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dobré delti propily kukuřicí velice vysloví se prý v témlc stnylu o iá--

střední části ekresu jest sltv úrody lelitosli této jko většina ví leneké

bet tmny jbo lékařského koilegia K vfkladom

Gagf— Dobré delti prospěly past-- těmto illutno vřadili také úvahu
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orbě ale přilly pozdě nel aby pro Kbingft jenl v nejnovřjiiui spise

tpěly kukuřici j svém "O tdravých a chorých čivech"

Lancister — Nedávné deStS pro-- o otátce letinké emancipace takto

spěly kukuřici velice Tráva roste ple: 'Povoláním ženy jest inanžel-pék- ně

na pastvinách a pozdě setá ství ve kterémž ji úkol nastává aby

milleta jest též dobrá se jakožto matka hospodyně a druž- -

Kicbardson — Kukuřice ve vých ka muže tvého platné osvědčila K
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tímto vážným povinnostem ženského

povolání moderní výchova dívek ná--

ležiléřo zřetele ládným způsobeni
nebéře Ono pot kozu je pohříchu
toto přlttí způsobilost ženskou umo--
řujlcím sezením ve školách a skatn

cích a zbytečným týráním paměti a

ducha Na jiném místě praví pak

alavný psychiatrik "I kdyby žena
a

tisíciletí zcela jiným Upříti se nedá

že k zastávání onoho povoláni jež až

posud toliko mužovi bylo přístup- -

ným zapotřebí jest mozkové zpflso--

zcela zvláštní ojedinělé neobyčejně

vyspělé a značné nadané ženy vydrží
za dnešních dob úspěchem koňku

renci s mužem v práci duševní
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rnuil fiéloin( al bodrý
občan minulých vfkň na útav jjt
obelkivala glortola íehoi vtnriené
ho a tajemného a odporného zorovcfi

Orzdail kamene mudrcfi velkého

magiateria atmosféra hadft a

jel te velikých Uhvfuh ulobily

"výklad? atarch apothék temno a

iro tahalujfcl křídlem oetoprfm
kaldého přlchotlbo nádoby podiv

ných a nebývalých forem niřadt k

neinamým účelftm ílouilcí víetky

ty kfivule a alenbiky jintě pfioobily

Tým ttláStním dojmem na každého

kobo oad přinutil hledat léky v

picbnoucf kobě atarýcb apatyk

Likarna byla vždy věrným obra

aera lékařského řeknéme raduji

vědění avé doby Možno

tedy vifm privem taméniti hetlo

Míato thematu "Lékárna itarú a mo

děrní" lte luititi otirka "Léčení

jindy a dnen"

Pozvedněme tedy cípek rouiky

sakrývaiicf lože na něm! dřímá

věčný aen ivuj tnedicina minulonti

Dlouho kralovaly v lékařství vlivy
hvězd Astrologie téiila le d&viře

víeatranné Zodiak a kabaliitika

držely medicína v náležité nedo-topn- é

výSi Tenkráte (jeStč v XVII

toletí) věřilo se na symboly Roz-

hodovala barva H&že prý čistí krev

karkama a mrkev iéči žloutenku

chrpa je dobrá proti slabým očím

Sám Voltaire véři! tomu že cbrpa
mi takový pooilujfcf vliv na oči)
A v čem vězí léčivoat tohoto

kvítka? Její modré paličky
roxtrcuňené mezi žlutým obilím úpo-

rní nají na zdravé rnodré oči iiroce

rozevřené Analogie barvy vzbudila

domnfnku a protože bylo již více

takových domněnek věřilo se i této

Vedle analogie barvy i podobnost

tvaru jistým chorobným orgánem
těla vodila staré mediky za not

Leknn (nymphaea) měl cbrániti

cudnou t panen klášterních Zvláštní

tvar kořeni přivedl tehdejší lékaře

na myílénku léčili jím přílisnoa

mynlnctf

) Přezdívalo se proto ve Francii

aa těch dob chrpé "Casse lonettea"

jakoby činila brejle nepotřebnými

fa"

Prooi3or-u- v v

Uov4ns deb ptfiee

řiifrga (loreiktrnao) ktrá t

'v m skatirh ♦!) 4b(
kámen fí íi lř jbf f fý J v mkf)
Tra lriy plstil ié inam-n- il Uk

př ti kioltf IVotí tilnf n% pfttik Uk dobře a#pí-ibi'- ř jako ftvt
His ktrá přiloM k jtmc li
M#£ftf Aby ubráni vittkllňl
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tytoí liiíí plfti proti iícb'ti4m
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slina U'riJ lry proti ltk&tí H lt
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Sri!o4 doby v rihhl předpisová-

ny jkj projím vilo spal-n- 4

vlsiy
odřrtkv nht& sutená rnkjky proti

pominuti obklady t kravské mrv j
proti vymknuti ptrM proti kýU

(Jjiáruji Je i a bá tak se dJo tU-- bt

nsboře uvedené mvthody vypal
a bral )m t rotných kbíb a po

řliátejí i rQzbýib dud a rotných

kraji)
Co bytte řekli lékaři kter by

vám předepsal aovi maso kdyl vám
lábne trak nelo kachní krev proti
zlé zimnici která se rodí bahna

nebo proti dné kobylku (koníčka

Locusta) po případě odvar ze třech

právě na svět přiilýcb itěňat oebo

j roli tlalé I1U prásky i vlairovčfbo
hnízda? A to jsme nevybrali jeaté

víecky léky A vyhnuti ee právě
torna nejlepsímu!
Je to klamobraní velmi různorodé

ale přece myslím dobře charakteri

uje starou lékárnu

—- Frank Kaufman strojvedoucí
v Mercer Hotelu byl v úterý straSni

opařen horkou parou unikající t
kotle Mano na pravé noze bylo od

pařeno al ku kosti a odpadalo Lé-

kař považuje opaření jeho za dosti

těžké

— Dráha Chicago fc Northwestern

zaopatřila si dva nové paroatroje
které jezdili mohou rychlostí 75 mil

za hodino Učinila prý tak proto

jelikož by ráda příštím jarem získala

smlouvu na rychlou dopravu pošto-
vních zásylek na západě Bude po-užív-

parostrojA těch mezi Omaboa

a Denverem

— Očekávali jsme že oznámení

snížení jízdních cen na západ dráhou

Burlingtontkou bude mfti v zápětí

podobný krok všech ostatních dráb a

v tomto očekávaní isme ae nekli
ušli Tento týden následovaly pří- -'

kladu toho všechny dráhy ostatní t
Chicaga na západ vedoucí a sice

budou prodávati lístky kamkoliv

západně od Mitsouri řeky za cenu

obyčejnou a lístek ni esttu zpá-

teční obdrží kupující ta dva dolary
Bude tedy vlastně cena dopravní po-

loviční a přirážkou $200 na každém

lístku

— Paní Kretachmerové česká by
linná a kořenná masf jediná toho

druhu v Americe vyhojí jisté akutní

i chronický revmatísmus kostižer

bolení očí HAej záškrt vůbec každou
čerstvou neb castaralou ránu a bolest
na těle Velká krabička 50c Tato

výtečná masť jest jen a mne samé k

dostání Na venkov se jen za 1100
a 10 centu ta tásylko dvě velké kra-

bičky zašlou Peníze nejlépe zasá-
lat na "postil notě" stojí jen 3 centy

Axka Keitschmck
dt33-m- ft 8104 So 18 St

Omaha Neb

PRESERVATINZ:
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iwty rhy J nilmljl a nrkt awtfau-li- r
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polovici okresu dá plnou árodu v

západní polevici ale slabou Pod- -

zimní orba je v proudu
Salině — Pastvinám a některým

pozdním kukuřicím deítě prospěly
Farmeři sekají kukuřici na krmivo i
ořou Itrambory v nížinách dají
polovični sklitefi

Saunders — Kukuřice pěkná vy

lCurnIUy nemají [ ním lidné H cBé#

tíiiiié trmy ti'ln ťfy mrven!e U J
0fJřll se ! lit IMItetia: f I

Pwaakee Wooi tem CrajaR)
804 Brd St Mllwiukee WU y

jma té jel dříve suchem byla zniče- - byla způsobilou aby se víí virtuos-n- a

Pastva dobrá Farmeři pilně ností ve mnoha odvětvích lidské

ořou I
práce mohla konkurovali s mužem

Colfax — Pattvy se vláhou zlep-- bylo přece jen určení její po celé

iily jinak ale atav osení se nezměnil

Sena se sečou a dají asi J tuny
akru !

Cuming — Kukuřice stojí dobře

Některá pozdní nedá mnoho ale vět-- bilosti které žena teprvó bbem ně-řin- ou

bude sklitefi dosti dobrá Pse- - kolika generací nabýti muže Jenom
1

Dotvldíeni talUmt na foidddml

Ncjtf í stroj ka stlaČQTánl sena

74lel nim ro}l adrrus s mr vám xailsm U I

llln'rovanr kálali g Bartla Sorruay la
T lls-- llmalta Nab

W cflilNIIiM

iVH(IKNinn!i
odstraňuje nefisté látky z krve
leVl nemoci krevní koiní vyrážky
boláky na nohou vředy serťji
untvenotf osnaloif a lest zvlásc4

vtecny le!k pro Juruí nsneel

Cena $100
N prodej Te včoch fékárnáťh

Hemoel ledvin i Jater
aetářlrnotf trudnomyslnosř nr
prsTidelnostl v inníenl vodnaUl-Boi- ř

řeisrkii morový kámea
aánít ledvin Jlulí vylécl

r£]ti(i cjr j

80DTIIIKO - SYHUP
Hro déll Jimi roaiou iuby- -

Tf'"'í"T'""m''Jťm i"sll(-k- r]l dli umírni da
p i'm smk nou vyuw 4mou koliky
J"" pmalrlkB orntl PriJ--S
M§ TftT"iBl aLjaBBJsBllIIXJal TsVMabsaWeW

nice sype obatojně a oves velmi do--

bře
I

Dodge— Deštíky přispěly kakuři- -

ci která dá obstojnou sklitefi Též

pt4tn prospěla vláha Sena bude

"rovně
Holt — Kukuřici désf prospěl

Krapobití potlouklo v pruhu 4 míle

dlouhém i 14 širokém

Knox-Tr- áva na výšinách usýehá
a deště musí se brty dostavili jestli

mii rcrim Msurci v juni cusu

°'trea' '

Madison - Kukuřice etojí d©ti

dobře ič následkem chladna roste
_ i

Poral(I'
rierce-ivui- uree aiera oyia ao

ore ooaeini vypaai aoore ae je
příliš zarostlá lislrovaná kukuřice

není dobrá Všechne drobné ebilí

sype dobře

u uuj vuWJUUu u

Pozdní a Ipatni obdělaná nedá tkli--

seft skoro žádnou Ovoce hojnost
Oves sype od 91 do 75 bušlu

Howard — Pšenice a oves sypou
AnYtM nrmVrt rlatf tmi A&n

VI v aV vusirvi vave iwis wwsvm


