
aioatoaioitostostostoitostoitostostostofitoatostosiostoiioatoit&itoaioatostoatochromilo jeho aklizefl ranoýc být! připraven na to žo mu bud
kuřat než kuřata 1 druhého líh obětovat! mnoho malých přepy

Mfiie se mhťia dodřlatl

óspčcbu na farmé?

"Mole mííťan farmařit!?"
j)r A Svobody Hořké Vínonutí byli prodejná akleala úžasně chů a pohodlí jež náležejí pouze

velkoměstskému životu IJude aejích cena Výsledek toho byl £

mladý muž vzdal se svého podoiOtázka lato tliusta jcitpřeJklá lyinraverié dle f(hUft tohoto proiluliSlio lékaře uAvimhno ode vlch
K'křkcl) Autorit v nvinocícli faludku a vnltřnoatf Toto ffint 116 Mlré

mu snad atýskati po hluku měst

ských ulic avlak konečně má Iku Ztrativ vie co měl dalekodáot njn k vůli mciťaastvu vA

bec jako stavu spoUCroikému oý vaoběducha farmenkáho může
vino u 71 Ano II v trav(li tUvkich mb)u bfU užíváno co Uk pil nuhoatl le
liidku nnebuti k Jiillu oráživooati a vftch podolincli namoclcb

IVodáválin limt lAnicíi k varf f i lu!i( !i VLinUa n lota íno Sul lit
více a to jedině proto že si myslil

brZ jest Cinina a opětováoa mésra se kojit! nadějí Že ve volném liŽe když dovede oletřovall jednu iiomsni to Yiotu Itpilcu ctsuuj tli Jioitlucltlineru amfm který jia nespoko vole farmářském dostane ae muilcpiclmůžese pustit! 1 úspěchem 8 JUNO CO mUWAVKKK WW„ Jmllní majllelové
jeo pornřry aneb poitavením do chovu drůbeže ve velkém skvělé náhrady za vle čehož ae

Ceitujfdm jodnatolam Jcit pan 47— i

svým aoet obojím v místí jet Začátečníku ve farmaření nálež odchodem z města musel vzdát!

pobádáo aby obrátil zřetel tvůj k A I Kilapouze vědět! jak a kdy má komu
£057 YAUXAM HT OMAlía NKM 'tvhhu 4027

pode lázetl Kdo vlak na příklad mui
oteohokiOkioisokiotiolaki9loieolaoVf ottoiaokoticiiotioliokiokiokiotiolioMJednou s oojkránnřjlfch prací lavné

nyní Francií oplakávaného apfaovaplatit! úroky tomu role kornou
tele Juloie Vornea Jnat román "Tvrdo- -

Uyla dobu a není tomu dávno

kdy ve vřtiiaé krajů této temi

převládalo mfnéní 1$ ai Člověk

osázené skýtá velmi nejistou zá
v# Turek" V (lile tom proplétá

ruku že mu bude lze povinné zdrav humor s Man Ira hojných dtrip PRO PIANO
Cesko-národníc-

m

PÍSNÍ
ALBUM 50vydělává ivó živobytí na íarme je splátky zaplatit! spoléhat! ae lu

díž Jedině na úrodu kukuřice mo(líni z tó príCiny le ho nemohl Carsos Halí a saloon na Drdde
nalčíti nikdo jiade ve iv£ti délai hlo by ae stát! nanejvýl osudným
ckém Doei vlak idea aby se Chybou mnohých farmerů jest Caraon Ilall vzdálen jeat a míle

Uspořádal ANTHONY L MAUIiS
Skladba tich to píaní jcit tebkA vlak popuUrnS leataveoi tima alodn

labodící tak h tvoíí j"Jnu krásnou mh itrtjch píanl
--r Nlo tefcortiao

ílovtk utekl oa farmu drive oe2 od Milladore Wie 1 jeal to nej
že pěstují jistou úrodu bez ohledu
oa to budou li ji moci po žníchpráci ivou v místí vyčerpá viech vědí atavba ve vůkolí 96 atop ooeua vyaano nebylo— mezi Umlto CO punřtnl Jmu Ul riMedoJfcíi

ny kily své postoupila pojednou zpeněžit! Každý průměrný ob- - dlouhá 1 58 atop široká Při Car VtA !lrrunkou pod Ttlhim Kdybych ji MI žfnl!k kuká Mm fot Jmt VÍM

im k Váia li1lL tiVlrr Mk iotn tAjůiáiJá ty volky napránu Za vodou Kdrllonlíillu je 40 akrů pozemku tnoii4 Pod duooa K lllll Jlořk íloro tioro liátullnko Kila ja ládk KaktoJbatni
chodoík v jakémkoliv oboru ana
ží ae vždy obdržet! nějaké "poky CMwl Jxl-ll- tr Mdlá7!k pán Hrály dudy V!r podála tyla IcdukUf tokřáná mtA33 akrů bez pařezů oseto je tra

do popředí a zamlouvá ae každé
mu mladému i stsrdmu bohaté
mu i chudému

1'reiident Spojených Státo ode

bral ie nedávno do Virgioie i

ny" o vlastním svém obchodu při KyljMoi já ty koni pil Kdyi ti fMIrn Yáttm m profl íarolkL K4 mAjjkkraJ
aVweoui touctid aie jioak tuáwb twoiároch phuU Ctié Aitata lOf aáie f levou 7 akrů paatvťitě Carson

čemž závisí vždy více na svých Ilall není sice zrovna v měatě ale AODCSUJÍTef

LMABEŠ aJnilinStShtosoupeřích než na trhu samém Z nalézá se v místi hustě farmáři
koupil lam íarmu George Ade

obydleném Jest mnoho lidí kteřížté příčiny bude jeden íarmer pě
alovatf touž věc proto ie ji pěatuchicagiký dramatický spisovatel hledají mfito k zařízení ai obcho

béla každoroční toaCné důchody e íarmer jiný V některých kuku du při kterémž mohl by mít! 1883 1005
WWKMBUĎTE STALI

25000 uUirma
říčných státech vypěstuje se na armu Zde naakýlá se pro takové( svých (arem v Indiáne A po

doboe tíilce jiných předních ob
chodníků Živnostníků i mulo rů

příklad v jediné aézool tolik ku vhodná pííteŽitoat ntb kdo by to
kuříce le jsou jí místní elevatory koupil mohl by si zařídit též ob-

chod kupecký Vedle Carsonzaého povolání uložili v poiledních přeplněny 1 tu ceny její mohou
sklesnout! lak nízko pod cenu taliu jest sýrárna Dojíždí aem
tržní že to zastralí držitele obilí dráha Wiaconain Center Milla
ež není dosud v prodajném stavu
Nikdo ať měšťan nebo venko

několika letech peníze ivé ve far
mách
Ns2 otázku je-- li mfciťan scho

pen 'farmařit'' čipíiní při sou-tíž- i

a Umí ktctl již i áipichem
armatí molno zodpovídlti v tom

imyslu že to záleží na jeho při

ipůiobitclnoiti roz jmnoiti i roz-

myslu NiktcM muži již mají vle- -

van nemůže mít! za nynějlích po
mírů velkou neději na úspěch ve

dore leží mezi městy Marifinld a

Stevens Point Carson If alt prodá
buď za hotové aneb dle přání kup-
ce spokojí se nějakým obnoaem

peněžitým a zbytek ponechá ku

splacení na dellí čaa známý kou-

zelník 4- 9-

mĚii am $w§m wirmířcníkdo poitrádá obchodní
ho nadání a nádrží ae obchodních
method Pěstování drůbeže pro

clioy tyto vlaitooiti nebudou far rh nebo chov krav pro jich mlé Joaef Pacourek

P O Milladore box 27 Wíako učinily zavedením modermiř ti z toho důvodu že neleží v

jejich povazeaby ae odloučili ode ních metbod takový pokrok že

víech svodoých vlivů místa Muž

ženatý jehož dcery právě vyily
Přczkoarticjto vfto o podržte to ncjlcpil J

n r rni 1 inu mi „Ji iuM „riu kvinmUň 4
ze ikoly aneb jež maji do ikoly

přílilné krmení nebo krmení v ja
kémkoliv množství pící jež nena

pomáhá tvoření se masa neb pr
případě mléka stává se pojednou
pramenem dvojoáaobné ztráty —

jf Iiledřti riaujíít na avoji addrnou rofní pr6v ktfrou vykotl v prokvli jí
5 trpícího lidstvo Pořct uídruvrnih lidí roku 1004 převyíuje pořtt vyW- -

j
vtioupiti bude aii považovat!

íf nich v iiiiiHtlíth Icttcli o tnuolio Práce wUmnAmčho ncwyortUho t'ichopooiti avé pro práci ona za

nejmeotí víc jež by ho pohnout!
mohla k odstíhováoí ae oa farmu

!% ťlftlídty PROI' COLUNKB doklhU dokoniloatl rylínubt m ttuji flztráty na píci na prvém míně na
míatě druhém ztráty produktukte

Témíř každý mííťan může far rý ae jinak mohl očekávali Farmáři defto pozor na
vaši drůbež!K tomuto systému při krmení

Nenechte 41 zdechat kdyi mflícte doopatřování mu píístřefií a ošetřo-

vání dobytka k této volbě první

firjvySW

KAŽDÝ NEMOCNÝ tirl c obrití m lékaře nechť si nejdříve pFcftt

j)ozonií prof C0MINSHM Mp-xmo-
u knihu

„Vůdco ku zdraví"
Tato kniha obaliuj llkufokc' tkuKenoati a vynáU ty ctU áuStj rifl

íiidřitjc nemocnni pravou cetu k docílení xdraví Ph'í'tt JI tuto knihu

poznítc povahu a příčinu vaií ticmovl Jekoi I jrpfiob léčení

Kniha tato tiaícúm Jíž sudirlniU íívotftiia vždy aůutttiie t(um

hlavní úrody na farmě a zároveň"
stat dobr a laciný lék který íamcží
vlétnu zdechání valí drfibeXe Je to
tnfil vynález a jmenuje ae "MFDKUJf
HEK VKJCE" Dá ae jakoito uodklatakových výpomocoýcb úrod jež

by mohly přinéiti užitek i kdyby dek do kurníku a umrtí viechnr cUo- -

jftk nemocnnt tuk I 2(lruvinianfky na lepicích a ve hnízdech
OlJcdiiátc-l- í al tuto knihu a vložít-J- I do líktu nřkojik pořtovfiíli Síéí ae a nim vykuřují kurníky a zabije

? zniniek dontanctc jí ťiplní ulurum %viechny Cmellky víí a itčnlce které ne
v trhlinách a mezi prkny nalézají Za
každé to vejce ručím Ze vykoná co

hora uvedeno a kd ví by ae neoavčdftl
'í innolich liatfi paanťh pacienty rftřte i přeříatl nlalrilujfcfl

hlavní pochybila a konečně aby v

každé době měl přehled a znalost
vfiech obchodních záležitosti farmy
so týkajících jest nutno aby íar-

mer měl svůj spůsob vedení kněh

založený oa aložitém účetnictví
tak aby každou chvíli znal atav

Vyló£H % CevemyChorý na ardco pre
lo tak každému ochotné vrátím jeho sebezpečti pllcní uemoťlledviny
peníze Cena vajec je aiao tucet pni
tuctu 85 centů bila vejce vydrží 8 mí-íe- fi

Přiložte bankovní poukázku na
takov obnos mnoho-1- 1 vajec chcete avého obchodu Nepoatačí že

armer ví kolik vytěžil ze avé far á vám je zaftiu hnea po espreu

(íssyOchotnU odpovím na víecky dotazy
mní tlané Přiložte 2--ct známku namy na konci roku vytěžil li více

peněz za atáda ovec jež ae pásly odpovíď
Hledám jcdutUUt ktfi by clili 11 prodárit u

lUm okolí "M4!c!ftk4 vJc'" Plit ! pro

moj ctný od M o ifU
š _ -

po osm měsíců v roce na pleveli
než za železniční náklad volů kr

meoých pro trh tu může to být!
rozdíl mezi úspěcfiem a nezdarem

kterýž jej poučí o této zkuBenoati

40tí JOS KUBÁNEK WatNon Xeb

iKradlo PoHpívliel
K P I) No 3 Clarkauii Neb

Fronk BezHortk
R P D No 3 VVtilUr Okla

Vyléčený
Průměrnému farměru akrovně

osthtiiy
Veřejní odporučení w w a I ( é Sn

úspěšnému přicházejí peníze po-

malu Je-l- i íarmer ten bývalý mí-

íťan jenž pracoval za služné v

městě tu se bude muset na to při

mařit! kterýž dříve než podejme
ae práce té naitřádal a! v místí

ořjakd jmi ní Není třeba aby

jmíní to bylo vclkeneboř při roz-

umném farmaření vynese vložený

kapitál do firmy více než kdyby

týž vložen byl do jikébokoliv pod-

niku jiného Muž kterýž má v

místí dům zaplacený něco peněz
na bance a náklonnost vložili obo-j- e

da farmy může tím zabezpečit!

pohodlný život aobi i avé rodině

Farmaření evého času zname-

nalo téměř vfiude po středním zá-

padu pěitování kukuřice a chov

vepřového dobytka Dnes viak

farmaření v aouseditví velkých
měit rozpadá se v několik zvlášt-

ních odborů z nichž na prvém
místě dlužno jmeoovati drůbežoi-ct- ví

Netřeba aoad aoi podotýká
tiže k docílení úípěchu v kterém

koliv odboru jett třeba takových

podmínek a vlastností jaké výSe

byly uvedeny
Vltíá desíti lety jiitý mladý muž

z Chicaga zakoupil deset akrů

pozemku poblíže Aurory za kte-

rýž zaplatil část kupní ceny hoto-

vě Věnoval so drůbežnictví vil

si pohodlně své obydlí jež

vynikalo nádherou nad obydlí
víech jeho sousedů a zařídil "osa
du slepičí" což ho stálo více pe-

ticí než kdy měl za svého Života
Nevěděl mnoho o chovu slepic
ale brzy se mučil dosti aby mohl

řídit! umělou llhtn Najata! dělní-
ka tél manželka dohlížela na

páral líhní a na kuří dvůr Zaní-

til na úmyslem xaříditl a! v Chica

tiu maloobchod v něm! by pro-

dávat avé plodiny kdyi mu přillo
platit! první půlléto! úrok Uylo
to uarottM limy a vejce byla je

diuým sdeojtni jeho příjmů V

mhk měl platit! prémii na f 5000
pojiliěnl na život Účty aa palivo

byly %ětlt nlli očekával Man-!?!- :

jeho ae venkov velice lotlí
biK Na jaře ncob)čtjoě velké pro
Cenlo uvploJaých vijas v Uholco

+ J4 iiížepodeiikftiiy trjíiineiit Ueiw cua natnit avnnou imnu cm tn- - x
'r duSnoKt tm víechny Jejl príxnaky jmenovití kn6t l boleni v praou ilíkf f
$ a krátký dech nld Nemoc tuto mé veliec trípilt dokud Jwiu w iieobtAlil t
v na aliiviho prof kireinliktu kter mí % tito nemote oobifi vylííil Jíní j2
♦ lidé ml Hklí íc žíldní lkttř této t lioroby mne nrvyWl A proto 1yvli f
i w 1 í 11 £:! í _ I 1 9

praviti a proti tomu ae obrnili
akmile věnuje ae povolání íir- - °r icf iiriiivr(ii'ii limit miiiviii n lit? 111 iiiimm k mi iyic 1111 imiti i

% nyní niijiii drnv( xi ( tiiolni íUkovntl víluřiií pítuu profesorovi Vymerskému tu alespoň z počátku
bude 14 mu uskrovnit! Oděv jeho

kfovuji mu st to nrjvřelejAl avd díky a přeji kl liy niA wobmiíi fl ten íCtik zvěrolékař
to lmt byly uveřejněny v fukojiMHtii s prnieiko n"ioa

členů rodiny jeho bude prostll joiin jiunt i) wíttiiHiiu k i 1 wiiox ééiI

i

Chorý na Ardtc prn I ledvinynež onen jaký nosili v míetíblav 655 Bluo liUnJ Avenue

CU1CA(J0 1LL Ctíný pni doktore 1

Kfiikíni vAui kdélíll l lnění imI vrt ohildil (IniiW v kterém e trt
( položky jeho ze zboží groctrní
o budou káva cukr mouka a vyrábí tyt eiWdřfuélťkj prekeněi

leU Juk k mému ynovl dttíl Clil w flplnč itliA vj VA léky (tétnkovaly
a mmmenití a proto vAtit in vn&l rychlou poiinť kuluíní díkuji a odpuriiajjízdoé na kárách účty za plyn

hik proti koliklw tilnuvl mUl
plnTuvá láhev SIOU

Mu' pro vjrploooni livkeu

Mánl k otokř (pru lidi I ivlUUI

i íníi viill iiicthiKlu IťCelit víiiu krniHiiOni a aoňmí m n m toii
1'mnk Hekiwaka K V V ro i Walter tmiHájemné tuoče zábavy a vleliká

oá náhodná vydání odpadnou A
H latu I plat II W

0t)mr na oíilof i kiMel a b
í
Ž

Mfižtito iuttlittl Jcnti lcp4i nvcdcctvl rioi tyto?
Jřktli trpíte nic podobnou m nu n iilille marní vylmiovnli t

překvapí zajisté mělťana farmáře
boui wimj

lerýl právl uložil si ve venkov ř LtUk rinjr a oďvulny
li liky Jřki

kky pruil (urvlra koule ttMb! 1xi
lil# kvoju a ládný léUf iiemnlil vám pomoci i choroby phYJittcr ledvin

4ské bance fioo upozornění jak
imiÍc ty r laludku mb thv Wmky pkolnlcc alalMnl 4

pnil l liřiiil kunt II U)
loaho aa! budou tam ty pcníie kr111 a w hulína pnul ekf v-

-

polkvnl iiuilkkí lidi lenkke im kum tsn bolflkO vretlQ opmiilm lakta fku itátllu lib we ta li SiU)ežeti než nastane nahodilá potře Ml pru knuiMf hupyt lutirilt
lány (8tu!t I plut SI seba buď pro něj sama aneb pro ro-

dinu aby peníie ty a! vyzvedl

nil! Itijné a nAkiiilivť nrmme ttntli kdyi JukAkoliy ne mi vAa trápí

piiií mi dra I! CColllnae kde tluninmu Iťknřikoii hmmm h

m Jvýuf iicj&i Wky diprícvení s ! atru svíia Cokoliv vám (ál
titktyďlv N H neodkládejle Itybil plita fenky A dopUy toliuji nklo

lak tjte afkollka t dílAtidání

Jparaíraá lék pre Ilall
Milťao který se hodlá vlnová

! MMra prUky pruU rcvwa
li farmaření oevysná ae v něm

Dr EC COLLINS'
MHDICAI INSTITUTU

učiní dobřekdyl vlolldo olho aa

počátku pokud moloo co nejmi
ol peoli Prakticky mul učinit

litmit fi
Ktiuib4 U kwUii u4

Mi lk pritl kiM-i- Ilu4ktt
lJy i a h liury tto t Utra H

XtUttal Uky dle spUe aratere

khpratraé latllám sa M0
yi uíitttf t kt-a- t

(h ir41ptwltilklul4Mt tiMMift }4hI#í 4
y snaj dobře kdyby M prvot rok

í 140 W 34 St Now York City jpoust část farmy pronajat Musí


