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hrslo Z kclllrk l vevrríkh kftll

jrt ten rněŠI a nrjkrás

st slolitou korunou jmi náklad

ovoce nrsm blita siřeJu větve

jsou ku své déke poměrní sinMI
4 sntsou tuJIt vcl-- ti snadno kaldý
náklad ovocv který sa na alromi

1'raf-riáian- f rwjVk itrvwl

Siwra tflalat 'řannrť HHuim' IM

"o rvhttial

ťli profesové nl rotliny ovoce

attnl klátnl kůl lovve ukořistili

MtH ia nl al joo rublů
Veliké koldnickl firmy 1 Amt

riky 1 ťrantír Aeglio a Nlme-ck- a

posýlal nakupovala d Itkul-tk- a

aby lam první ruky nakou-

pili potřebné pro jich obclod y

Al do nedávná aiblllií lovci

mol li vyhověli vlm poptávkám a

I 1 1 ě zbyly vidy v Irkutuku aoač
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kuli a pruta uka ctny tak

vstoupají
Po celé itotctl roztáhlé pralesy

Sibiře poskytovaly ochranu divoké

zvěři která se tam mohla nrruše-n- l

proháněli ale i tam již civiliza-

ce pronikla sa slsvbou dráhy se

stavbami cent následkem toho

spojení je nynísnadaějšla rychlej-
ší a městečka vzrostla v divokých
těch končinách lovci se rozmnoži-

li a lim se divoká zvěř stává čím

dále lim vzácnější

přakvapil a avrdl a nimi boj na

lívot a na amtt Povinnosti své

dbalý a srdnatý tmlo mul podtrhl
iaiié pouta přrsile mloť byl
anám ako odválný a silný mul

ktrrý býval u vojáka Jragounukým
poddůstojníkem Pytláci v plavém
slova smytlu témřl k nrptxnánl
mu palbami putek rofbilí hlavu
V křoví nrdalrko mlaia vraldy na-

letěny byly pohorrné dvi putky
"pytlačky" jitbl palby byly sil

nl otlučeny a o něco dála ručnic

lianého Na míto vialJy vyšla
ná komise zločinný tento případ

vytrttila a titiU le pachatelé
beatiálnlho Čínu spáchaného na
Htilnrrovi jsou nejtplšo 1 některé

blízké otce Skutečně zatčeni

byli téhož dna tři tnáml pytláci
jako silně podezřelí a vraždy na

hajném spáchané Jest to jislý
K ti Jol f Peter a Karel liernard z
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Koiváliiým jk
'orku objevila v takovém kožichu

pucovaném t 3000 vevrrčlch ků- -

II rpůiobila v ienské Části ame- -

bylo poptáno usnadní ae ludíl

nejen vtdílávánl sadu tvlállfi če-

sání ovoce a postřikováni stroma
ono 10 jim tíž rozhoduje o plod-

nosti stromu Množství plodné-

ho dřeva které sa na ttromn

ické Šlechty velikou scmsci a ta

bohatá Američanka která nemě

la veverčí kožíšek cítila se na-

nejvýš nešťastnánslétá mdle se prořczovánlm
Onen první veverčí kožich způtak upravili Ze bude to takřka

sobil i pozornost newyorské Žur- -
Tonno f Vilo vv i oínik

mnohé krásné traviny vytlačeny

línými n énfi žádoucími jrl dove
dou ueplitnivým poďnhtkám lépe
vzdorovali

Lipnice lučnt (blue Rrais) tvoři

výtečný trávník 1 samotná avšak

míchá se obyčejně s bílým jctýl-ke-

(whitc clover) Uo mlSeniny

bere se každého semene polovic
Semenem netřeba Setřiti Čtyři
unce na jeden Čtvereční rod není

nikterak mnoho poněvadž vždy
něco semene je nukličivého kdež-

to jistá Část podlehne zkáze bmy
zem a různými jinými Sxůdci

Místo jež hodláme trávníkem

oseti je žádoucno nejdříve zrýti
aneb zorati je li to rozloha větší

Pak se povrch náležitě urovná

hráběmi Pozemek může se po
hoditi vápnem v množství čtyřicet

Frninir ťrolonlaN VIQUbU SI lUH lr I

alistiky a některé časopisy dů
nemožností aby strom nasadil

vlce ovoce v tom íi onom roce

nežli by jeho kořeny byly a to

vyživili

razně odsuzovaly ukrutnou tu
modu která vyžaduje 5020 nevin- -

ýcli zvířátek aby z nich mohlHudeme-- h udržovali takovýto
býli zhotoven jeden kožichlsoulad mezi kořeny stromů ovoc

Ještě nikdy nepanovala tak

krutoá moda jako v prchajíc! této
ných a korunou docílíme toho Ze

budou nám stromy přinášeli ovoce

ksždým a ne jen každým druhým
rokem jak se mnohým sadařům

imní saisoně Miliony těchto

děje Sadaři přicházej! všeobecně k

Farma na prodej
Mám na prodej farmu o 1200 akrech

asi 7jí míle vychodili od Olobiirne
Kannas KH) akrii jeat vartfláno 100

akrů louky muže kc vSak vSe vwlřlat

jest to iMihaté potokove1 dno 200 akrů
1ea a WO akrů past viStč Stavby v

cení S7(KX) v tom nejlepším pořádku
Pozemek jest dobře oplotčn a vSe v

dobrém stavu HojiiohI dobré vody
Prodá ae na W akr O další podrob-
nosti dopiste si pod adresou:

J M MUSIL Cashlcr
26x4 Cleburne Kansas

Pozcmok na prodej
160 akra dobrého pozemku bez

budov Částečně vzdělaného kte-

rýž asi před pni rokem koupen byl
za $3500 prodá se nyní za hoto-

vých $2500 aneb vymění se za

obchodní budovu v stejné ceně

Pozemek ten vzdálen jest od West

Point asi 100 mil v Holt okresu

5 mil od městečka Ewing a od

jiného městečka pouze a lt míle

Bližší podrobnosti sdělí ochotně

Charles Krepela

n— West Point Neb

veselých hezkých zvířátek bylo v

minulé zimě zabito aby bohaté

Američanky mohly upokojili svůj
modn! rozmar

přesvědčenlže příčina urod pouze

jednou za dva roky v muoliycli
bušlů na akr načež se půda uvil!

a zaseje Rozseté semeno se buď Následkem této mody skorosadech zavinována je vysílením
stromů v době úrody poněvadž se lehkým smykem zatře aneb lehký

mi branami zavláčl
jim nechá prius mnono ovoce

všechny zásoby veverčích kůží

které byly nahromaděny ve vlád-

ních skladištích ruských v Sibiři

byly vyprodány

Lipnice luční je s to vzdorovali
Prořezují li se stromy s rozvahou

předejde se přeúrodě následkem

Vedle Irkutska počíná se roz-

vinovali velice čilý obchod s ko

ZeŠinami také v Jakutsku které

jest nejstudenějŠIm místem na

světě vzhledem k jeho zeměpis
nému poožen( Ale tamní lid si

na tu zimu tak uvyknul Ze ku př

když je tam 23 stupňů pod nulou

děti běhají venku bosy a rozhale-

ny tak jako u nás na jaře
V jakutsku se zdržují v lesích

Vilfmských a Olekmaských ty

nejvzácnějšl druhy sobolů vyni-

kajících jemnou černou srstí kte-r- i

je činí tak vysoce cennými
Také veverky mají v těchto lesích

řásnou srst a přináší lovcům

pěknou cenu Honby na veverky

pořádají sc pouze v zimě kdy srst
veverek jest mnohdy černá aneb

temni šedá V letě jest srst je-

jich obyčejně Červená a řídká

V nižším Amuru se nalézá nyní
také důležité středisko obchodu s

kožešinami a před 25 lety tam

bylo v Karaborce prodáno až

30000 sobolích kůží ročně kdež-

to nyní objev! se jich tam na trhu
sotva 1000 kusů ročně Tak

rychle toto vzácné zvířátko mizí

Sibiřské veverky poskytuj! tuěehož se stromy nikdy nevysílí

jejich životni síla zůstává neosla

velmi prudkému suchu Ona zdá

se nám třebas už úplně zaniklou

když panovala prudší sucha avšak

obživne opět a zazelená se jakmi
le jen dosti malá vlažička se do-

stavila Lipnice netrpí též ušla

nejkrásnější a nejjemnčjš! kožeši-

nu V některých částech této

uské provincie se používá vever
bena any přinášej! pak
měrné úrody pravidelně
rokem

Farma najrodej!
Prodám farmu o 160 akrech

čich kožl zrovna jako v Americe

lido o u5m ví'
Dne 25 proíince 1903 pfljcl do Omany

z fcech od Uikycan 19 roků starý mladík

August Zeleny 8 nfm společné již z

Cech cestoval p Josef Ilvézda Když
v Ntw Yorku slézali zmfneni s lodi na-

bídl se August Zelený že podrží panu
Hvčzdovl ruřnf kufřik než se vsak pan
ilví-zd- nadál byl mladík pryč a a nim
I kufřík Kdož by adreiu Au Zeleného
vřdól nebo nfm slyšel nechť to laskavě

tdřUnaadresu FltANK PAKEŠ
60x3 liowells Neb

páním tak jako jiné traviny anižiPoKmfovtnlI

110 akrů je vzaeiano 40 auruŽene tak do výšky jako ku přikla-

du kluběnka či srha (orchard

grass) ona tvoři pěkný hustý drn

peněz Lid těmito kůžemi plat!
své Životní potřeby platí své lé-

kaře ano i ruská vláda přijímá

tyto veverčí kůže ku plazení daní

a z té příčiny ve vládních skla

oseto timothou ostatní jest zahraCbiiT lišek v Halné

Jednou z nejzajlmavějších íarem

jlinil l!tt jk jal jaiiluii tnuti

l věnovali pozornost nejen vylce
útvaru koruny ala odstraňováni

starého dřeva Jabloň nese ovoce

na klomlnclch i1 vyrůstají le
dřeva rok starého anr-- staríiho
Z příčiny té odstraněním dřeva

klrré nese ovocné klomlnkyanien-luj- e

ae úroda kterou byt by strom

lo plinéfti To je tedy i prakti-

cký rposob obmeziti přetíženi
itromu ovocem Kromě docíleni

tolioto výsledku může ae prořezo
váním obmeziti roční vzrost kdrž-t-

energie stromu která by opo-

třebována byla ke vzrostu dřeva

zužitkuie ae obriccoa je na plod

který ae lépe i v hojnějSÍ míře vy-

vine nežli když nechalo by ae

dřevo rošti normální
Moderní sadaři pohlíží na stro-

my i nízkou korunou jako na

nežli stromy vysoko
kmenné Strom s korunou aj4 až

3 stopy nad zemí re rozvětvující

považuje se za mnohem iádoucněj-š- f

nežli strom jehož spodní větve

rozkládají se teprve ve výSce 6

Stop ač dříve shledávali jsme se

takřka výhradně se stromy takový-
mi Fři tvarováni koruny jabloni
hleďme k tomu aby hlavni kostru

koruny tvoříc! větve vycházely z

hlavního kmene v různých vý

íkách řekněme 3- -6 palců jedna
od druhé jsouce stejnoměrně
kolem dokola rozsázcoé takže

hledíme li na korunu a hora musl

se větve rozcházeli jako Špice z

hlavy kola
U jabloně počítá se koruna za

nejlepšl je-l- i tvořena třemi hlav-

ními větvemi U něktprých však

druhů může se jich ponechali i

vlce zvláště u takových jež rostou

bujni do dřeva aneb které maji v

dobi přesazováni silně vyvinutý

systém kořenový Pakli vSak

byly kořeny při přesazováni silni

poškozeny je vZdy lépe obmeziti

poěet hlavních větvi na tři nežli

nechali jich vlce Tyto tři hlavni

větve nemají se nechali na pěk-

ném stromku ze Skolky přesazo
váném delBl nežli 10— 12 palců

Ku konci prvého roku po vysa-

zení má se každá ze základních

větví považovati takřka za zvláštní
ze Skolky vzatý stromek a je-l- i to

možno maji se na každé větvi po
nechali tři výhonky pro vývin

dřeva rokem přlStlm Tyto tři

ponechané větvičky seříznou se

asi do té délky do jaké byly se-

říznuty povodní větve hlamfna
stromku přesazovaném
Tato operace ml se opakovat!

každým následujícím rokem Tfm

zajistí se souměrný tvar koruny
Dle toho seřezujeme-l- i nad očky
dovnitř aneb zevnitř směřujícími

v Ňovoanglicku je íarmavěnovaná při zemi Též jetel bliý jest vel-

mi otužilý ano znamenitě se mu

ve společnosti lipnice daří
dištích nahromaděny byly takchovu liSek v okresu ťiseotsquis

da a stromy nesou dobré ovoce

Obydelní stavení jakož i hospo-

dářské jsou v nejlepším pořádku
Tři oejlepŠÍ studně v okolí Gaso-linov- á

hnací sfla k pumpováni

vody Nová váha na dobytek

ohromné zásobyMaine kde odchová se každoročně
Pozorujeme-l- i Ze nám na někte Sibiřská veverka se podobá našivelký poěet těchto zvířat k různým

účelům hlavně však pro kožežiny šedé americké veverce Jest torých místech trávníku již založené-

ho dra vyhynul změlnčme půdu a

ihned ji osejme Na jaře pak asi
Farma nalézá se 4 mile na západnanejvýš čilé veselé zvířátko a

při tom nevinná hloupé tak že se
jakož i pro lovecké kluby meua-ger- ie

a zoologie ve vSech konči-

nách zemi

a 1 min na poieaoe oa iouny a

dá chytat a tou nejvčtší lehkostí xi míle na západ od Valparaiso
v dubnu slabé trávníky přihno-

jujme třebas popelem poněvadž do různých pasti Neb Cena }5Co akr O bližší pišteMySténka odchovat liSky na

Nejčastěji Sibiřané používají k ua F J Vaniček Touhy Nebpadla jednomu mainskému farmá
MxS

hytání veverek dutých stromůři asi přel třemi roky Byl ma
Tam upraví malý spadák a k němu

jitelem skalnaté nevýnosné farmy
přidají přehoušlí ořechů Veverka

Zima vo Floridfo
Proě si to nezařídíte tak abyste

mohli strávili zimu v krajině slu-

nečného jasu a květin? Vydání se

zimním pobytem ve Floridě spoje
né jest tak nepatrné u porovnání
a prospěchem jakého docílíte že

netřeba vám vydati v šanc své

zdraví v chladné nepříjemné zimě

na severu Nedomnívejte se že

největšl pohodlí nalézti lze toliko

v drahých hotelích Ve skuteč-

nosti jest ve Floridě na sta hote-

lů v nichž pohodlí prvé třídy do-

stane se vám za % 8 00 týdně a výše
Chystáte-l- i se na cestu mějte

na zřeteli že dráha "Dixie Flyer"
skýtá vám rozkošnější cestu ze

St Louis do Jacksonville Fla
nežli kterákoli jiná veskrzná drá

lipnice 1 jetel znamenitě se za

draselnaté hnojivo odměňuji Na

jaře s požlnánlm trávníku příliš ne-

pospíchejme nýbrž poskytněme
mu času zakořenili se Ale potom
sežlnání nezanedbávejme poně
vadž tím udržuje se plevel v žá-

doucích mezích K zbujněni

MASNY KRÁMchtíc ořechů dosábnouti musl
proto byl již zpola rozhodnut ji

opustit a hledat Btěstl na západě

když tázal se ho jednou jistý lovec

zdali již někdy zkusil chytat liiky
na Již strana města vlastni krajanl

Spadl s vlaku — Dne 7 ledna

byl občaoJan Kotrba z Nové Vsi

u OkřiSka stlžen hroznou pohro
mou Jel smíšeným vlakem o 1 1

hodině od Znojma do Okřiška a

mezi stanicemi Starčí a OkřiSkem

postižen byl nevolností V do-

mnění že se na čerstvém vzduchu

osvěží vyšel z průchodního vozu

na mostek avSak místo žádoucího

občerstvení dostal závrať a spadl
střemhlav přes stupně vozu na

trať a zastal ležeti vedle koleji a

hrozně zejícími ranami na hlavě a

několikráte přeraženou pravou ru-

kou Poslední provodil vlaku

spozorovav jej oznámil to ve sta

Orfitří Kunclovéna prodej pro lovecké kluby

vstoupili na tento spadák který
se pod jejl tíží přehoupne a zví-

řátko spadne dutinou do prostory

upravené pod stromem Spadák
hned zase ke vyhoupne do své

obyčejné míry a tfm způsobem
denně a pomocí této pasti lze chy- -

Otázkou tou nabyl farmář nové tttlo I344jilnl 13 ul

Nejvétlíl zásoby masa vSeho druha

trávníku hnojí se časně na jaře

chilským ledkem (nitráte of soda)
kterého rozhodí se asi libra na

čtvereční rod

jiskry naděje Ze se mu snad poda-

ří na farmě se udržeti an dal se

do práce čině přípravy k chytán!
uzenek salámft iunek a vftbeo vleho co

v obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv Jinde
it ao až 30 veverekliSek které byly v oné krajině
Nejtemoější a nejkrásnější vedosti fetní zastoupeny

verky a také ovšem nejdražší na
Jeho farmiěka měřila asi tři

nici OkřiSku načež vydal selézají se v distriktu Sakamina

Hospodářská hovorna

Prfijeni n hovězího dobytka

Pan J- - V Susank z Hoisington
Kan — Co je to za nemoc u ho

akry Ohradil ji sedm stop vyso

kým plotem i důkladného těžkého staniční personál s přednostoublíže arktického kruhu Jsou ale

také velice vzácné a blusa z nich

zhotovená a sahajíc! pouze k pásu
Popelákem k záchraně zraněného

Kotrba byl tou dobou ještě při
pletiva drátěného které zapustil
též asi na 3 stopy do půdy aby

ABSTRAKTY
VrHOTOVCJH -

S UL Sadlor
I7th and Farnam 1'atterson Klk

smyslech i vyprávělco se mu přivězího dobytka který dostanese lišák nemohl pod plot prohra

ha ze západu Žádné přesedání
mezi St Louis a Jacksonville Fla
Dráha "Dixie Flyer" projíždí i

takovými místy jako Nashville

Chattaoooga Lookout Mountains

Chickamauga Park Atlanta a

Macon Vyjedete-l- i zc St Louis

večerním vlakem Illinois Central

dráhy přibudete do Jacksonville
druhého dne ráno v čas abyste
učinili přímé spojení na Union

Stojí laso-o- Kožíšek sahajíc!

poněkud pod boky stoj! nejméněsilný průjem a seslábne tak že

konečně zahyne V sousedství

oodlehlo této nemoci již mnoho
I350 00 a tak zvaný kozích druhu

automobile který jest tak velice v

bati Po farmě rozestaveny jsou
malé budky ne větší budek pro

psy Zde naleznou lišky útulku

neskrývajl-l- i se ve vlastních dou

palech

hodilo sotva vsak ušel as 50

kroků opustilo jej vědomí i musil

být dopraven na nosítkách do sta-

nice' kdež Kolář dal mu

nutné první obvazy a náležitě oči-

stil rány Rychlovlakem ve 12

Zeptejte se naB u tohoto listu Tel 1829
a

kusů

Odpověď — Je to patrni prů

lem který může povstávali z vel

modě přijde na I500 Druhý

nejlepšl druh veverek přichází z

Talutski distriktu a nejlacinější a

nejobyčejnější druh nalézá se v

Tobolsku a v Kazanu

Na farmě je tálo asi 150 lísek
mfižeme vypěstovali dle potřeby mi různých příčin jež musíte hle

Ty jež mají nejlepfií kožešiny
buďto korunu košatou aneb homo

nádraží v Jacksonville ťla se

všemi pobočními liniemi

Zvláštní okružní lístky turisti-

cké pro zimní jízdu dovolující za

dět sami vypátrati a odstranili
každým rokem se zabijí právě v

TEXAS

hodin odvezen byl Kotrba do ne-

mocnice v Jihlavě O uzdraveni

poraněného lékaři pochybuji ne-

boť utrpěl též vnitřní zranění a

otřes mozku

Může to býti třebas pití zkažené Veverky tyto jsou světlé a Čer- -
době kdy je kožešina jejich v nej

lovitou Některé stromy rostou

jii přirození košatě kdežto jiné
tvoří koruny jchlaocovíté í'ři

vody plesnivá aneb uamrzlá pice venavé barvyleoš m stavu Jelikož pak sou
stávky v obou směrech jsou nyní rVšechny tyto veverčí kůže se vyseno obsahující příliš mnoho ná
na prodej platné k návratu až do ": ta-zde lišky též dobře krmeny při

náší jejich kožešiny v trhu nej
každém druhu musí se na tuto melu seno podkalené jedovatá dělávají v jednom městě ve

Weisscnfclsu kde nalézá se k vypřirozenost stromu bráti ohled 1 června 1904 včetně

Dopište si o krásnou illustronějaká rostlina atd Dávejte ne l 1 i U ivviíl cenv 61 lednu platí se
timocním kusům dvakrát denně dělávání potřebná hlína a sůl jakářs— $8 což je zajisté cena pozoru vanou knížečku a podrobné iníor

í 1 iMlnálev z půl drachmy opia (J4 dr není nikde jinde na celém světěhodná uvážlme-l- i Ze dobrá lišěiua

tak aby stdar vlídným seřezová

nim vypěstoval buďto korunu ko

litou aneb jehlancovitoit
Tímto Častým seřezovánlm stro

mace ohledně cen zaopatřeni v
ooium) v pintě vody Krmte krá I1MPomocí této hlíny se kůže vynepřinesla před oimi lety vlce než

ťaoo Lišky jež nemají tak
hotelích rozvrhu jízdy atd

W II BRILLdělávají co nejlépe a v onom mě znvy picí lehce stravitelnou a cho

vějte je v teplé stáji kde není průsít v mládl předejde se dlouhým stě jest 30 velkých závodů které
Dist Pass Agt III Central R Rdobré kožešiny prodávají se

v různých cenách loveckým kluneplodným větvím jež charakten vanu Též můžete jim dávat
Omaha Nebse zaměstnávají vyděláváním ve

verčlch kůží
9

sují každý starý sad ]lm pře bům zoologiím atd Jak ua kfiié
dejde se 1 přílišné rozložitosli

místo opia odvar z dubové kůry

již dostanete v lékárni pod jmé
nem "oak bark"

V předminulém roce Amerikatak na zvířata je stále čilá poptáv
Stromu která ěiní obtížným nejen importovala ze Sibiře pouze 20000 lni hottiDKy $375ka oásledkcm ěehož jde obchod
česání ovoce ale i postřikováni veverčích kůží které stály průna této farmě stále dobře lii nl knuullo hndlnkv

měrně ia centů kus ryntHlitiíl LyKiaiKiIlKtn nám

Zavraldln pytláky Z Bilovce

se píše: Hajný Josef Beilner ve

službách továrníka Jindřicha Sel-che-

odeSel dne 7 ledna do lesa

za obvyklou pochůzkou a již se

domů nevrátil Po tři dny byl

pohřelován a marné bylo pátrání

po zmizelém lesniku Když pak

majitelem honitby vyslán byl do

lesn vět$f počet zřízenců továrních

aby po pohřešovaném bedlivěji

pátrali tu teprve nalezena byla
strašlivě zohavená jeho mrtvola ve

vodním příkopě křovinami vroube-

ném Dle všech známek a okol-

ností dopadl asi Beilner v těchto

místech pytláky když právě za-

střeleného srnce chystali do-

pravili domů Vyvrhnuté vnitř-

nosti pytláckou kulí zhyoulčho
zvířete na zemí v křoviskách roz-

troušené potvrdily domněnku

všech sběhnuvších se lidi že v

místech těchto hajný pytláky asi

pádu vyskytnuvšího ae nějakého
hmvzu aneb choroby Na stromu

Ducborní plito
V poslední zimě importováno

Když byla farma tato pro chov

lišek založena drženy zde jen
domácí Červené lišky mainské

aa Tyill jmanmn rw m

niy pnlIlBma vám po nrau
u nriixkmimánl kráaná hodin- -Velp R Petráček z Johns- -

bylo přes 4000000 kusů vever
u ky a řelltek na dobírku Uir
'P (Hté noudrci krásní ryčích kůží a průměrná jich cenatown Pa uděluje své schválení

léku o němž v posledních letechavšak jakmile se to osvědčilo vy W tt natahali a H(ll e bet

PnllmanoTy BnííctoTé spací f ozy a rolne

poboTOTé Tozy na TSccb Tlakácli

Nejleptf dři ba do všech uilit
Kansas IndláiiNkém ťimí Tesasa

Mexiku a na i'alftckán pobřezi
Jde pHmo do

ihiwii Sharaan tymrň
Sallao Pt Vorth nillflborcv

Waxaiaotó9Vac9 Temyla
Saltem Taylor GalnewlHo

iockhart Cwlotta SaaMarcos

!aGrang9 íoatcí Alrarado

40USTON GíLVtSTON AVSTW

obnášela 35 centů kin V před Sťíin 3X ilKku Itrojnk npatrnnyScsliíblý muž měnil si majitel farmy za avoje
minulém roce zaplaceno za tytotéž některé Jiné Iruhy lišek počí QŠŤ&Sti&A ruí""' Pr ' '! OlnuLfm cnilikCt rím TM'

bylo mnoho řečeno a Bípuo
Že lék ten přivodí některé pozoru

hsdsž výsledky dckžzíuC js po"
tem došlých dosvědčení Z ně

Opis snsitipnltVho recept a zaylánj taje v to lišku atřlbrnou a alaskou FtJiZWWI ktit uro flámy nebo
i Lam li vnaiá uro uárir

kůže pouze Í2400 v minulém

roce obnášelo vydáni za ně

ťi 400 000 a za kůže placeny
lirnátell to aa vyrovnají

'frnKV'Vg'ff kaádM a?S tlatfm hwlln- -
WO íy£- kám rruínrm na tu lat

zdarma vim fc!H peatscl psiře
bují 1'feětěte sl tuto oznámeni od

taěátku as do konce Žádná sánylka
a dobírku nelio létaní bumbukářitký

jakého vlastního důvodu vyrabitel
byly dvojnásobné ceny jako rok

modrot jichž kofeiny přinášejí

ty nejvyšší ceny Žádná kožešina

lišky stříbrné nepřinese méně než

ftoo aniZ prodá ae kůže lišky
modré za méni než J30

Dr Peter Fahrney nechce jej dáti natnIIS lm axp vf luhy a huiiou vhh naae

ikaícljmi ho linkamipřed tím iáru ka na ai ltt itaiana
1'niliitkm U phrnt-l- l miiSak mih fiarnakna prodej v lékárnách ale dodává

Kožíšek z veverčích kůži zhotonl průbami
Ilil tll naláatl mula ktFf trul Tvílllť iei přímo lidem Velp Petráček AórtMia THK niAniiirtu jrw 1 '

Uept 18 tuh DtiarlMiro Ht Chicago III Itotf
veoý jest zrovna tak teplý jako z

píše: Dr Peter Fahrney Chicago tulen! kůže ale jest o celé dvě
nim uált!kti uoklMka mládl mytu mna
railu aatarta ooauaf a l'nim na pruhu
Dikirlvkfml pájr "aptwlallaijr" nb Jlnfni
latlvfin latanln Fá áa imoiohou vyhojll
llil uranl mwllníil tnM ikíIhhíI

íatroj1 otráví v el ayutm pHvodl

třetiny váhy lehčí nežli kožíšek laiaaiakiba
——HMaaBannanaiBaaanaaaaaiLlI lim iiibii aaama „lil
Ki—— UMHitHal iikiiiiaBMaamiayaSai
tm

III Ct pane: V odpověď na Váš

dopis nedávný sděluji Vám Ze

mne velice mrzí le nejsem f to

Obráni trávníku

Není zajisté lepší okrasy kolem

obydlí nežli pěkný zelený v po-

řádku udržovaný trávník Tráv-

ník takový1 líbí se nám 1 kolem re

tulení a proto také částečně ame

rickédámy pojaly k němu takovou

záiiou Moda tato nastala ovšen

asmne a nevjífem
Já immm tru mnoho Irt naalndkam "J

vzlti P se jednatelství vašeho

skvělého léku a to Z té příčiny Ze
v Paříži ktefá udiví tón pro celý

jsem příliš vlastní prací zamést
svět Zavedl ji jeden proslavený

aidence městské líbí se nám 1 ko

lem farmy Aby vSak trávník

takový byl skutečni
'
okraou

Výlet do Floridy
po drázo "Dixio Flyer"

osobní řízený

nán Sám jsem zkusil lloDoko a

shledal je skuteční zázračným v

léčeni a zabránSnl všem nemocem

krejčí a moda ta se rozšířila

bleskurychle a veverčí kožíšky vy-

tlačily v minulé zimní saisoně

všechny jiné

musí seslávati z travin kte

krva Docházejícím linl takéré snesou stálé požlnínl a sne

ho zkusili a dobrým je shledali
Sibiř je zásobovatelkou kožešin

Co ae mne týče při každé možné

trwlnoati v mlártl a Já troSI na varliK!i
nnrvoanoat urátu aaumiia flijboa patntr
irilu muáatvl trátu tlvutnl allr Dl u
iloat rr rll na oojácnoat kli a ji brl dMtl
M4hiivn uHl 00 ml lijto mdfno co

kiím Utl bvlo ml tlilc htr ei Uv
ÍmmUuúkc Ix-- (xljol do ir4 rlutl kil

jMiro lt!il Jdn-h- n]re(lnJliljo Kk-S- s

ktar Do íplní uirtril Trnto Tjrbli-n- f

a froonnf přwloK ktnrf nul atilnS

vjrléCIImtrn nUle mém vlulninvl Jnllkfil
V1B TlMtol kutnuavl Jak Útko Jaaf v la-

to aaml naUttl rylatant roíhnOt fmm w po-

moci llnfm a katdama kdo tri )uko H trpal
kt#rf ml dopita Jeaj octitn tulatl m
Ttootrn doplaa opia tokito tnamanlUbo

UrovnB a ptffibnoo Informaci 4 pln
adartna TnU ronpt aaaUri Tlluplacb
ala BBÍkodnlflb lk a la tak aepián ar al

)) matová arbt udilatl t kaMé dobra
lékarn a n patrn poplalak J rln oo

tanlo aoaaiaBltf lak vykoná Un 4a rfhn)i
Máldu)ta moji rado aprabajta toanaioa-mmt-

t tom u a)lpi oo Jata doaud nilvall
t aa ta áa to íplni Trhoji
NKr]ta mna u Jloho maohfoh allbo

Ta4 kUiři laauctlTaJt lékaMion tMa a

"pradplaS auarma" "I'nl adarma"
aaa adarma aul Jako Tnadldlo aa vaaa

a omcmb4 a rTaata aabeapana kj aa--

sou dosti sucha tak aby zůstaly

zelenými i v suchých měsících let-

ních Nemáme li kolem avébo

obydlí dosud trávníku je na čase

pro celý svet a niavni irzisie na

kožešiny nalézá ae ▼ Irkutskupříležitosti je odporoučím La-

skavě pošlete mi tucet lahvi pro Ve čtvrtek dne 14 ledna vypraven bude 1 Nebrasky do Floridy výletní vlak šestá-- 1

a turistických vozo 1 Omahy a Lincoln po dráze Burlngton doTam honci z celé obrovské té
( amZ ze Standardmoji apotřebu zemi ae sjíždějí přivážejíce kůže

_ j j n:: fi" An Tarksonville
pomýšleli již oynl na jeho zalo-

ženi

Sejeme li travné temeno na
Dra Petra Hoboko není zbo- -

ukořistěné na honbách
tlm obchodním Není dáno

apekulování a ním lékárníkůmjaře bývi někdy opotřebí zašiti ™JlZr bude pod 'aprávou našeho fiditele výeto kterýi jea

obeznámen ae zajímavými místy na cestě a ve státu Florida
Jeden den bude ztráven v St Louia návštěvou výstavišti jiných zajímavých míst Cesta

z denního světla 1 Nashville do Atlanta bude zajímavou a příjemnou ježto trať sleduje cestuprostředníkům ale je dodávánozárovefl nim do pody uěco ovsa

plenice aneb podobné plodiny

Jsou to kůže medvidí rysí

jeleni sobi aobolí liščí kůnl

tchoří vlčí veverčí a také ze dvou

druhů divokých koček které se

nalézají v Kamčatce

lidem přímo zvláštními jednateli
aby chránila mladou trávičku před majitele O další slělenl pište na

pověstného pochodu generála Sbermana k mon

Teit radno roiádati v brzku O míato ve spacích vozech
lhlanim)aaadoMrka Jt ale aaailtai aa
Ontiirka Halm BIc sa prodaj a aacborára
vaaa Jmaoo r tajnnatl vascbao co ladám ta
_i talii rtá náklí aa Trbollla 2a

Dopište si o úplné podrobnosti

33
Dr Peter Fahrney n4— 114 Soúpalem poradního alunce když

nastanou suché dny letni Po- - Následkem ohromné poptávky
Hoyne Ave Chicago Ills

ceny všech kožešin vystouply v a o výtisk illustrované knížečky obaabujlcl náčrtek ceaty

W H BRILL Dist Pass Agt OMAHA NEB

Sádni-- okolaoati BMáoáa trlc oaá ťoto
malobnoa a wj Jc) aeniaéita dMra aul lati
Dl alkdjS Jata ápla bo)Bl a íoad-l- a

iéua ooenIU má aluíor prnkátaaá
áa ? doataoata pfadpu a áKhv

avlBrormaea adarma a aamát ale k plaotoi

následních několika letech a za
dobtiéb něčeho nebývá však za

potřebí aejeme-l- i travina na pod
zim v srpnu a září Kdyby ae

podzimu zaseté aemeoo dobře ne- -

Předplácejte na Fekrek penze koii modré lišky does ae v Irkot
mmt aá Jato a to Jaata }mm tv ct aku olatl 00 rublft a kdyi dvěliee rečai 9 - - +
C BESTSOt L i Bn 6ttCkieaDl


