
immomii a ]oiijA'i'ifiif
Ido kfpMI by lí lidnou i fS fini( i Urm ml nu fMřk(ařm

I n4!rdujfr l( li prstnli ta ibrjiUtfk i

Vhlíilh am-rlf- M tri--

O M Mf pod44 vvftlkajíí I od

ALLEWS

Lung Balsam
flé

ochraptěni bolení v krku ki

řMlilvř )(Mijkf)4 At4t kíiotffbfijl

iikjrnr)il dvakrát tolik ftikřil H Jd
liotf il Kffnp Hfrfilřkíi

f!iikrij v Ppíijffiýídi 8fátfti '4l M

nl loif plr limni)im HUr řon4

pflrorkfil ptifiata Vlřntkffl oby

V4tltM Vlkkfá dnřnárf fřntm

řipnlii41l a! ani 4tlnti tohofo

mtfMví ilttlm) vul n II'"

tli klu # Ill_l llilifNJIsj ÍhIÍ ( iMirtl M 4 rW
fWiw# řfn( taltl 4flo (' 4rhk t4kl
řlll t ttrtu rS m f tf-- n flém

tkl Mak M I Jt l M 0 tramf 1 Mfoka
láaadk atia } Udiv u l m #"

Iklkf fMfll 411 MM I #

H"J'' fal U allll M(
4 t4ilaMMi a 4- I ! 44)'flm kw-řťk- l

fc #kk (!(r fMsatfc i Ml kMM 8 n
--4fft #4 i t 4nfk krták(
IMHMII - -l fat 4l Jat t t f? f
II kbM l n 4 kllk l M t n4( l4r4

kakkJfyflf
ká-- ti a 4 klaťt ttm ! l

frltr f '! ft'ft MM Afc44l

awHntkl té tB a'ky kt (( i Ink

kAk ttnnáh ) JM f iMki-M- l J#at
II kaftrkanlillat 4rat ilmťtlx ))! klU
k4 'itti

Prémie pro nové předplatitele pouze

Noí pfrlpttttt4 molioii vyvolili wt lmf Jmloii I rlrnrfi fiři-mi-
f

inriT nifi —íMtpp!!"!
f mi utifki aMa řtMi#i nr
ii 4ii riiké' cm iNk4

r 'iwhi f fwf ft primu hihi mw tjji
křa4laMMI M Tl t

TsJhinII MrlJkp k4 tM # kal

VIJklM tMa" "SawaadM "Ii4 II

ř "řMfllt k4" Jfk Mmm4-kli-

411 Jm4I 4 4tttf4a lirll
1"" Tf B MIS mil! IH f

i
'

} niiwl'ri áíjluy kf~l t ihl
kf ! HH 44 kikrtř '

4ikl k t I 4i)ik řwli ftif i
'

rinwt ttftféU lllif ff

l4 k'll kllttn Ji ?ir
ř !w f!l #n i ##! ! i tk ři mí

♦ i imi fít #

kr!il kff'kk líními Ji

k4Uk lliakl k 4 )tkk tkrMl Ck l

KfMr Jkmerlrlfi ri S tkMkt Mij

1} t!4 kikvkk k #f W feMBl WIlMkl I

hk rl'k SIMM'! !'! ka!
rntMMkt IMkWFIf I MH Ik imiontMk ifn
krMl M iWkk fl'4k(k tf
brMfi( Jlntak Okk II W

lmrrkk Atl 'a(Hki tktM
ki)tek HUli k kukl f h

rk iul T 4lkil4 tMti Clil m vrib
tlrtk 0 kk l

Ma)I náolnA i]kk kuil ((u-ká- i

(ikoatl itM psMrh WfhtfiM krtklc tlefc
krt4 t tWk UHw% m Ukfr rkhy kl 4

Ut4k 0jJo4 kfm' tn JW

člxcad±
pUA Cfkit Nloritmki llflnWki ISulpor
Jutnnty pro uvtrntáp tdnt ttdty:

Minntioíií Iuv4t Wutonrin

JWřii a obi Dakotjf

lllaTni JcdnoU v MontKomrrj Xlun

jdbjl4 ! ibli kuldta ItvrUm iííholn
Biftlel f i(nl f V 8USkk o t k4lnl ift
Vlkrtfdd Vojtleh i Faktor— ValkoUjam
slk r V aulk — ValkoáMsfk Um Hmoinf
— Vklkrpfkta4k(k V4o řtriřkk

VMo I v Montfromerr Minn

odbfTl ! teblza kaidoa jtvrťm a 4111 v ml
rrxlnada: Jnt KmUtiI — Tajomnfk? V AUi4i
v LrilnirUik — Ůíatnlki Jan Hovotný Mootiio

nifry kflnn

ClOo III v St Taní Mlnn

Odbývl l arhlta kaldofl třetí kthda v utalel
PřadMdas T A Irekj Ulamalk frank Ikok

m W Ttb it Bt Pani Mion oMolk Frank

Dílka

CíhIo I? v MlnneapolU

0lbá lvi nfcl' kaldoa Ctvrtoa aadlll v tniaiol
v a!nl é 14 Washington tlall Wmblngtoo Afi 8

Prdada Fr ílndrai Ulomnik Jwt Htraka 0

míii Mm-ap- oiLi iD tnik t to
lati la

CíkIo T V Nové Praxe Mina

odbřvl tvl uhlík kaldoa řtTrton nadlll T mi--

lol Pfndaodk Frkoť Baobonoci UUmnlk F 1 '

Bovutiiý ůítclk Jan Jatlaak Naw Praffo

Mina

Da VI v Ilaywartl Minn

Jb4y4 nlla prvot nadlll f nilatol Přd- -

Tajemník VoHfcb Paeritraký OUnrIII Mlnn

Úlnlk Fr Blá Pokladník Káral Fnořar

nova jrciMin c u v jiiun
odbvl tI kohlaa kaldon 4 ncdlll mlalcl

PMid Jan KUjn U)mnlK Jao Jindra Kil

kany IVaSnr Oo Mlnn dtntlt Mat Ttirvk
'

pokladník Jan M Kloln

I Ctakottlor apol r Denver Colo

kdbyrl lolilta kalJon druhou a ctvrtoa itrda
'' P--

ni r reui--u n u rrmi uhhiihib i wiv —

Zip UJ ninlk Joauf Drtina 1750 FranUIn Ht

Dnvr Oulo Knihovník Ant Xotrj 37ai

Murkat Bt Eaavar Colo

trřřfk t !ml4irrt pot
i

í#4ftíliir Vř-I"- ř limitě iíto#l
hl ltflif lftiliU f jř'i ř # V 4 l

Mflii t'ifi'1 4rl(TI } (ll4'llílf
_1 i I 1 1 -

-- it l _l tl
řHjiii pirnn rjfsiT7 ffwnfFi

ííífi4 "pikfrřií k r AI

"Mr ři řáklíKf

fnl'itijř m řf ptf 4 f jř m l(TaJk#n

i4ři(i fnfil fnlr l vu j řKÍf1 ff
tif H ániMrtl t i4 j( ffiř Mťi

f íiíwI4 r letnil f'i I ř n

kkldi huti-- (HNki h ftřNffJtftí t4!

lt a ff ffřilni hinifhn řfikřu V

l ov4rri4 i# Wfwiill Caí jr!4

Ufilo rrk rltrtfh ftm n kotnftt

3i W)0 lun iif ittitm V

HMtlnx) r okřáni Mititry tnJ
íHofíuIfn tiové JSt# řtll tovínijř

fimÉHřim ft hHiiffiA Itrl w nkrň

Ol tHíi no(í ťiv4rrv i (7k4viiU
roíní jraco4tf yU jtk lun

V tovární v Alvaraity t!il bnl

rprActiváuu fiOOJii tun }ry t rukru
varn v Cliliit llrriíitriliiio (iiliikinrB
OOiMl tun

Továrnu tuto vyrobila v rorn ujity

liniím i aimií) tu t írpy pfea Kmih tun
CžO tnllioníi libfr) iUihíťho enkrn

Olit továrny jHwkjtly avf in inajitfKitn
aluSná 'llvlilpmly
Na riklmlé nvf ch rknSf nostf přpj

M)vři)řI Klaus Spreckela fa v ťobí
10 let výrobu řppovího cukru lnulo

nejvřlií IniliifitrK ve atáté Kalifornii

a že Kalifornie pokud an cukerné vý

roby tlotýže překoná vk-ck- státy
Unie Má za to že přaU-v- á

ti! řepy je to jwliné co tt- -

mřjiíra fitrtnářům alibuje Jintý zlxk

a ie netnoliou s tím zažití dosti brzo

Kromě v Kalifornii zitjHistil tento
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péatována — to jent 10 až 20 tun řepy
na akr a obsahem cukru 12-- 18 pro-

centovým
'

Z pravidla trvá to dva al 4 roky
nežil e farmářům půdaři doafci řepy
žádoucí jakkostl To bylo až dosud

hlavní překážkou rozSíření výroby

Cukrovary před 12— --0 roky v ně

kterých východ nich Blátech Založeny
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kus je koliic jednání a kolik osob

vyžaduj" Pisu o sezo nu od adre-

sou POKROK ZÁPADU
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"IfpMr Helmnictě čfalo

"I [- - -í- - iltř' Ir Ji třeI námi a pří
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jame Ie i po mránce obrátkové po

kračuj čakopi ten utěSeně kn

předu Tilnloí vyotrienl přd
altvojícf klinou ne rstjlcfm bří

laikem Jest překrámě provedeno
% Joplrěno vhodným článkem

na druhá straně poJ ohlavením

"řStastná rodina" Dále náaled ují

články: Kříženi dobytka k výkr
mu — Odchor mladých avlřat —

Sko lí dojeni a! do oteleni náale

dujícíma výnoai mléka — Lfn&ni

hospodářského fvlřeclva — Jak
zacházeli a plemennými prasaty —

V odděleni pro hospodářství nalé

ysjí se články: O pěstování rot
lin iicních — Nauka o pěstování
chmele Ve tvlAStním odděleni

vykázaném odběratelům na Jihu
nalézá He výtečné pojodnáni re

dakční: "čeho nejvíce třeba již
ním rolníkům'' a ''Snět slezinná v

Texasu" V obcholnioh pomám
kách nalézá ae vyobrazeni kruha- -

dla Tbampsonova Článek "Tesá- -

říci" který jest odpovědí k dotazu

248 provázen jest třemi vyobraze
ními Velmi poučným a užitečným

jest článek pojednávající o nátě

rech na nářadí hospodářské jímž
lze toto uebovati Udány jsou
tam nejspolehlivěji! předpiiy

výrobě ruských a nnských nátěrS

které požívají pověsti světové V

mlékařstvf jest jediný článek o

pokusech a dojením dojnic v němž

podáván jest výsledek o pokusech
ve směru tom konaných na pokus-

né stanici v Utah Pan J R Ja-Se- k

pokračuje ve svém výborném

pojednátií o dějinách vývinu úlu v

němž popisuje vývoj ůlu ve Spoj
Státech tohoto základu včelařství

tik důkladně že pojednáni toto

jest jediným svého druhu v če-

ském jazyku uveřejněným Ho-

vorna dospěla k dotazu 257 ku

ktcímž připojeny byly výtčné
odpovědi redakce které čtenářstvu

vynesly 8a ba tisíce dollaru Život
rostlin — Pokrok zemědělství —

Vápnění pod a výberné zprávy
tržní u nichž podán jest správný
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cí motor a přísluiným článkem
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dj třeba k zavodnění — Závod ňo -
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