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Vstup ta ob)Čpnfih okolnosti

dsni pouta oumslily— Notsnu
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sn din In ho sk pplmy
jsou a nfjvtdálrňíjll nich nalé
s( 7 mil od sídelního mima
Pint City Posrmky ly prodám
lál na malé splátky jaké budou
pro kupce nrjvhodoějlí J' likol

npjm Rcitt povoláni mám

tolil vedle toho jiné tamCslnánl
musf ksldý utnati Ie npmnslm

nou Ufliá puiiékiil pfnipMyeántrvárf pO Jy humusem dd mn! tam dovolen Paní domu
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"H nt ItrmA kd chová ae doby-
tek v lál(hi proto niliodl st silravá Ksnné Utole a sklitfle takřka pti haldám Ipnsobu

praní aneb Milení -- Plidejme do
kbrllku obyčejného bílícího vápna
unci karholová kyseliny t vybilme

tnr-- hostinách jel pořá Jjf se
úroda pod průměr pordnf fazole 'idl odlit jako to dělají oni Rotllarmslenl It docílili skorém dvoj jednou neb dvakráte do roka Úl

koMlivost aby někdo do tako
kleli jediní od tnbn isou livipohanky dntrávajf rynhle Otimnásobných úrod proti promění

n fif MtjrlIíM rranil
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Us Jan Hat l 4 HitiH Pilkla

lim náležitě kurník nemá li nale
drůbež býlí mořena od vil tubo Klrrý krajan by si přál svěděl

výchto parádních místnosti n ky a lita se tačaly sít Hsnná

jablka jsou pěkná a potdnl druhy
obyčejnému avlak je k tomu iře
ba člověka jenl umí poulili vy čmrdlko— Za chladného počasí vstoupil jde mnohdy tak daleko

blilM podrobnosti nn liťmi lska-v-

dnpl4 a já mu je ochotně aslibnýmolcnostl vědy hospodářské a má Ie neschází mnoho aby ai hospoIřeme tabule V oknerh hadllkem

namočeným v petroleji oačel je
brzy sdělím Nenethte oa ládiiý cwllift tyt ilrulf ařiTrlf flrlrducha obchodního M innfioa — I f den byl tamtadyně nepověsila přededvéře nápis:

mlácealm se poob se nikým balamutit a rsčený a deštivý"Vstup tapověieo Ze ani host
mohlo jen pomalu pokračovali 'fi it o všem osobně přesvědčte

suchým hadříkem otřeme a ptpí
rem vylešiěme-Upatř- me ti dobrá

neprodyšná kamne na dřiví aby
který byl do podobného pokoje

Jak d" lnula éVtrtl prasnice

Pěstiteli vepřového dobytka na
namenám se v úclěNěco lnu bylo sklizeno a vlechno

pro kaldou farmu dobytkářskou
J to vlak tpntoh tak ráiovitýa
systematický ml tak snačněho
vlivu na úrodnost léto farmy !

pojednáni na la nebylo by Úplným
kdybychom jtj sde niuvedli '%

kstdou tadoii krav oaletá se tli-br- k

N
palco liroký a 7 palců

hluboký Tylo llibky nemají

lidných odtokn a jsou kaldodea-n- l

čištěny Celí ilij j dvakráte

týdně dciinfekována honým po
užitím krcolinu krom čehož jo
vnitřek často vápnem vybílen Po

vyciitěnf se ilábky posypou po-

pelem aoe b suchou hlínou aby 10

t nich vcSkcri vlhkost vysuflila

mr t mniin tmr raipimortinUlnHHI
v ktnn Vallpl Kanelf Hnit laopla
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' I Stf Anuia Turinak M oř V

I'od Hko Tyrě 1 1

" s aehSta dvakrát miBl Salda
I aailfil a S pmll t malr aial Hutnit
0irnl-hl„„- l ntůii řlja
pálIpinlahSaa I aill daban a ttmiatal

uveden nedlí se tu doma Ie jest Václav Karasostatní obili vyjímaje pozdní pleakytuje s často vážná otázka do ako na tmi romml in tamo
4fi~ Piue City Mina

chom mohly spálit vlechno nulito
maděné drobné dřlvf a tak ušetřili
na účtech la uhlí Tlm zároveň

akého stáři je radno plemennlch
nice ovsy a ječmeny oa severních
nížinách Obili ve stohách jest

sebou vždyť na první pohled so
zná že není to zvykem rodiny
místnost tuto obývali a že hospo

chovů používali Při řešení otát
mokré Korns potřebuje 10 až 15ky této musíme hráli v úvahu zbavíme se vloho smetl kleré

okolí obydlí hyzdi — Ochlaďte dnů suchého teplého počasídyně střeží úzkostlivě každý jehorůzné okolnosti zvláště vlak způ Pozemek na prodojBrambory téměř již dozrály DcŠlěsobilou plemenic samotných Je-l- i krok aby někda křivě nešlápnul
Vězte že úsudek jaký si host byly prospěšný pro orbu a pastplemenice dobrou dojnici dobrou 160 akrů dobrého pozemku bez

smetanu na 48— 50 stupňů načež

atlonkejte ji tak dlouho až ae
utvoří malá zrna másla pak slejte
podmásií podlejte máslo vodou a

vinyhospodyni v podobném případuklidnou matkou vyplatí ae držeti budov Čáftcčně vzdělaného kte
Witcontm— Dostavily se hojnéitehom dne nasype ac do nich učiní není žádným způsobem li rýž asi před pňl rokem koupen bylněco listového trouchu anebo la deště Koma učinila pěkný poosolte a otáčejte máselnicí Doma chotivý Ale je oprávněný Ná za 13500 prodá se nyní za hoto

krok ale dosud jest dva týdnyhnilého drnu aby látky ty visály loučku asi pčt minut: nyní vodu bytek a zařízení domácnosti má vyen 12500 aneb vymění ae za

ji po lak dlouho dokud vlastno-

sti tyto zachovává a vrhá od lešti
do desíti zdravých mláďat Tako
vá prasnice je přilil cennou nežli

abychom ji po dvou nebo třech
letech zabili Farmář mající ně

za průměrným atavem a většinado aebe všechny tekutá výkaly obchodní budovu v stejné cenězceďte a máslo sviňte nechte je
státi takto připravené 34 hodiny v úrody bude vyžadovali tři až čtyřiKaždý žlábek konči u dveří Mrva Pozemek ten vzdálen jest od West

sloužit! pohodlí rodiny Vše člm

se pohodlí to obmezuje jest liter
oostl A proto jo nezměrným

kupovali nábytek dražil

týdny příznivého počasí k dozránípak nakládá ae z nich do kárek chladném mhtě nežli je dáte do Point 101 100 mil v Holt okresu
Tabáku se daří dobře ale také jejež zacouvsjf ae do dveří Konec trhu — Pečení mfilv bvchom si za
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VííMk ravlaornl vjlmr Ant KNovák J V

K&jpr doatima Jua Jlnúra
Těl Jrd Hokal v Omaká

odlévá avdpravldnlná aonůia kaídou drukott
Ifadu v lnli'l vf%r va nnatniiitl SS2S
So IHlh St HtarnulK K Navalka tajemník
Knd rlhlnirxr NIS Wlllmai ft tltetnlk Aat
Hurhf pukladnik Jan Hulifnf
Nhor Hvězda Nově Doby ě 86 JČD

odlif váavdachflua kaldnul nartlll v míniol v
hod odp v Nároiliií lni ffcdiadka Anna

Duda tKntnloa Marie Knirltlmliir nnklad-nli- m

Maria VanřntMIB Wllllsan tajimulca
Vllb flarlol HIS Poplelon Ava

Uhoř Ilulnslura ě 0 JČD

odliívá aohfica baCdou druhou nodni v mMri
v Národní ainl o Khá bod odp VvalnnSlli
pradandka Anna KrnJCI pPndaadks Vinni Čer-
mák U4 Bo 1 Ht námlka Joaela Ort
tnlamnloa FrantlUka ('nvklHli MarthaiVt
ĎlnkiB Ant Mn h I2WI Ho IK Ht přiklad-nlr-- e

Maria HtanS a Wlltlani nl dororkyat
Jonefa Jnlan vjtior malntku KktcMna Buaák
Maria Hudeíak Kmntlíka l'i k

Táber MyrU ěís 02Í R R A

odtiTáachdil první ncdlll v mMct vtnkol
ká ainl PredBedka Mary Holi)1 mláto
uředwinks JfeřaHlám vralonj!llápřdMdka
Maria Koukal tajamnlca KaUiflna Vnl

ohovaká I70 H'nlM Ht pokladnice Mart
llrUdvá kane Vk iKirota Tlcliá marnil

kolik takových plemenic může se
pozděn Dobrá úroda brambor jenádhernější nežli jakého chce

5 mil od městečka Ewing a od

jiného městečka pouze a % míle
Bližší podrobnosti sdělí ochotně

letní doby odbýti vždy ráno do
kud je chladno

považovat! za Šťastného
Prasnice ztráclvají na své hod zajištěna s orbou se rychle pokramc arebo můžprne ku svému po

žlábku u dveří leží o něco níže
nežli kanec vnitřní Jeden človík

pak odhazuje mrvu ke apodnfmu
konci kdežto druhý nakládá ji do

čuje půda jest ve znamenitémnotě obyčejně pátým rokem neboť Charles Krepelastavu cukrovky jsou pěkný
hodlí používali Míti nábytek na

ukázku jest směšným neboť ještě
nikoho na světě nenapadlo k účelu

atávají se zlými a nepozornými II— West Point Neb
jawa — lyuen pyl chladny stu je na čase zbavili ae jich

nadbytkem dostatečných dešťů atomu ej vyrábíti Kupme si ná

kírky Konečně smetou ae pak i

zbytky a odstraní Na kárce od-

veze ae hnoj bned na pole z kte-

rého byla právě sklizena úroda

korná jest vlce nestejná nežli oby
Uvšem ze vyskytnou se i v tomto
stáří plemenice které svoje dobré
vlastnosti zachovávají a takové cejno ve vseen distriktech a ze

kdežto v zimě rozváží se na žito všech zpráv vysvitá Že bude vyžajsou zvláStě cennými proto pro
spěSno zvláště od nich mláďata k

dovalí příznivého počasí po celý Dolintfi pfiíln nilrnri podneld zdravá
vodu dfistsiek deňffi niiproitá netírodaměsíc záři sby dozrála Pastvinychovu zachovat! neboť způsobem nrniíirm Hkoly v každém sousedstvítím dochováme se dobrého stáda

se ziepsny a dru na úroda sena se

záhy počne sklizeti Dobrá úroda
ka Marin ťtliil vnivnl atrát Maria PSToto vfo nadoto v Polk County v Jllio

Apmlifra MlMoiiri Ceny posud nízké
cnota venkovní atráf harbora Hrulj vý-

bor malntku Anna llráxda ťiant Párk abrambor jablk ae počíná sklizeti JuMla ntvjakal Opol iákaf dr li BTolxidaZ hospodářskélie zápisníka Klipu furrnii pokud Jl mlMote dostat

Chraňme se yo'd °'lde neholdu-pfepyc- hu

ie se přemrštěnému
přepychu v zařizová

nl domácnosti takovou měrou

jako v této zemi Bohužel že

mánie ta jak možno to nazvati
vkrádá se í do mnohých domácno-

stí česko amerických Přepych
sám o sobě nebyl by ještě žádným
proviněním neboť kdo si to njůže
dovolili aby v přepychu Žil a umí
ho použlvati je na svém místě a

žádný rozumný člověk nebude mu
bo záviděti Jsou vlak lidé jirnž
rozhodně přepych nesluli a již

dělají ae jím pouze směljými
Přepych atojl peníze Mnohá

hospodyně aby se mohla před
svými přítelkyněmi blýskali zaří-

dí si nádherně svoji domácnost

Sřv Dakota - Deště zdržely

bytek takový jaký vyhovuje nišf

potřebě Chceme li míti něco cen
ného Čím mohly bychom se svým
hostům anebo přítelkyním pochlu
biti kupme si pěkný umělecký
obraz nebo sošku nebo si zařiďme

pěk nou knihovnu opatřenou cen

nými spisy Tím můžeme se též

pochlubit! a po případě i ješitnost
svoji ukojit) sniž bychom se při
tom činily směšnými a aniž by
celá rodina naše byla odkáána na

kuchyni Také tměšným je latii
se nádherné v neděli nebo k vy
cházkám a doma ve všední den
chodit! v hadrech Pamatujte že
i v tomto ohledu jeoejlcpšl "zlatá
cesta střední'

Iselno Odsltl dotazy a podrobnosti pláte
na McKluney & Luavltt aneb oa Jana

—Dojiti navlhčenýma rukama

prací zavrženíhodnou Dobrý Iláj Palma Yítězství ě (6 WCvšechny polní práce Sklízet] ple
nice je teprve asi z polovice skon Kleksrs Hollvar Polk Co„ Mo 4tí Odhfvá tré schna kaMnn trati HMndojíc dojí rukama auchýma infali!:l vaShod odp mintnoatl p lajlnara

na SOta U ul Hariwra Bacak dfutoJná do- -
čena oves jest již posečen a také
žito a ječmen Ve východní a jižní

— S plemenným býkem musí se
rutnlca) Anna Viub Kati
VocáaaktaJ aS7ho ati Maria Vomákazacházeli laakavě ale přec přísně finti se počíná t mlácením Kornýneboť býk takový musí býti krot 8s lny se zlepšily následkem dešťů
DOkladnlc) Haaala Srárank přivodili lrant
irámak vfiltkynli Krancaa Bárta vntfnl
tráii BarlHira Ialtner vankovnl atrástv)-bo- r

majetku Praaces ItataJ Klenora Eberl
S Marin KaváHk

kým a poslulaým Jen takový rez jest stále Ikodlivéiší a také
DO TEXA8má pro svůj účel cenu

nebo na trávník na tento zvlářitě

r době obměkku když ae nemůže

po Žitě jezditi Na nově oseté

trávníky ae hnojivo nedává neboť

ty ae hnojí pouze druhým a třetím

rokem na povrch dobou zimní

"My máme vždy místo pro hnoj''
pravil majitel a to je celé tajem-

ství jeho pozoruhodných úrod

Suftnl ttna
Sklizení sena na farmě této je

prací pozoruhodnou Následkem

bujného vzrostu plodin je nutno

napřed jedou postaf" odhráboouti
stranou nežli maže ae aekati dru-

há Způsob luiení sena je asi

následovní: "Tráva aeká se od

poledne Kosa první noci jí ni

kdy neuškodí Druhý den nechá

ae ležeti až do polednena to dá ae

do kopek jež dč-la- ae ploché

Kůpky ty ae rozhodí následujícího
jitra načež odpoledne složí se

vždy čtyři do jedné velké kůpky

nepromokavé Vlakových nechá

ae aeno atáti jeden den oačei se

sněť se objevila na plenici—Dabcockova zkoulka obtahu Jilnt Dakota—Vleobecné deště
tuku v mléce je nejlepfiím pro dostavivší se v první polovici tý

ABSTIIAKTYstředkem pomocí něhož možno dne zdržely mlácení stohování a

senoseč ale prospěly lukám a
Týdní přehled o stavu nastává

Jící úrody

"

-
'ínriaS

--TTHOTOVCJl -pastvinám Plenice vyjímaje ma

zbavit! se Ipatných dojnic Vy-

nález tento přinesl farmářům v

této zemi větllho prospěchu nežli

kterýkoli jiný vynález doby nové
karonky sypou elabě Ostatní

Korná dolil dobři pohraíuje avlak S 1M: Setd-lo- robílí sype dobře Korná učinila
potřebuje ttpltjít poíailMlékař který dnelní doby neví dobrý pokrok a ranná počíná jíž

ktré dojnice přináSrjl mu užitek 17th and Farnam Patterson Dikdozráván pozdní potřebuje jeltě
jest ve svém povolání hudlafern V severních distriktech od ho dva nebo tři týdny příznivého po

—Znečittěné mléko nedá se ni čaaí bez mrazíků Lny a brambory
Pallmaiiorj Balíetorč spaci rozy a roine Zeptojte se nati u tohoto listu Tel 1320kdy vyčistit proto dbejme při do

jení sby se oeznečistilo
jsou pěkný se skitznf Inu se za

počalo
Kantai—Ranná korná jest bez

řeních miHaoiirských údolí k niž-

ším krajům pojeterním temperatura
v týdnu končícím dnem 5 září

byla přilil nízká k docílení dobrých
výsledků ale příznivá temperatura
panovala v ostatních distriktech

ponoTKoTĎ T027 oa TŠCCQ Tlaácii

Nfjlepil driilia do viecb wlst
odváži do itodoly aneb na kolnu

Dodatek

Zde podali jsme zkušenost sa
Kansas liiilláriHMni dml

ských a ohioských údolf a na

středním atlantickém pobřeží jsou
vyhlídky na úrodu jablk velice

nepříznivý ale dobrá úroda ae

očekává v Novoaoglicku New
Yorku Michiganu a lowě
Velká úroda brambor se očeká

vá ve všech distriktech jedině v

jihozápadním Ohiu v části New

Yorku jižním Novoaoglicku a v

New Jersey jsou brambory poško-

zovány zahnlváním

Zde následují podrobné
zprávy z jednotlivých

západních tlátů:

Ntbraika — Týden byl velise

příznivý pro pokračování v pod-

zimních pracích a se aethou ozim

ky se právě započalo Korná se

všeobecně zlepšila za min týden
a roste rychle i dozrává Některá
ranná korná dozrála již tak že jl
nehrozí nebezpečí od časných
mrazíků Třetí úroda vojtěšky jest

pečna před mrazem úroda bude

pSkná pozdní korná a znamenitě osiku a na Pim IIIi k('m pobřeží
Jdo přímo do

Bhírmaa íwxtífc
Silné deltě okázaly se škodlivými zlepšila avlak potřebuje teplýchmouuneno urmare který jal se

v IJakotácb Minnesotě a v lowě nocí k dozrání úroda prérijníhofarmařili bez jakékoli zkušeností
aIím ft worth mmmv částích Karolin Floridy aputtív se do práce na základě

theoretických vědomostí snaže

sena se sklízí orba podzimní jest
skoro již ukončena se setbou

pScnicc ac začalo jibiU juu
AUbamy kdežto severní částí

Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAft
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Hydli-Oi- alo S4IT Jonns nllc
'vlíltni poaornoat v nuja sa tanakiniun

piocein a raithojďslvl

ae poučovali ze zkuauností jiných

pěkná v mnohých okresích tmláOn pilně studoval avé okolí a sna
sltoa Ta7ior Bainosviuo

ackharti Cotirlotta CanMarocu

lOrango Coníea Alvarado
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aiMnfrh fálivnlch států 1 Novo

anglicko potřebují vláhu Deští je
také zapotřebí na severním paci
fickém pobřeží ale jižnf sklon s

východní Kocky-Mounta- in sklon

Žil se přizpůsobili se mu Tento cením se pokraíuje brambory

— upatrme keříky jablíček i

aneb jinými podobnými
podporami překvapí nás to oč

lépe budou prospívali
— Nově vysazené záhonky ja-

hod potřebují nyní neustálé péče
Mělněme půdu nedopřejme v ní

plcvoli mláta

—Ačkoli preservování vtjec na
zimu může někdy osvědčili se vý-

nosným prospěšnějším je odcho
vati ai mladé slepice jež v zimě

ponesou a náležitě o ně pečovali
— Přesto že pouStětí drůbež

do aadů jest velmi prospěloým
pro ni i pro sady zamezme jí pří-

stup do takových aadů v nichž

bylo použito jedů k hubení hmy

jiou pěknýfarmář jenž použil vědeckých zá
Oktahoma a Ind Tirr— -- Potřebkladů a obchodního duoha ukázal

né deště se konečně dostavily Svému okolí čeho lze tu docílili měly s dostatek vydatných dešťů

podzimní orbou se pomalu pokraV celku úroda korný pokročilaNcjdoležítějním poučením které
i můžeme z jeho zkuienoaii vzlti dobrá a počíná ae sklizeti

cuje pavina uirpcia norkem a

suchem a také pilousi začínajíje ta okolnost že použitím tako Mtuouri~Voli bylo příznivé
jen noci byly poněkud chladny
Mlácení obilí jest skončeno Se

řáditi So sbíráním se pokračujevých způsobů je možno přinutit

STORZ A
zdárně zvláště v jihozápadní částí
kornového pásma kde ranná kor
na úplně již dozrála V severním
konci střední části kornového pás-

ma úroda jest zpožděna bude

vyžadovat! příznivé počasí po celý
mésle záři aby dozrála Stav kor-

ný po celé fowě jest nestejný V

něco bylo již zpeněženo Nedo
zralá koma byla poikozena pozd

půdu k dvoj-a- ž trojoáaobné úrod

noiti nežli jaké docílí ae doia setbou ae v některých okresích již
započalo Korná ae neustále lepši

zu Mohla by ae nám otráveným of brambory potřebují více vláhyvadnlmi způsoby jež považuji se
E SYNONYM FCR PURITíVza průmeroe dobré Jllinaii— Ačkoli noci byly chlad

ny tu dny za to byly teplé a ker

pozdní koma pomalu dozrává
klasů má hojnost a větší část bude
mimo nebezpečí okolo in září
ttavlna jest pěkná bramborů bude

Může ae podobných výsledků
docílili i na jiných farmách?

hmyzem otrávíti

—Zájem hospodáře nynější do-

by vyžaduje studovali a přijímali
vesměs jen nejdokonaleji zpnso-b-

hospodařeni jež směřují k

Arkansasu Tennessce v částích na dofcti dobře pokračuje bude
vlik potřebovali ještě asi tři týdny

V

došli jablka jsou špatná broskve
ohioských údolí s v slředoatlanti-ckýc- h

státech pozdní korná potře
buje vláhy

příznivého počasí aby dozrála

Odpověď k tomu bude záležeti na

půdě a na člověku jenž ji ovládá

Nemůže toho nikdy docílili člo

věk jenž nestuduj a npřmýSII

ucházejícítomu aby z nejmenlí rozlohy co Mlácení obilí jest téměř již ikon
nejvíce se vyěžiloaníž by se půda čeno se setbou pšenice a Žita ae

započalo Vlna dozrávají a úrodalest věru málo lidí již bez cizf

NřjlřpRI jpčinenaý slad český chmel a

srtezskA voda — úzkostlivě Čistý a moderní

pivovar — ve spojení se znalostí a vědomostí
Storze mistra-sláďk- s s 3olctou zkulcnostl v

Německu a ve Spojených Štítech — postačí
sby "Storz Ulue HibLor Beer" učiněno bylo
činiýui a zdravým Mějte bědou ve svém
domově Jrst to uložení peněz

STORZ BREWINO CO
- OMAHA

při tom ochudila
— Co naučí ae žáci v nalich ho

Indiána— Vo středu to dostavily
vleobecné deště ale nebyly dosti

vydatný Korná se zlepšila a úro
da bude bezpečna před mrazem

Deště přflkážrdy ve sklizni Jarky
v severní části jarkového pásma a

spůsobily Ikodu v Minnesotě na

obilí ve stohách Asi polovice úro-

dy jest jeltě nesklizena v severní

bud hojni také sliv bude dostipomoci byli by a to vypracovali
nystém hospodaření jaký jsme spodářských ikolách jo dokázané sle úroda jablk jest Ipatná
tuto popsali avlk je dosti lidi faktum jež jert jim pak jako pří

Itím hospodářům neomylným vo Dskntě kl řř s sněť půsotl
dílkem na základě něhož jsou
veškery práce jejirh jisty předem
vypočteny

OíríAl FA
Loun & Building

velké Škody V Minnesotě úroda

byla již aklin vyjímaje os níží
nách v severní části také oa se-

verním pacifickém pobřeží jest žcR

téměř skončena a plenice tam

sype pod průměr
V minulém týdnu naatalo téměř

vleobecné zhoršeni ve slsvu ba

vlny a jen t několika málo míat se

oznamuje čáatečné zleplenf a to
hlavně v středních distriktech
Na některých místech se objevuje
res Sucho okázalo se Ikodlivým
v Tennessee t sucho horko v

Oklahomě Texasu poškodila

aoociatioxi
v Hee Duildinjr

31 rok stará a nejstaril ví městě

éml

$1500
COLORADA
fi nazpt

KAŽDÍ rinirr a toliiiii iA l'l srpna do 17 rAil
vltttnA t koiméoou platnosti llulků do AI HJne '04

Nov Jízdní Jíld

Union Pacific
byl tak dohře upraven I11 cestující mohou

vyjtl t Omshy a tHetl do Donvcr v dJ
vhodnějších liodlnileb Trio vlskjr opatfe
oy Jaou pohodlím pr vtoeliny restující

Cesta
na světovou
výstavu
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ST LOUIS

takových již mohli by ne dodělali

podobného úspěchu pouhým ná

sledováním způsobů již pozná-oýc-
h

Podobných výsledků dalo by se

docílit! na mnohých farmách kde

jest nedostatek pastvin Kde jsou

pozemky laciné a mlékař může

hospodařili 'pastvinami bude

ovsem hospodaření zcela rozdíl'

ným v době letní ne vlak v době

zimní Na jiných farmách než

mlékařských je opět třeba ebopiti
ae způsobu jiných

Nejdůležitěji! jednotlivou prací
oa farmě této kromě pozorně

aystematického jejího řízení cel-

kového je způsob jakým zachází

ae t cblévskou mrvou Okolnost

ie oalézá ae dobytek po celý rok

ve stáji umožňuje zachovali

všechnu mrvu pevnou i tekutou

dáli ji polím Jelikož je vyvá-

lena na pole každodenně přijdou

vlechny rostlinné živiny které 1

půjčky oa měsíční splátky a při

pisuje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročně na úspoře
oé obnosy

úrodu bavlny V posledně jméno
váném atátě dostavily sevevěllíim M luMnirer tajemník
čáati deště ale ty již neprospěly a

Boutb omsžtká úřadovna v Čfsla m
pilousi lam řádl V Louiaiani aetav ti ul Dlí

atosiosiosioiosioaiosioBtoitoiosioato

objevili jen oa málo místech a Iko
da jimi spůsobená je malá Ha

vlna se rychle otevírá v celém
bavlnovém pásmu se sbíráním sa

všeobecně započalo vyjímaje v

nejkrajnějlím severním konci

S

Dr VI Anýž
ČESKÝ LÉKAŘ

ELEGANTNÍ PULLMANOVY SPACÍ VOZY

SEDADLOVÉ VOZY (SEDADLA ZDARMA)

JÍDELNÍ VOZY (JÍDLA DLE LÍSTKU)

Výletní lístky nyní na prodoj
Krisni výletní brožurka obsahující úplnou informaci

pohledy na budovy atd a mapa St Louisů posVse na po-
žádání zdarma

H C TOWNSEND
General Passeoger and Tlcket Agent St Louis

TOM UťGOEH Trav Psas Agt F F GODFRIY P T A

OMAHA NEB

Hsnnl vlsk

7:43 ráno

9:00 večer

Odpol vlak

4H0 odpol

7:50 ráno

Vyj t Onaký

řřlj 4o DtsverFočatf bylo velice příznivé pro
V Cltrksoe Neb

v domě p Naha vsdla bolel u fltř

řezáni tabáku dobrá úroda a

aklizf v Ohio ve středoatlanti

:kých atátecb v Novoaoglicku
Zleplenf ve stavu tabáku se ozna

ottetaoaioiioaiolioltoaiolioaioaiotioi

ní delt vyplavuje do pody na

poli kde je jich třeba Jak mno-

ho rostlinných Živin přichází na

zmar rozkladem po rozházeni

mrvy na poli nenf mámo avlak

vzhledem k velkým úrodám jaké

farma tato vydává je tento tpo-o- b

zužitkování mrvy nadmíru

uspokojivý

Lístky v

City Tlcket Offlce 1334 Farnam St Omaha
TEL 816muje f Kentucky kde úroda

počíná sklizetiPředplaťte so na Pokrok

pouze $1 rocné Ve tátech středních mississirp- -


