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Ilospodařská Besídka
ltetielielilMliooliolioliotiltoliolilioliolioiioiiolioloiioliolieiiria
1 Halila elll Utttsl sila
pokviue cennou mrvu
pftilt ntodaoatí l nu
časlo tlfcháváire le temeni dodává
druh lulténínv
Nekuř
mutu
naletěná v pouilraih
nkhlj inrh
dali s skorém v kal ií
jeli
mwnia
tatb
ulolen)
(oj
proto neměl by nikdo p
o tisících krapo
oti kltttvl jeli
tlovánl
těchto
renných plodin ta
nalusna
leltch Idyl byla
nedhávili
Asi
ivcfti

kltl

Ittob-Víc-

h

dř-lil- e

rohy
před
anglická in apoltaol pokro
ku a vidy tkooiky
1"
druhy
temen udrtule je v tnchém Inu
ntUlfi právě ta
véin t chladné-(skjích
tikových okolnosti
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 soudilo le je ani kolem čtyř set
Zrna ta zdila se hýli
roka staré
vesměs zdravá ale pan doktor ne
mohl je nikterak přinutit aby

JteodtUlř farmař

Stall rolnici

bychom

přec

kleli

hopodih již
uékých Iřicri ntbčtyřicit roků

od

diné
♦islými péslovlnlm pouta
nrboli
ednoiitanným ho
pioliny
spotlsřrnlm Vtdor lomnle larms
t továrnou lile vytáhl t obili a
dobytek ona t tél domovem col
e dmtatitným důvodtrn aby via
stranní byt tásohován abychom
nim vyrobili co moloá nevlt-Inho trho je v domácnosti ta po
llcbl
Vldyť je plec mámo le
to "domácí" i vidy nellrpll

Týlni přtblcl

o

iral jsst plkné
Juks

as druhé eealm oa jihuj

itraat tiávatl te lsirinnl

stivo úrody

roissl Mleeléko týást 10 Bfjpriinl
véjil i trlé lalsoay
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plenice doali dobře typ
r--

tti

fiotstlutecti

I

r

Ht

taiisté

ku-rýc-

X

U4

teplo- - kUnin
"l'n Mis ňM juni Uutoail v t4ilch
vydatnými deftti
Koma vtrftitá velmi rychle 1 f pniilká tmlvtti V Itil vln Ai h a trMU
Nvmnhl Jwm Jnivlall 1 IMks liri rimo
jest dosud dva týdny ta obvyklým tl IVuřlit Ur ťvnners
Rblney snil
Otimka
průměrem télo doby
Hsrssrtieťuro mna ylVlli
žita jtou Imtuvy ke sklizni
l'i
(i WAHONKIl
jsou králké a mají Usé K tiemlxjl V laktrnl rrss Q ol K Omshs
krátké klasy
Jarka jest uspoko
tA Mrtk It a Wllllum ul Dmsha
Mlljltnl II ul Omaha
ult( brambory lepy brachy a in Tm'S
Ki„lla (Vrmáks I asi Jllnf l ul Omaha
ns
zahrady jsou pěkné vyhlídky
ř kli Jllnl IS ulltsii
H llntlnKins
ňro lu Jablk a drobné ovore pr- - I! IthtMilkl tSi ll ťit(lK)uialiurhallil- ) Klarms
stlodnl
SKV DAKOTA — Dostavivši Tance s?r ?ítcí
se ilešté vzkřísily oienljež nebylo
úplně zničeno trvs(clm suchem
ale vzdor lomu jest značná čási
Ranná pšenitrvale poškozena
[
ce nalévá jest však krátká a také
klasy jsou krátké Oves Žito s
E
Korná
t íťfltM la
ječmen jiou prostřední
Jest zpozděoa
1

ra

JIIM
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1

mm

f)tllotr
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KLKINOVA AI KX RYK jest nutnosti na valí polici
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

aneb

KůHiit i pitní imdimiW tt thpt!y
Mky mnohých a
tfmtf tt tfth i c á
změn
trmédtlslvl
velkých
lotnalo Ilosjíodárstvl e sice povo
Týilcn končící 6 červencem byl
láním neHiarsln neboť bylo sdro- tím
nejpliznivějsiin a celé taisony
tiafciiul
em výřivy po mnuli
ale plec ta celou tu dobu uplynu ochuť se dostavilo nsnejvýš pove všech dilou nedoznalo lakového pokroku třebné slunečné teplo
n
striktech
Kočky
východně
v
v
dohě
vlobé
ako práv!
iiyiié6l
fl sucho kte
Zárovt
Mountains
nasl generace Teprve jioslnlnlimi
v severní
století děkujeme ta vftithiiy sko ré ohrožovalo pšenci
části
pšeničného pásma bylo blarem hosoodářaké
strue kromě
dešti přerušeno za to
hodárnými
za
pluhu kosy rýče tak jako
ušlechtilá plemena rvířeelva ho ae však počíná pociťovali potřeba
deště v ohioských údolích a v čáJIŽNÍ DAKOTA-Všeobe- cně
spodářského a moderní prostředky
stích středních zálivnlch států a v byl týden příznivý s dobrými deSni
dut
dopravil kterýmiž jsou
Texasu
šti Jarky ječmeny a ovsy jsou
ZvMSlnf pnrnrnont věnují vyhotoduhy jednotlivé státy v celek více západním
vováni nripish a Hltů
V středních
severních Rocky u 4pokojtii(cí vyjímaje v severní
nežli
bývaly kdys okresy Mountains distriktech a na
C
sblíženy
(W
lil Ml t
ul
sever
následkem
části
kde
ale
Omaha
laké
v í IUII Wllllum ul
te
Hlíno)
Avšak v ničem mni ta mooho
Něním pacifickém pobřeží bylo příliš posledních dešťů zlepšily
násobná změia tak patrnou jako
rTTTTTTTT VTTV
chladno a více méně škodlivé mra- které stížnosti došly na slíbáni a
nyiiě]sim poměrem farmáře k ob
chodu a průmyslu
Ai před pa zíky uhodily na a 14 července v rez Pšeoice a ovsy nalévaj'
Korný pokračuji dobře ale deště
desátí roky byl skorém každý idaho VVyomiiigu a Utah
Následkem
na
oboráváoí
jihopovětr
příznivých
zdržuji
v
farmář Americe odkázán takřka
Chléb kterýž rodí oostních poměrů korná učinila východě
sám oa tebe
vc středních
ILLINOIS-Nanej- výš
příznivé
oa farmáře požívala byl z pšeni- znamenitý pokrok
rostla
údolích a jest všeobecně zlepšena počasí z celé saisony ale deště
a
vlastním
na
ce
poli
vypěstované
Pro farmáře v našich státech
V se
a také dobře již oborána
jest zapotřebí v střednf části a na
semlelé v sousedním mlýně Maso
bylo by to výhodou kdyby byli
věrní části
Korná učinila rychlý postředoatlaotických
jihu
ze
doma
zvířat
odchovaných
že plevel
jÍHti
známý zde jako bylo
V každé ku států a v hořeních ohioských údo krok oves jest krátký a nestejný
doma
zabitých
velvet veed (česky podsluntxnik)
v krajinách pojazernlch a v na jihu rychle dozrává někde byl
nacházel se kolovrátek a lích
když zůstane jeho se- chyni
neporoste
Dakotich
jest dosud úroda zpo- již posečen a sype pod průměr
na
meno po patnáct roků v zemi stav pomocí kterých strojů si
v celku se zlepšuje
žděna
ale
S mlácením pšenice se pokračuje
Velmi
k
ošacení
Ačkoliv nepochybujeme o správ farmě sami tkali látky
kultivace v mno- 1 neuspokojujícími výsledky zvlávlak
potřebuje
z
doma
kůže
po
Obuv
byla
oosti vedatorA v datech podaných rodiny
V jižních stá- ště co se
týče jakosti
obuvní- hých distriktech
šitá
domácím
vydělávané
že
o
semena
tom
pochybujeme
a
MISSOUR- I- PoSasí bylo tekterého rastával oejřastÓji tech koma jest pěkná neobyČej
kem
níkterých plevelů ztratí klíčivost otec
ně bohatá úroda jest zajištěna v plejší s lehkými až vydatnými dei
rodiny Slyšeli isme výpravo-vatN(J! Jest řiiateřný seznnm mnohých
byť nalézala se v zemi oejeo
šti
Koroa jest čistá a rychle
farmáře ze západu a západních zálivních distriktech
jednoho
i
Zná
ale
roka
padesát
za příznivého vzrůstá a v celku jest velice slib- jiiilipvliíufeli cen po Wiilmsli (JrAzo
patnáct
SklizeH
ozimky
2a semeno chlubili se ié rodina jeho otce
mo je ku prUladi
Bavlna se zlepšuje sklízen Atlanta Ga a nazpět
ne počasí velice pokročila a blíží se ná
£3210
ohnice vydrll v zemi po mnohá před válkou občanskou nikdy
k svému skončeni v částích střed
Na prodej r„ S a 7 ídryinf i
pšenice se blíží k tvému ukončení
hotově
za
vydala
potřeby
svojií
To svedlo
léta maile silný obal
nich distriktů
Zároveň se sklizni 1 mlácením se pokračuje na jihu Iodianapolis Ind n zpět 1 19 40
Na prodaj T„ S s S termu
též mnohé k tomu že se domníva- přes to dollarů ročně a že jedise s mlácením pšenice ale pšenice málo type
Oves na
pokračuje
li jakoby se obili mohlo zvrhnouti nou věci kterou kupovali byla
Louis Mo a nazpět
St
$13 50
se
všaK
nežli
tšuober
méně
severu jest velmi slibný na jihu
sype
Na prodej 11 H„ IS 10 a 17 (iirvna
kromě nějakých drobností sůl
V tento pluvel
poněvadž jej v poli
dozrává
ně
očekávalo
Oirnka
se
sklizní
pote
jest pod průměr
)t 3 1 75
Za takových pomérů byl farmář
Boston Mass a oazpet
neměli po mnoho roků a semeno
Na prodej l„iM a
íervn
člověkem oynl na severním pacifickém po kračuje timota se seče sklizen
ovsem ncjneodvÍMlejsím
vSak
Zatím
čisté
byl
bylo úplně
a nazpět
Í33 75
Bez ohledu jaké bouře bř ží a ve Vvaslnrigionii jest skoro jest dobrá úroda jablek bude Boston Mass:u Cnrvna
na světě
Na prodiij ml
do {iirvunixi
jedenkráte plevel tento hluboko
dozrálá
slabá
již
světě
ob
ve
aneb
nastala
panika
a
vzklíčili
nemohl
zaorán takže
IS32 20
Ranná jarka utrpěla trvalé škoMICHIGAN -- Hojné a dobře Saratoja NY a nazpět
chodolm na farmaře nemělo to ni
Na prodoj 4 a S torviuico
když pik náhodou hltibllf orbou
v některých distriktech sever
s
te
deště
rozdělené
te
dy
dostavily
fieurienUílio vlivu on nikdy nebyl
Detroit Mích a nazpět $21 00
phíel oa povrch byl příčinou po- v
což znamenitě
Na prodej II a in (orvuniie
Ži
sám pro sebe ní Dakoty a severní Minnesoty plejším počasím
nebezpečí
divu
které teprve účinkovalo na vzrůst všeho osení Baltimore
následkem sucha
Mdaítirvenne
nazpět II32 25
V jednom případu jetelové se měl se jedině ot4vati jen přírody
Na prodij 17 a
nyní bylo přerušeno vydatnými Korná se znamenité zlepšila v
menoležlcl v hnoji po deset roků která mohla připravili jej o úrodu dešti jež znamenitě prospěly barvě l ve vzrůstu
razoie po Baltimore Md a nazpět $32 25
Dnes vfiak st poměry velice
vzklíčilo jakmile bylo vysazeno
Na proděl 17 IS a IV %ÍH
V jižní Minneosení
hanka a pozdof brambory dobře
pozdnímu
směle
Dnes
můžeme
Víwchnv llstkv tvalsvené tm Wshh
Ačkoliv může zmínily
slunci vzduchu
v
a
částích
sotě
Se
ie
jižní
Dakoty
ovet
slibný
vzklíčily
jest
(Iríliu Jsou pístní pro kterýkoliv smfir
řícf o mnohých farmářích Ž pro
býti pravdou že semena užiteč
liez
a objevila rez a pšenice se tlehává sklizní pšeoice a žita se započalo no nsrrilku mezi Dctrolt a JbiíTsIo
takřka
ve
dávali
ci
vypetuí
7vliHinllio doplatku vylinu Jídel a Ifjfuk
rostlin
pěstovaných ztrácejí
oých
Ve Wisconsinu Iowé Nehrasce a a výtěžek jest prostřední
Ranné
veškeré svoe
Platná ns 1II011I1011 dolin a znstávky
tvoji klíčivost v patnácti letech naproti tomu ojiět V
Kansasu a o severním pacifickém brambory řepy ječmeny a hra dovoleny 1's'iiiitulls ie to Jest "drAlis
době
i
v
nyiiěí
potřeby
kupiil
chladu
když chována jsou
Kultivace jest vřtov4 výatavy" Jeďtw jio této driíe a
pobřeží jarka pokračuje uspokojí chy si stojí dobře
tuchu neplatí to o plevelech musí farmáři počítali nejen s do vě a v obou Dakotách již nalévá zpožděna jablka pokračují dosti prchlcilněttt al víslsrístě
mácí ale i s cioetn-koPro brožurky
pnptáv
všechny podrobnosti
Tyto vydrží hluboKO v zemí velmi
Vyhlídky na tklizeO ovsa v tlibně
uoplAts si pod adresou
a jejich íi lančnf stav je velmi
kou
i po dlounesnáz
t
dlouhj působí
INDIÁNA— Bylo velrd teplo
HARRY E M00RES
ti ia líním
stavem Minnesotě a v jižní Dakotě te
úzce su Meti
hé fadě let
a toto osení slibně pokra- Sklízeřl pšenice pokračuje rychle
Genl Afjt Past Dept Omaha
zlepšily
li
obchod
OcImImik
tříd
jiných
čuje vc všech missourských a ho 1 mlácením te započalo výsledek
Hodnota bumiiKtii
světový a pakli se koia továrny řeních
Korná jest ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
rnnsissippských údolích jest pod průměr
firmař
oka
Látka ktertž dodává půdě tma zattaví puciťuie in
vlak očekávali krátká a nestejná
sklizen
Lehkou
lze
ovet
tlibuje
neboť cen jeho plodin
vé barvy nazývá se humus čili mžít
v ohioských údolích
a v Částích slabou až
prostředni úrodu
Zrněni li s poměry
troudí Tento je v dobrých pů- poklesnou
MissouriBrambory jsou pěkné jablka přeněkteré zenu byt tu bylo I na Iliiuuisu a jižního
dách vždy přítomen a je- -t důleži
cevzrůstala
jaon vlákna velmi eltlivá a
Bavlna
stala
po
rychle
opadávtti a slibuji prostředrozvfttvená
Humus se zastrčených nétrých ostrovech
tou jích součástkou
podivuhodní!
lém bavlnovém pásmu a zlepšení ní úrodu
která ovládnjl clnnoatváesh
rozpadá-vnicíc- h
farmář americký to pocnl poně
ttává ze zabnívajícírh
Jb-II
všech
v jeiím stavu se oznamuje ze
orifárift
!iiatsv nerži vadž dobrovolně ustoupil ze vého
se látek rostlinných
vová v nepořádku chFodue
nemožné
Dokonalé zli-a- i
z Carolín a
však
zvláště
distriktů
)ost
eslé tfilo
nodvislého stanoviště a stal se
vočilných
Deštivé počasí bylo když krev je ochuzena zásoba
Georgie
Humus dodává půd života odvislým
oebo
vlak pro bavlnu nepříznivé v Č- její tkromná a vodnatá
činí ji vzdSlavatelnou porovitou a
Neoípochybuosii že z ruídi-len-í
v když nečiitotamí ttaoe te hnijící
kde
ástích Louisiany a Texasu
propouštěli práce při niž dělá jeden tu a dru bavlně nalézá te mnoho trávy
způsobilou přijímali
Ani na okamžik tako1 lenivou
On hraje hý opět onu práci plyn značný
vzduch tvětlo i vláhu
vého léku nezanedbávejte
V nejdůležitějších
tabákových
v zemi úiohu houby tsací kteráž hospoilářnký propérh neboť las
ti napravit zlo Ipatoé krve
a
jsou-- li
doslané státech tahák zdárně roste ttav a
Ixírpeénfi pomáhá
přijímá vláhu i pak ji opět vy- tt jediný svůj výru
znovu nabýti zdraví a Itestf uži
íiahod-néli- o
velmi
stzenic
slibný
nervy
rornáeny'
i
jet
ostatní
přeje
pouští když jl rostliny potřebují všechny
toho léku inřll by
na úrodu jablek zdají vánim Dra Petra Hoboka časem
Humus není rozpustným i vodou Dejme tomu Že mánie vedle stbe se Vyhlídky
vtlohnl kPM trní
Neni
léku
zkuícného
v
bylinného
mnohem
surinejsi
iiervéanl bolestí
bytí
sennostl
te nevyplsvuje aváak stává se po dvě farmy Jedna je
údolích a v částích středo to lék lékárnický ale prodává te
hlavy zAl"tilvstl s po- drubá opět
travou dusík vyvozujících zárod
pěstováni pšenice
hlavní alsboNtl s odjioriiíuaž lidem přímo tkrze mistni jednate_ atlantických států a prostředni
i
tm ohzvjfcstfl
ků které jej rozkládají a uvolňuji pro kusurici
swinyrn
renuie n jeuen dobrá
Petra Fahr- le a vyrabilele Dra
V Michi
očekává
se
úroda
hvaterldkíin zunám Mírni
tvar to samotnou psenni Mny samou
z něho kvselinu dusičnou
Ave
So
11
sv Vita
tsiinl
a
IjwIloyoe
Tennesste
oeye
útrHy jřl
dusíku v jakém jej rostliny při kukuřici vypěstuji více b i lil nežli ganu
Cena tlOQ
III
tele
Chicago
Zle
podrobné
následují
kdyby pétoval každý na avé
jímají
Na prodej v váček MkSrnScIt
grafické zprávy z jednotlivých
Jakmile humusu v půdě ubývá vlastni farmě p jloici kukuřice a států:
Nczapomerite
pozbývá tato oa úrodnosti Zbaví polovici pšenice
že můžete uchrá
NEBRASKA— Týden byl pří- Pravdivost těchto ákonn nedá
li e humusu úploč nevyplácí se
nit!
vepřový
dobytek od cho
tvůj
žito
osení
te již
ale jireu na urune znivý pro vzrůst
ji vzdělávali a musí se tiloě hno se popírali
budete
Jim dávati
lery
pakli
Uzimka
a
ilabá
tklizeO
seče
jett
šírané je dosti trýci rozumných
jiti aby se jim opět obohatili
kdo
a
jej upo
každým
za
otviJčený
sklizol
dozrává te
bylo právě
Nejbohatálmi oa humus sou hlav na farmách kteří se domnívaiřebil odporučovaoý lék: "lar
v
okresích
Úroda
jižních
nl
do
V lesích jí že takovéto roléi
pifhl počalo
oové pozemky lesní
mtr't Common Stme Hoe Chattta
TEXAS
Tito přisn náledkem jest veliká ale klasy v některých
nsshromažďoval te humus po celá daleko
Mnoho odporučeni doka
Curt"
b
lehké
okres(
jsou
k
náhle východních
Půda jest jím tilné dlouholeieOi) pozorováni
ookolení
pěkně zuje že tento lék t osvědčil být
se za Jarka a ovet te (teplily
prostoupena následkem čehož je du že farmář který snaž!
Na prodej je v lé
velice prospěšným
Korná
vzrostla
roitou
velmi úrodná a snadno zadržuje chovali i svou neO(t"llost co
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