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na — balkon aby se díval zatímDo trhu přichází několik druhůuje se takové sklizní Rostliny

Vyjíždí z Omahy v 5:55 odp
Přijíždí do St Louis v 7 ráno

ZVLÁŠTNÍ CENY

rrea aojenim nutno vemeno
než přijde mřížemi na ulici Dítěškrobu kukuřičnéhoněkolik druhůkrávy dobře okartáčovati tak aby stejného druhu totiž čerpají z půdy

glukosy neboli cukru hroznovéhostále jedny a tytéž látky násled díváni záhy omrzelo a snažilo se
tudíž někudy ze svého vězení

Do New Orleana a nazpět $2950
žádné chlupy a prach kteréž by

pak do mléka napadat! mohly v

ním nezůstaly Dcjič mčjž nejen

tři druhy gumyčtyři druhy cukrukem čehož jt o ne ochudí a pak Na prodej 11 12 a 13 dubnam_
TTTTf TTTTTTTTf"f tfTTTfffuniknouti Lezlo po zábradlí ažšest druhů syrobu počítaje v tonemajíce jich dostatek zakrfiují

menší úrodu vydávají
Do bt Louis a nazpět $1350čisté ruce ale t oblek na sobí syrup javorový "přicházející pří

SSL-MASN-Í KRÁM
na JIŽ strana menta vlastní krajanl
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NeJvítSÍ záaoby masa vloho druhu

spadlo a smrtelně zraněno zůstalo
na dvorku ležeti Když po hodné Na prodej 26 27 29 a 30 dub- -

Nedá se sice očekávali že by ve Mnozí hospodářové však zdají mo z javorových hájů vermont
1 května0mchvíli "starostlivá" matka z kosteských" několik druhů lihů atdse velmi maio o to dbáti zdalláji obyčejné farmy mohla pano

la se vrátila a z dálky již spatřilanemluvě ani o mnohostrannémplodiny střídají neb ne domnívávati taková zařízeni a opatřeni
Do New Orleans a nazpět I2950
Na prodej 1 2 3 a 4 květnaže balkon je prázdný pak teprvejíce se že ta úrodnost zdejSíchzdravotní jako v některých atájlch upotřebeni stonků šáchů std
Nejpříjcmnější nejkratšl a pej nzenek isliímu šunek a vbbee vtebo cozačala hořekovat! a rvát si vlasymoderních hospodářství mlékař pozemků potrvá věčně Půda se toho viděli Že kukuřice má upo 1

rychlejší na jih a jihovýchod v obor tento spadáovsem pozděských aviak vzdor ternu lze přec stálým pěstováním plodin vysiluje třebení mnohostranné které zajisté
Přeplavní lístky do a ze všechkdyž se tyto střídají avšak vyji Ceny levnější než kdekoliv JindeSibevraiJa mladistvých milencůna průměrné farmě mlékafské

mnoho učinili ka zvýšení čistoty a

nezůstane pro budoucnost obme

zeným Ať žije naše královna mfst na světě
uje ae mnohem rychleji když se — Patnáct a osmnáct let a už je

Všechny podrobnosti v městské
hospodaří jednostranně byť by se mrzel svět — pro beznadějnoupodmínek zdravotních

Jedině v čisté atájí má dojíč při-
úřadovně 1601 Farnam neb si do-

při tom i hnojilo A kromě toho láskul Je to stará ale věčně se
pišt namá pěstováni jedné plodiny na HOJNÉ ZÁSOBENÝopakující historie původu ve všechUŽitost k tiskáni čistého mléka

Co bylo by mu plátno mltí na ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: HARRY E MOORESstejném pozemku i tu nevýhodu přfpadech jednoho a téhož Ve
obě čisti vypraný bflý oblek Genl Agt Pass D-p- t Omahaže se dává příležitost hmyzu jenž dvou mladých srdcích začne to MASNY KltAMté které rostlině jest vlastním bouřit neznámým citem v celémkdyž padal ca něho prach ae

stropu a když sotva že do itáje
llořld pochodeň Ze Svratky ae iMrozmnožili ae do velké míry světi vidí ukrytého nepřítele tvé

VZORNĚ ZAŘÍZENÝ

políařskýobchod
vlaatnl

Fmiik Irofioil
v íf 1308 Oarfleld ave

Krajaní uMní dnbVs kdrí peřlvo
objednali tuhé u 1'řenoaila Zboží
ft vždy (Vratvó a chutné Nejen
žliiiíapScnlřníchléb ale i Jiní o

jako rohlíky hoiiaky koblihy a
rnirní koliííe eo se týřa Jakoatl ueuí
k "bltovinl" O pHaen krajanu žadá
34m8 FKANK PÍIKNOHII

óznamuje: Vilém Tlustý ssletýV pásmu kukuřičném zůstanevkročil byl by pln pavučin? Proto mladé lásky a když pak ve aku

vlutnl

IJlVTVK TUIV
220AJIŽDÍ Ifl nllce Omaha

Doliat víhír řemtTÍho mm vliho

domkář z Moravské Svratky přibuďtež stáje občas vybíleny neboť tečnosli nějaká překážka jejich
St Paul

Minneapolis
Duluth

aice kukuřice povždy plodinou
hlavni ale vzdor tomu nemělo by

nesl v těchto dnech večer domů
štěstí zahrozí neznají jiného výláhev petroleje Chtěje ji uložitise zapomínali na to ze možno tu druhu nJIiiM Jfikoml a za ceny nnjlcv- -

Minnesotski achodišti z d omnělého úskalí ne-

přízně a nástrah než propadávánijiné pícniny pěstovali kteréž se nt-ja-i n iu "cnoa-iieik- ' r xo cín
Velker ínhy iirn4řké téíí ee ncllnn- -

ve světnici za tkalcovským stavem

přitočil se neobratně ke sloupci Wiscousinská jezera
ají tak dobře jako kukuřice tulit ilpověitl rfljďte a preivédíte se 28sentimentalitě ze které je koneč

stavu při čemž skleněná láhev ně vysvobodí společná amrt Takkovali Jsou to vojtěfika krmná

řepa mrkev krmná různé štěpné
iž měl v kapse praskla a petrole tomu bývá v obvyklých dramatech ABSTRAKTY

— vrnoTovoJB -

Milwaukee

Waukesha
Dakota Hot Spriog

Deadwood
Providence R I

Portland Maine

traviny brambory atd Zvláště milenců a bylo tomu tak i při po
rozlil se Tlustému po šatech

Tlustý šaty hadrem otřel načež

přistoupil k plotně a rozžehal
LLOTDřepa měla by se pěstovali u větŠI sledním jež odehrálo ae v noci na

míře neboť poskytuje znamenitou Boží hod v (Jatí nad Labem

vápno jest nejlepllm Čistitelem
Ono částečně ruSI též zápach ve

Háji a pak ivou bílou barvou nám

hned naznačí kde jaká nečistota

lpi Kromě toho hleďme též na

mlékařské nádoby aby ae v nej-věti- f

čistotě nalésaly Mléko v

záhybech zaschlé ae v krátkosti
kazí a bakterie kteréž ae v malé

kapičce vyvinou očkuji pak celou

důj jei v několika již hodinách

kysne
Při dojení varujme ae nataho-

váni atrukft krávy Dojeni mus!
ae dlti mačkáním lak aby ae ruka

dojiče mlékem neamočila Smá-

čkněme nejdříve kolep atruku uka
zováčkem a pak palcem a pak

S UL Sadlerlampu Náhle zalétla mu žhavá
Četuickí hlídka která O šestéšťavnatou píci pro dobu zimní

hlavička od sirky do šatů petro NORTÍI-WESTER- N DRÁHAakou aotva lze něčím jiným na

Pravlrtalaa tK)tovnI
a raruplaveuni doprava

Baltimore do Břemen
pHmo po novjnk dvnulroabovnb
Íirfr

ovnich parnicích od 7MM) do
anono tli

noame ranní vydala ae oa po 17th and Farnam Pattrwa Blk
lejem promočených a v okamženíhradit! Jsou též mnohé plodiny 1401-140- Faroam St

Omaha
chůzku k Trmicům našla v pří-

kopě ailnice u papírny dví mrtvo
oa to vzfialy ae a hořely na neboke kterým chovají ae hospodáři

Zeptejte nafi o tohoto Hitu Tet 1828
afii vlažně Avšak každý by měl Casael Ire'lair Hlicln Kaclii Han--ly Jednu děvčete v krátkých su

žákovi plnými plameny Tlustý
podobal se hořící pochodni Trhal

pěstovali všechny plodiny kteréž kýnkách sotva patnáctiletéboj
nover rraiikruru Hrindcliurar

Chcnnlts ífeokarPí A Kretschmer
1 imwm
DO TEXAS

se na pozemcích jeho daří byť by
ae aebe zoufale hořící oblek a divi
aem tam pobíhaje křičel o pomoc II kajata z Baltimore do Ercmca

výtěžek i některých byl o něco
mrtvola ležela na znak hlavou
obrácena k silnici a tísni podle
levého oka měla střelnou ránu

Posléze vyběhl ze síni a tloukl na od nahoruItanhoJIrka a vyrabltelka ěeská
kořenné a liyllnné masti

(MjtU druhyj

menší neboť to ae mu opět vyna-
hradí zvýšeným výtěžkem na plo

Tyto parníky maji poure Jadnu Cfldu kajut- -vého aouseda a křičel o pomoc
--W"—j—vedenou šikmým smírem takže njm vHwcujBi jig ji aajuia

Vfln Imennvana Darnikv Wm tn4iprojektil vyletěl čelem V levé Ode mna vyráběné msitl Isou dnes
Sběhnuvši se lidé strhali a ubožá-

ka šaty leč Tluatý utrpěl tak těž-

kých popálenin že přivolaný lékař

nova víieínt tliudovana a flrená aalony a
pokojekaluinl na palubě Elektrické otv
tleal ve viecb proatoráck

ruce držela křečovitě malou kože-

nou taštičku ve které nalezen
cbvalni známy po celých Hpoj HUtech
kde krtjtne toV cl 1 a to nrn tvou nepfo-- DalM aprávy podávají aenerálnl Jednatel:

i saCHVMACIIElt Ve CO
SBoutSOav Mt Ilaltlnora ktl

obnos 2 K 10 h šátek knížka najeho uzdravení pochybuje

Dva ItdipřipoUru uhořeli Z

ontieinou leciTuai 10 uoiazuji tt
pochvilnych dosvědčeni a odporučeni
luk v CMonech tak v lonkroinvch dool- -poznámky a jeden pohledový lí

dinách jiných kteréž vystřídány
jsouce lépe prospívají než když
by atále po aobě pěstovány byly
Nejlépe je střídali plodiny širo-kolis- té

a úzkolistými hluboko ko-

řenicí a mělko kořenícími okopa-

niny a pícninami aneb obilinami
atd K střídáni a obilím hodí ae

znamenitě luštěniny kde ae daří
StHdání plodin je tak důležitým

II CrATJHr-IIt-J fc cx_6 learl)rn St Chicago III
nebo lejlnh víalapcl v leml

Broumova ae sděluje: Tragický stek a přáním velikonočním adre

případ atrašlivé amrti uhořením sovaný na učitele Josefa Fišera

ech H mastmi třmi vyléčím každý ne-

duh na tile Krabička Uto zvláítnl maati
(6 uncí) stoji SOe Na venck ZMýlaJI to
poitou nejméně dě kratiďky ca 1110
bopiite si pro maaf na adreaui 81i!)m

Mrtvola mladíka sotva osmnáctivou atařičkých manželů udál ae v HORTH-WESTE- BR DRÁHA
nedaleké vesnici Skřinici (Weckers- -

A Kretsciuncr 194Q S 16 St Omana
letého ležela rovněž náznaku ale

byla obrácena hlavou směrem do

polí Rána nalézala ae v pravém

stlačujme struk ostatními prsty
postupně ai mléko vypudíme To

je pravý způsob' dojeni kterého

by ae měl každý dojíc přidržovali
Dojeni ae má dlti rychle aby se v

dížce tvořila pěna Tato pěna
zachytl velké množství různých
bakterií ve vzduchu se nacházejí-
cích a proto ae po ccezenf mléka
dává stranou pro kočky aneb

jinou droboou zvěř na farmě

Rychlému dojiči alulí vždy dáti

přednost pfed zdlouhavým poně-
vadž čltn déle mléko je vysazeno
vzduchu a zápachu stáje tím více
ae cnečiatí Rychlý dojič též více

oadojí nežli pozvolný poněvadž
teprve drážděním mléčných žláz

při dojeni ae značná část mléka

vyvinuje Nadojené mléko má ae

cedili akrze vřelou vodou vypařený
cedník a co možoo nejrychleji
acbladiti Tajemstvím úspěchu

při mlékařenl jest čistota

zkrácení časti
zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chlcagikj xviatní vlal wfiMÍ

pánku a projektil uvízl v hlavě
Koutsky Paint CoRevolver ležel vedle mrtvoly a v

cylindru nalezeno pět ran z nichž v 790 ráno mlíto v 7:00 ráno T tal115 H 14 ni Ronth Omaha Keb

dyi byly vypáleny V kapse mla

PuIImacoTT EflílcloTí spacími a toIee
lonortora tozt la necíi

Nejlepíl dráha do viech ulit
Kansas Indláaakém iinmí Texasa

Xexikaaaaťaciflckéaspobřeti
Jde pHmo do

Starmaa BraTE
EaHaa R Worth nuialmb
WaTahacŤi?oTaco Tsmplsk

Soltcs Taylor Qahssvffia

iockliar Hašrietu SiaKarcof
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dor í) v noci z n na ta duben

Ke druhé hodině ranní z nevysvět-
litelných příčin vypukl v domku

č 26 požár jenž v několika minu-

tách rozšířil se i aa blízkou stodo-

lu kterou úplni ztrávil K požá-

ru abíbali ae udílení vesničané

ale marni pátrali kde by mezi zá-

stupem apatřili obyvatele domku

75letého Benedikta Klemta a 67té-to- u

jeho manželku Marii Vyšlo
vená domněnka ie nešťastni man-

želé nalézají ae vdomkuosvědčila
bohužel pravdivou Několik od- -

mají na ikladi Bejvčtil ziaobu a aellepií
vÝbér papfm oa stěna neJnoríJUch vxor-kf- t

ivítek od 8c Dthnra
Mají Ul velikf výMr barev laku Oar-nla- hl

Itétct a skla vieho druhu nellet)!

doba přljífdíio Chlcaaa
Denní Bt Paul Mnpls eipreaiai vlak

vyjlidl v 7:10 ráaa místo v 6:65 f tal4aba pUjíidí 4oHL PaBl-B- pla

Overland limited do Ckh-- a

jiko hnojeni půdy proto neměl

by je nikdo zanedbávali Avšak

střídejte vždy plodiny kteréž se
od aebe značně liší Kdo by
myslel že provozuje střídavé ho-

spodářství seje-- li jeden rok ku-

kuřici a druhý pšenici byl by
velice oa omylu neboť obe tyto
plodiny patří do stejného řádu a

dělají tudíž podobné nároky na

půdu Má-- li býti atřídání úspěš-
ným musí ae aiřfdati roatliny
úplni rozdílné

dého sebevraha nalezeno kožené

pouzdro a piti břitvami pohled-
nice nepopsaná a zrcádko V

brzku podařilo ae osobnosti zou-

falých milenců zjistili V mrtvole
děvčete poznána čtrnáct let a osm

Jakoatl ta cena velice nízkou
Vylepujeme pokoje papírem barvíme
taveni lakujeme arétt a vle od dřeva

7 45 večer ml spací vaty pasa Dalek
rychleji jeda aa lápad a Chicaga ůuvnitř 89
uaiaky

měsíců atará Mane Waltrova jei
Za Tpíken prici raciaia

Delta ti ořlnlt a nit rotpočet aa oráče
orth WeeUrate mtiie aflilti

zaměstnána byla jako chůva a dě a materiál apadajíd do naieho oboru EsUUtřiími: MIH FiiKa ú


