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t nalepil )iitoihii hlavní větve
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In tišili m lviu piitsoji no a sníh
budí nut vitice propfliiý

KANSAS- - Ii nieu pst vtia
bicníl v dobtém stavu a bude

rychbi tiUii jskiiiilu nalsne při-sniv-

počaní Pouívsdž omoI ta
ponlrdnlch mraeů nebylo dosti
chrinciiO tu bylo poníkud potko-srn-

Nřco půdy bylo tutáno a

itfco jičiimiiu ovsa taseto na

jihozápadi

JIUAKOTA— Vyjímajn velké

zimy v poslední ttetiné mísíce

pomíry byly v celku doiti přízni

"No přivé' potskoval vesrk
popilavýs "Tositrdy tabulku
ni toř"
"l!odiť by ne přijde li k nim

jen Hrabec?''

"Hodrjť liy nepliM jak mu

vzkážu: bulka lije plibíhne kdy-

by i sekery padaly!"
"Což je o to jrn aby náhodou

cejtra nikam nezahrousil"

"Nestarejte se dám mu jcSli

ilulí tl pít T (o mil ) rovné!

llsrtrnl a miIpmí eiSU

lUrvenlm dodává se niáolu od
ttnu jaký je u spoilfbovatrlů ol
lllfii Množství barviva ji Ž nut
no do smetany plimichati aby se
docílilo iá lontlho přibarvení má
sis kolísá od půl unce do tří uncí
na sto liber mátt lného tuku V

podzimu kolem mislce l(jtiapo

pčkno liol ni dokola rozkládali i

ml býti vyírny v rnýctt VjS
Farma najrodejl
Prodám farmo o 1G0 akrech

lio akru je vzdčláno ao akro

ksltriirí řkoils la prý iolali
til pro pivo No t ož ucpou kor
bel mokrým pyllem a bude dobře
Uvelebili re tedy a MČsli o su-

ché hubí karty míchat 1 1

rajon
kleioit bulka šla již po třetí ko-

lem v hrdlech už jim práhlo le
míli jazyky jako uzené slanečky
— ale ta čerchmantská káva

"Kluku jdi se podívat co tam di- -

Uch Počet vítvl ni ksždém

jednotlivém stromé mtKÍ a Hditi
dis stavu kolenO Hylo li mnoho

Ale laky IVplk plikládal do
ksrnm o 4iiiko pryč V islande
bylo jako v chlebové peci Vejce
sc tam mohla ns tvrdo vařit Na-

šim hráčům crčely sičky potu po
skříních a lijlch ne vše marno
karban je karban Za Živa mohl
je pan otře njiéci oni by byli hri-l- i

bulku do smrti
"Ale kýho výra co to?' pro-

trhne se pojednou Tlučka z oma-

nu vášně "Co to tu smrdí? Kdo
to kouří hadry?''
"Ab na mou duši tu nico

dnes echo Na tdarl"kolena Kráceno mi la ponechali štafl kdyl dá se na sto liber má Mnoho štístíl" A tase zsSumi- -vé Hospodářské zvířectvo naJen nenlt počet včtvlkromn čehož
selného tuku jedna unce barviva reučlch přcdržtlo studené počasímil le zbylé také více scNznauti
liflmin zimy když se dojnice nc lajll"dosti dolilo a vSeobtcní nalézá se

lo onde olší zde vrboví tam zmi-

zel popelavý zde bílý a opit vlád
lo ticho nad vodami jako před tlm

nežli když jsou koleny nilpžití krmí jiný n nežli picl suchou mus A Pepík plihihl za chvíli se šta
vyvinuly nepominny Vieo

se množ tví barviva zdvoinátobiti fetou: "Už ji meloul"bťcuí vísk Iza Hi:i la včtve zkrití

oseta timothou ostatní jest zahra-
da a stromy nesou dobré ovoce

Obydelnf stavení jakož i hospo-
dářské jsou v nejlepším pořádku
Tři nejlepší studné v okolí Gaso-lino- vi

hnací síla k pumpování
vody Noví váha ns dobytek
Farma nalézá se 4 míle na západ
a 1 míli na poledoe od Touhy a

±li míle na západ od Valparaiso
Neb Cena 6o akr O bližší pište
i a F J Vaniček Touhy Neb

O svatodušní ncdMi po obodi

přicházel stárek Loula ne více
kdežto v červnu bývá mnohdy po "Teprv melou" zakleli unisono

ip ať jsou již tfi í(fi nebo pér užívání btrviva zcela zbytečným
zamaučený nybr! w sváteční věn to— i % palců Každá vétev se

Barva niU lidí e abychom stí netrpělivé přel zamčenou

doutná!" zvolali ostatní Plná
šalanda kouře

Inu bodejť by také ncbylokdyŽ
na kamnech už doutnala — Brab

tak řrkli též jakousi módou zmlklou mlejnicí
různých krajinách mají v oblíbí Víme koho očekával Pan otec

Paroubck sedč na lavičce před
různé přibarvení Na ihu ku pí cova čepice
jest v oblibi silni zbarvené máslo

všichni a hráli dál

Uplynulo zase deset minut ono

ještě pořád nic "A z piva bude
louh!" bídoval Tlučka
"Nu tak se do nij dejme!" hor-

lil Hrabec '

"I ne jdi se podívat co

tam u všec čertů s tou kávou "
A Pepi zas po chvilce se Štafe-

tou: "Už slévají"
"No konečníl To se jí přece

v dobrém zimním stavu Suílm

ipadlo málo ale ozimnl zásev byl
dosti chránili a tento nebyl

lU v nejkrajnřjíl jilio

východní části

SICV UAKOTA — Následkem
množutví sn i lni v Mísiourském
údolí musí býti dobytek zaopa-
třován krmivem jehož zásoby po-

čínají se tenčiti Hospodářské
zvířectvo jest dosud v dobrém

stavu Na otevřených renčích

dobytek se jc£ti pase a ačkoliv

utrpěl poníkud posledními mrazy
slav jeho jest dosti příznivý

10VVA— Misie leden byl dosti

mlýnem kouřil z píkné meršánkydo tmavožluta na vychodí a na četl noviny ale co chvíli koukl

přes noviny po přecházejícím
Severu v&k dávají přednost svit
lému nádechu barvy slámové Ferma na prodej

Funus o U'0 ttkrcrli MM nftl míle

stárku a usmál se pokaždé do vou

sů "Jářku Louloco pak si nejde
ťroto musí vyralíitel ináxla mlti

íMASMHMM
na JIŽ atranA minia vlastni krsjsni

Orntří Iřuiiolovťí
tyto dví vfci na zřeteli aby vyrá te v tom parnu lehnout?'' počal si

pak ku konci prvního roku vzrostu

snlrzuje opít tak jako by lo byl

samostatný stronnk Na každé

ponechají se z nových vítvf jen
dví nebo tfi jež opít na ta palco
o zkrátí Tato operace opakuje
se rok od roku až pří jd 9 strom do

pinií pMtnsti kdy pak jií každé
včtSI protěžováni odpadl Pfidr
žhne li se tohoto zpfliobti seřezo
váni vypěstujeme strom symetri-

cký se Širokou korunou

Zálusky brusní icfezujf se z

pravidla do pyramid Následkem
toho mušíma se stromky ze Skolky
zacházet! zceU jinak n když
jedni se o stromy normální Větve
necháme vyrostali blízko nad ze-

mí takřka od samé zemi kolem
dokola až k vríku Spodní větve

snad dočkáme" oddechli si všich )l'nfi o ISrnns prodli se zs duhrýctiběl máslo takové barvy ]ak& je jej konečné dobírat
npotřebovateli hledaná a aby zvit ni opit jednohlasné A dočkali"Eh tentooc koktal stárek v
loval množství barviva dle mnsž jenže byla vařící jako horoucí

rozpacích "čekám kamarády''ství zelené píce jež dobytek dojný teplý a velmi příznivý pro hospo

lioilinineK is itir-u- I ne nn nl dhm msň
IhI ýik kornkritiy vesměs nové uv-h-

iloltré ntmlnfi vod prsmimítií v

jmutru p celý rok PK akrll Unt vzdř-lii- no

ostatní Jest nintvlns s luks rmeU
Junu líinolliou O hllžíí vysvtlunl (diniť-tesens- :

FKANK ÍHLKNÝ
SítíxíJ Kruno Neb

"Aha pomáhal mu pan otec peklo
"Ale je kapitální!'' pomlaskodoatává dářské zvířectvo a farmerské prá

fltlo 1344 J'lnt "3- - l
HoJvftSÍ 7notiy masa víebo druhu

uzenek lalímli Siinuk a vfibec vleho co
obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv Jinde

ce a to az clo 20 ťoslednlch 10Nej důleŽitcjSím iinitclem př val si stárek "pařimaminka má
barvení másla jest obliba spotřc nás velmi ráda samá vanilka 'dnů byla veliká zima a dostavily

se sníhové bouře které způsobilybovatelů 1'akli odstín našeho Skuteční káva byla pořádní
másla nelahodí oku spotřcbovatele Škody na ovocných stromech a ztl silná tak it než dopili' už bylí

všichni jako zouní Což divu žepřidejme více neb méné barviva žily krmení dobytka Ozimní zi Fíinníi lia prodej ABSTRAKTYaž krasochuť spotřebovatelu uko sev a jei-l- byly dobře chriníny

se smíchem "Drábce a Tlučkul
To se zase bulka vydaří co?''
"No aspofi'' mrkal vesele

osmčlený náš karban stárek a obli-

čej mu zářil radostí jako žaludské
eso

"Že vás to nemrzí dřepit u

tich karet v takovém parnu já

bych pří tom usnul než by šla

jednou bulka koleni"
"1 však ne pane otče viřte mi

že ne kdybyste byl hráčem'' přel
se Loula živi "to vám máte zá

vSak ponecháváme nnjileUI horní
limo a dáme mu to co on chce za této zimy a nejnou tudíž poško --VrilOTOVUJH -pak skracujeme tak aby koruna Nf 'ni na iirfidcl firmil o J2H0 nkreh

se potom vrhli na pivo jako kach-

ny na rybník a táhli jako holandři
Z kabátů byli beztoho od poíát
ku již všichni vysvlečeni však

VScobecný trh snese o nico tmav zeny sni 714 ru íle východtií od Cleburrietvořila jehlanec Seřezovánf ta
Kanwi KSI akre test vzdéláno 1(MM aneb siltjřjí přibarvené máslo MINNESOTA -- Průmirnítmkové musí se dltí pečlivé a každo akrů lutiky mfiže ne vSak víc vzdélat S M Sadlor

1 7th and Ifurnnm 1'atterson Itlk

avtak jisté hranice nesmí se nikdy icitt to liolifite iMitokové dno 2K) akrftroční neboť na něm to záleží jak
přestoupili ji:a a fiOO skrfi iumtvlfití Btavby v

peratura za leden byla hodní pod
normálem Sníh pokrýval půdu
po celém štítu celý misie a sice

teď uí si jeden po druhém rozjí-na- l

vestu Pan otce ti k nirn při
sedl na židli jako oa koná opíraje
te o lenoch mluvil jím do ruky

ri-- ti Í7M) v tom ncjli'pím pořádku
soumčrný zákrsek vypěstujeme
Aby nám některé vétva nevyrostá

Barvivo máelné používá se ni
ťozeinek Jest dulire oplolfii a vfte v

Zeptejte se naň o toboto listu Tel 1828
dobrem stavu JíojnOHt dobré vodyly přílíSní do SířKy a neru&ily pak

kdy v lak malých dávkách že je
dobře rníti na ní malou sklcninou

nejméní z výSe 3 palců na jihu
až 15 a 20 palců na severu Frodt se 711 tVi okr O dal&l wxlrob- -

scmmernofit zákrsku musíme kaž noitti doplíte si jid ttdrr-so-válcovitou nádobku rozdílenou
dým rokem fzati za oíkem do J M MUMIIyWISCONbIN—Misie byl velí- -

bavu ji bych se pro ty čertovy
karty utloukl''

'A Tlučka jak by smetl"

"No a což pak teprv IJrabec"

vykládal Loula nadšeni "Tn
vám a lořlském posvícení dovedl

20x4 Kansas Drána s ploítofiii fbzí
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ce studený zvláštř na západe
na kostkové centimetry k odmft

(ování Tím umožní se že od
mírka barviva bude daleko přes

vnitř koruny (nahoru) směřujícím
Následkem toho porostou z oček

tkovýcli vitve oahortt dodají
severozápadi tníhu nespadlo

IT] o tn'mmnoho ale přece dosti k ochrání
korunce složitosti V ti stromech oějfif nežli když používáme jen

mífítka uncového ledna unce
ozímního zísevu a travin Hospo [lim !21 nrnatnfífl Klím tiMb-- l iln Oinklvvydržet při dardí v jednom kuse

celou nor a celý den až zase dokošatých sefezují so vítv naopak dářské zvířectvo dle vSech zprávtekuti rovná se skorern 30 kost
přezimiijo dobře ooci a ani oa jídlo nevzpomníll

za očkem z koruny smiřujícím

Vrořnovánt írotkvoňA
kavým centimetrům Když mi
býti na sto liber má'elného tuku MICHIGAN— Leden byl velmi

studený i Senice byla znamenití

a já ge mu pranic nedivím Karty
jsou kartyl Jak začne mršina
karta jednou padat hrál byčlovtk

přidána jedna unce cíli 30 kostko

z Cm:i uď Iťikvcsn JM rikd lnrt minfllk

August (iliifiý H nim speleiné H 7

ÍJeeh eestnvsf fi Josef WrHiln Když
v Ni w Yorku sliíitll indif-ii- l s lodi nn
llill nu A iikubI fH podrf jmim
MAdovl niní kiifífk než se vínk pnn
iivi 11 ml iil byl mludlk pryAssnbn
I kufřík Kdož hý adresu Aiik Zeleného
ví'díl nebo iifmi ly4l nci-li- to laskaví
udělí mi BdriííU KHANIC PAKK4

Wlnii IIiiWhIIs Web

Varftst u broskve ji i pravidla I Avíli ft H ! S 4chránína snibem po celý mísícdelší a rychlejší nežli u jabloně vých centimetrů barviva najdeme
množ tví jehož bude zapotřebí naaneb lirurii)í 1'roto se také bro

do soudného dne ani by troubu
anděla páni neslyšel''

nalézá se dle všech příznaků ve

velmi příznivém stavu a zimní jf"' r
1000 liber mléka tím způsobemskve vytatujf do sádli íainřji vzrůst její jest přkný "Nad to teprv troubu pouoc- -IJroskve jednoleté považovány když vypočteme jak mnono má
selného tuku mléko obsahuje Vy TINDIÁNA — Tání dostavivší se ného viďte lajdáci?' hrozil mer

Z počátku odpovídali plní hu
moru jen což ale za hodinu už

zůstávali odpověď dlužni už se

topili v zápalu hry už neměli slu-

chu než pro tvé hráčské výkřiky
a úseiné poznámky slovem: už

přicházeli do té karbanické ráže
kde hráč nevidí 1 neslyší kde jen
oči poulí do karet kde mu žíly na

skráních nabíhají tváře boří ruce
se netrpělivě třesou kdo mu

dlouho trvá a každý pomalu

vyaíSÍ alovem kde by mu mohl

strop hořet nad hlavou a hrom
vedíe ního uhodit 011 neví osvítí
Jakmile zmerčil pan otec kolik

uhodilo vytratil sc jakoby nic ze

šalandy a pošeptal venku cosi

práškoví do ucha Kluk se nan

vyjeveně podíval dal se io smí-

chu a vesele mrknuv o Jt elil na

pilu Z% krátko byl tu t náručí
plnou třísek a dříví které skládal
ve vší ticlioiiti vzadu v přediiíni
odkud šlo topení do kamen v

A nyní začal s panem
otcem pozorní rozdělávat ohefi

"Přines slámy a hodně smolié-hol-

poroučel pan otec znovu a

kluk snášel o sto šest

"Pepíku Pepíku" zaznřlo lo
ze islandy "pro pivo!"

jiiou tailah za ncjlepM k vyiazo
viní Takovéto rostliny se lby

šánkou pan otec alo nešla z n£hOdi-S- ti ode dne 19 až do 22 ledkazujc-l- i mlčko 4 procenta tuku
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cetník a třeba tvrdý dollar —

jednadvacítkou a starý ponocný

na jednu libru mléka ohná&í o nicí Ačkoli na některých místech
Kansns Imllniiském ézenií Texasafkostkového centimetru bude zavinou au na takovémto kmínku

Valenta také by ruoh leccos povípotřebí na 40 liber ta koníkovýchbÉhern prvého roku po vysazení
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Když nechá ae máslo v másel stavu hospodářské zvířectvo též
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movntví hri t každého koutku Nabylo osoleno budou zrna jeho tak
kterých severních okresích pšeni čtyřicet kroků vidíte že v nich

není krom tA Hn jediná dobréce míla málo ochrany snřliové ažale stromy stárnou dosahují vitve

ztvrdlá že jistým množtvírn pro
pracování neodotranl se z nich
telil selí jákú vymačkalo by se t
másla jež nenechalo se otéci tak

da 25- - lédua u následkem toho na
žíly Slova poctivého z tich dvou

některých místech byla znační

ndůkladní milí bylo osoleno poškozena suchými mrazy a siří

dajícím se táním Avšak za sil

hrdel nevyjde Jak čahoun Tlučka
hubu otevře už práší tvou mysli
veckou latinu kdežto Hrbáček
Hrabec nabírá ti tvým špičatým

Velikost kryslálků solných mosl
ného msazu v posledním týdnu

byla dosti chránína vyjímaje na
se také brati v úvahu jelikož
jemnozrná sůl vypracuje se z má la

rychleji nežli hrubozroá
jazejčkem každého na potkáníjako
pstruha na vidlicinejkrajnijSím západi V uikterých

ýchodnkh a jižních okresích se
Vyrabitcl minia musí při solení Nu a lo bylo nico pro pana

Výlet do Floridy
)0 dnlzo "Dixio Ilyor"

osobni řízený

zlepšila následkem dostavivšíchmásla používali rozvahy a bríti
se hojných dfcífů IJroskvoni byly

otce Také on byl pražený od

kosti a od srdce rád vyvedl každé
dému kdo si dal nijaké čtve-ráct-

Jak pak by to mohl vy

bezpochyby poníkud poškozeny
ohledu na velikost máselnýcb
zrnek Když jsme stloukání za

stavili povSimníme si jak vlhká
či suchá jsou zrna máselni a jak

MONTANA— Temperatura byla
mírná Kenče jou špatné násled držet vůči takovým dvoum vybar i

jich inft]i délky a proto musí s

pak používali stojanu aneb Žebří
ků Nejleplií péstitelé vllak stále

systematicky všechny vitve zkra-

cují
V jižních atátech kde nepanuje

nebezpečí že by stromy zmrzly
može se toto sestřihováni dítí iasně
na podzim aneb bíhem zimysvSak
v scvernldáHti páma broskvového
ve Spojených Státech musí se s

pfiMřihovánfm poicfkatí sž
mrazů již minulo Čakto

se stává že mráz zničí právl tolik
vřtví kolik bylo by třeba jich

proto musí se na seve
ru posteksti až co udili mráz

abychom nepřišli pak o celou snad
úrodu Broskev přioáSI ovoce
hlavni ot dřeví lořlském a ne tak
fasto oa matečních klomíncích

jako jablofi aneb hruleři Z pří-

činy té má zkracování výhonů
mnoho co diniti a úrodou příttího
roku
Při tvarování koruny broskvové

jemná jest sůl Když porozumíme veným ramlíkům?em nedostatečné vláhy Na ni

Jen zašli do Ěalandy a jen ti po
slali práška pro pít litrů 1 korbe-

lem a už to také hrálo panu otci

tímto dvíma činitelům již mají
co činiti ae zadržováním soli v

másle aneb 1 vyplavováním této
bude nám umožníno vyrábiti
máslo ( každého stloukání stejné

kterých místech není dosti vody

pro dobjtek ale tento následkem
mírné zimy nalézá te v dobrém
stavu Nanejvýš příznivé pomíry
převládají v severovýchodní čisti

koutkách kolem rtů Zved se

za nimi "Aj na mou viru" liboval

Vc čtvrtt-- dne 14 ledna vypraven bude z Nebrasky do Floridy výletní vlak aestá"
vaící vesmřs ze Standard a turistických vozo z Omany a Lincoln po dráze Burlington do
St Louis a odtud po dráze "Dixie Flyer" do Jacksonville

Tento výlet bude osobné řízen a bude pod správou naSeho fiditele výletu kterýž jest
dokonale obeznámen se zajímavými místy na cesté a ve státu Florida

Jeden den bude ztriven v Št Louis nivStívou výstaviSté a jiných zajímavých míst Cesta
za denního ivčtla z Nashville do Atlanta bude zajímavou a příjemnou ježto trať sleduje cestu

pověstného pochodu generála Shermana k moři

Jest radno požádat! v brzku o místo ve spacích vozech Dopiéte si o úplné podrobnosti
a o výtisk {Ilustrované knížečky obsahující náčrtek cesty 32x3
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(lané což je velmi důležitým když ti vstupuje do (alandy "Ono jeWYOMING-Mi- síc byl velmi
mime již tvoje ustálené zákazníky pfízoivý pro hospodářské zvíře tu při tich zabedníných oknech

příjemnfji nei venku"ctvo a toto te nalézá ve velmi dooa tvoje zboží kteří ti přejí ttile
výrobek tentýž brém ttavu Jedini poníkud sta To ti myslím" přitvidčovtl

rosti působí ta okoloostie nebude
Pokrek pouzePředplácejte na tnad v leté dosti potřebné vody k

Tlučka "slunce tem nemůže pro
samou Spíou na tich tabulích Já
tíkám vy mlynářští jste odjakživazavodQováníJi 00 roční


