
jen polovici toho co by věděli po-

třeboval A přec jest dotud mnoha

tikových jit sestávají v ohledu

vzdělávání se úplné netečnými
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I Hospodářská Besídka l
1C

vržencem téhož Když jsem se

ho otázal co vlastně anarchie je
totiž jakýž jest cíl její tu mi bned
1 velkou chutí vypravoval a vyli-čov- al

eay krásné ráje — budouc

nosti za vlády anarchie Když

jsem se bo ptal jak to vše doká-

zali tu odpověděl Že "dostat
anarchii k vládě ať již tpůtobem

Frida JAK JANÍK
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i Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i:

měry lidstva zlepšili a kdyby to

bylo k jeho blahu Než kdyby
něco podobného učinil jednotit
vec bylo by to přímým šílenstvím
a křivdou páchanou na sobě

tamém
Člověk jenž od svého mládí Žil

na venkově na farmě nemůže si

ani představiti jak dělníci v mě-

stech smýšlí skutečně o tvých po
vinnostech občanských Darmo

povídali Lidé kteří se ve prázdné
chvíli baví jen nadáváním kapitá-

lu aniž by si vzpomněli Že oni

jsou to vlastně jimž by nadávky

ty vlastně patřily pro to že sobě

nehledí občanských práv svých a

povinností nevědí opravdu co

chtějí tím dosíci Ovšem Že tím

jakýmkoliva bude prý to hotovo"
SAVANNAH Ga 35 prosince

190a— Red "Pok Záp"l — Již
se nim dostavila zima Unes

máme pouze 36 stupňů nad nulou

Na otázku mou jak by vlastně
anarchie vládu vedla odtuSi]

by udělali dobré zákony a podle
těch že by se muselo vše řídit"
Tázal jsem se ho dále proč vlast-

ně není možno zákony ty udělat!

hned načež mi odpověděl že tím

myslím že do rána zimy ještě
přibude Zima však zde netrvá

nikdy déle než dva neb tři dny
načež jest opět teplo dešť a

chladno se střídají a bohdá že se

již bez toho uhlí nějak obejdem

jsou vinny strany republikánská a

demokratická kteréž obě nadržují
kapitálu- - "Ale'' odpověděl jsem

padku zvaného záboj neboli

pokrutina (oil cake) ke krmení

dobytka Též konány zkoušky
zda liž by se nemohlo pokrutin
těchto používat! jako potravy lid
ské Jelikož pokrutiny ty obsa

buj' 47 procent bílkovin a 9 pro
cent tuku a škrobu a Btojí pouze
asi pět centů libra upoutaly na se

pozornost německých vědátorů
Proto byly mlety a pak delší dobu

vařeny ve vodě aby se z nich

připravila polévka neb omáčka
kteráž se předkládala nemocným
v nemocnicích Mnozí kdož ji
okusili jedli a patrnou chutí ne

snad jen jednou ale státe a stále
Při tom ovšem neděly se žádné

zkoušky vzhledem k stravitelnosti

jich a proto možno říci Že použí'
vání pokrutin podzemnice je te

prvé v období zkušebním

že lid takto pochybuje jsou ještěPotřebovali bychom zde vlast
proč si tedy volí lid za zástupceně v dílně v níž pracuji již 17

více vinni řečníci -- lenoši kteříž
lidu malují straky na vrbě místo tvé takové lidi kteříž nadržují ka

roků demokratického presidenta
třebas zase p Grovera Clevelan-d- a

na vyčistění dílny Pracuji

pitálu a proč nevolí zástupce své?"
Na to zůstal mi krajan odpověď

aby jej ponoukali k přemýšlení a

objasnili mu stav věcí ve skutečné

podobě Ano tito klamači lidtotiž v dílně kde se vyrábí všech-

ny potřeby ode dřeva na sUvby

dlužen a já doložil jsem: "Jestli-
že lid nemá více rozumu nežli

aby volil zástupce pro monopoly
ještě více zatemňují a štvou druha

Poslední dva roky jsme měli velmi
s těmito stranami stěží by věděl
co dělá když hy volil pro své zá

proti druhu Do třídy těchlo
klamavců patří všichni náboženští
střeštěnci fanatikové političtí i

fanatikové nevSrečlí O kněžích
ani mluviti nebudu neboť ti by si

to měli vzíti nejvíce k srdci je-l- i v

nich jen trochu citu lidskosti a

konali svou povinnost a dbáti

pilno takže se těch odřezků a

nahromadilo tolik že (o

všude překáží uvnitř i venku
kdežto za p Clevelaoda jsme měli
všude tak čisto že zaměstnavatel
často poslal Černochy aby po
dráze sbírali shnilé polštáře a

Hlavní cena
každého léku spočívá 1 v Jeho příjemné chuti 2 v tom
že neobsahuje žádnou Škodlivou ba ani nespolehlivou
přísadu a za 3 že jemní působí nijak přirozeným výko-
nem nepřekážeje bokonali vědomost o tom jakým lék
bvHi má spojená a nejlepsími prostředky k jeho zhotove-
ni umožňuje Marešovi společnosti upokojili požadavek
po léku jednoduchém zdravém a zároveň účinkujícím
Léky kteréž mají příjemný účinek a zanechávají systém
v přirozeném stavu zdraví neoslabujíce jej mohou se ji-
sté odporučovat Zde jich podáváme nžkolik kteréž by
se míli chovati v každé domácnosti:

MAREŠŮV BALSÁM PROTI KAŠLI
Tohle je docela spolehlivý rodinný lék proti kašli

hlasu suchému šimrání y krku jakož i ná-

chylnosti záSkrtové Lahodným jest že dčti ho béřou

rády Cena 25o a 50c

MAREŠŮV LÉK PROTI NASTUZENÍ

jest nejjistfijsí nejpříjemnčjší a nejrychlejSÍ prostředek
proti chřipce nastuzení v hlavě spojeným s bolením hla-

vy Velmi dobrý lék když se béře ve spojení s Marešo-

vým balsámem proti kašli Škatulka 25c

MAREŠOVY PROJÍMAVÉ KAPSLÍKY

jsou výtečným prostředkem proti zácpč žlučnatosti bo-

lení hlavy a nezáživnosti spatné chuti v listech kyselosti
žaludku ztrátě chuti k jídlu a jiným nemocem kteréž
povstávají z nepořádku žaludku jater a vnitřností Cena
25c škatulka

MAREŠOVY RHEUMATICKÉ TABLETKY

vyléčí revma v kloubech i v nohou Tohle jsou nemoci
krve a ledvin mčnivosti nofasínestíídmosti v jídle a pití
nedostatku pohybu přílisnosti práce a nepořádnosti živo-

ta Všechno to slouží k znečištění krve a ledvin Přiveďte
tyto do práce vyžeňte nečistotu z krve a zbavíte se u

Cena 50c škatulka Laskavě si vzpomeňte že

Marešovy léky se dají koupiti pouzo v lékárnách a nepe-lUu-

se nikdy Také je můžete dostat po?lete-l-i určený
obnos na adresu:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO SlATDoptáte si pro bezplatnou kuížečku "Nejlepší lékař" £

práce bylo Že to mnohdy nestálo
toho aby svěřenci jejich vynikali
znalostí nejen svých občanských

Kile a karafiáty
Za vlech kvitia jsou v zimě

nejoblíbeníjšl růže a karafiáty ale

jsou bohužel také nejtěiší pěsto
vati v obyčejných místnostech'
Máts-í- í výslunnou kuchyni kde
nemrzne pěstujte je každopádně
tam Když jsou v květu můžete

je postaviti do jiné světnice pro
okrasu ale dejte je vždy zpět
jakmile počnou květy vadnouti
Pára jakož i částečné měněni
vzduchu kteréž má se v každé

kuchyni díti slouží znamenitě
vzrostu skorém každé rostliny

Co ne půdy týče můžeme si

udětatt znamenitou růžovku smí-

sením jílovité hlinatky dobře

mrvy chlévského a písku
Karafiáty vyžadují půdu lehčí

proto místo jílovité hlinatky bere-

me dobrou blínu zahradní
Kostní moučka je znamenitým

hnojivem a používá se jí kávová
lžička na jeden šesti neb sedmi

palcový květináč Musí se pěkně
do blíny zakutali Květiny každý
den ponořme do vody aby se z

nich opláknul prach dvakráte

týdně je ponořme do vody mydli
nové a neb jdeme mí i Žádných ne-

snází a hmyzem
Hlínu na povrchu udržujme

vždy rozmělněnou a pakli zpozo-
rovali jsme uvnitř červy zalejme
ji vodou vápennou kterouž si

připravíme uhašením jako pěst
kusu vápna v kbelíku vody Pak
učistěnou vodu slejeme a chováme
ve džbánu dokud ji potřebujeme
Touto vodou se mjsí květináč
zaliti důkladně aby se jí všechna
hlína prostoupila Jsou-l- i v ní
čet vt vylezou navrch aneb do
tácku spodní dírkou květináče

Vápenná voda slouží k odstrašová-
ní zakyslosti blíny a může se jí a

úspěchem použiti dvakráte až

třikrát za zimu Vše čeho je
zapotřebí je tedy dobrá hlína

vlhký vzduch hnojení čerstvý
vzduch a každodenní ponořovací

koupel
' Pakli budeme toho hle-

děli sotva setkáme se s nezdarem
Kdo má skleoník pro toho ovšem

návod tento neplatí

práv ale i povinností
ani za to aby se rozdělal oheň
A vzdor vší té zkušenosti jsou tu
občané přece jen zatvrdlými

To však není ještě vše My

Též se zde utvořil zvláštní trust

máme v Americe nejrozšířenější
časopisectvo jenž má veliký vliv
na vzdělání občanské A zdaž tyto
časopisy nehřeší samy také na
tomto lidu? Bale ano! Pohled-

něte jen do většiny našich časopi-
sů a seznáte že jejich vzdělání

jest pouze jen jednostranné a co

Základové krmení dobytka

Každý zajisté ví že prvním
úkolem píce jest nahražovati opo
třebovaná pletiva v těle sloužiti k

vývoji zvířat nedospělých a dodá
vati tělu síly a tepla K účelům
těmto slouží jen stravitelná část

píce Proto se píce oceňuje dle
toho mnoho-l- i obsahuje stravitel-

ných bílkovin a uhlohydrátu jak
se pro jednotlivé druhy dobytka
hodí Druhou otázkou jest jak
mnoho těchto látek dobytče po-

třebuje a jakém poměru má je
dostávati A poměr ten liší se
dle toho k jakému účelu se do-

bytče krmí zdali krmí se na maso
k práci aneb na mléko

Vůl stojící ve stáji spotřebuje
zajisté méně látek výživných nežli

jiný kterýž jest celý den zapřažen
v tahu Zvíře pracující totiž spo
třebuje při tom jistou část svých
svalů kteréž musí býti nahrazova

stupce anarcbistické A tito
všichni vůdcové vaši a učitelé

anarchismu kdysi patřili k jedné
neb druhé nynější velké straně

politické a mohli jste si je zvolili

když jste je uznávali za spasitele
lidstva a mohli jste snáze přijíti k
cíli nežli zakládáním nové strany
která není nic jiného nežli jen
zase strana A byl-l- i byste opět
tak liknaví a tak nedbale si hleděli

svých práv i v této nové straně

jako děláte nyní pak nejste

schopni ani k vedení sebe samých
a nevzalo by to příliš dlouho ie i

tato strana by vám nepostačovala "

Než musím již ukončit neboť
hodina duchů se blíží a tu není

radno bdít Jestliže pak jsem vás

páni socialisté trochu přísně
skři-tisov- al

věřte mi že to myslím s

vámi upřímně třeba že se hlásím

ke straně republikánské Ale
nechci aby strana tato kontrolo-

vala mne nýbrž já pokud síly mé

stačí budu chtít kontrolovat ji a

sice volebním lístkem a zbudová-

ním téhož Ostatně ukáželi mně

někdo jak možno lépe se spravo-va- ti

jsem volným chopili se toho

prostředku Váš Fr Selement

jenž se mohl státi velmi nebezpeč-
ným mnohým paničkám Než na
štěstí dříve než vešel v platnost
rozpadl se Páni pekaři se totiž

zapřísáhli že nebudou dávat Žád-

ných "kejkú'' ba že je nebudou
ani péci A tak mnohé paničky
jež si je doma samy dělají a pak si

je k pekaři pošlou upéci měly o

výhodu tuto přijít Než všude se

lidu poskytnou několika poučnými
články to z něho opět vší mocí

vytlukou uveřejňováním sensač
nich krvavých románů kteréž

zaujmou celou mysl čteoáře jenž
Nebraska
Business

peklo opět jako obyčejně Stále

jsem zde samojedoý Čech'
velmi snadno zapomene na to co

četl dříve a s nesmírnou dychtivoS úctou Váš Ant Jiran

YUKON Okla 27 pros 1902

stí očekává příští číslo toho které-

ho časopisu aby již zvěděl jak to

ShorthandRed "Pok Záp"l - Děkuji za dopadlo s Rašínem Lichtekem
Civ i "h ffcatd Možná že mi bude namítá

College
laskavé povzbuzení k častějšímu
dopisování Ostýchal jsem se

vždy psáti něco do časopisu ježto
l:v í-

-
no že české časopisy jsou daleko

pozadu s přinášením krvavých
škvárů za jinojazyčnými Rád to

C --- - J&KmM

Uí&&&im&& Bovd Bnildintr roh 17té apravopisu hodně pokulhávám

ný látkami bílkovitými jež v píci
se nalézají Kromě toho vyvinuje
zvíře pracující sílu kteráž rovněž
látkami výživnými pící dodávána

býti musí Zvíře ve stáji stojící
musí sice dostávati jistou část bíl-

koví tých látek neboli proteinů

aby mohlo plniti důležité výkony
tělesné jako jest trávení vyvino

připouštím ale ať již to činí ty HameV Bl Offlahí Neb
Pohled na odbor obchodm a bankovní -Vždyť jsem nepsal skorém ničeho

od vyjiti ze školy a to co jsem se

tenkráte v Čechách naučil za
neb ony jest a zůstane to hroz Prémie Tok Zip" XXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX jaX)JKXXW)30JWXXXXXXXX

doby kdy školy patřily pod dozor MyeueDí"rDíe!r'tI0d0"Schválena řliltely vyššíchPo dlouhém rozpakování odho

nýn hříchem páchaným na čte-

nářstvu neboť tím vedena jest
pokolení nynější do zadu t niko-

liv ku předu Vím z vlastního

svého pozorování že osoba která

kněží velmi snadno jsem zapo-
mněl Do školy jsem chodil pouze

Qrabam&v a Greggernr
i"'aytén

vání tepla dobou zimní obnova
srsti atd avšak kdyby se krmilo

dlali jsme se konečně dávati letos

opětně prémie a sice za doplatek

10 centů tyto kalendáře z Čech:
žkol předními obchodníky

a soudním'- - zpravodaji - - -

do 9 roku svého stáří načež jsem
pomáhal otci živili rodinu Byl

tímtéž množstvím jako dobytče
pracující zajisté by při tom

náruživostí čte tyto romány a iObčanský kalendář koruny svato ruuuu
Augliřiiia-rd- Me

sleduje pilně jejich běh jest dalejsem nejprve zaměstnán v uhel václavské
ko pozadu se znalostí svých ob Vlast nový prostonárodní kalenných dolech kdež jsem setrval až

do věku 14 let načež jsem dělával
Zřhena před devíti lety Škola jil nent rovni

Zamfstnává nejschopnljH utitelečanských práv za těmi kteříž dář a
- Kráva potřebuje nejen dostatek
látek k bytí na živu ale ona musí

áostávati též dostatek bílkovin a letě cihly a v zimě opět v ublo--
Velký Slovanský kalendář s krá

sným obrazem titulním "Jan Husuhlohydrátů aby měla z čeho vy

krváků těch si nevšímají Jsou
též některé časopisy kteréž sice

nepřináší podobné otravné romá-

ny ale zase jen křičí a boucharon-sk- y

hlásají jaké bezpráví páše ka

dolech Má mzda od 9 do 14
roku obnášela 25 kr r m denně
Z toho jsem si musel platiti olej

tvořovati mléko Mléko obsahuje před králem Václavem zastává se

práv jazyka českého1'vodu tuk bílkoviny (sýrevinu
známou jako tvaroh J cukr a popel

kolik- - jsem bo spotřeboval což Za doplatek JO centů mohou ob- -

činilo asi 5 kr denně Od 14 pitál na dělnících jak je dře a držeti předplatitelé na 'Pok Záp
roku svého stafi vydělal jsem v Amerikán největší a nejlepší

kteréžto látky tvoří se vesměs ze

součástek píce Když není dosta-

tek bílkovin tuků a uhlohydrátů

Nejlepší a nejdokonalejší ústav na západe

$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích

$2500 uloženo v novém zařízení edfcoru obchodního

Dalši poschodí pronajato k pohodlí žáku

Místa opatřena 90 proč všech loňských žákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin ty
stravo vydélatl si mohli

Podzimní bíh točné 2 září

zimě 40 kr denně a v letě jsem i

:

kalendář česko-americk- ý jehož

pravidelná cena obnáší 50 centů na

otročí To by bylo ještě jakž
takž v pořádku jenom kdyby ta
kové časopisy při tom nezapomí-

naly povzbuzovat lid a poučovat

jej jak lze učinili zlu tomu přítrž

mel plat od tisíce cihel a sice
zl 50 kr od vystavení tisíce ci Na prémie tyto mají nároky

hel na určeném místě Práce v

v píci kterouž právě podáváme
tato nahražuje nedostatek pro ně-

jakou dobu z vlastního těla a

počíná utrhovati buď na
hodnotě neb na množství mléka

pouze ti odběratatelé "Pok Záp" W Pište si pro krásný katalog zdarma

Ohikj podzemní Peanuts

Ve Spojených Státech vypěstuje
se ročně přes čtyři miliony bušlů

podzemních oříšků plodů to pod-

zemnice olejné z kteréhožto

mooŽBtví použijí se jich celé tři

čtvrtiny totiž tři miliony bušiů k

pražení Zbytek tvoří plody špat-

nější kterýchž se nepoužívi k

pražení nýbrž k dělání různých
ořechových cukrovinek a podob-

ných věcí Proto není zajisté
divu že jsou oříšky tyto všeobec-

ně známy Až doposud se plody

podzemnice nepovažovaly za

spíše za pochoutku
avšak můžeme zcela jistě očeká-

vali že tento velice výživný a při
tom laciný plod našeho jihu bude

v budoucnosti používán četnějšími

způsoby zvláště ve spojení s

jinými potravinami nežli až do-

posud
Pražené oříšky rozemleté na

mastnou moučku a obyčejně roz-

dělané s vodou na hustotu mátla

prodávají te již nyní a přípravky
té se používá k mazání na chléb
A jsou mnozí již si pomazánek
tento libují dokud nepozbyl své

čerstvé chuti
V přítomné době není úroda

oříšků podzemních v této zemi

dosti značnou aby se jicb použí

cihelně lest velmi těžká Ráno kdyby mu též připomínaly aby kteříž zapraví předplatné nejmní
ve dvě hodiny jsem vstával a pro příště utlačované třídy občan do 1 ledna iood

ADRESA:mnohokráte jsem slýchával na A C ONG-- A M LL B presS úctou Vyd "Pok Záp"ne-l- i na obém Skoupý hospodář
hodinách plaských biti jedenáctou

stva k tomu hleděly by na miste

kapitálu pomáhaly samy sobě a

aby ostří zbraně jíž k obraně své
šidí sebe tak dobře jako krávu O-A--

H NEBhodinu noční když jsem se ubíralOna trpí hladem vzdor tomu že Prodám vaši farmu
její žaludek jest pln jalového sena mají místo proti sobě obrátily ve

svůj vlastní prospěch

na lůžko upravené z prkna Pod

hlavu podložil jsem si cihlu přespři tom hubeni a nedává tolik
A chcete vědět kde že dělníktuto jsem přehodil malý kabát a

mléka kolik by ho dávat měla HAMBURSKO-AMERICK- A LINIE
přikrývky jsem obyčejně neměl

Její mléčné žlázy jsou sice strojem
aneb třída pracovitá vůbec zbraň

tuto má? Má ji ve volebním

lístkul Než na tom není ještě

žádaé V cihelně jest prá:e těžká

a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě DaKOtách

Wisconsinu Canadě a

jinde vzdělané a ne-

vzdělané pozemky od

$S do £10 a výše mírné

splátky
Pište co chcete na

podivuhodným avšak nedostačují

přece k tomu aby přeměňovaly v namáhavá ale přece není tak ne
dosti Test mí podotknouti žezdravá jako v dolech

bílkoviny obyčejné látky btzdusí- -
Od tvého útlého mládí odbíralkaté z hrubého vymoklého a ne tuto zbraň tento volební líslek

musíme si my třída dělnická

Společnost tato nariuje celý rok pravidelné spojení t Evropoa
loděmi ScjrjťhlťjSí jízda i New Yorkn do Hamburku

Lodě odjíždějí re čtvrtek v Sobola

Hambursko americká Linie lest neisiaríí Německá Trans-Atlaatic- Para]
vební Společnost a vlastni 203 lodi majících úhrnnou sassnost M1Í68 tun 85

těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouíroubovýck parolodí
které Uu pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parlodl b
vlastní žádná Jiná společnost Ohledně přeplavu a een obratto se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

chutného sena neb pilin Uk jako
farmář není to dělati máslo z mlé urobili sami Právo k tomu máme

jsem sociální Časopis myslím ze

se jmenoval "Dělník" a vycházel
ve Vídni Později když mu další J W Glmliipslrýka sbíraného Ona musí tudíž do

a my máme k tomu tane moc jen
jest třeba abychom práva toho a

vydávání ve Vídai bylo zapověz
Z— 137 Endicott Arcade

ST PAUL MINN
stávati nejen dostatečnou zásobu

krmiv ale v nich i dostatek látek no vycházel v Prostějově pod moci také použili Jestli ale jsme

takovými lenochy že nám jest inázvem "Duch Času-- Byv tedyvýživných kteréž jsau k odměšo
od útlého mládí tvého čtenářem líno něco podobného pro svou

obranu učiniti pak nezasloužíme Yta5 a DohodlcB zatížení
dělnického listu sociálního není

divu že jsem o otázce té velmi

vání mléka nezbytnými Dokud

neporozumí hospodář téta otázce

a dokud nebude jí věnovati plnou

pozornost nemůže býti ani řeči o

nic jiného než abychom karabá 1Wiic a
mnoho přemýšlel a nebylo jediné

čem kterýž jsme si sami na sebe

upletli dostali řádně bití Dejme Tlutnl

úspěšném a výnosném mlékaření schůze veřejné ani jediné tajné
schůze dělnické abych se jí nebyl JW HROCHKráva musí st považovati za jakýs

tomu že dnes nebo zítra došlo by
k revoluci že by se lid dělný po-

zvedl k boji proti bezpráví na něm
súčastnildruh živého stroje Ona přijímá
Než nebudu déle vypisovat! běh

surový mattrial v podobě píce 1

páchanému a že by zvítězil Dej

HOTEL PRAGUE 0

na rohu 13 a William ul Omaha

Čialá a pohoďEŽ zařízesč pokoje pro ceúující jako t výborná česká

strava a vzorná obíluha Y hostinM obdržíte výtečný 8TORZŮ V LEŽÁK

nejlepSl druhy vln likéru a nej jemnější doutníky

Krajané zavítáte li do Omany návítčvou ubytujte se v hotelu Praha a

ušetříte nejenom penčz ale zbavíte e 1 všelikých násnází 8

Tel L1824 O přizefi krajanu íádá VINCENC J DOBROTSEÝ

přeměOuje jej v mléko Spotře

buje li se málo materiálu nemůže
me tomu že by to byla strana so-

ciální anarchistická aneb i jiná

Života svého v Čechách neb byl
velice jednotvárný Ve 24 roku

tvého stáří přesídlil jsem te do

Spojených Států Že jsem tu bez

íztójuniis ni umana

Rlxný Metifiv ležák itále na řepu
Nejlepší vína likéry a Jemné

doutníky
Sladká vína galon od 75c nahoru

Kořalky galon od $160 nahoru
České importované kořalky jako
roztspčinka maudlovka rosolka
bílý puni380 gal Teli B18Í4

se vyrobili mnoho výrobků boto
Prosím vás povězte mi jak byste

vých Pakli vlak neodměSuje se
pak vše zařídili a jak vedli vládu?

časopisu nebyl jest jisto Pokráva ani za štědré krmení pak
Jaké byste dělali zákony ku řízení

uplynutí 18 let mého zde pobytu
téže? Či byste snad chtěli míli

měli bychom se jí bez odkladu

zbavili neboť jsou u dobytka též seznámil jsem te skaro te všemi
právo pěstní? Nemůžete na to

četkýmí litty zdejšími vlech tmějisté plamenné vlastnosti kteréž

se ani krmením překonali ne
Jediný český®--

0 závod olovnický strojnicky
a zámeínický v Omazc

rů a dotpěl jsem po bedlivé úvaze
k poznání že to co v Rakousku

odpovědít nic jiného než že byste
si zvolili ty nejlepší muže k vy-

pracování zákonů neb pravidel knechají
lid sociálního tmýŠleoí ti přeje

Jakub Svačina
TlaitQl

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

BMten? Masny krám

vlastni

Josef Nejepinský
1401 jižní 16 ul Omaha

Z toho viděti 2e larmáfi je
třeba velkých znalostí když chce čeho te domáhá zde ve Spojených řízení vlády Ci tnad by cbtěl

každý z vát vypracovat tvůj zákon

vali mohlo k nijakým jiným úče-

lům poněvadž ne všechny spotře-

bují k pražení a a cukrářů Proto
se zde též neuchýlilo tlačení oleje
x nicb V Evropě však vyrábí se

velké množství aleje z oříšků v

Aírice vypěstovaných Oloupané

oříšky neboli jádra obsahují od 30
do 50 procent oleje Olej tento
má prý dosti dobrou cbuť ačkoliv

není tsk dobrý jako olej oliový
V roce 1899 spotřebovalo se v

Marseillea samotných nějakých
80000 ton oříšků k výrobě oleje
Neoloupané plody pouští se mezi
dva rychle se otáčející vrubované
válce čímž omelou se skořápky a

vnitřní červená slupka pak po-

mocí sít a větrného proudu se

odstraní Oloupaná jádra se pak

rozmílají zahalují do silné žíněné

látky načež se lisují aby se z

nicb vytáhl olej tak jako se děje
ku příkladu při výrobě oleje lně-

ného
Při prvním studeném lisování

dobude se 16—18 procent oleje
Psk se pokrutiny neboli záboje
rozlámou studenou vodou navlhčí

a opět lisují čímž docílí se dal-

ších 7—8 procent oleje více méně

cenného který! slouží k požívání
a svícení Pak s zbytek ohřeje
a znovu lisuje aby se dostalo

ještě 7 neb 8 procent oleje ne

vhodného sice k požívání ale

dobrého k výrobě mýdla a na ma-

záni strojů Lepší druby prodá-

vají se buďto samotné aneb smí-

chané s olejem oliovým jako olej

tabulový

Když byl plej s podzemnic vy-

tlačen používá se zbývajícího od--

TlMtol
Státech má a že pouze na tom

a to jen pro sebe? Jestli anolidu záleží aby svých práv použí
při chovu dobytka zdar ai již před
určili poněvadž musí krmiva vy

bírati a sestavovali tak aby obsa

hovala patřičné množství jednotli

pak jen čtěte pilně krvavé onyval rozumně a aby se dle toho LEO BAROCH
B03 So 13 tfa Street

Telelon )M7

škváry — Červený Janek RaSín
grocerní obchodítéž řídil Než jak jsem ts již

Lichtek Babinský a pod — tak
předešlém dopisu tvém zmínilvých Živin On musí se naučili

alyste byli 1 těmito ději co nejlé T ě 1209 liš 6 allcebřitva jest dobrý nástroj kterýtakřka nazpamět složení jednotli
pe obeznámeni Jestli ale byste

vých krmiv musfzoáti jaké látky však jest nebezpečným pro toho

kdo a aím neumí zacháeti A to
Zavádčnl vody plynu a kanalisace pro-

-
si zvolili své záttupce ku vypraco

Velko- - i maloobchod čerstvým uze-

ným i nakládaným masem výtečným
zbožím uzenářským a vůbec vším co do
oboru toho přináleží
Objednávky možno učiniti i telefonem

a ty to řidni a rychle se vyřizuji
TELEFON 1316 88mB

vidi ie levni a dolobsahuje seno jetelové seno Dfe vwti

T obchod tomto nalétnete úplnf
vjbtr Tfeho fboCí rocero'ho Zboží

Je íemtií prví Jakosti Míra dobra
neb u BraíinT imt t ettIcq nakoukatl
na nijaíj ten pHraíek NaTitlrM Jej
Jednou a podrubí přijdete aaae

váni pravidel a zákonů toz jenplatí i o socialismu v Americe
prérijní kukuřice otruby atd

Státní jednatelství pra jediné Mvědce
Dejte zde vládu do rukou sociali-

stů a tím přivedete zemi tuto do
elandské pivot pumpy

buďme činnými a čiňme tak již

nynf každé dva roky a můžete

býti jisti že domůžeme se tvého

Pak aausí býti dobrým počtářem

aby dovedl různá krmiva složiti

záhuby poněvadž lid sociální nenítak by se nedostatek jedné látky
práva bez revoluce kteráž nezná

úplně schopen aby ji vedl a sprav krmivu prvém kryl přebytkem JOSEF FLECK
ČESKÝ PEKAŘ

mená nic jiného nežli utrpení lidívoval ku prospěchu obyvatelstvatéže látky v krmivu druhém Je-li

jisté živiny přebytek přichází z ztrátu Životů a zničení majetkuMožná že ti budete můj úsudek
kterýž by nutně musel býti pozděvykládat! tak jako bych snadvelké většiny 01 zmír poněvadž

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁft

na 5 a "William m
mi v íaeobt vidj nellepli rfbfr eentrého
masa řho druhu Jaltoi t ftíníeli #mb
ka menáhiMcb Rnpve u nfho na akoniku

a)lifutemevaate podruh přijdete au t
Zboll se dováži a mfižete si Je objed-

nali telefonem Tel A 1922

ji znovuzbudovándělníkem necítil Ale věřte

Jest tomu jiz něco pres rok coupřímně že byste mi velice křiv
jednotlivá živina bez druhých ne

může býlí nikdy a výhodou zu

žitkována- - Jen při krmení do

bytka musel by býti farmář nesko

v č 2416 jižní 29 ul Omaha

poslouží vám vždy čerstvým chutným
chlebem žitným í pšeničným Jakož I

Jiným pečivem Jež lze obrfrleti v podob
ném závodu prvé třídy Dobře učiníte

když okuafte Jeho pečiva ISmil

jsem měl tu čest porozprávěti si odili Isem dělník sám a třebat
anarebismu 1 jedním chicagskýmbyl farmář přece přispěl bych
krajanem jenž byl horlivým přivším co mám kdybych mohl ponalým učencem kdyby měl věděli


