
i

krařovalo a veliká tUoda divokého
a pirninlho sena ťtla sklitena
Koma velmi pkn plirrfiU at!Hospodnřskii Ifcsídku

tť)l tavínra nahodilý polár ale

aby Uk hoďnlm vtmkt((l kyse-
linou kyanovodíkovou nmtttaia
tftisvs V připadl tako#m nutno
ta tjvl vullhii t od mlMs
kde ehA vtnikl t 'ckud mol no

přlttupein honf!io vtduchu pnio

Lnvnd výlety do mísí

OHIO A INDIÁNA

Platné na dobu jo dni

MeliolioiolottelilloHollollolMnkoliolioliotlotiololiolioliolioloia biti k totředltil Jedovatých l)nů

potřebuje jeti rplttmi pofitl
Pakli nebude pitkotvna mraty
bud tnamenilá úroda S oíirnnl
orbou utint n teametiilý pokrok a

st trlbou plenit e te vleobetnt

tspořilo pastviny a trtvioy jsou
výborný
MINNCSOTA -- Stohování lá

crnl a stkáni pordnlho Inu pokra-

jovalo ta suchého puta! a! do 6

I ni v severní části státu Avásk
v ptnl (lsti drliivé tamračené

— Kdo nečřl v podiímul 01l11
1'ááa á krtU rUlatUr

Aby chrnu úrodnosti po
tly v)utitaoval nesmíme jl n hal
tahálrt mm lira poirmrk atál

nthř aofe si na ttejném potemku
koutek na podtiin a koutek na

Hp4řiá vprrar Natká

lUukt tv-m- t řinpAUfky
proli(d To Ut přicttsii vit-v-

Umnlih hospodářský ch ilrul
aiev t ho opfftce ktrá f vlmt
rotvinulá 1'tvnl kooperativní
mltkárna bvle 0"VJ jafJíta

jale Kdyl oseje pak obé jednouosívali n nechávali jrj holý aby
uvolněné 1 viny rostlinné mohly

piouinou teana a výsledků co Cuny okružního lístku z Omahy:
INDIÁNA INDIÁNA

ť}t3 v!wdinbýti vuJum vyplavovaný aneb aby
llammond— Na pod nim v zimě kdy Logaosportteprvt plej jedenadvaceti roky v atavu plynném do vzduchu uni

Kokomokaly Profesor Voolhed pnuka nemá slepice plllrliiost k hrabán!
které ji tidrluje při řilomi a nosno

avtak dne naltal ii jich Um

1057 Kooperativní mlékárny

17 80
10-4-

94
J 7

11 14

tuje ve svém dík o hnojivech

South Hend

I't Waync
Mariou
La Fayelle

(Pokr)
lil-6-

32 60

3240
9000

47

5 67
3180

Mi mělo by ae jl trni dávali dotomu le v době průměrného apátamní čllajl 140 000 ťlmft přijl

OHIO
Toledo ti f7
Urbana

Marioo 17 34
Columbus a 8 14

Springficld tj 34

Dayton 3734
Cincinnaii 37 34

Sandusky aHoo
Lima 25 34
Delleíontaine 26 Ho

podestýlky v nll ai je musí tile

Wabash

Laporle
CrawfordsvilU
North Vernon

Vincennea

maji mlíko oj N 3 o 000 krt col au ucfttě odnese voda která at
stahuje do apodiny 1 jednoho Indianapolisdali Slepice tahálčivá ttiičol 23-2-je více nrlli čtvrtina tlach krav

Dánsku la nalézajících

pofasl tylo práce tnačně zdrželo a

ipůtnbilo také Ikody na rrnl
Ranná koma jest jíl dozrálá
avlak věllina potřebuje jeltě dvou

týdnů teplého jasného pntasl
Na 5 uhodil na severu mrazík
ale nezpůsobil lidnou tkodu

KANSAS — Ranná koma dozrá-

vá rychle a na jihu se řrře Pozd-

ní koma zdárně rosie a bude brzo
v bezpeč! před mrazem Střední
část tlátii potřebuje tepla a vláhy
Orba jest skoro již skončena se

pak nnsnast její is mnoha nestojíakru průměrní nrodného potemli ku který tůtlal neosel ta jedinýKozvoj dánského mlékařstvl — Naskytoe-l- i ae vám nyní

New Castle 34 80
Kvansville 3200
Kichmnnd 2534
Ttrre Haute 2180

rok al třicet aedm liber dusíkupod vlivem kooperace byl nrohy vhodná doba neopomeňte tbudo
KENTUCKY

Louisville I2600podobě nějakého nitrátu Kdy!Crjny Héliem dvaceti Iři Houp van si mláto kam mohli byste ai

v zimě uložili dostatek Mu pro
vlak pozemek takový je oset nenul vyvoz minia t 15000000 na

1 30000000 včlení tčchco obsahuje voda do apndiny ae ala pustí leio Lednice na uimě je

Toto jest částečný tuznam mÍM do kterých! ceny jsou uvedeny

Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně č 1403 Farnam ul Omaha
aneb si dopilte pod adresou W II HKILL IMt 1'hNS Aljt OMAHA SEH

'přijmu bylo jeduak následkem zařízením neocenitelným neboťlni jící takřka žádného dusíku
To je zajisté velmi důležitá po

setbou plenice ae započalo
při ledu lze udrželi takřka vis aťzlepšení hodnoty proJuklii jednak

severozápade a na východe sc
je to máilo mléko maso ovoceložka neboť jo to asi právě tako

vé niuuiitví dusíku jaké jo obsa
začne tenlo týden Znamenitá

následkem zvýlení výroby Din
ské máslo prodává ao na angli vejce nápoje atd Vhodnou led úroda prérijního aena byla sklize esženo ve dvou tónách bojínkového SMirlnr mim'--
ckých trzfcli průměrně o třicet nici lze zříditi vykopáním sluje ve na vojtčlka jest stohována jablksena aneb v jedné toně kterékoliv stráni Zlmiliijume li nad lakoprocent dráře nežli máslo jiné jest na jihu dostiz nalich obilin vou alujlsiřechu z drnů pokrytýchTamo! mlékařská družstva jsou lUWA-iyde- o byl suchy jenNa druhém místě poukazuje

profesor k tomu že dusík v téio
prkny aby nemohla promokali
opatříme li lednici předsíňkou

Velmi snížené ceny
po

Wabiisli dráze
místy spadnuly lehké deltě Nocipoměrně malá obmezující le oby

Čejně vidy na jedou jen osadu
byly studeny Korně se daří dcpodobě uniklý je v tom nejleplímpodobají se nalim sdruženími mlé- - dvojitými dveřmi udržíme zde led

až do nového Náklad na lakové
sti dobře ale nedopřává dosti ryatavu jako rostlinná potravina
chle aby vlechny obavy před buTím způsobem je půda připravena zařízení je nepatrný výhody jeho

kařským v organisaci členové
ředitelstva nedostávají žádného

platu kromě předsedy který vede
MEZIo nejcenněji! Živinu v nejleplím jsou vliik mnohé

doucnosti byly zaplaleny £

oiimoí orbou učiněn vťborný po

Výletníkftm Ji clili nsvftívltl své
domovy v Imliunf Ohiu a Kantůrky
prodají e dne 1 8 lfl září n ft října
Ifmky za velmi levnou cenu a platné na
(llounou doliu

POLOVIČNÍ CENA

stavu kdežto dusík nerozpustnýúcty a mlvi růzoé pochůzky a ce krok a kooaj! se přípravy k setběrostlinami nepřijatelný v nl zůstá OMAIIOUÚroda podzimních jablk se sklízíaty Dostává za to pouze dvacet
až čtyřicet dollaru ročně Ředitel

vá To je zajisté íkoda dvojná
sobná

Týdní přehled o stavu úrody

Celkový ilav jett ponlkud přlznivfj

Železniční doprava mezi Oma-ho- u

a Chicagem po Milwaukee
dráze byla zvýšena na tři rychlo-
vlaky denně tam a zpět Na vý-

chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z
Union nádraží v Omaze jak ná-

sleduje:

Čís 2 Overland Lim v 8:05 odp
Čís 6 Východní Exp v 5:45 odp
Čís 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno

Limited vlaky jsou řádně věsti-bulován- y

parou vytápěny a elek-

tricky osvětlovány a elektrickým

a v celku jest dobrá Pozdní Do Baltimore Md narpčt
mlékárny bývá obyčejně placen na uro1] 17 m a tg ilHbrambory se pooěkud zlepšují AAčkoliv poměrně malé množ II —Korná rychle doirdvá a jetiNejnověŠfm ovocem v dánském SEV DAKOTA-De- ltě opítství nalich pozemků zůstává přes Idttečnl beipcína fřtd mraze

přerulily sklizeň mlácen! a sloholeto neosetých přec velké pro CHICAGEMván! Vyjímaje něco pozdního

světě mlékařském které je více

rázu amerického nežli dínakého
ve avých rozměrech jsou velké
mlékařské statky v Hasley na

ceoto půdy leží po značnou dobu
v roce jako černý úhor Věllina

Povětrnostní poměry po celý
týden kouřící dnem 7 září byly v

lnu sklizeR jest již úplně dokon

POnašich plodin zraie asi ve sto čena S mlácením se započalo
prostředkem týdne ale nedělo!

Novém Zélandě Seatávají asi dnech aneb podobně kdežto po světlem v každém parádním poko

celku příznivý v krajinách poje
zemích a od hořeních mississipp
ských a missourských údolí zá

padesáti hospodářství majících deltě práci tu zase zastavilyzbývajíc! dobu zůstávají pozemky --Výtečné jídelní vozyji- -kolem 6200 krav které dávají holé Může se aice oamítnouti Uhodil mrazík ale ikody jsou ne
pádně až k Kočky Mountains ďaat 100000 liber mléka denně Q Tlaky dennépatrny Koroa velice potřebuje

Do Little Rock Ark a nazpět
na prodej 8 a 4 HJnft

Do Detroit Mích a nazpět
na prodiij 14 Iři 16 a 17 Kina

Vyletni Ifutky pro hlcdnjfef li domovy
do mnohých nifnt na jilm a JlhovýchodS
buď Jun na rmtii tam aneb cestu okruž-
ní prodávají se první a třetí úterý kaž
délio mcslce

Wabash Jot ledlná dráha vedoucí
kolam ivčtovi! výHtavy a skýtající v ftnm

vyhlídku na budovy s výstaylňtě Ve

skrzné spojení Žádná omnibusová do

pravá na této dráze
Klegantnl výprava sestávající z vozů

spacích vozh opatřených lenofikaml a

vysokými opěradly na vSech vlacích

Žádejte svého Jednatele abys vás vy
pravil po Wabash O eeny brožurky t
a íplný návod požádejte ve Wabash
nicitHke úřadovn6 1101 Farnam Ht

aneb si dopUte

HARRY E MOORES

Genl Agt Pass Dept Omaha

3
že po aklizni obilí není již dosti
času na vypěstování úrody druhé

Chicago

Milwaukco &

St Paul

striktům Také v New Yorku

Novo Anglicku v částích' středo Jteplejšího a jasnějšího počasí tam a zpét
které se zpracuje v mlékárně hlav
ol a v jejích odbočkách V mlé
kárnách používáno je nejmoder

a že není tudíž prostředku kterým JIŽNÍ DAKOTA — Spadnulyatlantických států a ve Floridě
dalo by se ztrátě podobné předeji místy lehké deltě v celku bylobylo počasí příznivé ale v ohio
ti Na to vlak lze odpovědíti to vlak počao! příznivé a koroa znač

Městská úřadovna:

1524 Farnam ul„ Omaha

hlavní jednatel pro západ

nějíího a nejdokonalejSího zaříze-
ní následkem čehož i hodnota

výrobků je vynikající Má ae za

ských a nižlích mississippských
údolích a téměř ve viech jižních

lik le ztrátám možno předejdi ně pokročila Ranná tvrdne ale

pozdo! potřebuje teplého suchého urazoto velkou měrou K tomu vlak

počasí po dva tři týdny Mlác
to že podoik v Ilaaley bude po
čátkem nové ery v organisaci dán

nutno bude věnovati větl! pozor
nosti pěstován! jetelů travin 1

atálech panovalo aucho které

některých distriktech bylo již do
ati nebezpečné a ohrožovalo úro
du Deltě jeat zapotřebí také t

nl bylo poněkud zdrženo tím že
aké že mezi sebou konkurujíc! obil! ve stohách jest vlhké Seřepky společně a obilím Plodin

těchto lze užiti a výhodou jako
družstva nenSÍ budou ae slučovali senoseč! se sklizní millety a lnuOklahomě Také pro pacifické

"

i -Po mlékárnách jsou v Dánsku pastvy ačkoliv vyplatí ae pěstova učiněn dobrý pokrokpobřeží bylo počasí příznivé ale
trochu více vláhy jest zapotřebí ve

'

nejdoležitéjlím výsledkem hnuti li je výhradně jen k zachycování a WISCONSIN— V pátek a vso
udržován! rozpustných a prchá botu uhodily lehké až ničivé mra

Washingtonu Lehké a též 1 íko
vých látek potravních Rostliny

společné udírny na
slaninu Obor tento vznikl o pět
roka později nežli mlékárny avtak

zíky v některých severníchdlivé mrazíky uhodily v aevern!
středních okresích které na nížiDakotě Minnesotě Wisconsinu

rozvoj jeho byl velmi rychlý
ony laiky z půdy přijmou a pro-

mění v- - pletivo rostlinné které
dává potravu zvířatům aneb též

nách polkodily korou bramboryv částích Ohia a Utah Škody
pohanku- - Jinde koroa učinilaDánské ko operativní udírny na

slaninu maji nyní kolem 64000
jsou vlak nepatrný jen na níži
nách ve Wisconsinu jsou ooně

rostlinám když ae opět zaoře zdárný pokrok ale většina potře ChladiloanA h i UHIÍI I Dobří hospodáři vždy přihlíží k buje dvou až Iři týdnů teplého

zkrácení času
zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chicagský zvláltní vlak vyjíždí

V 730 ráno místo V 7iO0 ráno V toul
doba přijíždí do CblcaKn

Denní HL Paul Mnpls ezpressní vlak

vyjíždí v 7il0reno místo v 8:B8 T toul
doba přijíždí do Nt Panl-M- pls

ČU 9 Overland limited do Chicaga v

TV večer má spaeí vozy pouze Daleko

rychleji Jede na západ t Chicaga do

Omahy
North Western to m&žeuélnlti

kud vážněji!
Ranná koroa rychle dozrává 1

1 636000 kutS dobytka vepřového tomu aby ttrniltě nezůstalo ho počasí k dozrání Brambory za
lým nýbrž pokryto bylo zeleni1 u iuy auau (HUlu 111 prill- - noivaji vyniiday na sklizen seněkterá pole jsou již bezpečna1 ckých trzích platí ae za dánskou

Y
po celou dobu od tkiizně až do znorsuy be sklizni tabáku se

pokračuje v celku jest úroda
před mrazem Pozdní korná uči

nila uspokojující pokrok ve viech
zámrazu Půda nevyžaduje od(laními průměrně o čtyři centy

Můžete dostatl po celé lé-

to lístky po Burlington do
Denver Colorado Sprlngs
neb Pucblo za $1750 na
cestu tam a zpét

VýSe uvedené jest jeden důvod

proč byste měli ztráviti prázdniny
své v Colorado— jiný jest Že můžete

žiti velmi levně scenerie jest velko-

lepá podnebí chladné a příjemný

Pošlete ai pro naši Colorado pří-

ruční knížku jež vám poví jak levně

a uspokojivě můžete ztráviti letní

prízdniny v Coloradu

oočiaku naopak on jí tkod! uspokojujíc! Na brusinkách mradůležitých kornových atálech vy
vlce nežli za tlamou dovezenou

jiných zemí Celková cena pro proto nikdy ji nenechme zaháleli zíky nezpůsobily žádných škodjímaje v lowě a za příznivýchduktů dánských Při tom ovlem nesmíme itále jen MISSOURI—Na severu se dookolnosti celá úroda bude bezpeč
sklízeli plodiny vypěstované ný Coloradooakládáreo obnášela loflského

roku kolem $ 11000000 Rozumí
stavily lehké deště ale na jihu
jest atále ještě tucho Ranná

na před mrazem ve dvou nanejvýl
ve tří týdnech V lowě kornábiž občat musfine některou zaora- - mm úřadorna: 1401-- 3 Farnam Dl

ti lim způsobem udržíme ti dozrává pomalu v Kaonatu po
ae aamo sebou že Členové sdruž
oí měli na tom při poměrně ma

korná rychle dozrává pozdní jest
suchem vážně poškozena na jihupůdu atále při aíle úrodností

třebuje deltě také v Arkansasu
vyvarujeme ae viech citelných v streunien okresích a na severujižoím Missouri a ve atátecb hoře

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu
St Paul Minneapolis &

dráha má na prodej při nízkých

ztrát
lých výlohách výrobních nemalý
zitk V Dántku nemá jednotlivec
příležitosti nadělat tolik peněz na

ních ohíoských údolí trp! nedo dobře pokračuje Pakli bude pří-

znivá povětrnost bude asi prů
měrná úroda Bavlna trp! nedo

statkem vláhy
I'ezr pa rtllulaldurs předmMIjatkách jako zde v Americe

i

I f

t i:
t

cenách a výhodných podmínkáchSklízel) járky jest skoro úplně
statkem vláhy Pastviny jsou naskončena v Rocky Mountama atá platebních as 400000 akrů vybraFrofttsaor dr Kockel uveřejnil

Příklad Dánska v tomto ohledu

zajiaté dodá oaděje těm kdož iMíiTjnnjjihu Spalny Se setbou pšenicetech 1 s mlácením se Víeobecněčasopise pro soudní lékařství
obávají se v této zemi trustu jat pokračuje Deltě opět přerulily(Lipsko 1903) nátledjjfcí pro se započalo oa severu půda jest v

příznivém stavu na jihu ie orbakářikých takže vidi potřebu i zde Stohování a mlácení v Scv Dakotěobecenstvo velice důležitý případ:
podobná družstva zakládali Kdy! přtiuiila Úroda jablek slabátyto práce byly také pooěkud

ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrat!
ai pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

V dubnu 1900 vypukl v Lipsku B REYNOLDS City Pass Agent

1502 Farnam ul Omahajakost Ipatnápřeruleny nánledkem vlhkosti obil!neopatrností učně oheři v budovějde to v Dánsku půjde to i zde
Ostatně učiněny jíž v ohledu tom

kroky
níž nalézala ae továrna na cellu Jižní Dakotě V Minne&oiě též MICHIGAN - Koroa se velice

bylo počasí nepříznivé pro tyto zlepšila ale vzdor tomu jest dosud

zpožděna a dozrává pomalu Půda

loid Unen vypukl ve sklepě a

lířil se a úžannou rychlostí PoVejce jsou třetí hlavní potravi práce a vlhko tam způsobilo Ško Pozemky po vetlině jsou zales
dy na obilí ve atoháchutlumen! jeho nalezeno osm mrt něny půda jest úrodnou a anadno

zpracovatelnou Chicago Milwau- -

nou kteráž se z Dánska vyváží a

přilila konečně též pod blahodá-
rný vliv ko operace Družstvo k

Z celého bavlnového pásma aevol a z těch lest v pokoji ústícím
jest příliš mokrá pro pozdu! bram-

bory které na nížinách zahnlvají
Fazole dozrávají pomalu ale jsouozývají stížnosti na rez a následna cnodbii a okny do ulice kee St Paul Minneapolis

kem toho bavlna v tomto týdnu slibný Cukrovka jest výborná HOTEL PEAGTJEuue ti etnynuii lak rychle ? 1
CeskV hostinec
u mésta Prahy

Dululh Superior Ashland a četnávývozu vajec bylo tu zorgaoísová-n-

rnbu iSii avSak doea mi ul pastviny jsou pěkný Se setbounich ncnoiii nikdo ani volatí o

pomoc ač okna ústila do značněf asi 30000 členů Tito jsou po

zhoríila Květ ae rychle ně
kde předčasně otevírá a ae sbírá-

ním se vicobecně ve viech distrik
ozimky se započalo setba lita

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

jiných poskytují dobrých trhř pro
frekventované ulice Při aoudnl pokračuje Úroda jablek se zhor

iila plodiny farmerskétech pokračuje Příznivé zprávy
dochází z Oklahomy Mississippi INDIÁNA — Byly teplé dny

pitvě těchto lešti mrtvol zjilléna
u Čtyřech z nich nade vli pochyb
oost otrava kyselinou kyanovodí

na rohu 13 a William ul Omaha
Člstó a pohodlní zsřírné pokojo pro cestující jskoř I výborní řonká

strava a vzorná obsluha V hostinci oblr?fte výtořny STO HZ 6 V LEŽAK

druhy vln l!k!f 5 d ncJJomiiíjSÍ doutnívy
Krajsni! íavítite lí do Omnhy návštěvou ubytujte so v hutnlu Praha a

uButllte nejenom penfz ulo rlmvíto se I vínllkých n snází g

Tťl UHU O pHcň krulmifl UiU KVKSC J UOIIItOVKKÝ

Sev Caroliny a v těchto státech chladné noci a na severu spadnulo

O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell

poiomkovf komlaar Hudwin

G Jí McRat
něco málo dciťň V jiných čákovou u jedné z nich pak bylo

patrno že nepatrnou dobu jeltě

se počítá za ncjlepSí sklizen V

Texasu jest bavlna neustále

hmyzem a také aucho
litodí jí značně v aevern! a západ

ínro A O K A St Paul' Mlnn
byl dýchán nečistý vzduch čmou

stleh panuje aucho Rostlinstvo

hyoe většina korný bude bezpeč
na před mrazem dne 15 t m

úroda bude prostřední Úrodaní části státu HAMBURSKO-AMERIGíí- i)
Dráíia s ploftapi my

1)0 TEXAS

dem promfsený Chutní neiťatt
níci byli mrtvi dříve než nečistý
vzduch ae k nim dostal Pokuay
na zvířatech zjištěno le také ry

Tabák trp! suchem v Kentucky
potřebuje vláhy v Tennessee a

jablek jest pod průměr jablka
opadávají

ILLINOIS --Počasí bylo pří
Hpulpěnwst tuto ailržiijn cel rok nrsrlilcl i'iií a Evropou drou-ork- u

du llimilmrkiichle zmírala za příznaků otravy árouhflvjml Iwlínil NcJryrlilijHÍ Jízda t NeirNew Yorku a v Novo Anglicku
byl poněkud poikozen krupobitím ětvrtek v sobotuihio (Míjizdí-j-

i rekyselinou kyanovodíkovou byla-l- i

v prostotě kde ae částí celluloidu
znivé vyjímaje na jihu kde jest
zapotřebí vláhy Korná jest velmi

in Je jeat úroda uspokojujíc!
Vyhlídky na průměrnou úrodu Usmbursko í tieriikit Linie Jest neisisrM iNěmerks Trn-A- l lni rw Pispalovaly Chemicky pak bylo vební Hpolonost a vlastní $tw íoui msjínien onrnnou snosnost 84108H tunldokázáno le 5gr celluloidu dává třehto jsou veliká námořní psrnlkv ruhrnuKcí 24 riVOllArollbnvtffh nbl!!- ' -

jablek jsou příznivý v Novo
ve atředoatlantických atá

tech lowě Kansaau a Oklahomě
při spálení na volném vzduchu které Lu pohodil cestujících ivWSf zsMrenv jsou Tikový pučet parolodí atvlastni íddnájln společnost Ohludně přeplavu a cea obraťte se nad 05 gramů kyseliny kyaoovodl

slibná a některá pole již dozrála a

jsou bezpečna před mrazem Celá
úroda bude bezpečna ve tří tý-

dnech Pastviny jsou v přízni-
vém atavu aklizeS košťatové slá-

my jest v proudu vinice poskytuji
dobrou úrodu

Missouri bude úroda tlabá a vkov- é- jednoho to z nejpritdllch HAMBURG-AMERICA- N LINF

vinni dodáván vejce do obvodních

atíedišť Na každém vejci vy
tiskne ae razítkem datum kdy
bylo sneseno takže kupující ví

jak alaré je každé jednotlivé vejce
Mré koupil Po 3 vlivem těchto
družstev atoupnul vývoz vajec z

Dánaka % fa 000000 v roce iffyj
na 14500000 v roce 1901 Vejce
dánská prodávají ae v trzích briii

ckých o 4 centy na tuctu dráže
nežli vejce z jiných zemí

Kdyby bylo Dánsko dostávalo

lofiskčho roku tytéž ceny v trzích

britických jako země jiné bylo by
o 17500000 chudil což je zají
até velká auma pro malou zemí

A tato zvýleoá cena je docílena

jedině následkem lepší jakosti
zboží— výaledek to íntelligentnf
ko operace Kromě toho násled-

kem vyllích cen a lepšího výdělku

povzbuzena byla v Dánsku výro-

ba Dánsko využitkuje nyní avých
akru půdy lépe nel kdykoliv před
tím V posledních ato ba jo i

dvacíti letech nastaly ve farmařeni

dánském veliké a prospěšné změ-

ny A ty připisuji ae oa prvém
miste výtečnému venkovskému

vyššímu ikolatvf a Dánsku Vzdě-

lání mělo vliv oa pokrok nejen

jednotlivců ale i celku vedlo k

íeplímu vzájemnému ai porozumě-
ní a společné práci Dáosko je

nyní jedním z oejlepšímu blaho-- j

bytu ae tě lících malých stáiů na

ivětě

New Yorku bude značně pod prů
měr Také v Michiganu ae vy

jedů Kyanovodík patři totiž k

jedům amrtlcfm v několika oka
mžicích protože tnadoo prchá hlídky zhorlily a v ostatních stá

tech ozývají ae stížnosti le jablka
opadávají

FnlliaiioTj EoIíctcTč spacími a rolne

Paroplav Spol
Sev-nšmeck- ého

Lloydu
Po parolodí:h expresních nejrychlejší jízda přes

Sucho zdrželo ozimní orbu v

Nepatrné nastuzení může při-

vodili ailný kaiel Vyléčte na
atuzení a kašel přestane Dr

Auguat Koenig'a Hamburger Brust
thee zmirňuje podrážděn! a hojí
zanícený krk

ohioských údolích Tennessee a v

dostane ae rychle do vzduchu a

byv vdechout má v zápětí oka

mžitou amrtf jest známo la pro

alavený chemik Sheele zemřel ve

avé pracovně vdechnutím tohoto
zhoubného plynu Kvantilativofm

vyšetřením také bylo zjiltěoo le
při apálení obyčejného malého

Oklahomě také vfce vláhy jest moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Prftvldnlná i1oprv po rvchlch cxprMunirh parolodích
zapotřebí k připravení půdy ve

Waabingtonu Znamenitý pokrok
Thcmlm " u nimsini tuHRi Mrltouto prací byl učiněn v ostat

PrTidnlnálopraTkpo owbnfch dToaímnhoTfch parolodlrn IftiMO tónách mHn
Brrmen" "FriMlrlchilerOmm" "Knan A Iwrt" Pnnuiun uenich atálech a se setbou plenice se

pobouore tozj oa rtccb rlacb
Nejleplf dráha do viech uiiat

Kaasas Indiánském ásomí Texase
exJka a na ťaclflckén pobřeii

Jde přímo do

jnlMB Eherman Qmrá&
CaHas !t Worth EiMien
WaTahacWflWaeo Templ

fcltoa Tajlor Galneevilie

LocUi&rti Hrárietta SanSCaroe

La3rang% leuten Alraraio

HOUSTOJI EílVUTOS IHSTIt

1 SOTPC

tcelluloidového hřebloku ae vytváří
tkoro tolik kyaelioy kyanovodíko započalo v Michiganu Missouri Pravidelné poltornl doprav (kalUJ ítrv-- k' Kholn" "Mata" "Nck"

Stltedosiemni dopravKaldon soboto—"Lahn" "Tráva" "HohenmlUrn- -
O (wisibmC AhlxÍJL t1 H i_a _

Kansaau a Nebraacevé co atačf k uamrcení člověka
Zde následují podrobné telegra mitplubí cen aul obraťt m oa ' ' "av'

fické zprávy z jednotlivých atátů: 5

Celluloidu ae užívá v praktickém
livotě k výrobě různých předmětů
jako hřebenů jehlic a pod látky
takové anadno boří takže jeat

OELRICUS & CO 5BroadwayNew York
--AClIUťvna 1dntel nro stávnavd- i-

NEBRASKA— Týden byl teplý
suchý a v celku příznivý S mlá-

cením senosečl ae rvchle do- -
H GLAUSENIUS & CO °-e- ai deabbob''outno nejen pozor dátí na to by


