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Spád dešle v uplynulém lýdni
byl celkem vzato podprůměrný V

několika málo střednic h okresích

vyrovnal se spád deMc spádu nor-

málnímu v oMatnít h Částech státu

však udály se pouze buď jen malé

pršky neb dokonce nepršelo zcela

nic Následovní mapka znázor-

ňuje nám spád deŠté v týdní 2

srpna ukončeném:

Sautid" rs: —- Sklíeň ovsa jest
iž skliena a senoseč již skonČt na
Včtšina korný j sl již odkve tlou a

otícbtije právč lak jako pastviny
mČrou nej vyšší již deští

Jtoyd: —Sklizi ft pšenice jiŽ zna
čné pokročila a úroda bude boha
tou a jakost výbornou Korná je
mnohoslibnou

Colíax: — Počasí bylo velice

muse lo srdce bole t když byste ji
frírli pfed Sebeni Co jeli my jstoe- -

ji) se: nachodili po lukách a po-

lích a Hfiášíme ty Irosky dohro-řnad- y

byc h mohl clí lat se na a po-- s

kftt zbyťk pšenice! Jinde lo
asi kousek jm mé práce tn Ž la
Inka pone kím Sekal jsem le prve
dva dny a již mám dvě kosy ze
se novky takřka celé zkažené řie b

každé čtvrt hodiny aspofi tu kolik
kusu ple chu elrátú Žeh za IH b

kus litiny přijde fnei nože a je

vylupí aneb přerazí O dříví se

ani nezmiňuji neboť toho je jako
by nasel vzdor všemu sbírání
Letos zde máme příliš mnoho de-

šťů Dnes právě prší již od rána

Všechny nižší louky jsou pod vo-

dou a tráva co jsme posekali

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

IOWKV Minu Ctěná red:
V Čísle Pokroku Západu při-

nášíte zprávu o řádění cyklonu v

lovvry a okolí dni- - f července a

dovolte mi abych aspoň stručně

podal Vám zprávu o zhoubě kte-

ráž loto okolí postihla Městečko

Iowry b)lo skoro polovice roz-

meteno vichřicí kteráž jj po-

stihla a mnoho osob přišlo k

poraněni i nČktc fí o Život Nej-

hůře postižena byla severozápadní
část městečka kdež málo které
staveni vyvázlo bez poškození
Ztráta odhaduje se celkem na

$50000 a mezi poškozenými jsou
také mnozí naši krajané jako ku

příkladu příbytek Antona Koláře

příznivým a veškeré osení dosud

jest miiohoitibným

LITERATURA

nW tohoto jedinkého
'oIborného folnitkčho čavpUi
♦ četkého v Americe vyšlo ffslo II
' ročníku 7 m uliMlifin lohitf in h

pečlivě )břiným Jako vidy lak
i lomili ((%U isoiii ny jsou

1

Veškery dory ionWstvf a čte-

nář nV-i- tu bedmtčho pemči til
' v kMčm odboru onoiii kuřími
noilv zabývá aneb kterým si

""íftlřji zanáší Z dobytkáíství
VÍli (JluJno články "Kování ko-ni- "

"Napájení kotil'' "Ovčáf-ství- "

' I ut rkulosí dobvtka"
"DiiSrosl koní" "Podávání léku

nemocném prasatům" V rutric
"Pro naše- -

JíImiij" nalézá se o

kračováuí pojednání o pěstování
bavlny dále článek "Jaké traviny
íti v Texa pro píci" l'olnf

stvf zastoupeno je st tu Člán-

kem o slunečnici pokrajováni o

pěstování taháku pojednáním o

jeteli žlutém a Článkem "Vůz na
wno i dobytek" V mlékabtvl
Mialézámc pojednání o vlivu krmi-v- a

na jakost mléka a "Iesatero

Ipro dojení krav" V zahradnictví
' jsou Články: "O pěstování a oš-

etřování obyčejných květin zahrad-- '

nich" dále "Broskev druhy a jich

přispůsobilosti" a pojednání o

červené ostružině Dále nalézá-'met- u

obvyklé stránky o včelař-- í

ství Klrňbežnictví dopisu Ženské

Hrudky a Hovorny jakož i stráň-ík- h

různých noticek redakčních a

Sáoky o ruské pšenici a státní

'výstavě v Nebrasce Mimo článku

těchto nalézá se v Jisté hojnost

různých kratších pokynu z jednot-

livých oborů hospodářských a

hojnost vyobrazení z nich? uvá-

díme: Jezero Shell Lakc veWis-consin- u

Držení jchněte při kle-

štění Nádory na kořenech bavl-ník- u

LiŠaj tabákový s housenkou

a pupou Vůz na seno a dobytek

IMomový stromek 4letý ve Wis-consi-

Červená ostružina a ně- -

llj-1íl- r uirlifj viní L11 rimciln-- í ní n

Ciiming: — Drobné obilí dosud
všechno nesklizeno Koma jest

ještě spozdčnou a žapotřeby má

nutně deště Sena jsou ucháze-

jící Cukrovce dali w dobře

Dodge: — Mláceni pšenice: jest
v plném proudu a ovsy se již se

čou Jak korný tak i pastviny ! plave Z jara byla tráva pozdnímia c I ! 111 Martina líartnse lyly upižapotřeby mají dešté Pšenice 1

ovsy jsou jakosti dobré a skliefl ně m™y rzt nma' a mi zíie mue
rozmeteny Dům tona Vá- -'J -

rlava IUU lvl ws„rt "ioc sena zkaženo takže ho bude
bude slušnou Drobné obilí pšenice a

následkem velkého vedra
dň Z krámu pp Uízek & Co níI°'

bvla stferha mrJcna iFcl-- roz OV8VtHolt: — Ovsy a ječmeny jsou

tříštěn jakož i stáj na koně a kůl-- 1 jtSt Inoc P°stižt-n- rezy Ke

koiici imisím puuoiKnouii e ac

témčř vesměs jiŽ sklizeny a jest ta

nejlepší naděje že úroda korný
bude tou nejvčtŠÍ jakáž dosud kdy
v okresu tom vypěstována byla

na rozmeteny Mlýn pp Uartoš
& Itaugan jest valně poškozen
takže sotva 53000 Škodu krýti

Knox: — Drobné obilí vesměs bude Dům krajana Kvítka též
valně poškozen a stáje i kůlny rozjest sklizeno a úroda bude od

les a obilí nám bylo vichřicí po-

škozeno přece ztrátě na budo-

vách jsme ušli pouze v zahradě

Čtyři velké topoly vichr ulomil a

tři štěpy z nichž trosky lítaly na
kolik mil od místa zkázy

V úctě Váš oddaný
Jan Hrdlička

Počasí v uplynulém týdni bylo
velice příznivým sklizni drobného
obilí SklizeŮ jest již téměř skon-

čenou vyjímaje nčkolika málo

okresů severních Mlácení jest v

plném proudu u z docházejících

zpráv souditi se může že úroda

bude ve lice dobrou

Horké a suché počasí v uply-

nulém týdni bylo velice nepřízni-

vým korné po celém témčř státe a

meteny Od Lowry byl směr vich
slušné až do velice dobré Koma

stojí si výborně SenoscČ jest v

plném proudu
řice k severovýchodu v kterémž
směru já bydlím Iráha cyklonu

Madison: —Drobné obilí vesměs byla místy jen 15 až 30 rodů
sklizeno Korně daří se dobře

jest však dosud patrným Že o ně
avšak místy
Mně Zasáhla

tři Čtvrtě
akrů lesa

míle
a na- -

až

30
vyhlídka na úrodu téže jest o néco co zpožděnou jest
horší než byla před týdnem Na- - Duííalo:— Počasí bylo veškeré
dč-j- však jest že kdyby déšť v mu osení velice nepříznivým ne- -

o v n w ' i J
- v

'hmyzu škodlivém uloženému obilí

Tři této bohatosti a různosti látky

ijest Hospodář neobyčejné levným
1 - - -- I -- til

dnech nejbliŽŠÍch se dostavil Ško oť veliké škody prudkým krupor--

da na korné spňsobená pinč na- -

hražena by byla a že by to cotmooi preupiaine uunasi putiny
'" - a v v 1 v

bitím spůsobeny Vedro bylo ne-

smírné a následkem toho také
koma značně utrpěla což platí i

o zemčatech Ovoce značně opa

horkem a suchem zkaženo opétnČjecmky uoiar rocne za Kterýžto
I I Y i

se napravilo V okresích lihový
chodních započato již s podzimní
erbou V jednotlivých okresích v

dává

Ctister:—Po celý týden bylo ve-

lice horko a sucho Pšenice jest

Stojí život zn žití
Jtítlll távi jmliiotllvco tm xeml Jemnilo

tiiWa riiiínřni mMe bflt (ulpuJiřini Jewtto
iirl'riHUiili Jun Irpi iiiularlí r nf jiikiíin t Jej!
hrozných H&Motfi Otika t licmi vřuk řád-

nou liáítiinkou Život atojí tíi lili kterémuko-
liv mufi nelx) Zeni třííci hc dobrému mlmvl a
pokojnému sví-rtum-í Malnrickou metlu tří-c- o

pUloJenou newnadno JeMl ubohému trpl-te- ll

Hiit-n- Návaly mrnzvni horku a potu —

uohIihIiiMM ponochiviijo Jednoho tuk mdlého

a bermocnélio Jitko cár Jsou ovíein těžko ku
uneseni rvláAtí kdy? jak to fini vrucf tes
krutou pravidelními! llontetter'8 Htomach

Hltlers Jest tivf toznáin" prostK-tlo- JenJ

tímto nejen pFede-Jd- nfhrl Jo I lúfl

ať ve Hpftitotifi horečky a zlituilco floutemky
ochromení utJ Když Jsou IlltlorM uiívíny
vytrvule mtiMv ne Hpoluhnoull ío v brku
nemoc rc tuiustavy třlcHiié vymitl Vitřrl tét
mul reívmiitlumem nexluhy ledvin a mřchyfo
nervoMUOHtí nerá2lvnnHti neduhy Jater a

tácjxiu a obnovuj! kloMttJiri h!Iu

KUPTU 81

přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J J Havelky

nichž značnéjŠí počet našinců usa

zen jest stálo si osení a úroda ná

sledovné:

polo jej zničila polámajíc stromy
a roznesouc je po polích a lukách
do obílí i trávy U mého souseda
Peacocka řádila ještě hůře neboť
rozmetla jeho příbytek i hospo-
dářské stavení V příbytku nalé-

zala se paní Peacocková s dcerou
a hochem a týž-

- uchvácen byl
vichřicí a odnešen as 20 rodů i

roztříštěn při čemž paní Peack-ockov- á

odnesla těžké poranění
majíc několik žeber přeražených
kdežto hošík který s ní byl má
lebku rozštěpenou Také zděné

stavení vedlejšího souseda P

Landra postavené nákladem

$1500 bylo rozmeteno avSak na

štěstí nikdo tu o Život ani k těž-

kému úrazu nepřišel Hůře bylo
u S Morrow bydlícího as 3 míle
ode mne kdež v troskách svého
stavení nalezen Morrow smrtelně

poraněn tak že za hodinu zemřel

již sklizena a korná každým dnem

nepatrný oonos uostane se čtená-

řům pokynů a rad v ceně několi-

kanásobné Doufáme že snaha

vydavatelstva i redakce ze strany
Čtenářstva náležitého ocenční do-

jde a že každý čtenář a přítel Ho-

spodáře postará se o to aby zí-

skáním dalších nových odbératelů

počet těchto rozmnožen byl tou

mČrou aby vydavatelstvo ku dal-

šímu zvelebení listu tohoto opráv-

něným bylo 1'ředplatné zasíláno

liutler:— Korná poškozena su

chým horkým počasím a totéž

platí i o pastvinách Sena obzviá

štč pozdního bude úroda malou

Clay: —Včtšina obilí jest již se

stohována a místy se již mlátí

Deštč žapotřeby jest nutné jak

pro komu tak Í pro pastviny a pro

budiž pod jednoduchou adresou:

Hospodář Omaha Neb

The Cosmopolitan tohoto
měsíčníku anglického

podzimní orání

fillmore: —Po cely týden bylo ZA NÁSLEDUJÍCÍ CENY:

horko a sucho nezdá se však že Z Chicaga do Rodenbachu $4430
bv kukuřice značnřjší mřrou byla

poškozena Mlácení drobného

došlo nás číslo srpnové s obsahem

vybraným a úpravou skvostnou

Z článků v čísle tomto se naléza-

jících dlužno uvésti pojednání o

divadle japonském a největŠím

'ph'tomnž žijícím japonském herci
w tě I S S t t t

víc a více poškozována jest ná-

sledkem přílišného sucha

Iloward: — Sklizen drobného
obilí jest již skončenou Koma

poškozena byla značnou měrou

nesmírným vedrem a suchem

Sherman :—Drobné obilí vesměs

sklizeno Korná žapotřeby má

deště a pastviny počínají násled-

kem sucha vysýchati

Valley: — Žně jsou jiŽ až na
malé výminky skončeny Korně

daří se dobře a panující horka jsou
dosti dobře snešena Pastviny
jsou dosud ve stavu dobrém

Furnas: — Pšenice i ovsa sklize-

no hojně Koma trpí suchem a

jedině na nížeji ležících pozem-
cích jest dosud ve stavu dobrém

Ked Willow: — Po celý týden
panovalo velké vedro vzdor tomu
však stav korný dosud se nezhor-

šil Deště bylo by již nutně ža-

potřeby Jarky i ovsy jsou již
vesměs sklizeny

Keya Paha:—Žně jsou v plném

proudu a úroda není tak dobrou

jak očekáváno

obilí jest v plném proudu a úioda

jest hojnou a jakost výbornou

Gage: —Počasí sklizni i mlácení

bylo velice příznivým Korná po
číná trpéti nedostatkem vláhy

Lancaster:—Koma rychle roste

a pokračovaní pojeunani o niauo-mor- u

indickém z pera Jul Haw-thorn- a

V části zábavné zmínky
zaslouží fantastická romance War

oí the Worlds Cena jednoho čí-

sla obnáší pouhých 10 ctň před-plati- ti

se pak možno na celý rok

za pouhý jeden dolar Předplatné

a počíná klasy nasazovati zapo
třebv ale má již notné deštč Včt

šina pšenice jest již sklizena a též
i vymlácena Cukrovka počíná

a devítileté děvče vytaženo mrtvo
Mnohé až obdivuhodné příběhy
se udály při této vichřici Na

farmě Morrowově několik slepic

bylo oškubáno po jedné straně

větrem nadobro tak čistě jak to-

ho jen kuchařka dovede V Low-

ry odnesl vichr kočárek do něhož

byli koně zapřaženi a mrštil jím
do průčelí domu ale koně nechal

stát a nestalo se jim nic Na-

proti tomu byl vichrem uchopen
kůů jeden a přenešen přes stave-

ní kde na komíně posud jest
vi-d-

srsť kteráž tam ostala jak
se o komín otřel Kus dřeva

prolétnul skrz naskrz oběma stě-nam- a

mlýna firmy Bartoš & Hau-ge- n

i prorazil sýta mlýnská
Mamě by se kdo namáhal vypsali
a vylíčit pérem ty spousty jež
zde byly způsobeny Tlustou du-

bovou stěnu 'kládu 18 střevíců

dlouhou ze spodku rozmeteného
domu sousedova zanesl vichr přes
60 rodů do naší pšenice a zarazil

trpéti suchemzasíláno budiž pod adresou: The

Pawnee: — Přílišným vedrem

byla koma značné poškozena a

" " Čáslavi 4545
" " Chrudimi 4525

" Chebu 4420
' " Karlov Var 4460

" Klatov 4480
" " Litomyšle 4575
" " Nepomuku 4475
" " Pardubic 4530
" " Plzně 4470
" " Písku 4520

" Prahy 4495
" Tábora 4580

" " Domažlic 4520
" " Teplic 4455

Adresujte: J J HAVELKA
ki- - Hhn A MI( hl(MM Honili Tu

DcMt Chlrťo 11'
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rt III K Vím Uureri fl ItiNim 31

KKANK E IILISS vpnnlvaí
J(S Itlltilt priMl nvt-- l a třen mni'
J II HIIHf prodavač Uol) vopf
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vyt-l-

i fííkiirníku
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Vemoni itén vinul víem MUylkám I

aylHt4!tim l'fiw fl Vae J- -t upiv# iadána

Tritii fWj na petiádání

NetapomellU & 3l Kxchang Blf Ko Omaha

zemč úplné vysušena Nedosta

Cosmopolitan Irvington N Y

Z úřadovny amerických repu-

blik ve Washingtonu zaslán nám

byl červencový sešit Monthly Jiul-Ittin- u

v kterémž nalézají se zprá

ví-- li se záhy dešť budou vyhlídky
na dobrou sklizen korný úplné

zmařeny
vy z různých republik středo a

jiho-americký- jako z Argenti Hichardson:—Veškeré obilí jest
již sestohováno a pšenice 1 ovsy

ny Holme Brazílie Columbie

Výlet pro hledající domovy

The Missouri Kansas & Texas
dráha bude prodávati jízdní lístky
za velmi nízké ceny na den 17

srpna O další podrobnosti do-piš- te

na nejbližšího místního jetl-nate- le

aneb adresujte na G A

McNutt Cm P A 1044 Union
Ave Kansas City Mo T1-2- I:

slibují úrodu dobrou Koma si

stojí dosud dobře žapotřeby však
íosta Kica Rlexica raraguay
Santo Domingo a Venezuely ve- -

aměs obchodních styků republik počíná již míti deště

Salině: —Počasí sklizni i mláce ji do země takovou hloubku že ní♦čehto a Spoj Států se tykající
nemohl Žádný ani hnout Námní obilí bylo velice příznivýmBulletin tištěn jest v řeči anglické

Pšenice jest jakosti dobré a sypeínančlské portugalské a francouz
IiImMI Mt!TUAL

hojně Pro komu bylo poněkut 1 iMJIeuJi-- í na"j'é a možno jej obdrŽeti po za

Alání deseti erntů pod adresou imů F- - Pal flVllt Hlllf niwtl

tři Čtvrtě míle drátěného plotu po
třech drátech zničil drát přetrhal
a kůly odnes že jsme některé ani
nenašli Ani bych Vám nepřál
tu spoustu vidět nb by Vám

sucho a jest nutně deštS žapotře
"Bureau oí American IUpublics by aby dobrá sklizeň byla zají

itěna
tl pnf UCy lowu a NttbrmKku Illiutta h

o h Hopli w nm JOH K T A It K
mtl NurUl liond Kt(Washington D C -


