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Uklka dplnft vyhubeny Vyhnité
ní holuba siřhovavebo Uinti do
konfena bylo teprve ple l nekuli
ka roky podává nám pekny obři
tek jak snadni mnhla by vyhu
lu na být i červi nka aneb který-
koliv iný druh ptáků houť pa
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St Louisů vystoupila njvýSo od
r 1H5H a řuka Mistouri v Kannai
City iicjvýJu od r 1S44

Než v tom plilla do pokoje k ťá TilBCC T il!3 ir řň r r

Ilnmlsr náolnik Aihiiib
lujn a tento měilc bude mnoho rám tímto manžulka jihn a ušly

Icvli oč so jedná ihned upama
H"ktira tf M a mi Vln llBBil laaStále :i4 trvající a nebývalé PmIH kskorný rasáeno neboť rolnictvn s F"iriii r)mr Ji nriil„k f

řiiřinki kdy jiílň miliony ta
biliony holubů stchrivavycli táhlo Jn pniLaciné výletytovala muíp íe dvaci likorunutouto prstí pospkhá ala vr dor

sucho panuje v severních státech

novoanlických a ve východnímImavych oltlohu zakrývajících vy platil jako mzdu dělníkům Nynílomu rozloh pro koruu určená
PONew Vorku Dle povětrnostnímracích od jihu k severu a nazpět má hnkol nejen ve vsi doma lečbudu ntrnSI nežli prvotně určeno

Největ'1 Škody byly spůsobeny
mapy dostavily se v těchto suchemavSak dnes není jediného na zemi v celém dalekěm okolí hodně o

Hyliť hubeni klacky sdělnou study se svými čaramikolem Des Moincs a lowa řek zápostižených krajích dcStě no ale

příliS vydatné dne června

I odletuje aliy mlritla neco Iťavna-- '
tího jako ( ponrava anru nřjaká
jiná larva V tom f i

j jl do centy
jakýs plevel ( níhož vysype se

olkolik sratých trn Sotva Ie Jr
sczohla nkoíl před ní opít kobyl
ka Slepice se po n( Žene avlak
nezasáhne ji Ohřátí no tedy a

ultipne li jiný lísteček trávy aneb

jetele Z toho jo patrno Ie slepici
nedostačí jeden drtili potraviny a

kdo ji takto pozoroval tomu ta
jisté nenapadnu aby jí do hulá

ohrady nasypal trochu vydrolené
korný v domnění io vykonal vle
Chcemeli krmili tak aby nim

ilcpice hojno nesly mtislmo ae

říditi dle pfrody což anadno lze

dokázali Pakli ai povlimneme
toho že slepice nesou nejvíce ví
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1'i'jiH líítt tanřn — slrfým nAbotopami a na některých mÍMech je
zbraní sdfimi sírou atd hromad
nřbeío víeho rozumu a rozmynlu Nfiktcré čáiti hořeních krajin }tm iřilionesc sděluiei Přiúroda úplně zničena V celku vlak

Nerozumná tnnda nosili klo cvičení zdejílho praporu 75 pěllhopojezcrnlď střední a západní
zálivnl státy Severní Díkota a pluku zraněn byl inlanterista Hanbouky ptáky aneb ptačím peřl:n

vyzdobené má taktéž za následek Montana potřebují vláhy Za to ták výstřelem slepého náboje ze

vzdálenosti 10 kroků tak těžco že bnw Ml nAllN Hru ¥ ITinyi sin li 'nejvýl příznivé poměry panovaly

jest škoda nienlí nežli se zdálo

když voda úrodu zatopila Sena
bude dosti Úroda jablk je slibná

MINNESOTA — Dostsvilo se

málo dešťů Plenice ovsy ranně

zasetý len korná brambory a

takřka úplné vyhuLenl mnohých Víc l„ie'l rnltřnl irííAiil Niílfka ren- -
kotrnlslrát Jim i'ařlikKo ky Moiintaiii státech ale na ae ihned svalil a snad sotva živo

fykrásných druhů p(actva I'akli no

budo obyvatelstvo léto zemí vzdfi Sbor VlastlsliiTa ě 20 Jíl)pacifickém pobřeží bylo veliké hor-

ko a sucho hlavně v Orvironu a
tem vyvázne Případ tento není

nyní ve vojltě ojedinČIýcož svě 1ČI
(Hlliva srhňM knMoti S nnilíll t itiltsinl
kiilnyiis o SM hnil r„p VysliiuSlI uřeilsM

láno pro lásku k ptactvu tak jako
pro krásy přírody vůbec budeme rmi nnrir nimu-K- t

iN'risi'ilkyri Anna HCalifornn a v první polovici tý o velké nebezpečnosti nyněj&ích HHiiniivananiAatka Kamllna llnráneknuema
Imlinniipollii Inil %i 40dne bylo ve středních a západníchtéto době kdy maji největlí vol za nedlouho připraveni o neilepSf iilru mitrln Mli:liulv( Mmbc SUrla Ha- -"zlepšených cvičebních nábojů rnrnnvs lion unii rp JiimhIIiik Muh„lmi iirnuiij ) a červnu
Delrnit Mh linosí hojnost zelené píce i zrní a iirkyn Msrlu Vuluvivs vi„r rnajctknkteré 1 na vzdálenost 50 kroků 2150

mohou ai nasbírali dostatek máni nn proilnl M 15 ferveiicn

záhvnlch státech počasí pHIišstu
dené

V missourských ohioských

mohou smrtelně zranit Nebudou
vikiirie N„vackov M HnUfkoáMllotlna
IluniHiivá

Nbor Uvězila Soré llnbr l 8B jCl)
licllefoiiliilni! 0 2010té potravy v podobě hmyu máme li tyto nebezpečné náboje oditra n proilej ml 2H kvřlna di 1 řervnu

okrasu matičky zeme a o nejuži-IcčníjS- Í

nalie pomocníky a spojen-
ce při ničení hmyzu Zcmž bez

ptactva atává ae pouStí Škoda
že ve zdcj&ích Školách včnuje se
otázce ptactva tak málo

odbjri ví aehAMi kni1oo nedíll r mísiel rmississippských údolích zbývá 8 J 2oěny budou vojenská cvičení i při Ilaltimorc M-- l

nu nroilel 17 a H řervimcej'Stě mnoho rozlohy určené

celou otázku krmeni na vejce roz-

řešenou

Celkem možno říci Že jo třeba

trávy vzrůstají zdárně v severní
části státu a na jižních zvýScoých

půdách Povodně na jihu opadá-vjj- l

a polními pracemi rolnictvo

opět započalo Koma a brambory
nejsou slibný ozimka již nalévá

WISCONSIN— Týden byl teplý
a suchý sázení korný a bramborů
by lo již skončeno a ranně zasáze-

ná korná jest pěkná V jižních
okresích počalo se s oborávánlm
Ozimka i Žita jsou velice pěkné a

slibují hojnou úrodu Ovsy ječ-

men a Jarky se zlep&ujf některé
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Wntervllle Mlnn

a na mnohých místech byla vodou
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vyrnleta a musí být znovu zasáze 103!) itarimni suit o h lind udp VysluuJilliPolitování hodný případ vzbudil
Ks proilnj iliiniiř v červnu pfedsmlka A nna KrnlM předšed ka Vlniíl finr-má- k

1441 Ho 10 tttáiHÍstkit Antnnle Kment
na So sázením se opít započalo v v sobotu 30 m m okolo 2 hod červeněl srpnu s im
Nebrasce a Iowě v druhé polovici odpol značné vzrušení obecenstva ne ihIbiii! cnv Iwiu za Hutkvtama tttjmnlRa Franllk i":uek IÍII4 MsrlIiaHt

rifiiliilim Ant Ms:li mi Hn I Ht niiklad- -

liIrM MnrUi a u Ulllli I lnbnatýdne kde 1 za těch nejpřlznivěj na nároží Karlovské ulice a Vá yvi Limity na oariizni eestu pro osau- -

řjiuick Biiiniiinlii

No každému jest známo jak ve-

likou cenu má Čpavek (ammonia)
kterého používají lékaře k mnoha

různým účelům léčebním Tak
ku příkladu deset aneb patnáct
kapek čpavkové vody r velkou
vinnou sklenicí smíchaných přive

Jiii-f- Jiilen vbor iiiulntkii Kulehna Uenik
Murle iliidnfek Ilurlinra llnfiuunclavského náměstí v Praze Tam nlky a IiliKlaJIr-- rlmnnvy ' cenu JkIiio

o Jízdného na proilej 1I0 mlsl v aever- -
Slch poměrů bude nyní osevek
zmenSen Ve atředoatlantických 10(1 n Mokolkr Trrí JI 1totiž UDťvnova Btoie na žebříku nleli severnvřejiorinleb scverozitnad

státech za příznivějších poměrů návřstní tahnlí "''ht Jižních a llinvýi:lir(lnleh Stiítoch
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Odlifvá sé seb6(D Jiiilnini oiísiCní a lc
kiiídnii etvrutu nedIl slul Mnli

Julie Votava ID a Krwlerlok st

krmiva totiž zrnitým masitým a

zeleným Zkulcní drůbežníci do-

vozuji že je nejlépe Část pice zrni-

té krmili ve stavu rozmělněném

jako michanici Vzhledem k lomu
že zažívací ústrojí drůbeže obsa-

huje z rána nejméně potravy jsou
mnozí toho náhledu že je nejlépe
krmili slepice pící měkkou v tuto
dobu tak aby byla co možno nej-

dříve strávena a zažita Pakli řídí-

me se ledy dle tohoto pravidla
musíme krmili drůbež řasní ráno
'iž hned jakmile seti a s hřádu
Celá zrní može se jí krmili v

poledne a večer Ježáúoucno aby
drňbež Ua večer na hřád a plným

František Trojan bydlící ve Vý- - Jctnl výlety vht lnilnth ncbChlcsio

ale jsou dosud žlutý Sena bude
dosti

MICHIGAN — Téměř úplný
nedostatek dclťů kromě v někte-

rých místech v jižních okresích
zavinil zhorSení luk a pastvin a

zadržel vzrůst plenice ovsa a tra-

vin a spúsobil pomalé klíčení

pozdní korný Vyhlídky na skli

de k sobě omdlelou osobu je to
bylo sázení korný skončeno
Z ohioských středních min

sissíppských a nižíích missour
lehradské třídě "U města Penelo- - ' (wniKu pres voika lezors

niisuipieiseilkyo Knsl Klinul IKňl lil ul
tiijemnlea Annu llili-- WM JUÍ 13 ul dtat
nlna Antl Svalina im)t lil ul iioklndnina
Miirla KitUniir M a uiiarles St iiiiuiu ii„

1111 iiiuuiiyii llliycu innil
1'iStti ml o svi zaiiiýlliihé cestfi a dovolvýtečný povzbuzující prostředek v

případě nervové skleslosti aneb
va" Pojednou stížen byl závratí
a spadl střemhlav se žebříku na t ahveb vňm dul lirožiirku v niž nddn

nirkyní Murle Vmifk vUiir malatku Fran
llk Kunci Mury Kus a Josefka Hielakal
aíetnl víbor Tony Třeíek a Maria Vlfaí

ských údolí se oznamuje že na
ozimce se objevila rez a mimo tobolení hlavy který povzbuzuje chodník náhodou liduprázdný Tubor MrHa ěís 1)22 It K A

jesi čau spojeni iíím std
Hpncl v tu a imrnfk tlulm l phiUm

opaiHtl
Odpluv pHIfuiá a blížil fiodrolinoKtl

utrpěla ozimka zátopami V kraji Pádem na ťlažbu utrpěl těžkéoběh krve i'ár kapek čpavku na-

litých do tvrdé vody promění tuto nách pojezerních v atředoatlanti otřesení mozku Byl přichvátav
(JUlirniltt Htfltlměkkou Láme-l- i ho troliičku ckých stltíicli a v severní části již

zen sena jsou {patné Plenice se

poněkud zteplila žítx řepy ranná
koma a ranné brambory jsou dosti
slibné

lími lidmi odnesen do nejbližllho

Odlifvísíjliriíil první nadtll v BiSalel vsnkol
sk slul fředseiJka Mary Hnily mláto
pledsedka Joscřn Klámnvl tajem Kateřina
Vlei!livsk lilia Wllllain Mt„ poklad Msne
llrii va kanelířka Itnrnla Tli-b- í martíl
ka Mitrln PNIiylov vnlt nl ulrUt llarhnra
Hrubí VDtikuvnl sira Murle 1'Aehotiivá
Imr inajetKu Anna HrUa Terele HalaAko-va- a

Ku mii v Nniiknu auul IiIiilI linl Mvnhn

do pinty teplé vody nabudeme nich států se ozimka zlepšila Žně průjezdu odkudž ambulančním
W II HKILL

Vn Aul III Central It II
ě IVU Kuriitm Ht„ Omsba Nebvozem dal jej lékař záchranné sta

nice" Jvézti do vleobecné nemoc
ILLINOIS — VScchnv nlžinv

znamenitého prostředku k čistění
barveného pažení v domě Pro

pokovované pažení rení také nic

rychle pokračují v Texasu a zača-

lo se a nimi v Caliíornií kde ran-

ná pleníce slibuje velmi pěknou

dn Mary Houkal vyslankyní rtu sliudu Marie
podél řeky Mississippi od Mercer

nicb Tam vlak Trojan vědomi Velmi snížené ceny imiiy thisuivysiiinkyijř Miirlit IloukalovS
vysloiiítllá priiFokyiiiiokresu jižné jsou zatopeny Na

nich nalězá se tisíce akrů korný a
jíž nenabyl a krátce na lo zemřel

Tragický případ měl v zápětí ve-

liké shromáždění obecenstva

Ifiíl Palmové Dřevo ř 7 Kruh ilřerařek
po

Wabiish dnízopíenice a nemožno dosud odhad OiliifvA MV selifin UltfAÁ fltlli4 nMnflAII w

voletem neboť trávení a zažívání

je oa noc jediným její požadav-
kem

Celkem možno říci že po celé
zemi panuji! nežádoucí zvyk krmi-

li drůbež přílii mnoho kukuřicí
Přenicc a oves jsou ke krmení na
nosnost mnohem žádoucníjlfmi
Korná a pohanka jsou krmivy
příliS tučnivými podávají li se ve

vÉtfíím množství zvláfitfi nemá-I- i

drůbež volného pohybu Smí?- -

nout! jaká Ikoda byla spůsobena
mřsleí v nitsinnstl p Kmlryna )I6U ul
Iliirlnra Uueek dm-tnj- pnriiíriieni Anna
vlneli miťofi'diifka: Kalin Voi áik ttCest Iholák ulupil e z udforu Nfííc Jit MÍHtoitt seznam riinnhícbVSechny polní práce byly zdrženy

lepšího Čpavkovou vodou vyčistí
se též nejlépe skvrny aneb

místa z koberců jakož i

hřebeny aneb kartáče na vlasy Je
to zároveů i nejlepší prostředek na
kůži od komárů popíchanou Káp
nerne li několik kapek čpavku do

teplé vody vyčistíme tím zrcadlo
tak že přijme na a o krásný lesk

Mil vniiiovani ntmetké WHo si sij Maria VninSka pokladnleeiflemira Kberl urhttuM: kiunibi KLP'iiíjviciim:u cen po vvnimaii ďftea sázení korný zastaveno Mnoho
druha pnivinin Kalia Vnniďka vííikvnfit'České dítě patří do čské ftkolyl'' Atlanta Ga a nazpět jlha io Anna Hlávka vntfn u l rňi : li„ KniikN pruffiij fi„ rt 11 7 Červenirozlohy má býlí jeMě osázeno a

koma vzeSlá jest zaplavena Ovsy
tak se hlásá každoročně před za

sklizen Ve YVablnngtonu a Ota-Ron- u

učinila ozimka pěkný po-

krok al ua mnohých mÍHtech má
krátké klasy
Jarka jest stále ve velmi přízni-

vém stavu v Dakotách jakož i v

Minnesotě Na pacifickém pobřeží
jirka potřebuje vláhyale doposud
jo slibná

Vyhlídky na sklízeli ovsa v New
Yorku a 1'ennsylvanii jsou Spatné
V ohioských údolích se zlepšily v

hořeních misiissippských a mis-

sourských údolích kde nebylo

renkovnl siraíj lcle Mucha piiipnreíiiliwi
Anna SiMalavský Mititiluliina 1'lvotlkaIndianajtolis Ind a zpět $kj 40hájením zápisu do Ikol alu jsou Kriinels ItniaJ vbormajatkuplenice se zteplily na některých Hn vrixliij 7 X II Crcvřiu

ale místech vyskytujo se rez V St Louis Mo a nazpět fi 350
četné případy kdy rodičové mrav-

ní a národní této povinnosti ne
nina Čtyř dílů otrub a jednoho df

(irMiej m 11 m in a 17 rervnnjižních okretiích jo plenice Rpatná
dbají ~ ke zkáze svých díleklu lněných pokrutin jednou za tý

den jo znamenitým pflkrmem í
ííof ton Mass a nazpět JI3175INDIÁNA — Dotitavílo se hojně

když je pak suchým hadrem pře-

třeme Stříbrné a zlaté předměty
vypadají po vyprání v této vodí

jako nové Láhev s: čpavkovou
vodou by neměla scházeli v žádné

" Vto:í a ptioflií urteif I
:: Hostinec a Eestanrant

Toto nezachování mravního citu Nu prodej yc ar aíří Aervun
defďů a půda jest přilil mokrá prolícím útlou mládeží vyžádalo si ua Smí- - PoHtori Mass a nazpět Í33 75

chove za oběť životě'' áka Krejčí (

w i fcrr i 4polní práce Sázení korný jestKde drží ae slepice uzavřené vliuttrtl
dosud neskončeno a bude jí ménědomácnosti neboť je to lekutinalam prospívají znamenití mleté zátop a povodní jest oves ve slib

joeí Nožička bydlící na Smícho- -
a- - " W J W HROCHném stavumnohostranní upotřebitelnásyrové kout! aneb potrava masitá vě posílal svého 13 roků starého uriú mi- -i „„„i t „n

Syrové kosti dostaneme u řezníka Bavlna ve východní části ba

zasázeno nežli bylo prvotně urče-n- o

Plenice jest poíkozena rzí
Oves vzrůstá rychle ale nestejně
a jest zaplevelcn

féffvé rlatliioitl Jllraccld tlnnlulna potřebujeme si je pouze rozlá vlnového pásma pěkně vzrůstá
synka Jindřicha do německé ikoly Nu pwirtej li If íervniieit

na Smíchově Chlapec měl proti Ualtirnore Md a nazpět 183a 35
němčině neskonalý odpor a tako- - iapnnii-- j 17 a in r„rviwM

vou nenávisť že ovlem nemohl Usltimore Md a nazpět Jjaaj
Jitrocel lidově celník ránocel ale jest v ní mnoho trávy a potřeman oa jemné kousky pomocí

zvláštního strojku kterýž není skorocel jmenovaný roste hojně buje velice slunečného tepla kdež

I21 Jižní 18 ul Omaha

ftíný Molfi v loMk stiílo na lnim
Nejlnpsí vína likéry a JitinniS

doutníky
Hladká vlna jfalon od Vin naliorn

Kofalky Knlon od $100 nahoru
fski! Importované kořalky )ako
rozlopřlnka rnandlovks rosolka
hOjř iuři6 ftOíl TaliJH

na lukách kolem cest na políchdrahý takže mohl by ho míti každý
farmář který pooěkud jen větlí ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:

to v některých částích středního

pásma jest zapotřebí vláhy a laké

tepla Vydatné deltě se dostavily

činit žádné pokroky v učení Pro vr?i '

lístky vyslaveiii! n Walianh

Ipalný pokrok ve íkole otec synka dráhu Jsou platné pro kturíkollv směr

plísnila tvto vvtkv dohnalv Ikolá- - P parníku mezi Hetrolt a llnffalo bezpočet slepic chová KJo mají ale
jako plevel vjetelinách Jest to by
lina mnoholetá 4— 16 palců vyio
ká Listy má kopinaté celokraj
né žilkované Květy má v íifití

vlMlnlbo doplatku vyjma Jldnls IWekpice pící rozmanitou není třeba ka k zoufalství V ťiterý a6m rn
v Texasu a mnoho prospěly Na

mnohých místech trpí vlak bavlna
riaina na mnunou ilnim a yBulávky
lluvoliTir I'n'nalnltn 1i to lest "ilriíhavečer íkolák odcíel z bytu svýchpřikrmovatí mletými kostmi více

než dvakrát týdně Míato masa svélové vstiivy" ileifiii po tiut At&Mi ačkich 3—3 palce dlouhých na

Dvl itulky otrávené ivltiplynem
Politování hodný případ stal se v

noci 2) m ni ve mlýně p Ignáce
Veselého na Velkopřevorském ná

rodičo a vlce se nevrátil SkočilŠkodu různým hmyzem V Indián
ském území jest taktéž polkozo

prcbliídnčiň si vyatavbttéitvolu hranatém silně rýhovaném lro brožurky a víeehny podrobnosti
může buďto t časti aneb i úplni
nahradili sbírané mlďko aniž by

do Vltavy v niž utonul Pískaří
bratři Lanzingrové kteří ve středuvána hmyzem a v Misaouri a Ten-n!e- e

byla polkozna povodněmi
městí na Malé straně v Praze uopmie ai p')ii auirifju

marrv r Mnnnrc

kvete od dubna do září načež na

aazuja plody tobolky jednost'
menné

bylo nosnosti na újmu i mm odpoledne vybírali písek
Z Vltavy nedaleko Karpolcsova

araata g aw lil VVUhiari
GenI Agt Pass Jpt Omana

Dvě mladistvé služky ipatně uza-

vřely kohoutek plynového vedení
V celku jest velmi zpožděna
Poslední týden byl v celku vel

V mnohých případech jsou
ohrady pro drůbež ia malé Že Za starých časů sbírala ae kve

mlýna na Smíchovž vylovili z řekya zemřely vdýcháním svítiplynutoucí nať i kořenem a Iťáva z mi příznivý pro přesazování tabá Železniční pozemky na prodejnení možno nic zeleného tam pě mrtvolu utonulého Ikoláka LéO případu lom sdělují se tyto ponich odporučovala ae proii souitovati proto je nutno každý den ku kteréžto přesazování jest již V severním Wisconsinu Chicaksř pdr Musil mrtvolu neíťastnédrobnosti: Mlynářský pomocníkchotinám chrlení krve krvototrochu trlvy neb jetele nažiti go St Paul Minneapolia & Omaobiti nenávidčné nčmecké ikoly
skončeno na třech čtvrtích rozlo

hy k pěstování tabáku určené Joseí Papírník 38 let starý vekům úplaviciaj Zevně přikládalslepicím předložití io rna se ha dráha má na prodej pří nízkýchohledal a dal ji odvézti do patho

St Paul

Minneapolia
Duluth

Minnesotská a
Wisconsinská jezera

Milwaukee

Waukesha
Dakcta Ilot Spring

Deadwood
Providence R I

Portland Maine

NOKT1I-WESTE- RN DRAHA

1401-140-
3 Farnam St

Omaha

Doposud jest celkový stav velmiae na vředy opařeoiny spáleniny cenách a výhodných podmínkáchdíli pravidelní Kromi jetele i

trávy může ae používali též řep

čtvrtek 2j rn m před a hod 1

noci ucítil zpach svítiplynu Uči

nil o tom oznámení druhému po
příznivýrozličné rány záuěty platebních as 400000 akru vybra

logického úktavu Případ tento

způsobil na Smíchově nemalé
vzruiení a jest spoluvážnou vý

Všeobecné vyhlídky na úroduU lidu jest jitrocel dosud jako ných pozemka rolnických Tioých listů řepky izných zelenin
a vůbec jakékoliv vhodné píce

mocníkovi Janu Adamovi načež
domácí lék oblíben a upotřebován kdož koupí záhy mohou vybralijablk v Novoanglicku a ve atředo-

atlantických státech vyjímaje
loba ve mlýně pátrali po pnomIťavnalé ťředkládáme li alepi si pozemky při krásných řekách ato dobrým výsledkem poně miste kde plyn ucházel Totocím jetel dávejme jej rino jemni 1'cnnsylvanii jsou příznivé a také jezerech v nichž jeat hojnost ryb

strahou rodičnm aby nejednali
proti heslu: ''České dítě patří do
české Ikolyl"

V zeleném hávu

Po příkladu matky přírody kte

místo nalezli v bývalé kuchynilowa Wisconsin a Tenoessee tělí
vadž obsahuje četné na lělo lid-

ské blahodárně působící látky
ťroto se sbírá kvetoucí nať i

jež poskytují nevyčerpatelnýkde nyní spávaly dvě služky a sicese příznivým vyhlídkám V Ohiu zdroj vody jak pro rodinu tak 1

J3lelá Anežka Černých Litovicíndiatiě a Missouri jablka příliikořen a Iťáva z nich odporučuje dobytek11 Unhoště a aoletá Milada Mnu- l-
ae proti naznačeným nemocem

rá ae přiojřla zeleným hávem
udélali už majitelé domů a nájem Pozemky po vetlině jsou zales

mnoho opadávají a v Nebrasce i v

Arkansasu bude úroda malá
Icrova z Liblic Místnost ta

Drába s pobovtoffii mi
110 TEXAS

_

Jitrocel jest vlak též oblíbeným něny půda jest úrodnou a snadno
Ve alředních údolích jest slav

posekaný ve atiíAemní aneb během

dne samotný
Hleďme aby drůbež nala mela

dosti dobrých zubů — nemíníme

právě přirozených — v podob!
hrubého ostrého písku jenž slouží

drůbeží ve voleti k(
mělnění po-

travy
Drcené mní la aneb ustřicové

kofápky podávají ae drůbeří vý-

hodou dvojí neboť nejen že do- -

jedním oknem opatřená byla na

plněna svítiplynem tak že větouprostředkem k umírnění bolesti
ci zase pořádek v yardech a ulič-

kách A což vlastní naie tf lo ř

Nepotřebuje ono také trochu pro- -

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St- - Paul Minneapolia
Duluth Superior Ashland a četná

pivlí mlynářítí pomocníci se ažzubů Dostačí jen něco zeleného
liitu rozkousali a íťávu polknou

travin a luk velmi příznivý a roz-

hodné zteplení nastalo v jižní čá-

sti atředoatlantických států ale v zajíkali Neprodleně otevřeli okno čiltění aby orgány v parné době
ti Zejména na vyžrané zuby pů letní' snáze mohly vykonávaliseverní části a v Novoanglicku

a způsobili průvan načež probou-
zeli obě služky Ty nejevily vlaksobí jitrocel velmi příznivě a mezi

aty různých prostředků jež se
bude úroda malá

Zde následují podrobné lelegradávají jí vápna na skořápky ale již žádných známek života Mly-

nářítí chasníci zavolali sousedy

svoji práci? Zajisté! Trpíte li bo-

lením hlavy máte-l- i zvčtiené žlá-

zy hnisající rány nebo oteklé údy
nepracuje li dobře žaludek jste-l- i

mnohdy za drahé peníze nabízejí

jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trbř pro
plodiny farmereké

O bližll podrobnosti pište na
Geo IV Bell

poiamkovy komisar Hutfaoa

jj M(Rait
iSpna A n P A„ ai faul ktinn

fické zprávy z jednotlivých států:zaujímá tato rostlina místo závažslouží zároveň" i místo zmíněného
hrubého písku Skořápky tyto

povolali také dva lékaře ale
NEfJ RAŠKA — Mimo jiho-v- ýné Z listí připravuje ae thé jitro zemdleni a seslabeni jest to dosnadno ae rozdrtí když jsme je ebodof okresy deltě nespůsobily

mnoho Ikod a v okresích západ
kaz fe vale krev je znečiétřna

Potřebujete Severfiv KrvcČistitel %saar
ních se osvědčily blahodárnými Pallmano?y Balíetore mací tozf a Tolnc
Nejvíce Ikod bylo spůsobeno

ponoTiore mi n rscett mtácli

Týž vypudí i krve viechny Iko-dliv- é

látky tvoH nová červená tě-

líska a pod jeho blahodárným
vlivem pronikne tělo pocit nové

veikeré úsilí přivést! služky k vě-

domí bylo již bezvýsledné Obě

služky zemřely následkem otravy
svítiplynem Správce malostran-

ského komisařství drSamuel jeitě
v noci zavedl vyšetřování o tom

jakým způsobem se stalo že svíti-

plyn ucházel Veikeré okolnosti

nasvědčují tomu ie služky které
%e odebraly před 11 bod v

noci do ložnice nejprve rozsvítily
svíčku a pak zapálily plamen ply-

nový vedla poatelí se nalézající
Kohoutek pak nedostateční uza-

vřely a této neopatrnosti obětovaly

svěžesti a sily "Tchýně moje
mílu těžkou ránu na noze1' pile

celové k němuž ae něco mateří-doulk-

přidává a jež ae osvědčuje
v chorobách plicolch
Jitrocelová celtle bonbonykap-k-
a ) jaou vle přípravky ze Iťávy

jitrocelové proti neduhům prsním
Zevně užívá ae rozmačkaných listů

jako obkladů na rány a proti bod-

nutí včel vos a komárů
Na zimu se listí jitrocelové sbírá

a ve atlnu aulí Suiené listy sa-

motné anebo a plicníkem (lung-wort- )

míchané poskytují thé jehož
e ulívá jako prostředku čistícího

proti hlenu Možno vlak připra-
vili g něho pro zima zvláltní tink

Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Datcotách
Wisconsinu Canadě a

jinde vzdělané a

pozemky od

Ij do lio a výie mírné

plátky
Pilte co chcete na

byly prvá v kamnech přepálili
Kdyi není k dostání skořápek
můžeme dávati drůbeži pálené
kosti rozemleté pálené vápno
křídu pod

Hiteal ptaetra
Z Washingtonu dochází zpráva

ž letošního roku objevilo se v par-

cích tohoto města neobyčejně málo

Červenek (robin) kdežto jindy bý-

vají plny těchto oblíbených ptáků
Z dotazu vládnímu odboru země-

dělskému po příčinách toho přillo
na jevo ža ptáci tito jsou vzácni i v

jiných místech oa severu a le jich

bylo minulou zimu v rýžových po

Fr Čáp s Dardantlle Ark
a dělaly ie jí příčesy ale jak

zatopením nížin na pšenicích a

ovsu Slzení korný bylo značně

zpožděno čímž se bezpochyby
zmenlí rozloha k pěstování korný
určená Na plenici působí Ikody
rez

KANSS — Za minulý týden
spadlo 3:28 palce deltě a tento

nadbytek spúsobil dosti Ikod
které se dosud nedají odhadnout!
fteka Kanaas dosud neopadla aby
ikoda učiněná zátopou mohla

nojlepal drába do Tíech uilit
Kanaas Indlánakém éiml TetasBt

Mexika a aa 1'aclHekém pobřeíl
Jde pHmo do

"au Sherman QrHaTSLV

t&IIaj Ti ¥orth ni&sloroc'

i7oohao!bio¥vc9 Tímpla
Salton Tajlor (JiicesrCla
úocUiiu Drarletta Sulrcoa
U Oranže Bertcr aUnnio

H0USTO1 GALVEST01 1CTS

tUStlTPÍL

začala užívat Severova Krvečisti-tel- e

přestaly ae jí dělali a noha

splaskla" Taková dosvědčení
chodí jedno ta druhým K dostání
v lékárně nebo rozesílá přímo vy J W Clmlupskýsvé iivoty Mrtvoly obou služek

byly odvezeny do pathologickéno
ústavu

rábíte W F Severa Cedar Ra-

pide lowa Cena liootura takto: Z—137 Endícott Arcade
ST PAUL MINNbýtí odhadnuta Plenice se zleplj- -


