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mtnivajfc! so slotvyky Ta nikdy JOSEF CIZEK
VLASTNÍ PRVNÍ TŘÍDY

není dojnici dobrou a ciilo ikai
Dám i druhérská ZHospoúá
— V mlékalských hospodář

II vích počínají nabývali oblibyUnnlHlo
rozlíFcaf mlččaleo ol uljt oJJile 1mrafe :s n-- i né Mléko tlpachu proité pro
dává so nejlépe a nejJrileSuŽES"" mim nx jakík
— Ovocné stromy v této icmi

maji tak krátké (rváni io je zá

hodno vysadili jich na farmě ně

llof!0(!ařciil i Iruy o ná v Kanatlř kolik každého jara i podzimu na nh 12 a Geyer Dl t ST Lis HO

Americký lid hospodaří lesy — Překvapením v hospodář
ském nsšem svčtě byla táiilkajako marnotratný syn jenž zdědi

po otci obrovské bohatství Tak 100000 buši A na jihu vypěstova MWollstein&Coné pšenice z Baltimore na západjako tento rozhazuje plnýma ruka

ma majetek k jehož dobývání ru až do Ciocinnat! Ohio

ky své nikdy nepřiloŽil i lid náš

ničí krásné lesy jež byly mu divo
prodá vám gallon

dobrého claretu nrPozemek na prodejkými Indiány zanechány napořád za 65c
nehledě k tomu Že ani toto bo

160 akrů dobrého pozemku bez
hatství jakkoli bylo obrovským budov částečně vzdělaného ktc
není nevyčerpatelným Americký

rýž asi před půl rokem koupen by
za 13500 prodá se nyní za hoto

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

lid bude již za nedlouho Čeliti ne

dostatku tvrdého dříví borového
vých 12500 aneb vymění se za

Za nijakých deset nebo patnáct obchodní budovu v stejné ceně

ťpMinnd Ioto

Bývaly doby kdy pohlíželo se

na povoláni rolnické farmaření

jtko na bezmeznou dřinu A dílo
se tak z velké části plným právem
V dobách těch kdy jcštft farmář
nedovedl vládnout! jak náleží

mozkem svým a spoléhal pouze na

své svaly bývalo farmařeni prací
úmornou která si plným právem
zasloužila názvu dřina Leč po-

měry ty se změnily Dnešní doby
povoláni farmářské není již stotoř
Qováno s úmorným dobýváním si

Živobytí StěŽuje-l- i si ještě dnes

který farmář na dřinu neb lopoce-
ní zaviSuje si je sám Farmář

novodobý dovedl se jí svým dů-

myslem zbavili Klopotným činí
si své povolání farmář takový

jenž nechce nebo nedovede praco-
vat! svým mozkem

Cceli se farmář státi pánem si-

tuace musí veškery práce na své
farmě ovládnout! musí je vésti a

ne býti jimi sám veden A jakmile
stane se pánem situace přestane
býti otrokem práce může si ji lip
rozvrhnouti a lépe ji ovládati má

ji v přehledu a může provádČti ji
soustavně To je klíč k tomu jak

roků bude holou nemožností do
Pozemek ten vzdálen jest od West

stati značné množství první třídy Point asi 100 mil v Holt okresu
borového dříví v kterékoli Části

5 mu od městečka Ewing a od
Spojených Států Velké lesy bílé Něco co povzbudí vaši energii a

jiného měBteČka pouze 2]A míle

Bližší podrobnosti sdělí ochotně
borovice ve Wisconsinu Minne
sotč a Michiganu již takřka zmi

dodá vám nového života za parného

dnejest sklenka čistého a lahodného
Charles Krepela

zely tvrdé lesy borové na jihu M— West Point NeL
rychle mizí a spekulanti zmoc "Metzova" piva

jest uznáváno všemi milovníkyPozemky na prodej
dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu

Krajanél Mám v prodeji mnoho

fiují se rychle ať již způsobem
poctivým či nepoctivým borových
lesů na vyšších svazích Skalních

hor Zmínění spekulanti mají před
sebou krásné panenské lesy za

sebou pak zanechávají vysekané
rozlohy jichž lesní porost nemá

Pijte "METZOVO'' k vůli svému

zdraví
tisíc akrů pozemků všeho drunu

totiž ještě pusté a též i vzdělané
za ceny od I14 nahoru akr Cena Teleíoii HOřídí ba dle toho jaké pozemkyžádné ceny leda snad na palivo

vyhnouti se na farmě dřině která jsou a nejvzdálenější z nich nalékůly do plotů Vše to co mohlo
METZ BROS BREWING CO tWdosud ještě na mnohých farmách zají se 7 mil od sídelního městanám poskytovati dostatek dříví

nemá konce Pine City Pozemky ty prodám
též na malé splátky jaké budou

pro všechna léta příští bylo tak
řka úplně vyčerpáno během pade
sáti roků

Farmář jenž hnán jest z jedné
pro kupc nejvhodnější Jelikožpráce do druhé poněvadž sotva

jednu dokončil jíž druhá na něho nejsem agent z povolání mámJak mohlo se to státi že octnuli

jsme se v takové situací? Vláda Ty'STORZtotiž vedle toho jiné zaměstnáníČeká jest otrokem svého povolá
ní neboť mu život nepřináší jiné musí každý uznati že oemusínnaše prodávala aneb upisova
ho než dřinu pro kterou zajisté lidi odřít jako to dělají oni agenti

kteří jedině od toho jsou živi SYNONYM FOR PURITYTHElesy drahám Během doby počali
dřevaři dobré lesy mýtit čímž

Který krajan by si přál zvědětzničili všechno mladé dosud však

nikdo nežije

Práce není h!avním účelem na
Eeho Života ooa jest pouze pro

bližší podrobnosti nechť mi laskácenné stromoví lesy se otevřely 4 Nelepší ječmenný" slad český chmel a
vě dopíše a já mu je ochotně atak že mohlo slunce celé plochy

tuš f
srtezsffá voda — úzkostlivě čistý a modem!středkem kterým domáháme se

toho abychom těch daru jichž brzy sdělím Nenechte na Žádný pivovar — ve spojení se znalo&tf a vědomosti ivynrivati a vysušovali listí a pa-dan- ku

čímž připravila se výtečně spůsob se nikým balamutit a ra
skýtá užívat! mohli Člověk nehy Storze mistra sládka s 3oletou zkušeností v Ý

ději se o všem osobně přesvědčtepůda pro lesní požáry aby se ryzajisté přírodou určen k tomu aby Německu a ve Spojených Státech — postačí
aby "Storz Blue Ribton Beer" učiněno bylo

Znamenám se v úctěchle šířily a zničily pak najednouŽil na této zemi jedině k vůli tomu
Václav Karasvšechno ostatní cenné stromovídollaru který z ní maže vydolýti čistým a zdravým Mějte bednu ve svém X0

46— Pine City Minanýbrž k tomu aby užíval všeho Kiere ru jeste ZDyio imove po
zemky prodávaly se pak farmářůmdobra které nám tento mftžc při

nésti

domově Jest to uložení peněz

TQRXiDREWING CO
CMAHA- - --

i

A takové krajiny lesnaté nebudou oDr Geo F Simánehmíti za nedlouho ani tolik lesůMoudrý farmář nechť rozdělí si
jako staré rolnické státy prérijní r '" " '

rm—mmmmmmmmmmmmmmmmm m— w 1 IITi—m HIIW Mymi l jiiiii ih
český:

lékař yTo vše dokázali Yankeeové
svoje práce tak aby na všechno

'měl pokdy Protahujeli farmář

práci až do nocí může býti jist že Jak počínají sinaši sousedé Kana
ďané? v čís 1260 jižní 13 uJ Omaha

jeho synek se jí brzy nabaží

fjfadnl hodiny v bytčikonečně uchýlí se do města To
Od 2"do 5 odpj od 68o do 7i30 veřer

Kanadská vláda neprodává lesů
avšak prodává en dříví na jistých
rozlohách a to může koupiti jen

je tak neomylným jako že slunce

vychází a zapadá Otázka práce Úřadovna v 3 poschodí McCaeue
ruční na farml dala by se mnohem

Bldg 15 a Dodge ul
ten kdo podá nejvyšší nabídku
Pak odčítá se dřevařům jistý ob- -

UfadnlhoJlnyzde Od 0 do 11 hod dop

80 proc
jednoho

jízdného

snadněji rozřešití kdyby tací far
máři již mají syny a dcery snažili
se učinit! jím firmu místem co

nos za pozemky vykácené a po
zemky připadnou opět vládě Strýc Telefon v úřadovně 184a

Telefon v bytu 3769bam dostane dva a půl dolarů za
akr svých pozemků snad ani ne

možná nejpříjemnějším Tím však
nemíníme říci že by neměl farmář

tolik a rozloučí so s nimi na vidyvésti své děti k práci práce je žá Dr C Kosowaterdoučí neboť každý má a musí Kanadská vláda dostane pět de

ČESKÝ LÉKAŘpracovali jedná se tu však o to

aby mládež nebyla prací přetěžo-
vána aby zbývalo jí též nejen ča

set patnáct a někdy až třicet do
larú za akr ale jen za dříví neboť

pozemek jí zůstane Kromě toho
zaměstnává kanadská vláda lesní-

ky již mají na starosti chránit!

Úřadovna: 222 "Bcc Bafldtoř"su ale i čilosti k zábavě Člověk

zdravý pracuje rád jen když vjdí
že mu práce něco přináší Proto

Od 11 do II íopoL
Cfadni hodiny 1 ód S do i

Od:S0doSf oa'- -

V B4 Od 19 40 li dopul

lesy před požáry a pečovat! o po-

trestání škůdců Proč pokutuiípopřejme nejen sobě ale i mládě
vás v oné zemi když rozděláte li

Tel r úřadovně 604-- Tel v byto 1217íhefl a neuhasíte jej když odchá
Ží dostatek rábavy a všemožného

pohodlí aby věděla že nepracuje
nadarmo že přináší jí práce její

Rrdll—Hllln MÍT Jnnoa tilí"

ovoce

zíte? Aby předešli drahým ná-

sledkům které taková neopatrnost
mívá v zápětí Kanada bude v

příštích generacích prodávat! Spo

Nám známy jsou dva způsoby

za celou okružní cestu
— na den—

11 října a 15 listopadu
Téměř do všech míst v Mississippi Louisianě Alabml

Floridě Kentucky Georgia Tennessee North Carolině a

Virginii

Platí po 2i dní—Přestupování dovoleno

Znamenitá příležitost k prohlédnuti
íar-merský- ch

pozemků na jihu

Pište a s radostí vám zašlu všechny bližší zprávy o

ceně lístku o cestě spojeních atd Pište si

W H BRIJLiI--j
Dist Pass Agt III Cent R R

140a Farnam St Omaha Neb

Vzorný a Čistí zařízený
jeným Státům klády a shledá ve

svých lesích obrovské bohatství
o jakém se nikomu snad ani ne pekařský obchod

rlutnt
zdálo Nebylo by na čase aby i

ve Spojených státech učiněn byl
konec dosavadnímu loupežnému Rudolf J Kirchncr

práce a ten kdo vynajde a pou-

žívat! bude ten lepší užije Života

nejlépe a bude míti o sebe i na

stará kolena postaráno Mnozí

pracují aby žili kdežto někteří

žijí aby pracovali a shromažďo-

vali bohatství Farmář ať už má

lásku k práci a bohatství sebevět-

ší měl by pamětliv býti toho že

on se svou rodinou který je té

matičce zemí nejblíže a který z ní

to její bohatství pro lidstvo dobý-
vá měl by právě nejvíce jejích
dara sí popřávati

hospodaření lesy?
v Čís 1504 Wílliam ui

Kralaná učiní dobře kdvž nečlvo obZ hospodářského zápisníka

— Jedna plemenná svině na jednají iobft u Kirchnera Zboží leot
vždy čerstvé a chutné Žitný chléb

každých pět dojnic zdvojnásobí
výtěžek farmáři chovem dojného

rohlíky koblihy a razná koláče co te
týče Jfckoitl nejaou k "bítoviní" O

pHzefi krajanů tMi
dobytka se zaměstnávajícího 4UU KLU JKIKLUJSK


