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práv o klavu nadávajíc! útuily a
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V celki )ovřirnotoí poměry v

týdnu končícím it dubnem neby
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Klidnou iHřvrtrnoMi ILEROVYsrTtTVTTTTTTTVTfVVVVffTtacílili utěšených konlraito Ktldá
roitlina antb skupina rostlin máokrtllovánl městských předměst

ekých vesnických aneb venkov tvoji vlastni tázovitoslj doplní
ly příznivé pro Isrítirrské práce vskích obydli dodává it lámlo ta pak rlimětrnl i rj( okolt řítil

ř
tvlálmlho utěšeného tf tu hrány iiuvnicn rolnických státech výlo na (lověka dojrm lahodící

ČISTÉ SLADOVÉ

KORÁLKYAcnonni od Kotky Mounisins vekleti Uholt jtk obyvatelom lik Atkoliv kaldá jednotlivá rostlina VdksJF 'i
středních údolích I v jižních slákolemjdoucím Kostliny jiou pro má tama o sobí jistou okrašlující
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Itfcdktm k vyjádření klidu krá moc ivyluje ae jej) dojem inacnl lech bylo otdobyčejné chladno a

V (ápadnlch státech dostavilo asvy Jejich mě o Id i vzhled i roC TRANS --MISSISSIPPI IXPOSITIONpottdlm ti vlastně prostředím i

jakém ae nalézá Dokonalý tráv mnoho delfů a také středo! údolínimi počasími tvyluje ejich laho

trpěla nadbytkem vláhydlc( dojem i rusí jednotvirnoM plk je hledanou vzácností jak ve
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nastuzeni! y
Tik JlnA

Jiko ilmtivl

Oř August Kenl('e

Hamburger
Brust thete

Něco korný bylo jíl zasázeno vZrniny jel nastávají v tivolé roit veřejných tak i soukromých atat
Missouri a také v Kansasu a velicích Dobrý trávník vyžaduje (na
ká část na podzim (orané půdvloni jak při tvém aakládáol tak

mm

A!

est připravena k sázeni v lowé

linaiva během roku naučily nás

rot pozoávsti jiro léto podiím
limu Lili věttv květ lak

jako celý obrye rostliny samý

povah samá krása kterou pokoull

při udržováni Vti aakládánl tráv
V Texasu nalézá ae úroda v doníků mual ae klání matný doraz
brém atavu a začíná ae a prvnímna povahu pady Výtečná kenlu
obdéláván'mta napodobili Ačkoliv umění ne ckytká lipnice (bluegrass) klerá

Nejméně příznivé zprávy lýkamdlá nahradili přírodu ono hraje tvoří kráiné trávníky v krajinách
e vylťřípfec len dalcliion roli učíc nái jicl ae ozimky přichází ze státůa těžkými půdami a hojnottí de

iťů mual ae doplňovali jetelem ohioského údolí kde úroda utrpěkrásy přírody pozcivatt a oce
Bovalí akmile poatupuje ae k padám

la mnoho Ikod náaledkem rozvod-
nění v Induně Illinoisu v částiPři umělém okrašlováni potem
Ohio a také i v Michieanu Značka pomoci rostlin jest příroda ne

lehčím až koneCoě mual ae úplně
nahradili paleíkovcem (Bermnda
grass) neb travou augustinskoulepším nalfm učitelem ba nl nelnu ná část ozimkou oseté plochy v

Iodisně a Ohiu bude zaoráoa aic jak používali travin květin ně zdržena Rostlinstvo jeítě a(al Augustine grass) v krajinách
keřů rév a stromo a jak je afa jižních oevyrszilo a málo prací (armer

kých bylo dosud vykonáno Pieďovati dohromady bychom docílili Největll ozdobnost drou apocl- -

Vyznamenána nejvyšší cenon

použita k vypěstování jioé úrody
V některých okresích Illinoisu je
ví ae poněkud zleplenl ve atavu

ozimky a všeobecné vyhlídky v

Nebrasce Missouri a Kansaau

toho nejleplího dojmu Poapoli nice vyrazila jen tu a tam Ně

tým vývojem po mnohá etoletf kde na nížinách byla poSkozeo

vá v atejnomérném vývoji trávy

stejné barvy K doefleol toho
mual ae používali druhu Čistéhorózoé tfldy a druhy rottlio vyvi přílilným mokrem Poupata stro na zamlNKlppké a mezinárodní výatavé r 189S

v Oniaze U 8 A
jaou uspokojivé moví jsou leště přilil mslá oeŽIauly určité tvary a viaatnoiti a

Zde jsou telegrafický podrobnéustálily ae na rotných požádav iby bylo lze rozhodnouli o stavu
Wiucntin Doaud bylo vyko

Slorz Brewmg Co

OMAHA NEB

vyríbl vftafBf ležák t pravého če
kého chmele DeJlepMlio Jeřmo nové-
ho sladu a výboraé Tody a vlaiini
artézaké itudulce

Britovou povéit zfikalo
ll lahvová pivo

"Blmo IlibhQn"
ajlapll lUilnl píro

vyznamenané zlatou medailí aa
Zamliiiiilppiké výitiTé

clen kterými umožňuje e jim

nejen rnsti v touladu nýbrž i

jako je ku pf lipnice aoeb mual

amlfieniaa aeatávati z travin stej-

ných vlastnosti a stejné barvy
abychom oevypěstovali a! nestej-
noměrnou strakatinu Trvalé tráv-

níky vlak bývají leplí aeatávajl-l- i

zprávy z jednotlivých atátů jak
ae v nich poměry jeví v poaledním
týdnu:

oáno jeo velmi málo íarmerských
vzájemné ve vývoji ae podporovali prací Sníh který napadnul
člověk ná ae nejdříve poatarati NtértiU Setba pokračovala zoačném množství v mioulém

týdnu v středních a severnícho avoje potřeby potom o ave po-
- z dobře volené amllenmy travin rychle (a příznivých poměrů v

první polovici týdne ale aludenohodil a konečně tvé potěšení V kresfeb již roztál a půda následNejleplích výsledků docílí ae ze

nové zemi jakou je ku pt naie kem toho jest velmi mokrá Piesmfieniny psinecku (red top) a spojené a vysokými větry v druhé
polovicí zaalavilo tuto práci Se

Jediná kořalka prodávaná so záru--o

n vfICOO00 žo jost úplni5 čistá

Neprodává se nikdy ve velkém

Nabývá obliby přede všemi Jinými kořalkami :T&

1 PONĚVADŽ liiit átuitním iloučením nelleDÁlcb lakoiti všech neno

nice Žita a traviny byly dobřenevěnovalo ae na okrašlováni (blue raas) Pro chudé
wmká dosud mocno čeeu ani tetbou járky se rychle pokračujeapády obsahující mnoho písku pro chráněny za minulé zimy a jaou

celku v uspokojivém stavumocno peněz Lid zabýval z zároveň též i ae setbou ovsa kte
rážto práce v něklerých jižníchnutnosti pouze nabýváním pozem Minnttota Tálo a počaaí byl

spívá tnameniti přimíaí-- ae k

cm!néným travinám trochu bílého

jotýlku holUndského Pro jih hodíke a bydli Svol vlak attává okresích je již skončena Ozimka dosti příznivé až do 7 dubna kdy
doba kdy aněly by Američané vě doatavilo m ailné sněžení a záronalézá ae v přízoivém atavu a vyse stjMpe traviny jez vyvinuji

Uložení peněz
v ližních pozemcích
Tikové uloženi peníz oení ikula-tlvn- l

Jih oeni novou zemí Obchodní
a rioprivni proitředky Jiou přlmřřen a
nejlopil Podnebí ]it mírné a příznivéVzdor tímto a jiným pfmliioatem Jižní
pórem kr ie nrodiivill aa cenv dalnko

novati téi více pozornosti jejich ráži pěkné va východních okre ven dělť Na aeveru napadlopodzemní atonky
ehbně jedné i nich

S PONĚVADŽ břevvíule na lahodnostl a příiemnoitl chuti cokoliv a vie4aravě a zdobeni avýcb domové palců aněbu na jihozápadě dvasích ale v západních jest poněkud
poikozena a potřebuje tam vláhy

Výbfr ýovlM Jtefů

Celkem možno říci že atromy palce Tito bouře zastavila vícch

ny íarmerské práce a setbu pleoi

co dosud dan bylo do trhu
8 PONÉ V"ADŽ odpovídá stejní choutkám znalco Jakoí I jemně chuti a felud

ku Zen a nemocných
4 PONĚVADŽ vyiií Její jakost chuC a ělatota Mní jl oblíbenou jak u léka-

ře v rodlné tu nAInou tak i na kredenci

Mi$iourl Týden byl studenýPrvní podmínkou k okrašlování měly by itáti raději samy o aobě pod lích cenu skutolnou a při nynéJMcb
čenich přlnétejí vnlký rlik z ulofcnýrhpezesnko kolem obydli jeat vypra aoeb v nepravidelných akupioácb

a průměr vláhy byl nad oormá
lem vyjímaje oa jihovýchodě Pů

ce i ovsa Jetele a žita jsou
doni příznivém atavu pcorz u ran 11 C I az 10 vf ut-

ni lež obdrMte zdarma tvkalfctcbcovati ai náležitý plán Pří vý nežli v dlouhých radách ačkoliv
da jeat mokrá a malý pokrok učí low Období jest zpožděnpravé tohoto plánu berme v svahu na velkých rozlohách ae to někdy

6 POVKVADZ přnkoailvaa předci nud vteebny jioé koflíky k přípravě
nrfpojn "hot icotch bot toody" nebo "blRb balí"

8 PONĚVADŽ lest jedinou tludotnu kořalkou nabízenou od llbovsrníka
bonařlde nepravit e nikdy velkém nbrž eouzo V lahvích Ubovarnlka

velikost rozlohy vílku obaoru foaké pěkně vvifmá vroubi li blav oeimeoe o deset dno ťrvnl po

vfbod pozemka v Kentucky Západním
Tenneiiee Mimliilppl a Loulilané leřl
cích na aneb blfže IllinoliCentral drithr
pro hledajíc! domovy a pro ty JI ebtíjl
vhodná uložltl peníze dopUte sl

lovice týdne byla příznivá a dobrýjaký hodlá majitel k áčolu tomu Uf Cestu dvě řady atromo Toto
označených Jeho vlnHkou

počátek byl učiněn ae selbou jarvynaložili klimatické podmínky Uleobeené pravidlo pro atromy
ky ovaa a ječmene Silná bouře

7 1'ONKVADZ Jest piilitna v jednom z největiích lihovarfl v zemí Jehož
obchodní znémka Jeat nejlepsl zárukou výborné jikostl

8 PONĚVADŽ lt led lnou kořalkou nrodivanou sa skutečnou zárukou ielf
jakost pOdy otevřenost polohy pal( j pf j keřích jichž vlak m

se sněhovým poprilkem která
W II BRILL

Mat VmmAtt
Illiiiola Cioiral K %

IH farnímsvláltooati její a zpoaob pěstováol M používali apíle ve akupioácb
clibity nabídkou 11000 každému kdo v ní objeví néjaká přísady neb umélé zbarUiaatia Nbdostavila ae dne 8 dut na zadržívyssteoho rostlinstva lIOeb fásmech nežli o samotě oe veni uooavani cnuti ata

íarmerské práce na několik dnů 8 PONĚVADŽ lent řádně nřekinována z nelrybrinf llíích látek anikdr seMalé rozlohy méflcí ouze akr boť jako jednotlivé rostliny bodl
Veliká část oa podzim zorané púobo méně položené mezi podob ae spise k zdobení plantáží tvár

oěo a larmerskými pracemi Ofe
stojí dobře oa jihozápadě jinde
jeat poaud ma á část zsseta Vel-

mi málo korný bylo dosud zasázo
oo a také zcela málo bavlny
Plenička jest v celku pěkná tra-

viny jsou zdrženy v zrůstu stude-

ným počasím jabloně jsou slíbuy
jeo oa jihu byly poněkud poško-
zeny mrazivým počasím doe 8 a

9 dubna
IlUnoh Počasí bylo nepřízni-

vé pro íarmerské práce a v celku

jest roční období bodně pozadu
Něco ovaa byl? jíž zaseto pleni-
ce oalézá ae v dobrém atavu a

neprodává dokud není ťíplně vyleřelá v vládních zaručených skladištích
10 PONĚVADŽ nrodává se tínlné dle svých záilub bez pomoci báleěnéchdy jeat hotova k zásevu Škodyýcb Iestrť jen málo keřů tako um za ohldíkv Jeř mimi se ořlnoČOitl k ceně zbo?í s za nH na konec ttdv tmilatii velikými rozlohami obydli sou

fádních mohou ae okrállítí vhod oa ovocném stromoví oebyly (pových jet měly by samy osobné spotřebovatnl00 TEXAS
zorován) žádné6 pouze zpotobem tváraým Zt dottatečoé rázovitosti aby dělaly 11 PONĚVADŽ jeit nabízena ne Jako patentní lék s tvrzením Je vylécf

viechny nezhojitelně nemoci nýhrl í skutečné stojí—jako silivka prvé třídy
rozumné ďrářdlillo a iouitfedéná potrava uejvytíf mořné hodnoty

Severní Itatoíě V celku nr
pěkný dojem když stojí samy

mohly být dosud žádné íarmerakésobě Když vlak seskupí se do l PONĚVADŽ ni nrodává s malým onrávnéným výdélkem zaručená nři

to vlak velké rozlohy předměstské
aoeb venkovské mají aby ae v

ion zachovala etejaoměraoef j
eouled i okolím fcýti zvelebovány

práce vykonány Půda jest po výrobéa nrodelí v nadobvčelném mnointvl lihovarem DÍntícím cřea třimllllonvhromady více druhů jež ae od
dollsrb ročně jidlní nidenlcb vnltforemnlchkryti sněhem téměř po celém stásebe liti dodává jím kontrast pěk

tu následkem čehož nelze farcpAsobem pfirozeoým áeattť oe aéfoo vzhledu cvláftě kdyt lili se

při tom i barvou lísíu Proto merskými pricemí začítizlepluje ae mnoho zásevu bylomožaoaU vypěatovati letík park

WILLOW SPRINGS DISTIICEKYvlak poikozeno záplavami oa o Jiinl VaitU Období jest zpoaoeb jea i hájek a rozioze menll nssjí se do skupin řadili kefa rozn
žioách a u řek Korná ae kazí zděno Se setbou jsrky byloJednoho akru A o šprot i tomu v barvě i tívoati Každá skupin

pak ml míli jistý áčel y kribech Pastviny a luka začí zdárně pokračováno oa nejkraje také nemožooetl udržovat! ion vyrábí 15000 gal Ion ň denné
nějlím jihovýchodním konci a takénají vyražen vyiuijky na ovoclány plasiftě stflhaoé atromy Vyskytuj lí ae při pohledu na
oa aeveru bylo začato ale došla Llhovarnfcl drutiS: COLDEřl SHEAP samožltné BOURBON kořalkyprostranství kolem obydH oěkde příznivé hlavně na jablka bro

skve byly sežehnuly V zahra
lívé ploty a ozdobné trávníky na

rozloze mooha akrá Následkem JalovcovéPflUffioTj Bdíícíotč jpacl Tozy a ralncvívlí se délť a sníh vlechno pře ILER'3 EAQLEneladné pozadí zakryjme je aku
ruiil Něco ovsa a ječmene bylotoho vyvinuly a dva (pásohy o píaou kt-- Má li t tiui potom mmm mi na neci mm

Mejlepsí dráha do vtecb wlst

dách se a pracemi rychle pokra
čuje a něco ranných brambor by-
lo zasázeno

již zaseto Stav ozimoíbo osokrásného zahradnictví krajinské 11 - AI á -k použiti jako zahrádky aoeb
1 UIII1II l M HprliKS Dlstlllery Je aaručano Jako prvé třídy v kaiWém ohledujat uspokojivý traviny vyrážejího tolíi přirozený a tvárný Maže Kaarnas ladiánekém aml Tezaaa iohrady poatsrejme se o vhodný Medku a na Vifiím ltil 'IY ' ni ivčdomltl obcbodnínl budou vám stále odporutoratl nčco "zrovnaIhiUm byo studeno a dozelený kryt aby pohled na celefl pomalu

Kamai Plenice nalézá ae
" ~ ' um oniireno nen ieibo pou proto ze na jiném tut tyCLlUM

ae pak použili dle okolnosti jed
noho ií druhého nebo obou slavily ae aněhové poprašky a de

nebyl ruteo černou akvraou bvHthpfrift MA "lhodníkn kteří platí svým klerkftm mimořádnou mzdu
dAr7nn oltě Půda iáit přilit mokrá pro Zádejta ílEKOVUNežli vsadí M sirou atM bet Pékuého dojmu pfi plantážích

'~ proimvaii výnosné nnr7ay
HLADOVOU a budete j!tl co doatanets

dobrém slávu a zlepluje se vyjí
maje na oejkrajoéjtím sever jzápaíarmerské práce a jeo málo půdyoa svoje stálé místo měli bychom křovin docílí se kdyf volíme ráz

bylo oselo a zoráno Plenice na dě Setba ovsa byla dokončenaoé druhy tak aby iánt kveil ksž

JdepHmodo

nllai Ft Worth Hinaboroj

auliaohiaWtoo Templ

litou Taflor QalníWÍk
:ckhart Ilinrlotta CaaMarooi

mm GílVESTON AUSTIF

výlinách jeef fíJká a I patná a bii oa jihu pokračuje ae s oí ns s

i nakreslili mapku rozlohy kterou
minima osazovali Na té mají

týti vyznačeny viechny stávající
dý jiný mísíc Taková skupina

de muset fcýti zaoráoa Veliká veru a oves zajetý dohře vzcházíkterá kvete pouze v máji a červnu
Sázení korný pokračuje v aiředcast zasevu aa fiizinach naieza aebudovy jakož i eméry v kterých a pak neskytá až do podzimu nic

dosud pod vodou Žna a jetele nich a jižních okresích a na jihuhodláme docílili ticb nejpCkníj oež listí n:n( se stanoviska okras
jsou doati elibny Někde nebyly již vzchá! Traviny a vojtělka

JONH LINDER velkoobchodník lihovinami
mi na skladí

[fteW stará imjiorloraiiá i domácí Tina Mm a HkÉiT

zvláště ale proslulou zr 1681 0 FC&JS Taylor
Za jakoat vleho zboží te řuíí 5a

Telefon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB

nébo přilil cennou Pak ae má též

přihlíželi k tomu aby kontrasty vyrážej! oa aeveru a vzraatajf pěkbroskvoně poákozeoy ale v celku

ulrpély taétnéí Ikody mrazíky oami listím a květy byly barmoni ně oa jihu Hrotkvoně hrulky
blumy a meruftky kvetou ve střed

lích pohledá Pii tom třeba milí

oa zřeteli aby ae stromovím a

křovím kryly viechny nevzhledné

stavby jakož i místa jet nechceme
stavětí na odiv a konečně pak
i rozoé nevzhledné předměty oa

cké Je to krásným nejen na jfe jiné ovoce jet vlak příznivá vy
hlídka Předplaťte no na Pokroknich i jižních okresích Psoujldokud je listí svěžím nýbrž i v

pouze #1 ro-n- fl
obavy Že mrazík uhodivší dne 8uma uyio mrazivé počasí popodzimu když počíná žloutooutí

celý lýJeo Vláha oad průměr dub ia způsobjl Ikodynádvořích tousedAi jez isou nám a Červenali Velmi dOlezito je
Oklahoma a Ind ůitml Deltě 3Cstále na očích a zrak nál urážejí poprasky aněhové trvaly dva dny

f 1 J ~a _ I _ _BliSrBt II t É _ _
též přihlíželi k době kdy list! i

podzimu opadává aneb zůstává I prospěly plenicí a ovsu v celé výmm j prius vinna pro ořou aStromy a keře maji ae uspořádali
tak aby nebyly v cestě kd na- - setbu a velmi málo fjrmerských chodol a itřd ií části ale přillyoa keřích po celou zimu jako ku

příkladu u káliomak ""My přilil pozdě aby proipčly mnohoakytuje ae nám pohled pěkný a prací bylo doaud vykonáno Past-

viny a luka vyrážejí plenic ae v západní čáali Úroda jest celaby zároveň ekytaly :o irftno (privei) aneb řéklerýcb druhů
koti ucházející Hinné brsmboJřílťálft (barberiea) Některé drunejlepll ochrany přeď větry a bon

Imi ry zeliny a koroy vzcházejí Pú
by msgnolif zachovávají svoje

zteplila v středních a východních
okreilch ale (horlila ae v západ-
ních a mnoho jí lam bude zaorá
oo Jabloně a hrulky přeiímo- -

Lovné ceny jednoho jízdného

pro osadníky a okružního líst-

ku pro hlcdatolo domovin po

Illinois Central dráze

ttmviil33i r-- jaMda jeat připravována pro sázeníPři osazováni prostranství má plsťnaté lity až do jara kdy pak
bavlny a něco bivluy bylo již zaae použiti různých druhů stromoví hnfdnou aby v několika týdnech
sázeno Letos se zásev značněa křovin Výběr řídí ae ovsem byly opět nahraženy novými valy dobře Iiroskvoni byly po

ikozeny v středních a severních
okresích

z vět til Dobytek jest v dobrémdle místních poměrů klimatických Z pfírna rostoucí keře vyaoké
atavu Ovoce slibné v indiáaskémoebof nutno volili takové druhy měly by aázeny býlí vždy do po

Michigan Půda mokrá a pro území ale velmi poikozeno vlež ae v té či ooé krajině daří Kde zadí aneb do atředu a ostatní pak
postupně před ně aneb kolem Oklahoměmrzlá a aaisona jest celkově hodnejedná ae o to aby stromy alou

nich tak aby airana k pozorovažily jako zákryt nebo závětří má

ae hleděli k tomu aby eamy o telí obráceoá měla pěkný líc a aby
Willlfťi polioillí pro vil"oevyčolvaly holé kmeny !

Záhyby točitých cest a chodol PKhofU-l- t Jik sSitroj
Ma f f WMsHfcOMntaků buďte! vyplněny skupinami

aobl poskytovaly pékoý pohled a

nekryly trávník

rflinky itily
Viechny pěiinky a cesty oa

malých rozlohách buďiež rovné

Vysazovali atromy a keře aoeb

keřů lak aby ae zdálo že tyto
aou tím předmětem kolem které

ho ae mual ceata zatáčeli oeni I

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do míal v Montaně Idabo Washiogtoau Oregoou Uritické Kolumbií a v území Alber-

ta Lístky oa prodej každoJeooě al do 30 dubna Liberllní zastávky dovoleoy
Do míst v Miooesotě Severol a Jiioí DskotS Maoítobí Zápsdoi Ootario Saskatchewau

a Assioobíi Listky na prodej každé úterý během bfezoa a duboa

Do mlat v Teooeaaee Mississippi a Louisiaoi Lístky oa prodej t a j úterý v březnu
a dubou

Cedí Mě WiM ffí Milú Um
Do míít v AlabamC Georgii Kentucky Mississippi Louisianě Severol a Jižní Karolíně

Teooeasee a Virginii Lístky oa prodej 1 a 3 úterek v březnu a dubnu za cenu jednoho
jízdného více la 00 Zastávky dovoleoy

Dslíí podrobnosti sděl! ae vím ochotní v městské úřadovně ř 140a Farnara St Omaba
aneb písemně

W n BRILL Dlst Pass Agt OMAHA NEB

tu překážky jiné Dojem tím doumisťovat! fonlány neb tyče pra
pórová do cesty eimt ae kricejici cíleny jeat bohatý £de je oe

musí jim vyhýbali je zvykem oby-- lepil příležitost aby krajinský za

hradoík avoje umění uplatniltejným avlak oe chvályhodným THE ťKOXK MTá l'LE ITIIIIH FKSUJO FMER- - ftee pwl etika lete
Na malých rozlohách buďtef cesty neboť neoí skutečně ntělenějlfbo

pohledu oež jiti točitou cestou čia pěiinky rovné leč že bychom
pěimkou kde atále se nám objeměli důležité důvody proti tomu

Zhrnol émtH Blfttmjl v Jdaon-kM-U III (!!' árii i klwllrin tkb(ulit btrhlkt pJir( 1 nvlfa Jmi pnbodinf I eo do nkrxll
ilnt iMkř k imhI riar- Hu0rtr lat al tuc a odiv pfl pnlrnaa ainnitl kua oréiu

pnri4 Jala a! mi amti atMha SnbnU aaljoa pé pio éalrojl ni--

ntlIíMufrannin h ira Jlnf Op Ifaul Umiio klaiXmt )ato pfiurranl ku kalda
finutti prtn huUMti0 al dnr "1 kao aVIaulki a#lo taj p#!)t aby „
iikaul Ttnrak ha Jich Dni lata nám SI Ml mj ém ) ftfme tjtlartmé
lfc-ta- o alh vartit rtrm aa al objadulu dopitu Bám Da doIlovbIb látka a
obréikDVt prtptmmt abMstk Hf

vuji před zrskoma různé ecenerieanad (vláltní útvar povrchu aoeb
Cbccme-t- i míli kvetoucí keříky

volme různé druby jei v různých
podobni col oprávBovalo by za-

táčeni jích Na rozlohách velkých

kde skupiny keřů jsou důležitým
CBOtK A CABHIER MFUCO Rarévare HpMlalIlea El sira X I

dobách kvetou: Foraytbia a sy


