
Prodá sorým obíral se po řadu let aviak

hospodyně rnuií vyučovali děli

své celé řadě předmětů ona musí

K došílení loho vieho musí li

hoipodyně zavláli jakousi lousta
vu dle svých poměrů Mnohé

hospodyně sice Ne domnívají Že

nejsou nikdy s prací hotovy že vHospodářská jim být! učitelkou ve vtecb odbo
rech hned od nejntlejilbo jejísb
mládí jakmílii počne myti jejich

úplně zařízený dobře jdoucí ob-

chod řeznický a vuftárna v Živé

čáaii Omahy hustě Čechy osazené
za výhodných podmínek Vfe

pěkně zařízeno a úplné Pifite na

Pokrok Západu Omaha Neb 3

vnímali Hospodyně musí znáti
5- - v 'ftDU3 URd vle nejen v iheoríi ale i v prak ní

1

Aby žena mohla úípěíně svoje

poslání plnili musí míli st svých
pracích zavedený jialý pořádek Lacme pozemky r JižolDaknte
jistou souttavooét A lé mnohé

velmi mnohé hospodyué postrádajíprovádí Častěji Jakmile listí opa

domácnosti je-
- stále co konali Je

lo i iiivdou Aviak jiito jest že

každá jí vykoná jenom tolik co

jí vykonala l'ríce jedním týdnem
vykonaná měla by býti měřítkem

pro týden druhý A uapofádá-- li si

jí pak soutlavné shledá Že totéž
můža vykonali a mnohem menií
námahou a v kratií době Přetě-

žovali se prací není nic platným
Přepracovaný člověk zanedbá lo
oč vykonal práco jeden den více

Jntm druhým anebo třetím —
llb-ďi- e ní zachovat! Čílost konejte
práci rozvahou a tak stane se
vale obtížné povolání mnohem

pfíjemoějlm a vál život

dlo řežou se větvičky osm nebo SonMavným (upořádáním práce
docílí se mnohem vřítí výkonnosti

Krmeni rvpřoróha dobjlka kiikuřlrl
celou a trotoranoii

Mezi farmáři vyikylujo čssto
otázka IÍ lépe krmili dobytek

devět palců dlouhé tak aby spod
při ni jmenll ní m iíí'i při nejmeniní řez byl pod očkem Jakmile

jsou řízky nařezány aváŽÍ se do spotřebě času Zavede li sobě

hospodyně jíslý pořádek při svýchotýpeček zakopají se do země

pracích ví víd kdy má co v
silnými konci nahoru a přikryjí se

konávli a kdy zhnda jí chvilkaasi třemi nebo čtyřmi palci hlíny
na odpočinek (Jua jest si pak liž
vědoma že dpičívajíc ničeho

Na jaře jakmile vzrost započal
vysazují se do mělkých brázdiček

vepřový kukuřicí celou anebo Iro-(ovano- u

Zfcuiení hospodáři ibo

dují v lom It pro dobytek

vepřový není třeba kukuřici íroto
viti jedině i té Jednoduché příčiny

{dobytek teoto vykooá li to zcela

dobře lim neboť jiného na práci
nemá Vepři rádi kukuřici louikijí
a dává-- li jim nclrotovaoá mají

le aleipofl čím zabývali Kromě

Upozorílujcmo nato krajany bydlící
vo atarch onadíícb Nebraitky loyá
Mlnneioty kd ae prodírají pozoint'
od $'10 ří do tW) akr In mohou koupili
za polovičku tíebto [hsuH a alea od %'ih

do 10 kkr právě tuk dobrý a lirodný

pocmek v okreiu Cburlci Mix v Jižní

I)kot6 kd joRt JIH uiiizeno oíkollk et

(enVfch rodlo hlnholiytu io tl&fcícb

KttM první a třetí rfterý v nafel
iiioído donutí laeloé Jíydná a tMímtt
tule krajany kteří zaioílí koupili p)-zem- ek

aby ueot&lell a přljuli a pře-vídí- ltl

nt avé vltní oři ajmne Jiiti j

}o uznují prAvdivoxt imSelio trrení
Mámodobrj výbřr pozomkfl p prodej

vo v te uvedeném okreiu a Jame Jimi

U V&Mf kdo aom přijede a ámynlem

koupili pomek nepojede odtud aby

nebyl aobfi zakoupil pozemek
O dnlfií podrobnoti plStfl na

lOtř WAUNEit I1HOH Tábor 8 V

nezanedbátak hluboko aby nad zemí zůstalo
Mnohé hospodyně mají tu potížjedno neb dvě očka Země kolem

zasszcoých řízků má se náležitě žc nejsou to nikdy míli

utuŽíti pravý tm hotovou snídaní nebo

Srstky lze rozmnožovali též cběd oáMcdktm ČthoŽ docházítoho Je dobytek přinucen dáti li i
tímto sposobem avlak ohyčejoěj&í domácnotlech dontí Čauto k nepři

i'inliiNf v loh-lx-- muž vpoled
ni života stařec na sklonku dne
naleznou v Dra Petra Jloboku

blahodárný zdroj zdraví a síly
Terno Marý bylinný lék dodává
se lidem přímo majiteli Dr Peter
ICahrney tk boos Co 112-1- 18

lioyne Ave Chicago III

sposob jest zakořcflování sszeni jemným výstupům a 'mrzutostem
rozkousáním a promočním zrna
víc čssu Následkem toho lépe

je stráví a zažije Vepřový dobytek
nepolyká kukuřici celou Je-- li

ček násypem kteréhož se používá Když vrátí st hospodář lidmi
i u ryvízu Pozůstává v tom že se pole domů pftje si aby měl oběd

starý keřík obhází tak aby zakryla včas Není-l- i to činí hospodynivltk roztrotováoa a upravena
se spodní část kmínka hlínou Ku výčitky A la se z praví 11a vyhuitou kati abltá ji bez proslinl

ní Taková píce nemůže pak být konci prvého nebo druhého roku mlouvá že jí kamna nechtěla péci
že bylo maso přilil tvrdé a podse kmínky zakoření tak že mohounáležitě itráveoa ani zažita To

se od hlavní rostlioy odřízoouti Vý lilová se vždy najde Aleplatí hlavně na podzim a začátkem
MM ti MM

Abychom urychlili vývoj kořenů takové výmluvy z pravidla neplatízimy Ku konci Jeta stava sr
u hospodáře kterýž potrpí si nakukuřice! zvláitě tvrdé druhy můžeme výhony před zasypáním

spodem nalomili nebo nafíznouli pořádek 1'ravidclnost ve výživěneobyčejně tvrdou následkem

jeat důležitou se stanoviska zdraoeuor pak vyvinou se kořeny vítifjož se vyplácí namáčeli jí aby
místě takovém mnohem rychleji votního A nepořádek v životobyla pokud možno tak měkkou

správě znamení i nepořádek vjako kukuřice právě dozrálá Maliny rozmnožují se ipůsobem
rozdílným Červené maliny mohou práci a mnohdy i značnou ztrátuZ uvedeného viak oevyivílá že
se rozmnožovali mladiči kteréž času ilespodyflky které chtějí se

zavděčili musí býlí v ohledu lom
by se nevyplácelo Irotovati pro
vepřový dobytek plenici žito neb vyhánějí od spodu starých keříků

V starých maliooviitích vídíváme přesnými Která pracuje sytlemaječmen Zkuiení chovatelé dobytka
jich každého jara velké množství licky a nestojí se sousedkou uvepřového shledali že se zrní toto
pučetí Jiný spfisob je rozmnožo plotu když jest čas vařili obědnáležitým ipůsobem nezužitkuje
váni kořenovými řízky Kousky

Jižní Dakota
Zem hojnosti

liohatá půda mírné podnebí a hojnost vody
učinily Jižní Dakotu jedním z nejlepiích rol

nických států v Unií

Půda Lyman okresu jest neobyčejně bohatá
Jcbt lo černá hlíoa se žlulou hlínou ve spodu
Prodloužení tratí Lyman okresem zbudované
nedávno

Chicago nilvaukeo & St Paul

drahou

otevřelo část onoho státu dosud spoře obydle-
nou Pozemky se nyní prodávají za cenu od

$H do $i$ akr a jest celkem pravděpodobno
že cena jich během jednoho roku vzroste o

ioo až 200 procent Jižní Dakota skýtá velkou

příležitost pro člověka s malým kapitálem
Kniha o Jižní Dakotě za dva centy po&tov- -
ného

oelrotuje-- ii ae Farmáři iq pře
svědčili že prasata vybírala ne kořeno vykopají se na poazim a

nebude nikdy musit poslouchat!
výčitek manžela Dopoledne mělo

by u každé hospodyně býlí dobou

práce a každá chvíle dopoledne

drží se pak do jara ve sklepě ve

vlhkém písku anebo pilinách a na
strávené rozmočeoé zroí ze avých

výkalů a opit je požírala což jest
jsře ae vysazují: také se mohou zanedbaná znamená nepořádek voviem nečistý sposob krmení
vykopávat! časně na jaře a vysa domácností který nedá ne odčinit!kterého bychom se míli uvarovsti

A proto jest radno tyto druhy zovati nežli vzrůst rostlinstva ani znásobenou pílí odpolední
lioipodyně která si uklidí dopozapočnezroí pro vepřový dobytek iroto

vati Černé a nachové maliny roz ledne má uklízeno celý den se

stejnou prací jako ona která koná

úklid odpoledne pouze na část
množují ae nejčastěji hříženci
II l Š É ě -Praktický krmitel dobytka musí

vršky itaryen vynooo se ohnou anejen věděli jak razná krmiva
zaházejí hlínou Musí se to státi dne A tak má se to i jinýmisestavovati aby docílil žádoucích

brzy po vydání ovoce Do podzi
mu budou hříženci již zakořeněny

pracemi Mnohá hospodyně od-

kládá pečení na odpoledne jenom

proto aby rodina musila druhý

krmných dávek jež mají přiměřený
poměr úžívný avlak musí též

věděti v jakém tvaru krmiva ta Zakořeněné sazenice se pak odře

zují od- - hlavních rostlin a sází sepředkládat! aby so pokud možno den dopoledne jisti pečivo staré a

tvrdé ftádaá hospodyně měla bybuďto z jara anebo hned na podnsjlépe zužitkovala při tom oviem
zimmusí počítati i na to mnobo-- lí si vykonali denní své práce dopo-

ledne aby pak po celý den mohlaatojí Irotováoí anebo řezání píce Houstarnoftl v řízení domácnosti
Krmitel musí přihlíželi k tomu

Mezi Četnými povoláními jímž
se z nicn se svoji rodinou tesiti a

jich užívalijakém tvaru krmiti jednotlivými se dneiní doby žena věnuje není
Záb?vě měla by věnovali ho

žádné čestnějiím ani tak důleži

ClicHe-- H zdarma knihy a brožurky o Jlíní Dakotě vyplňto lankavě

JíLÍH "Hete i'} poStou dnes

F A XunIi UW A 1524 Faraamst Omaha Neb

Jméno

Adrca ulice

Mfato Stát

Kamýfilený cíl

spodyflka každého dne nějakou
tým jako vedení domácností

Vždyť jsou to domácnosti v nichž

odchovávají se lidé v nichž do

růstá příití generace na jejímž

chvíli ale teprve pak když vyko-

nala sí svojí povinnost ťotom
taková zábava jde jí lépe k duhu

neboť může se jí věnovati s celým
klidem a není i ní vytrhována
my&lením na to co má je&iě pfed
sebou

vychovaní Dude zaiezet stem a

pokrok lidstva Člověk jenž při

pravil dobry domov pro svoji
rodinu a zásobí jej hojností víeho
může se považovati za prvnfho

krminy aby docílil pokud možno

mjvětiího výtěžku čistého a jak

je skládati aby žádná živina ne-- b

ta v přebytku a nepřícbízela
mdlŽ na zmar

Profesor Henry známá autorita
v krmení dobytka praví:
"Vleobecně lze říci Že dobytek

zahálející jakož i takový kterýž
má dosti času na řádné rozžvýkání
né potravy jakož i k náležitému

jejímu strávení a zažití nemusí

thstávati ani zrní ani jinou píci

nějak zvláitě připravovanou jako

dobytek kterýž má k tomu jenom
nbmezenou dobu Zkuieností se

tbkázalo že irotovánfm zrní s

jravidla lze doclliti větiího
lárovtB se té! shledalo

re onen zvýiený výtěžek vždycky

ueiepletf cenu Irotování"

Činitele v tomto domě Co viak

znamenal by víechen jeho úspěch
v dobývání bobatstvíkdyby neměl v IT 1 f v

Ťi élIlilAlftll íi
BDI minimmiidoma někoho kdo dovedl by i

ním náležitě hospodařili? Vydělá-
váni peněz samo o sobě nic ne tl
znamená ale počítá to jak ic jicli
vy užitkuje I rxlíi ri a prlíiiifi io iroIo loli6

fiiriiiy v Ml5'li Noj'iiýh NlAtřli
Rádně řízená domácnost jeti

neocenitelnou Zametání a mytí
není vlím co jest třeba věděli

hospodyni kuchaření a jídlo také
Viilinin 7Uláítlll Hfl7nrnfld líli PITI J mlým kapitálem cbtějf ttáil se samostatnými farmáři
VUlllljt) J 1(10 lili IJULUlllUui lillulii a již anadno upadají v ruce nesvědomilých výdělkářň

Moli srinii rada ůi Klfá:Kt ZAK0UT' "A(MU NE°
eliě nedovrlf vědomosti hoípo
dýně vyzdobeni domova a bavení

přátel jest poutě maloii části

IMú lOOpl aoinycii a Uonui! laciných pozemků ve Virginii kde je dnu oejlepii
luuul pule pro dělníka a řeuieilníka státi ie lamoilatným

vlaiioostl hospodyně hudba u

mini a literatura jsou vdanými

pomůckami avlak nikterak nečiní

hospodyni colou Sunciriíiia

Huiuaoittfáuí aHUrjtk tieeajrk
ketikO

O rosmnolováoí některých
ovocných keřlkft pojednává prakti-

cky f nedávno vydaném tiskovém

bulletinu 12 lí Mdle i iowské

ikittebof stanice lamldilské jeol
pravit "Nejotuiilejilmi rostlinami

keřovitýrol jsou ryvli srstka
Kosillaám tímto dař! se lépe na

míru nežil na jihu Ityvli ioi'
mnoluje nejlépe dlouhými tisky
ktiré lilou se na podiím nebo na

jih rodiimsl ioimuolov4o! ae

ilrojipltka Ivadlcna kvěiioářka S(lÍl0 II tlili
1Uré" ltitu l'řtitc ' Poenek uebo (armu lakoupitl postaráme

f N 0 Vlil

Vóocliny dotasy vyřldt o ocHotou

JAH JANÁK ředitol n fcJJííEiEíi Chicago 111

mftte se idokonaliti avlak u

hospodyni lo není věci tak lehkou

neboť její odbor aahrnuj rnaoho

loícbj povoláni její Jest mnohem

iloliiijlb 1'iolciur na universitě

vyutuje jednomu plidmttu a kt


