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zdržována mokrou půdou lirani

bory tahnívaií Jos VopíllkaWJSCONSIN — Silná bouře v

prvním týdnu polkodily kornu a fEZNÍK A UZENAft

Kilykrillv MiiřliiiJi'io kotár k

aneb k vyjlíďw iilijiilnejte al

JnJ v ni'Jřlíl pnjPuvnU kmil a povoift

Piilaco Síiiblcs
( Ill ItKKillTON HinJ

roh 17 a Jiavonport ul

Kiíry Jaou vyhflvitny a proto
močilo v nleta poilnlknoutl I dulíl vý-lu- U

Povozy tanínn al objednali lil
telefonicky TKI 2S7 23

% % I psMih tflky Kmihtn

(lrUA při rhta tantitilrti t )

následovní)
I Ntklid nt Ull-- h ohtykli

Vfliy Irl Irlifr)! nelil náklad t
kntáfh nlMlih

I Kos lil v# pioaphh V)sisfch
iil brl MI na reitái li ve Ipti-n-

Hávu naleMjMth nrfli ns

tesilth dubiftb

j Nltká kola isfoilvsla te
hhiul-- nrili kola Vysoká

4 I Ittřfnl voje na slisuy bylo

h'i u vos a 1 u:
j P10 vMíinu růnných prací

junu vory t nlskými knly přihoď
nř)M nfllí vosy vysoké

li Voiytkoly vysokými fííy
lirokými jaou nemotorné a vyla

duji ninolu mÍHlt pli otáčení

7 Zmeníi nlm výUky kol t j6
na j} psků v předu a tn 44 na 40
v sadu au tah nesvýlil ani tou mě-

rou jakou ae usnadnilo nakládáni
a skládání růsných houpodářikých
nákladů

H SnlŽrnlm výUky předních kol

pod 30 a tadnlch pod 40 palců
nezískalo se na pohodlí při naklá-ládán- í

tolik kolik ztratilo to na

tile potřebné k tahu

9 Prodloužením zadní osy tak

aby zadní kola nesla v kolejích

předních a tak cestu plili! neřeza-

la se chod vozu na dobrých ce-

stách neztlžil

10 Na trávníku vzdělávaném

pozemku aneb na Ipatné cestě

Šly vozy t dcllí zadní osou tíže

nežli vozy se stejnými osami

11 Vozy se lirlí zadní osou

vyžadují prottranněj&ích bránek a

opatrncj&lch jezdců jsou velmi

nepříhodoé a nelze je pro farmu

doporučovat!
la Ncjlepšlm vozem pro far-

mářskou potřebu je takový který
má obě osy stejně dlouhé ráfy li

roké a přední kola 30 ai 3O zadní

pak 40 až 44 palců vysoká
Uvedená dála jsou zajisté zají-

mavá neboť alespoň naznačují

jak daleko může se jiti se snižová

ním výšky kol když jedná se nám

o úsporu práce při nakládání a

akládání břemen abychom tím na-li-

pohodlím nepřetfžilí několike-ronásobn- ě

potah

Poslední vládní zpráva o

letošní úrodé

obilí ve stohách ve středních okre-

sích Ostatek měsíce byl přízni-

vý a příjemný Ozimka učinila
na B aWllllam Ml

mi aíli M nJIui rfWř řralho
11111M fho(lriilni Jkul vlmíiiful vy r --

kA ufiuiahikfrli Kupu u n'h na itku'kudobrý pokrok a atav jej i jest přízni
vý Korná jest ucházející Skli-

zen bramborů jest akončena úro-

da jeat Ipatná následkem hnilo

7Mo)S no (iiv?l a mfl?t al J nhleU
nall Kilcfoniiin Tel A 11)2'!

by Pastviny jsou dobré
jmi nmiaiii '

MICHIGAN - První část mě

ny nelra rsibnvstl do dne druhé

lni i lil larmář aneb splU jeli

jrha hoapodyno pnltehtt IrloUr
mírou nMM proto tímiAu)! l

tvalntvatč {# ptitllitl fttke n jíl
la li lilii mm1mIuu iioiuel
vlak dopadne to vi ly jaku a tnu
utřel hnu neilbalého lnxpoUfe —

kdy! ptlrlo neutolil jl spravovali

kdyt bylo přkně nebylo loho líu
b Kdo si tudíž podobného ntco

p(d vl iinliť přikiofl nyní k

citiil ni)lxiť 1'dové InS budou ll
eo nevidfl NcČrknjnie na po-

slední
Chceme- - li si abudovali Icdnki

snadno a lacino postavme si jed-

noduchou kolnicku f nehoblova-

ných prken ai osmnáct stop ši-

rokou a taktéž dlouhou a po-

kryjme i stfechou V každém

ttltu udčlejnie okno tak aby po-

staráno bylo o řádnou ventilaci a

aby vlhkost vycházející f ledu byla
odnáiena větrem Na zem narov-

nejme vedle srbo nějaké staré

trámce na ně dejme ii stopu ail

nou vrstvu slámy a tu pokryjme
několika palci dřevěných pilin tak

aby voda z roztávajíelho ledu od-

tékající měla náležitý odpad Nyní

rovnejme na tento podklad led

tak aby kolem stěn zůstal prostor
osmnáct palců který se vyplní
dobře stlačenými pilinami Též

ovory mezi jednotlivými kusy
ledu vyplflme pilinami tak aby
nezůstalo Žádných prázdných pro

storú Tak pokračuje se v plněoí
ledu až akorem k povrchu Pak

se led zakryje osmnáct palců sil-

nou vrstvou pilin Taková lednice

prokáže nám tak dobrých služeb

jako nákladná dvoustěnová Stře-

cha může se udělali třeba z ů

Ledu lze nadělat! ai dostatek na

potoce Není-l- i na blízku udělá

ae nádržka někde poblíže stavení

a do ní nachytá ae vody dcSťové

Pří dělání ledu a naplňování led-

nice nejlépe jest vypomoci si na

vzájem se sousedy Tak pokraču-

je práce rychleji veseleji
Doufáme že víichni čtenářové

si letos lednice postaví a jsme

jisti že se přilitím letem podiví až

seznají jed výhody jak mohli tak

dlouho bez ní býti

síců byla mokrá Čfmž pozdrženy
byly polní práce a zřroven dozrá
vání cukrovky a pozdní korný ale

střední a poslední částě byly

příznivý Korná se počíná sklí-

zeli Sklizen cukrovky pokraču

Lovné výlety do míst

V OHIO A INDIÁNA
1 8 a 15 září a 0 října

Platné na dobu 30 dní

je úroda jest dobra uzirnka a

žita jsou téměř již zasety a pěkně

Víklíčují
M1SS0URÍ — Měsíc byl v cel

aiaalnl ffttMah

Ttrmilenl vttto v poslednhh
přia Ivami Uirt h tnaíaý převrat
Mnuti vlak t statlkh linapa tála

tteplirpasntioveli se pokf oku lomit

uul! ijfcitl HittUm ieiioá

Iftatsll poradu a my pohlllím

ni nft nyní Jako na fatmáře staro-

dávní

pMmíf starodávní pohltil na

tvoje povoláni tcla jinými dirf
letni nili larmář novoťohý flli
moderní Dle nebo jf
Itrmář pro voQ povolání jiné
kvalifikace nelil býti synem Ur-mil- e

nsroscným nt farmé Uíe-n- (

i l knih ttuJie lo dle

farmáfa starodávních pro
farmáře nebylo toho potřebovali

jed učitelové lékaři právníci
Parmáři postsíilo klyl umel

trocliu psáti í íhtí aby 10 mohl

podívali do kalendáře v které

Čtvrti asi mčsfc stoji aneb nazna-Čujl-- li

již znamení nebeská f

pflznivá doba k tetbfi nastala K

ttudovánf zákona přírodních
larmář nikdy řasu ani po

třeby To on považoval za ne

myl Doba dřlvéjM to již aama

nesla íe farmář nepotřebuje znáti

jiného než orat kopat aklfzct

čemuž pfiuíil se pfihllženfm k pra
clrn tím jakož i vykonáváním

jich Přemýšleli proč ta neb

ona práce koná ae tak a ne jinak
to bývalo zbytečnosti Nač pak
lámati ii hlavy podobnými vřemi

Se atífodávnlmi farmáři shledá-

váme ae jak zmínčno ještě i v

dneiní osvícené dobé My thle
dáváme ae i mladými farmáři

ktefl kráčí v tlépejích svých dídfl

takže zdá se nám jako by to byla

jakási dédičná vlastnost plidrío-vat- i

se starobylých zvyků a oby-

čejů Na llčstí v6ak počet tako-

vých jednotlivců stále klesá

Farmář novodobý musí býti

praktickým učencem Člověk

který nezná přírodu a její zákony
nemíl by ae dncínl doby do far-

maření pouíteti to není povolání

pro ního Cbce-l- i ae mladík stá-

lí farmářem je pro ního tak důle-žit- o

aby vstoupil do ikol hospo-dářkýc- h

jako je to žádoucím pro
Jéksfe aneb právníka aby nabyli
ve svém povolání náležitého

ního vzdělání Vf li farmář proč

jeho plodiny rostou aneb nerostou
vf-li- proč jeho úroda byla velká

aneb malá osvojil st zajisté jakés
vědomostí pomocí nichž može

avoji úrodu rokem přilitím zručné

zvetiiti
Na starodávního farmáře pohlí-

ží se dnes jako na hudlaře pově-vad- ž

on vede avoji farmu práv

tk jako hudlař avoji dílnu —

neprakticky těžkopádní Za to

víik farmář novodobý bere účast

ve víech novodobých vymoženo
atech chápe se vlech nejnovčj-tic-

strojft nářadí navilSviije

hospodářské schfize čte hospo-

dářské knihy časopisy htilctíny
aniž by vSak musel považovali za

neomylné víe co je tí&téno on

o vlem ttřemvSIÍ při tom řídí se

ku příznivý pro dozrávání pozdní

korný a velice málo bylo ji posko-
-

Ceny okružního lístku z Omany:
INDIÁNA INDIÁNA (Pokr)

ničivým mrazíkem který uhodil

dne 18 Setba pknice byla tko

Ilammond í 1780ro již skončena půda jeit v zna-

menitém stavu něco ranné setby

bylo poSkozeno mouchami tle v

celku zaseté zrní dobře vzchází

jen potřebuje více vláhy VětSi-n- a

bavlny byla jíž sebrána past-

viny na jihu jsou Spalny

South liend-

Ft Wayne
Marion

La Fayette
Iodianapolis -

2040
2294
2327
2114
2320

OHIO
Toledo $2507
Drbaná 2734
Marion 2734
Columbut 2814
Springíield 2734
Dayton 2734
Cincinriatí 27 34

Sandusky 2800
Lima 2334
Uellfcfontaíne 2680

Lofjansport $2167
Kokomo 2260
Wabash 2240
Laporte 2000
Crawíordsville 21-4-

North Vcrnon 2567
Vincennes 2180

KENTUCKY

Louisville $2600

New Catttle 2480
ILLINOIS — Korná jest úplně

bezpečna před dostavivlímí se ni
Evansville 2200
Ríchmond " 25-3-

Terre Ilaute 2180čivými mrazíky a za příznivého

počasí úroda dozrála dříve nežli

očekávalote tklizní se nyní rychle

MMc řten byl v celku mírný jen tu

a tam uhodily niflni mrazíky

Posledni zprávu o letolni úrodě

vydala povětrnostní kancelář v

pondělí Z ní vyjímáme že po- -

Toto jest částečný teznam míst do kterýchž ceny jsou uvedeny

Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně č 1402 Farnam ul Omaha

aneb ai dopilte pod adresou VV II IHMLL IMst ťaSH Agt OMAHA MÁL
pokračuje jakost jest dobrá úro

da asi průměrná Ranně zasetá

větrnost v měnící říjnu byla v cel
pleníce zdárně kllíf a vzchází a

má pěknou barvu pozdní potře-

buje vláhy Pastviny jsou dobré

vyjímaje na jihu hospodářské
zvířectvo je v dobrém stavu úroda

ku mírná a příznivá pro polní prá-

ce ačkoli orba a podzimní setba

byly zdrženy následkem suché

půdy v některých částích míssis-ÍDftukvx- h

a ohíoskvch údolí
brambor jest Ipatná taktéž i úro

da jablk jich jakost jest Ipatná

Zpožděná úroda v středních a vý-

chodních zálivních státech utrpěla

INDIÁNA — Měsíc byl suchý

t častými mrazíky v druhé polovi-
cí Velmi málo korný bylo vlak

Železniční doprava mezi Oma-ho- u

a Chicagem po Milwaukee

dráze byla zvýíena na tři rychlo-

vlaky dennfi tam a zpít Na vý-

chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z

Union nádraží v Umaže jak ná

MEZItucíiem
jimi polkozeno úroda jest lepfilV otředoatlaritických ttátech

farmitř-eii- í f Arikrllf

Z plodin hospodářských pěstují

ta v Anglii hlavně pienice žito

oves ječmen hrách bob brarn

bory řepa jetel a řepka V to

zahrnuty jsou o v Sem skorém

vSechny plodiny které pěstují se

ve Spojených Státechavíak rolníci

naái zvláště západní shledají že

není tu jmenována kukuřice Plo-

dina tato není pěstována v Anglii
v žádném pozoruhodnějším množ-

ství Tam zvaná jest jménem
Vmaíze'' Americké jméno "corn'V

neaf tam obvyklým Pod jménem
"corn" rozumí e v Anglií vSech-

ny druhy obílí Anglie dováži

každoročně obrovské množství

kukuřice ze Spojených Států po-

užívá jí ke krmení dobytka

dostavily te neobyčejně tilné de OMAHOUnežli te očekávalo ale vzdor towtu

jeat značně pod průměrem Ple-

níce trpí auchem v jižních okre
ltě a vvsoké větry které způsobi sleduje!
ly Ikody V severním New Jersey a

Asích a potřebuje vláhy ve vlecb

tekcích Úroda jablk byla jíž
v jihovýchodním New Yorku Sil-

né a nííivé mrazíky uhodily v

středních a východních zálivních
CJflCAOEMstátech a též í v iihoatlantíckých

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

Limited vlaky jsou řádní věsti-bulová-

parou vytápčny a elek-

tricky osvčtlovány t elektrickým
tvčtlem v každém parádním poko-

ji —Výtečné jídelní vozy

Velmi snížené ceny
po

Wabíish drázo

sklizena ale jest ipatná taktéž i

úroda brambor Uyi vlak dobrá
úroda rajčat
JIŽNÍ DAKOTA — Deltě

které se dostavily ve východní čá

ttátech od 25 do 38 října a mra-

zivé počasí te rozprostíralo až k PO
Mississippi Mabamě Georgii a

VIlnlkřim JIŽ ebtf navSiívltl vá

lw v ImllMiií Ohiu Kitntijikystí v první polovicí měsíce zdrže
Jižní KarolíněSklizeřl pšenice v Anglii obnaSI

ly mlácení a senoseč a vétry poMinulý měsíc byl v celku přízni
někud oolkodilv něco Obili ve

3 vlaky denné Q
tam a zpét O

vý pro tbírání bavlny kterážto

práce lest již téměř skončeni ve

od třiceti piti do čtyřiceti bušlů

po akru avíak domácí výroba da-

leko nedostačuje spotřebě násled
stohách a polámaly také kornu

Ostatek měsíce byl velíce příznivěilí částí itředoích a východních

Chicago

Mihviuikco &

St Paul

dráze

kem čehož tnuti se plodina lato
vý korná dozrála a tklízí te aledistriktů bavlnového pásma a pa- -

přiváželi t jiných zemí které vy

Mčstská úřadovna:

Wl Farnam ul Omaha

hlavní jednatel pro západ

pěstují přebytek Mezi těmito
atí čtvrtina aklízně není zdravá

Zbývá jeltě mnoho obilí ku mlá-

cení Úroda brambor jest Ipatná

kračuje rychle v Arkansasu Ukla-horn- ě

a severovýchodním Texatu

kde jeltě velká část úrody jest ne

sebrána

dlužno jmenovat! na prvém místě

Spojené Státy Canadu Argenti-

nu Kusko atd Pro dobytek pě
orba iest zpožděna žita zasetá

Ve středaích zálivních státech a junu pěkná-OHI-

— První ničivý mrazíkstuje se tam koňaky bob de

známý bob bílý se tam nepěstuje
v ohioském fidoil netiostaieu via-h-

vážně přeruSíi podzímni setbu

přidají se dne J záři fl HJia
Milky vkIiíiI levnou cenu a IhUi5 na
flIoiidoM dobu

POLOVIČNÍ CFNA

Do IJaltirnore Md a nazpět
na prH 17 „ li ! tiH

Do Little Rock Ark a nazpět
n protni S K ln

Do Detroit Mich a nazpět
n irotll 14 II II II- - 'II"- -

Výletní Katky pro hledající ai jniovy
do iňnebycb míst ne Jilm a Jllinryebmlfi
biKÍlen naeeatu tam aneb okrnj-n- l

pf(líí)l ae první aiřetl étery kaž
uYb wMik
Wstmsh Jt l'llná (!rth ved(uel

kolem avítove vtvy a kýtlei vtnin
vyhlídku n budovy m výalavlai Ve

tkrzná spojeni 'Mni omnlbiiaovádo-ii- f

li trtto drdB
KlřKantnl vý'fv aealívajleí t voft

apaeleh voft opatřených lenoíkainl a

vyavkyml opíradly v':li vlacleb

'MvUn Hn Je'!"'"'" y va vy-

pravil po Wabaali O euny brožurky a

dplný řidvod poiídejl v Wabaxb

méské ůMovuí 1W1 Karnsm Mt„

anob al doplate
HARRY Z MOORES

Genl Agt Pasa Dept Omaha

uhodil dne 34 V prvním týdnu

dostavily se vydatné deltV Anglií pěstuje se též zeli avs#k
a zároveň vzklíčeni již zasetého

umí V Missourském údolí vho spotřeba není žádným pádem oaiatck měníce bvl suchý Korná

krajinách pojízerních
'

atředo nebyla tkoro ani v nejmenllm po

ikozena Setba pleníce jett tko

JONH LINGER velkOGbcIiodnik lihovinami

má na tkladč

ííitíu stará Importovaná I úomácf Miř a líláry

atlantických státech orba a setba

tak velká jsko ve Spojených Stá-

tech ftajcat používá se tam též

jako potravy ale ne tou měrou

jako zde Tam mueí se totiž

sázeti na jaře do pařenířt což jt
ro iíž skončena pozdě zasetá

rychle pokračovala za příznivých
Dodmínek a vzklíčeni vlude tarn dobře klíčí na jihu následkem

tucha se osevní rozloha zmenSilaiest uspokojující
na ňwvi ímCnějSIrna rozšířeni e

Zde následní! podrobné zprávy a zasev jost lam tpatnějli nežli na

severu ale na jihu pole následkemjejich pěstování
I jednotlivých států:

zvláštč ale proslulou z r 1881 OFC& JSTaylor
Za jakost všeho zboží te ručí 52

Tefefon 1815 1209 Douglan ul OMAHA NEB
sucha vysýchajíNEUKASKA — Měsíc byl velŘepka péstujn s v Anglii Jk

ke krmení tak pro olej který se
WASHINGTON - V prvními příznivý pro dozraní norny a

ze temene lejl tlačí Uieje tono
polovici měsíce bylo dostatek vláke konci měsíce úroda počala te

dle vlastního rozjmu rozhledu

přizpůsobuje ai různé oáuky svým

poměrům okolnostem Takový
človčk bývá též z pravidla dobře

vyvinut tělesně duřievnfi i mravní

farmář novodobý chová doby
tex který působí mu potélení při

používání i pří prodeji Nemálí

takový farmář dosud zařízený

vzorný domov můžeme býti jisti

íe ae takového dopracuj v krátké
dot£ neboť jest již na cestě ke

konečnému celkovému úspěchu
On nikdy nevyčerpá ail svých pé-

rováním obilí aneb chovem do-

bytka do polednf kapky neboť

lutná část jeho práce připadl na

budování pohodlného utěšeného

domova a vzděláváni se Chová li

avIáSti pěkného nějakého koně

nevěnuje velkeru avoji pozornost

pouzí jemu nýbrž svým díl kám

dává jeXtě více péče nežli tomu

nejkrásníjsímu dobytčeti
Takového novodobého farmáře

shledáváme po celé zemi avlak v

největíím počtu scházíváme ae i
nimi při hospodářských schůzích

podobných příležitostech

Ledalee na farmě

V odborných časopisech obje-

vují ae každoročně celé řady člán-

ků o výhodách prospěchu ledni-

ce na farmě t nichž bývají žáro-

vé fl popisovány rzné způsoby

atavby jednoduchých dobrých
lednic které by vykonaly na farml

mnoho dobra

Výhody plynoucí z lednice na

farmě jsou tak mnohé tak roz-

manité že skutečně zůstává nevy

ivětliteloým jak je to vůbec mož-

ným aby jeltě některá farma byla
bez atálé zásoby ledu Mnohý
farmář nepoatavil aí lednici do-

tud jedině proto le obával ae pří

používá te ke svíceni i na mazání
bv druhá polovice měsíce byla AMBURSKO-AMERICK- A LI!!IE
suchá Zářijové deltě připravily

tklfzeli Sucho (drželo tethu ple-

níce V západních okresích a záro-

veň účinkovalo nepříznivě na

strojů Pokrutín čilí výtlaěkú po

dobytí temene používá te jako
krmiva pro dobytek

Mu 1 iMm mi
DU TEXAS

1
' ' Jí'': 1

vzklíčení a vzejiti zasetého zrní

Ve východních okresích pšenice

půdu do dobrého tttvu a prospě-

ly ozimnf plenici Mláceni ovsa

jest již skončeno něco bylo ho

polkozeno delti Sklieřl bram-

borů jest iíž skončena a jest dosti

Podnebí v Anglii není priznivo

pěstování ovoce poněvadž je při-

lil vlhké Následkem toho domá

Mjwleéniwt Uti edržiile eelý rok prarldelné ajKleni s Kvmpoa drou

trvulMivjoil loděmi Jida t New Vrke do llimiburkn
IhIA vdjiídéjí ve HirU-- r sobotu

0smhurako-#Dnrb:k- Mnle Jeat nelaiarM Nfmeckí Trana-Atlantle- Parní '
velmi Hpolenoat vlitatnl í3 lodi tnajfeleh dbrnnon anoanoat MMM8 tun M

jaou vllké némořni parníky xabrnujld ti dvoutroubovyeh parolodi
které L11 pohíMlII eeatiillck-- zvlA6( zMeny jaou Takový pořet parolodi ne
Vlastni íiidnií Jiná apofocnott Ohlední přeplsva a cen obratle a na

HAMBURG-AMERICA- N LINF

zdárně vzella a pěkně vzrůstá

Osevní rozloha jest poněkud rnen-l- í

nežli byla loni Pastviny jsou
cí výroba též nestačí ovoce tak

dobrá Úroda jablk jest dosti

dobrá orba pokračuje velicejako obílí musí se sem dováželi c

ciziny Ovoce drobné pěstováno
znamenitý

rychleKANSAS — Počasí bylo velice
je v míře dosti rozsáhlé

nfťznívá" Dra Dolnf práce plenice OREGON — Počasí Dyio věn
rva wrt tvV

jest pěkná tetba jest tkoro skon ce příznivé pro tetbu a větli čátt

osevní rozlohy jest již oseta Rančena korná již úplné aozraia
VMiw-air-— — - m

klasy jsou těžké plné počíná ae

sklízeti Skoda na ni nebyla
PallmanoTj BdIIcIoté nadM a rsisc

ně zaseté zrni již vzeilo a vyhlíží
velmi pěkně V jižní části jest
vzklíčení zasetého zrní jakti po-ma-

Pro podzimní orbu jett

půda přilil tuchá Pastviny jsou
velice pěkné v některých tekcích

Ipatné v jiných Úroda jablk

jest leplí nežli te očekávalo úro-

da brambor jest průměrná
COLORADO— Poměry byly

příznivý pro dozrání tpozděoé
úrody a ovoce ale pro orbu a

vzklíčeni záaevu bylo plíříl tucho

Vlit-- vjtty kl na ch4 wa
Missourská zkušební stanice

vykonala zajisté pro
farmáře kousek dobré práce když

podnikla zkoulky za účelem zji-Itě-

tíže chodu vozů vzhledem k

různým okolnostem jako je výlka
kol iffka ráíů různé druhy cest

atd Potřeba tily v jednotlivých

případech byla měřena ivláitnim
tamoíinně taznamujícfin přístro-

jem Náklad byl ve vlech případech
totožovtotiž 3000 liber bylo po-

užíváno vozů i koly tří rozliěnýcb

výlek t ráfy lest palců lirokými
totiž lest palců lirokými totiž kol

obyčejných v předa 44 a v adu

palců mířících kol prostřed

pstcrlofÉ Tozy i necD TiatacD

KeJlepU dr&ba do viecb uilst

Kaaaaa Udlinakén éxeaai Teiaaa
alexike a na i'aciflcka pvbřeti

jde přímo do

"bi5 Sivanaaa Crt-nTÍA--

ViaihaditoiVts Jl5::tcn Tajlor OaineCTfflo

Bilflltt CaaJ£arco8

Liflraniřó Dcitcs AlwadOt

Paroplav Spol
Sev-nčmeck- éiio

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychleji! jízda přea

moře za 5 dnf 15 hodin a 10 minut

WKW TOIIK JL IinPHENi
PraWHri4 4opra po rjchfrh #praanlrli parol#Kllch
"Kal-- r Wllhelo) II Mlr WlltiaoidUruMHi" Ktonyrtai Wllhalm" Calaarla MaH

FrlllB44ipraa po oaobfileh doalroobořrh paroMIck IOW tontrh iMatnpi
dlniihf a au atrp élnikíeh "Oroar Kuilomt" "liaroaniaaa" "atoaatglii LouW
llrfw--

--
řnwjrlb Amr iraa'VKon!f Allrt" prlnaa lrio"

ťrafldaloi powvnl topraa IkaM turlak) "Uhala" "aUla" "Hacka

Ht ladoiamal doprav
KaMot aobotn— "LaSa" "Trara"'llolMaaollva"— O poaíaol obMoé Jladjf v kajitt

mlpaJubU em aul attafta ta

OELKICHS & CO 5BroadwayNew York
Hlat-na- l 1dntI pro sApaUtaV—

H CLAUSEMIUS & CO tíSSSSiSí'-- -

způsobena tkoro žádná vyjímaje
v některých severních okresích

Pícniny byly sklizeny za přízni-

vých poměrů tčkoli tu a tam byly

poněkud polkozeny mrazíky Past-

viny jsou dobré

OKLAHOMA a IND TERR
— Temperatura z počátku byla

nepříznivá a také vláha byla nedo-

statečná ale později ae to přízni-

vě směnilo Plenice jeat tkoro

již vlechoa zaseta a ranoá pěkně
vzchází V celku jest velice alib-n- á

jen některé okresy potřebují
více vláhy Kaíírka tladké bram

lišných výloh To vlak je obava

bezpodstatni Lednici lze zřídili

velmi lacino
Osevní rozloha jett mnohem měn

V parné době letní kdy mléko
il nežli jiná léta SklizeB cu-

krovky rvchle pokračuje úroda íDUSTON GálESTCNkyane od jednoho dojeni k druhé-

mu kdyi máslo mění ae v olej _ é -
j

jeat pěknáních 36 o 40 palcích nízkých o
kdy maso telenioy jiné potravi


