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né a dobře rozdělené deště velmiSázení korný pokračovalo všu ponorifove Tož? Da tíccH mm
JNeJlejiil drdba do vtecb uilitobsahuji nepříjemné silice kteréž

přenášej! ie do mléka Krmeni je
de zdárně vyjímaje v severních prospěšné ovsu ječmenu hrachu

Kansas liiillánakm úvuni Texasesekcích kde jest tato práce velice lukám a pastvinám Pšenice Kulku a na ťaclllckíiii pebřeii
Jda přímo do

důležitým článkem v řetězu pod
mfnek potřebných k výrobě dobré

žita te zlepšily ale dosud jtouzdržena ale t mnohých došlých
Ipatny Se sázením koroy ta poho másla Zdravotní stav krav je "Minn Chtraan Orffl'tÍA'

zpráv lze soudili ie značná část
koroy musf býti znovu zasázena a kračuje ale vzklíčeni jesl špatnétakovenoto orjnu Dyvaji z pra taktéž velmi důležitý fisHas Ft Worth HlHabeMto hlavně ve středních údolích avidle základním kamenem velkole Máme-- li zdravé krávy a zdravé

následkem špatného temene
rianná korná te počíná obdělávalikrajích pojezerních což zavioěpých druiitvev hospodářských je2

Waiakaohlowoa Ttmpla
Coltofl Taylor Oalneavlllí holtdodává chuti k Jídlužádoucí krmivo jest jích jakost

Chas Donat
DOUTNÍKÁR

1420 Wlllliuri ul Omitlia

no bylo špatným semenem Všechno ovoce vyjímaje brotkvepak přinášej! I hmotný proipěcb pnioni zónytfeče zanit I vftechn--lookhart Hwlotta Saa Marce:Vieobecné zlepšenf ve itavunejen farmářům v nich túčaitně jett tlibné

'aOrango Tontcs Alrarado

mléka takřka výhrado! věci čisto-

ty Musíme hledět čistoty krav

čistoty stáji a čistoty vzduchu
Nečisté stáje často bývají nejča

Dým nýbrž celým oaadám Inditnai — Temperatura bylaozimky se oznamuje t hlavních

pšeničných itátú ale stav plenice poněkud nad normálem ve člvr

chorohy ioludočnl vtthoa
0 pordíl najvitilhn nepři
tole lldatvo těleanott
alnboat Cena 80 et a $ I

Na prodaj va vaatfc I4kéra4uk

lOUSTOfi GHIVESTON kmTvriOif (liititnfkv TíMiíimrl Inknatl a kafTJáěeel kiikuHr est dosud velmi špatný v ohio tek a v neděli te dottivily vydatnéstěji! příčinou nezdaru při výroběNyní oadeila doba kdy přetřá
ilV kilo okuill Jednou doutník iniio u
chce II n kouřil V oliehodA Jako mh
Jcto dostat! vef!0 tiHahiU k Inlio oboru

deště Tři čtvrtiny rozlohy určeském údolí V jižních státech ae

počíná jii ie skliznílaji ae různé způsoby obděláváni né k sázení koroy jett již zsiáze- -
másla a to právě v takových při
pádech kde všechny ostatní pod
minky isou příznivé a žádoucí

NkvUtlvtíi Jnj a itMiMI te UmH
kukuřice při černi dochází čatto VtvůphlUs no na 1'okrokRanně zasetá jarka rychle vzrů no Plenice te zlepšila ale sli
ke aporům neboť co jedni chvál! stá a vieobecné vyhlídky na úrodu buje vidír tomu tlabou úrodu pouze $1 rořné

léto plenice jsou alihny Některá
Čistota stáji měla by býti první a

ne poslední podmínkou často
velmi často vidíváme čisté krávy

to druzi zavrhuji A tak má ae to
i vláčením kukuřice Jedni rad!

Ovet timota a pastviny jsou v

dobrém stavu ovoce vyjímajepole v Jižní Dakotě jsou však za

plevelena a pozdě zasetá jsrka 1oám vláčeli vláčeli neuitále "až
budou o nái aouiedé myalel ie
jame ae zbláznili a polom ještě

Severní Dakotě špatně vzklíčila Svétová
čisté dojiče Čislé nádoby a velkou

péči při ošetřováni mléka avšak
stání krav je prosyceno močůvkou
kteráž vydává čpavý zápach a

Na severním pacifickém pobřeží výstavajednou Druzi tvrdl ie vláčeni ranná jarka jest pěkná ale pozdní
jeat ikodlivo neboť prý ae Jim potřebuje vláhy —:otravuje vzduch celé atájevytrhá mnoho kekuřice Téměř veškeré zprávy týkající rt awrjuTríóHiŽ3BŽS ' "mZ pravidla ae nebéle v úvahu

Kdy mělo by ae vlaitoě vláčeti se ovsa naznačuji le tento jeatjak značnou měrou jest mléko přito zaiezi oa poae na počasí na velice slibný a učinil dobrý podojeni vysazeno účinkům zápachupřípravě půdy i na druhu bran krok Ranný ovea jii žene do
Kdy vychází v tenkých proudech

il vlaky (lonnfí

$1380
z Cihf éí] si Louis a lazpít

1'oilrolinoall IiiiiIoij vrfin silóleny tíalnň
mil jilanmriA v lífmlovnilch ioff noail

S E Cor l4lh & Douglas St Omaha

jakých používáme Žádnému roz
umnému hoipodáři ani ve aou ne

z vemene krávy a atfíká do pod
klasů I v středních mississipp
ských údolích a v jižní části stře
doatlantitkýcli Hálů

broskvi jest tliboé

W'--Tep- lo a dobře rozdě
iené deště přispěly k rychlému a

zdárnému vzrůstu oteol Kur na

jest tliboá ale na jihu jett poně-
kud nestejná Sázeni oenl ještě
tkoučeoo Jablka tilně opadá-

vají jiné ovoce jett tlibné vyjí-

maje broikvl

Miuourl— Týden byl přízni-

vější ale druhá jeho část byla
opět přilil chladná pro vzrůst
Sázeni korný rychle pokrsčuje a

t obděláváním te všeobecně za-

čalo Ovet te poněkud zlepšil 1

zlepšil a ranný žene do klatů
Vyhlídky na úrodu jablek te
zhoršily

L LI

Loufielná vrátila — Asi před

strčeué nádoby iiehá tak vzduch

B ALMOLINE
riMdftf v'a'hnv Iin4 lakv na krfl

He tkrátnmf vvdršt
podlom? nliaírninv ndrrniny at4lnln
fi'avíftř taa:hit vtmtiti latlarali
tm tu y Ofiihu aťl n lhaní mu-t-b- v

blioí lHr4i a řl v"řntl
maaii Min doir jri miiff fir fc jvl
r achválanf knSa'1 váinii 'řliidl
vidy anva trať N itiij i vtw
MairnikS CrnaKcaSOe Naakoii-ák- u

4c piilbiu oniií ínikř aul plám na

t¥ MUV BAl KOIIMK MPO CO

Slai:ikdi Ra It Abllrna K

napadae aby používal k vláčeni
přichází nim do atyku Je-- li

Ačkoli bavlna jest dosud malákukLříce těikých bran i kolmými
zuby již t té příčiny ie vytrhalo

tento nasycen nezdravými a zapá
oznamujete vieobecné zlepšeni v

chajleími plyny anebo paramiby ae jimi značné tnnoiitvl kuku její navu hlavně ze středních
pohlcuje je s tsk se jeho jakostřice ČImŽ by ie itav plodiny ne TOM llU(illl!HTrvIWAt P F (iODKHKY PT Azápadních distriktů kde deltě
porušuje Kromě zápachu přicházímálo poškodil Bran i hřeby do
mléko v nečisté atáji do styku t
ftiíiívuy různých ikoliivých takto

byly dobře rozděleny a také vy

S pfrttrnvinim tabákových Si
ženíc pokračováno bylo pomalu t

aiSl iÉrrflraTafcák rsjjHÍfaatatllÉ1rif jež ss v fiíni unamjí a v něm
oa úkor jeho jakostiae rozmnožuji

Keoiucky Virgínii a aev Caroliné
Hospodyně pak marně ae anažl

a v Marylandu čekají 1 touto pracf dvěma léty vrátili te 6olet( manudělali t mléka takového máslo
až dostaví te vláhadobré Je to oemožoostí A vleho

toho je příčinou nečistá stáj která Zprávy týkajíc! ae úrody jablek

želé Váchalovi z Ameriky kde 39
roků dleli do svého rodiště N

Hrozenkova a měli tam malou

paseku v údolí "Kobylské" Je

zni poneauu mene příznivé ze

Loviié coiiy jednoho jízdného

pro osadníky a okružního líst-

ku pro hlcdatolo domovin po

Illinois Central dráze

je základním kamenem úrazu jejž
třeba odstranili nemá-- li všechna
nale námaha býti bezúčelnou

likož ae jim nuzný život na Valaš-

sku znechutil zatoužili opět do

středních mississippských a ohio-skýc- h

údolf ale ze středoatlaoti-ckýc-

ttálů Novoanglicka a z

hořeních krajů pojezerních zni

zprávy ty příznivěji Va východ-
ních zálivních ttálech ukazuje to
oa dobrou úrodu broskvi ale

zámořských krajin ram chtěli ae

zadu nakloněnými lze v mnoha

přípiJecli použiti výhodou dale-

ku věíií Fíečka jeat mnohem

výhodnější nežli brány a proto má

e používali raději této vyjma pů-

dy přilil téiké které mohou ai
zcela bezpečně vláčeti Plačkou
ae plodina lak aoadno nepoškodí
a pak vykoná ae jl laké mnohem
vlce práce nežli obyčejnou bra-

nou Ať jii pouilvá ae brány
nebo plečky alavoím účelem jeti
předejití tvořeni ie škraloupu zni-

čeni plevelů a rozmělněni povrchu
půdy aby ie tu utvořila prachová
přikrývka Účel je tedy velmi

ďůleiitý a proto neměli bychom
nikdy pouštěli jej ae zřetele Při
volbě nářadí používejme vlattnlho
ivébo úsudku

Je li půda vlhká nemělo by ae

používali ani bran ani plečky
neboť by Km nezničil aoi ple-

vel ani by ae imloěná prachová
přikrývka oeutvořila Byla-l- í ale

pondělí tvaloJuŠol odebraliDomácí eráca
V úterý ráno 10 m m přišla k

Vliv aoustavného
tělocviku oa vývoj
těla a na zdraví je

ako tělocvik
nim toutedkt leč nemohouc te
dotlouci podívala aa oknem dodnešní doby všeobecně uznáván iode jsou vyhlídky Ipalay

Ve státech pěstujících stnoIloapodyoě může takový tělocvik

jsou vyhlídky vleobecoě příznivý
Se tenoteč! te započalo v Texasu

světnice a k tvému zděšení tpa-Iřil-
a

oka manželé v krvi leželi
Učinila o tom oznámeni místnímu
ttaroatovi kterýž telefonicky po-

volal toudol komiti ze Vtetlot

pěstovali při domácích pracích
pakli jeo drží při tom svoje tělo v

Žádoucí posici Ooa může míli

za zametáni zrovna takový pro

Zde následuji podrobné tele
grafické zprávy t jednotlivých
atátů:spěch jako Sokolka a různých jež téhož doe oa mláto činu te

odebrala a thledala ie oba ttaMbroika— Týden byl příznivývypočtených prostocviků jeo kdyi
vl jak pohyby svoje při tom řídi

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do mlat v Montaně Idaho Washingtonu Oregoou liritickě Kolumbii a v území Alber-

ta Líaiky oa prodej kaidojeoně ai do 30 dubna Libertini zastávky dovoleny
Do míst v Minnesotě $everol a Jíiol Dakotě Maoitobě Zlpadol Ontario Saakalchewao

a Assioobii Lístky na prodej každá úterý během březoa a dubna

Do mlat v Teoneaace Mississippi a Louisiaoě Lístky na prodej 1 a 3 úterý v březnu
a dubnu

Gem ttnřÉHU p iialels imw
Do mlst v Alabamě Georgii Keoiucky Miaaiaaippi Louisianě Severní a Jifol Karolíně

Tenneasee a Virginii Lístky na prodej 1 a 3 úterek v březnu a dubnu ca ceno jednoho
jízdného více #300 Zastávky dovoleny

Dali! podrobnosti sděl! te vám ochotně v městské úřadovně C 1403 Faroam St Omaba
aneb písemně

W II CUILL Dis! Tass Agt OMAHA SEB

řečkové byli utlučeoi palicemi
jiebi te uilvá při zatloukáni klínů
do kmenů při Itípánl dřeva na
iindel Jelikoi vrazi ve tplchu
palice ty v bytě zapomněli padlo
ihned podezřeni na iinietáře ae

pro vzrúat oaenf a vydatné deltě
se dostavily v středních a aever-

ních okresích Ozimky i járky
ovsy iita ječmeoy traviny a voj
těšky rostou zdárně také bram-

bory jsou pěeny Koma vzchází
vlak nestejně n roste pomalu a

mnoho musí být znova zasázeno
S obděláváním te právě započalo

li Jedině jedná se la o to aby
se při zametáni neprášilo Tomu
však lze předejiti vlhkými pilina-
mi vlhkou soli a různými podob-

nými prostředky Zvediol a pře-nále-

nábytku děje li ae tak aby
ae při tam napínaly svaly rukou a

oe celé tělo působ! oa aesíleoi
borolcu svalů ramennlch a hrad!

právě (ak jako cvičen! se závažími

půda k aetl náležitě připravena
aoo nejedná ae nám o jiného než

pouhou obdělávku povrchni a

je-- li při tom půda aucbá a počaal
jamé není lepšího nářadí nad

pletku Není li plečky po ruce

pouilvejme bran a drobnými do
zadu nakloněnými hřeby jei pro-

derou ae kukuřici aniž by jí uško- -

daleko paseky v panském lese

pracující kteří také byli zatčeni a

na Vsetín odvedeni Dopadeni
zapírají tice avůj čin nicméněJabloně neslibuji přilil dobrou

úrodu však přiznali te k vlastnictví na- -


