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ZDAKMA POŠLEME VÁM Předplať 'te se na Pokrok Západujeden balíček zázračného ldkn 1 Mkajw
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m uobrozdáni pro váš případ
bojíme každou nemoc spflsa
benon zjakékoli příčiny

nejlaclnéjžf týdenník na gdpadé pouze $100 ročnéLOOMIS VVaeh ia listopadu
Pořádá JAN JASXK

JI
Red "Pok Záp' I Z dopisů uve

používáním ne však řezem neb

hnilobou jak se to nyní z většího

dílu děje Hleďte aby šrouby byly
utažené vše Opraveno a stroj
časem nabarven a v době nepou
žívání v suchu ukryt Pak přioe
sou vám stroje skutečný užitek
Moderní hospodář musí použí-

vati takových spůsobů hospoda-
ření které přinášejí nejvčtší čistý
výtěžek Avšak poznati spůsoby
takové vyžaduje značné rozvahy a

znalosti Moderní farmář musí

řejněných v "Pokroku Západu 'o
otMMotaotaokotootJiofeoiioMoiiotoofco)tofeolioofcooiiotoofcofcotooto Nebraska

Business
vyrozumívám že západní státy
měly tuze špatné mokré a studenéJak In ti zmrzlé mano na cenř vyžadovalo všestrannější způsobí

losti než farmaření I nejpokroči
lejší farmář jest přec jen nová

počasí Zde v Loomis OkanoganV novější době uchovávají se
Co Wash měli jsme od 15lednicích ohromné zásoby mas

- — —

Čkem jak rozsáhlé a četné otázky června do 5 listopadu jenom třizmrzlého poněvadž je to až do
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' potud nejlepší prostředek k jeh pořádné deště Dne J listopadu
napadl první sníh ale ten již jest

naskytují se mu k řešení a jak
mnohé problémy zůstávají mu

nevysvětleny A následkem toho

Shorthand
Collcge

udržení Maso zmrzlé a chované pracovati více svým mozkem nežl

svaly Pracovati tělesně je dobře zase pryč a máme opět teplé po
ale práce taková nic nevydá nenípovstávají také různé spory

i po dělSi dobu v lednicích ne pod
léhá lučebním změnám v obyiej
Dém smyslu — nehnije oeměkne

li účeluou Tak ku příkladu pojednotlivých otázkách jak na ně
časí Doposud jsem se zde nesešel
ani a jediným Čechem což mi jest
opravdu ďivno neboť poloha
zdější jest velmi zdravá a jsou tu

hnojí někdo pozemek kterýž byljeden nebo druhý pohlíží
Boyd Boilding rob 17té a

Harney ni Omafaa Nebby daleko lepším bez hnoje zoře Pohled na odbor obchodní a bankovníNyní píše se mnoho o hospo
ani nezapáchá avšak kazí se přec
jakýmsi jiným spůsobem Zmrzlé
aaaso ztrácí po jisté době některé půdu kteréž by lépe posloužildářstvf nákladném či intensivním dosud domoviny (bomesteady) k

kdyby ji neoral poněvadž vykonala o hospodářství úsporném čil zabrání Oves a jiné obilí ku krme Obchodní systém odvlastnosti jež jsou k jeho výživ
práci za mokra Vojtěšxové semeextensivnlm Při intensivním honosti žádoucími masu takovému ní stojí zde 100 liber $200 K

nejbližší dráze máme 70 mil aleno naseté v pozemcích zaplevele Grahamův a Greggerkv
yBtémspodářství panuje snaha co nejvíce Tčsnopisschází příchuť a vůně jeho strá

Schválena řldltely vysžich

žkol předními obchodníky

a soudnfm' zpravodaji

nýah jest ztraceno kromě čehožz pozemku vytěžili čehož snaží se než uplynou dva roky bude semvejpí a zažití není tak dokonalým Methoda
"dotykaváStrníopisectTípřichází na zmar všechna práce s Pro každdho človčku bv mřl hrft iblldostavena Great Northern dráhahospodář docílili tím že věnuje

velikou péči vzdělávání používá
Tuto bezchutnost a nedostatek
voně nelze nahraditi šťávami ani

tím spojená a celoroční výnos z Prakticky
a dokonaleAnjriičinaV posledním čísle bylo oznámeno hráz a každý mladfk by měl věděti že

poblavnoet jest Dramo n radoatf mLrtf
jen nejlepších spůsobů strojů iráznými jinými přídavky studnice síly a koření života TI kdož

pozemku Farmář tudíž nesmí ko
nati práci bezhlavě on musí j

Škola jil není rovniZřízena před devíti lety
mnoho českých svateb a tu mne

napadlo zdali jsou zde česképomůcek semen atd Extensivoí inn urmi nasieagy poMavnl slabosti Zamlstnává nejschopntjfi uliteleLidé již jedli maso z lednic po
delší dobu doznaii že se u nich napřed dobře uvážiti a musí všech in&u Bcuieue a uocnicn ztrflt Imnohospodář naopak hledí obdělávali svatby též tek veselé jako ve staré tence neschopnosti ztráty mužské afíysvých schopností využitkovatiaby vlasti Od roku 1875 zdržovalpoíaly vyvinovali nepořádky za co možno nejlaciněji Který spů

sob je lepší to zaleží od okolno "T7PLNĚ DOICOISr-ATi- Á "
--

j KijjaKjr b vancoceiie zauajise
aby nám Mali NezanomeRti í tnv hnpráce jeho korunována byla úspě jsem se neustále mezi Němcižlvacího ústrojí a ztráta na váze

chem Schopnosti isou tak jakostí Intensivně obdělávané pozem linonárodovci a tudíž nedivte se
iftne každou nemoc apusobenou z Jaké-
koliv příčiny VypiSte svými vlastními

takže konečně museli jídelní lístek
jiný kapitál Buďto zůstávají ležetiky přináší větší úrody ale i prácezměniti To platí též o starých iuvy co vam scnazi Neodkládojte ne- -

"
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V Vm

že o poměrech našich krajanů
málo vím Teprve před rokemnimi spojená jest nákladnějšízavařeninách v plechových krabi

ladem nezužitkovány nebo přioá
Sejí slušné úroky Většina pokro

uui u neprospějete Žádným odkladem
riste nám hned a zbavte se navždy Jaké- -

objednal jsem si prval české no ::Koll nemoci kterou máte Tělesní imo
kdežto exteasivně vzdělané role

přinesou sklizeS menší kteráž
cích Takových zavařenin by se
vůbec nemělo používati Dále jest

Nejlepší a nejdokonalejží ústav na západe
$3000 uloženo min roka v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí žáku
Místa opatřena 90 proč všech loňských iákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin fey na
stravu vydélatl sl mohli

Podzimní béh poíne 2 záři

řcní kteří by rádi stloustli dostali chuťviny "Pokrok Západu a těšímčilých farmářů věnuje přísnou po-

zornost veškerým podrobnostemvšak byla za to vypěstována lacitřeba varovati se požívání starších
k junu losin se z občerstvujícího spánku
l cítili že každé tkanivo v jejich těle je
posíleno měli bv se léěiti u Tiafo

se velice na každé číslo Se srdeč

ným pozdravem znamenám ssněji Lepším je ten spůsob kterýžvaec starého mléka aneb staré
svého povolání Oni pozorují be
dlivě nejen svoje ale i jiných zku
šenosti a přijímají takové spůsoby

zanechává nám větší čistý výtěžek Frank Lintz poděkovacích dopisů dostáváme od lidi
Již pozbývali víí nadeja a kteří od náspo odčítání ceny výrobní od cel JSF Pište ai pro krásný katalog zdarma

smetany Mléko dá se udržeti po
mnoho dní žiuklé máslo se pere
a lučebně připravuje avšak každá

:PENOKEE Kanada 15 list b utrpení nezastaralejších yitfeoi byli
Muži ženy děti) Zaáuta v iiatn nnm

které jsou ne) výnosnější Oni sekového výnosu
Red "Pok Záp"! Jsem nucenastále učí a hledí využitkovati tohoIntensivním hospodářstvím ne ADRESA: A C ONG- - A M LL BM presčemu se naučili Když jedná se State fledical Instituterozumí se však žádné zbytečné

vyhazování peněz za stroje neb

potravina zvláště potraviny i

chladírnách dlouhým uchovává
ním se porušuje a pak tělo náleží
tě necyživuje V chladírnách na

jim o věc která není jim dosta OZMI-I- A NEB1286 Elektron Building "ort Wayns U4tečně známa činí s ní zkouškynářadí nad potřebu nákladné
Když pHete iinIBte aa o Pokroku Zip du 2

dáti výstrahu všem českým ženám

aby se chránily Kanady jako čert
kříže My jsme přijeli do Kanady
budou tomu v březnu dva roky
Byla jsem zde tuze spokojena
neboť se tady všecko dobře rodí
Když se vhodně zaseje hodně se

ale nevsadí na ni celý svůjnýbrž účelné použití kapitálu tamlézají se ohromné zásoby potravin
kde může nejlepšího výtěžku při Bolí záda?ale tyto ačkoliv pečlivě ošetřené HAMBURSKO-AMERICK- A LINIEDbáti svého povolání neznamenésti To je hospodářství moderní

Dobrý hospodář hledí ku př míti
stojí daleko za čerstvými

Dbejme ného domova
Flastry a linlmen-t- y

vám pomohou SpolečnoKt tato udržuje celý rok pravidelné spijenl t Evropou dvou- -
ná započíti i končití práci za svitu
hvězd aneb snad obětovati celý
život té honbě za všemohoucím

pěkné koně avšak bylo by neroz sklidí a jest vždycky jistá íroda
Co se týče počasí to je zde dosti šroubovými loděmi nejrycnieisi jizna z sew íorko do Hamburku

umem používati k práci na farmě Lodě oiijizdéji ve čtvrtek v sobotaŽivot na farmě může býti tak

šťastným' tak příjemným a tak obstojné Loni zde nebyla velkádolarem ale znamená to "praco- -koní nejdražších když může se
pohodlným za všech okolností s ti dokud pracujeme" aniž by Hambursko americká Linie jest nelsiaršf Německá Trana-Atlantic- Parol Vtato vykonati koňmi mnohem la

zima tak že mohli lidé celou zimu
venku pracovat Sněhové bouřekterýmiž se v naší zemské pouti to překáželo jinému rčení "baviti

se dokud se bavíme" Člověk ta
cinčjšími Tito vykonají práci

stejnou neleží v nich tak velký
setkáváme že nemožno nalezu

▼ební Společnost a vlastní 202 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tun 85 1
těchto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvoušronbových parolodi
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový pořet parolodí ne-
vlastni žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

zde nebyly žádné Léto bylo vel

mi pěkné a dost teplo Dne 4 li

pouze na chvilku
ale MarcSovy é

tabletky
vyléčí protože vy-

ženou těla jod
kterýž bolest onu
zavinuje

MAREŠOVY

REVMAT1CKÉ

TABLETKY

vyléři nejhorší prí-- p

a d revmatismu
takže vyletěným

povolání kteréž by skytalo kovým spůsobem pokračující můžekapitál a pak není nebezpečí ztrá
ohledu tomto lepších výhod Avšak stopadu napadl sníh tak že nyní

jezdí lidé na saních Zimy při tom
HAMBURG-A1YIERICA- N LINE

si nejsnáze dopřáti pobavení i z

něho nejlépe se těšiti Farmářtak
jako obchodník nesmí myslili že

ty následkem nehody neb nemoci
tak značným Také bylo by ueroz
umem zjednati si inženýra na roz

míření řadů při vysazování sadu

nejsou veliké Teploměr ukažme

ne na každé farmě teší e výho
dám které nám ideální toto povo
láni k disposici dává neb lellck

Jed nateli
zároveň s nulou aneb 15 stupňů
nad nulou Sněhu leží na zemi ua
tři palce

rricmou toho všeno je nepo 3e to sice spůsob nejleplí pokud

oashromažďování majetku jest je-

diným účelem existence člověka
On musí uznali že nejen vůně

hnoje jest mu souzena nýbrž že

všfm právem náleží mu podíl na

by se přesnosti výměrů týkalo alechopení těch darů jichž se lidem

již farmu domovem svým nazývají Jak jsem již sdělila byla jsem
uze spokojena a dost se mně tudostáá Farmář věnuje obyčejně

aroplav Spol
Sev-nemecké- tio

Lloytiu
Po parolodích expresních nejrychiejší jízda přes

moře za 5 dni 15 hodin a 10 minut

--SíSPřeplavni cenylas- -'

bylo by to celkem vydání sbyteč-n- é

jež by žádného zvláštního

příjmu nepřineslo Jablko "Ben
Davis'' není tím nejlepším ale je

líbilo Před čtyřmi týdny jsem seživot svůj stále unavující námaze veškerém potěšení jež nám život
takže všechen amval a láska nrn ale dověděl? jak špatné jsou tady

zfistano
Dopište si pro knížeěku kdež se

popisují je zdarma
Tabletky se prodávají po 50 cen-

tech Škatulka u vašeho lékárníka
nebo poštou
vZastaralý kašel se rychle vyléčí

užíváním Alarešova Balsámu proti
kašli 25c u Vašeho lékárníka
(nikdy se nepedlujo)
Adresa:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

276 Archer Ave CHICAGO ILL

Doptat si pro knížečku: "Nejlepší
lékař" Je zdarma

kytá
krásu v něm vymírá a utuchuje a Nejlepší farmáři užívají svýchnad výnosnějším nsžli kterýkoliv zákony že my ženy jsme jenom

otrokyoěmi mužův Zde jest jenom Po parolodích eipreBsnícn z New Yorku do Břemen $3800schopností v plném jich rozsahumetou veškery snahy jeho jest
mlti jen hojnost pozemko dobytka muž pánem jeho žena nemá prá Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen f3000pěstují tyto k nejvyššímu stupni

dokonalosti Oni spoléhají na ná Po parolodích expresních z Bromcn do New Yorku 13860
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku tBH60

jiný druh L toho vidět že nej
lepší není nejlepším v každém

ohledu Proto používejme vždy
toho co za nejlepší jsme uznali

při podmínkách nás obklopujících

va na zadny majetek Un muže

prodat veškerý svůj majetek bez
a kukuřice

Tomuto věnuje on celý svůj bodu co možno nejméně a snaží
®v-Hlavni nfadoTnaHM- -svolení své ženy a jít kam chce2ivot a celou energii Un zapo se co nejvíce podmínek jich po

volání řídících dostati pod svou ženě nemusí dát ani centu a svýmKdo hodlá státi se farmářem JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
--JÍIIlavní jednatelé pro zanadi- i-

musí bráti v úvahu na prvém mí dětem také ne Nu jest zde dosti
močálů tak že se může jít matka

tm
platíte

stě farmu celkem Chudá půda je H CLAUSENIUá & CO SSSS55SSf~i s dětmi pást a živit se travou

kontrolu Tací spoléhají se pouze
na své síly na svoji dovednost
štěstí ponechávajíce těm již jedi-

ně na jeho úsměv v nečinnosti

čekají

drahou za každou cenu pro toho

kdož musí Živobytí svoje vzdělá Tolik si zaslouží žena za všecko
své dření!? Žena kteráž muselaváním jí si dobývati Pruto by Lee-Glass-Andre- Hardware

upujícf neměl nechat se svésti

míná že i úspěšné uplatnění na-

šich snah v tomto směru není

ještě podmínkou štěstí a spokoje-
nosti možná že sezná když
všeho toho byl docílil že přec
ještě na něco zapomněl — na

svůj domov na svoje obydlí Ho-

spodář takový shledá že obydlí
své považoval pouze za místo k

pojezenf a vyspání se že zapo-mě- l

na to aby si z něho udělal

příjemný a ladný útulek kterýž

by sám o sobě byl mu pravým

potěšením Mpobý rolník v hon-

bě za množstvím pozemku zapo

různými zvelebeními na jiné stra liě ke koupi půdy jalové Dobrá

—— prodívaji ve velkém- -—

Tiftčbné vyrážené ř lakované" plechoví nAčinf — Cinkaný plech
železný pleen a aovové zhn' - Ostnat drát hřebíky nožířské
zboží oicykly stfelLe' zr raně náboje a sportovsae zoozi

ceny vysoké v obchodech

když kupováním u

nás můžete zÍMkati nejen zboží

lepší ale též ušetříme vám nej
méně ětvrtinu na hodinkách a

klen tech My máme bohatou
zásobu prsienft řetízků náuš-

nic jehlic diamantů atd a žá-

dáme poize byste te o 'vržení

půda umožňuje zvelebování kdež

to půda chudá sotva zvelebeni
SUh & Harner ulice Omana Nebr

stávající může v pořádku udržeti

Chudá půda vyžaduje právě tolik
tomto přesvěděili Dopište tibdělávání jako dobrá avšak skli- -

ze3 z ní je pouze nepatrná Na

silné půdě je člověk za svoji práci l Scvcrovy
o náš ěeský ceoník

W J Wisa a Syn

381 W 18lh St Chicago III

slušně odměňován proto pracuje
o
o

po všecka léta dřít jako kůň pra-

covat s mužem svým v polích a

děti s sebou vláčet když se ustará
nemá po smrti mužově dostat ni-

čeho! Není skutečnou otrokyní?
Po smrti mužově připadá jmění
dětem když by neučinil poslední
vůli Když by ale odkázal všecko

jmění cizím lidem musí býti žena

jeho i děti s tím spokojeny neboť
nemohou v případu tom nic dělat
Táži se nyní každého kdo má jen
drobet citu pro právo a spravedl
nost co říká takovým zákonům?

Každý zajisté musí doznati že my

ženy v Kanadě jsme skutečnými

otrokyněmi Kdybychom šly slou-

žit dostaly bychom za práci svou
mzdu takto ale pracujeme jen za

ten kousek mnohdy bídného živo-

ta Proto varuji všechny ženy před
Kanadou a před její krásnými zá-

kony aby se nestaly otrokyněmi

míná na vše co zpříjemňuje náš

Život a činí jej hodným žití Ob-

chodník lilndí si SVČhO obchodu

proto aby zařídil si pěknou do

nácoost útulný rodinný stánek
Proto í farmář měl by farmařiti

proto aby získal sobě i své rodině

f% vvvvvvřv --

yvvvvvvvvvvvřvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Q

1440 akrů dobrého pozemku na

prodej 2 míle jižně a východně od
českého městečka Dwight Neb
Tento pozemek jest tak zvaná

Clarkova ranče která byla minulý
měsíc prodána a nynější majitel
hodlá ji rozprodati na menší far-

my od 160 do 240 až 320 akrů a

sice následovně:
Číslo 1 — Severozápadní čtvrt

sekce 26 a půlnoční půl ze severo-

východní čtvrtě sekce 27—13 4

240 akrů 130 akrů vzděláno do

brá studně živý potok obydlí
maštal vše ohraženo drátem

cena akr
Číslo 2 — Severo-zá- p čtvrt a

polední západní čtyrycítka ze
severo-výc- h čtvrtě sekce 27 — 13
—4 200 akrů 3 míle jižně a vý

Oom MASNÍ KRÁM Severův

Olej sv
o
c
o

ItAtMOffln

ia již stran města vlastni krajanl

ílslo 1344 jiint 13 ul

Největšl zásoby masa všeho druhu

VVtl

Severův
Balsám

pro plíce
jistý lek proti

kašlu nastuzení chraptivo-st- i
zánětuprůdušek a plic

chřipce záškrtu bolestem v
krku a všem chorobám plic

o
o
o
o
o
o
o

o

vždy uleví bolesti
tisrnus neurahniuzenek saláma šunek a vfihec všeho co

o
o
o
o
o
o

v obor tento spadá vymknutiny dnu přemoze
chodně od Dwight a 7 mil západ

Ceny levnější nei kdekoliv jinde

jako jsme se staly my Ž até Spoj

Státy na pořádek! Tam jest aspoň
Žena ženou má alespoň tu svou

třetinu tak že po smrti mužově

ni a všechny záněty
Cena 60 contů

ně od Valparaiso 80 akrů vzdělá
Cena 25 a 50 centů

0SrWWWrrVrrrrrrrSrrrrrrrrrrArr0má být od Čeho živa kdežto zde Vtoe a pMnu zařízen?

no a drátem obehnáno Zname-

nité stavby které stály dřívějšího
majitele přes $3000 Cena I50
akr

snad musely bychom zemřít hla

a větší chutí čímž majetek jeho
vzrůstá chudá odměna z půdy

jalové není Žádným povzbuzením

spíše vzbuzuje u nás nechuť k

práci Ovšem jsou též lidé kteříž

neatchajf se odstrašiti nezdarem
a pracují s tím větší odvahou

uskrovBujíce se na všech stranách

až konečně přec jen cíle dojdou
ale což je to za vítězství když
stálo nás nejlepší náš věk? Hleďte

získati vždy pldu co možno nej-

lepší
Co se nářadí hospodářského

týká je vždy nejvýhodnějším kou

piti nářadí nejlepší totiž takové

jež je nejtrvanlivěji! a koná práci

nejlepší v největším množství

vyžadujíc co možno nejméně síly
Cena jest významu podřízeného

Nejnovější patent nebývá vždy

nejlepším ačkoliv se třeba takým

býti zdá když stojí na platformě

pod dozorem výmluvného jednate-

le Nový vynález musí býti pou
žíván v poli aspoB dva neb tři

roky aby se mohly napraviti vše

cky jeho nedostatky
V nynější době kupují farmáři

příliš mnoho nářadí neboť hotoví

se zvláštní nářadí pro každou jed
notlivou práci Avšak to se vždy

nevyplácí Pakli bychom měli pro
některé nářadí potřebu pouze ně

HostiJBC a Restanrantdem kdyby se nad námi muži
Číslo 3 — Polední a západní nesmilovali ▼

vlMtni
Severův
Krvečistitel

o
o
o
o
o
o
o

A pak tu maji ještě jeden pěkný

o
o
o
6
o
o

J W HROCH
čtvrt a půlnoční a západní čtyry-
cítka z polední a východní čtvrtě
sekce 27—13 4 200 akrů 3J4

jižně a východně od Dwight a 7%
mile západně od Valparaiso 140
akrů vzděláno ostatní pastva

1Ž45 jižní 13 ul Omaha

fifzný Metzftv ležák stále na řepu
Nejlepší vína likéry a jemná

doutníky
Sladká vína glon od 7ric nahoru

Kořalky galon od $1A0 náboru
Črské Importované kořalky ako
roztopěinka maudlovk rosol k a

bílý punš 2 50 gal Tel B1824

Vše drátem ohraženo dvě artéz

pohodlí
Obydlí farmáře nemělo by v

žádném případu býti pouhou bou-

dou ss prérii stojíc! esc rnžlc by
okrášleno býti krásným okolím

obklopeno jsouc stromovím buj
nou zelení trávníku a okrasným
í ovoce nesoucím křovím Okolí

obydlí farmáře nemělo by býti

rejdištěm pro vepřový neb hově-

zí dobytek pro ten je místa dosti

jinde nýbrž místem zábavy pro
ně) a pro rodinu jeho S takový
mi poměry však ceshledáváme se

na každé farmě Mnohý farmář
vé a ?vé rodiny potřeby staví na

poslední místo

Farmář měl by si zbudovali to

aejlepší obydlí jaké mu prostřed-

ky jeho dovolují Pozemky ko-

lem obydlf měly by býti krásně v

trávníky a zahrádky upravené
okolí pak budov měly by zdobiti

tioné stromy a okrasné keře
K okrášlení farmářského obydlí

askytá se nám velmi mnoho

prostředku kteréž nežádají leč

jen trochu času abychom si je

zajistili proto je oeodpustitelno
nepoužiti jich Strom tu a tam

zasázený veranda révou porostlá

plot oddělujícf nádvořf od ulice

pěknou zelení pokrytýletobrádek
čistota kolem dokola trávník před
a snad ta stavením to jsou vesměs

věci obydlf vhMa a útulnosti do-

dávající aniž by stály zvláštního

nějakého vydáni kromě práce

děrní farmařeni

Není snad zaměstnání kteréž

by poskytovalo většího pole k

schopností a jež by

O vyléčí všechny krevní a kožní nemoce krtice vředy O

g nádory růži slaný tok zvětšené žlázy g
q a všechny syfilistické nemoce q
O $100 O

ské studně í$o akr

Číslo 4 - Severní půl sekce

zákon Zde misí mít každý pole
svá obražena plotem sestávajícím
z pěti drátů na několik stop od

plotu tobo nesmí se půda vzdělá-

vat a když by se dostal na takto

opiotěný pozemek dobytek a spů-sobi- l

nějakou škodu jest farmer

oprávněn k náhradí Kdo však
nemá kolem svých rolí plot tomu
může dobytek všecko sežrat a ne

dostane ničeho ano on nesmí ani

dobytek z pozemku svého vyhnat
ani psa na něj poštvat Takové

jsou zákony v Kanadě! Zůstávám

vaše krajanka L Č

28—13—4 320 akrů 50 akrů
vzděláno vše drátem obraženo

35 akrů alíalfy ostatní pasture O
živý potok protéká pozemek

o
o
o
o

Severův

SilitelÍ37 50 St
Cislo 5 —Poledni půl sekce 20

Faul

Minneapolis
Duluthjaké dva neb tři dny v roce a

ledvin a jater g
—13—4 320 akrů Vše drátem
ohraženo živá voda 100 akrů
vzděláno 3 Já mile jižně a východ

Minnesotská a

Severův
životní
Balsám

upravuje zažívání povzbu-
zuje chuť k jídlu přemáhá
zácpu bolesti hlavy a všech-

nu slabosť I lodí se zvláště

pro lidi staré a slabí

Cena 78 centů

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Po nílHkfch 11 Dtdeaát mkfi dá val v matky přtvádi tyto orgány k pra ODnu Wibsijw' Hoothimo Strup ilítkám

mohli práci žádoucí vykonati dosti

uspokojivě jiným nekupujme je
Veliké sumy přicházejí ročně na
zmar nedostatečným ukrytím ho

ně od Dwight J37 50 akr videlné práci léčí překrvení
krvavé močení písek řezav- -

o
oČíslo 6— Polední a východní

ku zánět ledvin žloutenkuspodářských strojů Žádný jiný čtvrt sekce 20—13— 4 160 akvfl

Wisconsinská jezera
Milwaukee

Waukesha

Dakota Hot Spriug
Deadwood

Providence R I

Portland Maine

9rfm v d(iM rirQHtu tubo HfviM přípravo
▼ánv o klid antai dobou nemocnými ditkaml?
Pakli ano pUle l Ihned o láhev 'Mra

Syrup'' k d&Uikému vzrostu
iuijS Hodnoia Jeho J neocenitelná Tento
uleatt malému trpltell vokamtlka PHdriuJ-t- e

se ho m&tky neuděláte lidnou chybu
Tento vyléCi prfnnm pravldluje střev a žalu-
dek předejde větrové kolloe obutékiuje é

Bmlrfiuje ftiuél a dodává občerstveni a
ilu celému lilu "Mrs WlnsloWs Soothlng

míle jižně a východně od a katarrh mechyre

Cena 75c $128

o
o
oDwight živá voda vše drátem

oohraženo cena I35 akr

obchod nemohl by za těch okol-

ností existovat! kdyby měl dozná-

vat! tolik ztrát na avých strojích
Snažma se míti nejen nejlepší

stroje ale hleďme jim věnovati
též nejlepší péči Hospodářské
nářadí mělo by býti spotřebováno

O další podrobnosti dopište si Byrup pro aeuicou onmenu suoa miprijemnou cnur a je aeisn na preapia jeanono t
snamenltéllího a oelstariino tenikého lékna adresa NORTH-WESTE- RN DRAHA
a ošetřovatele ve Spojených Státech Je na
prodej u viech lékárníka na celém svitě C- -LOUIS J KUDRNA 14011403 Farnam St

Omahana dvacet ptt oenta láhev Vidy (ádejta Jea
'Maa WiaaLOWa Bootmio Braor"I5kj Wahoo Neb


