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jakmile se srtmělo viděl v vzdu-

chu i v crlv plUrsky a konečně
musel takroČit policenf komisař a

aeboláka odvétt uctťailný ná-

padník dědictví byl lllený Od té

doby se již nikdo nehlásil oněch
aooooo Ir dosud čeká oa toho
kdo by si troufal strávit rok pou- -

vlastni teml zemřelého vladaře to ho počasí sklizefl mfiž ohnáíeti sledovaly teplé blshodárné deltl

I roatlmamt těmito na zmar mno-

ho osa lenu aneb plenice Ale

plci lo jo Kp oíco obětovali
nežli necbil plevel vysemeoití t

v nejmenllm nepocítí Kdyby 331 mil bulla proti 400 mil loň Plenice byla seta v údolí Červenévlak pochybila úroda amerického ského roku Oiimnl osev pleni řeky až do 31 jinde jsou plenice i
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nástěnnou novou mapu světa na-

lepenou aa plátní velikosti 44x62
palců Mapa zřetelní označuje
každou Čtvereční míli zumi i moře

vanu Kentucky a Missouri zao
vesoice Holice stala se těchto dnů

jevištěm krvavé události kteráž v

nu n 11 anuia lurynrk M uf V
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—Nemáte li dosud před tvým

střídáni plodin lněná ovesná
neb plenicoá pole Ire snadno
tbaviti plevelů hotcicovitých

vzděláváním Koitlioy
hořčiěoé rostoucí na prázdných
místech aneb podél cest nutno
oJstraBovati pejlépe sežínáufm v

měsících červou červenci poprvé
a pak později v létě podruhé aby
nemohly vyvinouti semeno

Jakmile jsme pozemek jedoou
vyčistili hleďme je čistým udrže

ráno bylo 100 až aoo tisíc akrů ř' tklidném obyvatelstvu vyvolala neWisconsin Týden byl příznivýje to pozoruhodno že ze všech oa zeměkouli Mořské proudypro farmerské práce až do pátku

obydlím pěkný zelený trávník
déle nýbrž zasejte jej

okamžitě Rozmělníte náležitě

půdu a urovnejte tak až bude

31 slito v nichž ozimka byla za
malé vzrušení U tamního obchod-

níka starým železem Cyrila Kohoa jsou přesni vyznačeny a všechnseta část osevní rozlohy byla za kdy začalo pršet Deště byly hoj-

né dobře rozdělené a blahodárné paroplavební cesty zřetelně podázaměstnán byl již asi po dvě létaoraná
r27letý čeledín Rudolf Skopal Týž

jako podlaha nečež ji osejte
Smíšenina stejných díla temene

oy t udáním vzdálenosti kterého
koliv místa od druhého V doln

Pro zbývajících 37083500 ak- -
Setba járky ovsa a žita jest sko-

ro již ikůučcun půda je v dobrém zamiloval se do i61eté dcerkyra escvet regiony bvl dne 1 kvit Části veké mapy jsou menší mapyKohnovy Marie a jak se zdá byl
lipnice luční (Kentucky blue grass)
a lipnice kioadská CCanada hlue

na průmčr 76 j kdežto průměrný
sUvu' ozimky a žil Ísou Bl'bny

nových držav strýce Sama: Filina ni žárlivým Proto se také rozstav ozimky v tu samou dobu loni Michigan Bylo teplo a suchograss dá nám znamenitý trávník pin Hawaii Porto Rico atd
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Čilil když Marie v neděli súčastni- -
byl 926 a průměrný atav za po vitšinu týdne a práce zdárni po-

kračovaly Vzrůst a vzklíčení do
Kovnez podroDne mapya se taneční zábavy — bez něhoslední desetiletí 8 1
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8hr Hvězda Mové Doby i 86 JÍD

odbTitvctcbAM kaCdon S nadíll T mlaiol va
S hod od p Národní ainl prdadka Anna
Duda ífetnlce Marie Kngřllbaler poklad-
nice Marie VanKat U18 William tajemnice
Vllh Bartol 1418 řopleton Ave

Nbor Boleslava Č 60 JÍD
odbfvá icboie kaMou druhou nedCH v mtalcl
v hírodnl tlnl o Sbé bod odp VyalouiUl
ptedaedka Anna Krejíi predaedka Vinci Ór-mi-

14M So 16 Bt nimaatka Joaefa Ort
tajemnice Františka fiapek I8U MarlbaSt
ocetnloe Ant Mach IZil 80 UV Ht ivilud

v nísledu ícl tabulce naznače
(izni Atnky a severovýchodní
Číny o kterouž se nyní celý svět

sud pomalé Setba ovsa jest sko
V pondělí ráno odešel do města a

zde ai koupil šestihlavřiový revol

ti tohodoclll aeovlem jen tehdy
když budeme síti pouze jen Čisté

semeno Semeao plevele lze sice
oa mlejnku oddělili ale něco ho

plec vidy v obili zůstane Z té

příčiny doporučuje ae pěstovali na
temeno obilí zvláště ke kterémuž
účelu osivo ae přebere aby bylo
úplně čistým Kdyby si farmáři

pěstovali takovýmto způsobem
disté semeno k teti neměli by ni-

kdy i hořčicí velkých nesnází

— Kravám má ae poskytovali 00 jest mnoho-- li zásevu v hlav ro již skončena ranné brambory
silného krmení v době kdy nej-pl- ch pšeničných státech bylo zao se rychle sázejí se sázením cu

zajímá následkem právi vypuknu
vší války mezi Ruskem a Japan
skem Po obdržení 25c na poštov
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krovky a koroy se začalo Pševíce aoji rocinati 1 nim teprve rano a jaity Dyi průměrný atav
když počínají odstavovat! jest už pzimky ve státech těchto dne 1 nice Zita pastviny a luka jsou né zašle mapu tuto na kteroukoliv

ver Vrátiv se zastihl v kuchyni
milenku a vypálil proti ní ránu
která ji zasáhla na spodní části
těla Výstřelem přivolána byla do

kuchyně stará Kohnová Mezitím

pak co v téže chvíli Marie z ku-

chyně uprchla porazil Skopal její

pozdi května pozadu adresu E L Lomax GP&TA—Nejlepším krmivem pro drů- - Státy Ztor Slav Indiána Bylo teplo a sluneč Union Pacific Railroad Omaha
bež v této dobi roční jest celé Kaosat 125předpokládaje ovšem že časné na Nebno a dostavilo te několik lehkýc 35- - nice Marie Itačan S a William nl 1nnptrnAzrní Missouri 66 spršek Počasí to přímo ideální
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NejlepŠÍ medicínou pro drů- - California 162 pro farmerské práce a vzrůst ose

Tábor Hyrta ils 922 Jt R 1t - !¥_- - Chas Donatvzklíčili Jakmile vzklíčila pře ní Veliká část ozimky museluei je dostatek pohybu ve volné 1 39 9
jede se pozemek branami) a mladé Nebraska 104

matku na zem a vypálil na ni ránu
která ji však nezasáhla Na to

Skopal obrátil tmrtící zbraň a

vypálil proti sobí několik ran a

ješti vrazil si nůž do břicha Těž-

ce zraněnému poskytl prvoí pomo

t'
7 'být zaorána a co bylo ponechánoprostoře

odbývá acbfizl první nedí II v míalcl vaokoi-Ik- 4
líni ffedaedka Mary htúf mlatu

předaeoka JoaefaHInn vralouillápřediM-dk-
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rostlioky se zničí Uhio to slibuje slabou úrodu DOUTNÍKÁŘ—Čistota a (Správnost farmy Illinoisnostiioy norcicne oici se též v
zvyšuje její hodnotu 1 cenu

vano jwunl Wjuiaiif nWHDI Veie
ohovaki lilia William Ht pokladnice Marie
Uriidjvá kanclífka Dorota Tichá piarlil
ka Marie ťHDl vnlťnl atr4 Marii) Ti
ebota venkovní atrií Barbora Hrubf vf-b- or

maletkn Anna Bráada rant PulrU

Illinois Byl to nejpříznivějšípoli postřikováním roztokem mo Pennsylvania H20 William ul Omaha72M — il I k
ci dr Hudec z lehozto rozkazu— iiamatcDi semene je tkodli' týden celé sezony Prvol polovi
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Jowfa Htejakal Bpol lékaf dr L Svobodabyl Skopal odvezen do nemocnice65
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ái kdo okusil Jednou doutník Jeho ne- -Poraníní jeho milenky není rázudoniz je ttzime dosti vlhká aby ttavily teplé dešti a rostlinstvo je

dré skalice (copper sulphate)
kterýžto roztok obilí neškodí
Pokusnou stanici iowskou vyzkou-
šen a za vhodný uznán roztok tří
díla skalice v devadesáti sedmi

Oklahoma
Texat
Tennessee

Michigan

Kentucky

Háj 1'almoré Vílízstrí i (6 WC

Odbf vá ave1 ahfizA kaMnn lf atH
ence jiný aourit v obeftodé Jeho mů-
žete aoatatl vSeco pHaluM k Jeho oboru

81

61 bujné a vzklíčení zdárné Mnohov di naDotnaie temeno nezaschlo
—Jedním t nejlepšícb prostřed

vážnijšího a mohla proto býti po-

nechána v domácím oietřování —

Pochybuje se že Skopal vyvázne

IS avstivte Jej a přev6(lf te ae t)2m8 míalcl re II hod odp v mlatnoet! p Laitnera
naiKltaaO Ul Barbora Kaček itllJnl n„půdy bylo připraveno pro komu

69230 ručnice Anna Vlach Katlaků proti tuchu jest náležitá záso ovea již vzchází vyhlídky pěknýdílech vody Při postřikování V celSpStátechi54 765 vuvaaea laj aoi au wi i jnana vumátkaživotemPšenice pastviny a luka se zlepba bumutu čili troucbu v půdi Průměrný stav žita dne 1 kvit okladnlcei Beaale Sráraek prftvodtli Frant
rámek vMtkrnf Franoaa Bárta vntřnl

upotřebí te 30—40 galono roztoku
oa akr šily Ovoce vyjímaje broskví Drala s pMorými vozy

DO TEXAS

na byl 812 v porovnání a 822 treís Barbora 'Laltner venkovní atrá rf
bor matetku Francea Hatal Blennra Rhari- -slibnéRIVERSIDE STOCK FARM dne 1 dubna 973 dne kvit- - Zdráv Jak ryba — Pan Stanislav a Marie KaváMk

Missouri Příznivé počasí pro Hamerník z č 76 Monroe uliceinapman rvaní 13 února 1903 lna loňského roku
všechno rostlinstvo v nikterých rasaic N 1

pise: "bkoro poPříznivé počasí pro veškerouCtěný pane: — Podrobil jsem
vál Balmolino důkladné zkoušce okresích musely být farmerské deset roků trpěl jsem hrozoýmúrodu bylo oznámeno ze všech

práce přerušeny od 5 následkemj:__m- - a av našieb atájích po minulá tři lé pícháním v celém tile Nemohl V jednom kusouismmu vyjímaje severní paci
silných dešťů Sázení korný nata a shledávám že jest to nejú- - fické pobřeží a střední Rockv jsem jíst a cítil jsem se skoro pří-

liš slabý abych te hnul Náhojihozápadi jest Již skoro tkoočečinnéjšl lék pro koni a dobytek Mountain distrikt kde chladné

liiaMW amrrirkeha farmáře

Americký farmář je dle

yorského časopisu Commercial

oejzámožnějším člověkem na svi-

tě Dle posledního censu
v roce 1900 představo-

valy plodiny hospodářské ceou

4739' 18000 Pro letolní rok
vlak odhaduje te cena jejich na
obrovskou tumupřet 15000 000
000 Ftrmáři ve Spoj Státech
zaměstnávají ročni 9000000 lidí

no ale málo bylo dotud zasázenohovizl jaký jaem kdy ve způsobil počasí a mrazíky úrodu Doškozo
ardce pračata aal aa aezaata- -

vl Hlaďte aby tea pUnf
dšlalk byl id révv středních a severních okresích

dou dostal jsem výtisk vašeho ča-

sopisu "Svitlo'' a rozhodnul te
zkusit vaše Hoboko V krátké

maní pouzn jesi zviaste vnod -
valy

Mnpho ranná zasázené korný nauyra a ieceni opařených pleci ko- - Dle povitrnostní kanceláře sil
jihu shnilo později zasázená dobni ťoulil jsem ho též na bolavé né dešti v části nižší Missouri dobi bylo mi lépe a brzo jsem byl
ře vzešlcecky krav a osvídčil se tkvile Červené řeky dále v tevernfch ú

5BVBRÚVMohu dobře odporučili váš Bal- - dolích v Texasu zdržovalv nnlní

zase úplni zdráv Cítím te nyní
zdráv jako ryba Všechny ostat-

ní léky mi nepomohly Je to za
: j _ t I ' r PteoíyEaílcícTÉ spací yozn folieRŮZNÉ zprávymuliné všem aopyiaaram ťou- - príce a ipůsobily nikde škody

jisté tkvílý lék"íivame no ioiik ze jsem no kou- - vymletím půdy ale v západním

a vyplácl oa mzdě #300000000
Americký farmář jest nejen nej

zámožnějším ale také nejdflleži-tčjfií- m

činitelem na kolbišti světo-

vém Dráhy jei zaměstnávají

Dra Petra Hoboko má pozoruP vcisi mnozsivi a myslím le oa Texasu te osvidčily blahodárnými Zdánliví mrtvi dívka oloupena —

hodnou povíst jako lék pro kreviiujcui ooiaau u aopyika nic te pferuíivš dlouhotrvající tucho Z Pešti te oznamuje: VobciEger
mu nevyrovná U bTbisler touslavu tilesní Zasáhne příTaké v částích jihoatlantických ku zemřela dne 25 m m He

poníže mu káyi aa aaavt
Ut tas poallnle ardaíal ave-l- y

Mpravaja abéh krve taxi
aervy od pomáhá pradkena
tluíaal ardcatfaaeal zjadaá
O leva při ardečnlck vadách

a východních zálivních ttátů do- - eo rricova dcera zámožného

ttavily ae dešti toužebni čekané majitele usedlosti Rodiče vložil

mo na kořen neduhu — nečistotu v

krvi V tom spočívá tajemství
jeho úspěchu Není to lék lékár-

nický ale prodává se lidem přímo

ve větiini tichto distriktů panuje )' do rakve v nejkrásnijších jejích

pofiore rozf oa necti ylaiácú
NeJlepSl dráha do viecb mlat

Kansas Indlánukém átmí Teiaía
álexlka a oa Pacifickém pobřeií

Jde přímo do

Shsrman Gma-vii- -

'
C"llas Ft Worth lli&iibora

WazahAchloWaoo Tomplo
Saltem Tajlor Gaineavňla

lockharti Ewlotta SiaMareos

'jaOrango Eentcí Al7arado

I0USTON GUlVESTOfí AUSTiř

# SAEV ANTOMKl

i- - aimizÁ DOMÁOONT I Caaa l0Ovsak dosud sucho a také v ttfed- - saiecn 19 všemi jejími šperky
♦fr nich atlantických státech je potře-- 1 Večer popohřbupo deváté hodiní od zvláštních jednatelů Adre-

sujte: Dr Peter Fahroeye 112 —
L Na prodoj ve viech lékárnách
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Nekraska Sázení korný rychle dlouhé v ohrožených okresech a

před příkopy nakupí ae velké

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do míst v Montaně Idaho Washingtonu Oregonu Kritické Kolumbii a v území Alber-

ta Lístky na prodej každodenně ai do 30 duboa Liberální zastávky dovoleny
Do míst Minnesotí Severo! a Jižní DakotŽ Maoitobí Západní Ontario Saskatchewan

a Assioobii Lístky na prodej každé úterý během bfezna a dubna
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pikné bílé mýdlo avlak já použí- - pokračuje za příznivého počatí
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náležití okapati načež je osušme

y teplém vzduchu ale oe na slun-

ci Když jsou flanelové látky ná-

ležité tuché vyžehleme je vlaž-

ným želízkem Bílé hedvábné ka-

zajky nákrčníky a kapesníky
perou te tímž způsobem Tyto
ponoří ae nejdříve do studené vo-

dy k ďíž přidá te trochu boraxu
načež te vyperou ve vlažných my-

dlinách necbajf ae okapati a pak
vymáchsjí ae v tlabi omodřeoé
vodě zabalí do bílého plátna a

přežeoou přea ždímačku Když
jtou akorera tuché vyžeblf te z ro-

ba chladnou žehličkou Plidá-l- i

ta do vody k mácháni trochu me-

thylového výtažku fmethylated
tpirit) dodá te prádla takovému
žádoucího lesku Malá kávová
lžička oa jedent pint vody posta-
čí Barevné hedvábí oenamáčí ae

do vody boraxové aniž te máchá
v modřené vodi Obáváme-l- i te
ie by nám barva vybledla ponoř-
me lat na chvíli do tlioé vody ale

množství tlámy kterái při první
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do misi v lennessee Mississippi a Looisiaoí Ustky oa prodej 1 a 3 úterý v březnu

vala již viecb druhů mastnoty )eo oa nikterých místech muselo

t dobrými výsledky Používá-I- i te být přerušeno následkem silných
mastnoty solené je nejlépe dáli ji dešťů Bude-- li počasí příznivé
na kamna do velké pánve naliti práce tato záhy bude skončena
oa ni ttudené vody a ohřítitalč až Teplo a vláha účinkují zdárni na

přijde tato do varu Na to te vie rychlé klíčení temena Brambory
kamen odstaví a když to vy- - pěkně rostou ozimka ucházející a

zprávi o blížících te hejnech ko-

byle se zapálí Podaří li ae přece
některým kobylkám proniknout!
hořící slámou napadají do příkopů
kde je domorodci za dozoru angli

dubnu

Cei7 Wl p iialelo Uimckých ínatruktorů hubl
chladne sebere se mastnota na I celkoví drobné obilí je velmi pěk Podivná táIť — Z Paříže ae
vodi plovoucí Musí se vlak hned oé

ozoamuje: Před nějakou dobou
použiti ponivadl ae nedá dobře Kansas Ozimka te ponlkud zemřela zde jakás Ruskajež vedla

život velmi tajemný Ve avé závitidržeti Suchá vzduiná místnost zlepiila Jarka rychle roate ovea

je nejlepiím mlatem kde má se I se zlepšuje žito je tliboé zvláití

Do míst v Alabamě Georgii Kentucky Mississippi LouisianS Severní a Jižní Karolíně
Tenneasee a Virginii Lístky oa prodej 1 a 3 úterek březnu a dobnu za ceno jednoho
jízdného více f 200 Zastávky dovoleny
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