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mutf chodili přilil daleko k napáMléko dodáváno je každodenně ČESKÝ LÉKAŘ
jen! tov 6:50 hod ráno Jak večer lak

ráoo nadojenému mléku věnuje ae fWi—Temperatura byla poda jetel kukuřice hrách a ovet a ujiž letklý oebo matný neměly vého polill vřll( říi říone k

bychom nikdy čiatit mýdlem nebo iniáa beoe£ll 8 orbílu
Úřadovna: ' Bte BalIdlDř"normálem a jen rozilřikouté prlkyv první hodině po nadojenf vle 7azahacbio7M0 Templírmilleta Z vétlíny pozemků tklÍKÍ

vodou Mýdlo je připravováno k
Doc)ll0l Bůd Diliii „himožni péce Jlaed jak je oado TsTlor Caliiósvilifcledotlavily půda vlak nátledkem

silných dctťů z minulého týdnetornu účelu aby rozpouliélo látky Cinriotto SaaMarcojeno vlévá e do úplně čistých
baněk postavených do atudnné jest v příznivém ttavu pro orbu

te tlřtpofl dvě úrody ročně Tri
vloy tejf te obyčejně va irněice

leitávajíd t nialediijících druhů
(1 udáním rnnožttvf výtevu teme-

ne) Červeného jetele 6 kvartů

olfcjovité Nátledkem toho pří

použiti k činěni nábytku vyžíri
aOrango Icntcí Alraxado

Vleobecoé zlepíení ve atavu kor

Od 11 do II topol
Úřední hodiny i Odtdot I

OdlilWdotf 05D

V nedtll od 10 do It dopol

Tel v aMoTně 604-- Tel v btu 1217
Brdli-Oi- aio S4I7 Jonea ulloa

Kvliltni ponornoat t ouje as leoalrw nm
mucem a raoliojlfatvl

i vody v íiné vzdálenou! od itáie
'JUSTON GílVtSTOS AUSTitny ae oznamuje a ačkoli chladnév nichž ae jím míchá aby ae pro olej x votkovaného olejovaného

aneb pokovovaného nátěru a lakvětralo a co nejrychleji ochladilo
jej ničí Objeví li te na leiténém

bojínku (timothy) 5 kvartů jetele
zvrhlého (altíke) it libry a pai
nečku (red top) 1 libra Farma povrchu nábytku bílé ikvrny od

počasí nepříznivě účinkovalo na

její vývin tu úroda záhy dozraje
pakli jen trochu teplé počati po-

trvá Ovsy typou dobře ale ple-
níce Ipttně a zrn! jett také ipatné

Nádoby mléčné ae nikdy nene

chávajf máti trochou mléka ný
tri po vyprázdněni ae hned vy- rozdělena je na dvanáct malých

mývajf napřed vodou etudenou parcelí velíkoali akru
V dubnu lofitkého roku bylo lenpotorn teplou a konečně opět atu
těchto parccil (5 — 6 akrů v celku)

tekutin oebo tepla odatraof te

okamžitým použitím aurového
lněného oleje Olej má aa pone
chati na ikvrně několik hodin
oebo přel noc Také lihem docílí
ae podobného účinku oa dřevě
růžovém nebo poliluřo mahojja
oové V každém případu když

děnou "Vlechoy kbelíky a ná-

doby doatanou lakovou lázeň hned

po použiti načež poutaví ae na
oieto travou Ati polovice roz

a tvrdl deltě jett zapotřebí pro
orbu i pro pulviny Jtblk jeit
hojnott na jihovýchodě

Jíwa—'iýátn byl leplý a nichý
a ikoočil a dobře rozdělenými
prlkami Mláceni ae blíží k tvé
mu ukončen! a a orbou značný
učiněn pokrok Koma jett tlbná
a malá část za příznivého počaaf

dozraje okolo a září ale ohromná
čátt bude potřebovali k dozráni

příznivé počati po celý míníc září
Dobré úrody Otavy a míllety re

aklízí bramborů je doati úroda

jablk jeat neházející
Mlii0url—1$&tn byl víeobecně

příznivý ale noci byly přilil nu

deny Vláhy jett a dottatek
koma ta značně zleplila a má

hojnott klaaů ranná korná dozrá
la jíž oa jihu Mlácen! obilí jett
jíž tkončeno bavlna pěkně rotte
bramborů jeti hojnon jablka

lohy té byla oteta poilednf týden
ilunce a vzduch a před použitím vtrpnuiooo čtvrtina v r 1001
ae opět vyplákooit vodou atude čtvrtina v roce 100a pare y

JTORZ
BLUE RIBBON

TMI IřAfflniLTř IÍ1H04

Ono obsahuje výiiv-nt-
f

látky kteréž
mohou ýti tiřizpflsoheny i nejchoulo-ttivějlím- u

žaludku Ouo udriujo vit
zdravými a dodává jídlu vnady Lékaři
je odponiíiijí ježto jest čisté Dobře
uloříte peníze budute li míti bednu
doma

te v rníittě potkvrněoérn Původnízateté v roca jfyoo bvly na iafenou Denní výroba mléka je
aai totožnou po celý rok a obnálí barva vrátila musí ae vyleltil1903 potečeny oa aeno načež byl!

Farma na prodej !

1'rodé ae farma o 8l akrech Vtot:

jnwlít do srivurnírh laft a dřít te po culý
vřk t pařnyí Proč Jczilit do zmrzlé

Kanady neb Dakotyf Proě Jftllt dl-k- o

na Jih kilo jaou ncinuro a VMai

Myl tuMMe koupit zařízenou
fnrmu v mrnhu ímui mrau I horka a

aloe ve atfednl Ntiraara $10 (X)akr
Pftda d rodné doat dobré vody 1 trávy
Hnad íaM Jíž vl le ne ve paeolci alt
V korně a v dobytku Jaou Jlatd peníze

Plate na ANTON JKLÍNKK

1ti Kavenna Nb

'Ll - i -

průměrem aai aO galono Ná řídkým plátěným hadříkem na

močeným v terpentýnu
iravnia zorán a připraven pro

lledkern toho připadá na každou pozdní kukuřici Jraviny ty před
cházelo ve dvou případech žíloae 17 krav 4 800 liber mléka

roční Nenf to průměr na žádný Když bylo toto aklizeno k zelené Týdní přebiti o stavu nastává

Jící úrodyapotob obrovský ale dobrý Vý mu krmení nebo oa leno byl po
zemek zurán náležitě připraven 1not za mléko ohnáíl způiobem

tím ti 400 ročně Vydání za

touttřtiJéná krmiva ohnili ročně
Přilil thládni tofail jeotel německou mílletou (1 % bullu lioJlív— opadávají a úroda bude Ipatná TORZ BREWING CO

ewer
aerneoe na akr která byla pote Snřť tfiásobila tnofnou Hadu na

plenici v Sev Daknlfčena oa teno dříve než rozvinula
temeno Na lo byla půda opět

V chíoskýcli ÚJulíJ v dolníchosiežits zorána a připravte u
—

7880 AKRŮ DOBRÝCH POZEMKŮ ikrajích pojezeroícb v etředoallaooaela byla ku konci arpna leme
tickýcb Hálech a v Novwaolícku Ioem travným Při tak čaaném

teti nenf třeba žádné ech anné lemperatura byla přilil nízká

jinde vlak byla doati přízniplodiny náeledkem čehož dá tráva
vá pru dozráni úrody nacházejícípřiltlm rokem plnou úrodu

Úrodnoat této půdy která byla te dotud oa polích Cáatě jiho
atlantických a východních zálivpléd dobou lak vymrtkánt žt

nedávala takřka Žádné tklizně cích itáta trpěly nadbytkem delťú

Cesta
11a svétovou
výstavu

ST LOUIS

ati I6ij
Dojnice a itjlth pice

Výlohy na této farmě za evěro
lékafaké alužby po minulých teti
roků oboálely l 50 a 10 jllé v

případu nahodilého zranění j d ié

dojnice Jedné c dojnic jeti již
15 roků ale plet lo nále doal

dojí a dává teleta takže ae držení

její vypiácf na je pi tom (dravá
Pisatel akutefoě oevidél eitě atá

dečka jtt by lépe proepívalo
nežli loto Krávy dostávají kaž

dodenně a po celý rok píci náležitě

belauzoa'iou (obahuj(tf živné

litky v náležité n poměru-- )

Každá dávka aeatávi ze tří čá-i- tf

Jednou čáití je nijaká pice
Iťavoall-iil- ái v zimě žito bojí-

nek a jetel kukuřice nebo hrách

a ovet v letě Druhá Clil eetti-t- i

ze auchého aena nebo teooviny

kdežto aucho panovalo ve velikéloupla do takové míry že dru
Čár ti atřednlch a západnfch atátůhým rokem po zaeetí travin v

Z Wyomingu ta oznamuje že tarn I

rpnu akllzl ae tli úrody Na

uhodily mrazíky a také v Colora)řn třetího roku alíhnjo-l- i tráva
du Montaně v čáatích Ohiatlulnou úrodu nechá te oa teoo

Penoaylvaoie a New Yorku uhontčež te trávník tóře a připraví
pro pozdní otev kuKuřice Jali dily lehounké mrazíky

vlastni rnó
MarsliiiII Fiolil a Spol

Tyto pozemky (tem dostal do prodeje
za velmi vhodných podmínek

Cena pouze od $29 do $1700 akr
Na některém pozemku potřebné stavby

Podmínky jtou: Přikoupí závdavek laso coi jett z % která
mi být zaplacena do i třeme 1905 Oatatoí obnoi oa dobu

jakou ai kupující eím přeje oa roceot

Poaemk v tyto Jaou vzdáleny od Lolti 0 od Creatoo 4 a od Madiaon
7 mil Prodej tento polrvi pouze Jen králk íaa preto neneebta ai

ujftl tulo vbodnoa pHlefltoat kdyt matete al koupili za lai-ln-

tak dobr pozemek a Jeita tak blízko nií-at- a a ířkírb oaad Mám
rAroveA v okolí Howella Clarkaoe a Ltigi békallk vcdélaocb a
dobrib farám na prodej za levnou cenu

Nenerbtr al o(ll tuto Tfbornou pHIeiitoat kouplti lacino dobioo
farmu lvě čtvrtky jao Jli prodané

PHbliakjr dejte ae buď osobni nebo písemně a

aToH Kf-ilmó- c v Olnrkaion S~oI

Ačkoli chladné poíatl znemožtttv trávy chatrný taoře ta dro
nilo rychlý vývin korný v ohiohned oa jaře a půda připrav! te
tkýcb údolích a v krajích pojempro plodinu která te právě na po

zemek hodí Trávník ta vždv nich tu v celku ae nav korný v

minulém týdnu slepit! a mnohozimě pfed zioráafm tilol ni
koroy polkozeoé větry v Iodiaoěpovrch pohnojf

ELEGANTNÍ PULLMANOVY SPACÍ VOZY

SEDADLOVÉ VOZY (SEDADLAZDARMA)
JÍDELNÍ VOZY (JÍDLA DLE LÍSTKU)

Výletní lístky nyní na prodej
Kriani výletní brožurka obeahující úplnou informaci

pohledy oa budovy atd a mapa St Louiiu pollee oa po-
žádáni zdarma

H C TOWNSEND
General Paaaenger and Ticket Artnt 8t Loult

TOM HUOHES Trav Pase Afrt T t OODFRJET P T A

OatAIIA NEa

Illinoitu aa opět vzpřímilo- - VI

mittourtkých údolích počaal bylo
mnohem příznivěji! a korná ae I

Tím dociluje te toho Že pak hnůj
mi náležitou hutnost kromě če-

hož ae lim ošetřováni dobytka
značně uenadBuje Třetí čátt

pozĎttávi a mlýnských krmiv t
nichž používají ae blavni tři dru-

hy— otruby pokrutioy olejoé a

lepek ( tkrobáreo MooŽatví
krmiv aouttředéoých záleží aa

tam blíž! rychleji k atavu dozrán!

Některé pozemky udržují te ne

uitlle oteté v zimě žitem a v létě
kukuFicl žito aeja aa na liroko
v moožnvf a bullů na akr a zrno

tavlaČoje ae pérovými branami

Krávy teno žitné velmi rády žerou

avlak jiati čátt používá ta ho

vždy na atelivo Minulého roka

oežlí v atředních miititiippikýcb
obioakých údolích R#ooél

korná již dozráli v jižním Miaaouri

rychlá dozrivi r Nebraice a I KrT?aaWakaSrrt


