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are xtsnim toiViijrná malá citulka
Voda a krve lijc opit jiná ip

ni ni nalije a v ní ie oprtf pliJl
le aii Jí pinty sladké smetany
JoHe se to roikloktá a vir j to

KENNEOVS EAST INDIA BITTERS

(Krmictlyho vycliotlo ImlfcKil liořka)
rská &llospodá

té cibulky Michl ie Um uilc
&Dosldka aby nerůilaly koutky piidijl ek

Ri 7s v tomu dvě linie strouhané žemli

Čky trochu tlučeného pepře norNdá JAK JiNÍK 1 u
asi jako hrlch kousek utřeného

Česneku Všechno e dotta pro
míhá Na stůl se k tomu dá telívý dobytek liti! jtu přilil rád ne

Icre brambory Til st musí přidat
lVlřlmnl orba hakuMf Utl

Je-- li HJoucoo oriti kukuliíoi ku krvi nějaké vejce i také vařenéPřed několika léty konány bylyftlň hnětl na podiím Ellell ni
zkoušky nakládáním a krmením sekané veptové mano Po té

máme z toho domácí- - ŽemlovéploJinř ktcroui hcdláme příštím
pokrutin jablečných na tkušebo

rokem pčstovití Mi-- li přijdi ni jelítkostanici vermontské pli čemž bylo
pozemek opřt kukuřice Ite odpo

Reservování Ušlechtilou a zároshledáno Že odpadek tento má

značnou krmnou hodnotu a le kvít In vefi užitečnou zába
ruiiti orbu podiimnf je-- li příleži-

tost k jejímu vykonávání Orba ta

JoV vjMťřim Jct fltinoii Itf ř A

(' J l Uířk s jWllvř vjrbra

njVU knhnkft a t)tln olipnhujf
rif li IWiví v)mMl BJtyM
hodnnty pfl IWetit uři!cnť(h
eliornb a pfťtlplaft dle tiirtil jet
vyríln rlivnluj( UkhU klrřl

tSI a0 Mília inrrl nml ppolu-oMnn- y

urpopfratťlní Její vlmť

iu'l v
ThI liik4 ticvyliiduja vyhlu-ilitvfn- í

luh nrpHrorony Klocvlk

k nrinorný mth jUti Jnkoukoll
rilrnvou iilrvu nu nlA mi ptM
clmf On povrlmitujo a ncoíla-bu- o

Iřlcinoil iouslnvu 1'icclnonll

trio Iloíkč dosvřilriijí liiíoo nnMch

nojlcpAírh iipoluoWiinl v knMin

Hupni ilvota a tlfnvídfení o Jojf

jifisoMvosil Jou pří li 5 řctnit ncíli

abychom Jo mohli třeba Jenom

Msteftič uvÍKti

Toto Jo nejenom pfwobitý ho

lnclný čk který MAý mu?o li

opatřili
1'ro dospod i dítl jest to Dcjlcpsí

eíiivý prostředek a nípoj
Je vldřitů bliihodúmou nříntj

Minu pohlaví jako silite] a povzbu-zovftt-

chuti kterýž zpftsobí ?c

omrzeloBt a nedostatek energie
7111ÍZÍ ťiplnč a zdrávi a nový iiyot

vou mládeže obéhomůže se jím nahražovati siláž ku
jest prospěšnou v krajinách sever

pohlaví je lisování různých květinkuřiční když se jí doplfiují jinánich Na iihu však kde dobou
krmiva Před nedávnem ver ez se po vysušeni nalepuji na

zimnf není mnoho mrazů ani mno
čisté listy papíru aby se z nichmontská stanice zmíněné zkouškyho tání bvla bv zbytečnou Zde

obnovila a krmila značnými dáv dřlíly sbírky Pestrobarvé květiny

ztrácejí lisováním a sušením při
jest orba taková Žádoucí jenom v

takovém případu když byla úroda
rozené své barvy kteréž mnozí

bami výtlačků dojnice (35 liber

na jeden kus denně) s výsledky
dobrými Dojnice sežraly vždy

letošní postižena červem kořeno
sběratelé a milovníci květinových -- 0R-

vým Podzimní orba kukuřiiništS
rostlinných sbírek vůbec nad AEMEJNVI50Mje znamenitým prostředkem proti

vše s patrnou chutí- - Na stanici

této krmí se 20 neb více dojnic
těmito výtlaČky již po čtyři roky

míru želí V nynější době však

byly peznány různé spůsoby jimiž
tomuto Škůdci ačkoli nemá znač-

ného vlivu na mšici kořenovou
ze barvu kvčtin zachovati Tak

'JTBotanlcTDIatinatlon
(ÍHAT VtILk NOT INJUBi THt MOST

DÍLIOATI OROANUAjTIOlt
společně 8 pící zrnitou a výsled

poněvadž hmyz tento vnáíen jest
ky jsou vesměs uspokojivé Také na příklad doporučuje Cora Bur- -

mravenci do značně větších hlou
na massachusettské stanici předbek nežli do jakých pluhem se

tisová v časopisu American Queeo

poprášiti rostliny když máme jekládalo se dojoiclm denně 25—35
zasahuje na papíře rozložené a k lisování

Hodláme-- li síti do kukuřičniŠtě
liber výtlačků bez jakýchkoli ne
žádoucích následků Silné krme

íaujme Jejich místo a kdykoli
Jednou pedrobena byla tato Hořká

zkoužec žádná rodina nechce-- se

bez ni obejiti
připravené kyselinou salicylovou

pXBESTrwqi
REMEOY IN THt WORLD'

}—ro — (
Rhumtlin Dýtrpléí
CoDtUptloDBi'deuury UlmMé
ClHournfM é Kldnet Oomr4lntJ
Lung UUeus impur lilood

A Inioualis aW V
fcPPCTIZM FAMILY TONIC BMWIif

(salicylik acid) Prostředek tentoní jablečnými výtiačky nakláda
slouží zvláště dobře k zachováninými krmilo se tu nepřetržitě po

pět měsíců aniž by bývaly zdraví Tóm liCllZi G9 to
dojnic anebo Jakost mléka Či má ÍAnd ! KtpocUUj UMfiil lo til pr

'

Červené barvy kvčtů Jiným pro
středkem jest roztok jedné Části

kyseliny salicylové ve Čtrnácti čá-

stech líhu Namočme v roztoku
niDCitTinue-- iuj—Mitt~

sla v nejmenŠfm utrpěly Z toho

vysvítá že Žádný farmář jenž má

silo — a to měl by míti každý

To odesláni zádooli iiuáí korní
Biiil vnitroíiemíkých dani a pHlo

far

tom pijavý papír a do něho květi
fVoprimorf A 8l Manutaoturart

oyíMi Ntm'
Ženfm píedpim na vyráběni Ken-nedyl- io

rýeliodo indické hořké Mnu k slisování a vysušení připrachovatel hovězího a zvláště dojné
II aMendl zanusti auy iprosicna ovia aanoCo M onen atmn 1

biat Supa aad LfuuLho dobytka — a při tom jest ne-

daleko meštárny neměl by si
ro nočlivcm zkoumáni řldů ie Jn

Dtrukccmi komlRařc kolektor!
omaJiský vydal následující roznechat ujiti příležitost zužitkovati

venou vložme — Lhceme-1- 1 si

zachovati čerstvé květiny svěžími

po dva až tři týdny postavme je
se stonky do vody v níž bylo roz

puštěno 25 gráoů chloridu Čpav- -

hodnutí jez uveřejňujeme pro
inforiuuci bbnicIi ZHkanlKQpokrutiny jablečné jež dostane

za to že si je odvete '
B líctotl lIKll A CO

ovího (ammoniiim chloride) JedPříprava pokrutin jablečných
ku krmení nevyžaduje pražádné ná-- li se nám o uchování květin v

přirozeném jich stavu po několik

měsíců namočme je do vody v niž
zvláštní péče Na vermontské

zkušební stanici zemědělské na-

házejí je jednoduše a napěchují jest rozpuštěna arabská guma a

do sila buďto samotné nebo na

ÚŘADOVNA KOLKRTOKA VN1TH0ZKM9KÝCII DANÍ

Í DISTRIKT NKHHA8KA

Omntia ?7 torrenf e IXW)

I'ánov ILEIt ét CO tlnojmlnic) a obchodnici llboTlnnml firmilu Nitb

ránoTťt-Obdr- íuI om ř(lpl na tyríběiii KKHVEDYHO VÝ(iIODO tNDrf:KÉ HOÍt-8-É

a iruTcfl láher na rzorek pflprurky této ie HntlU ahy xařadPda byla jnko lék

To proekonmínl vxorkn 11 dourCdiunl řr()li'dnYh lúkiiffi na 4kls'S rochodnntl koml-cti- fo

Tiillrozeinakch dechodft platného ? lakoTýih [iMpmlurh javm loliu iilhlitilu tu rflprur-k- a

obeatiuj Utr6 latnotl tkoTém pooiírn uby mohla hfii (um řiifndřna Prolof Já

i KENNKDYHO VÝCHODO INDICKÁ IfOfilcA yráliná nrmoo Dur A Co dle

pfcdplnu olovného T tálo AFiidorfiS mtiía hfíl isuřiidřna jnko Utivi přípravka a Co mblo bft
prodá 'áiiB aiilž by prodavafil iunll platit Kvláílní daH 8poJonm Ktátftm jnko otichudnkl
iifaovlnatiil 8 OcUjo OEO W 1'CST kuloktor vnltrotcmuk dani dtt Nb

nechrne je oschnouti Guma utvoří

na listech stoncích a květu prů

hledný obal který je drží v polo

obilí jarní pšenici oves neb ječ-

men není třeba přitěžovati si práci
orbou byl-- li pozemek náležitě

zorán a připraven neboť v přípa-

du tom daří se jařinám právě tak

dobře jako v orbě podzimní

JatleČné pokrutlny pro dojnice

Amerika kráčí za Evropou v

mnohých ohledech a také učí se

od evropských hospodářů šetřiti

pící či vlastně zužitkovati dobyt-
kem vše čeho se ku krmení může

použiti Jelikož se země tato

jest nutno počítati aby

nepřicházelo již na zmar nic z

toho co zdejší půda zroditi může
a proto také počínají se v novější
době používati i různé odpadky
ku krmení Tak na příklad do

nedávná ještě považovány byly

jablečné výtlaČky či pokrutioy
meŠtové za bezcenný odpadek a

nechávaly se ležeti kolem meštá-rc- n

tak dlouho až byly tu na

překážku a musely odvezeny býti
do řeky Mělo se z pravidla za

to že jsou příliš vodnaté i Že by
se nevyplatilo odvážeti je a!koli

vlastně obsahují méně vody nežli

mnohé plodiny kořenové

Čerstvé výtiačky jablečné rychle
kvasí ponechají-l- i se na vzduchu

což zavifiuje Že pokusy s krme-

ním jimi často klamou V době

novější se však dokázalo že lze

odpadek tento zachovati v moder-

ním sílu bez jakýchkoli obtíží a

následkem toho počínají nakláda-

né pokrutlny jablečné nabývat!

pověsti jako dobré a zdravé krmi-

vo Siláž jablečných pokrutin u

porovnání se siláží zelené kukuři-

ce vykazuje následující složení v

procentech:

siláž kukuřičnou jak se jím to
hodí Tam ponechají se b urov-

naným povrchem nepřikryté a ne-

zatížené tak dlouho až je jich
třeba Udržely se takzdravými
až do jara

ze a zachovává jejich barvu po
uschnutí —Jakákoli květina může
se udržeti po dva týdny svěží

když dáme ji do vody v níž bylo
rozpuštěno něco ledku (sallpejter)
nebo sody (carbonate of soda) ILER & CO °a'Z bospodárnL$he zápisníka

— Není-l-i farmaření tak utiše
ným a výnosným povoláním jako Pozemek na prodejkterékoli jiné bývá to z pravidla
vinou samotného farmáře 160 akrů dobrého pozemku bez

SEVERO-NEMECE- Ý LLOYDbudov částečně vzdělaného kte--— Zachování lesů stalo 6e na
ýž asi před půl rokem koupen bylléhavou a Časovou otázkou naší Pravidelná poStovní a paroplavební doprava

vládní správy z Jdajtiixaore clo Břemen
za 13500 prodá se nyní za hoto-

vých 12500 aneb vymění se za

obchodní budovu v stejné ceně
—

Žádný 'hospodář neměl by
pMmo po novýcib dvoulroubovob poltovnlch parnicích od 7M0 dulOOOO tun aniunnatli

opomenout vybílili kurníky nežli

nastane zima
CflHwtl Itrc$lanUlieln Kot ili Ilnnuvcr Frankfurt IIrandcnburi{ChcmriitzNeckarPozemek ten vzdálen jest od Weet

II kn uta z Jř iltlniore do Jlrcmeti od $11(10 nahoruPoint asi xoo mil v Holt okreBu
— Kohouty Je nejlépe od slepic mil od městečka Ewing a od

v době pelichání oddělit) ježto je ioého městečka pouze 7% míle
Tyto parníky rnajl pouxe Jednu tfldu kajuto! JS oznafnna Jftat jako JI kajuta

Vílo Jrnf noraná piirnlky Jtton víhradní nové víiCn8 řlnxloviiná a salony saMzo

pokojů knjutuí na uulul6 Kloktrlck ovCttoul va vlucb pronuirách
Dallf rorávy podávají generální JdnalUj

A- - SCHUMACHEK & CO 410 ílanover St Ilaltímore Md

zbytečně znepokojují Bližší podrobnosti sdělí ochotně
— Kdo máš dobré nosné slepi Charles Krepela

1— West Point NeLce a chceš prodávati vejce odstraň II CLAUSENIUS & CO 95 Dearborn St Cnioo IU
aneb jejich xáMupel v zcrnl '

kohouty oď slepic
— "Ncjlcpším prostředkem pro

aoilVody ozemky na proděl
Krajané) Mám v prodeji mnoho

BiHi kukuřičná
74Í
16
29
68

9

18

41

ti mléčné horečce u dojnic jest
náležité zacházení Báními kterým
se jí předejde

Popelu
Proteinu

HudIíIdjt

ifialku
Tuku

tisíc akrů pozemků všeho drunu
totiž ještě pusté a též i vzdělané C®iřb1ÍÍ

10
150
11 Příprava Čím jest americké ho za ceny od J14 nahoru akr Cena

nosí krve spodyni krocan tím ie ídí se dle toho jaké pozemky
Die pokusů ohlčdúS strávíte!-nos- ti

konaných lze porovnávat!
siláž meŠtovou velmi příznivě se

hospodyni české busa sou a nejvzdálenější z nich nalé

zají se 7 mil od sídelního města
siláží kukuřičnou neboť při zkou Pine City Pozemky ty prodám
škách s ovcemi se zjistilo Že jo u u y U U UJLD □

též na malé splátky jaké budou

pro kupce nejvhodnější Jelikož
4 š ě š

nejsem agent z povolaní mam

totiž vedle toho jiné zaměstnání
musí každý uznati že nemusím

idi odřít jako to dělají oni agenti
teří jedině od toho jsou živi

odpoiučuíi go cama

Korbelový vinné brandy
jsou osvMiioným domácím lékem

—drůbeží pesvícenskou Plípra
va její jest známou proto pověz-
me si jak zužitkovati lze husí
krev Stydlá husí krev se slije
totiž voda s ní opere se opět se

voda slije a krev dobře se roz-klok- tá

Na kuthan se dá hodný
kus asi jako slepičí vejce sádla
nechá se tam zpěnit malá cibulka
osolená krev se dá do toho a přidá
se k tomu malinko kmínu Nyní
se krev na plotně míchá a když
není znát již červenost nese se

na stůl Takto připravovaná krev

jest pro ty kdož jedí méně vláč-

né jídlo — Krev na jiný způsob
Na kuthan 6e dá kousek Čerstvého
másla neb sádja a zapění se y

Který krajan by si přál zvědět

procent veškerých látek suchých
40 procent tuku 60 procent buni-Čin- y

a skorém 85 procent bezdu-síkatéh- o

výtažku (škrobu cukru

atd) jest 6travitelno Ohledně

proteinu jehož procento je po-

měrně malé neučiněna žádná
zmínka
Illinoísská a massacbusettská

zkušební stanice zemědělská do-

kázaly že jablečné pokrutioy lze
s úspěchem nakládat! a tak při-

způsobit! je ku krmení různým
druhům dobytka Na illiooisské
stanici se však seznalo Že vepřo

bližší podrobnosti nechť mi laska
vě dopíše a já mu je ochotně a

brzy sdělím Nenechte na žádný

spůsob se nikým balamutit a ra-

ději se o všem osobně přesvědčte
Znamenám se v úctě

F KOUDEL & DUOS
Vf I2lh St

CIIICAOO ILL 62m3Václav Karas

46— Pine City Minn


