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stolkem 1 nlkctika liJIcmi V

lakovém mlstl te 10 ta letního

ncJJIuIliu vloUJoe daleko lép

odpočívá ntlli v pirné tvltnid

lletldku tikovou můle ai kildý
lim snsdnoibudovati vldyťststl
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opatři stlllkou Jako itíoy sloull

dráilné pletivo K docílen! stínu

WU řUil palců vytoká počala odoo
covatcl Misi pícniny daltlilé
moino poMlili I tirok ot jhum)

lovati ijí bullu po akru Plo-

dina na tomto uvláteném poliPlodina lato nabyla obliby roa- -

spotřebovala mini vody oelli nililenl vlutl kd sa tkotilkám nl

věnovala odlehli pozornost
kterémkoliv poli jiném a pftdi
obsahovita v dubl skliinl skorém můle te sázeli jakákoliv popínavíSorghum je pícnina kteroui by

M éáraia te#r-ee- st
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Jukobs
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bolesti v ziidťch
11 kyMích

o půl druhého pilce více vody va
měl do jisté míry písloviti katdý rostlina Z nouze a na ryciuo

může se poulívati i pnulých (stolíarmál Co se týká setí aneb sá
4

vrchních lle:h itopách hloubky
oelli na kterémkoliv políčku okol-

ním Na poli 1 jita taoraném
%zení Cirokypanujlmeri rolnictvem

různé náhledy Někteří nepřeji 4
oezvýlita se vláčením skliteft o

nic ač aa tím ak-spo- Část vláhy
si vypěttovili velkých itonků
kdežto jiní opít jsou toho náhle-

du le vrlké iťivnsté stonky

jdou dobytku právě tik k duhu

The DEMPSTER dvouřadový kultivátor
byl zkoušen po lén

na stech lánech kukuřičných

schovala

Při pokusech těch používáno 4
iko rostliny jemná Následkem bylo bran 1 rovnými hřeby Avlak

lehké plec! brány jakož i pletky
Ns neifttr nelze

im}'iclltěchto různých náhledů se Cirok
aké se nyní vyrábějí jsou k

na píci lét různým způsobem seje
účelu tomu lepší Když je půda

i I 2 PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i

P1TTSUURG Pa — Red

"Pok Zip"! Uveřejníte laska-

vě těchto několik řádek jimiž

chci zodpovídíti najednou nesčet-

né dopisy kteréž mne došly na

návrh můj uveřejněný v čísle 37

"Pok Zip" pončvadž nezbývá

mi tolik času abych odpověděl
každému jednotlivci zvlášť

Nejprve podotýkám že nejsem

žádným agentem a že vůbec něčím

podobným nemíním se zabývali
Ovšem mohu-l- i rád poradím aniž

bvch za to požadoval nějaké od

Cena 25c a 50c
tádkovacím strojem secím kop-čidle-

(listremj i sazeíkou — a

obdělává ae jako čirok cukeroátý

přilil kyprá nerovná neb hrůbko-

vaná není radno použfvati bran

tVttl ttpetfeM ilulny
mdli li iirmií vysilovali ilibai
of tul na kopci intb ta máni!
ktrrl jt k obdMáváol plili! pil-kro-

aoeb kdekoliv Jinde na kte-

rémkoliv místě kleté! otnt k

vidělávánt apotoliilím AU pří
lom mílo by se tlrovtA plihllleti
k lomu aby lalo lesík iloulil
litml lél jakoiávttfl jelthrání
ji před studenými větry plodiny

pik před větry vfibcc iť jit stu-

denými iť horkými
Jakmile ním podařilo lesík

vypěstovatiudriujme )) v dobrém

divu Pakli le v lei pne doby-
tek přilil probírá incb kácl te

jen itila dKvi nejlepsl kdežto ti
křiky ae nechávají jde to lnem

rychle dolil Kdo lesem dobře

hospodířl ten nepřipustí aby se

v ním páil dobytek hovězí aneb

ovce Podrost mí se ponechiti

aby pAdu stínil a udržel ji v stavu

by mohli přijímali a udržovali co

možno nejvíce vlahy Nebo mají

te sazeti stromy mladé kteréž se

ve stínu starších dobře uchycují a

pik místo jejich nahradí Při ká-

cení mčly by se vybírali jen ty

nejšpatnějšf stromy kteréž mohou

úíelu žádoucímu vyhověti ne

vSak ty nejlepŠÍ jak se doposud

díjo Na pěkní rostoucím stromu

rychle přibývá a je tudíž Ikoda

jej skácKti kdežto zákrsek nikdy
velkého užitku nepřinese a jen

zbytečně zaujímá místo

Důležitou věcí je aby lei byl
ohraniíen plotem hned při svém

:

na syrup Nejíastíji vlak seje se těžkých To dokázalo se při vlá-

čení pšenice seté do jarnf orby
I při užívání lehkých kolečkosorghum tádkovacím secím stro- -

aneb na široko neboť tím

Čiřte co praví o nic h pan Husa:

"Zkusil Jxcm vái dvoiifailový kultivátor i Jsem l nim tipl no spokojen-
-

koná v kiikuflcl náíiení prárl dobrou Liilií fikali In Je to ImmbuK ale

nyní mne vidi nltn oborávntl a říkají to Jo to nářadi 'skvostné' ¥ Husa

Pakli vás obchodník jej nemá pište nám
NáS kultivátor pouze ae třemi koflmi a jedním Člověkem

vykoná tutéž práci jako dva jiné s dvěma páry koni a dvíma
lidmi

VyrúWn v MATItlCE XKIL

Odbočky: v Omalia Kansas City a Sioux Falls

DEMPSTER MILL MFG CO

vých bran je Zádoucno aby půda
způsobem docílí se největslho

byla náležití připravena a rovná
neniá-l- i ae osení poškodili Pří

množství sena kteréž se hodí pro

všechny druhy dobytka i Mnaoioei n nnliš mnoho rostlinných odpadkůCirok není plodinou jejíž pí- -

aneb hnoje na povrchu půdy práci měny Vyhověl jsem pouze čtyřemstování by sa muselo obmezovali
ztcžuio na pozemcích pak kde je

pouze na níkterou krajinu neboť
Výhrsdnf

čtaký jednatel

tfkrfrník

rolníkům kteříž první zaslali mi

své dopisy ostatním však aspoňmnoho prohlubenin aneb hřebenůmožno jej pístovati od Texasu až

po Dakoty Úrodu dívá velikou se vličením osení více méně po prozatím vyhověli nemohu poní
vadž by buď rolník nebyl spokovf tSÍ než kterákoliv picni plodioa m a s

iná Seta do Široka dává nczfíJka

škozuje
Pšenice může se vláčeli beze

škody též dokud nevzešla aneb

právě když počíná vzcházet!

jen a dělníkem aneb dělník k

se zaměstnáním Mnohý 10 a Wllllam

OMAHA i:il

sust až osm ton sena po akru

kdežto za obyčejných podmínek dělník aemá pak ani peněz aby se

odtud dále dostal rolník na druhéjakmile však stejnomírně vzešla
je sklizefi od čtyř do šesti ton prů

Jistý prostředek proti zantnrslímu
straně nemůže zase dúvěřovatiměrnou riitmittíflfTiii npmripfm tm$nfm ledvin

nemilá by se již vláčeli až teprve

když dorostla nikolik palců výšky lidem neznámým aby jim předemPřípravu půdy žádá čirok zrov Jtr atd ČastřJSfm užíváním uchrání
a počíná odnožovati V té dobéna takovou jako jiné hospodářské peníze na cestu poslal K něčemu

podobnému nemohu a a dobrým
ne ílovík přede vSeml nemocemi a pro-

dlouží život sv6)- Jak vysvětil zdarma

přiložený spis "Kllosofle zďavl a krásy"
plodiny zvláště jako kukuřice jsou rostliny již zakořeněné takže

se tak snadno nevytrhují a pak seokraii neboť kdyby se nechalo
Půda má býtí již v dobrém stupni svědomím nesmím radíti neboť

jest to věc velice choulostivá Skolem dosti malé pásmo trávníku celé keříky tak snadno nezahrnou

Ceny

pro
vzdělání má býtí dosti hluboko

vzdělána jednou uvláčena načež pozdravem Ant Mikulík Pí A Kretschmer
mohlo by to svésti mnohého že

by tam pustil dobytek kterýž je

každoDádní takovému lesíku ke se do ní zaseje hned semeno aby
se bez protahování mohlo v noví

H0LYR00DKasi3 května

Red "Pok ZápM Máme to

upravené zemi uchytiti

Kanhojlěka a vyruliltelka ěesiíé

kořenná a bylinné masti

(ttyfl druhy)

HIa mna vvritiri mflNtl Isntl dnfll

L počátku zdají se rostlinky hledajíc
v tom Kansasu krásny poraucki
Loňského roku jsme pro sucho

nesklidili nic a letos to kouká že

to bude zase tak neboť mrazy a

Dne 2 a 16 června Jíur-Hngt- on

dráha nabízí levné

lístky 11a jednu 1 na okruž-

ní cestu do mnohých míst
na západe severozápade a

Jihozápadé

ZamýšI í te-- II cesto vati né-ka- m

na západ učiníte do-

bře když mne navštívíte
neb ml dopíšete Mohu

vám snad poskytnout! radu

kteráž váni uspoří penčz

příliš choulostivými avšak jakmi
le vvrostou na několik palců a

Škodí

Pakli máme v hse stromy ne

žádoucí pracujme k tomu

chom je nahradili druhem IcpSím

Nasázejme volený druh mezi ní
a jakmile se dobře uchytí postup-

ní staré stromy vysekávejme
ledná-l- i se nám pouze o palivo

deště všechno ničí Zima byla

chvslnj známy io celých MpoJ Hiátech

kile krajané bydlí s t pro svou nepře-
konatelnou lúcivont To dokazují sta

pochvalných dosvědčení a odporuěenf
jak v řasopech tuk v soukromých dool-

vfh H tímatrnl lml ívlčWm kulili ne

počnou si půdu zastiňovali pře-

svědčíme se o jiném Pak jsou domovyvelice proměnlivá brzy zirnabrzy
teplo ale pšenici to neškodilopravým vzorem bujnosti vzrostu a

duh na lile Krabička tito zvliAtril mnuti
neboť vždy nežli přišly severníLtužilGs(intboť je sucho tak snad-

no nezničí On sice utrpí palči-
-pak pamatujme že míkké rychle

rostoucí dříví přináší z pravidla

(5 unci) stoji řiOo Navenek zusýlajle
poítoii nejméně rtvfi krabičky za lJt)
Iloniilii si nro rnasC na adresu iilDIm

vitry napadl mokrý sníh kterýž

vždy přimrzl a poskytl pěknouvoití slunce a suchem které ničí

A Kretscnmcr 1940 S 16 St (Hnalapřikrývku následkem čehož přezi- -plodiny jiné avSak jakmile přijde
vláha Cirok se opět vzchopí jako

více nežli dříví tvrdé pozvolnu
rostoucí Tak ku příkladu topol
aneb vrba v jistém £ae mnohem

lépe se' vyplatí nežli pozvolnu

jako jednotlivé lístky při vláčení

příliš časném
Vláčením pšenice zničí se mladý

plevel pšenice se okope a zacho-

vá se tím mnoho vláhy ve pro-

spěch plodiny
Celkem daly by se výsledky

uvedených zkoušek shrnouti v ná-

sledovní Na pozemku v podzi-

mu zoraném docílilo se čtverým
vláčením a jedním válením totiž

uvláčením pozemku po zorání

uválením tohoto po zasetfpak ná-

sledovním dvojím vláčením a jed-

ním vláčením když pšenice byla
nikolik palců vyjuká docílilo se

při několika pokusech průměrného

zvýšení sklizni po akru o 34
bušlu nebo v penězích o áioi
proti obyčejnému způsobu obdě-

lávání
Na pozemku v jaře zoraném do-

cílilo se jedním stlačením spodiny

jedním uválením a dvojím vláče-

ním po zasetí zvýšení sklizní o

t 'i bušlu po akru v penězích o

Jttio proti způsobu obyčejnému
Z výše uvedeného vysvítá že se

rozumné a včasné obdělávání plo-

din vždy vyplatí Vláčen! obilí

u pokročilých hospodářů

AAAAAAAAAAAAi4AAAAAAAAA
by chtěl oahraditico byl zmeškal

aassi — iei—

1 ftMB
j

movala pšenice v úplném pořád-

ku Březen jsme tnili velice mokrý
a k práci vůbec nepříznivý Pro

ovsy se oralo v blití a selo se též

Důkazem otužilosti čiroku protirostoucí Iiickory aneb javory

Malý & CousinNěkteré druhy stroma dávají
sucbu je to že pěstuje se po celé

severozápadní čájti Nebrasky a v
J B REYNOLDS City Pass Agent

1502 Farnam ul Omahado bláta Místy vzešly místy nenám materiál pro trh jako sloup
částech South Dakoty kteréž

kv aneb sIoudv za patnáct až
mohly by se nazývali vším právem

Já jsem ho zašil 14 bušlů ale pak
na něj přišel liják a oves tam zů-

stal Duben byl též mizerný
dvacet pít roků kdežto k vypí
stíní trámů a podobného materia polopoušti A tato vlastnost či

iifitíriti 11

vylpvn5I
pokojík

roku míla by býtí dostatečným Dne 2 nám napadlo na 2 palcelu vžtSfch rozméřTS je zapotřebí od
důvodem proč měl by se pistova sněhu načež následovaly samé

čtyřiceti ž do sta let mmmmmmmmimmmwrvíVMn MWMjsiagia-iKrjBMiiaaa- i
inimini Ml kit —

ti všude zvláště v krajinách které
jen větry a věčná zima Dne 12Kdo má píkný les nechť si ho ZvláStnf pozornost vinuli vyhoto-

vováni náplsn a ítltTitrpí často suchem
13 a 14 přišly zase veliké mrazy a

plnou mírou váží neboť les na d nilMi: m lllrkorr fl1Doba setby náslcduto v tomto sucho až do 38 Tu nám zde :iliut) v inu willlm ul uiiisusíarmé je velikým bohatstvím kdo
pásmu hned po zasetí kukuřice íunčl takový "jihan" že se člověk TVVTTTTTTTVTVTTTTVTTTTTV e
Velmi důležitou věcí jest se setbou nemohl ani rozhlédnout neb Dy

mu bvl vichr i oči vyfoukal K ve zitří-n- apočkati až je půda náležitě vy

jej vlak nemá neměl by dlouho i

vysazováním odkládati neboť dři

ví roste pomalu

Kukuřice k zeltWmn krmeni

Rakovina a zastaralé boláky na nohou

JímlJi stnrSÍ lldi volml íasto trpí byly u7 dosud povahovány za vyléči-

telní1 viak mrifi so podařilo po dloubýrb studiích a skouNkáVn snstavltl spft
ob Wfítil mí mohu vylltl kaU(i takový případ a ruíltl za vyladili obou

nemoci puklí nnjsou pHIlí daleko pokroWfó Kakovlna povstnvi jako mala

neAtfivka Jcí se stíle SlK a nedá se olífm aalinlltl 1'akll mate níílnký takový
bolák Dcodkliídejtc a tiiíte ml hned neb t pořátku M velmi lebce aatiojll
iy-iri- ta lmtioletníS bez nnerace rvcblé a snadni? MenM případy niobu Ui

hřátá Když je půda dostatečně Ceru se vítr obrátil a počal váti od Uiilov" IIowtÍiKí?již dávno prováděnou proto nikdo
teplá icmeoo počne hned klíčitia vlamnlseveru započalo pršet a celou noc
rostlina počne hned růsti což ji

jen se lilo Teploměr klesl s 80

Frank Semerádu ní důležito poněvadž její začá itupfiů na VS a odpoledne začal

zajisté nechybí když 1 sám zkou-

šku a tím podnikne

Jiroluiiwtl

— Farmáři může se vypláceli

Není skuteínS plodiny kteráž

by se dala pěstovali k zelenému

krmení i takovou výhodou jako
kukuřice lestiť možuo vybrati

teční vzrůst je přirozeně pozvolný padat sníh a čím dále tím vetší

bvla zima až k večeru vál již vítrak jsme se již zmínili Někteří na rohu 16 a Wíiliam ul

ftlzný Mutův ležák stále na čepu

l'rií ntxnřiali t rrvoYrečnčho ul
doporučují setí pozdní protahují tik studené iako v zimě Dnejfln takový dobytek který je zdrasi druhy kteréž budou zásobovali - - ~

cí se až do polou červni avšak
30- - klesla teplota na 28 stupňů

vovaru z 1'lzné výtečná Korbelová vinaitádo farmářovo vyspělou zelenou

dícI neustále od polou Června až pro severní krajiny je to již pozdí sníh ležel celý den Ve škopku na kořslkvatv nelleníl doutníky Teplý

61ti poStou IIhIibiii posledních rokň Jsem vyléf il mnoho takových pflpadn a
kdo se ebee přesvědčit mohu mu udali adresy vyléčených lidi a rrifiíe sl Jim

dopsat sám 1'roto neodkládelte s poplAto ml vis případ podrobní a Já vám

sddfin Jak so má Wúí

hMm IH dobrým uspíícbnm revmatlsm souchotě padoucnlci Jiluřov

1 moéoviS kamínky zlnlsu silu a jScrake a kožní nemoce Mám dokonalí
zařízení 1 elektrickými a lázeňskými strojí s X paprsky a pro piospolnímám
veíkeré zařízeni ze e Jim dostane dobríbo oietienl Msto ml hned popište
va případ podrobač Adrosujtei

DII KAUEL II liiiKUElt Crctc Ncbr
Ůfadovna naproti poSlí telefon long distance A 1S

Jmm snjlsl dost Kníin Biesl krajany le s mohou na mna St6vmu obrátil

poněvadž by Cirok nedozrál nežli zákuaek po celý den Vzorná obsluhaaeverní straně utvořila ae ledová

vý a má dobře vyvinutoj kostru a

zažívací ústrojí Naše státnf zku-

šební stanice hospodářská doka-

zuje že prasata krmená Itědře

vojtíškou a kukuřic! mají o 60 pro

do pozdního podzimu když na
FltANKHKMEHAl)TM vmikůra i'A palce silná a na rybníkunastanou podzimní mrazy Pozluí

setba může býti praktickou v jižní
itávaií mr-- v Ze ae farmař na

Vi palce Všechny ovocné stromykukuřici jako na hlavní píci ze
Hoinó zásobenýcent silnější kostru a mnohem byly obaleny květem tak že bylaNebrasce aneb Kaoasuavšak v se

věrní Nebrasce aneb South Dako
lenou může po celá léto spoléhali

na ně radost se Dudivat Ale tedsilnější konstituci nežli prasata
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