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e dvakráte Kdo chce míti půdu
dokonale připravenu a hlavni
jedná li se mu o vyhubení plevele
ten má opakoviti tento postup za

deset dní znovu a to po tak dlou

hoaž j"St čas ku setí Není lep
iíhn prostředku ku hubení plevelů
nad podzimní orbu a není lepší
cesty ku zaplevelení pole nad po-

nechání strniska neoraného Bu-

dete li takto pokračovati za ně-

kolik let si pole vyčistíte i kdyby
bylo sebe více zapleveleao Plevel

jednoroční který se byl v polt
vzklíčí a jest orbou za-

huben aniž by měl příležitost
se zoovu Který nemá

ještč fsemena zralá dúaUue se pod
zem a tam shnije dále pak ten

který se množí svými víceletými

kořeny se takto oslabuje rok od

roku až sám vymizí

Jestliže pole takové jest určeno

pro nzimnou plodinu pak množ
ství této práce závislo jest hlavně
na okolnostech Je-l- i půda lehká

pak jest zde válec velice dúleži

tým přístrojem a nesmí se na něj

zapomínali V případu opáčném
jestli jest totiž půda ulehavá a

obsahuje mnoho hlíny jest třeba
užiti opět kultivátoru a talířoví-týc- h

bran Platí to hlavně za

počasí deštivého kteié pole po

prvním orání utlouklo

Jestli bylo zaoráno mnoho dlou
hého strniště a odpadků pak jest
nutno přihlížeti k tomu aby tyto
shnily dříve než se přikročí ku

setbě strojem řádkovacím jemuž
jsou tyto odpadky v půdě velikou

překážkou Za počasí deštivého

děje se toto uhnití rychle za su

cha se ale docela zastaví a tu bývá

potřeba aby se sláma z pole vy-

tahovala což se stane pomocí pe
rových bran Smeť tato se stahá
na jednu stranu na hromady a pak
se zapálí Jestli jest toho ale

příliš mnoho tedy se to vyklápí
ďo řad a pak pomocí koňských
hrábí na hromady stáhne Ještě
pak bývá potřeba aby se dal stroj
na hloubku alespoB 2 nebo 2$
palce aby se jednak zabránilo za-

cpávání se botek a zároveň jest
toho třeba v půdě takto jemně
připravené by semeno se dostalo
do větší hloubky

Je-l- i podzim suchý a vůbec
téměř vždy až na nepatrné vý-

minky jest nejlépe použiti stroje
řádkovacího tak zvaného press
drillu poněvadž se dostane seme-

no do stejné hloubky a pak váleč-

ky čiii kola za botkou následující
načechranou zemi ku semenu oři-tlač- í

Obyčejný secí stroj jen s

botkami není tak dobrý jsa jen
nepatrným zlepšením setí rukou

Řádila-l- i hessenská moucha mi

nulý rok v poli pak jest žádou-cn- o

aby se se setím posečkalo na
dobu ca možno nejdelší nejpozd-nějš- i

Zkušenost učí že čím bylo
pole později oseto tím dalo lepší
úrodu v poměru ku oněm oséva-ný-

záhy
Pole jednou oseté nechte s po

kojem leč žc by byla půda velice

uléhavou a deště se dostavily ještě
před vyklíčením semene V tom

případu ukáže nám utvořivší- - se

škraloup nejlépe čeho jest potře-
ba Pak se chopme bran a vlá

Čejme nebo si upravme smyk z

trní a ten také postačí

ťeSI na hospodářských výstavách

Neoi ani té nejmenší pochybno
sti o tom že se český farmář téměř
ve všech ne-- li docela ve vřech
ohledech vyrovná svým americkým
a jinonárodnfm soudruhům Z

výsledků práce naši české venkov

ské emigrace jest to patrno a

přece mimo nás samých málo kdo
o tom ví Veřejnost se nedozví--

dá o našem materielním pokroku
na poli zemědělském ničeho a to

jest chybou nejen ve směru mo

rálním ale i rraterielním jež po-

škozuje ne pouze samotné farmá-

ře ale i celou národnost naši v

Americe vůbec

Český farmář dovede pracovati
on dovede vypěstovati tu nejlepší
úrodu on bohatne za okolností

příznivých více než jiní a za nepří
znivých vytrvá a prosperuje i tam

odkud jiní utíkali t le žádný o tom
neví než ti kteří mají příležitost
sami jeho pokrok pozorovati
Ze tento úkaz jest nepříznivým

o uzná zajisté každý a jest na
čase aby v té věci se stala koneč-

ně jednou náprava Cesty k ní

jsou přístupny všem bez rozdílu a

neschází našim farmářům nic ji-

ného než trochu ješitnosti a vy
dobudou si svou prací před nej-šir- šf

americkou veřejností obdivu

a věhlasného jména My dovede

me pracovati ale nedovedeme se

se svou prací chlubili jsme příliš
skromnými spokojujíce se s vý-

sledky své práce sami pro sebe

jsme více dělníky a méně obchod

níky
Ačkoliv naši čeští farmáři ve

mnohých státech tvoří značnou
část obyvatelstva a počítají se ku

zámožným třídám přece jen zříd-

ka kdy se setkáváme a Českými

výrobky na státních nebo jiných
velikých výstavách hospodář-

ských Ještě okresní výstavy tam
kde jsou téměř aaml krajané usa
zeni bývají těmito Jakl taki obe

alány ale pustit! e do konkuren
ce a jinými k tomu my ae neod

zobraztna práce jeho a jestli tam

čeli ničeho neposílají pak ae ne-

divme že o naší práci lidé vše-

obecni málo vědí

Jest na čase aby se v té věci

stala konečně jednou kýžená ná-

prava Zanechme zbytečného stu

du skromnosti a ostýchání po
stavme se do řady jinými a ku

svému a národnosti naší prospě-
chu ukažme světu co my jsme
dokázali a jak jsme na poli hospo-
dářství pokročili My si můžeme

namlouvati stále jakými jsme

chlapíky může to í býti pravda
ale dokud to neuznají jiní tak

nám to před veřejností málo spo
může a jest otázka jestli nám to

vůbec kdo bude věřili Víte co

se říká o samochvále
Proto s chuti do toho Dostav-

me se letos všichni na výstavy s

tím nejlepším co jsme svou prací

vypěstovali nebo vychovali ukaž-

me svým americkým sousedům že

to není samochvála když říkáme

že jsou Češi znamenitými farmáři
ale že jest to skutečnost

Máme komu šroto-j- tl nebo krmiti
celou

Rozluštěni této otázky jest ve-

lice důlžito a vzdor tomu že

bylo tomu věnováno mnoho po-

zornosti přece nebylo o tom roz

hodnuto co jest pro farmáře lep-

ším Jedni se zastávají Šrotování

jiní tvrdí že jest to práce zbyteč
ná a krmeni šrotem jest nepřiro
zeno neboť má dobytek zuby od

toho aby kousal ' Dobytek zdra-

vý který se nekrmí pro nic jiné-

ho než pro chov má dostávati
zrno celé jestli jeho zažívací

ústrojí samo nepoukazuje k tomu
že jest ku zažíváni celého zrna
slábo 4

DROBNOSTI

— Plevel má pole po žních iti

svou zelení a ne svým se-

menem $

— Podrývák jest na mělké a

uléhavé půdě užitečnějším než

sám pluh
— Hnůj jest třeba zaorávati

mělko má-- li se z něho dosíci toho

pravého zisku
— Terpentin jest velice důleži-

tý domácí prostředek při všeli-

kých chorobách a měl by býti
stále doma po ruce

— Neodporučujeme vám orati

nyní písčitých polí leč by tato
ležela v poloze velmi vlhké a

chráněné před zimními větry
— Zástava moče bývá obyčej-

nou chorobou u koní v zimě jestli
se nechají déle státi Terpentin
a odvar petrželového semene dobře

poslouží

— Po prostředcích k hubení
škodného hmyzu jest nejlépe ptáti
se nyní a ne až jsou pob jeho

plná My s ochotou zodpovídá-
me každý dotaz v tom směru Ne-

ostýchejte ce položití nám otázku
neb jsme vždy připraveni k odpo-

vědi

Trne nlfitnofclr e lani álfm

{100000000 se právě tvořící má

prý jedině ten účel aby rozšířil

sice velmi hezká věc ale my tomu

jedinému účeli uvěříme až tehdy
až se přesvědčíme o co budou la

cinějŠÍ pluhy zde Kdo se to

směje?!

VEŘEJNÁ HOVORNA

Jeden z našich čtenářů se nás

táže co má dělati koni který do-

stává často koliku Předložili

jsme tuto otázku našemu spolu
pracovníku zvěrolékaři a ten mu

radí aby užil nějakého prostředku
proti červům a dal si pozor zda-l- i

půjdou z něho červi Jestli je

vyžene kolika přestane sama se-

bou Nemá li červy pak bude
záhodno mu prohlédnouti zuby
Bývá to často příčinou koliky že

kůň nemůže picí dobře rozkousati
a pak dostává koliku V tom pří-

padu bude Žádoucno dáti mu upi-lova- ti

iuhy Toto provede nej

lépe zkušený zvěrolékař Dosta- -
ne-l- i kůň koliku tedy ho třete až

se zahřeje a natírejte mu tělo m

Vnitřně pomáhá také
tato medicína

Typický jiho-afrlck- ý obchod

O R Larson z Bay Villa Sun- -

days River Kapská osada vede
obchod typický pro jižní Afriku v

němž se může koupili vše obecně
řečeno od "jehly až do kotvy''
Obchod tento nalézá se v údol!

devět mil od nejbližší železniční
stanice a asi dvacet pět mil od

nejbliŽšího městečka Mr Larson

praví: "Jsem obdařen přízní od

kupníků farmerských do vzdále-

nosti třiceti mil z nichž mnohým
opatřil jsem Charaberlainovy léky
Všichni dosvědčují hodnotu jejich
v domácnosti kde rada lékařská
téměř již byla marnou Na jedné
míli kolem mého obchodu bydli
asi 60 obyvatelů Z těchto bě-

hem posledních dvanácti měsíců
ne ménl nei čtrnáct bylo úplně
vyléčeno Chamberla!n'a Cough
Remedy To zajisté slouží k do-

bré jeho pověsti" Na prodej n

všech lékárníků

ťRANKE BL18S proaavař I JOS BLISS prod ovci a gen mne
P C BLISS prodávat bovéz dobytka! F A WILLMAN prodával djven

Kterýkoliv z nich pracuje v zájmu svých zákazníka

JOSEFU BLISS
komisionář se živým dobytkem

2J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska

VSemoiná pé£e věnuje se víem zásylkám i I Frant Wellraan víeQbecné v Oolfax Co

zasylatelím Pfízefl VaSe Jest uetlvě žádán b známý co řádný a svědomitý muž a ochotou
Tržni ceny na požádání --—MsBaBaaV I obslouží krajany v řeíl České

0 pouštěni dtbrtka do UraUka

Již oedilekou jest doba kdy

uilyifme nářek a itesky na veliké

straty dobytka v kornisku O

předmětu tom bylo již mnoho

mluveno a psino a rozličné theo-ri- e

uváděny než nepodařilo se

doposud ani určitě stanovití co

jest příčinou pádu -- toho aniž ja
kých spolehlivých prostředků uda
ti UČení professoři si namihajf
hlavy aby vynašli tu pravou pří
činu pádu neomylný lék proti
němu ale veškerá jich theorie

rozpadává se v prakci v nivec
ZHe vfce než kde jinde platí pří
šloví že jest skuSenost nad uče-

nost Prostí rolníci když jim

dobytek padal a nemohli se dovo

lat) pomoci od učených pánů za

čali pozorovati sami a přišli po-

kusy ku mnohým objevům o kte

rýchž možno téměř s jistotou říci
že jsou nejlepším možným rozlu
štěním celé té otáčky
" Nezáleží na tom jestli dobytek
pochází z požrání sněŽi kukuřičné

jak theorie učí neb náhlého se
nažrání stonků a listí jisto jest
že pravá příčina jest v žaludk i a
sice v jeho třetím dílu tak zva

ných knihách které najdeme u

dobytka v kornisku pádem stíže-néh- o

vždy spečené To se stává
farmářům kteří velmiopitrně ve-

škerou sněť sbírají a také těm

kteří o to pilně dbají aby nepou-
štěli dobytek náhle do pole Po

nechrne toto rozluštění učenějším

pánům než jsme my a podívejme
se po praktických prostředcích
jimiž bychom chybu tu odčiniti
mohu

Rozhodně že bude rozomno

kdy nezačneme pouštěli dobytek
do korniska náhle Dejme mu

nejdříve nažrati se doma a pak ho
na několik hodin do korný vy-

žeňme Tak zabráníme hltavému
žraní a přecpání se žaludku zvířat

nezvyklou pící Postupně může

me této předběžné píce ubírati a

dobytek poaechávati v kornisku

déle a déle NezapomeBme že

nejlepší přirozenou medicínou

proti přeplnění žaludku pící su-

chou jest voda Dobytek do kor-

niska puštěný má a musí míti do
sti vody ku které musí se pravi-

delně dohánčti poněvadž ve své

hltavosti v kornisku na ni zapo
míná Když se dobytek s pastvy
navrátil a my chceme býti jisti že

se nestane nic nebezpečného
dejme mu za nápoj okal z otrub
nebo ještě lépe připravme mu

nápoj ze semene lněného Zku-

šenost učí že přes tento není
Kdo se chce uvarovat ztrát ať
má doma vždy mleté lněné seme-

no než začne dobytek do korný
pouštěti

V teplém okalu s otrubami nebo
i kukuřičným šrotem jest nejlépe

je podávatí ale to vyžaduje dlou-

hého času ku přípravě jehož na

farmě nebývá obyčejně nadbytek
a tak se to může jednoduše udě-la- ti

tím způsobem že se lněná

moučka vysype do koryta ze kte-

rého hovězí dobytek se napájí a

ten se k němu přižene Dobře

jest když se postaví člověk na

jednu stranu a ten vodou míchá

aby se neusazovalo semeno dole u

dnaé
Snad by také postačily léky

projímavé jako jest hořká sůl

ale to jest spojeno s velikou prací
která jest v celku zbytečnou neb

lněné semeno se může podati
snadněji a jest to lacinější

Dobytek který se do korný
pouští má dostávali stále sůl k

lízání aby měl hodnou žízefi a
sám se po vodě sháněl Pak se
mu ale musí k ní opatřiti volný

přístup Jestliže jest již voda za-

mrzlá pak veškera naše snaha v

předešlém popsaná se obrátí v
nivec jestli pustíme dobytek k

napájení k vodě ledové Nevy-

žaduje to mnoho práce a nákladu

již docela žádného ohřátí kotel

vody doma a vyliti ji do koryta
dříve' než se k ní dobytek pustí
Vyplatí se lépe hřátí pA celou

zimu dvakráte denně kotel vody
než ztratiti jeden kus dobytka
Alespofi po dva prvé týdny' co se

'dobytek do koroista pouští měl

by to každý dělati

Při tom nechceme nikterak zra-

zovat! nikoho aby neničil sněti-výc- h

klasů— naopak jest toho ve-

lice potřeba byť by ani nebyly

příčinou pádu v kornisku Že prá-

vě sněť dobytku zdravou není

jako není zdravou plíseB pro člo-

věka to leží na snadě Avšak

při tom zároveB nutno zavrhnout!

způsob jakým se všeobecně sněť

při loupání korný ničí Jednoduše
se takový klas ulomí a na zem za-

hodí V nejbližším případě se na

něj šlápne To jest pravým roz- -

éváním sněti Snětivý klas se

má spáliti a poněvadž nelze

kaldým cvláště k ohni běieti má

míti každý "haskovaC kolem bo-

ko přivázaný pytel do oěhož ta-

kové pokalené klasy bází -

NepOema fádky tyto snad pro-

to i bychom nikoho chtěli v

tom ohledá kantorovali ala tím

petným přesvědčením že mohou
uchránili naše čtenáře od veliké

škody

Nezapomeňte tedy:— Dříve než

pustíte dobytek do korný ať máte
doma moučku ze lněného semene
něco hořké solí pro případ nuiné

potřeby a dosti soli k lízání kte
ron ovšem vždy musí provázeti
dostatek vody Budete li při tom

zvykati dobytek pozvolna na kor-nisk- o

ručíme vám za to že ne

ztratíte áni jcďaý kus leč že by

padl od nemoci jiné jako ku př
sněti slezinné o které si promlu-
víme v čísle příštím

Máme koma prodat Lebo JI skrmlt

Teď babo raď Kdyby tuto
otázku mohl každý farmář sám

pro sebe dobře rozluštiti tak by
letos ušetřili rolníci nejméně ně

kolik milionů dollarů Korná je
drahá to je pravda po hovězím

dobytku se sice skoro ani nikdo

nezeptá a jest v poměru k ceně

korný až nestydatě laciný Doby
tek vepřový má dobrou cenu ale

jest to zse na pováženou jak
dlouho ta cena potrvá Já dnes
mohu ku příkladu prodati kornu
za 50 centů buši dostanu peníze
hned Jestli ji skrmím selaty
tak snad po veškeré práci a mno

hých ztrátách mi přinese buši

všeho všudy nějakých 40 centů
To jest přece na pováženou 1

' Do takovéto věci nemají noviny
strkati prsty a dělati ze sebe pro
roky neb žádný neví co budou
cnost přinese a tak si může novi-

nář snadno prsty připálit jako
kdysi "náš přítel Hajdušek'' jenž
radil bodrým krajanům v Texasu

aby neprodávali bavlnu že bude

dražší a' když ji potom na ceně

kleslo tak se mu vedlo jako tomu
hromosvodu za nejprudšího hro-

mobití
Nám to ale přece nedá a trochu

si smočíme ale opatrně aby nám

nem hl žádný "kopal'' n kobylku
Máš milý čtenáři pěkný doby

tek? Víš kolik ti na něm přirůstá
z bušlu korný? Přece nekrmíš je
nom tak jako když se sází do lo-

terie? Tolik a tolik jsem skrmil
tolik a tolik mi na dobytku při-

rostlo a tak a tak mi můj dobytek
zaplatí buši korný Jestli to víš

pak víš dosti abys mohl rozhod
nouti co máš s kornou dělati My
ti ale ještě něco poradíme Jestli
máš dobytek pěkný z dobré tuč-atv- é

krve tak se ho drž a nic se

na to neohlížej co ti v elevatoru
za buši korný nabízejí Však on

přinese více Pěkný dobytek má

dobrou cenu a bude míti kolem

vánoc ještě lepší Jestli máš brak
tak se s ním zbytečně nekrm pro-

dej jej za to co za něj dostati
můžeš prodej kornu za hotové a

kup si ke kravám za ty peníze do-

brého býka a za tři roky nahradíš
si zase to co jsi snad letos tako

vým radikálním obratem ztratil
Co máme říci o vepřovém do

bytku? Ten jest dnes až nestydatě
drahý hlavně maso v městech

ale buďte jisti že nebude Jen
se řiďte vtomto případu zase tím

samým pravidlem jaké jsme vy-

slovili v předešlém odtavci a po
chodíte dobře Kdo má plno-

krevná nebo alespoň polokrevná
prasata áť je krmí— brak jest při

nynější ceně korný nejlépe utopit
jak se vylíhne alespoň" se "nepro
Žere'' a co se za kornu v elevatoru
utrží jest více než co by se utrži-

lo za prasata v jatkách Za to si

můžeme poříditi k prasnicím pěk-

ného polandchinského kančíka a

až budeme míti ve svém stádě
tuto krev zavedenou pak se mů-

žeme vždy na to spolehnouti že

se nám vyplatí prasata krmiti

nechť jest koma sebe dražší

Podziaai orba badii důkladná

Mnozí farmáři jsou toho mínění

že netřeba býti při podzimní orbě
tak opatrným jako při jarní Ten-

to náhled povstal v oné době
dokud byla půda ještě nová a mo-

hlo se vypěstovat! dosti ozimního
Žita a pšenice bez veškeré zvláštní

přípravy půdy Poněvadž ale se

maožství humusu zmenšilo byli
farmáři r údolí Mississippi a Mis

souri přinuceni aby se o orbu lépe
postarali Nejenom že jest nut- -

--no půdu dobře orati ale i další

upravování musí býti takové aby
se poskytlo rostlinám kultivova-

ným co nejlepšího stanoviska aby

nejvyšší možnou úrodu vydati

mohly
Strniště má se vždy zaorati

ihned jakmile bylo obilí sklizeno

jestli tomu dovoluje vláha v půdě
Hloubka této prvé orby záleží

ovšem též na povaze půdy samé
ale nemá nikdy býti vfce než 6

palců Hleďte aby bylo oráno
dobře a ne jen tak ledabylo jak
to bývá n podmítky strniště na
mnoze zvykem Pluhem má ae
obrátit! každý kus terně aby str
niště philo dolů a čistá ornice
vzhůru Jakmile jste několik akrů
takto podmítli vezměte hrábl a

pfejeďte pfeorané tak aby byla
půda dokladná rozmělněna Ne

HEBRASKA

Brewing Co

B JETTEE majitel

západě rozesýlá výtečný ležák

Oma&a Nebr

PRODEJ

Eau Claire Wis

Předplaťte se na

Potrok Západu

pouze $100 ročně
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leo Jeabrly na cesii ku predSasuámn
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Charles Kaufman
poj isíujití jednatel
a veřejný notář

ZnHtupuJe nejleplf nojlSťuJici epolefnoetl
prodává a kupuje majetek nemovitý vydává
přeplavní lístky i Evropy a do Evropy utd

Půjíuje pertite na nemovitý maietek

Office: 213 So 14 St Omaha Neb

Na druhém poBchodi tf

ADRESÁŘ SPOLKU

Óeoko-Sl- Dělnické Podpor Jednot)
pro aeveroiápadni státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obS Dakoty

Hlavni Jednota v Monta-omer- Mim
odbývá své scb&ze kaldé 1 pondělí vmesicl v
inl p Jana V Vanáska v 1 b veCer Velko
předseda J Mixa místopředseda Tomáš
Havel Velkotajemnfk Jakub Vondra PO
Rox 21 Mootgomery Mlnn Velkoncetnlk
Jol E £okol velkopokladník J Haruíka

C I t Mentiromery Mlnn

odbývá avé sch&ie kaidou čtvrtou neděli v

aSsícl Předseda Fr K Stanék Ta)emr'li
r Mixa Ceetnik Vojt Easanda Pokladni-

Č II Mladoěecli v Le Sueur Center

Minnesota

odbývá tvé sch&ze každou 2 neděli v měst 'i
líni IOOP Předseda Jakub Kreník tajxmník
Ft Bárta LeSueurOentor Mlnn átet J Bi
cek pokladník Váo Kráva

Č III v St Pani Mlnn

odbývá své schioe kažJov 8 střelu v měsíci
Předseda Thomas Shllda tajemník Frant
Šanda487 Hrlson ave8t PauMlnn

Frant Bélka 195 Blchmond St poal
Václ v Kotnour

Karel Havlíček Borovský i IV

Miuneapolis Minu

odbývá své sohfize každou 1 nedf II v měsíc
síni S 231 corner of Washington & Oedarave
Ho Předseda Kalcbman mÍBtopředs Anto-- i

Vávra tajemník Fr Jindra úcetnlk M Kolář
pokladník E Albrecht

Č Y v Nové Praze Mion

c?oývásvé sebnze každou 4 nedčll v měsíci
Vojta Chalupský taj F J Novot--

ácetnlk Václav Posel pokladník Jakut
j"!iboda New Mlnn

ircinenský í TI v Hayward
Minnesota

odliývá své echĎze 1 nedíll v mísící Předl
Fr Šístek mlstopředs J Funfar taj Vo1t

Pacovský Box 88 Olenvllln Mlnn rifetník
Karel Funfar poklad Matěj BenesOakland
Mlnn

Karel Veliký í VII v Nové Třeboni

Minnesota

odbývá své schftze každou 4 nedil mSsicl
Předseda Jan Klein mlstopředs Vojt Uhlíř
tajemník John Fllipek éCetnik Jan Podojil
pokladník Jan Nosks jjrnvodcl Vojt Klein
Ant VelíSek Jos Edl Fr Staska výbor účet
Jan Fllipek Vojt Uhlíř výbor majetku Jos
Halata venkovní stráž Ant Velíšek vnltřni
stráž Václav Edl posel

Č VIII Rovnost Owatonna Mlnn

odbývá své schfize každou 2 neděli v měsíci v

Íednn
hodinu dpolv síni Č S P 8 Předseda

mlstopředs Fr Bureš tajemník
Leopold Marek 8t N Klem St ttěetník Fr
Pecnek pokladník Vác Herdllfka st při-
vodil' Iiom Moravec vnitřní stráž Kašpar
Slezák venkovní stráž Josef H Vavřín

Spolek 2 IX t Plne City Minnesota

odbývá avé sch&ze každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Btochl místopředseda
Tomáš Bažil tajem Jos Bartoš box 82 Beroun
áfetník Jan Hejda Plne City Mlnn poklad
Jan éambavr Plne City Mlnn

í X Čechoftlovan v OUvla Mlnn
Předseda Karel Kohn místopředseda J

Le pečka tajemník Karel Švlhovec dcetnlk
M Petřllka pokladník Václav O Plnyhard
provodil V Jakeš vnitřní stráž V Kříž von
kovni střiž V Harazln átet výbor J Pávek

Čechle i XI v So Omaha Jieb

Odbývá řehote každý druhý ítvrtak v měsí-
ci o osm hodin vater v síni J Koutskýho Před
eda Vác Buchý tajemník Adolf Zezulák 20

a O a) éfetní k f r K?m-- 23 a 8 St pokl J
V ocásek 21 S St

Číslo XII Chradfm v Raclne Wi

odbývá své achAze každou třetí sobotu v mě-

síci v 7 hodin veder Předseda Jos Duiek 101

HagererSt taj Jos Stehlík 1H02 Mllwauket
tt„ áSetník J L Sys 1032 Hlen 8t

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red-woo-

Co Mlnn

odbývá schSse každon druhou neděli r měsíci
Předseda Karel Boaiek mlstopředs Antni
Berbus tajemník Jaroslav Kovanda Metní!

Fr Jarot pokladník Jan Švec

Číslo XIV Ladlmír Klácel

v Haage i Wt

odbývá schfize každoa druhou neděli v měsíc
předseda rrsni nosím tajemni vac ntn
acetnik Jos Mendlík Haugeo Wla poklad
Dík F i Koukl

Jan Hun ř XT Hnpklna Minn

odbývá své achtze každou drahou sobotu v

měsíci rreui w ia inutjui nruuiwi- -

ko Hopklns Mino

Xebraska i XTI v Omaha Seb

odbývá své arhUze každé první dterý v měsíci
v siní p J v tímcna rreos joa uoiejs
mlstopředs J W H roch taj Frank Soukup
llBo 13th St áétoík Jakub Marel pokl
Joaef Vopálka N W cor Sth and Williams
St přivodil Antoa Rychlý vnitřní atráž
Tomát Dotek venkovní atrii Frank Karet
A Hnlllíka K Marel výbor matetko

Číslo XTIL v Laury Miaa

odbývá pravidelně sehtse první neděli Pfed-ed- a

Martin Bartot tajem Weneel Bartol
áóetník J t Lepeská pokl Fred B Cban

ČíaU XTIIL BratH Severa
T DrywoodL Wla

tvoHlI si aialedalicf Oadníky : předseda Jas
Porna a: ittODředaeda JIH Stícek: taj J
Vlaaaik: teat Tomát Kyselko pokl Alois

FARMA II

JffV

J- - f

'1f i'-

Id "

a

4 y '
'!

p:

iit

A

r

?

4 -

s

Y 'i

v I

Měří 200 akrů: 70 akrů jest yzdéláno a
ostatní jest tvrdý les Dobré stayení a maštal
na pozemku tom pouze 4 míle od města Cadott

Chippewa Co Wis kde již je Yclká Česká osa-

da Farma ta se prodá za $3200 Vlastníme
také tisíce akrů pozemků nevzdělaných v tom
samém kraji a také pozemky na kterých je ně-

co vzděláno které lacino a na mírné splátky
prodáme Jestli míníte koupit dobrý pozemek

pište nám o popis a mapu

Cypreansen Bros
V Beneš v českém odděleni

POŠLETE TRI VLASY

K MIKROSKOPICKÉMU

PROZKOUMANÍ

Vezmřte tři vypadlé vlasy při ranním řesáni a zašlete je prof J H

Austinovi vyhlášenému specialistovi kožnfch nemocí tčšícfma se povřsti
národnf kterýž zašle vám úplní zdarma diagnosa vašeho případu po do-

kladném prozkoumáni vlasu zvláště jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplně zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připravený lék
v krabičce úplní zdarma Když zbaví vás Iiiptfl jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Anstin žádá vns byste o

tom přátelům řekli Neposílejte peníze Jste-l- i částečně neb úplní holo-

hlaví pište a najděte si vyléčení PoSlete 2c na poštovné Pište dnes na

PROF J H AUSTIN McYicto T&eater BniMim CHICAGO EL

Není žádný líný Irotovák kterýž by

I požádat kára farmera tnu mírou
jako Ha 20 IDEÁL 8e# ro-

tuje více a lápe než ktvrýkoilv jiný
irotovák dvoukoBský Jak imáso

jest to "ideál' pro irotováai
kukuřice klást aul na hrob aeb
drobná krmivo Hotovíme Je treck
velikostech "Ideál" drnhv irotováV
kt lakranjt v aoM vlechnv moáná

draky Míli bysta st alek pfeClatl
t IHantroraním eannika ZailanaJeJ

i rtejM ae po mrm

éai llllMUli f Fraraart Bá


