
JPOKROK ZÁPADU

Pozemky tyto jsoú hlavně určeOd nového cukrovaru Večeře sestávala z uzeného masa

které bylo tvrdé jako podešev

jak asi každému známo letos
teprve semeno W Malý

Nezdravý

ylhliý vzduch jarní
podněcuje rr Revmatlsmns

JJ a Neuralřll

Nejlepllm v takých utrpení líkem jest

St Jeioo"bs Oil

The Chicago Lumber Co of Omaha
kde lze výhodné nakeupltl stavební dřívíjMtJíílneu spolecflMtf

prodávat

JOHN BOEKHOFJ
VELKOOBCHODNÍK—

všeho druhu vínem lihovinami a likóry
413-41- 5 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805

Nejlepif drahý Jaké r trhu k dostání Jsou mam na sklade Prodávám Je oa quarty I gallony

Lee-Glass-Andree- sen Hardware Co
prodávají ve velkém

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech i

železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné Zbraně náboje a sportovské zboží

'
!2l9-'22- 3 Harney ulice - - - - OMAHA NEBRASKA

Jedeme-l- i z Omahy po U P
dráze na západ as 46 mil přijede-
me do městečka Ames Měste-

čko ono nikoho nezajímá hledí-l- i

naň z vlaku přece viak v měste-

čku onom lze mnoho zajímavého
spatřiti co poutá pozornost tako-řk- a

každého pokročilého hospo-
dáře o čemž se Síře rozepíši
Hned jak z vlaku vystoupíme

spatříme jižně od nádraží několik
větších a menších budov porůznu
vystavených a též nedostavených
První velká budova kterou spa-
tříme jest doposud nedostavený
store a řeznický obchod Kráčí-me-- li

dále směrem východním
spatříme velký elevator nesoucí
název: "Standard Cattle Co" a

hned tomuto naproti jsou úřadov-

ny společnosti a váha kdež se

převažuje koma kterou se krmí

dobytek jakož i plodiny jež spo-

lečnost kupuje od íarmerů pro
svůj store a elevator Západně
jen několik kroků od úřadoven
lze spatřiti bíle natřenou budovu
nesoucí název: "Experiment sta-

tion íor sugar beet oí statě Neb-rask- a''

Musím podotknouti že

je mi divné jak může zkušební
stanice pro stát Nebrasku konati
v tak malém domku své zkušební

práce Domek onen měří dle
odhadu mého asi 16—20x30
Nyní na jaře jakož i snad v zimě
slouží budova ta za obydlí dělni-ctv- u

Později teprve dělají se

pokusy s pěstováním cukrovky
K pokusům v oboru tom věnuje
společnost 40 akrů pozemků zdar
ma — Celé městečko jakož i

několik tisíc akrů pozemků ve

vůkolí je vlastnictvím výše uve-ďen-é

společnosti která zaměstná--

'tm 9 tfe
VÝSTAVNÍ

Paříž musí míti BtáJe nčco nového Na

14tá a Marty nlice

OMAHA NEBRASKA

d42tf

PIVOVAR
zvláštní pozornost

South Omaha Brewing Co
33 T33TI3333 rCLaJltel

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Otuaze 8

METZŮV ®

tápadč za ncjlepSÍ uznaný

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá' výtečný ležák

né ku pěstování cukrovky a tu
musí býti půda úplně čistá t j
zbavena veškerých kukuřičných
stonků a kořenů K účeli tomu
se použije podrýváku (subsoil)
jímž se jezdí po řádkách čímž se

kořeny uvolní Pak se pole pře-vláč- í

po záhonu a kořeny se vybí-

rají Práci tuto konají děti které

kořeny vybírají a hází na vůz

jenž zároveň s nimi jezdí Pak
se pole vláčí přes záhon a činí
totéž jako dříve Pele zbavené
vší nečistoty se teprve pak začne
orati K orbě používá společnost
pluhů talířových za nimiž jest
umístěn podrývák Není-l- i toho-

to při pluhu tedy se použije sa-

mostatného podrýváku Způso-
bem tím se uvolní půda do hloub-

ky 10 až 12 palců Po té se

půda znovu vláčí jak po záhonu
tak přes záhony aby byla pokud
možno rovná pak se uválí a zno-

vu převláčí lehkými branami
načež se přikročí ku sázení

cukrovky Sázení děje se stro

jem který zabírá 3 až 5 řádků a

semeno se sází asi % až 1 palec
hluboko Dlužno podotknouti
že za sazečkou nachází se válečky
Sázení řídí se dle počasí a

sice zde panuje-l- i pěkné počasí
mohou začíti as 15 dubna a sá-

zeli přes polovici května Kdo

by si chtěl přečisti podrobnosti o

sázení a pěstování cukrovky učiní

nejlépe přečte-l- i si ročník Hospo-
dáře

Jeda dále spatřil jsem ještě ně-

kolik "renčí'' jak se tam jmenují

ohrady pro dobytek s byty pro
dělnictvo Konečně jsem spatřil
asi 2 až 2 míle severozápadně
ód Ames vrtati studni a na otázku
mou co to bude za stavbu bylo
mi řečeno že to bude cukrovar
Rozumí se samo sebou že jsem
ihned k němu zaměřil Nespatřil
jsem však takořka ničeho co by
mohlo moji pozornost zajímati
leda že se tam vrtá studně to je
asi vše co lze z příštího cukrova

ru spatřiti a pak že se k němu

staví odbočka z Ames Jakmile
bude tato dostavena ihned se za-

počne se stavbou cukrovaru který

spracuje denně asi 500 tun řepy
Zdali při tom bude vystavena též

raííinerie nemohu určití myslím
ale že ne Jak mi bylo řečeno

mnoho českých íarmerů bude se

zabývati pěstováním cukrovky
což mohu jen odporučovati Dá-

li farmer cukrovce náležitou ob-

sluhu vyplatí se mu pěstování
této mnohem lépe nežli pěstování
kukuřice a jiných plodin a pak
má ještě k tomu tu výhodu že

nabude laciného a dobrého krme-

ní pro své dojnice t j chrástu

Pokročilý farmer by si neměl dáti

ujít příležitost tuto a zkusiti zda
se mu vyplácí lépe pěstování

cukrovky neb jiné plodiny
Vždyť nemusí hned ve velkém

začíti může učiniti zkoušku jen s

několika málo akry aneb se mo-

hou sestoupili dva neb tři dohro

mady a pokusiti se o pěstování
této plodiny za zkoušku to vždy

stojí

Jeda zpět zastavil jsem se na

poli na němž právě cukrovka za-

čala se sázeti Sázení se děje

jak již výše podotknuto Jen to
mně při tom bylo nápadné že se

tam konala jedna neb i více pře-

bytečných prací o čemž se chci

jen několika slovy zmíniti Půda

pole toho sestávala z tak zvaného

gumbo a byla před tím přivedena
do rovnosti t j byla dobře uvlá-čen- a

Spatřil jsem však že se

půda znovu vláčela by se rozdro-

bily hroudy jež povstaly asi čas-

ným oráním a pak nedosti čer-

stvým obděláním Hned za vlá-

čením se začalo váleti válcem a

pak zase znovu půda kypřili

lehkými branami Všecka tato

práce je moc nepraktická při pě-

stování cukrovky Jsou-l- i na poli

hroudy nepostačí více vláčení

poněvadž je úplně přebytečné
branami se tak tvrdé hrudy nikdy
nerozdrobí Vláčení pak výše

uvedeným válcem je také zby-tečn- o

poněvadž hrudy nemůže
dosti rozdrobiti Vláčení lehký
mi branami by půda se zkypřila
nedostačuje poněvadž první brá-

ny hrudy jen otáčí ale nerozměl-n- í

Válec pak je jen částečně
rozmělní a zatlačí a brány lehké

je zase vyvláčí na povrch Vzíti
válec tak zvaný ježek který hře-

by svými hrudy jakož í půdu
dobře znovu rozdělá se k účeli
tomu nejlépe hodí a může se po
něm ihned sázeti Musím podo-
tknouti že závod bude sázeti ten
to rok asi 2000 akrů cukrovky a
asi tolik prý též má kontraktová- -

no s vůkolními íarmery Dále

podotýkám že se tam vysázelo
letos mnoho akrů semenice L j
řepy od loBskébo roka která dá

kousku páje z nedovařených
brambor a kávy Od večeře jsem

Šel více hladov než jsem Sel k ní
V čekárně veškeré lavice obsaze
né Venku je sice zima ale lépe
na venku nežli v tom vzduchu

prosyceném všemožnými výpary
které se nedají snad ani chemicky
určit k tomu je nejlepší nos
Vrátiv se zpět vidím čekárnu
mizerně osvětlenou čmoudící lam-

pou veškeré lavice obsazené a

společnost zabranou v hru karet

Postáv chvilku u hráčů spatřil
jsem hostinského právě jiti okolo
í pravím mu že chci jiti spat
"All right" povídá "pojď se

mnou do nejbližšího "bunk- -

house"" Význam ten mi byl zá-

hadným až teprve při vstoupení
učinil jsem si pojem co to vlastně

je Je to jedna neb i více míst-

ností v nichž je nastaveno postelí
co se do nich vejde Ve stěnách

pak jsou zatlučené hřebíky ku

pověšení šatů

Noc jsem měl velmi špatnou
ačkoliv postele jsou ještě dosti

obstojné Nemohl jsem takořka
ani spáti a to následkem ustavič-

ného přicházení a odcházení spá-

čů — Snídaně se odbývá ráno od
6— 7 hodin V 7 hodin jde děl-nictv-

do práče a pracuje denně
10 hodin Plat obyčejného děl-

níka je i2lt centu na hodinu
řemeslníka 15—20 c Za byt a

stravu platí svobodný dělník 45c
denně Ženatý dělník obdrží k

obývání domek jenž je 16x30

velký a rozdělen na tři místnosti
maličkou kuchyfi a dvě jizby z

něhož platí měsíčně {200 nájem-
ného Nářadí jak se samo sebou
rozumí musí míti své Takových

DEŠTNÍK
tomto obrázku znázornčn jest obrovský

paprsay siunccnimi

domků je tam vystaveno velké
množství a ještě se přistavují
Laskavostí p Leawitta byl mi

zapůjčen kůň s dvojkolkou ku

prohlédnutí si íarmy čemuž jsem
byl nemálo povděčen Farma je
rozdělena na jižní a'severní Jižní
se rozkládá jižně od kolejnic U
P dráhy a v ní vystaveno je mě
stečko Půda ta jest silně písčitá
a nachází se na ní několik pastvin
v nichž se chová dobytek jenž
jest určen k žíru a sice samí vol
ci as tak 3—4letí Dobytek ten
se krmí v nynějším čase drolenou
kukuřicí a senem na podzim a v

zimním čase pak kukuřicí a ston-

ky Kukuřice když naleje se

poseče a dá k uschnutí do hromá
dek pak se odváží a pomocí
strojů se rozřeže a dává dobytku
Dobytka je tam ku krmení několik
tisíc kusů 'ročně a v týdnu dva-

kráte odváží ho několik vagonů
do So Omahy aneb do Chicaga
Hladový dobytek se sem přiváží
ze západních renčí které jsou v

Nebrasce v tak zv Sand Hills a

pak' z Montany tyto také vlastní
společnost Každou zimu zde

přezimuje 50—60 pasáků (cow-boy- s)

kteří se pak na jaře větši-

nou odebéřou dále na rápad pást
Přes celé léto pak je jich zde asi
to— 15 a ti nemají jinou práci
než jezditi od jedné obražené

pastviny ku druhé a dohlížeti
zdali je vše v pořádku a pak tří-di- ti

(sortě round up) dobytek
tlustý od hubeného Dlužno po-

dotknouti Že se zde užívá jízdě-ckýc- h

koní
Na straně severní je již půda

lepší a tam se hlavně pěstovala
koma a pak též něco ovsa Půda
ta jest tak zvaná Černice a spodek
je silně jílovitý někde je též jíl
na vrchu (gumbo) Přivě v tom-

to čase se pilně oře

▼Idy eistita roury Aby se nabyla
zásoba čisté vody roury dodávající
tuto potřebu životní do tisíců domáe
ností v našich velkých městech čas
od času jsou zaplaveny aby se neči-

stota která se v nich během času na
shromáždila a jež často zárodky ne-

bezpečných nemocí zplozuje odplavila
Roury musí býti v přestávkách čiště-

ny ueboť jinak nemoc do domů a
rodin zanesou Právě tak se to má s
odváděcíraipóranii našeho těla Ucpou-l- i

se zárodky nemoci se vyvinou a
tělesná soustava zachvácena je nemo
cí Uhnaným ěistitelem který všechnu
nečistotu a shnilou látku z trubek ze
střev odvádí jest Dra Petra Hoboko
Nedráždi žaludek jest jemným odvá--
děcím lékem cbuti příjemné a síly
léčivé

Mnozí lidé slabého zdraví a kteří
mnoho sedí trpí zácpou Pio ty Ho-

boko osvědčí se jako "z nebe poslané"
ježto nejenom odstraňuje příčinu ale
též jako osvěžovatel a silitel působí
Každá láhev Hoboka má na vrchu

obalu zanešené číslo Laskavě se po
dívejte nebyloli vymazáno nebo ji
nak porušeno V lékárnách není na
prodej Není-- li k dostání ve vašem
sousedství dopište na samého majitele
Dra Petra Fahrney-- e 113 114 South

Hoy ne Avenue Chicago 111

— Skvostné obrázkové měsíč

níky buď Munsy-h- o neb "Cosmo- -

politan" aneb "McClure" dosta
nete zdarma — a sice když u své-

ho groceristy budete kupovati
Diamond "C mýdlo dozvíte se

jakým spůsobem 62x4

ON AGAIN— APRÍL 30th

THE "KATY" FLYER

Jediná dráha do Chicaga

která cestujícím poskytuje každo

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chí

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHCETE
LACINOU

Teď snad vl již každý že LACINÉ

a DOBRÉ pozemky jsou nyni k dostáni

jen ve VVisconsinu Však ne každý ví že

nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
může koupiti jen tehdy když kupuje od
železničních společností přímo Jestli
kupujete od jednatelů koupíte třeba též
dobrý pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste se obrátili přímo na společ-
nost A pak nejste jisti že pozemek
který jste koupili také skutečně máte

Chicago Milwa&kee & St Paul dráha
má přes 6200 akrů pozemků

'

podél tratí
svých blíže městeček v osadách mají-
cích Školy kostely atd kteréž prodává
po $3 00 až nejvýše $800 akr jak násle-

duje: jednu šestinu hotově ostatek v

pěti ročních splátkách s 6 procenty úroku
Pamatuite když koupíte od dráhy jste

jisti že máte dobré právo majetnické že
vaše peníze jsou bezpečny a koupíte za
nejlevnéjší možnou cenu Pište si anglic
ky o cirkulář obsahující popis těchto-pozemk- ů

na — ""s
H G GAUGEN

Land Cenťr C M & St P Ry
MILWAUKEE WIS

ANEB NA

3T ITSZZ
w p a T A

dtMtf OigaTTA 1TSBS
6 vysokým nunrnem

Ušetříte oi $10 óo $25
- ———

pak li koupit primo z loitt--
iit ss tm sssrms sa zh
iku Nepištíme žádnjd-le- k

tednatrlúm anii žádána
peníze předem WIKsiWsa
Sin) zs KZ 50 Žádnf kpii
stroj ať ttoli rrkoll ISt

(troi III IS Ilfi Sirsta
00 til SO a SI5I0 veikeré

phstro) zdarma IWWOv ušt-

váni Sťznamv t odporiifeni zafloo e zdarma
Piéte dnes o zTláAtnt dopravní cena

CASH BUYERS UNION
ISS-IS-4 W Vss Bursa St StSO CklCSnS UL

Následky zimy
dlouho pronásledují člověka Edo trpě
nastuzeninou kašlem a zvláště chřipkou
měl by pecovati o to aby t těla vyhnal
všechny škodlivé látky které tam zimní

choroby zanechaly

: Sever&T kneČistitel :

jest jediným lékem účinkujícím přímo
na krev zbavuje ji rychle všech jedo-
vatých látek dodává ji síly řioí i bo-

hatou řistou a zdravou 8 Mstou krvi
jež celým tělem koluje všechny údy stá
vaí se zdravými silnými a pružnými
flověk nabývá nové mysli energie a spo-
kojenosti

Máte-- li boláky vyrážky vřed v ránv
jež vzdoruji každé marti užívejte 8eve
rova itrvecisuiele Cena f)l00

Severiv Olej sv Gstkaria

jest proto nejlepiím lékem k mazání ta
rychle vniká do kbie a pftsobí hned na
sídlo bolrsU Proto bolest tak rychle
mizí astre-l-i se bolavá cist těla tímto
lékem Měli byst bo míti stále doma

Cena SO oentvtk

V JF SEVERA
ísský 14kárafk„

CC9AB EAFIT3 iOXtA

THE GENUINE BROWN OULTIVATOR
Toto Jest naše pravá oborávaČka

ocelovým! pákami opatřena plochými svedacímt
péry pohyblivými spojkami Ocelové páky llbovol-D- ě

lze teHaultí dle potreboé iiřky brázdy Lopatky
opatřeny Jmou zvláítniml západy tak in lze posadltl
Je aby retn rozhazovaly v libovolný smír Oborávaí-k- i

tuto Jest aeoccnlteloou ku ofeoráváni brambor a td
Jest opatlena Čtyřmi lopatkami aneb 4 lopat k a X

hroty kolečka jaou ocelová i zad risky
f:#'É

Na poládánl zalžeme každému zdarma poplutý katalog Plité hned

Brown Mannfacturing Co Box 19 - Zanesville Ohio

"deštník který budo jednou z atrakci pařížské výstavy r pnstim roce Mme
Perena- - Giverne Jest vynálezkyní tohoto obra deštníkového a již vyzvedla si
u správy výstavní povolení ku postavení de&tníku který bude chrániti 30000
oso D pred deatem I prea palčivými

vá několik set dělníků ročně

Dle doslechu prodává prý spo-

lečnost zboží ve storu pro své
dělnictvo s dosti vysokými pro-

centy což ovšem tvrditi nemohu
an jsem se o tom osobně nepře-
svědčil

Přijel jsem do městečka pozdě
odpoledne a tu mi již nestačil čas
ostatní budovy si prohlédnouti
ponechal jsem si to na diuhý den
ráno a šel si raději vyhledati noc-

leh Ptám se právě kolem jdou-
cího dělníka kde je hotel a ten
mi laskavě ukázal Co se však
hotelu týče nezaslouží budova ta

býti tak nazývána a sice předně
pro mizernou obsluhu a za druhé

pro pramizerný nocleh jejž tam

host obdrží o čemž může jen ten

vypravovati kdo vše osobně za-

žil Ptal jsem se v hotelu zdali

tam lze obdržeti večeři a nocleh i

bylo mi dáno za odpověď: "Jídlo
obdržíte ale nocleh jen tenkráte
jestli chcete spáti v 'bunk house'"
Nezbývalo mi nic jiného než lá-

kavé nabídnutí to přijmouti ano

jest odtamtud do nejbližšího mě-

stečka Fremont asi 7 mil Jdu
se tedy rychle umýti a trošku

oprášiti své Šatstvo přišed však
do oííicu hotelního byl jsem pře-

kvapen zařízením tamějším Kol
stěn brubé lavice natřené neurči-

tou barvou ale většinou umazané
člověku nelibě páchnoucí voCav-ko- u

Umyv se nemohl jsem najiti
čistý utěrák i nezbývalo mi nic

jiného nežli použiti k osušení
tvého obličeje kapesního šátku
Po té odebral jsem se k večeři
Okolo dlouhých stolů bylo pro-

střeno asi pro 20—30 osob Ne-

moha okamžitě nalézti místa če-

kal jsem až se nějaké uprázdní
po několika minutách uviděl jsem
jedno prázdné aby mne někdo

nepředešel ihned jtem je zaujaL

Trápí--H Vás tácpa máte-- u

ileton pleť kola pod očima sláb- -
nete-l- i

Severín životní Balsám
Váa ozdraví dodá Vám nové it--

Totní síly 75ct

Bolesti hlavy jsoti často

tak prudké ie nemůžete ani pra- -

covati

Sevcrovy Prášky
proti bolestem hlavy pomohou
vždy 2S ct

& Prtljeitl již mnoho lidi usmrtil

zvláště pak klesá jim mnoho tisíc
'

dřtl každoročně v hrob
mSEV£RCV

Lék (rotí choleře a příjmu
má rychlý" a jistý účinek 25 a 60c

Boláky vředy hnisavé rány
čerstvé i zastaralé

_
řezy tpájeniny

— K ¥ 1 t tm ejjucsinj zuoji nepepe
SEVEROVA

Mast' na rány a boláky
25 ct

'CerVy působí détctn mnoho

obtíží

Severůr Červokaz
'

vypudí červy z tela acsflf a upraví
i taiivacf soustava

35 ct

Severovi RSiová Wasť
udrží pleť čistou a jasnou 25 ct

Zvliitsí Uky za $300

v f ?

nebo chcete-l- i sami jemného léku v&
příjemné chuti berte Xfc

Severfiv Laxoton
Účinek pravidelný jako hodiny

25 ct

Prudká bolesť nmi- -

často přijde z nenadání

Severova Hojivá náplast'

zbaví Váa bolestí rychle a trvale
25 ct

Zánět OČÍ nechť jest způso-

ben čímkoli odstraní

Severova Zlatá Mast' na oči

nejlepSÍ oční lék na svétí

- 25 ct
X

Svrab (praiivina čili chrást)
zmiz! často jediným natřením

šSeverovon Mastí

proti srabo a vyraiealoin
Dobrá na liieje a vyrážky 50 ct

Souchotiny Atřt plic a zá-du-ch

počínají nastuzením akaliem
€

Severiv Balsám pro plíce

užívá-l- i ae ho v čas vyléčí každý
kaSel 25 a 50 c

Severova Pooáía ca vlasy
činí je hebkými a lesklmi 25ct

počlste-l- í pcís cteod

t i y J
V V S- - V v yV


