
Stav osení pěkný u lnu Třetí úroda alfalfv Rozdávání státní pudy v Rusku viastnimi vlastnostmi vyzná
Předplaťte se načti je se Icka Tinto ve Španělsku

Vody její proměňují v zkameněli PokrolcZápaduOd let vedou se v Rusku žaloby
ny písek na její dně a když-nějak- ýna nedostatek pody v selském ma

pčkní roste prérijní seno se seče
sklízeli jest velmi dobrá jablka v

některých okresích velmi pěkná
v jiných ovoce opadává
MINNESOTA — Týden byl de-

štivý a v některých okresích způ-sobon- y

byly fkody krupobitím v

nejlaclm5jžf týdenník naz ápadč ponzo $100 roiřnékámen spadne do jeií proudů n
jetku Nedostatek ten kromě
živelních ran pokládán ca hlavní jiný kámen nalézající se na dně

Poslední zpriva zemídílského odboru

Fftinivt foíatl ro kot nu— Vyhlíd-

ky na bohatou úrodu

Sucho zokčqS poíkoaující stav
osenf panuje od Virginie a obou
Karolin zipaduč ke Kentucky a k

Teonessee dílo ve východním

řeky tu tyto dva kameny po něpříčinu bídy selského obyvatelstva
Car Mikuláš II abv zlu oJdo- - kolika měsících se spojí a tvpřl Ňebraska

Business
jihovýchodní části jsou pole příliš pak celek Ve vodách této řeky rmohl neváhal učinití opatřeníahymoura pro vazačky Jarka oves
a ranný len dozrávají rychle a ně

ncmůíc žiti žádná ryba
X

Na ostrově Caprí nalezena byl

obšírná prostranství pftdy jejichž
držitelem je ruský stát dostala se
v užívání národa Tím se upevní

Marešovy Blitz

Headaciie řowders

zbnvujf nejenom bl&

vy nic ny zbuvuJI Hi nervového

napjetí iUi-uJ- wilio norvoanfUo vy
Honí proTíioučholiezosiioitl Tyto

práAky neobuliují ?:itlnýdi Skodll-Vj!c- li

pKauil azaalubujl bysle Jo od-

poručili píálelbm a znímým Doatatl

j he za 10: u lékiirnlk od

poiliimuíih nbcbMlnlkn— uebopoStoti

Dopiito al o n3 poil adresou:

KAR:S'EDIC!CO
2S7 Anlipr Ave CIMCAÍiO IÍX

kde se se sklizní járky a Ovsa již iT Mlfe? V v

započalo bkluen ječmene po jeskyně v níž římský císař Tibe h&?2 f % tV 'W "i" iKrocua al k nrjkrajnčjiímu severu
Sliortliand
Colleíretiriua věznil své obětidříve nežli je

nechal vrhnoutt do vln mořeIQW— Týden v celku dost
_k _ 'J c _ t

Stěny této jeskyně jsou pokryty

Arkansasu v jihovýchodní části
Missouri a v jižních řibtích I I í --

noUit a Indiány kdeílo silní a

íkodlivé defctí trvaly v Texasu v

částech inissotirskíiho úclolí a v

okrsku pojezcrním DeSťň

jest všeobecní velmi zapotřebí v

středaích a jižních Kočky Moun-tai- a

okrscích Povětrnostní

byly nanejvýš pfízmvy v

ostatních státech vyjímaje v Tes
xam v Novoaoclicku a v New

ni£uivy SKUZni ODlll a se±a
se rychle pokračuje Koma sc různým nápisy a z těchto vypá
zlepšila a ranná Sene silní do kla

Boyd uming roh 17té a

Harney ni - Omaha Neb

vyznám Kůtka jako selského stá-

tu rozmnoží se počet sedláků a

pozdvihne se jejich blahobyt Car
Mikuláš II stal se tím skutkem
dobrodincem svého národa a jmé-
no avé zlatým píirnem zapsal v

jeho dějiny
Rusko po celou dobu panování

Mikuláše II činilo pokusy s roz-

dáváním půdy Dálo se to nej-prv- é

v Sibiří jejíž stepi a lesy

I Pohled na odbor obchodní a bankovnísft Stav járky jest dosti příznivý

tráno že v jeskyni této vězněna

byla také sestra a žena císaře
Commodusa dříve než vrženy byly

oves tyl značně poškozenale (en
do more Schválena říditaiv wžítth 7nMivPi!piií í'""""' po- -co byl zachován dává bohatý vý

Xl tLlI : íatliUnuuuiuuuuii
jauiaa isou icdsi nezlí 1

Třítinní? "'nbuiullT a Oroítreiti1 I vminulého roku veliká sklizeB luuuuuiu isyauiuicarova xucnyne jest tou nej
Yorku kde bylo plfliS chladno
V Californii bylo opit příliš hor brambor jest zajištěna

' PoSleto al pro kulíku "NejlcpSI
líkaf" obdržíte ji zdarma

nádhernější na světě Stěny

žfcol předními obchodníky

saulním' zpravodaji -

Strcjopiscclíí-- rtt
'

ADgliíiDa- -ie
strop jsou zhotoveny z černého

zvláští podlft dráhy osazují se sel-

ským lidem ruským- - Teprve dví
léta tomu co dovoleno dávati po

JsJiY IM KOTA— Osení bylo
ko a následkem toho ovoce tam
dozrávalo rychleji nežli mohlo

býti dopravováno na východní
mramoru a ozdobeny jsou bohatýponěkud poškozeno na níkterýcb
mi ornamenty ze zlata a většízemky v Sibiři i Šlechticům zamístech místními bouřemi spoje Skala jil není rovnéZřízena fřed devíti letyDr C Rosewatertrhy část hrnců a pánví v nichž se iínými s krupobitím Na pšenici zvláštních podmínek Mezitím Zamfstndvá nejschopnljH uiittleKorná míla opčt jeden nanej sc objevila rez pšenice pěkně o pozorováno že všechny stavy ČESKÝ LÉKAŘ
dio připravuje jest z ryzího zlata
Nádobí toto zděděno bylo po cavýš příznivý týden a to ve vřtší teva a naieza se v slibném stavu v Kusku radv se vraceif b rnimVrvf točásti hlavního kornového pásmá rovní Kateřiuč Hlavní kuchařOves a ječmen se počínají sklizeti a Ze i lida vzdělaní nejednou se

Úřadovna: 232 "Bec Balldlnu"poněkud rudní příznivé zprávy dostává knížecí služné a ku svéLen se lepší korná vzrůstá velice mstupu)! se a utvářejí nové selské
piisiy z jihovýchodního Missouri

rychle se sklizní sena se pokra obce To vedlo vládu k tomu Že ruce má 270 pomocníků
-

a z jinfho Illinoiiiu kde just kor čuje 7Vrozhodla dávati státní půdu v uží
Od tl dn 12 dopol

Cladul hodlor: OoudnA i

tHI:l(lo6f
oav--

OwlSII cxl 10 dn lil dopol
na pcíkozována příliíným suchem JIZNI DAKOTA — Prospěšné Nedávno učinil houslista Baktrvání ruským poddaným všech sta e

Nejlepší a nejiokonalejsl ústav na záeadí
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích

'

$2500 uloženo v novém zařízení odíOru Obchodního
Další posebodí pronajato k pohodlí žák3 n r
Místa opatřena 90 proč všech loňských žáků

Opatřujeme práci pro žáky mimo škorních hodin by aa
' strava Vydělavší oitíhll r' ' '
'

Podzimní íéh poine 2 ilří„

Velmi peknou sklízet lze očeká ww
uestě spadly tu a tam rozstřiknu vů tak Že nejprvé budou nájemci Tel ařadovně Ó04-- Tel t bt 1217v zoologické zahradí v Berlíněvan v werjrascu v Kansasa v tě ale v některých severních okre půdy potom pak mohdu Btátl se UydlI—Cialo Junot nllcaIndianSave vttší části Missouri pokusy jak účinkuje hudba na di

voká zvířata a při tom docílil násích pozdní pšenice potřebuje plnoprávnými jejími držiteli Tak
lllinoisu a Ohia V Iow£ kde

byly rozdány značné kusy zemí i Jediný českýmsledujících výsledků: "Na pumu
děste i eplé počasí účinkuje na
dozrávání ovsa a járky kteréž

koma utrpCla mnoho následkem ťiflte l pro krásný kataloir zdarma __aaaaaawguberniích černomořské kutais ačiukovala hra houslí nejvíce
neustálých de!ťa a nedostatkem

jsou velice slibný Sc sklizní ské a tavrické Prvé pokusy toho tato se stávala čím dále tím více q závod olovnlcký strojnicky
i zámečnický v Omazc ADRESA:

pšenice sc započalo na jihu skli uruhu osvědčily se neobvČeinfi rozčilenější a činila ohromné sko
obdělávání počíná se opčt stav

její lepšiti a ranuČ zasázená žene
A C ONQ-Á!- LL Bjpresvlaito!zen sena ječmene a ovsa pokra Vyloučena všeliká spekulace lidé kyv kleci Leopardů se hudba NEB'silní do klanů" V stfedoatlantic

čuje rychle nčco ovsa rezovatí zemí obdaření musejí se na ní osa ani netkla lvi sé jí báli ale mlá f A

LEO BAROCHKorná velmi rychle vzrůstá kn diti a sami na ní hospodařili ďata při ní vesele skákala zvláští
kých ktátech a jižní od íčky Ohio

utrpčla korffa Škodu y mnohých jest v dobrém stavu Všude na darované půdě kypí když houslista spustil rychlý kva
místech suchem hlavně ona jez S03 So 13th Street

Teleloo 1667 HAMBURSKO --flMER I GKÁ L 1K IEpráce vkládají sc značné kapitályWISCONSIN— Teplé počasí a pík hyeny byly ustrašeny opiče
byla ranní zasázena a jest naděje že za nemnoho let pak naslouchaly s velikou vážno Znvírténl vodv vDcřti překazily dokončeni ynu a kanalls&ce pro-- e

8tlvádf ta levni a dolpusté černomořské pobřeží roz sti a zalíbením nejvíce se líbilasklizní ozimky v okresích poje

časté deště účinkovaly velmi pří-
znivě na korau avšak zdržely
sklizeB sena a pšenice Jčmen
nalézá se již v kopkách Oves

kvete bohatou kulturou
Spolfiínoat Uto udríiye celý rok pruyldelné spojení i Evropou

lodřítni NejryehlrfSi jíwla tjiew Ywko dn Jtambnrka
Lodě oduždřjí ve ítvrtek v sobotu' "l ' ' " " " jsn cH'-1- -

hudba ale vlkům a ti zdáli ee svý SUtuí Jortnatcltitví pro Jediní osTědiV
aé Clmfandské pivní pumpy 'zemích v Novoanglicku a v se Zdar prvých pokusů povzbudil ma očima a svým kBučením přímověrni Části stfedoatlantických stá

prošiti za opakovánítu odkud se oznamují znační Hambursko í morieká Linie jest nelsiaršť Nímecká Traniítlantická
Paropla-veh- nl

Společnost a vlastni 2(12 lodí majících dhrnnou tnoanoat tun95 a

jest velmi těžký ale sleMvá v

středních a jižních okresích Ozim-l- a

a-- Žito jsou v kopkách a déšť

LACINÉ VÝLEIY

po

vládu k dalším V březnu 't r

vydán zákon kterým sé rniuister-stv- u

zemědělství dává právo v gu-

berniích astrachanské bessarab- -

Škody jež způsobil de£ť na pSeui ""--- i jouu twiw uaiiuiui patumy zanrnujici 24 ilvoušroubových parolodi
kforf k P"hodM ipeatiillcích zvláSlí zařízeny jsou: Takový poíet parolodi ne-
vlastní žfidná Jiná apolecnost Ohledně přeplavu á cen obraťte ae na

e poškodil Tabák jest pěkný
TRŽWl ZPRÁVY

OMAHA dn6 5 rpnna

ci v kopkách Všude jinda jest
sklizeň dokončena vyjímaje na

pacifickém pobřeží kdo se pokra

: v - „i :t _ t t i Minois Central drázejamu usazuji na inoKou uradu a ské jekateřinoslavské saratovké
stavropolské tavrické a cherson- - HAMBURG-AMERICA- N LINEŠpatnou jakost Jahody jsou Z OMAHYké jakož i v kraji kavkazskémčuje s sklizením rychle zvláště v

Orcgonu Ve Washingtonu e se pékne
(I) St Pairl Mlnn aoudílett soukromým osobám půdu

i í X iSt) IplknoaU H & Ví XOU
&&voVv St CVNfcaovVVVt JJ£ÍJsJ

MICHIGA- N- Stálé silné deště

rm i a pH kiř m ba

OtoÍ I bílí 54c "

B rmbory noí a3"
VtlcC tu !TtTť )fl4

sklizní započalo k zakládání vinohradů zahrad aíuntuy sKiizen Bena ozimky a
jiných mnohaletých kultur NaPozdní jarka potřebuje deští v

částích jižní Dakoly a rez objevila
zita a také nížiny byly jimi zapla MWo c mfaliron n©Sle Hb

aiinnoapoua Minu
1 akn Mmnftonka loss
Madlaon Laku 780
WutorvUle Mlun (íako Telouka) 760
WaaBca Mlun 7011
Dulutli Minn 130
Wluneucr Manltoba anRO

(lloar laki- - in 8U0
8olrlHik 1 ftoo

Paroplav Spol Sev-nemBck- ého

Lloyduveny bklizea ?ena jest dobráse v sevtrní Dakotč avšak v cel VMo řn nojloplt lSffllíc "
Máílo farra Iptn 2 dobrť 1Í''C "

zcměnaznačené k darováníbudou
zavedeny dráhy a budou zmclioro-v- á

ny Pozemek darovaný jedr
notlivci nesmí býti větší 25 desja- -

ku jest Etav járky slibný Jarka
ale seno bylo znační poškozeno
Něco pšenice sklíčilo v kopkách 8ltplc je

'
) Wmne Wla Sotts Fo parolodub expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minutL
dozrává rychle v severní části a se

Korná i fazole se zlepšily ale jsou KfU uaaise "

Kachnjř 6ííe "

Miiwaukoo wia iírOdbkosh Wl 1876
PortUuron IHIrÉ „ lvor
Ru fialo N Y 41NJ

Sklizni sc započato v jiznt času tin Každý má právo pouze nazapleveleny Oves jest hodní
KohonU 4aie ' (S) Dubuque Jb 101jeden díl pozemky budou prvých

pšrničného pásma V nčkťerých
částích jihovýchodní Minnesoty

slehnut ale velice slibný Se
sklizní se započalo Pozdní bram

Krocani g qioc
'

wJyiisPfeptavnt oenyiggPo parolodícri exprcssuícft i Sew Yorku do Břemen
Po parolodícli praydeluych a New Yorku do Břemen
Po parolodích expresních z Břemen do New Yorku
Po parolodích pravidelných a Břemen do NewYorku"

iso n pole příliš mokrá pro va

tiisoe
Un $8000

$3850

Í3660

SOUTH 01ÍAHA iat i arpnabory nejsou pěkný jablka bros

pět let v nájmu Nájemce bere
na sebe povinnost během dvou

prvých let přistoupit! k obdělání

pozemku a ke konci pětiletí míti

žačky kve a hrušky slibují pěknou úrodu Voli píknt al naJlaiáM SlTBa700

Krfr "

isooia
Sc sklizní ovsa se pokračuje

MISSOURI —Týdca byl příale s překážkami v heřennítn ims Jaloilcs SlXa4 St

znivý pro polní práce vyjímaje v
sissippském údolí a v pojezeroícb Voli ko kmieiit ts@48S

obdělánu nejméně polovinu svého
dílu Nájemce který této povin-
nosti dostojí nabude práva nabý- -

některých západních okresích
JELRICIIS & CO 5Bmdway New Torkj

— ílllavní lednateló pro
H CLAUSFNIIJ55 & fií) 00-- orn Street

krajích kde se oves slehnul a kde FraaataBJlnpai T10@l7lj0
Pranata proitf-d- ni TaWt73"vj

ťšenice i oves sypou znamenitěpole jsou příliš mokrá pro skli- -

Uenf ío nvadená Janu au lístky tm a tpt
(I) Ony pnvlpjni— arpna T&atnl 1 —

10 tiH vteíoi NArrnt lil UJaa Ku jiné
duy bude cenu uhnáeU Jadno JíiUué TicoCi
(3) Dnf prodejní— od 1 ínrvence do V) arp

na Narr&tni líjua
(3) Dny prodejní—od S do 7 erpnn včetní
Til okružní f:ě8ty přel Dnhith neba

Chicago a po parnicích přes Velká jeze
ra ZvliiStní Týlutuí ceny do innobýcli
Jinoch míst v JVIinnesotó Wisconainu
Severní Dakotfi a do mlat východních
1'iSte niim kam chcete jeti a my a ra

doatf udáme vám blišl podrabnosti
Poyolte abychom viioi předem zajistili
pac( vfiz nebo místo ou parníku
NavStivte rjiia v místski5 rířndovnfi

Illinois Central dráhy č H02 Furnam
ui„ aneb dopiSte ha ndremii

W H B1ULL
Dist Pasa Agt 111 Cent It R

Omaha Neb

ti pozemku ve svůj majetek za
cenu která mu bude rozvržena na

Praaata hrubá tííká 7 ©Í5zečky Vzdor tomu jsou ale vše T~Tíw-T- " — CHICAGO ILXIJNOIH
Sucho trvá dosud na jihovýchodě
kde koma a bavlna velice trpíobecné vyhlídky na velikou skli Orcahejlaplt' í8f035O

JhrloU SfJriasíB
20 let ' Po tu dobu nebude z

jinde nalézá se však korná v přízeB ovsa slibný zvláští v missour
kupní ceny platit úrokův a ročnízuivém stavu a slibuje ohromnou CHICAOO dne 5 arptaskycti a oiiíotkycii Odoilcn a v
její čásť připočítávat! se bude kúrodu Tabáku se daří dobře

Lilašš-MdnMssei- k'' --1láiir8?-€!m!9i
" ' " '—prodfliraiiveTelltíin--

-- vť 'i
Tlafení vyřízené a lakované plechové naciní —

'
ÍJÍnčvaný plech

železný plech a aovové lhot' - OstnatÝ drát hřebíky nožířské
íbožl oicykly slřelté zrranc náboje a áportovaae cnozi

Plenicí íorr olnka i f k okamíseverní části středoatlantických náimn Pn nnlvnlltT r1irarati lf
70@7l hastátu len jest zaplevelený jablka dosud

opadávají S přípravnou orbou Kdypy kupní cena nebyla ještě do
cela splacena ku splacení ostatkijk setbě pšenice se započalo

bevernl časti východních a

středních distriktů bavlnového

pásma trpí suchem jehož účinky
9th & Harney ulicemůže bytí povoleno dalších 17 lei Omaha Kebr

ILLINOIS —Počasí bylo pří při 5procent0vém zúročení Peníz
jou zvláštč citelný na výšinách které tím způsobem se sejdoo

znivé polním pracím SklizeB
obilí jest téměř skončena a Žito a

pšenice dobře sypou ""Oves jest

Znacne snížené ceny

WABASH DRÁZE

rukou vlády bude užíváno ke ku
Vínde jinde pokračuje však koraa
zdáraí Vficobccrié silné deští v

0110750

0:)4as!c

0©le

35!4362c

145

sstósia
'

pování soukromé půdy pro stát
Texasa ukázaly se býti velice pro pončkud poškozen slehnutím se čímž zabrání se přecházení ruské

dodÍLÍ

Plenice I 8 okitní dodaní

Koma Ilnti "

Korná lt bpi " -

Owaí t bílí "

Oreaí1 bil "

Žitn íWo í k dodaní

Jaiman k plf Stal&m k dodáni

Jetmen ka krmont k dodaní

XnCn4 amano £ 1 avraeno aura

Semono bojtuka 'tlmoliy)

Hoaieno Jotelord

živý dobyt tk:

Píko! aí oř ! Toll i

Habenl al k proattedntm
Voli ka krmeni

Ktitj

ale výtěíek jest prostřední až „fldv v držhu cizinrňtf a Mspfcsuy zvláltS v západních okre
sích ale jinde jich nebylo zapo tr - - I r ~- -4

uoury norna jest vseooecné Do New Yorku á nazpět
Do Atlantic City a nazpěttřebí Tyto deští účinkovaly na pčkná ale poněkud poškozena

♦

tZ wlucaga 1800rychlý vzrůst' ale také způsobily Irobnri íxiiítn 11
suchem na jihu SklizeB sena jest
skončena brambory vydail veli Z Omahy 3695

Z BLÍZKA 1 Z DALEKA Lístky naprodei 17 a 31 Čer

nčco škod na sazemcích Horké
a suché počasí jest nyní potřebno
v Texasu aby mohla být bavlna

kou úrodu ale zahnívají
'
jablka

I8e0ffi385

tl SS 39

l5n©576

vence 7 a r 4 srpnajsou Spatná až pčkná broskve

Soveruv v

Regulátor
ženskch
nemocí

Vyléčí rychto ženy'
n dívky trpící nřja

♦
♦Zastávky dovoleny v Datroitjsou pčkné Dozrálá rajská jablíčka odstraňobdělávána a překaženy byly ško

dy činěné hmyzem

A sevefCv "'
O ŽIVOTNI BALSÁM
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