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utny a teprv as inůe začít oráním

Nekuří jenom fjíUtí palmové ko

řrny borovice dokola osekají a na

alojttu nerhfjl hnlii mexí těmito

plk ob lolavkjf 1'eatAvanl pome

rančů a citronů te dobře v plácl jen
tomu kď sí jich hledí Kdo by ae

vjliralně chiěl tomuto věnovali

nám svůj háj si vypěstovali lomu je

zapotřebí tn ti rějakou jiatou peněl
nl zálohu která by inu na 3 až 4

roky vytasila aneb by musil začíli

jen s 2 neb 3 akry a obča někam n%

práci jiti což jest dosti praktické

Jelik"2 se stromky jen dvakráte do

roka od suchých neb nepotřebných

větví čUtějí a plevel mezi nimi zao

rsvá což víe dohromady nevezm

tolik práce jako ubdělávání kukuřice

na everu Nejlépe věak může-l- i si

člověk již botovou zahradu několika

akrů koupit a pak dle libosti zvěisu

vat Akr 10Ú Jetého háje býva ceněn
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V!5 — 60c kus Ovoce počínají né-- ti

od 5ti let stáři čím dále tím více

ale teprve v sedntém roce se počínají

vyplácet Nejitaril háje Fť-riďk-

jou as 35 let Uró a ólin ifarAl tím

více ovoce nesou tedy neplodnost
t rotou siářítii junt z la dosud nezná-m- a

Jest mnoho starých stromů po

Htáiu které za víco jak 50 dolarů

ovoce v jednom roce vydaly Ji
ám z'ám přiklad kde jistá stará

pauf Plattová vlastnící a tři akry

báje obdržel letos o on set dolarů

t ovoce na stromech kupeo totiž

sám si ovoce sčesá a odveze
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muže a ta jest že se míižt ovoce
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á'péihti docílí kdyl keře jam
drženy v plo atínu po vlý ča kla-r- ý

lis doli lacino pořídit a který lie
tímto pAobm zřídit Naásjl
4 10 stop od sebe ků'y do zemi

přes tyť pak trámky 2x1 a přsa ty
křižem opět a ptibij m latě neb via

liké o lretky ol pil kterých lze při
každé pile zilaimo doti doitat

Tyto laiě se přibij u a na 3 pal od

SMbe aby slunečné paprsky mohly

ráiteftnú pronikat a víe mui být a

B stop od země Tímto spůaobem
ae ilocilí to nejvzbl-dnějs- t a nejalad- -

4( ovoce Jett dostt příkladů kde

z jediného akru ai 500 dol čistého

užitku m docílilo Jedea můj sou-

sed němec Bavorák měl v loni aa

20 díl akru amnasů a vytěžil s niob

d 100 dol mimo sazenic a který-

mi lil léto po4zel ai půl akru TéŽ

i já budu letos as 10 dít akru sázet

Fíky se zde dobře daří a sázejí aa

odřeky jako na severu vrba a tře-

tím rokem již nesou ovoce vsak v

tomto okolí je dosud nikdo pro trh

nepěstoval Toto samé platí i o

bruskách broskvích banánech ko-

kosových ořechách a mnohém jiném

tropickém ovoci Za zelenin se rde

nellépe daří melouny sladké zemoa-t- a

okurkytomatoea a jiné
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NEBRUU
— V Ditler založena byla koSía-tárn- a

— V Ravenna sestoupila se iet-nin- a

milicie

— U StromMburgu zabit byl Al-

bert Bjurk kop-ivý- koněm

— Pojišťující společnosti zvýšují

pojistné ve všech městech a městeč-

kách ve Btátu

—- V mrtvol samevraha nalezená

v kukuřičulra poli blíže Lincoln o

čemž jsme minule zprávu podali

seznán byl W II Asbway a Omaby

— V noci na středu roztrhli lupi-

či v Juniata ohnivzdornou pokladnu
v Stackovént storu prachem a zmoo-nil- i

so 160 00 v ní uložených

— Státní komise železniční usne-s-

se jednohlasně nařiditi Elkborn

dráze aby ponechala tytéž ceny do--

Prvy na seno za Jaké vozila před

třetím říjnem
— V Dakota City zavraždil bo

stioMky WillU jiatého Batese mina

luu středu Popíjeli spula a koneČ--

ně ae pohádali Wilhe tvrdi ža
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Jrdnnta valnou hromadu v Ozimou

i Jrdnatat Tr Hk po la! avou

rořnl ipriva vyliíil táruveA ny

tějii ailnacl atanoviaka hopolář
Víbo Zvláíf byti dotknulo votab

nl opravy ohledli rotnickfch Jed

natt1 Snlaké Jednoty Tfdlk hájil

vdy v HeNkjch
Li-te-

cb nájmy li ďi

vé bri oble lu na některý atav Pro

to byly ttto noviny u viseli atav

oblíbeny a těáily au obivliílnl plí
tné relěho moravakého rolnictví

Vychodil jako přfdda SeUké Jed

noty atal ae lakó d5ledným poMu

peni Srlakýcb LÍtft v rolnictvu po

polárním a mnoho a byl

by zvolen na mfuto dra Tuřka zi
Hoako-k- do řlí-k- ó r% ly Ve val

ne hromadě HeUké Jednoty zapo
měli jak Vychodil tak jednatel
Tvrdík na celou avou minuloitt 2e

vlily hájili povšechné lidové xájniy

Tentokráte povstali iako rolnfri a

nájili výhradně pravá svého "tavu a

upfídli v ty taiué chyby jakéí naíe

láda po dlouhou dobu dělá S'lká
Jednota poolavila ae ve svém uxne

není v fičí volební opravě na výborné

stanovinko stavovské 2ádaj(o 4 sku

piny voličatva a sice skupinu rolni-

ckou řemeslnickou obchodnickou a

dělnickou Unetenf toto příčí se

mladoěeMkému návrhu stran via

obecného hUsovadho práva a zpu

4oluje jen zmatek v našich lidových

kruzích

Dne 10 prosince odbývány byly

oa Moravě dvě politické schbze
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ska ěislé lidového — Je skutečně

záhadno jak rychlým způsobem bý

valí lu ffáti obrátili N myslí se

Je počínání jejich je upřímn i a pro

lo naie strana ieSlě dosud volá:
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Poloha jeat zde rovná a malým

len achylem k zálivu a takrěř celá

porostlá borovým lesem a podrosteni

zvaným Scrub Palmeto zakrnělá v- -
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písek černý a naposled bílý neb ilu

tavý Hammocka ae hodí nejlépe
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Kdyby vláda Židům nena
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spravedlivě a nestranně konaly To

vlik vláda nechce neb nám nepřeje
a jejlsnahou je aby u nás nadvlálu
německo-Židovak- oa udržela Váak

vzdor viemo vládnímu nadržování

neni jiito že Židé při lctoiních vol- -

ices?
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Mob vftak dobyt?k mnoho poláme a koronerwva uznala že jedná se ta O

zkaz' Jeat zdo ovsem též mnoho vraždu Zavražděný byl starý osad
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nedostanou takové viak aa počuý člověk když byl opilým


