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Hpecné neb zapálené vemeno a bolavé cecky (sou
rychle vyléčeny použitím
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i'luřk'e (třeHtála utudenó dny dobře

"ypadlo ide tento týdvn trocbu

f3Knox — Mncy uškodily ouzo

tjně s&zené kukuřici Zde no víe

f&keelo pozdě n&alodkem ídríení ne

Jf dodávání Kukuřice e

zelo ménh ml v loni
Picrce — Osení nikdy nebylo v

C pSím stavu Mrazy jen málo uíko- -

"Lady Louise" a jeji mladá veliU-lk- a
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yy Vláby je dout a farrneři u tíhl

f jdobroa úrodu

ucbrii umořelió ale kukuřice ni

loj! výborné

Ikicbardson Huclio kukuřici do-

sud neuškodilo tato jakol i pSenico
a oves jou v dobrém stavu pakli
ale nepřijde brzy déšť bude úroda
slabou Kukuřice jest jednou ob-

oráni
Haunders — Úroda jest dosud v

dobrém stavu vzdor panujícímu (tu-

chu Drobné obilí počíná ale cítiťi

účinky sucha a nepřijde li v čas déšť
bude úroda slabou Dt-Mť-

bylo pod
prfttnčr přišly ale v příhodné doby
tu udrlely zem dosti vlhkou

Salině — lflda byla ve výborném
stáru letos a plevele jest málo Vlá-

hy jest dost Osení jen o dva až tří
týdny ku předu Usevu jest více než
v loni Studená povčlrnost zdržela
poněkud vzrost

Chase — Pfida v tomto okresu
jest na prach vypráhlá a nadčje na
úrodu jest slabá Polí bylo též oseto
méně než jindy

Hitcbcock — Kukuřice si stojí
dobře ale potřebuje déšť V někte-

rých místech jest drobné obilí na
dobro zničeno a farmeři následkem
Butba přestali sázet kukuřici jí£ jest
v zemi sotva polovic co jindy

lled Willow —- Hanná kukuřice si

stojí dobře a přijdou-l- i jeStě destč
bude úroda dobrá Západní část
okresu jest vsak tuze vyschlá a úroda
nebude ani poloviční

Nový tenký podnik

První českou tabáčnickou dílnu v

Americe založil známý krajan L J
Půlila v Elgin Iowaá vyrábí výbor-
né kuřlavé tabáky Prozatím má v

trhu na nudličky krájený tabák po
spflsobu rakouském zvaný 'Koruna
kterýž prodává se v malém tříunco-v- ý

pakiík za 5 ccntft Je to nejlaci-něj- sí

a nej lepší tabák toho druhu v

trhu Potom drolený tabák pod jmé-
nem "Palda'a Oranulated'' jenž vy-

niká krásnou vfiní a lahodnou jem-
nou chotí Mimo to prodává lacino
na nudličky krájené neb celé odpad-
ky od doutníka (cigár clipping) Až
dosud museli jsme podporovati zá-

vody cizonirodní proio věnujme
nyní podporu podniku českému
Hlasme se všude po Paldových ta-
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(V kvétnu bylo doni deíťli a budo-l- i

Meh tolik v Červnu bude dobrá

íSroda

j
Dawea — Pozdní sníby a deštž v

3Elubna pldu napojily a obilí bí stojí
vHibře a mráz mu ničeho neuíkodil Do Weaton rVotv a okol i

S$k xavodAování w pilně pracuje na

ich stranách Vláby je donud dost

tíberidan — Vyhlídky na kukuřici

sou vyborno vmvu vsán neoyio

tr&sy neuSkodíly lei řJrJeDÍrn

V1TQBIU

Uaffalo — Zde kst třeba deňtó

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ A DÍKŮVZDÁNÍ

Hlubokým žalem sklíčeni nad nenadálou ztrátou manželky a matky

Kfiteřiiiy _3iidovíS
jež ve stáří 00 roku po 5 měsíční nemoci dne 20 kvítna ve 3 hodiny a 30
minut na vččnost so odcbritln a dno 22 kvétna v l&no zemč vložena byla
nemůžeme opomennuti vyBlovitl srdeřné díky vScm Již žal náS umírnit! se
snažili Brdeřný dík vzdán budiž p J Ncdoinovl z l'rngi% Neb za do- -

temnou
řefi v domí smutku I na hřbitové dále pnní Mulákové za darování
víneft Jak do rakve tak na rakev pp J Malýniu Yác MalouS-ko- vl

K Vlřanvi a paní řkzářovó za nředneSení dojemných písní v domS
smulku i na hřbitove Zvláštní dík budiž vzdán kapelníku p Joi Kudr-no- vi

a Jebo mlttibS kapele která s neobyčejnou obětavostí zesnulou doje-
mnou hudbou až na hřbitov 3 míle vzdálený doprovodila a vůbec všorn
tťm již se poli řb u súčastnili aneb jakfnikoliv ipfisobem soustrast' svoji
nám projevili Jcštů jednou viem srdečný dík

Václav Čoda manžel

Václav Jan FraiUihk Karel a Wilhelm synové
Jiarbora a Kateřina dcery

j nutně vláSt6 ve v$cbolnl řásti

Tfida je fyncbla Óbilí poikozono

Z plenice nebude nic dne v jt-H-t letos

velký

Cuuter — Zde jest nutně třeba de--

i i ti nejvíce trpí g&padof a jižní části

'okresu linde píenice lest !ěkni
iUvea utiae Kotva polovic lozanl

'} kukuřice následkem tucha dosud no- -
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IVA HOSPODÁŘE
Jediný tenlf rolnický éwopI ve Sp Státech Předplatné $1 ročn

Do Čech $125
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