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Jakub SvaShm
YOUNG N D 13 Mna

Ct tel I Musím dftii o sob vě

dít sbyMf nnl nrm yMI fo nl
tu ten MtirarJ který dnes tulí
úplně ivál člověk neumí nos
ven vystrčit rult by iiu umní
Nel ncmiiím na to tik onoho lá

povřtlřtl o té ptohtbtci Píik #

jrttě ponrkud siará o Morné

vidy tam dostáno ěiIco k ulřr
it toíVlak od iofliké vraždy jel

tam u lila via jest p (ině)M

Ioflikou fimu pohádali se loti! v

jmlné krčmě dva krsjaná a sice

Hospodářská
KL lítíANT NÍ A HOJNÍC

ZÁSOBENÝO
žDosla teřit tubóť rinui letolnf oproti Id

gucoml o bciiod
Alois Stormsn % J osetém toiu
mem Po hádce pak dolol i Ro

sum domů pro revolvir a Storma
t ě woojii niiťP

lofttké mime dotti pěknou Ně

kdy nějaká la sibrrie lnu to ti

nás ua severu ani jinak nrj le
čím však boullivějlí sima tím

mírnější léto — Musím se též

tmíniti Že nim ide okolo Voun

V ulwhixtl inmio Splní p
Tlr"ho iInM friícřlťho Zll
)h ínrl é irv4 jitkimll Mlr ilutir
nH li Jtwl r iflm ttrlKinhritl
nu itřjritií l"n t)MneW Nlll JJ
Joilnmi f lrub4 plijilnl

chtějí stavět dráhu což bychom

opravdu rádi viděli Avšak bližší

městečka jako na př Pírek a
Ůoská lékárna a poštaPark Kivťr uám to nepřejí neboť
-

jyby byla zkrácena pokud se ob

chodu týče Jak jsem slyšel mě

stečko Park Hiver nabízí společ
nosti 125000 když nebude dráhu
stavět Nu tak vídal jak snad

Hlavní
sklad

A Kouby

vi 11 11 11

Lživého
liořkého
vína

ProiJřJ v vl
kám I v tnalcm

no přijde k penězům kdo peníze
má Vsadil bych se však o vše

co mám že kdybych já chtěl něco

podobného provést! že by mi ne-

jen ani jediného červeného centu

nenabídli ale ještě by se mi vy-

smáli Když však takovíto spe
kutanti hodlají něco podobného
provést! tu při tom udělají tisíce

kdyby k uskutečnění podniku
nedošlo Kdo ale by to vše za

na zastřelil Na to byl Rozum

zatčen a souzen pro vraždu a od

souzen k smrt! provazem Ne!

le nadešel den popravy Rozum

st zbláznil a nedávno zemřel ve

vězeni Oba byli kamarádia byli

u jednoho spolku Rozum poží-

val nekalé povčstí a byl více v Sa

láři než don'a Uměl vše jen

pracovat ne Ale kam jsem to

opět zaběhl Chtěl jsem vlastně

říci jakmile se ukáže Šerif že to

dopadne jako když jsme si v če
chách hrávali na schovávačku

Každý hostinský jest již postrašen
tak Že jak uslyší "Šerif jíž béfe

do zaječích Nedávno v Písku

přihodilo se něco neslýchaoéh6
Několik dobrodinců se umluvilo

zapřáhli koně do kočáru a přijeli

před jedno "blind pig'' Na to

jeden z nich vstoupil do vnitř a

jarým turem zvolali-- "šerif!'' Po-

lekaný sklepník vzal ihned do za-

ječích a ta bylo právě co oni si

přáli neboť měli dobrou příleži
tost zmocnit! se všeho co uvnitř

bylo a tak e také stalo Kdo

byli oni taškáři dosud se neví

ale já bych soudil Že to bylí pro
híbičáci neboť kdo není prohibi
Čák ten jde do takové místností

viřejněa za svůj doutník (který

mnohdy ani nechce hořet) jakož
i za "drink'' poctivě si zaplatí
také jej veřejně vypije kdežto

prohibičák hledí ie jen napit tam

kde by ho nikdo nevidčl

Co pak se stalo vs p Šíndelá
fem z Oklahomy že již dlouho

nepsal do Pok Záp? Snad cení

tmt chovný někde v lochu pM
šturmyř Rád bych od nělho viděl

zase oěco v našich sloup :ích

Přejí všem čtenářům a personálu
Pok Záp Šťastný a veselý nový
rok a vydavatelstvu hojně nových

předplatitelů S pozdravem
J F Vávra

platil nŽ zase jen my farmáři?

TutirrkiiIoMA n lidí i dolij IU

Tuberkulosa či souchotí jinak
též bílý mor zahub! vfce lidí v

hustě osazených icmích neili
kterákoli jiná nemoc které lidské

plémě podléhá
Tuberkulosa tato zachvacuje i

dobytek hovězí a vepřový ač není

ještě jisto zdaž přenáší se na něj

přímo či nepřímo V obou přípr
dech je to nemoc zárodeční ná-

sledkem čehož nemůže býti přené
sena jinak neili že se zárodek

nemoci nějakým zpAsobem do těla

zdravého přenese U lidí rozši-

řuje se nemoc tato plivanci I

chrchly jichž i nejmenŠÍ Částka

obsahuje velké množství zárodků

Prostředkem proti souchotinám

u lidi jest pobyt na zdravém vzdu-

chu a ničení plivanců Léky se

nemocí této nepředejde ani se

nevyléčí čistý vzduch a sluneč

ní paprsky tároven" s výživnou

potravou umožní mnohému nemoc

v prvých počátcích překonat! A

také v tomto případu platí že

jedna unce předejití jest -- lepší

libry léku

Tuberkulosa u lidí klesá Lé

kaří a lidstvo vůbec počínají nyní
rozuměli jakým způsobem se ne

moc tato šíří a proto se' před ní

chrání Tuberkulosa u hovězino

dobytka však rychle se šíří A

kdyby měla se přenášetí z dobyt-

ka na lidí tak jako přenáší se z

člověka na člověka vyhynulo by

toto v krátké poměrně době

Hlavně vyskytuje se nemoc tato
ve stádech dobytka dojného a čí

stokre'vného Ne snad proto Že

dobytek tento byl by k zmíněné

nemoci náchylnějším nýbrž proto
že lest chován pod střechou ve

Ondyno po novém roce přiho
dil se mi malý malér Měl jsem
jeti do města a tu mi moje drahá

Vyhlášený lékárník pro nejspráv
nější přípravu receptů v6c:h lé
kařů- - -

j'O JVfJSJÍ

Loun & Uuilding
oaoolation
v Bee Bnildíns

St rok stará s nejutHri v) mí té

eini

půjčky na měsičnl splátky a při-

pisuje k dobr') dividendy půlletně
při 6 procentech ročně na uspoře-
né obnosy

Jí MatWng:r tajemník

8tb oraažnkií ůMnroti f řínle HHd

snv3tul m

polovice poroučela co všechno ji
mám z města pfivézti otalo se

tak Když pak jsem potřebné
věci nakoupil a vše pěkně naložil

na vůz vydal jiem se na zpáteční
cestu Již se skorém stmívalo a

tu mi nezbývalo než valachy řád

ně popohnat abych byl dříve

doma Asi v polou cestě jsem si

vzpomněl že bych si mohl zakou-

řit Hledám tedy tabák který

bezpečí' nejen dobytku vepřovému
a ostatním dojnicím ale i jemu

jeho rodině a rodinám všech lidí

kteří mléko od jeho stáda požíva-

jí V případu takovém nezbývá
jiného než nechali stádo pro
hlédoouti vyzkoušet! a zdravé

kusy od nemocných odděliti
Těžce nakažené kusy musí se pak
hned zabiti a při síle se nalézající
mohou se vykrmiti

OSetřovánf mladých sadů

Zdar v pěstování jabloňových
sadů záleží předně na tom jak

jsme započali a jakou péči věno-

vali jsme stromkům hned při vy-

sazování a po něm Mnoholetou

zkušeností povolaných sadařů se

zjistilo Že mnohem lépe jest vy-

sazovat! stromky mladé nežli

staré poněvadž tyto změnu s pře-sázení-

spojenou tak dobře ne-

snáší Po pěti neb desíti letech

nejsou stromy jež vysazovány

byly již velké o nic lepší nežli

mladé Dvouleté stromky jsou

pro sad mnohem lepší oeŽ čtyř- - Či

pětileté Dvouleté stromky jsou
věru pro nový sad těm! nejlepŠímí
neboť rostou rychleji a přízpůso

bují se lépe půdě uežli stromky

jakéhokoli jiného stáří
Sad nemá být! nikdy tak vel

kým aby majitel nebyl s to věno-

vali svoji pozornost každému jed-

notlivému stromu Abychom do-

cílili největšího výtěžku z nich

musíme býti seznámeni s každým
osobně Jen lakový sad vyplácl
se nejlépe kde sadař zná vlastno-

sti každého jednotlivého stromu

Jdeme lí sadem spatříme tu často

stromy jež nerodí jak by měly
Roub se stromu plodného zasaze

ný na neplodný jej v

několika letech ve zdroj příjmů
žádný sad kterému nevěnuje
sadař osobní dohlídku nemůže

zdárně prospívat! Stromy jež

přinášejí velké úrody musí býti

ošetřovány tak aby rouby z rich

mohly přenášeny být! na celý sad

kde je toho zapotřebí Roubování

stromů málo plodných je prací
která se vyplácí neboť roubem z

plodného druhu přenese se vlast

nost ta í na druhy neplodné
Stromy s dobrou pokrývkou půdy
nad kořeoy během jara prospívají
mnohem lépe než nepokryté ne

boť pokrývkou tou (starou slámou

hnoiem atd) zachovává se koře-

nům vláha a tyto pak strom lépe

vyživují Traviny pěstované v

sadě ku konci léta odnímají koře
oům vláhu a urychlují vyzrávání
dřeva na zimu kromě čehož obo-

hacují půdu humufem když jon
pak zaoráoy Ještě lépe je pě-

stovali v sadu huitěniny neboť

ty dodávají půdě humusu V sadu

vypěstovaný a zaoraný jetel vyko-

ná často více dobra nežli sebe sil

nějŠÍ pohnojení

jsem měl mezi balíčky a hmatíje
v bedně nabral jsem hrst kávy
Rozbřesklo se mi co se mí lalo
— Že se totiž asi všechny pytlíky

iwmwmi 1a žiyoi
za skutečnou cenu

iVoořlineiin' World
Ittřnvntá Hv6ta)

ČESKÉ TA BORY V OMAZE
A SOUTH OMAZE

protrhaly a obsah jejich se vysy

pat ven Inu byla to pěkná po
dívaná když jsem přijel domů a

patřil na vše při světle lucerny
Káva cukr Švestky krupička
mouka atd atd vše bylo v jedné
kupě a tabák mezí tím' VŠe bych

byl ještě spravil kdytych tp byl

přepustil na obilním mlýnku jen

kdyby se mi nebyl do toho přimí Clicctc--H nu dlonlio živu hýíU
KDKLWKISS ŽITNOU po ránu musíte pitíchal ten zpropadecý karazínl Co

jím bylo polito nebylo vůbec k

potřebě Mnohý ze ct čtenářů a

žitnouEdelweiss a Pivo Izvláště mnohá z rozmilých čtená-

řek bude si as myslet "Zajisté
že jsi byl i sám pořádně namočeni"
Ale křivdili by mi Kde pak v

Park Hívcr státí se něco podobné

ťo chutné večeři pak to no wjiíh

není nad sklenku pénlřého KDKLWKISS

Pu lt se v víecft hotinoírh po Kem íftní Máme bUvní sklwl

BcljoeníiofeDora pfr tuk v KdelwelM njlfSllia to pivu d zápsdř

HENRY ROIILFF rob 26 a Uavenworth ulf Omaha Neb

Velkoobchod plvm a kořalkou 4—

ho! Vždyť je to tam samý me

lhodista a kde je mtthodista tam

e prohibičák Tam si farmář ani
oelízne neboť co je k piti vypt

tmmHtnsswisnssssstssnjou sami rravii jsem ze jest
tam samý jen prohlbtfák ale ne

zdá se tak neboť když přijde na

stájích z velké částí špatně ven

tiiovaoyxh K rozšíření tuberku-

lózy oa celou stáj není třeba jiné
ho nežli dátí mezí dobytek kus

nakažený Nákaza šíří se pak již

pouhým dechem Nemoc tato

cení dědičnou ani u lidí ani u do

bytka ale slabá konstituce tělesní

je dědičnou a taková pak nemocí

nedovede vzdorovati

Tuberkulínem se nemoc tato

nevyléčí jak s: z počátku za to

mělo spolehlivým očkováním lát

Iíou tou se však nemoc rozpozná
V rukou nezkušeného Člověka je
však tuberkulio i jako rozpozná
vací prostředek nespolehlivým

U dobytka předejde se tuher

kulose hlavně náležitě seřízenými
a ventilovanými čí provětrávaný
mi stáje-n- i jakož í odstraněním

všech kuso nakažených Zachvá-

tila lí nemoc jen ony částí dobyt-

čete které e pří zavilí vyvrhujl
může se maso z něho požívat! a

nemělo by býtí zamítáno Vy-skyto-

se nemoc ve stádě ne-

zbývá jiného nežli nakažené kusy
odděliti vykrmití a prodatí na
maso

Také vepřový dobytek nemocí

této podléhá a počet tuberkulos- -

nich prasat na jatkách chicag-

ských stále stoupá zvláště u do-

bytka který přichází z krajin

mlékařských Zdrojem nákazy
není tu zajisté nic jiného nežlí

mléko od krav tuberkulosaícb
které se dobytkem vepřovým zkr

muje ačkoli může se šířiti též

krmením masa kusů tuberkulosou

nakažených a pošlých Fojde-l- i

šinec na nádraží tu uvidí tam

hromady soudků od piva jako 11

pivovaru Než těch několik Če

chů kteříž tam jsou usazení ne

mohou přece jen tolik piva vypít

íHíbursko-americkaTihi-
e!

HMMnwt tato udržnje celý rfc prarldelné spojení s Evrwpon átvw
irooborými loděmi AřJrrrhlrlSl J(z4a % Sr yrk do Uamhorka

Lodě edjíždřjí ve Étrrfok r soboto

asmhqr(ko-#meri:k- á Linie Jest nejaurM Nímeck Trsns-AtUntlek- á rrt's
vebnf Hpole:not a vlastní K03 lodí msjídeb dhrnnou sooMtont SI1W8 tuev
třebto Jsou veliké námořní parníky nubrnující 24 dvonlroiibovýck psřolooi
které In pobrxllí cestyjídeb zvKSř zařízen v Jsou Tskov polti parolodí P1
vlastní žádná Jln společnost Ohledni přeplavo a cen obrařte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINF

Bydlel jsem v Park River 4 roky
a musím doznat že se mí tam me-

zi krajany dosti líbilo Někteří z

nich jsou dosti pokročilí a dobře
si v tom stojí Pan F J Skaía

Farma na prodej! vlastni sedlářskou dílnu a obchod

mu jde dobře' Pp Frank Voso

lovský a Uraod vlastní grocerní a

střižní obchod Pp Jostif Kosto- -

ryz a M Schuflebovský mají na

starosti svobodnou dodávku

pošty začež každý „dostává roční

služné v obnosu I720 Jedním z

neivvblášenějších a nejbohatších
Čechů tamních byl Jakub P Ptáč

Prodám farmu o 160 akrech

jihovýchodní roh sekce a6 valá-leno- ti

míle od Thompson 6

mil od Reynolds 6 mil od Ma-hask-

a 12 mil od Fairbury okres

ního sídla 90 akrů vzděláno 25

akrů pro pastvu --na ostatním do-

statek sena 2 akry zahradanesou-c- í

dosti ovoce 2 akry lesa Vše-

chny potřeboé stavby a vše opío-těn- o

30 akrů jest pronajmuto
Polovice oseta pšenicí Jsem 71

rok stár a sám na farmě Toto

platí do 1 března 1905: 30 dolarů

akr Nabídky přijímá
Frank Hajný '

27X3Z Thompson Neb

dobytče na tuberkulosu nemělo

ŠEVERO-NĚMECZ-
Ý LLOYD

Pravidelná pfjítovní a parojilavbní doprava

z Béiltimoro do Brémen
pKmo po norch 4 voulronbovob pofiovofeb parnících t4 1M0 !olflXH tan šnimtuttti i

Ctnml llrUti Itheio Keelnllanerer rraakfariKrandenVnrftChealliJÍlaf

II knjuta 55 Jíaltlmore do Dremen od $4250 nahoru
Tyto parníky mají pout Jwlna ttiáa kajuta! jl oaaq }t )ako II kajuta

VÍM lmnané prolk# io tbrartnl bo4 #uín Uniimn4 taloey mMh

pokoj kajutoi aa palub Elektrická i4Uol b proturách
DalMscrrivf podáajl cnrilnl JedaaUrttf

A SCHUMACHER & CO a9 Hanover St Baltimore Md

JI CLAUSENIUS & CO 95 Dearborn St Chicago' lil
aneb Jejloh aáitupel ▼ řeml

by se maso jeho dávati vepřům
Jevili se však nemoc tato ti do-

bytka vepřového aniž byl krmen

ník který na cestě do St Louisů

byl usmrcen při ztroskotáni vlaku

Zmíněný krajan se podpisoval J

IV Iiirder Zanechal po sobě ve

liké jmění Byl dvakráte tenat
Prvá manželka jeho byla původu
norvéžského a tato druhá jest pů-

vodu irsbého Kam jsem to ale

zabřhl vždyť přece to musím do

nakaženým masem met Dy se

farmář mítí na pozoru neboť má

zajisté ve svém stádě dojnice ně-

které tuberkukuní čímž hrozí ne


