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Mtdy hospodář mel by si na

rohy svých poremků dáti nápiy
Ie honba je tu zakázána Odváží
li re někdo a puškou na pozemekKoopcrithil Julky nou UQiezitost v uaosku mail v
nařiďme mu aby okamžitě odcftclruce tytéž závody z Čehož vysvlMezi Americkým! farmáři potí
Neuposlechne li (totožněme jrjtá ! lidé stejného rázu stejnýchoá 10 dtá(i do popfedí otiika zda
teltíonujme do nejbliŽŠfho městcnáhledů a stejných snah mohouuebylo by nioiním třídili v léto
čka a nechrne jej zatknouti a pose dodělali úspěchu ve mnohýchiřtni kooperativDt jatky a oakll
trestali Zadny nemá práva na

diroy farmářské jaké v přítomné
směrech jelikož si vzájemně dů

věřujf a jsou povzbuzováni úspě pozemcích farmáře lovili Jedině'
1 době velmi uttSeoi zkvétajf

farmář sám je oprávněn co zachem v jednom směru k činnostiDánsku Otázka tato jest zajisté
pozoruhodnou aí nelze říci Že

dobré uzná odstřelili Smél li by

Jk vyr4tfna Jit rlfn' llfr A

IV J t vulrk n liř vyťr
vívt keřf rttfa s Vy!!"

rfth IWI# vliMnoMl nJ)HÍ
hx1nnly fl lrnl urUnth
rhohb a rff(llft ll ulehl Jl
vyrábfn ifhtiiliijl lkiiM kteří
Iříl ne dlWřřc mvt inl ppolu

oWnny niitii(mtlntJ Jojí vUit-nogi- l

ThIo lofk4 ncvylailnje vybU
ilovřní tub rtcpílrrný Iřlticvlk

a 'nemocný mfie Jíotl Jnkouknll
cdrnTou poirttvu na tU md prdvfi
clmC Ona povtbiixujo n rico!

bulo těleanou soiintnvu 1'fednontl

této llofkédtwvřilfujf tislco nailch

nejlcpMch npoluobf an!H v kaMm

stupni ílmU a dosvědčení o Jo JÍ

pnbivostl Jmu příliS četní ncll
abychom Ja mobil třeba jenom
částečné uvdgtl

Toto Jo nejenom pftsobifý ale

laciný lék který kaWý můJo ai

opatřltl
Pro doftpčlé i df ti Jest to nejlepší

aíllvý prostředek a nípoj
Je zvliiStú blabodiírnoii nřínčj

filmu pohlaví Jako silite) a povzbu-zovat- el

chuti kterýž způsobí ?e

omrzdost a nedostatek energie
zmizí tiplnč a zdraví a nový život

zaujme jejich místo a kdykoli

stále SirŠÍ a ŠirSf

Ve Spojených Státech podmiň vůbec kdo ptáky jmenované stři
letí byl by to na prvém místě farky nejsou dosud tak příznivý aby

byli bychom k jejímu uskutečněn

již dostattČné vyspělf je to otáz
ka k jejímuž řešení dojde v ocj

mář sám Farmáři v sousedstvís mohlo se zřizováním koopera
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Jí
měli by býti navzájem dorozuměnibližší budoucností a proto nebuda tivních jatek započlti ale možno

že doba ta nadejde dříve nežli se že honba není cizincům dovolenaod místa seznámíme-l- i čtenáře méa Že křepelky i prérijní slepicenadáme Nemůže se ovšem očenaše alespoS stručně s činností
mají ponechány býti rozmnožovalikávati že by podniky ty vzaly

vzniku ve státech kukuřičných se lato zvěř pernatá nedélá 2ád
podniků tiebto v Dánsku

V této poměrně malé zemi na

6ií se dvacet devět udíren a na
HERVIKE IKYIGORATDB

nebo travných ale spise díle naí
né Škody ale za to jen samé do-

bro Ta trocha obilí kterou prézapaae v oDiastccn vojtesky vkládáren vepfoviny kromě čehož ABotařiíe OUUMaUon
rijní slepice spotřebují když jeoblastech pšenice na severu a vse řada jiných organizuje Vštcb

y zavedené podniky zdárně pro
tato uložena v panácích je pouzemlékařských krajinách pSeoiČných

v Minnesotě p Wisconsinu V
pívají a prospívaly až na jeden

malou odměnou za celoletní jejich
prácikrajinách těchto bude se v bukde vSak nezdar zaviněn byl tím

doucnosti chovati ráz dobytkae i krajina kde se oakládárna
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vepřového poskytujícího výtečnalézala nechovala dostatek ve
KJyž pobolívá hlava

Ono se řekne jest to jenomnou slaninu která překoná všecoiiřového dobytka aby se mohlo
boleni hlavy ale bolí li hlavanyní do trhů z velkozávodů zdej
skoro stále nic člověka netěší a

stále pracovati — nebylo dosta
tek surového materiálu

Žádný z těchto jatečních závj
dft kooperativních netěšil se zvlášt

není k ničemu A jsou tak prudké

Bích se dováží a také přinášeli
bude daleko lepší ceny V kraji-
nách těch chová se stejnoměrnější

OIRECTIONSirr 4m Mam mmlt

Jednou podrobena byla tato liořká
zkoufico žiídnii rodina nechce ne

bez ní obejiti

Těm JicHá s© to

Po odeslání žádosti naSÍ koml
snii vnitrozemských dani a prllo
žením předpisu na vyrál)ční Ken-iiedj-

vícliodo Indické hřko e

žádosti aby i)ioňt('nu byla danč
po pečlivém zkoumání řldč so i o

striikremi komisaře kolektor
omažsk vydal následující roz-

hodnuti Jež uveřejňujeme pro
informaci BH&ich zákazníku

ní nějaké podpoře aniž hnán byl

bolesti hlavy že jest to vsteutku
k zbláznění Severovy prášky
proti bolestem hlavy a neuralgii
zjednaly už úlevu i v těch oejtčž

dobytek vepřový který přirozeně
již lepSÍ slaninou vyniká pooě
vadž krmí se rozmanitou pící

do popředí po způsobu mlékáren IL-E-
F? a 00 '

Propfimtorm Bol ManutMturara
OMAHA NtB
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Sích případech Pan Alb BinderPodmínky jsou zde výrobě zna
a mnohdy i sypečních apolečen
stev a skladilť obilních v této ze

mi i Oskosh Wis pífie o nich:—menité slaniny příznivý pouze na

"Dělají velký účinek a budu jerolnicích jest aby se sorganiso-
-

vali a přiložili společně se stejný- - lodporučovati každému kdo si na
i ? 1
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K úspěchu družstevních udíren

vepfoviny ve zmíněné zemi jest
třeba dvou podmínek — dostatek

vepřového dobytka jako surového
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materiálu a záruky na půjčky
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Hospodvně ve městě z omidla vera Co Cedar Rapids Iowa

Každý podílník musí ručiti že
se domnívá že bv domácnost
vlastně kuchyně jejf bez ledu va Pozemek na prodejbec se neobešla Náklad na led

bývá mnohdy velmi značný

Hospodyně venkovská potřebuje
160 akrů dobrého pozemku bez

budov částečně vzdělaného kte
ed právě tak jako hospodyně ve

Pinov4 1LER £ CO vlnopolmela ohchodtitcl lihovinami Omnhi Neb
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a zíroTíB láhoT n vzorek pMpriTkjr této láilortl ubf xiifadťls byl Jko Uk

Vo pnf koumáni vzorko dov£(lCiif vSrohndiiýVb lákafl) na Mltňi rorliodmitl koml-nř- o

vnttrozarniikcb dlcbodn platnébo v Ukori hif1pnlth ) ra toho náhledu h- iTIprav
ka ebnahuji-

- líílrá TlaninonU v tukovém poměru hy mohla htl tntn řHfidf n 1'rotof ji
KKSNEDV1IO VÝCHODO INDICKÁ IIOftKÁ vyráběná firmou lliiriťo dla
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městě ale z pravidla jej nemá
rýž asi před pal rokem koupen byl
za $31500 prodá se nyní za hoto-

vých $2500 aneb vymění se za

obchodní budovu v stejné ceně

ačkoli jest možno opatřili si jej na tarmě za cenu nepoměrně levnější
neboť hospodář a po případě í

Pozemek ten vzdálen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okresujeho synové nemají v zimě z pra

a vidla mnoho na práci a mohou
5 mil od městečka Lwing a od

jiného městečka pouze iY% míle
tudfž nadělali dostatek ledu na
celé leto takřka ze hry acBližší podrobnosti sdělí ochotně
Lednice na farmě nemusí býti Charles Krepela

rz— west ťoint jncí
nákladnou Známe hospodáře
kteří ukládají každoročně led do
koutu prázdné nepoužívané bu

Farma na prodej!dovy Také postačí když s ně
kde ve stínu stromů zarazí čtyři

v
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o 120 akrech v okresu baunderskoly a zbuduje se bouda v roz-

měrech 8x8x9 stop Led musí se v Nebrasce v sekci 29 twpu 20
K 6— 9 mil severozápadně od bobložit i dřevěnými pilinami aby
Weston a 5 mil jižně a 3 západněich byla kolem dokola vrstva asi
od Prague poblíže bývalé poSty10 palců silná Taková lednice
Plasy O podmínky prodeje pisté
□a: Jotepri vcuiek isison uma
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lí o m a 17x6

dodá tolik vepřového dobytka
kolik přislíbil Neučini li tak je
pokutován Obvod pro závod
kde možno zpracovat! ročně od

třiceti do padesáti tisíc prasat
opisuje kruh asi Šestnácti mil kol
dokola Mohli bychom říci že

zaujímá prostoru jako dva naie
malé západní okresy Prasata do

jatek dodávaná musí být po celý
rok pokud možno stejnoměrná
Kapitál do takového podniku

potřebný obnáší od aoooo do

$7jooo a je zapůjčen bankami z

pravidla na dluhopisy farmářů na

dvacet pět roků Asi čtvrtá část
až polovice kapitálu toho slouží

jaká kapitál provozovací Za ka-

pitál zmíněný je zodpověděn ku
konci vyprSení lhůty jedenkaŽdý
z členů družstva Z toho vysvítá
ie je tu ručeoí neobmezené ná-

sledkem čehož banky rády dluho-

pisy takové berou Finanční

podklad těchto podniků je asi týž
jaký byl přijat u zdejších západ
nich společností pojišťovacích neb

mlékárenských To je oviem mož-af-

jak na prvý pohled kažiý
sezná jen tam kde obyvatelstvo
je stejnorodé jež bere se zs stej
ným směrem ve farmaření jež
svojí finančoí silou je si asi rov-n- o

jež si vzájemně důvěřuje
Vepřový dobytek chová se v

krajině takové stejného rázu ta-

kový druh jenž poskytuje pěknou
slaninu Slanina ta ie vesměs

vyváží neboť je to výrobek hlav-

ní Výrobky vedlejší jako jater-
nice hřbety žebra atd prodávají
3 osadníkům v lěchto hustě oši-

zených krajinách
V zemi té není žádných veli-iý- ch

závodá jatečních jež bys
čmitó jatkami kooperativními
toutěžily a jimi poskytovány by

byly zvláštní nějaké výhody lidmi
j ž kontrolují dopravu či železnič
uími společnostmi jako děje se v

této zemi Mezi závody těmito

y pak opět sdružení za účelem

vývoje
Obchod vejcí který má znač- -

více než postačí pro průměrné
hospodářství Piliny mohou se
užívati několik roků po sobě a bý
vajf z pravidla rokem druhým lepSf
nežli rokem prvým

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepfiení svých poiněrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milvaukes & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků

ležících na! této dráze aneb k nf sáhají- -

cích že mu přispěje v honbě jeho za ště-

stím a blahobytem Adresa

FA NASH UctVl Western Agt 1524 Faniam St

OMAHA NEH

Nabídnutí li sňatku!
Má-I- i hospodyně zásobu ledu

Hledám družku života buďmůže kontrolovat! po celé léto

teplotu v níž udržuje mléko
máslo čerstvé maso i zeleniny
má ledovou vodu stále na snadě a

vdovu aneb dívku Jsem farmář
vdovec 40 roka starý katolík

t

mám 3 děti od 6 do 12 roků Via-stní- m

farmu o 80 akrech a vůbec
může připravili pro svoji rodinu
každou chvíli zmrzlinu aniž má

cele zařízené hospodářství Jenom

opravdové nabídky ať jsou zaslány
při tom jakých nepříjemnosti''i" Jt

v na Pokrok Západu Omaha Neb

pod značkou ''Rolník" Mlčenli-

vost ctí zaručena 20x32
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CUrafite zrřř na farmách

Jakmile napadne fna podrimz
první sníh íiž oočíoaií řemeslní í

sváteční střelci z měst a městeček J)r# (}# RoSOWatOr
- - tlum ivg ujcuy u Jiu:y au I

tu vyhubili nejen kde jakého zají-- 1 ČESKÝ LÉKAŘ

Ir IP T Kaliuce jichž ostatně není Skoda ale i

zdejSÍ křepelky a prérijní slepice 0zfl jovna 222 "Bee BoIliJtoř" český lékař a ranhojičcoz jsou piaci uzuecni a maji pyn

Louis Bořka
český právník a veřejný notář

048 N T Life lilág Ontalia

V sradovni pouie oépobdta od S do S bod

Kdo by potahoval radu rb aáatoprB f

Úřadovna v Karbach bločku poOd II do 11 4opol
Od ldo I

Od 1:80 do Sf oap'Cftdai bodla 7 1
chráněni Proč měl by si to ne-

chat farmář líbiti proč měl by do koj 303 —Tel 1761
V Dědili od 10 do 19 dopol

Uíairrí hodinyi Od 10 do 11 a od 2 do 4volovali těmto cizincům aby vy-

bíjeli nejlepší jeho dva přátely
pravmen lairiiioauMin notarnKOU prací an--
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TeU v éřaéoroě 50I-- Tel t bjtn 1117 trht antb aa chté' ptaavěričlt mi-- lt dobrý
Obydlí 1 95 1 JIZ Ij Ul lei 175 ap1 on majk ř $n na nij a dtvérouaké snad vůbec snad má Oba Bydh-e- ulo 2417 Joott oUca

rláltni noiornoat nuJ hoKío s ouraii uuporucujiimB j tipu arajaniotOmaha NeS I itf ku pomoal potfabujl sttyto druhy ptáků "pracovaly" na


