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atvl kope k mate oCeki
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lukách orna jel malá a satich n ailantukém potřc)l a v
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kurech dosud nepanuji Kdt
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Blaiy & Cousinchodně připravovaných a naklániteii a urirál vidy avftl maieteki

v rychlý virfll riwnl přece uěinila
rtroda příínivý pokrok v středníchii ji INDIÁNA -- Trmprrimrá bylaDlněcenl To mel hv ai kaldtf "ycn potravin kterými nr-ro-i

údolích kde poěaxl jtoiic suchéfarmář pfipomeoouti nežli tačac umo hospodyň i nevědomou pod průměr jinak bylo vlak po
čísl příznivé S mlá:en(in járkyubll zdrav! avých milých Po bylo příznivé pro oborivánl a

žerlsvoje povoláni haněli a jiné vyná-

šeli 1'amatuite la kstdý ntspo
jižních okresích se započalotraviny takové jou pfedchodci

Tepla sliDcřnlho jau jesi sklútA icat vlak velmi inatnápatentních mediciu které dílokojenec je Ikodcem celé osady velmi zapotřebí nt atlantickém
pobřeží a ve východních zálivnlch

kdežto člověk spokojený který

iifitíifiM ti
vy 1 o vii 5I

pokojů
ZvlAilnl potnrnimt f nn)f vyhoto-

vováni oAiU6 a itltA
Bílili! í s HlPknrv ul„
3iioi v t im wimtu ui„ umaDa

jinde j:nu poměry příznivěji! ala
vzdor tomu úroda jest pod prů

zhouby na těle lídikétn dokoná-vaj- f

Velké roiftířeul nakládá

oých poživatin a ještě větsl spou
dovede výhody jejl ocenili nemá
lo jl propfvá Není ládné přlii

měr Koma jest zpožděna a roditriktech Sucho které ohro
žovslo úrodu v jižní Dakotěbylo
přeruípno blahodárnými deSii ale

ny proč bv dobré potemky ne sty patentních lék o maji každo

pádně mezi sebou jakousi souviměly i nadále v ceně stoupali

Rakovina a zastaralé boláky na nohou
Jlmlí Miríf liriě velmi řato trpí byly l dniud povarovány 11 DevyléYI

kT"k MPmit 'Ji' ?° i"hí''l" tiiUlfob a akouakárh saitavlti snů
Kib li-n- l Jim mohu vylMIil knldj úkory pMpid a rufltl ta vylíčeninrmorl „kli nejaun daleko pokrořlfá IUkovln povlárá rná áneílftrks Je tála llH a nedá en Iřlm Sahollll Pakli mále nějak iUsklv ibolák nelkláh-Jl- a nlftte ml hned neb s poátku sa dá velmi lehce laholll
A1 J" "tn6' "Ieř"cyl '""'lne MenAÍ přlpdy mohu lé

Heliem poilednfcb rokft Jwin vylcfll mnoho takových pHpadft a
ion!? íř l'{l"vřl":"' "'"' mu udatl adrey vylíčených lidi a mftíe il jim
idilfin lHk' mV'lcěit " P°P " pHp"J Podrobn J '"

lofm tfí s dolirým lipřrhnm revmntlum lourhoiě padouenlcl íluřové
í lí iTS k"'nlÍV- I'"U íllu a ÍSon-- a koíií nemore Mám dokonalé

ste pomalu jest vlak Čistá oves

jest zieplen ale jest na něm rez

dobrá úroda jetele se sklizl vy

hlídky na úrodu jablek se zlep

doposud trvá iestě majíc zhoubné rvv? fVVVTWf TV TTTVTT TTVVslost Nechte avoje dívky studoVenkovské obyvatel Ivo stále
úíinky v severní Dkotě a v sevati kdyi ne v celoročních alevzrůstá avlak pozemko oepfil

ilyspofi v zimních bězích hospodyB
verní Minnesotě Igě jest také
zapotřebí v střední části Wash

vá v poměru stejném Pakli vsak
0II10—Se sklizní plenice seských!ochabuje zemědělský duch ocha

ingtonu
- V zápaJtifin Oreeonu pokračuje bylo jl vlak mnoho pobuje i hodnota podstaty Dflležltost polijhu pro mladá praxátka e oeStft dostavily a polní práce Škozeno mouchami a rzí na jihuV uvedeném je zajUté mnoho

it 1: i """'yn'1 iswniaymi nrol i A ppr-k- y a pro přepolnl mámRanný oves vymetá ale krátceVelká ěást chorob kterýmž
Dá8ledkefI 'ono musely být přerupravdy AvSak musíme dozoati a poplité1 i "!rn ~íji tl

zumm-i- e e jim noiNiia uourcho otetf-un- 1'iftte ml umd i
vá případ podrohaé Adresulteipozdní jest lepií Korná jestže farmaření nedodílí „iwrf mladá prasátka podléhají má pfl f 7 JDae n P'fclCni po- -

břeží byly poměry vieohecně při malá a na mnohých míttech na
respektu tam kde farmáři nedělaj

vod v ocdou!ka P°hytm Pra

tSr-T-
j

severu jest žlutá Kultivace posaiKs poireDuji ponyDu z nasle
DR KAItEL H UIlEUEIt Crete Nebr

Úřadovna naproti poítíj telefon lonr distance A J5
Jem mJIU ditt in trn metl krajany e mohou na mne dllrírou obrátit

peníze Za nynějSIch poměrů
rozhoduji o oblibě toho kterého dovolen důvodů kračuje tabáku se daří dobře je

zntvy
DalSI zlepšení ve stavu korný

se ozoamuje ze vSech států a v

Iowě se přibližuje již korná k oby

Předně je jim zapotřebí světla tet jest ucházející tímotha jest 40povolání jedině výtěžky —peníze
ml ti ta a zlepšena ale jest zaplevelenaslunečního Nemají li však do

te mohla JOmu průměru Ve středo
money rauš praví Amerikaa

obchodník má nemalý respekt
Ranné brambory jsou již v trhustatek místa kde by

iim ho "'"ickych státech koma učinila

Velmi snížené ceny
po

Wabíish drázo
probíhali neJostaoe se zahrady jsou pěkné počasí jestpřed každým farmářem který má

pomalý pokrok a jeot značně po příznivé pro jablkaSvětlo aluneění znamená pro mlana bance otevřený áCet a je do
zadu a potřebuje oboráváníbróm zákazníkem Ahu vftib aa Pu Xivot tma pak smrt
Vyjímaje několik málo míst lu Cudahy'sfarmář mohl ai rn Hnnliii ilnlír To lním0 l"e 1 pfifOzeoéhO pudu í

I i l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮai na baoce sluSnou zálohu musí vioím' proto 00' 1 DÍmi tidy P° povětrnostní poměry byly velmi

příznivé pro Žeřl ozimky ve vSechpastvině pobíhají když mají k
býli dobrým farmářem Násle Standardstředních údolích ale ve střed')- -

dovni ledy jediným prostředkem
tomu příležitost Prasátka při
nedostatku pohybu obzvláště atlantických státech tato práce TOUHY Neb 29 června

"Pok Záp"l Člověk kte
k udržení a zvýšení hodnoty far

když dostávají rnnoho kukuřice byla přeruSena kilnými dešti
Značné zlepšení ve stavu ozimky

Níže Jt čiliteřnv lernnm mnohýcn
polovičních cen pe WshHih s

Atlanta Ga a nazpět £3210
N prodej 8 a 7 íorvj

Indianapolis Ind a zpět řiy40Na prodoj % % t Cerrna

St Louis Mo a nazpět In 50
Na prnrtHj 18 I4„ „ i „ 17 í„mia

Boston Mass a nazpět 13173
NirMljill„i ai#l Corvna

Boston Mass a nazpět £33 73
Na prodnj od i Irmu do 4 Curreuo

mářského majetku jest vypočítavé Hfx Šunky jsou Daře za neileufií uznávanárý nečte čsaopisy zvláště paknebo jiného bezduslkatého krmia praktické hospodaření lunky S výjimkou naiich Diamond"P Z' aoi neví jaké chyby se
vadostávají křeč bránicefthumos)

M oznamuje z New Yorku a Mich
Kaans veucm nospodatstvi e "C íunek jsou nevyrovnatelnébokteráž zoamená amrt Není lu "gau a ozimisa rychle dozrává a dopouští neboť ti nedovede před

stavili jak čtení dopisů jest uži
též nejlepSlm způsobem udrželi

lího ochranného prostředku proti
'eM v PílzQ'v'4ni aíavu v Nebrasce

této nemoci nad dostatek pohvbu
V ÍPVeroí ťakoté nastalo zhor- -

oo zevnéjíku chuti i uchovaclc
vlastnosti

Prosty úplně oné drsné slané

dorost na farmě Pak li má mla-

dík pracně svému otci vypomáhat!
tečné a co může někdy čtenář
neb dopisovatel prostřednictvímv dobré pastvině íeo' ve Uvu irly následkem

při tom vidi žs tento nemůžrf z Saratoga NY a nazpět JI32 aočasopisu vyzískati- - V minulém chuti tak odporné osobám jichíPohýb je nevyhnutelným k vý ? K re wovel poškodilomísta musí přijdi k náhledu že svém dopisu zmínil jsem te pouze
i 1'ruuaj a o narvanco

Detroit Mich a nazpět %u 00 žaludky nejsou tak silné jakvoji svalstva Víechna naSe ple- - '"'"u y "CKicrycn casucii jiznifarmaření je svýrn přátelům liowoodským kte
t t aa

na prpnoj 14 a u corvenn
což Obyčejně končí odchódeJdo dobyk kteráž ™% 1™°™??' by Uýt mohly

Jemné Uhodné boědériz siaie na ty rýny Jezdi aby si Baltimore Mda nazpět 13235
někdy také na mne vzpomněli a

oyia po aeisi jiz aotiu cnovina v

pásmu kukuřičném jsou náchylná
n protiiij i a li carranefl

The Cudiky PicklnfCo
tak na výlinácb v Minnesotě jest
jarka v slibném stavu taktéž

města Dobré farmaření jasná
myti a správný život— to jsou
podmínky kteréž cenu pozemka

Baltimore Md a nazpět ta anejaxeuo rono Kapra v leau rmk ptfliíné tučoivosti na úkor Sonlh Omsha NebNa prodal 17 It a IV tlfl
Vlnchnv Ifstkv walsymit na Wlmh

zdárně pokračuje ve Wiíconsinusvalstva Vývoj tohoto je podpovznášej! a je na výii udržují Iowě a Nebrasce Značné zlepmíněn dostatkem pohybu Nechte dráhu Jsou platní! pro kterýkoliv smír
no parníku mezi Detroit a 'II11IT11I0 bezSpalné farmařeni nespořádané

prasátka pobíhali kolem farmy
šení ae oznamuje z Washingtonu
a Orefronu vyjímaje ve střední

zvláštního doplatku vyjma lldula Idfekžiti a zvrácená rnysi staví země
pakli nedělají Ikody avlak nejra Platné na dloubou dohu a zailávky

dovoleny ťaroatulte o to Jt "dráhaaeice ao svitla velmi Spatného v
ději popřejte jim hojnost lipnico

části Washingtonu kde aucho
járku poškodilo

TCliim yiTy jailte 1)0 loto HÍ70jakém nechce ae žádný octnouti
vé pastvy pakli chcete se dodělá prchl(í(ln!c il vytsvlfit8

zaslali A tjhlel Liška v ko-

žichu Peltzově niě opravdu pře-

kvapila neboť zaslala prostřed-
nictvím p- - Šotraba Mackovi kapry
až do Touhy A jaké k tomu

milý redaktore I Věčná ikoda že

jste nemohl býti přítomen skvost-
nému obědu Jsem jist že tito
vrboví kapři byli by vás chutí
svou unesli do vyšších síér Lituji
jedině že i vy jste byli zásylkou
jich obtěžováni ježto i Šotrab i

Liška Peltz znají dobře mou adre

Oves učinil pěkný pokrok všu- - Pro broJlirliV a Síhnř norlrnlinnallti při chovu vepřového dobytka -
Za takových okolností mládež
venkov opouští erny pozemko
klepají t farmář pak přirozeně

de až na severní Dakotu některé (topíme ai pou mířenouskutečného úspěchu Pro mladé Odbfrá irl cbáta Indnou m8i(n a noa
kaáduu etrrum ndIl w alnl Metiorl

june Votava lit a Kradnrlok ut
HARRY E MOORES

prase je pastva lipnicová t trochou í4té Íiiní Ukoty Minnesoty i ČESKÝCH SPOLKUmusí se domnívali že ja jeho po Genl Agt Pass Dfpt Omahab lého ete e neilenKI Červeni oniosKeno aaoil rniuipredamlka( Ki Kunci iwi )ií IA ul„UJoiimlca Anna Bllr-- VM Jlf„ 18 ul (IřW
nlca Ajfih iHvar lna Iimií Jlí lil ui„ pokladnlca

Kulpiir 8 a i 'iiarln Ht Omaha do- -

Stav bavlny jesl víeobecnějetel není pro mladá prasátka tak
voiani um oejposiednejšim na

větě Tím ztrácí respekt vůči zlepšen po celé ti pásmu ale OMAHA
kki 1'alai ky í 1 ZCIIJvýhodným poněvadž roste přililám tobě i vůči svému zsrněstnání AiH'l?'''Jt'-K- at Jol'" HtalkaL

rf In r Tony a Maria
vzdor tomu jest bavlna zpožděnavysoko následkem čehož jsou Mofráriaiajiialnl inhd IMou ítrrtcacož ovšem má následky neblahé a trpí nedostatkem oborávánítato ttále ve vlhku v rose a snad i iiiMin n a n onu v tni p lioltror-

aUAlm HA ID a WIHlMrn nl I'a- - Iř- - ui
su a tudíž mně mohli kopií hned
přímo zaslat zvláště když jimjednou t hlavních priem po hlavně ve východaích distriktech laj Jo Hiir Hi Ho 4Ht Hiát Jan Svobo"nose nachladí zvláště za deltěLI- -- I A _! H I

známo že nemáte tolik času k rnV tabákových distriktech pově

Ilál ťiilmoré Dřere é 7 Kruh llřerařek
Odbfvá tri yKi„A druh vniScírmlnotl Koláry HfiíáaU ulMrhora llacnk dítiJná pomínlcai Xnna

V lích m aťllireitae ka i Uall

aa o niniama w imisi Aul Kri-c-

Le Jan Hus Í ! Itvtlří 1'ythlaI la ntolnnl farmáři lmn(
~ - —

řrní jako oba zmínění pánové Žetrnostní poměrv bvlv nříznivé ooiijra v cnor nrunr aUrlf ftvrU-l- i
niínlnl v 8 hodin rofar vpilkovnllniitijsem těmto dobrým lidičkám a mi MM Pie vnillupozemky avoje ochudili Možná

lou jk jvíjí 'lťč(lí jedině v Mrylndu potřebuje ta
Že snad jinak počínali li nemohli „ '„ bák nutně kultivace

r Hokolnvnt Valfnl KancMr Ilnd Ilavnlka Klnnnra KihpI „in „„'„rJ 7 i ''!"ii i u :: v 7 """afli 1411 Ho t dtf K K Vrtů HllniAlým přátelům ihned poděkoval
a ' a a

' V" vomariia rtkrnftAnna (lávka rntrnl alráí J„iVe středních údolích se sklízívlak potom zaslouží ti politová- - L

b„4 de mláďatam řomeoi8 mnzeie 11 pomyslit tioed po i: !" vaciav ťriuyi M of
SIU lllckury Ht

Tel Jed Hukol r Omaha
renkornl at rá f Hnala Mui-b-

prporlirilcAnna lhá arký Mnirdalna Plvoíkaní tfm spíše obdrženi kaprů dříve jeltě než jepěkná úroda sena a stav travinduhu
Huj rMur Diajetau

moje a y začala trhat otočil orihfrá aráprarlilnlná ulitiM klrtou druhoustředo atlantických státech aU vepřového dobytka tak jako mreiin t iiiimMil vnrnr T r Tnit nlut I

iem bezdratny telefon na panaNovoanghcku se značně zleplil m itn nt Jor Mik ujxmnll AáUiau a a i a a a aAiauiaA2 „lu každého živočicha vůbec je vel

DŮKAZ
nejlepíl it má lék skutei-n- e

hojivou tilu tvorl vzro-

stající Jeho prodej

SEVERÚV

Regulátor
ženských nemocí

získal sl dfivíry dam a Jeho
přízeU vzrostla do netuše-

ných rozmérfi Osvěžuje li-

st roji a přivádí Je k zdravé
Činnosti ttll všechny choro-
by pohlavím ienským sou-

visící a a úspěchem-
-

lze ho
použiti I prl blednlcce Ku
každé láhvi přiložena Je kníž-
ka o ženských nemuceelt

Cena 9100
Na prodej vm viucli lákárnávk

umí riuiiijinr mu wiiinun nt irntnlk AniSotraba a vzdal jsem jnmu 1 píůd následuji telegrafické rprámi íinifíitýui vývin dýchacího

Ialiaratora r dvniáennitl

Pod slovem laboratoř předota-vujem- e

ai obyčejně pracovnu lu-

čebníků lékárníků ap Ale zříd
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piilitnli-hli- I nmJAli r dutinu a ftrrtlatnja více mi těchto němých živočichůrychle dozrává a naU-z-á ae vše- -atome paitvioe Mla li prasata " ™ ""„t „U tiiiinorijmNliiiifMlNi-il- IfrSrottuk IhI Am nuílmácnosti kde známa je pod musí býti vyživována pastvou aby

otífCr' v Pěnivém atavu Koma zaslali Doufám pevně že této
iádosti mé ochotně vyhoví Na

no im ri nt (1'nlnlk Joanř Klir IM4 Ho

jménem kuchyně Zákony lu zažívací jejich nabylo pru
mia ui„ yoiiiuniK ¥! uml im Ho 18 Mlr
Vfbor majtilku na 8 rudy Almon llokiiack

Jakub svačina
rlatnl

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

říoceroí obchod
TÍ 12011 JI (Iulke
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nTuiMNin mn a nartu auncl
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kám náležitého vzdělání Školního
v ohledu tomto poněvadž nestač!

pouze mechanicky se naučit jed- -

tajfimnio řraninka Cork 1814 MnhaRt
IrKtnIfHt Ant Mx h lnul Ho I kt poklail-
li t' M mrim h#l a - v lili
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