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MISSOUK1 -T- ýden byl teplý
ý a dodlavilo se tři nřco

kých silách kutý Imp dva tro
p dynamwlrkttiiká O l lěrhlo
rovidřna j rl ktlma do vířili
řáMÍ farmy a roiváděnl to e tsk
laříxrno Žnninlejn fldití každý
obyčejný dělník

Kozuiiil n umo sebou le k

farmy takové jo třeba Člověka
bdělého který dovede lily lakové

vypořltavým způsobeni vyuíilko
vati

Okishnmy a ArkaiiMtu trpěly nud Tcinnii ff Viti ji-- i 11Ujiti ani pdmoho aliidiijídho aby

jho kil třřlklyi proio ottrm
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lihly ll pilino praktickým
rprtol t in v lemědíUtví NynřjM
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uOkaó jak jsou stu pacificikém pohřiž! povřtmo1
byla poměrně chladná ke konci

ná iloířije asi v týdnu Úroda
bude as průměrná Se sbíráním

bavlny se rychle pokračuje Úroda S M Sadler
City Ticket Office

1323 Farnam Street Oiratia Kel)

M I Rulhnrforil D P A Jn9

dováni Ktmtdělci aneb jinými
lovy vylkok-n-f rolnici i v praku dostavily se sprSky které v uěkk

Mntý konkurent

Snad Žádná země na světě ne-

udělala takový pokrok během mi

milých pěti roků v hospodářském

rýcli Čántich Cililoruii! překáželylioipodif iké 17th and Farnam rll-r- nikJest klaliá se setbou plfiiice tiči
něn dobrý pokrok na severu 1 nasušeni ovoce Nové Mexico o AriV riyníj&l době Dabíieejí majite

zóna dostaly opři vydatné de&tě západě aviak na jihu práce talé věUích ttatkfl vysoké ilužné rozvoi jako Sibiř Kdežto kdym Zotejto nn u tohoto listu Tel 1IW
V etiku kornová úroda mělajun aby zinkali služeb lidi odbor byla pozdržena náiledkem suchapovažována byla za poufiť stává

Opít jeden velice příznivý týden a much Kannč zanetá uličnice vv- -ně vydělaných Tak ku přikladu se nyní mocnosti ve výrobním
dobrého počasí ačkoli severnípled nedávnem profesor Otis padá pěkně Pastviny jaou v dob —n nťi'i iiniiiitsvítě a při vypořítávánf světové

výroby musí se na ni bráti nemalý
ti-- t kornového páma kde dcfiift

Iowy vdal st proícsorství aby se
zdržely dozráni míly přilil zby

rérn stavu vyjímaje na nejjižněj
lim konci jablka jsou Spatné ja
kosti

ohledvěnoval praktickému farmaření
Profesor Mumford t Illinoisu ri vsaK jakkoliv veukym byl )e

tičné vláhy V Iowě dosud asi 15

procent korný by mohlo býti po INDIÁNA — Odhaduje se žekroK v polním hospodářství po
škozeno kdyby se dostavil silný již 95 procent korný jest mimokrok v mlékafení ještě jej předCil
mráz ale jefite jeden lýden taktakže 1 ve světě mléksřském stává

Lovné výlety do míst

V OHIO A INDIÁNA
1 8 a 15 září a G října

Platné na dobu 30 dní

vSe nebezpečí a jakost bude dob
rá Pozdní korná v středních apříznivého počasí jako byl ten pose důležitým Činitelem Od doby

slední a dozraje 1 tato zpožděná jižních okresích dozrála předčaskdy zasáhla do země té dráha byl
malá část ně Setba plenice v jižní částirozvoj mlékafení obrovským jak

byla zdržena suchem aviak nynívysvítá z následujících Číslic:
V Ncbrasce KanBasu Miosouri

Michiganu a ve Wisconsinu asi 10 rychle pokračuje Úroda bramborV roce 1898 bylo tam 140 mlé
procent úrody dosud jest výstave jest Ipatná úroda jablk takékáren kteréž vyrobily 5416800

liber másla k vývozu v roce 1899
no nebezpečí silného mrazu V Ceny okružního lístku z Omahy:jakost neuspokojující rajčat jest
Indianě a jižním Ohiu asi 5 proč INDIÁNAdosti a pizdní nyní rychle dozrávzrostl poíet mlékáren na 334
v severním Ohiu 5 iž 35 procent vajívývoz másla na 10833600 liber
Ve Wisconsinu Minnesotě a jižní ILLINOIS — Korná dozrálaroce 1900 na 1107 1 výrobou

OHIO
Toledo 135 67
Urbana 37 34
Marion 17 34
Columbui 2814
Springíield 27 34

Dakotě bylo mrazíky poškozeno nad vlechno očekáváni a bude

Hammond {1780
South liend 3040
Ft Wayne 33 94
Marion 33 37
La Fayette 3114

39733300 liber másla k vývozu

INDIÁNA (Pokr)
Logaosport I2167
Kokomo 32 60
Wabash 3340
Laporte 20 00
Crawfordsville 31-4-

North Vernon 35 67
Vincennei 3f8o

více méně od 10 do 40 procent bezpochyby průměrná úroda Jenroce 1901 na 1800 výrobou

vzdal ne též učitelského povoláni
lby přijat místo správce dobyt
káfské írmy v Michiganu Pro
fesor Holden jest jediným ktrý
vzdal se praktického zaměstuánl

by vénoval ge profciorstvf což
vlak učinil z velké osobní oběta
vosti

Kolej? jsou nynf nuceny zvýso-va- ti

(luzné aby li ly nejlepgf síly
odborné udržely i budou muset
tále atále v lom iměru pokra-
čovat Má li kdo zvýšití ii ivoje
pfíjmy rrimo kolej zajisté lak
uřioí To je zcela přirozené
Když dostal by i tentýž plat na
farmě jako v koleji je to pro1
lepší neboť život iprávce atatkA

je mnohem volnější nežli odvislý
Život profesoři na hospodářské
koleji aneb na kterémkoliv ústavu-Nevím- e

o žádném jiném odvětví
v kterém byla lak by velká poptáv-
ka po způsobilých lilách jako pří
hospodářství
Farmaření bude vyžadovat! stá-

le lopílch a Ippňfch sil jtždovedly
bys půdo j hospodařili moudré a

prospěchem Každý bystrý
mladili který by se rozhodl "tu- -

tamní kornové úrody07168330 liber mádla k vývotu asi 10 procent jeit dosud vysta
aDeltě pozdržely mlácení járky véno nebezpečí před mrazem Půroce 1903 na 3500 1 výrobo

v Minnesotě a v obou Dakotách a90830000 liber másla k vývozu da jest ve velmi příznivém stavu

pro orbu a setbu tyto práce nynípusouiiy aaiAi ikouy oa oijiil v

uayton 3734
Cincinnati 37 34

Sandusky a3 00
Lima 3534
Bcllcforitaine 2680

inoianapons 3330
New Cantlc 34 80
Evansville 3300
Kichmond 3534
Terre Ilaute 3180

To je takřka zázračný pokrok
kupkách a stoháchrnlékaření za pít roků Považme rychle pokračují Pastviny jsou KENTUCKY

Louinvillc £2600
Ve itředních a východních diže země ta je obrovská a že dosud znamenitý něco sena poškozeno

bylo vihketn mnoho stížností seje teprve v zaCátcíchl jakou do striktech bavlnového pásma bylo
velmi málo dešťů a sbírání bavlnyležitou roli bude Sibiř hráti v bu ozývá na zahnívání brambor vy
pokračovalo velmi rychle za pří

Toto jest CásteCný seznam míst do kterýchž ceny jsou uvedeny

Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně C 1402 Farnam il Omaha
meb si dopilte pod adresou W JI IJItILL lljst VůHH Aí't„ OMAHA Mil

'
doucnosti na světovém trhal hlídky na úrodu jablk jsou Ipatny

znivých okolností V Texasu Ar ovoce opadává a je Spatné jakostiDůležitost vývozu másla líbíř
kansasu a Oklahomě bylo vlakskélio můžeme posouditi z toho
sbírání pozdrženo lilnými delti Severa na severa I jihuže po pěti letech dostoupnul
které ipasobiiy znační škody na Počátkem let šedesátých vzplaroce 1903 na 00380000 liber
bavlně zvláltě v Texasu kdež nula u nás k vůli otroctví t ratrokdežto nál vývoz v téže době ob
otvírání ranných bolců bylo zdrže vražedná válka Stopy její jsounášcl pouze 16003169 liber Za

(aŽĚĚíJMlt I I 1no novým vzrůstem bavlníků už dnes zahlazeny Teď stojí nápít roků vzrostl vývoz len tak žedovati kteroukoliv z lepíích ho
Dle dosud došlých zpráv lze rod celé v iednorn tiku oroti vněiobnáší osm a pAlkrát tolik co náiIpodářských kolejí nemuif býti

loudili že již polovic úrody bylo Ujm nepřátelům a různi li se ěCo le jakosti sibiřského málanejinenfcí ohaví že by zĎstil bez
ziměstnánf jakmile bude le stu v některých menších otázkáchtýče nutno doznali že musí býti

vytčená neboť velká část nalezla

sebráno ve východní a střední
Částí bavlnového pásma Nejvíce
srbráno bylo v Texasu a líce asi

tom jsme vfiichní za jedoo Že jestdíeiii hotov Jedinéhoco je mu tře L&SlIií MliZI
Severův Silite! Ledvin a Jater přtrhu v Anglii kde koupí jen tenha je rohodnouti le k Čemu má

vlce chutí sda li k prácí vědecké
60 iž 70 procent celé úrodykdež chorobách těch dvou orgánů tímnejlepKí výrobek w vs- i- X Ito v Oklahomě Arkansasu a Ind OMAIIOUnejlepSím prostředkem neboťaneb praktické zda li chce být
území nebylo dosud lebráno víceLetní reservy osvědčil se stejně na severu jakoapoštolem hospodářství aneb jeho
nežli jen 10 procent na jihu celou řadou let ZmocBuvykonavatelem Všechny obory Minulým kongresem byly vy

Železniěnf doprava mezi Oma-ho- u

a Chicagem po Milwaukee
Arit byla zvýšena na tři rychlo-
vlaky denně tam a řpřt Na vý
chod jfcdoucí vlaky tyto vyjíždí z

Union nádraží v Omaze jak ná-

sleduje!

čil i Overlsnd Lim v805odp
Čía 6 Východní Exp v 5:45 od'
Číi 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno

Limited vlaky jsou fádně y

parou vytápěny a elek-

tricky osvětlovány elektrickým
větlem v každém parádním poko-jí-

Výteřné jídelní vozy

Neustálé zahnívání brambor ve e li le vás pocit stísněností bolí lijsou dnešní dobr více méně pře míněny obrovské rozlohy vládních
vlíech severních itátech značně vás záda nebo oa stranách máte liplněny odbornými lilami avšak v pozemku Cítijící na statisíce akrů
zmenlílo oCekávanou úrodu bram CHICAGEMžloutenku nebo jsou li vaíe játrazemědělslvf jest jicb jeStí nedo dány pod iprávu ministerstva

Velmi snížené ceny
1'0$ # #

Wabash drázo
Vntníkftm liž elili nsvttívltl té

bortatek A bude jich jeltě dlouho zatvrdlá a ledviny zanícené lékvnitra jako lesní reservy
V) jímaje ve středo- - a jibo-atla- ten vám jistě pomůže Nepůsobínedostatek neboť uíiněn teprve následkem toho vyskytli le

POzačátek v zaměstnávání jicb Kdy mnozí již považují tento krok za nckycn itaiecn v Ohioskych a

středních misaissippských údolích
žádnou zácpu nýbrž podporuje
trávení pomáhá vyměšovali z krve domovy v Inlliuift (nu Kantuekv

by jednou měl ntitati přebytek
jich pak platí tu pravidlo jako

irodujl 11 dne 1 H„ 115 ziH u fl Kina
lllv za vnlinl levnou cenu a ulatnd na

kdež orání a set ha byly pozdrže víechny nečisté a jedovaté látky
neoprávněné používání vládních

pozemků neboť le domnívají Že

těchto pozemků bude užíváno
(II 011hnu dubuny pokračovala tato práce viude jemní každý zánět a obnovujevlude že ti netlepíí ve svém obo Chicago

Milwaukeo &
POLOVIČNÍ CENAjiode příznivé a ranně zasetá píeru vždy zaměstnání dostanou eneržnklerá po čas choroby ležela 3jako míst honeboícb a výlet

Tlaky (kmió
tam a zpét

3Do Baltimore Md a nazpětZ toho je patrno že itudie ho ladem Sta dobrovolných doivědnich na učet národa Náhled
nice dobře vzklíčila a počíná ilib
ně vzcházeli v Nebrasce i Kansa na urnr)l I7„ i 19 H

podáfstvf ie dnei tou neílepsl ten je vlak úplně nesprávný Do Little Rock Ark a nazpět
Cení že pomohl lidem kteří trpěl
na Urígbtovu nemoc kámen obiu Medavoe deště v Texasu přikdyž chtěli bychom na základě ní Pauln proilnj V t i lllniiJednou z nejdůležitě)liích pod

praviiy pnuu ao tionreiio stavu a Do Detroii Mich a nazpětlil svých jiným prodávati mfoek k pěstování rostlinstva je

Městská úřadovna

WH Farnam ul Omaha
2T1 --£k IKraali

hlavní jednatel pro západ

tížné a krvavé močení a obtíže

přízněné Cena 75c a $ia Knynf se tam orbou a setboukdyž mohou jiní za vyíkolené lily
na priitlig 14 16 IS a 17 IlJim

Vyletni llutkr nro liledsKcí sl domovv
dostatek vody Mezi stromovím dnlzopilně pokračuje doslání v lékárnách a kdyby náhoplatit proč navyplatilo by ae far rostoucím na stráních podél pra do iiinolicli mlkt na Jilm a llliovýcIindA7An následují telegrafické zprá tur Jen naeektii tam amin eeslu okru?do 11 nebyl na skladě piftto si podmáři Hmotnému lby on sám pro měn Ů oaíích vod a mezi zásobami

nl proiliWnll to urvnl athitl ňlutt kažvy z jedootlivých itátů adresou: W F Severa Co Cedartebe jich nabyl aby on lim vody v našich řekách je přímý po ueiio inckwe
Kapidit lowa Při objednávkáchIOWA — Týden byl tentokrátenich tížil? Každý mladík který mír Krok naíích zákonodárců Wabakli lnut ludiná drlítia vedoueí

míní věnovati le farmaření měl kolnm svAtovA vrutavy a kkýtli:l vAnmkteré oboáftf Jhoo a více platímeleplejBÍ nežli obyčejně ale bylve iměru uvedeném byl zajisté
vyuiiiiKu ii a lmlvy a vystavIDtě Vezároveň dosti zamračený a dostaby je napřed itudovati Když dopravní výlohy samisprávný a Časový UCel letních skrzné spojení AitnA ouinlliiiitovádo

vily se taktéž nepotřebné místníreserv je stanoven vládou krátce urava na tftlo ilriie
Klevanlnl vťtirava sestávallef z voft

mohou lidé itudoviti pro jiné vy

platf le jim též studovali hoípo
ďářstvf pro sebe

deMě Korná jest až asi na 10 protakto: Jos Vopálka

)0NH LINDEN velkoobchodník lihovinami
rná na skladě

fílíčiá stará ímpriná i fliácl Fina Mři a likéry

zvláště ale proslulou zr 1881 0FC&J8 Taylor

nuncii n rozn (iiiatrnnynti lenokksmi
1 Chránili vzrůst lesů na po vykimyini oi(railiy na vsiieh vlncieli

cent mimo vle nebczpeCíale týden
teplého suchého počasí posttčf k Mi-Ui- í hMm indnatnle ahvs vds vvzemcích které se k pěstování ji

ného druhu rostlinstva nehodí pravil no Wnliakli O eeny tiruJiirkvfEZNÍK A UZENAftElektrika re farmařeni
s a é

dozránf i této zpožděné malé části

korný- - Dramborů jakož i zimních
íl plný niivnd požádejte ve Watikkh

3 Pěstovali rostlinstvo zvláStěruczto nonou t v teto zemi mřutkká rtfsdovnfi 101 Karnsm H

sneb sl (lopliteablk bude pouze ilabá úrodafarmáři různými moderními vymo- - Za jakost všeho zboží ie fuííaa B a WlUlam tustromovf na pozemcích které by 5
HARRY E MOORESlenostmi přec cidospCIi jeíti tak KANSAS— Aii desetina korootyly vyplavovány a přívaly vymý Te'efon 1815 1209 Douqlas ul OMAHA NEBmi f ilxiM rtrtf Dftllftuli ffMr Jrtého Cenl At Paus lpt Omahadaleko v používání elektřiny jako lány Stromovf a jiné rostlinstvo vé úrody jest dosud vystavena ne
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