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jsou králké a mají Usé
krátké klasy Jarka jest uspoko

ult( brambory lepy brachy a

zahrady jsou pěkné vyhlídky ns

ňro lu Jablk a drobné ovore pr- -

uékých Iřicri ntbčtyřicit roků

byli taiisté Mky mnohých a

ZASYLKA ZboAt VYPLACENA

KLKINOVA AI KX RYK jest nutnosti na valí polici
aneb v komnatě pro nemocné ježto jest vřele odporučována
vlemi lékaři ta léčivý prostředek

Trnto druh whiskey nemůžete koupili nikde jinde ta méně

ncl $$ 00 Killon

Objednávky pro Dakoty Wyoming Montanu Colorado

Washington Arizonu Ksnsai a Missouri musí býti 5 gallonft
má li býti zásilka vypliceni

velkých změn ku-rýc- trmédtlslvl
lotnalo Ilosjíodárstvl e sice povo

stlodnl
láním neHiarsln neboť bylo sdro- -

SKV DAKOTA — Dostavivši
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ale plec ta celou tu dobu uplynu
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století děkujeme ta vftithiiy sko

rem hosoodářaké strue kromě

úplně zničeno trvs(clm suchem
ale vzdor lomu jest značná čási

trvale poškozena Ranná pšeni-
ce nalévá jest však krátká a také

klasy jsou krátké Oves Žito s

ječmen jiou prostřední Korná

Jest zpozděoa

JIŽNÍ DAKOTA-Všeobe- cně

byl týden příznivý s dobrými de-

šti Jarky ječmeny a ovsy jsou
u 4pokojtii(cí vyjímaje v severní

vyloviiM
pokojil

pluhu kosy rýče tak jako za

ušlechtilá plemena rvířeelva ho

spodářského a moderní prostředky

dopravil kterýmiž jsou dut Sni

duhy jednotlivé státy v celek více

sblíženy nežli bývaly kdys okresy

Týilcn končící 6 červencem byl
tím nejpliznivějsiin a celé taisony
ochuť se dostavilo nsnejvýš po-

třebné slunečné teplo ve všech di-

striktech východně n Kočky
Mountains Zárovt fl sucho kte
ré ohrožovalo pšenci v severní
části pšeničného pásma bylo bla-

hodárnými dešti přerušeno za to
ae však počíná pociťovali potřeba
deště v ohioských údolích a v čá-

stích středních zálivnlch států a v

západním Texasu
V středních severních Rocky

Mountains distriktech a na sever
ním pacifickém pobřeží bylo příliš
chladno a více méně škodlivé mra-

zíky uhodily na a 14 července v

idaho VVyomiiigu a Utah
Následkem příznivých povětr

oostních poměrů korná učinila

znamenitý pokrok vc středních

údolích a jest všeobecně zlepšena
a také dobře již oborána V se

věrní části středoatlaotických
států a v hořeních ohioských údo

ZvMSlnf pnrnrnont věnují vyhoto-
vováni nripish a Hltů
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adélfm Ink ie má léčit

léfin též 1 dobrým dHpííchem revmatlam soiiehoié pnilouenlcl žlučové
a močové kaménky žlutou žílu a Jen k- kožnj nemore Mátn dokonslé
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úhulovns improll poStř telefon long dlstsnce A 115

Jem tupni dott mim Minci knOunr to mohou na mn a dlvtrnu obrátil

chodu a průmyslu Ai před pa

desátí roky byl skorém každý

časlo tlfcháváire le temeni
naletěná v pouilraih nkhlj
(oj mwnia ulolen) tatb Ittob-Víc- h

oti kltttvl jeli o tisících

leltch Idyl byla nalusna
Asi před ivcfti rohy

dř-lil- e

anglická in apoltaol pokro
ku a vidy tkooiky 1" druhy
temen udrtule je v tnchém Inu
véin t chladné-- ntUlfi právě ta

tikových okolnosti (skjích
niftie se udrtovat semeno v hrob

kách aviak shledala Je viina
jich oekllfila íl po čtvrtém roku

kdrito tni jediné oevtkllřilo po

uplynuli patnácti kra ni vojtcásy

polohných temen kterál son

otužilá ivlik i třelno vtklicilo

poui několik a slehé

Jeden iuloký lučebník míl le
mena piináct roka nslolená v

lihu avlsk po uplynuli doťy lé

klíčilo jich poutě níkolik kdežto

po dvacíti letech nekllčilo )ii oi

jediné
Dr Coville jeden a rostlinářů

vládního odboru zemřdelského

opatřil li několik boba a jiných
zra z jednoho starého skalního

obydli v Arizoně o nimi ne sou-

dilo le je ani kolem čtyř set

roka staré Zrna ta zdila se hýli
vesměs zdravá ale pan doktor ne

mohl je nikterak přinutit aby
rostla

Pro farmáře v našich státech

bylo by to výhodou kdyby byli

jÍHti že plevel známý zde jako
velvet veed (česky podsluntxnik)

neporoste když zůstane jeho se-

meno po patnáct roků v zemi

Ačkoliv nepochybujeme o správ
oosti vedatorA v datech podaných

pochybujeme o tom že semena

níkterých plevelů ztratí klíčivost

byť nalézala se v zemi oejeo

patnáct ale i padesát roka Zná

mo je ku prUladi 2a semeno

ohnice vydrll v zemi po mnohá

léta maile silný obal To svedlo

též mnohé k tomu že se domníva-

li jakoby se obili mohlo zvrhnouti
V tento pluvel poněvadž jej v poli
neměli po mnoho roků a semeno

bylo úplně čisté Zatím vSak byl

jedenkráte plevel tento hluboko

zaorán takže nemohl vzklíčili a

když pik náhodou hltibllf orbou

phíel oa povrch byl příčinou po-

divu
V jednom případu jetelové se

menoležlcl v hnoji po deset roků

vzklíčilo jakmile bylo vysazeno

farmář v Americe odkázán takřka

sám oa tebe Chléb kterýž rodí

oa farmáře požívala byl z pšeni-

ce vypěstované na vlastním poli a

semlelé v sousedním mlýně Maso

části kde te ale laké následkem

posledních dešťů zlepšily Ně-

které stížnosti došly na slíbáni a

rez Pšeoice a ovsy nalévaj'

Korný pokračuji dobře ale deště

zdržuji oboráváoí na jiho-

východě
ILLINOIS-Nanej- výš příznivé

počasí z celé saisony ale deště

jest zapotřebí v střednf části a na

jihu Korná učinila rychlý po-

krok oves jest krátký a nestejný
na jihu rychle dozrává někde byl

již posečen a sype pod průměr
S mlácením pšenice se pokračuje
1 neuspokojujícími výsledky zvlá-

ště co se týče jakosti
MISSOUR- I- PoSasí bylo te-

plejší s lehkými až vydatnými de-

šti Koroa jest čistá a rychle
vzrůstá a v celku jest velice slib-

bylo ze zvířat doma odchovaných
doma zabitých V každé ku

chyni nacházel se kolovrátek a

stav pomocí kterých strojů si na

farmě sami tkali látky k ošacení

rodiny Obuv byla z kůže doma

vydělávané šitá domácím obuvní-

kem kterého rastával oejřastÓji
otec rodiny Slyšeli isme výpravo-vat-

i

jednoho farmáře ze západu a

chlubili se ié rodina jeho otce

lích v krajinách pojazernlch a v

Dakotich jest dosud úroda zpo-

žděna ale v celku se zlepšuje

potřebuje vlak kultivace v mno-

hých distriktech V jižních stá-

tech koma jest pěkná a neobyČej
ně bohatá úroda jest zajištěna v

západních zálivních distriktech

SklizeH ozimky za příznivého

počasí velice pokročila a blíží se
k svému skončeni v částích střed

Gudahy's
Standardpřed válkou občanskou nikdy ne

vydala za potřeby svojií hotově

přes to dollarů ročně a že jedi-

nou věci kterou kupovali byla
kromě nějakých drobností sůl

nich distriktů Zároveň se sklizni

pokračuje se s mlácením pšenice Ktx lunky jsou nile za ncjlejiSÍ uznávané

ná Bavlna se zlepšuje sklízen

pšenice se blíží k tvému ukončení
1 mlácením se pokračuje na jihu
ale pšenice málo type Oves na

severu jest velmi slibný na jihu

jest pod průměr se sklizní te po-

kračuje timota se seče sklizen

řunky S výjimkou naíicb Diamondsype všaK méně nežli se tšuober

Velmi snížené ceny
po

Wabisk drázo
N(J! Jest řiiateřný seznnm mnohých

jiiilipvliíufeli cen po Wiilmsli (JrAzo

Atlanta Ga a nazpět £3210
Na prodej r„ S a 7 ídryinf i

Iodianapolis Ind n zpět 1 19 40
Na prodaj T„ S s S termu

St Louis Mo a nazpět $13 50
Na prodej 11 H„ IS 10 a 17 (iirvna

Boston Mass a oazpet )t 3 1 75
Na prodej l„iM a ! íervn

Boston Mass a nazpět Í33 75
Na prodiij ml :u Cnrvna do {iirvunixi

Saratoja NY a nazpět IS32 20
Na prodoj 4 a S torviuico

Detroit Mích a nazpět $21 00
Na prodej II a in (orvuniie

Baltimore Mda nazpět II32 25
Na prodij 17 a IM ítirvenne

Baltimore Md a nazpět $32 25
Na proděl 17 IS a IV %ÍH

Víwchnv llstkv tvalsvené tm Wshh

ně očekávalo Oirnka dozrává
Za takových pomérů byl farmář

"C íunek jeou ncvyrovnatelného
do 7ťre)řku diuti i uchovacic
vlastnosti CZZ~jest dobrá úroda jablek bude

ovsem ncjneodvÍMlejsím člověkem

na světě Bez ohledu jaké bouře

aneb panika nastala ve světě ob

chodolm na farmaře nemělo to ni

Prosty úplni oné drsné sliné
chuti tak odporné osobám jichž

slabá
MICHIGAN -- Hojné a dobře

rozdělené deště te dostavily s te žaludky nejsou tak tilné jak
plejším počasím což znamenitě by být mohly ' CD

fieurienUílio vlivu on nikdy nebyl
v nebezpečí Ži sám pro sebe

měl se jedině ot4vati jen přírody
která mohla připravili jej o úrodu

účinkovalo na vzrůst všeho osení Jemné lahodné hnědé

Iřr (udatiy PicklnjrClKorná se znamenité zlepšila v

barvě l ve vzrůstu razoie poDnes vfiak st poměry velice South Omaha Neb
hanka a pozdof brambory dobře

vzklíčily ovet jest slibný Seslunci vzduchu Ačkoliv může zmínily Dnes můžeme směle

řícf o mnohých farmářích Ž pro
dávali takřka ve ci vypetuí a

(Iríliu Jsou pístní pro kterýkoliv smfir
no nsrrilku mezi Dctrolt a JbiíTsIo liezbýti pravdou že semena užiteč

oých rostlin pěstovaných ztrácejí 7vliHinllio doplatku vylinu Jídel a Ifjfuk
Platná ns 1II011I1011 dolin a znstávky
dovoleny 1's'iiiitulls ie to Jest "drAlis
vřtov4 výatavy" Jeďtw jio této driíe a

oynl na severním pacifickém po
bř ží a ve Vvaslnrigionii jest skoro

již dozrálá

Ranná jarka utrpěla trvalé ško-

dy v některých distriktech sever

ní Dakoty a severní Minnesoty
následkem sucha které teprve

nyní bylo přerušeno vydatnými
dešti jež znamenitě prospěly

pozdnímu osení V jižní Minne-

sotě a v částích jižní Dakoty ie

objevila rez a pšenice se tlehává

Ve Wisconsinu Iowé Nehrasce a

Kansasu a o severním pacifickém

pobřeží jarka pokračuje uspokojí
vě a v obou Dakotách již nalévá

Vyhlídky na tklizeO ovsa v

Minnesotě a v jižní Dakotě te

zlepšily a toto osení slibně pokra-

čuje vc všech missourských a ho

řeních rnnsissippských údolích

Lehkou sklizen lze vlak očekávali
v ohioských údolích a v Částích

Iliiuuisu a jižního Missouri-

Bavlna rychle vzrůstala po ce-

lém bavlnovém pásmu a zlepšení
v jeiím stavu se oznamuje ze všech

distriktů zvláště však z Carolín a

naproti tomu ojiět veškeré svoe

potřeby kupiil V nyiiěí době

musí farmáři počítali nejen s do

mácí ale i s cioetn-ko- pnptáv
prchlcilněttt al víslsrístě

tvoji klíčivost v patnácti letech

když chována jsou v chladu i

tuchu neplatí to o plevelech

Tyto vydrží hluboKO v zemí velmi

dlouhj t působí nesnáz i po dlou-

hé fadě let

Pro brožurky všechny podrobnosti
ekou a jejich íi lančnf stav je velmi uoplAts si pod adresou

HARRY E M00RES
Genl Afjt Past Dept Omaha ČESKÝCH SPOLKUúzce su Meti ti ia líním stavem

sklizní pšeoice a žita se započalo
a výtěžek jest prostřední Ranné

brambory řepy ječmeny a hra

chy si stojí dobře Kultivace jest

zpožděna jablka pokračují dosti

tlibně
INDIÁNA— Bylo velrd teplo

Sklízeřl pšenice pokračuje rychle
1 mlácením te započalo výsledek

jest pod průměr Korná jest
krátká a nestejná ovet tlibuje
slabou až prostředni úrodu

Brambory jsou pěkné jablka pře-

stala opadávtti a slibuji prostřed-
ní úrodu

l'li Nekul ky Tyrá f I
odb vt art u:hin Jmlnou míifní a mna
katilou ntvrtou nndfll v uliti Miiitovt F'f0
Mtiihynt Julia VoUva IS a Kradarlnk st
ml io1)ImIio nř Hon Kunitl tun Jit IS ul
tnimiib A i n n lilick fM)i)n ul fot
nli:a Anna Hvb'Ih liMilJIt lil ul poklailnloa
Marie Kutimr S a nliarlna Mi Omalia tli
mrky ni Mitrle Vanfk yiior ňiajatku Kran
lltka Idiiiři Mnry K il Jii řitninkal

jiných tříd OcImImik li obchod
Hodnota bumiiKtii

OMAHA♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Látka ktertž dodává půdě tma Hi 1'alAeký č 1 ZCIIJ

světový a pakli se koia továrny
zattaví puciťuie in firmař oka

mžít neboť cen jeho plodin

poklesnou Zrněni li s poměry

armni ynor i ony i rtriK a mana vicaa-
(!tvrbvé barvy nazývá se humus čili táifvtavaaiaiilitlnt iMtxkuU

nificl o t b mlp r ainiaminu r a nonror- -
akulio aa IS a Wllllum ul VH(I Kur Kli-- r Ilá 1'almnré DřeTč7 Kruh DřerařekilVUnn SroboUl Jod KiAlHitr MIIV So 4 Stněkteré zenu byt tu bylo I na Á 1 Lt I (idliá ava achára katdt druht iiondíll vaa InW' WiMinrim Ul M"l' nnv r

lot Jsn Hus t 6 ItyliřA 1'ythla mlalei v mlatnoatl p K"ilry na snil a U ulzastrčených nétrých ostrovech

farmář americký to pocnl poně ortbívt a tcbhrm nnihl a Htríi čtvrtek
Ilarliora Kacnk dnati Jnt poronli-e-

i Anna
Vlin-- mlat 'ipfndarulkai Kalia Vontaak tnj
Wo ( al t Maria VoniÉíka pnklndnlnni

troudí Tento je v dobrých pů-

dách vždy přítomen a je- -t důleži

tou jích součástkou Humus se

ttává ze zabnívajícírh rozpadá-vnicíc- h

se látek rostlinných ži

vočilných
Humus dodává půd života

činí ji vzdSlavatelnou porovitou a

Riftulcl i hodin rrnr v aimiKova niiatnom
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