátilo
taj., Nelsonvilk.
zdtaví a štěstí, protože by upraví-1
34. Slovanští B ratři, Ja n Š vec, taj.,
lo jeho žaludek a jeho játra, sesíli-j
Caldwell. R. F .D . 1.
lo jeho nervy a obnovilo jeho- krev. !
35. Nové Květy, C. V . Adámek,
tajemník, W att, Limeston Co.
Učinilo by z něho nového Člověka,
IIIiAVNÍ ÚftADOVNA:
36. Slovanská
Růže,
Vojtěch
I. .1. OulUa. pK-dai-du. Ulízli:. TV-xus.
jemného, milého a společenského.
J N. Vávru, dozorce, fuldw.-ll. Texas.
Mühlstein, Hackberry.
Kdokoliv jest stále mrzutým, těž- J I). Kuběnu, luj. upakl.. Kuyetli-vllle. Texn«.
37. N ová Vlast', Frank Ševčík, taj.,
Účetní
výbor:
Tomáš
Hrušku.
Fii.vettovUle.
komyslným a malátným, kdo ne
Frýdek.
Texn». Jote! Mikeakn. Wnalcy. Tex»». J.
má chuti k jídlu
ani k dílu, kdo[ Pokorný. Rožnov. Texa».
38. Světlo , Jo s. Dušek, tajemník,
1'
trpí vyrážkami, skvrnami pleti, ne
Adresář rádii.
Sm ithville.
čistou krví, tomu Trinerovo Léčivé 1.
Pokrok Texasu, Ja n S lavík, 39. Bedřich Smetana, F . J. Regmund, taj., Smetana.
Hořké Víno zcela jistě pomůže. Čí
taj., Fayetteville.
no odvrátí choroby, zajistí pevné I 2. Koperník, Jo s. Pokorný, taj., 40. Čechoslovan, A lo is TrojČák,
Rožnov. F ayette Co.
taj., H illje.
zdraví, učiní tělo silným a pruž
3.
Novohrad, F. K. Buček, taj., 41. Nová Ratolest, Jo se f Marek,
ným. Mějte je stále v domácnosti!
taj., Royal, Calhoun Co.
Moulton R. F . D. 1.
V lékárnách. Jo se f Triner, 799 So. J 4.
Karel Havlíček, F . Fabian, 42. Moravan, W . C. Kunetka,
Ashland A ve., Chicago, 111.
J
taj., Holík, W aller Co.
taj., Hallettsville.
Podpora,
Josef
5.
Jaroslav, Frank D aněk, taj., 43. B ratrská
B artoš, taj. E l Campo.
Schulenburg, R. 3.
0.
Moravští Bratři, Tom. Přikryl, 44. Č eští B ratři, Jo se f Žalman,
taj., W est.
taj., Schcenau.
7.
Rovnost, Jan Ju rčá k , taj., 45. Vlastenec, Jo s. Elšík taj.,
Caldwell. R . F . D. 1
Shiner.
8.
Prapor Svobody, Jo s . Kunetka, 46. Volnost, Jan W ašíček, taj.,
mým novým n zcela bezpečným
taj., W eimar.
Sealy, Austin Co.
it.
Slovan, Štěp. Martinka, taj., 4" . H vězdaTexasu, J.H .L e š ik a r,
prostředkem.
ta j., Oenaville, R F D 3.
Šebesta.
48. Vyšehrad, F . H. Schiller, taj.
Za jeden tlullar léku obdržíte zdarma, 10 . T exasský Mír, Vác. Paul, taj.,
T aylo r, W illiamson Co.
Shiner.
požádáte-li o něj |H)štorním lístkem.
i t . Svojan, Jan B áča , taj., Fla- 49. Pokrok Roweny, J. J. Koppa,
taj., Row cna, Ruňnels Co.
tonia, fd. 2.
Pište dnes a já Vám zašlu in do 12. Dubina, Jiř í Hrom ádka, taj., 50. Pokrok Pierce, V . Kučera
s r ., taj., Pierce.
Dubina.
la r léku bezp/ttlné, jakož i mou novou
kulíku, jednající všestranně o reu- 13 . Texasská Orlice, Jo s. Kocou 5 1. Včrnost, Tom. S. Hruška,
taj., Ellinger.
rek, taj., Dime B ox, Lee Co.
matismu a obsahující dosvědčení o14. Veselí, L . Polášek, tajemník, 52. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj.,
sob, které souženy byly po 15 —20
Kovář, Bastrop Co.
Latium.
let, a jež byly vyléčeny mým no 15. Svornost Jihu, F . A. Marek, 53. Český L e v , Jo s. F. Ressler,
vým lékem z děsné nemoci, zvané
taj, Frelsburg, ColoradoC.
taj., Cameron.
reumalismus. Mohu dokázali nade I«. Bílá Hora, F . Drozd, taj., 54. Jarom ír, Karel ZapalaČ, taj.,
West.
Oakland.
vší pochybnost, že můj nový objev
17 . Nový Táb or, Jo s. Sipták, taj., 55. Hvězdnatý Prapor, A. E.
docílí vyléčení tam, kde nejslovut
Beseda, taj., West.
Caldwell.
nější lékaři a všechny patentní léky
56. Upřímnost, G e o .Surovík,taj.,
18. Jan Ž iška, Rud. H aisler, taj.,
ukázaly se bezmocnými. Abych to
Yarrellton, Milam Co.
Elgin.
dokázal, zašlu Vám za dollar mého 19. Velehrad, Val. G allia, taj., 57. Ja n Hus, Václav Pátek, taj.,
Gonzales.
Moravia.
nového léku. Jsem tak jist úplného
58. Columbus. F ilip Chumcltal,
vyléčení, že chci Vám 20. Kom enský, Jos. R. Machů, taj.,
taj., Hungerfort.
G
ranger.
zaslati jednodollarovoH
krabiciléku zdanna. Ne 21. František Palacký, F . Bedná- Podpora v pádu smrti u S.P.J.S T.
rek, taj., Schulenburg, fd. 2.
záleží na tom, jak starý
neb jak prudký váš pří 22. Jiří W ashington, F . D olejší,! Úm rtní podpora u Slovanské
Podporující Jednoty Státu Texas
taj.. Cat Spring.
pad je, můj nový lék ho
Těžká obžalobu.
D r. Johnson se vyslovil, že kaž vyhojí. A ť trpíte bolestmi reuma, 23. Nová Morava, F . Kubala, obnáší buď $250, $500 aneb $1000,
dle přání přistupujících členů.
taj., Moravia.
dý člověk stižený chorobou žalud tismu zastaralého nebo prudkého, zá
Poplatek, kterým se obnos pod
ku, jest darebákem; Mínil tím ří palného, svalového, nervového nebo 24. Český Prapor, F . J . Marek,
pory sbírá, platí každý člen této
Plánkového, a ť trpíte dnou, PivníhoOenaville, fd. 3. box 77.
ci, že takový člověk jest snadno lesti v loku nebo v křtil, a ť si celé 25. Ennis, A. Krutílek, táj..E n n is, jednoty měsíčně dle stáří, kdy při
podrážděným, zlostným a k násil tělo vás bolí a každý kloub je zne
stoupil a sice:
R .F .D . 6.
nostem nakloněným. I Sw ift pra tvořen, a ť si vaše ledviny, niéehýř 20. Slovan Jihu, Vine. Doubrava, Doba přistoupeni, na »2(10. *800. *1000.
Oli 180<>21 roků. . Ini-...(I... SOcriilft 10.60
taj., Skidmore.
vil, že jest nemožným, aby dva nebo íaludek vá s souží, pište mi a
přátelé takovou nemocí tip ici žili já vám dokážu bezplatné, že stává 27. Pokrok Moultonu, Ant. Mičulaspoň jednoho léku, který vás vy
ka, taj., Shiner, fd 3.
spolu: nesnesli by se. S tálé bole
hojí. Proto neodkládejte a pište 28. Karel Jo náš, Jo s. W ašíček,
sti nebo rozruch nervový jistě činí
ta j., W allis.
dnes,a příští pošta donese vám bez
29. Praha, Tom
Hlinka, taj..
člověka nešťastným, nesdílným,
platné úlevu v podobě jeiinodollaTavlor.
nespolečenským. Jemu šatnému to rové krabice léku.
30. H vězda Jihu, Jo s.' P. Klečka,
l'iKobí mnohou trpkou chvíli, ne
Jakékoliv mícháni záležitosti ná
ta j., Taitón.
boženských' anebo politiékých do
boť'Vidí, že nikým není milován,
J i . Pokrok Slovanů. I'r Stahala, e lísání J>)i schůzích *i zapo.vídá a
žák zesnulého jiriif. Sm-hnriiia 1
nikým vážen Neléči-li se.' zaslou
tajemník, Voakittn'.' j
Mosktě, osobního lékaře Alexan
bi"1 '* pov intintiti, jiřrdscdnjídho
ží silnou důlku, neboť hřeší na so
: \ i. Našinec, Tomáš Janota, taj., bratra . rá/.ně \ l-,aSdťn. podobném
dra III., firn» rii«ktMio.
bě ! * 'jiných. T rim rovo L éčivé
s.-» (■ 'rand Are.. MHAYAťKEK. AVIS. I Victoria, R .F .D . 2.
pádit /akroěiti.

Moravia, 4. října.
N a dotaz
br. Inocence Motala odpovídáme
asi takto:
B r. Motalovi se nejspíš zdá, že
kdyby br. Kuběna zemřel anebo od
svého úřadu upustil, že by se Je d 
nota na tom rozpadla. Byla-li by
Jedn ota tak špatné, že by měla jen
jednoho člena, který je schopen onen důležitý úřad zastávat, teď ]e
nej vyšší čas, abychom my mladí
členové hledali jiný jistější spolek,
kde m ají více schopných členů,
kteří mohou takové úřady zastávat.
Avšak m y soudíme jinak. Ja k nám
známo, má naše Jednota více čle
nů, kteří jsou tak schopni jako br.
Kuběna onen úřad zastávat a jsou
volni za ten samy plat sloužit, co
br. Kuběna na sjezdu přijal, a kte
ří jsou schopni dát za sebe záruku,
že vře řádně řídit budou. Toho mě
li jsm e příležitost seznat minulý
rok, když br. Kuběna nechal hla
sovat pro svůj návrh na $600 ro
čně. J á věřím v plnění našich zá
sad, rovné právo všem a žádné
zvjáštní výhody nikomu. Když
br. Kuběna má moc jiného zam ěst
nání a onen plat pro něj nestačí,
má nechat příležitost jiným, kteří
za len šatný plat jsou volni jeho
práci vykonávat, Zijem v Americe,
kde nechceme, aby se dle evropské
mody dělala nějaká bašta, neb vyš
ší třídy; kde jednotliví Členové po
žívají výhody na úkor jiným, toho
dolů, pryč. T ak , bratře Mótale,
přečtěte to pozorně a potom suďte.
Doufáme, že tento dopis bude vzá
jemnější dle vašeho přání; a těm
druhým ctihodným bratrům, kteří
se o mně zmínili, zůstanu asi dlu
žen. T ak doufáme, že tento dopis
bude všem bratřím vzájemnějším.
S bratrským pozdravem
Rudolf a Ludvík T k á č.

Slovanská
Podporující Jednota
Státu Texas.

J

R E U M A T IS M U S
jistě
vyléčím

Prof. J. Gartenstein

Drůbež a její dníhy.
I se krávy neplodnými. Je te d y p a tr-------- 1
no, 2e každé pravidlo má své vý
Drůbež dòli se všeobecně v šest jimky.
tříd a sice: drůbež slepičí, krocany,
Největší ústavy pro žír -vejmi v
husy, kachny, perličky a holuby.
celé Evropě jsou v Budapešti! a v
pěstujem e ji hlavně pro peří, ma
Rábu v Uhrách. Na podzim vepři
so a vejce. Třída prvá skytá v zechovají se v tak zvaných salaších
mi této devět desetin veškerých drůpo stu, ale též i 5000 až 10.000. ku-.
beŽnických produktů. Krocani, hu
jednom. Každý salaš má své
sy a kachny pěstují se nazvíce pro
rejdiŠtě, hnojisko a vyzděný rybník.
jich chutné maso, jakož < pro pe
Každé oddělení má též svoji váhu;
ří, totiž husy a kachny. Perličky
každý vepř váží se jednou za týden.
mají již význam podřízenější, ač
Vepři krmí se třikrát denně a při
nelze jim některé cenné vlastnosti
tom se pozorují: který nežere, ' dá
také upříti. P o krocanech jsou per
se stranou, a léčí nebo zabije. Od
ličky největšími hmyzožravci a pro
salaší vedou železniční koleje pří
to měl by se jim vstup do zelinář,
mo k nádraží, odkud se vepři tito
ských zahrádek dovohti. Mimo to
rozváží do četných měst evrop
ho z veškeré drůbeže není ani je
ských. Na podzim 1904 chováno v
diné, kteráž by ostražitostí svojí
Rábu 36.000 vějířů; v Budapešti
perličky předčila. Slepice jsou vel
150:000.
mi často hrabáním tak pilně zamě
Kdo vodu, mléko a ovoce cti, je
stnány, že na vše vůkol sebe zapo
menou, než u perliček je tomu ji dná v zájmu svého zdraví, své síly
nak. T y vždy za včas zjiozoriijí o- a blahobytu.

Rolnický .Vzájemné Ochrnttny
Spolek v Texas.
STrtTXI ÚsrltBDNi VYIluH.
J.F.Kriátok. plodseiln, Uolinnii, Tt-Ziis.
Jun Tauber, mlsloplt-dsedu, Colletto Stilimi.
Ant Knlháneh.'tsji'iiiMlk, Waller, T mi)*.
F. Holub, pokladník. Taylor. Tozal.
Inditeli - Frank ShlUor. Hreidiam, 'Ves.
lna. Dnéek jr , Caklwell, Tosai. Jan Tanber
'OolleceSlalion. Tosas.

P a n i L a u r a 8 . W ebb,
místopřtdttdkyié Unta ienkéln
litará M rychlí přibližovala. Seznal*
jsem vino Cordai a rozhodla lata a
láhev ledna Viratiti. Pozoroval^Jeem
první oléele Jakéal ulehčeni a olivata
(sera ho tři račslce o nyni dočtenu evá)
čas bez bolesti a budu to u n i nepře
tržíte užívat! až dosáhán dplnon
změnu."
________

stříže či jakékoli jiné hrozící nebez
V přítomné době nejlepší cenu¡| niku lak snadno nevyhynou. Proná»leduji Henuni do zrniny iivotn. Nemeš
pečí a ohlušujícím křikem svým vý
na trhu přinášejí prasata kolem 250
kejte a ntlvcjtc nyní vlno Cardul a *a;
chráníte se před chorobou. VinoCaťdui
strahu dávají. Chov holubů provádí liber těžká. _
nikdy se nemine svého cíle tolli ulechčlll
se většinou na farmách jen ze záli
churaví í*nč jakéhokoliv stáli. Vlno
Cardui ulechčilo poni Webb, kdyi se
by,leč v posledních několika letech
nacházela v nebezpečí. Kdy* dosáhnete
nelnu iivola, dopia pani Webb bude pro
stal se již m ísty důležitým odvět
Čis. akrů
k 111(1■ značili,
- • jako nyni. í .......
*
10. 300 po t 12.60 íikr
vím hospodářským a sice chovem
12. 80 " 35.00 »kr
trpí
13. 50 za 000.00
holoubat, kteráž v trhu velmi do
I
vím
H. 980 po 4.50 akr
I 15. 86 ut- 900.00
bře se platí.
I 1«. 760 I
*“ '
7.00 akr
Třída drůbeže slepičí dělí se zde
EMIL 3. MOTIN,
ve tři skupiny a tyto zase v něko
Hallettsvlllp, Texas.
lik samostatných plemen: Skupinu
prvou tvoří drůbež z oblasti moře
středozemního, kteráž vyznamená
vá se velkou snostností vajec a sla
svěcení nové síně pořádati bude řád
bou náklonnosti ku sezení. Skupi
nu tuto tvoří plemeno slepic hně
dých a bílých leghornek. Ve skupi
v pondělí dne 23. října 1905.
nu druhou řadí se drůbež americká,
jež pěstuje se jak pro vejce tak i
Začátek
a l i . hod. ráno. Něco, co E lk ještě neviděl. Hudební
pro maso. Ve skupinu tuto zařá
děna jsou plemena bílé a žíhané kapela z W est bude účinkovati. Tímto jsou všechny řády a obzvlášť řády
sousední
uctivě
zvány by nás návštěvou a spoluúČinkováním a jedno
plymouthské, wyandottky a červe
né rhode-islandské slepice. Skupinu tlivci vůbec v tento pro nás památný den poctili.
Slavnostní řečník p. A. Haidušek a jiní. O vzorný pořádek a vů
třetí tvoří asiatky.jež chovají se po
nejvíce pro maso a jsou to: světlé a bec vše jiné náležitě postaráno. Každého uctivě zve
Pořádající výbor.
tmavé hramahky, kočinky a lang-

Farmy na prodej.

Otada.
Tajemník.
l'oàla.
Ocker,
3.R. ScblUer.
Ocker. Trs«
8. Cyckm», '"Jos-. Ptaíek,
Cyclone.
UiiokholLs. Krank Krml». Iliiokboll». Do
Sentón,
t'h*e. Mercmlu. Sniloii.
6. Ulna- Ilo», .los. Ilcjťroančlk, IMinellos,
Hw .
. JapViirčák/řÓ' I. CaWwell,
8. Kosobud, Jan Koppa,
Hosobnd,
9. ŇovýŤábófjpl.N: Vávra.
Caldwoll.
10. Pom um. »Mart. Vrnbvl,
MohrnvllU*,
11. Oruuyor, '.UH baba), I d ¡V Taylor.
13. Ulkut,
Tom. lllWnt,
Taylor.
13. Murák,
Jo«, .Tomek,
lluokh.ilts.
Svadloflák. Jos.,Olii»,
Taylor,
Mitin.
Jos-Dutek,
KJttln.
16. Nelsonvllk1. Kraul, ichestu. Kelsonvllb
17. Howeaa, J. J. Koppu,
Ronfila,
18. Holík.
Jnìi II. Holík.
Hiilik.'
19. Waller, 'h i Mlkulenku.
Waller,
Krásna.
Fr. Puzdt-rný,
Wnlll».
21. Kaitllernard Auf, Večeřa.
Bast libri
. Niidn,

Nuda,

20. Piorno,
Jos. Peterku,
I Cumpo, Ad. Možlíek,
K. A. Knebl,

Zbráuek. Lilium,
30. Latium,
Paul lllahn,
Šeboitu.
31. Šebestu,
1.1). Knmns,
Konncy,
32. Kcnney,
llora, Jos. Vulehat, ml. Oakland.
34; Vsetín,
Louis Kartman, Sublime.
85. Radhošt-,
Ani. .lunáček,
llresluu,
37. Vytebrad, .los. Peřck.
tlalletUvllle.
38. Swcet Home, Jakub Prátek, Sivcct Homo.
89. Novohníd. .1. V.llozociiy, f d I. Mutilimi,
40. Grélvc,
Jun Mi|il,
Moiilton.
tl. Moruvlu,
A. F. Miku,
42. Přilba,
Kruiik llilý. (d I. Plutoniu,
43, Knziilčov. Karel Kabala, fd 4. Sflhulrnbmy
44. St. .lobu,
Florian Petr,
Reliulonbury
.los. Mlkcska ml. f d 2. Ablioll.
45. Uyiloll,
West,
Jos. Rvaček,
48. KUiuu,
West,
.1. P. Kohout,
47. Mnrak,
West,
48. Kujt,
Jan llenar.
.1. R. Čoček,
Mt. Caini, fití
49. Svornost,
50. Lysá Hora, F. W. Knbttza, Klk,
Knnls,
51. BnnU.J1111M. Vrla,
.los. Zápalka.
52. Krydck,
Reály,
63. Reokvlllť. .lan Vaniček,
Sealy,
54. Krcnllát,
Fr. Kačer. FD. ! Caldsrell,
55. Scblllorvilb .lun Hoiek, F.D.2. Victoria.
50. Murokvlllf. Jan Pafenlca,
Port Lavami.
67. Nkldtnore, Pelr NoJbálck, Skidmore,
58. Válok,
Fr. Ocufnl,
Zapp,
59. Slíva.
Jan lltrbi.
Wolinar.
60. Dubina,
JIH Hromádku, Dublnn,
01. lilelblervllh Jan Plnlck.
lllelblervllle
Jan A. Černošek, lai Granile.
02. Vlkov.
63. Ořeeb,
Jos. F. Křlitek, Molinai),
04. Sedan,
Jo«.
K
,
llerRcr,
shnnky.
Oři. Komenský, Frank Laitovleu La Granite.
07. Čistotu
Ani. Píenčlk.
Cillero,
Dlouho trvající plodnost.
08. Kovář,
Jan Adamčlk.
Smithville,
smllhtllle,
Oř. SmltUvlIlf. Jan Proytnit,
Dle zprávy vrch. úředního zvě
obchodník ve velkém í na drobno uejlepšich importovaných í 70. Kojtik,
Ony,
Jan Slila,
rolékaře Ostertaga ve Švábském
71. Kopecký,
llolid. Kalina.
Itulcravllle
domácích vinných likéru a doutníků.
72. Faycltcvllb Mart. Ryr."
Fayettevllle,
Gmílndu,zabita byla v tamních jat
73. ťnmeron.
Fr. Žárosky
kách kráva — dle udání majitele —
74. Yoakum,
Fr. .1. Vnllček. Id8 Yonkiim.
75. Rožnov.
.los. Pokorný,
Itnliiov.
33 roků stará a po 31 let v jedné a
Ilari. Zálkodn.
70. F.llltiRnr,
BílinKer,
MART, T E X A S .
ELK , TEXA S.
téže stáji chovaná. Kráva ta doná77. Clrclovlllc, Jas. Mntýsok.
ťlrclevllle,
Rolianeo,
sela prý pravidelně telata a také | Z A V A Z U JE se, že pošle do všech měst prohibiěních i mokrých v 78. Nové limu, Fr. Mírka,
Wheclook,
„n
i„
Texas každý "b ran d ” nejlepších likérů v zajiečetěných quartech, 79. NováMor.iVa, Vlno Škubal.
80. Smetana.
JlndF. Blaíek.
Smetaní,
ph porálce shledána zablezlou. — , Kalonech, sobdkícl, neb sudech, fra c h tm neb e s p to s io š C.O .D .,
81. Olomouc.
Tom. Holík,
i '.illese Statiop
všeobecni: platných názorů má | $1.5 0 do $4.00 anebo peníze vrátí. M á stále na čepu 30 rozličných sl
88. Halenkov. .lot. Výmol».
Kurten.
:a to, že ve věku 20 let stávají dard druhů. Pište mu o cenník.
83. Holland,
Fr. llobnllk.
Holland

WlÑEor CARDUL

Velkou dedikační slavnost

Nové Kvéty v Elk, McLennan Co., Texas,

F . H . W O J T E K ,

NSW BANK SALOON, X F A IE B ’S
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Odpovédi k dotazům vúle-

Kde není osobního majetku . Je-li k poslední vůli po jejím
— —
— : . ________________ i dosti i a zaplacení dluhů zemřelé- stvrzení připojen dodatek, kterým
testátor činí v závěti změny, tako
Clini«, 2,,. srpna- - MSm v po. ho- < * n e "» v itíh o majetku «
II dvojí trin i; kt.rouž vátn zasílám |1 tomu « • * » bí ,i ¡ » « ¡ ¡ » M ajtt.k vý dodatek musí býti vyhotoven a
biů?í<d»ýti
odkázáp
jakýmkoliv
osostvrzen
tím samýin způsobem jako
k prozkoumání. Jed n a jest Červená,
táli ne še po zenii a každým rokem bfpi, jaké vdaný jtí¿¿enám, - neipjuv-’ poslední vůle.
£{ttům,cl^rotnyslným,
blírfcúm
Atd.
Odvolání
nebo změna závěti mů
se množí a všem plodinám Škodí
Poslednji, vůli může učinili každá že se státi na žádost Testátora ane
D ruhá je zelená a točí se. po-rostli'
pifaba,
kteřá
dosáhlá
zákonem
pře
bo
následkem
nepředvídaných onách do výše, je jí pořád stejné an
nepřibývá ani neubývá. >ía orání depsaného věku a. jest při zdra kolnosti.V prvém případě můžezávých
smyslech.
Všeobecně
vzato,
větce buď učiniti novou závěť oojsou obé dvě moc tvrdé. Již jsem
zkoušel oráním ji vyhubiti, ale ne-' osoba mus£ byti jedépadvacet let zději, nebo úmyslné ji zničiti anebo
jde to, poněvadž má kořený velmii star^, abjfrittohla odkázat pozemek, kónečně písemně ji odvolati tímtéž
hluboko a vždy z nich vyhání zno V v mtyjlia státech' «yžaduje zákon způsobem před svědky jako když
va. Zděltfemi v “ Obzoru"/neďalá- íéhož věku při odkazu (feobního závěť samou činii.
Okolnostmi může býti závěť zru
li by se .nějakým způsobem-vyhubi- majetku,. V NewYorJoi může oso
ba mužská i8 let stárá učiniti od šena, když na př. teetátor se po
ti.
J . Laníček.
kaz
osWmího
majetku,
ženská"
pa)<
zději ožení anebo dítě se mu . naOdp.
Po prozkoumání rostlin'
rodí.
zaslaných p. L-aníčkem shledávám, po i6. roku již práva toho nabyvál
Uobrá rada pro čtenáře novin.
že první. bylina, s úzkými lišty .jest V Texas vyžaduje zákon \’ěk z i let.
Z dravý rozum a úplná paměť
Každý z nás čte noviny, do roka
obyčejná citlivka (Schrankiä) ¡dru
há, se širokými . listy, jest druh Ijíjou vždy hlavními podmínkami přečte se v každé rodině spousta
svlačce
(Bindweeds).
Neznám platnosti poslední vůlé. Z té pří potištěného papíru časopiseckého
prostředku, kterým by se toto býlí činy blbci, choromyslni, osoby opj- a přec neumíme dosud náležité vy
dalo vyhubiti z pole kromě dokona lé, slabomyslné a nepříčetné nemo užiti všechno to bohatství informa
lého obdělávání. Obě tyto rostli, hou platné poslední vůle učiniti. ci, které nám noviny den za dnem
ny jsou stálé (perennials); mají ne Odkaz vylákaný podvodem je.také poskytují! Spatné vykořisťujeme
jen silný hlavní kořen, ale též vy neplatný, b yť i závětce měl schop tu velkou denní práci moderní žur
nosti plátnou vůli učiniti.
nalistiky a tak si nahromaďujeme z
dávají mnoho semena. Aby vzrůst
Poslední vůle musí býti psána,
odložených časopisů pouhou záso
se obtnézil, třeba hlavní kořeny vyvyjma takové, která učiněna vojá
bu pro balení atd., ač téměř každý
kopati, jinak rozmnožuje sc hejli
kem v činné službě ve válce, anebo
sloupec novin nabízí nám trvalý- nloto rok od roku. Dále třeba roštnámořnjkem na moři. Tyto osoby
žitek — marně. Pravdu těchto slov
liny posekali dříve než semeno
mohou učiniti platnou ústní posled
pocítí člověk nejlíp, když něco na
dozrá. —
ní vůli, s podmínkou, že vyhoví ji
O. M. Ball,
léhavě potřebuje,o čem kdysi v no
stým zákonnitým požadavkům po.
řiditel botanického odděleni
vinách četl. Tu by nčkdo rád vy 
kud svědků atd. se týče.
A. & M. College.
čistil
skvrnu, jiný odstranil houbu
Platná jioslední vůle musí býti
z bytu,ten pídí se po adrese odbor
B u c k h o lts , i6. září. — Prosím , podepsána závětcem Čili testátoníka
lékaře,
onen může si rozlámazdělte v “ Obzoru" jest-li má plat rem anebo někým na jeho místě, v
ti hlavu, kdy se stala nčjaká důle
nost závět, když si ji Člověk napíše přítomnosti a na žádost testátora.
žitá událost — však každý z nás v
sám. Někdo praví, že nemá plat Podpis musí býti učiněn u přítom
životě stokrát už zažil mrzuté roz
nosti, když ji nenapíše advokát.. nosti všech svědků. V případů,
paky marného vzpomínání - - paT éž zdělte, jest-li musí být na zá kde jiná osoba na žádost testátora
mět na novo osvědčila se býti ne
věti podepsaný jeden nebo dva za‘ něj závěť podpisuje, musí testáspolehlivou, a ono číslo novin —
¡vědkové a musi li býti potvrzená ¡ ,or Přf,d svědky dotvrdili, že tak se
¡talo na jeho žádost a že podjiis dnes tak drahocené, je dávno zni
úředníkem a kterým.
“ Bratr'
čeno, tak nastane pro ubohého za
uznává
za
svůj.
Závětce
musí
rov
Odp. — Z áv ěť patřičně napsaná
pomnětlivého čtenáře buď trudné,
má platnost, a ť ji napsal kdokoliv něž před svědky, kteří listinu pozdlouhavé, mnohdy jiné nepoměrně
— advokát to býti nemusí. Svěd  depsali doznati, že tato jest jeho
nákládné pátrání — nebo škodal
kové na závěti m ají býti podepsá- poslední vůlí. Toto prohlášení je
A přec, jak snadno dalo se tu zani, aby dosvědčili pravost závěti a zvláště důležitým. Z áv ěť musí bý
chovati, co nám noviny tehdy na
zdravý rozum testátora. Potvrzení ti podepsána nejméně dvěma svěd
ky, (v některých státech žádá zá bízely a denně nabízejí! Přijme asi
úředníka není tu nutno.
kon tři) a tito musí jednati co ta každý čtenář novin s povděkem d o
Poslední vůle
koví na žádost závětce samého a- brou naši radu: Pořiďte si příruční
n jirnvidln vztahující se ku vyhotoveni nelio na žádost někoho v přitom- knihu rozdělenou na rozličné obo
téže.
nosti závětce. Podpisující se svěd ry, vystřihněte denně z novin, co
Každý majetek, a ť nemovitý ne
kové nesmí miti nijakého podílu V ás zajímá, co se Vám zdá důleži
bo osobní, může býti odkázán po
na odkaze testátora. Svědkové té nebo pro budoucnost potřebné,
slední vůlí. V případu však, že by
a vlepte tento výstřižek do knihy
osoba odkaz vykonavši zemřela a musí podepsati poslední vůli v pří
tomnosti závětce, a v Texas, New na patřičné místo. J e 1 to denní ne
zanechala dluhy, zákon dává vyko
Yorku a některých jiných státech patrná práce — ale co tím uspoříte
navatelům dosti osobního majetku
též v přítomnosti jeden druhého. zbytečného, zhusta marného pátrá
zemřelého na zaplacení jeho dluhu, V T exas musí svědek býti nejméně
ní v příští době a jaké třeba Škodě
bez ohledu na podmínky poslední 14 let stár.
tím ujdete!

Váha a míra krmivá.
Hospodářské časopisy, právč tak
jako odborníci přednášejíc? na rol
nických sjezdech, uvádějí zpravi
dla vyrovnané krmné d ávky pro
dobytek v librách. Mnohý rolník
b y ť i nejlepší vůli měl dle návodu Q
těch se zachovati, i když má doma
váhy, brzy toho zanechá, poněvač
vážení vyžaduje mnoho času a prá
ce, krátce je takové “ papírové"
krmení zdlouhavé a nimravé. Pro
to věnovaly stánice v Connecticutu
a Massachusetts otázce této svoji
pozornost a upravily tabulku po
rovnávací, v níž udává se mnoho-lí
váží kvart toho neb onoho krmivá.
N a každé řarmě kvart jest míra
nejobyčejně|ší. Z tabulky té vysví
tá, že kvart ječmenového šrotu vá
ži jednu a jednu desetinu libry;
kvart celého ječmene půldruhé fl,. ;
celý kukuřičný šrot (totiž rozšrotované klasy kukuřičné) jednu a čty
ři desetiny libry; kvart kukuřičné 4
mouky váží půldruhé libry: kvart
celé kukuřice drolené váží libru a
sedm dese.tin; kvart moučky ba
vlněného semene váží půldruhé li
bry; kvart kličkové mouky váží
jednu a 4 desetiny libry; kvart pokr utin nového způsobu váží devět
desetin libry; kvart pokrutin staré
ho způsobu váží libru a jednu de
setinu; šrotovaný oves váží sedm
desetin libry; kvart celého ovsa vá
ží jednu libru; kvart pšeničných 0trub váží půl libry; kvart šrotované
pšenice jednu a sedm desetin; kvart
celé pšenice váží jednu a devět de
setin libry.
£
Člověk může žiti bez jídla 20
dní— “ umělci v postu” přivedou
to na 30—40 dní; kočka 15 — 20 dní,
ale při tom také piti; pes až 30 dní,
ale nemá-li co piti, zhyne již osmý
den. Králík vydrží 14, holub 10,
vrabec jen 2 dny. Nejotrlejší jsou
želvy; zjištěny jsou případy, že žel
va 2 léta bez potravy vydržela.
LITEItATIJKA.
Kalendář “ Amerikán" na rok
1906 došel nás počátkem t. m. Jest
to již 29. ročník tohoto oblíbeného
kalendáře. Čítá 320 stran kalendá- ^
řové, zabavné a poučné látky a 115 ^
obrázků vážnéhp i žertovného smy
slu. Č ásť povídková a zábavná čítá
na 240 stran veskrze původní čet
by. Úprava kalendáře jest pěkná.
Stojí pouze 50 ctů. Adresa: Aug.
Geringer, 150 West i2th. St.,
Chicago, 111.

o
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Pěnivá smetana.
V době zimní a v časném jaře začasto smetana tak silné se pèni, že
jest téměř nemožno máslo stlouci.
H lavní příčinou úkazu toho jest
smetana z mléka krav delší dobu
již stelných aneb zasýchajících,
jichž mléko dává smetanu poměrně
řídkou. V době té mléko krav jest
velm i lepkavé a máselná tělíska
značně menší. Rovněž tak i zimní
píce má nemalý vliv na jakost mlé
ka. Zim ní píce stužuje totiž ináselný tuk a máslo z něho nerozpouští
se tak snadno,jako máslo letní.Máselný tuk v zimě obsahuje více stearinu, jest více lojovitý a z příčiny
té tedy hůře se stlouká. Máslo nestlouká se tlučením, nýbrž otřásá
ním drobných tělísek máselného
tuHtí.
Tělíska tato jsou tak nepatrná,
že průměr jich jest pouze jedna až
dvě desetitisíciny palce a proto je-li
v máselnici mnoho mléka, zmenšuje
toto sílu nárazů, otřesů a zabraňuje
těmto tělískům jich spojení. Hustá
smetana proto z příčiny této snad
něji a rychleji se stlouká, než sme
tana řidká i když teplota obou jest
stejná.
Pakli stlouká se mnoho studené
smetany a je-li ještě k tomu smeta
na ta řídkou, počne se nám pěniti
a spojení tělísek máselného tuku se
prodlužuje. Při stloukání spojují
se napřed v jeden celek větší má
selná tělíska a je-li pak smetany
příliš mnoho, otřásán! smetany jest
jen zvolné a proto vyžaduje to o
mnoho více času než všechna ta
drobounká tělíska ve větší zrna má
sla se spojí. Stlouká-li se smetana
za vysoké teploty, tu zcela přiroze
ně tuk máselný jest měkčím a těli
sk a ona rychleji se spojují a máslo
zčerstva se stluče. Však rychlé stlou
kání není nikdy správné a to proto,
poněvadž velká tělíska máselného
tuku rychle se spojují a’ ta drobná
zůstávají v podmáslí. Z příčiny té
nemožno tak zvané a vychvalované
rychlé máselnice odporučovati. J a 
kýkoli způsob násilného a rychlého
spojování tělísek tuku máselného je
škodlivý, neboť ním mnoho másla
se ztrácí.
Smetana řidká ku stluČcní vyža
duje mnohem vyšší teploty než-li
sm etana hustá a to právě násled
kem většího množství mléka, lež v
sobě chová. Proto také lépe jest
stloukali v zimě smetar.it hustší a
tuto lak zahřáli, aby snáze v máslo
a t o nanejdéte v 25 a ž . 30 minu
tách se «tloukla.

Opatřte dojnice na zimu.

• r >

Dosti často slyšeti lze: mlékař- *
ství se nevyplácí, tam a tam také £
založili si m áslárnu, ale za půl roku
toho nechali a kdo do toho co dal,
•
0 to přišel a ještě byli rádi, když
dopláceti nennisili. Ptáte-li se proč
ten neb onen podnik takový zanikl, I Q
dozvíte se příčin všelijakých, ale /
zřídka kdy příčiny té pravé,totiž že ^
sami ti íarméři mnohoslibný pod •
nik svůj zakopali. Nekaždýrád při
zná se ku vlastní vině své a b y ť i
tu a tam některá máslárna zanikla,
není to přece důkazem, že m léka ^
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Jest to Vaší věoí.
dělejte jak chcete

*

?

Máte na vůli podlehnouti chřipce, horečce a zimnici
anebo užívati

C Sv. Nikodéma Odváděči Chili Tonic ^
a uzdraviti se za jeden den. L ék tento stojí pouze
25ct., poštou 27ct. Ulehnouti se zimnicí jest tuze
drahé a nepříjemné za jakoukoliv cenu.

Sv. Nikodéma Chili Tonic je všude k dostání; jinak
Lékárnu Sv. Nikodéma.

.. .

pište

........... ..

Hnllfttsville, Texas.

B A L S A M IA jest ticjlupši lék od ka&le.

2

~~

7

C e n a fio etti. ^

řem' se nevyplácí. Ano, ono se lépe
• i > < i i i >
U
t e
< j t
vyplácí v zimě, nežli v letě, pakli
sena stačí na obházení stran i stře- ++++++++++Ý+++-5-+++++++++++
řádná péče jest mu věnována.
Nikdo nemůže očekávati, že se ! chy, a b y ť by i ve všem nevyhovo
budou krávy vypláceti, pakli je p o  vala, jest stáj taková přece lepší, 1
lo vyhladovělé nechá venku mr- než šíré otevřené pastviště nebo les.

t Zlaté hodinky zdarma!

znouti. Dojnice, mají-li užitek dáti,
musí miti na zimu vhodné přístřeší
a to jak pohodlné tak i zdravé.
Mnoho-li však najdeme takových
stájí, kravínů, jež by nebyly přímo
pařeništěm dobytčí tuberkulosy?
Než-li teplou, a při tom mokrou
stáj, kde v hnoji a močůvce skoro
piovati lze, raději vidíme kravín
studený, ale suchý. Ještě štěstí, že
1 tu jest zlatá cesta prostřední, to 
tiž že můžeme miti kravíny nejen
teplé, ale i suché a dobře provětrávané.
Kde na farmě takový kravín jest
a v něm dobrým dojnicím dostává
se všeho, co jim k duhu jde, tam
pak radost jest mlékařiti a to provésti lze na každé farmě, jen když
jest k tomu dosti dobré vůle. D oj
nice musí býti drženy v čistotě a v
dobrém zdraví, ony musí miti a dýchati čistý vzduch, očekáváme-li
od nich, že za práci naši odvděčí
se nám hojností dobrého a tučného
mléka. Kráva, která jest vystavená
všem různým nepohodám, dešti,
sněhu a mrazu, ta poskytnutou píci
spotřebuje hlavně za palivo k udr
žování tepla, a při té i nejlepší vů
li nemůže ovšem pak píci tu proměniti v mléko.
Jso u ť sice případy, že člověk i
při nejlepší dobré vůli memůže lo
ktem do kapsy, a le také nikde není
tak zle, aby se dobrá teplá stáj pro
dojnice opatřiti nemohla. Několik
kůlů a něco prken vždy na farmě
se najde, a po případě i když jest
nejhůř, vystačí na to i mladé lesní
stromky. Z materiálu toho dá se
dobře zbudovali kostra potřebné
stáje, pár for slám y, nebo starého

: BURT’S RACKET STORE, +
Moderní etroei.
West, Texas.
|
Někteří lidé se sice zdají býti n e-1
Počínaje říjnem dáme kažzávislými, ale ve skutečnosti jsou
otroky svých zažívacích orgánů. •f dému, kdo odkoupí za 5oetů.
■ zboží,lístek a takto příležitost \
"Nesm ím toho jisti” , “ Můj žalu
[ získali krásné, na 20 roků ;
dek toho nesnese", “ Jsem obětí • zaručené hodinky, se strojem !
nezáživnosti", " l i ž jsem měl na ! Waltham něco Elgin, o 7 ka- ;
mále, jak jsem trpěl křečjni” , — 1 ; menech. Tah bude se odbývali •
31. října.
takové a podobné nářky slýcháte
Prodáme Vám:
od otroků zažívacího ústrojí. Velký i
moderní osvoboditel je Severovaj
Žaludeční hořká, jež jěsř nekla
mným léčivým prostředkem. Pan !
Máme úplný výběr střevíců !
P. K. Mines z Clarksburgu, W. j
; pro muže, ženy a děti.
Va., nám píše takto: " B y l jsem ce
Karel Haidík žádá své přá- .
lý sesláblý od obtíží žaludkových,
; tele, aby jej brzy navštívili v ;
prudkých křečí, nesmírných bolestí ¡ • lhůtově laciném obchodu.
a neměl jsem žádné chuti k jídlu. ! Ochotně každého obslouží.
Severova Žaludeční hořká mne sesilila a upevnila. Odporučuji lék
Hodláte-li koupiti hodinky, kle
ten každému, kdo trpí na nějaký
neduh žaludku” . Cena 5octů. a Jti. noty, hodiny, porcelánové, stříbr
Ve všech lékárnách, aneb u W . F. né nebo skleněné nádobí, navštivte
Severa C o., Cedar R apids, Iowa. mne. Mé ceny jsou mírné. Z a vše
; se ručí.
Dobrý syrob připravili se dá z
B. F. JACKSON,
kukuřičných šáchů tím způsobem,
hodinář a zlatník.
že vaříme klasy, nejlíp červené,del
CAUIWKM,. TF.XAS.
ší dobu ve vodě a pak vodu tu naleje na takové množství cukru, jak
hustý ryrob si přejeme.
pozemku, při stálé vodě se na

6000 akrů

lézajícího, na prodej.
Stone'sLiverRegulalor,(Stone-ňv
Silitei Jater) v plechových krabi
Pouze i l/ i míle od města Falls
čkách většího obsahu než jin é, ja  City v jiolské a české osadě. Kupci,
kost zaručená, 25 ct. n eb o 5 za í i . kteří přijedou, mohou si dílce vyStone & Hitchcock, Nárožní lékár- \brati. Cena <12 až 814 akr. Další
podrobnosti zdělí
na, Caldw ell, Texas.
Joe KollMlzIcj,
Severňv Vlastenecký kalendář na
Ko-q-lusko, WIImm ť*., Tria*.
rok 1905 dostanete ve všech lékár
nách zdarma. Ne-li, pište nám pří
Máme na skladě S v . Nikodéma,
mo. Má pěknou úpravu a obsahuje
64 stránek zábavného a poučného ; Severovy a Form ánkovy léky.
čtení. W . F . Scvefa Co., Cedar
Stone & Hitehcock,
Rapids, Iowa.
I Nárožní lékárna,- Caldwell, Tex.

Louky se také hnojí, nezapomí
začátku, jakmile jsm e ji na semeno
Výběr kukuřice un semeno.
V Časném podzimu vybírali ku vybrali. K účelu tomu nejlépe se nejte na to. K hnojení se upotřebí
kuřici na semeno není vždycky nám hodí prkna položena přes trá- kompost, rozředěná hnojůvka, kaisprávným. Pokusy provedené jak mečky sýpky nebo kribu, kde teplo nit a louky kyselé možno i trochu
s kukuřicí tak i jinými plodinami, není tak značné a kde vzduch vol povápniti. Na podzim je k tomu
nasvčdčují tomu, že nejlcpŠfch vý ně probíhati může. Na prkna ta doba nej příhodnější.
sledků docílí se vždy z takového ková položí se jednotlivé klasy ku
Od myší v chlévě si pomohl ná-1
zrní, jež ponecháno bylo na stonku kuřičné a když pak po čase jak ná
hodou jeden farmer. Pomocí lapá
neb stéblu po tak dlouho, až doko leží vyschly, uschovají se na půdě
ků
chytil živou myš, jejíž zad e k1
nale dozrálo. Vylupujete-li kukuři nebo v sýpce, tak aby stále v suchu
namočil do thčru a pustil ji na svo
ci, kteráž na stonku úplné nedo byly a myši na ně se nedostaly.
bodu. MyŠ vklouzla do nejbliŽší dízrála, buďte jisti toho, že zrna její Tím zachováme si ku sázení pěkné
ry. Ale po chvilce objevila se v I
neobsahují tolik výživných látek, semeno, z něhož slušnou úrodu odruhém rohu chléva,pobíhajíc zma
jako zrna kukuřice, kteráž nadobro čekávali můžeme.
teně. Z a krátko opět se ztratila. I
na stonku dozrála. Z rna nedozrálé
U dobytka čistokrevného poža A si po % hodině, když farmář při-1
kukuřice mohou sice miti velkou a
duje se co důkaz výkaz z matriky, šel do chléva, viděl tam mnoho |
dobrou klíčivost, než při tom zpra
pedigree” . Však to není m yší, kterým se nechtělo zpět do I
vidla nedostává se jim dosti život
všechno. Tím se ještě nezaručuje a do děr. Pomocí psa je hromadně :
ní sily. aby v případu nepříznivé
nezajišťuje, že takový má všechny ubíjeli. Z a ,.f.l hodiny .abili jich :
ho počasí tomuto se zdarem vzdodobré vlastnosti, jaké se od plémě 40. Aby se ostatních zbavil, natírá I Uíivá ».miovfeobocní >tm«l u vidy immUtg ehirovati a jej předržeti mohla.
,,
,
, 1 »lnu- Odstmnl kafe), imitun-ni u la grippa
toho požadují. T ak jako jablko se díry
myši therem, jehož zápachu lastu aavyiččf, aasuji ale.
Pakli vybíráte kukuřici na seme
někdy daleko od stromu zakutálí, j my5i snésti nemohou a jenž dobytJ. C. MENDEN HALL,
no se zřetelem k tomu, abyste si
tak jako i v nejlepších rodinách se ku je ,',p|ng neškodný.
Nhr«d«i ■ ■ jitet.
■ «• u t IIU.i »
zajistili ranný druh kukuřice, učiní
vyskytnou dítky nezdárné, tak i v j
te nejlépe, pakli procházíte polem
rodinách domácího zvířectva vy
j i S, í d rb te iu ,= M 8 " u .v e sp rin g ,
y ä j v e ttu r a li,
včasném podzimu, prohlížíte jed
Mo., kupuje od mlékařů čeř'
skytují sq i při plemenech a rodech field,
I
lé k a ř , ran h o jič
notlivé klasy a vybíráte si ony, jež
zvrhlíci. Proto při koupi plemen- stvé sbírané mléko za 75 centů sto
a m a g is t e r p o ro d n ictví
jsou nejvíce dozrálé. Učiníte-li tak
liber, jimž pak s drobně rozseká
níků aneb kusů čistokrevných,
avaen com i t y , T e x a s .
po tři až čtyři roky, vypěstujete si
sí se hleděti nejen na “ pedigree” , ným lojem mladou drňbeř vykrmu
ovšem ranný druh kukuřice, ale při
___ _
nýbrž také bedlivě prozkoumali, je. Mnohdy vykrmuje se v obralom zcela možno, že seslabíte její
má-li dotýčný kus vlastnosti, jaké dách společnosti až 75,000 kusů'
,2 S i
životní sílu a zdatnost.
drůbeže.
se od něho očekávají.
Kdo dobře výběr kukuřice na se
N a stráních není radno pěstova
meno provésti chce, nechť předem
Vyplatí se vám kupovali léky v
lékárně, nejlacini
...................................................nějším
připevní si na zadní čílko vozu ně li plodiny vyžadující častého ob Gramm-ově
jakou obyčejnou bedničku,na jeden dělávání, poněvadž v tom pádu vo to obchodě toho druhu v Ti
N ejlepší china soctň. unce, lněný
P rávě jsme obdrželi káru vozů
da
při
bouřkách
a
déštích
odplaví
nebo dva bušle kukuřice. Když
olej 75 centů gallón, chloroform
kukuřice se vylupuje řádek po řád pokaždé mnoho těch nejcennějších pro dobytek ioctň. unce. Zde Hickory a káru vozů Studebaker.
Železného
zboží máme úplný vý
ku, nechť každý pěkný klas, jenž součástek. L épe je stráň takovou též dejte si připravili léky dle lé
se mu zamlouvá, hodí do oné bed ositi travou, která zpravidla vynese kařských předpisů, neboť jen či běr. Čerstvé stravní zboží dostává
stých
léčiv
užíváme.
Rovněž
máme
me denně. Nejlepší obuv a nejlacinničky. Často se stane, že při. vel tu více nežli kterákoliv jiná plodí, ___ na skladě školní a psací potřeby,
. .
...
..r
r
/ šf střížní zboží. Obleky od >2.50
mi bedlivém vybírání nedostaneme na, kromě čehož půdu drží a zame. . .
! košíčky na jídlo a jiné zboží v léza den ani buši ba ani pól bušle zuje odplavení této.
^
j kárnách prodávané. Ed. Shiller, do ftio.oo. Veškeré zboží prodává
nejlepších klasů a když pak ty ve
Plesnivý chléb ivlřatllm nedávej. ie sk >' P o d av ač, vás tvU o m llá ob me lacino. Navštivte nás a zkuste s
námi obchodovat.
čer ještě jednou prohlížíme, pone le. Vepři na přiklad po plesnivém
.
E . H. Mitchel.
cháme si jen klasů několik, kteréž cblebfi trp! prudkými bolestmi ' CHAS. GRAMM, předlij lékárník,
Kvitance a jilnomocenství do Raskutečně v každém ohledu doko vnitřními, tlučením srdce, ochrnua we 1 ^ exaSi
kousko-Uherska
správně vyhoto
nalé jsou. Způsobem tímto, nežli nutím zraku a zpravidla hynou.
,
..
.
- . , vuje firma F. Brodský & Co., 1389
všechnu kukuřici sklidíme, přece T éž koně, drůbež a jiná zvířata po- " O
C s J c l W ö l l 3 . O K O l l . 2. Ave., New York; poplatek *4 .oo
získáme dosti potřebného semene vážlivě churaví po plesnivém chleChvalně známé X X X a Texas i s konsulátním ověřením; rovněž
pro příští rok.
bě. Proto pozor na pomyje, nejsou- Bride San-Antonské pivo je vždy k vym áhají podín t pohledávky.
lísrhoTáfání kukuřice nu semeno.
li v nich plesnivé kousky chleba, i dostání u Frank Schräder v Cald
M l'in.l I Ml .11 i: NÁHRAŽKY.
Práci této by se měla věnovati Chléb plesnivý patří na oheň.
! w ell, Texas. BeČkoyé pivo máme
Není nic tak dobrého proti m alá
větší pozornost, než jak zpravidla
..
, .— ...
--------- , ,, , vždy uložené v lednici a tudíž stále
rii, zimnici a horečce jako Dr.
Mnohdy
p
M
U
K
,
mladých
Poätovn(
ob¡,d
„
á
v
kv
re
se děje. Budiž pamatováno na to,
vepřů, že zuby Špičáky nerostou ,
. , , ,,
. .
,,
, , , Mendenhall-a lék proti zimnici a
že kukuřice při vylupování obsahu
.: . ,
7
"suchých míst rychle a pečlivě
pravidelně a vzrůstajíce dodutinv'
. . . -. * horečce Užívejte ho jako všeobec
je v sobě vody .asi za jednu třetinu, ,
,
............... ...
,
i vyřídíme. Přijďte mne navštívit, až né silivky a vždy namísto chininu.
tlamní vadí při žrádle. Zuby tyto .. . .
, ,,
c , .
váhy. Pakli tedy sušíte takovouto
. 7 7 I přijedete do Caldwell. S učtou
Jestli vás neuspokojí, zašlete před
zovou se všeobecně vlčími či vlča„
, ., ,
.
ní stranu krabice J . C. Mendenhallkukuřici vtep lé-a Špatně provětrá- ,
,,
. . . .
, , , .
r ra n k S c h m ie r ,
ky. Nejlépe .učím chovatel, když
ovi, EvHiisvilIc, Ind., a obdržíte
vané místnost i* tu ona zcela-přiro
pět.
M-ám na skla tě úplný výběr léků l” "i
st n'- se zapaří, »plesniví a tím o- podobné zuby kleštěmi vyštípá, avepři bez závady mohli žrát a Or. Forniártk. Krajané, kt< ři m i < -...
. . . . . .
. .,
„
všciirk’-fičeli svému se‘ rozhodně by
nromiívríli '
•
Světi.-nam v «tei stroj NewHom e
prospi h lh j—------ -------ryto plejí, mohou je oi-drž. ii ka/.-'|:(ll, p r, ýždv /a h m ou cenu ve
m hodí.
Proto radno jest siišíti kukuřici
M ladá prasata třeba krmili ne-: j ou chvfli
skladě, j. nž vedi- R I) Zúmwalt
|
Alois Matula.
Matula. I v H alK ttsville.
aa semeno pozvolně a to-hned ze1 ¡přetržitě tak, aby ne/akrněla.

Dr. MendenhaH’a
lék proti zimnici
a horečce.

''■ èimMJékitiitrfe.- *
Osobu pokonsanápseui je v Čínč
léčena zvláštním způsobem. Do
dvou pískovcových láhví naleje se
víno a láhve ponechají se nad oliněin tak dlouho, až víno uvnitř se
vaří. To se po té vyleje a žhavý otvor láhve přiloží se na pokousané
místo, kile se ponechá tak dlouho,
až je láhev naplněná krví z rány.
Pak se stejný proces opakuješ dru
hou láhví. Pokousanému dá se po
té ještě rýžový odvar, v němž bylo
svařeno sedm španělských much.
Čínští lékaři rozeznávají též šest
náct druhů kašle, kašel od nastuze
ní, od vilika, od horka, od smutku,
od zlosti, od únavy, od nezáživnosti atd. Pakli musí být v Číně nříznuta ruka nebo noha, je úd ten
uměle uu slunci vysušován, nežli
je uříznut. Netřeba podotýkat, že
staré čínské lékařské methody jsou
čím dále tím více zatlačovány, a v
Evropě a v Americe vystudovaní
řádní lékaři zavádějí tam moderní
lékařství, zejména mezi lepší tří
dou. Massy čínského lidu léčí se
však dosud různými způsoby, při
nichž by nám vlasy vstávaly na
hlavě.

t r p íc ím u

?
přinášíme utěšenou zvěst’, v pravdě jistý a spolehlivý lék, všemu
lidstvu stiženému chorobami plic, kašlem, nastuzením, zaduchou,
záškrtem, zánětem průdušek, chraptivostí a obolenými plícemi.

který už čtvrt století jest lidem k užitku, skutečně zažene váš ka
šel, zahojí ztrhaná vlákna a navrátí vám sílu.
Cena 25c a soctň.

|

“ Byl jsem silně nastuzen u ustavičný kašel působil tul velké
utrpěni. V áš Bulsúm pro plíce zjednal ml zdrávi i silu. Po
šlete tni ještě jednu láhev pro nemocného přítele.”
Louis Hrlvnuk, Wiltniugton, Del.

Životní síla.... Nehody. . . . . .

Slabý žaludek činí člověka
slabého. Dobrý, zdravý ža
ludek dodává člověku život
ní síly a ráznosti. Hleďte
dosici zdravé chuti k jídlu,
překonejte
nestrávnost
a
nezáživnost, zmužte se a o b 
novte svou sílu, zdraví a
dobrou náladu, k čemuž při
spěje vám

lze upravili velmi chutně a nelze je]
skoro rozeznali od másla, když je ¡
škvaříme s několika lžícemi mléka.
• Sádlo takto vyškvařené dostává
barvu, vůni i chuť másla. Musí se
však často míchati, neboť se rádo
připaluje.

Nečistou pleť
v obličeji zjemníme nejlépe každo
denním mytím boraxem, který je
. mírným a nedráždivým prostřed
kem. U materialisty koupí se čistý
a rozmělněný borax, který přimí
cháme do vody (nejlépe měkké).
Možno také do vody kápnouti ně
kolik kapek ambrové esence nebo
vody růžové.

$

Severů v Hnisáni pro plíce, }

Sádli.

Lázeil ze slámy
jest odvar z ovesné slámy. Účinku
je při zatvrdlostech na nohou, mír
ní suché lámání, pomáhá ode dny
v nohou, od bolení v kloubech, od
kuřích ok, zarňstají-li nehty do ma
sa, jsou-li pryskýře na nohou a
jsou-li prsty potem rozežrány a
hnisají.li.

l id s t v u

Severova Zittii
»
Cena 50c a $ 1.0 0.

se přiházejí i v nejspořá
danějších rodinách a proto
jest důležité miti vždy dobrý
prostředek po ruce. Rychlou
úlevou při řežích, pohmož
děninách, opařeninách, vymknutinácb,
štípnutí
od
hmyzu, rheumatických ho
lostech a oteklinách jest vy
zkoušený prostředek,'

Severi? Olei
sv. (Maria —

Vrásky. . . . . .
přicházejí dost brzo samy
od sebe, ale .lervósní a pře
pracovaný systém způsobí
množství vrásků i na nej
jemnější tváři. Odpočívejte
za noční doby, popřejte k li
du čivům a hlavČ, zabraňte
nervovému vysílení a posil
něte celou soustavu, užíva
jíce

Severi?
Nirvntni —

Cena 50 centů.

Cena JI i. 00.

JEDY.
Á

Jedy se tvoří v těle lidském následkem
dedkem líného oběhu krve. Lék,
L
který odstraňuje kyselinu
w> močovou z těla, sílí orgány, jichž slabostí přivodčna byla nemoc a dlouhé trápení, jest

ř

Severův Silitei ledvin a jater.

«

Cena 75 centů a $ 1.2 5 .

V e všech lékárnách.

Lékařská porada zdarma.

i

W . F. S evera C o. CEDARI0WRAAPIDS

Při vypírání inkoustu a rezavých
skvrn z prádla znamenitě nám po
slouží směs ze dvou dílů vinného
Nikdy neztrácejte trpělivost s
kamene a jednoho dílu ledkového
prášku. Prostředkem tím utrpí hříbaty; ona by to poznala záhy,
neměla
by před vámi respekt, a ná
prádlo mnohem méně, než jinými,
jako na příklad kyselinou šťavelo- sledek byl by nějaký ošklivý neb
[ z lý zvyk.

N a učení se zemědělství jako ře
meslu d ávají hochy v D ánsku, aby
z nich pak byli dobří hospodářští
dělníci. Tam ní rolnická rada věc tu
podporuje.

Přijedete-li s koněm z dlouhé ce
sty neb namáhavé práce, nechte jej
dříve odpočinout chvíli, než mu
dáte žrát a třete jej celého víchem
slám y.

— »6

Obzor Hospodářský.
čam pis věnovaný rolnictví, zahrad
nictví, domácímu hospodářství
a příbuzným odvětvím.

Kupujte nyní.
hlavy, suchému lámání, atd.
DBA. RICHTERA .vttoinámý

V y c h é z i I . a 1B. každého m ěsíce.

Předplatné ro čně............... 60 ctů.
Za.ili fic jen předplatitelům

Adresa: “ Obzor H ospodářský",
H allettsville, Texas.
‘ Obzor Hospodářský,” The only
Agricultural ànd
Horticultural
Journal in thè Bohemian language
in the South.

M liíM seimoitblf ty F. FaMan.

“ KOTVOVÝ”
PAIN EXPELLER.

Pravý jrn iochrannou rnámbim “ Kolu.1
O2 llioohřchdotvčtifeol 2DÁJDjeb osob:
* N.oYorfc.lS llstopx! - 1897. —

Ora. Richt»ra.KWVOVÝ"
PAIN EEPELLER i.s l «mi- 1 ů i
nvm prostředkem proti

( MY ručíme za naše postroje a
I kočáry, a přijdete-li k nám ny.
! ní, můžete si vybrati jakýkoliv
ji kočár nebo postroj za levnou
► cenu. Prodávám e nekryté ko( čárky od $26.00 nahoru.
P Bryčky za $65.00 a výše, ko! čáry za $38.50 a výše. Přijďte
ř a přesvědčte se
[
Vaš službovolný

IH .J .H E Y E ,
sedlář a obchodník kočáry.

ZSC.■ Me. II vítch t (VZrniliOnebplité Hřmí
F. Ad. Richter A<o.,. :-.l‘e«rlot.,»wTi '

36 ZLATÝCH l'\ VYZNAMENANÍ.
nejvýhodněji lze objednati u největší české firmy toho druhu
v Americe,

\dvertising rates on application.
F.ntered as second-class matter in the
H allettsville, Texas, post - office.
Užitečnost soli.
Soli používati můžeme nejen v
kuchyni, nýbrž i jako vydatného lé
ku a to jako sílivky, jako vniterní
ho prostředku antiseptického a sí
lbele vnějšího. Pytlík horké soli
tiší bolesti neuralgické, bolesti zu
bů, uší a jiné podobné choroby.
Při záškrtu jest spolehlivým a ne
škodným lékem, v případu tako
vém do lžíce medu přimísíme malou
lžičku soli. D ávky tyto možno vel
mi často bez jakýchkoli zlých ná
sledků opakovati.
Při vymknutí neposkytne nic tak
rychle žádoucí úlevy jako studená
slaná voda. Otoky zaženou se ča
stým koupáním neb omýváním v
silném roztoku solném. Slaná voda
je též úspěšným prostředkem při
otravě alkoholické, po prostu řeče
no,slaná soda se má piti po opičce.
Solný roztok je též výborným silitelem vlasů. Sůl a voda odstraňují
usedlinu na zubech a sinísím eli
stejný díl sody a soli docílíme do
brého a levného prášku na zuby.
Sůl, horká voda a ocet skytají
rychlé úlevy při července (dysentery), při choleře (cholera morbus')
pak dlužno přidali k tomu malou
lžičku nejsilnějšího pepře. Zácpu
a jiné nepořádky žaludeční dobře
léčí voda a sul. Při kolice mnoho
napomáhá vypiti pul kotlíku stude
né vody, v níž jsme rozpustili
I*
lou lžičku soli.
Takovéto množství.vody slané radno jest vypiti
pravidelně každý den ráno před
snídaní. Černoši v západní Indii
jsou přesvědčeni o tom, že dosta
tečné množství soli v čas požité za
staví z pravidla případ cholery.

GALVESTON NEWS
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580 So. Center Ave., Chicago, 111.
Sta odporučení předložíme

DALLAS NEWS

Pište si pro náš 40 stránkový cenník,
velkého formátu, jakož i pro hotové
vzorky, které ochotně ku prohlednutí
zasílám. Mám medclionv se znakem
S .P .J .S .T . jakož 1.špendlíky na od
znaky Č. Ř. K. J . T. Ovšem i znaky
všech čelných jednot českých, slo
vanských a chorvatských.

XAII,Z.MK bratřímS. I*.J.8.T.2Uiloplatck
hň •Hltů. Vychází v Utery a v piteli.
KaAlle Pialo oluiiliujo H síran světových
«prav. «Muků a olinul). I.inMinka nžiliíná

Btřwíiw,N«w*l»t^Vlr^4níw!So.,0Cleiióvé-15l

Í7.W rnSně ponton.

I

První třídy řeznický obchod,

:

John Rothschmidt majitel,
Český zvěrolékař

HAMiRTTNV 11.1.K. TESAS.

Dr. R. HELLER,

ČERSTVÉ i
výMhy li vělii

555 Blue Islan d Avenue.
C H IC A G O , 1L L .,
v,vrálu tyto osvědčené léky pro kouč:

;

Velký výprodej
všeho zboží zlatnického a hodinářského í
1’nk tyto několika sty díkůvzdání odporuěcné léky pro lidi:

za nákupní cenu.

I

Všechno zboží v ceně $5000.00 musi byti vyprodáno !
v době co nejkratši a tudíž se naskýtá každému příležitost !
zaopatřit si vie. co v oboru tom potřebuje,
1’ř'Mi.ail). v nich/, »o mo léky itnrad iioprmli
'"v TEXAS nutil lékyllr.i. 'lleilern nu-l.-.lii|i<
UraJanA na skladě:
\'llb."tl" '.I. !.. Hvrřek,' " "
llolirnvillo .1. A. .lanošok.
■'ollar F. W. Kulmln.
eislrrn Anton ríeníik.
Kast Herními - .los. ITuAnk
KilIIIITTA KayottoviUo T. v Ilrněki.
Knnls I'. Trolůěok,
h'renltnt .lín PoMnik.t
Xaila .1. V. Krnkii.
Sliin,T l\ V. Marok.

za neslýchané nizkou cenu.

115 lnu tísnící it t ic i » ženštící

bude prodáno za tak nízkou cenu, že nikdo by si neměl
nechat ujiti příležitost si jedny zaopatřit.

A. V. SC H VA B , hodinář a zlatník,
SHINKR, TEXAS.
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