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, šiči radi gim>fcjo in se jako telko 
•čistijo. Sinih hrastov les j« se naj" 
'.boljši. ker najdalj« traja, ako M 
j pridno snaži. Samo vprašanje je, 
jako se sme tukaj o kakšni snagi 
i »ploh govoriti. V gotovih kraju) 
le zastalih ostankov ne odstra-
*jo iz korit i vročo vodo, s »odo 
tli lugom, Kako je sploh mogoče 
imeti prašičem tek Jo hrane, ki 
korita tako kislo sni rde, ako sc 
jim od daleč približamo. Koliko 
bolezni se raznese ravno skozi to 
nesnago v koritih med prašiče. 
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Mor M hoče pečati t praiičje-
fejo, temu je zato potrebno nekaj 
znanja in še več skušnje. Ako pa 
kdo misli, da si 1>od« brea vsa-, , _ 
kepa cilja in a starokomtnostiai Gospod m ja, dobro si zapomniter 
pridobil premoženje, ta se jakoj''nj| ,w  s

1
naz.1  konta m zahtevaj to 

tiioti in naj rajši prašičjereio ,, 1  ckel, oskrbujejo 
miru pu&ti; ker nimamo več istih! t , ras,Kt- j  '"pravna »o korita ki »o 
pogojev, ki so se nam nudili v n. f t  sC  . . 
tem oziru pred desetletji. Kje JK>: zvracajO Ki tudi lahko pomivajo 

- snazijo, namesto pregibajocih lin 
napravljajte rajši pregibajoča ko
rita, katera so jako pripravna in 
w prav lahko snaiiio, kar je glav
ni [>ogoj pravilne izreje. 

Za oddelitev posameznih kocev 
je najboljši hrastov les, kjer tega 
ni, pa tenak zid, kateri pa je mr-

Nikakor ne mislim s teuwleji od lesa. Ako imamo lesene 
bodemo le umetnim po- j pregraje, jih lahko uredimo tako, 

ia v potrebi iz dveh koče v napra-

časi, ko so se prašiči pasli še sku 
pno po vaških gmajnah, kje imate 
danes skrbne gojitelje za praši
če! AktV tega ni. bode s prašičje -
rejo brc* posebnega znanja šlo 
rakovo pot. Spoznati je potrebno 

prvi vrsti naravne pogoje, ki jih 
današnja moderna prašičjereja 
zahteva. 
reči, da 
tom nekaj donegli. Moderna in u-
metna je dartes tista prašičjere
ja, ki sVw« na naravnih jiogojih, 
katere moramo našim prašičem 
privoščiti. V tem tiči največja u-
metnost. Z malimi stroški lzku-
šaii veliko doseči, to se bode go
tovo izplačalo. 

Naravni pogoji so lahko spo-
znati in so tudi povsod na razpo
lag". ako se jih hočemo posluže
vati. Seveda jto ti pogoji tudi ra
zlični, drugačni so pri pitanju ka 
kor pri v zre j i plemenskih puj
skov. 

Kakor vsako drugo biti« na sve 
tu, ravno $iko potrebuje prašič 
svežega zraka, svetlobe, gorko* 
te. snage, gibanja in pravega re
da. To so p«»goji, ki so neobhod
no potrebni. Kako so v tem ozi-
ru naši prašiči postrežem je jako 
kočljivo vprašanje. Kakšni »o ne
kateri hlevi? Urez oken, brez ven 
tilacij, mokri, o snagi še govoriti 

Kaj je z gibanjem? Marsika
teri" prašič šele tedaj zagleda luč 
sveta, kadar pride pod nož. V 
tem oziru bi se dalo napisati cele 
knjige, še več pa od posledic, ki 
se izvajajo iz tega. a hladnokrv
no pripisujejo vražam. Ali ni to 
žalostno! Odpraviti jc čimprej tc 
nedostatke in zamujeno popravi
ti, kar jc mogoče, to bodi naloga 
moderne prašičjereje. 

Predvsem sta potrebna dva po 
goja: zdravi hlevi in izurjena o-
seba, ki ima ljubezen in veselje 
lo prašičev. Ako tega ni, se ni 

nadejati pravega uspeha. 
Stavim hleva mora biti primer-

to se pravi vse potrebno tno-

viiuo enega, posebno za plemen
ske prašiče v zimskem času, da 
se morejo dosti pregibati, obenem 
pa se tudi od časa do časa lahko 
razkužijo. V nekaterih krajih i '  
majo posamezne koče oddeljette 
7, železno pregrajo (gartrami). 
Te železne pregraje imajo svoje 
dobre in slabe strani. Dobra stran 
teh je, da je hlev pregleden, bolj 
svetel in se lahko snaži. Seveda 
je potrebno, da sc pregraje, ko 
začnejo rjaveti, prepleskajo s čr
no barvo. Slaba stran pregraj it 
železa pa je, da se prašiči strašijo, 
ako se pride v hlev, oziroma se 
jih pri počitku vnemirja. Nadalje 
postanejo železne pregraje lahko 
nevarne ,ako so križem zvezane. 
Prašič se kvišku spenja in se lah-
ko občutno na nogah poškoduje. 
Ako so železne pregraje pravilno 
narejene izgine ta nevarnost. 
Vsak prašičereiec bode za pre
graje vzel i^-ti materijal, katerega 
ima na razpolago in jc najcenej
ši. Priporočati je dober hrastov 
les, ker je trd. da ga prašiči ne 
glodajo tako lahko, kot mehak 
les, kateri se tudi vlage preveč 
napije in ni trpežen Umestno je 
deske napojiti z karbolinejem. 

Vrata v svinjak morajo biti ta" 
ko urejena, da ne povzročajo pre 
piha pri odpiranju. Obenem je 
gledati na to, da se na pravo stran 
odpirajo. Ravno isto je pri vra
tih za posamezne koče. Odpirajo 
naj se tako. da malo prostora zav 
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mf»re v hlev. T»di drugih ttgovo-
rov s« dobi, ki »o jako različni.! 
V-ak po svoje tnisli in utemelju
je ter hoče imeti svoj prav. Le 
pravo malokateri zadene. Da bo
do ventilacije ali dufcki res slu
žili svojemu namenu, morajo biti 
tudi pravilno narejeni. V svinja" 
kn se razvijajo razni plini, pri u-
dihovanju zraka se kisik porabi. 
i/dihava pa se obrabljeni zrak 
brez kisika, ki je škodljiv, zato 
naj se iz hleva odstrani po ven-
tiiacijah. Redno menjavanje zra
ka sc omogiKt po ventilacijah 
sk »zi steno in strop, kjer dobi 
zrak svoj tok. Hlev je zmiraj zra-
' «ti, suh in zdrav. Po teh venti
lacijah tudi ni nikdar prepiha. 
Skozi  steno se zrak po zimi pola" 
g'»ma ogreje, po leti ohladi. Le 
vcntiiacija skozi strop dela mno
gim preglavice, kjer se navadno 
nepravilno naredi in v zimskem 
č.wi močijo. Te ventilacije naj 
bodo iz lesa, ne premajhne, zapa-
žeue morajo biti z žaganjem, da 
*<• 7rAk prehitro ne ohladi in ne 
>preniinja v vodne kaplje, katere 
to prekonstno napravo postavlja-j 
jo v slabo lyč. Kako je potreben j 
sveži zrak za življenjski obstoj : 
prašičev, je umevno, zato je omo-| 
g"čiti dohod istega lc po pravil-; 
litli ventilacijah ali pa da se ntwli !  

prašičem dovolj prilik« se gibati 
na prostem. 

Razun dobro urejenih svinjakov 
ki niso vedno dobri, čeravno veli
ko stanejo, temveč da zadostijo 
zdravstvenim pogojem, ako so tu
di poceni in priprosti, mora gospo
dinja gledati tudi na pravo plenic 
ter zanesljivo in izurjeno osebo 
/a oskrbo prašičev. Skrbna, zane
sljiva, vestna in izurjena oseba i-
.;ra pri izreji prašičev vlo^o, da je 
te/ko najt i pravega izraza pomen
il i vetsti. Ta je in mora biti temelj 
praš ičere je .  Nobena drugih  doma j  
. ih živali ne potrebuje tako skrb-j 
ne  roke  za  negovanje,  kot  i*  re j  a  j  
ndadib prašičkov. Gotov red, pra
va mera v krmljenju je tukaj tako 
potrebna, da še za misliti ni do
brih uspehov brez teh pogojev. To 
občuti najbolj ona gospodinja, ki 
je imela kedaj izurjeno deklo, ki 
le bila vedno,na svojem mestu. 
ah tudi tedaj, ako se osebe pre
večkrat menjajo. V zadnjem slu : 
ča ju  imamo navadno po deželi ja-; 
ko žalostne izkušnje. Dobre svi-! 
niake in dobro, pleme, pa slabe, za; 
n< narjene prašiče. V takih slučaj se nahajajo prav blizo novih $20,000.000 tovarn ki jih sedaj gra-
jih se bi človek uajložje zjokal. a-,dijo v DULUTHU obstoječe iz devet igalnic in 43 drugih po-
k > bi pomagalo. Kdo pa je kriv.: sjopj,. Okolo pet milijonov »o ie potrošili, največ za podstavbe 
tt.i sc tako godi r1  Prvo krKdo no-;^ se(ja^ tu  0j qqq 700 mož. Kadar bode delo končano bo-
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Rojakom na znanje! 
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..Verrinka' smodk ter prodaja raznovrstnega vin ia IHw)i 
samo na debeh. Wholesale tam priporoča: 

inportirani starokrajski erinjem ,zaboj $10.50; kranjsk 
Iropincvico. iaboj $10,56: kranjsko SUVMICC, zaboj $10.50 
Three Star Cognac Brandy, zaboj $8.00: Sporty Bis krtpiil 
na pijača za staro In mlado, zaboj $9.00. 

A. H0RWATQV0 ZDRAVILNO GRENKO VINO. zaboj $5.50 
kakor tudi caiiforaijski Iresler in "Bourbon Wbiskji" i. t. i 
i sodčkih oo 25 galeaot naprej vedno po najni/iik cenalt. 

hi UR^iirk ioji« pril-.'i'e denar mite zraten popust za kar se za«|M M 
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600 N. Chicago Sir. JOI II T. Illinois. 
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ra biti na mestu, izostane pa naj 
nepotrebno. Kolikokrat opazuje 
mo po deželi dra^e stavbe, ki ne 
služijti dvojemu namenu. Koliko 
kapitala le/i za/idanega v nepo
trebnih zidovih, ki vso prašičo-
rejo le podražijo; nasprotno pa 
manjka navadno najpotrebnejše, 
kar morda prav malo stane. 

fllev mora varovati svoje pre" 
bualce proti vremenskim spre
membam. vendar mora biti tako 
urejen, da se zrak zmiraj lahko 
menja in tako ostane svež in 
/drav. Toploti iflkdar ne sme pa-' 
sti po zimi jK>d 10 sl<>j>inj C., v 
poletnem času ne presegati čez 
17 stopinj C. kar sc navadno pri 
pravilno umerjenih hlevih zmi
raj lahko doseže. Za slučaj hude
ga mraza se naj postavi v hlev 
železna peč, ki malo stane, vendar 
lahko veliko koristi, ker vlago v 
hlevu osuši in kapanie M stropa 
zabrani, kar lahko prašičem ško
duje. Pod mora biti tako prirejen, 
da imajo prašiči zmiraj snažno in 
suho, kjer leže. Posebno na bre
je svinje je paziti v tem oziru, o-
ziroma tudi pujskom, kateri so ja 
ko občutljivi. Navadno je tlak 
za betonirati, nato pa se iz desk 
napravi še en pod. kateri naj bo 
tako urejen, da se ga zmiraj lah
ko osnaži in tudi odstrani, ako je 

lit'trebno Na vsak n,ačin pa mora 
! biti narejen tako, da ga prašiči 
I ne moreie razdreti. V temloziru 
se slišiio različna mnenja. Neka
teri trdijo, da lesen pod ni prime
ren. zopet drtiui trdijo ravno na 
sprotno. Ako je koč dosti velik, 
naj bode tako prirejen, da sega 
lesen pod čez polovico, druga po
lovica pa naj bode brez |*>da. Pra 
šič lahko po potrebi zbira in se 
vlega, kjer se mu ljubi. Navadno 
ležijo prašiči na lesenem podu. 
blato pa odkladajo na cementnih 
tleh. kjer se lahko osnaži iri (Id" 
strani. 

Hlevi t lesenimi drogi v kočih. 
ki sn ?0 ,fo cm o4 cementnih 
tal, niso primerni, ker se ne more 
držati zadostna sna^a. rod takim 
podom t« zmiraj največja nesna
ga in pravo gnezdo za razvoi ško
dljivih bakterij, ki povzročajo naj 

zka in otežkočijo snazenje kočev 
oziroma kidanje gnoja. 

Svinjak mora imeti pravilna ok 
na Uiti morajo tako velika, da je 
zadosti svetlobe.. Po dnevn sc 
mora v vseh kotih videti, da se 
vsako delo lahko opravlja. Dela 
ti v svinjak prevelika okna bi ne 
bilo umestno, ker bi bil svinjak 
po zimi premrzel, poleti pa pre-
irorak. Te nevarnosti v naših kra 
jih ni opaziti, ker vidimo pri svi-' 
njakih le majhna okna ali pa 
sploh nobenih. Držati se je sred
nje mere in okoliščin. To se pra
vi, kakšen svinjak rabimo, ali za 
izrejo prašičev, kateri mora biti 
drugače urejen, kot za pitanje. 
Plemenski prašiči zahtevajo dru
gačne pogoje kot prašiči, ki se pi
tajo. Hlevi za plernenskje prašiče 
morajo biti svetli, za pitanje bolj 
temni, da imajo prašiči več miru. 
Plemenskim prašičem odločimo 
velike koče, pitanim manjše, da 
se ne morajo toliko gibati. 

Tlak in jarek za odtok gnojnice 
mora 1>iti tako urejen, da se vsak 
čas lahko brez jjosebne težave 
snaži. Le 

de vposljenih okoli 

zame jo. Hiti morajo £t'S'"veli- i «'* )}. ma^ka (»trehnega veselja, j Sedaj gradijo že ceste, pocestne železnice, vodovod trgovske 
ka. -Navadno so ta vratca preni-1 t re tlu. t l ,<» n.ni]a  P r !)>'€  ljubezni dolj,ae  in privatne in več delavskih hii ie it postavljenih. Ce iščete 

prašičereje. 7'it se ji sramotno P0;^^ «a  dobite in sedaj je čaa. da si eskrbite lote. 
vedati, da ima opraviti tud: s pra-| 
šifi. F.dina odpomoč je. takšne go-i Praiajte za reference: 
spodinje in c«il)e vzgojiti. Samo! JOE SCHARABON. DULUTH, Minn. * 
vprašanje, na kakšen nacm. Neka, j GEO BKOZICH, ELY, Minn. 
sc bode storilo na tečajih po deze-' 

graditi pridne'^ osebe, ki'razumejo ALFRED W. KI I.HN0V. 403-4 Columbia Bldg 
in r. veseljem oskrbujejo prašiče.t 
Potem bw^e tudi izifinila misel, di| 
je sramotno oskrbovati" prašiče. 
To zahteva mmlerni čas v našem 
gtispodarstvu in gosjtoflinjstvu. a 
ko hiK cmo napredovati s pridom 
hit«). 

DULUTH, MINN. 

-O- Malh. Malzele 
Tiskarske napak«. 

Pavel Adam, eden najduhovi-j 
tejiih francoskih pisateljev, je na-i 
pisal <) tiskarskih napakah to-le: j  
Tiskarske napake so pogreški,j 
ki jih ne najde niti stavec, niti ko-j 
rektor, marveč samo čitateli. Na-j 
rodi trj>e za pregrehe svojih vlad, j 
a uredniki za napake, ki jih niso) 

Tiskarske napake spada-

Mesnica 
CHISHOLM - - Mitt. 

zakrivil 
tem slučaju se bode j  jo med neizogibne posebnosti vsa 

Iržal snažen, drugače pa nikoli,Ikega tiskovnega proizvoda, ki mu, 
•rer se ca zmiraj pozabi osnažiti. i ra biti hitro gotovo. Marsikatera j ker se ga zmiraj pozabi 
Pokriti kanali so tudi pravcata 
-krivališča za miši in podgane, ki 
dobijo pri prašičih zmiraj dosti 
hrane za svoj ncnasitljivi želodec 
Podgane postanejo lahko jako 
škiHlljive. ker zanesejo bolezni 
me.l prašiče ter jih zmiraj na
dlegujejo. Ako se pokriti jarln 
7 mrežami zavarujejo proti pod* 
banani, zastaja gnojnica v njih in 
tako zojMrt nesnaga in smeti tvo
rijo gnezdo za razvoj bakterij. 
< >dprt )are.k. ki mora toliko imeti 
padca ,da gnojnica hi'ro odteka, 
naj bode v naibližnji zvezi z hod
nikom, kateri se z vodo spira, 
ravno tako tudi votla od pom tih 
korit najde hitro odtok. Morda 
bode marsikdo ngmarial. 'ta 
ti jarki nerodni, ako so preglobo 
ki. Izurjen zidar naredi jarkt pri
pravne in jih pri svinjakih tako 
uredi, da prav nič ne ovirajo o^ki 
bovaflja prašič-ev. 

Navadno se jx>/abi pri nap-avi 
svinjak«i\ na ventilacije, skozi ka 
tere prihaja svež in »vihata slab 

vest, ki bi je vobče nihče ne čital 
postane šele vsled tiskarske napa-1  

ke vredna čilanja. Dokler bo ob 
stojala g'xlba. bodo obstojali tudi 
neharmonični Zi»ki in dokler se bo 
tiskalo, bodo na svetu tudi tiskar 
ske najiake. Dragi čitatclj, ne išči 
tiskarskih pojjreškov m vedi, da 
ni jiovsem brez napake niti list, ki 
ga čitaš. niti tisti, ki ga je napi 
Haij fttt a* tisti hi !" 

Sin Španskega kralj«. 

Princ Jajme. drugi, sed»j 3let
ni *iu španskega kralja Alfonza 

še vedno v Freiburgu na klini-
pr».»f. dr. Ke\ momla. ki ga je 

operiral. Operacija je baje dobro 
izpadla rn upa dr. Kevmond, da 
bi> princ Jajme sčas<mia tudi ga» 
v»>rd, vendar pa l>o moral oatagi 
Brine do konca septembra v Frei-

hf'* • :v'°. 

is 

vec Utle/ni. zniira» ie vlaano, kit j jj . ^ y  n a v a d i  m a l e  l u k n j e  ^ k e v  
sc le malokdaj osnaii, kar je sil
ilo nezdmvo /„•» prašiče 

Kar s« tiče korit, je to pač tako 
vailto vprašanje, ki se nifcoM m 
rrK>re >V>«ti povdanati Ncjfeetfii 

| bi bila kameniu. Oementove «ča-
> <M«m kiiliM rasf«. Lesen« pa pm-

V 
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ci steno, katere pa najdeš navad 
no mmašrne. vpraša* v i"> 
zimskem času. zakaj «o zamasc 
Br. dohiš ra otlgovor, da je rtr>z 
v poletju pa pravijo, da v*'v"!'" , . . 
ne more v svinjake. V nekaterih j  Ml «* ik^«idxi»e M mt nič tnane 
krajih cek> trdijo, da If-lezcn ne 

Po poročilu iz Uome v poreč tft 
so tamoštiji prebivalci ps»' 

dva služalmika angie^keM 
Končni je poolal nad tja 
xklelek n^akuv. (.) 

Zaloga syežega lit suhega mesa, domačih klo
bas, perutnine, rib 114. 

Rojaki podpirajte svoje
ga rojaka! 

Dobro blago, nizke cene jamčim. 

MIh Brewing & Malting Co. 
Oututh, Minii 

Varf lajboljso hi rojakom dofcro nuno fhn» 

v steklenicah pod imeina J(EXM kakor 

.Mi piv« v sodčkih. :: 

F8ANI TRAlItfllSII, ^ 
lap, N|kfc,lBk 
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