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I —žere připravili by se do tíhu dva senátora svého státu aby vám i

'shorthorni a pak ještě až ho tam opatřilt Besídka česko-americký- ch farmářů i — Ještě se nenarodil tak hlou
dostanete ohrne nakupovč z da
teka nos jak jen uhlídá černo

pý Clovřk aby se od něho nemoh
bílého straku a dá vám cenu tu Jichytrý něčemu přiučili N♦ M I M M -

nejniŽŠÍ Vezměte si jerseyské dejte radou nikoho Často hodně
Aby měl koB píkný vzhled plémě Tím se už oklamalo

hloupá žena vyvede chvtřeiší věc-mnoho Íarmerů a iá tvrdím a tvrmAŽeme mu dáti jednou v týdnu neZ ten nejchytřeji! muž
poi hrsti Čerstvého mletého seme dili nepřestanu že jest to nejhorši — Vláda rozdává semena zdarnn lněného koňům dýchavičnýiu plemeno pro západní farmáře

Bolavý krk a kašel
Jdou pospolu ivn í

Dobrdho piva noní tak hojnd
Jsou velmi mnohá piva v trhu avšak nikoliv tak

mnohá dobrá piva Některým lidem jest to jedno—
vše co chtějí jest pivo a chtějí to laciné Jiní poža-
dují jakost a my jsme jejich náhledu Naše

"GOLD TOP"
lahvové pivo jest nejen čisté a zdravé jako silice nýbrž:
jest též výtečný nápoj - čistý perlící se a jako křen-Lép- e

když objednáte si ho bednu na zkoušku

South Omaha Brewing Co
vaří a lahvují výborné pivo

SOUTH OMAHA NEB

ma Kdvž i mohou rlnativatiTisíce jich dají mi za pravdunechť se dávají obías projímavé
jim proč by nemohli Ceši? Dodí

I 'i

ti-

léky jako (i unce aloe v pilulce Nechci mu upirati jeho přednosti Marešův Balsán proti kailšle si svému zástupci v kongresuI neb vrchovatá hrsf hořké soli —ty zná každý poněkud len inte

Jak m aá kalaU subásetl
Pro Pokrok Západu napsal rr R Dallar

tk svérulskafv Chicagu

Kooi používáme k razným vý-

konům proto je nutno aby jak-
mile to vývin jejich těla dovolí
poznenáhla na druh práce kterou
od nich požadujeme navyklí

K tomu cíli mají býti hojni kr-

meni cáiivnou potravou nesmí
vBik pfílii ztučněli ježto by nad-mírný- m

(tloustnutím ve tvých
výkonech zdržováni byli dále se
jim má dopfát do oráči totřeb

dále tráva otrubv oves málo ligentní farmář — ale těch míst ať ji h pro vás dostane pytel My
sice neuznáváme toto rozdávání

Jdetolml pouillete-J- i nellunilho nro
sena v letě vůbec iádn4 KoSům kam by se dobytek jerseyský v ireaitu Kdy vy a ttie dítky přijdetesemen za správné ale kdvž iižjankovitým je třeba dávat tél našich českých koloniích hodil ao otaven a DoClnAta tmti nnifiy #

jeonou jest zavedeno nic tím neprojímavé léky a nenechat je pra těch jest velmi málo Jak dnes mnea za 25c-láhe- v MAREŠOVA BAL
SAMU PROTI KAŠLI Jiné Drotrdnapravíte budete-l- i trucovat -covat na parném slunci řemení situace v trhu si stoí patří bu-

doucnost dobytku tučnivému V
kv nemalf tfehni itnrf xtijejich nesmí příliš ořiléhat Star — Neposlouchejte takových ale MARBŠLV nastaví la velmi brrv6ím koňům kteří Spatně oves za jeho' řadách nalezneme plemena

J K SINKULE česky zástupce
Jediný pivovar v Nebraaoe který zamettnávi íeského zástupce

Jeit výtečným pro vžechoy nemoci krčŽívaií íe třaha hnhn nrnkUitimitného klidu aby opit nových sil '
rádců kteří vám radí patentní me-

dicíny proti pádu dobytka Ochra-

na jest nejlepší věcí a té se má

snad ještě tučnivější než jestI J I ní K dostáni pouze u lékárníků
nabyti mohli la přesvědčit se zda li jsou zuby shorthornské a přece považovati in eproaava te podomně)

RHEUMATIM1W mftl hiifl nWKoně upotřebujeme nejen ku hlavně stoličky a jazyk v pořád'i
musíme toto za lepší oněch Proč? hledali dříve než se nemoc rozší-

ří Pak jest nejlepSím lékem od užitím MASEHOVÝCH TABLETEK PKO Fred Krug Brewing CoPoněvadž shledáváme se u nichtažeaí těžkých břemen nýbrž i co
běhount což vyžaduie v orvním TI RHEDHATI8HU Cena 50c pořtouprávě s takovými extrémy tako u

ku stoličky jejichž kraje jsou
příliš ostré je nutno opilovat což
se má díti zvláštním pilníkem a se OMAHA NEBRASKAfupisie ii pro ne poa aaresou:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

stranění chorobných a z choroby
podezřelých od zdravých a jestli
je zvěrolékař pobliže tedy očko-
vání veškerého dobytka

případě sílu ve druhém případě
rychlost a vytrvalost v obou pří-

padech pak zvláštaí tvar stavbv
šetrností Zlozvykem dosti rozší

plemen dojných pouze s tím roz-

dílem že jest zde poměr obrácen
Co dělati s jalovičkou a kde se na- -

2876 Archer lve Chicago IIIřeným je vésti koně ku kováři "ttltiií vzorný pivoTar"reia aby zuby uštípal neb ten je záro brati mléka pro domácnost když Douslasská směs iest velni
jest kráva půl času suchá?ven i rozstipa a poraní Často iAr upotřebíme ho k tomu neb

onomu druhu práce vždy máme "Vaf i nejlepši drvili ložák-- a

patro a jazyk Co náš farmář potřebuje jest
dbáti jistých pravidel a hlavně Dalším zlozvykem ie tak zvané Catelziet Eartia Toledé v lovidkáeh a v leOa-Trícl-

a '
"Vyxwraa mo Isažaéaaia a ±Á&axé Ilo aepiedtói

dobrým ochranným lékem proti
všem možoým chorobám drůbeže
připravuje se takto: Vezměte jed-
nu libru skalice zelené (copperas)
% unce kyseliny sírové fsulphuric

aby měl užitek z dobytka v kaž-

dém případě a to užitek co možnámáme přihlíželi k tomu aby jeho "pícháni řádků" čili oálení žáhv
neb řezání patra v hubě iež nemáiiy nebyly přepínány a abychom dobrý K tomu mu poskvtuií

ho pro naši potřebu co nejdéle jiného účele leda koni ublížit příležitost neilepši shorthorni
NAŠE ZÁSADY: Nejlepší materiál a nejleptí technická dovednost

— Veliká pečlivost a obchodní opatrnost
NAŠE SNAHA 1 Uspokojit! obecenstvo

použlvati mohli což je pro každé acid) a jeden gallon vody To si

uschovejte do hliněné nádobv a
Oni znamenitě tuční Že si ani nicJe-l- i patro naběhlé je nejlépe Vyhovuji potřebám formera a doho majitele koni ku jeho vlastnímu krmit po několik dní měkkou po lepšího přáti nemůžeme a isou

dávejte dvakráte týdně vždy jednu
ujrmre wpe Dt-- j KiKte nn míjnkytrhu Tento Ho 20 IDEÁL Jet

dvoukoflukjui uilynkem os
rormlývunl korný T kíuaecb oa hrubé

prospěchu každé zvíře represen mezi nimi též dobré doinice iaktravou a několikrát denně potírat —

tuje jistý kapitál a toho musíme patro kusem kamence Deft proettadni krmivo Žádn mlnik
nebo dvé lžíce toho slepicím do

pitné vody

NAŠE ODMĚNA Stále se zvětšující obchod

Dopisy se ochotné yyřiznjí dle přání

bylo nesčislněkráte již zkouškami
dokázáno Že mluvím pravdu tochcejieli s úspěchem pracovat MeZere-l- i kůň nesvádějme to

využit POHOVOŘME SImi mohou dokázali nesčetní farvždy na zuby a patro nýbrž
hleďme vypátrat co je toho hlavníJak již podotknuto musí kůB

oemoJe býti lép ihotoven NikteH i
nailch tákaznlkd onnamujl íc aemleii

1 itaobuilft za hodnu "Idnal Fa-

mily" mlýnků Jest hojni a viech dru-
ha Polletesl proceonik popitéma vyobrazením víech

7ES STC7I2 ItTS CO Kí
meři kteří setkali 6e s nezdarem Nadepsali jbtne náš odbor ho

práci poznenáhla navykat v ní příčinou v chovu rozličných plemen a hlav Btetz Bros Brewing Cospodářský "Besídka českých far-

mářů' poněvadž bylo naším úmy
obratnosti nabýt a dle druhu Předně se přesvědčme zda li ie ně dojných a po dlouhém hledáni
práce k ní patřičným způsobemI potrava dobré iakkosti a za druhé shledali že jsou skutečně short slem věnovati tuto Část výhradně

jim samým Nechtěli jsme a také
zda li je zvíře zdrávo Ve zdrabýti přidržován Zvíře jež má horní tím pravým ideálním do --£Vaří a lahvnjí výborné pivo- -- -

vém stavu dýchá kůň 8 až lakrát bytkem ku všeobecnému chovu
'Nechť GOLD DUST dvojíata vyko-

návají vaši prácí" _
nehodláme nikomu vnucovati zde

dělat delší cestu musí si napřed
navykat na změnu počasí stáje a za minutu tepna jeho bije prů Telefon 119 c i OMAHA wtstrpsvé rozumy Naším přáním iestna západě Kde to neplatí

to jest pouze výminka a tu rád ———7 mm iMAtv tV
aby to byla skutečná besídka do

měrně 4okrát za minutu sliznice
v hubě v očích a v nozdrách ie přiznávám že není pravidla bez které by se scházeli naši čtenáři

krmeni a nesmí ho býti po dlouhé
jízdě hned zase ku namáhavé práci
používáno KuH který je zvyklý
těžké práci nemá se zapřahat do

lvi mmbarvy slabě růžové srsť ie lesklá na přátelskou rozmluvu
'

h't iairni Lo jsem psal psal jsem a od
volávám se ku našim Čtenářůma k tělu přilehlá uši a okončetiny

j_„
se v Cechách říká na besedu STíllíZ BRÉM WIPMYkočárku aby v rychlém běhu isou teplé moč i lei no vvchází aby rozhodli a pohovořili si o té Nepřeieme si ničeho více než ahv

značný kus cesty urazil ků3 jí pravidelné Moč ie žlutavá a věci sami Jinak mne nepřesvědčí
rdecký na kterém majitel poroír kalná lejno má tvar kulatý a není nikdo i kdyby měl na "odborné

--VYRÁBÍ-

čtenáři "P Z" použili hojné této

příležitosti a scházeli se pilně do
své besídky Sdělujte si vzájemně
své zkušenosti za tento rok jichž

ně hodinu jezdí nemá býti hnán prius tvrdé ani šlemem potažené vědomosti z Washingtonu perea
celé hodiny v ostrém klusu žlutavá barva sliznice poukazu měnový patent v sudech i lahvích a po celém západě rozesýlá výtečný ležákje na nemoc jater a žaludku přílišTěžký kůS jehož pravidelně jste v rolnictví nabyli Jest zkušeNapájení dobjtka v zlme
ku míroé práci upotřebujeme ne Červená (purpurová) sliznice na

horečku rychlý dech rychlý puls
Díra prosekaná vledějest prapotřebuje žádného zvláštního oše

nost nad učenost a zkušenost jed
noho tisícům jiných může přinést
užitek Nezakopávejte hřivnu svou

mizerným místem ku napájení doa kašel na nemoce nran( zámatřování naproti tomu těžký kůB Ver Mehren Frick and Meyer
OVelkaobchodníci a imcortéřir

bytka za zimních mrazů neboť on
r — -- r-

neb průjem na nemoce žaludku akterý musí konat namáhavou prá GOLD DUSTse tam pramizerné napije a ještěstřev červená moč na nemoceci jakož i ten od něhož žádáme
a s radostí popřejte z ní poučení i

spolurolníkům oni přijdou též a

zajisté Že i vy budete míti užitek z
mizerněji mu to ide k duhu Předledvin neb měchvře vtftok z no (lni prádlo bílým a Jistým bez poíkozenl tka-nlv- a

r každém ohledurychlost potřebují zvláštního oše
stavme si tělo živého tvora kterétření zder kašel a otoky mezi čelistmi Domácí práce Je téiká nrács bez Onld Dust"toho co oni vám sdělí Byl "P
jest vyhříváno tepem v plicíchna chřípěcí atdKdyž z domova vyjede nemá Z" od svého počátku lidu rolni

Abyste nejvíce uíetHH kupte sl velký balík

THE N K FAIRB1NK CO Chicago

3LÍHIO - I3ST a LIKIÉRTT
Nástupci firmy: L Kirscht Sr Frlck & Herbetz !

'el 544ir— 1001 Farnam ni Omaha
býti pojednou hnán nýbrž pozne Občas je radno dávat koňům

spalováním uhličitých látek se vy-

vinujícím Hoří tam právě jako
ckému rádcem a přítelem upřím

prášek obsahující různé hořkénáhlu do rychlejšího ktusu puštěn
by v kamnech byť ne zrovna ola

ným nuže ať jest jím i nyní i

rádcem odborným Náš český lidzvláště když se teprve nedávno soli a kořínky iež povzbuzují Čia -- I ~ — menem ale přece se tam jenomnapil a nažral V mírném a pra-
- nost zažívacích ústrojů Prášek toho potřebuje aby se vzájemněněco spaluje A to něco musi Lee-Glass-Andre-

esen Hardware Cemovidelném klusu mohou koně dlou- - takový nemá obsahovali otrušík
hé cesty urazit aniž by se musili (arsenik) neboť ie to ied Irtirú býti dodáváno tělu potravou

poučoval a povznášel v oboru

hospodářském Doufáme že isme- - - - J I — " — - j Musíme přikládat! do kamen munad ejicb síly namáhat kdežto v zůstane v krvi a v těle a zničí po se v našich čtenářích nemýlili a že
rycnie jizae neo galoppu nesmíme čase celou tělesní soustavu Vět

síme topiti i v těle jestli nemá
ono vyhasnouti Teplota tělesná

dovedou tito plné oceniti výhody

—procířij ve velkém-- —

n&tfcué vyrážené i lakované plechové nařinf — CÍE?7aliý plech
Wezný pleci a Kovové zbož' - Ostnat drát hřebíky nožířské
zboží oicykly streYfc zfrané náboje agportovsKe zooz

Oth & Haraey nlite Omana Nebr

je příliš dlouho udržovat aniž šina prášků pro koně zvanvch jaké jim naše 'Besídka" podáváudržována jest na účet látek po"conďition powder" obsahuie arbychom jim občas nedopřáli odde
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travou přijímaných Podívejmesenk proto by měl býti kupován

Toto místo

je vyhraženo

pro ohlášku

přídavku Nicholsova

ku So Omaze

F J ONEIL jed

Každý čtenář "Pokroku Zápa
chu a je též časem v kroku jít
nechali ježto se mohou v přestáv

se jak působí taková ledová voda
pouze od spolehlivého vyrabitele du'' obdrží zdarma poradu od zkuv tele Zrovna tak tako bv půkách též vymočit a vylejnit což

Šenébo zvěrolékaře Dra R Hellerasobila na teplých kamnech OTak Jak s třmi shorthornylkdyž se přehlédne mívá pro ně
Rr b?isšBL18S — — ??"'- IÍP8BLIS8 prod ovci a gen mni' dobytka ] F A WILLMAN prodavaí d jjvept

Kterýkoliv i nich pracuje v zájmu svycb zákazníka

JOSEPH BLISS
ve všech vžcech do oboru zvěrochladila by te totiž a k novému

Spatné následky Na delších ce v prve Besídce tarmerské w
vyvinutí teploty museli bvchom lékařského spadajících hlavně co

se týče nemoci domácích zvířat
slovil jsem pod ohlavením: "Dosiacn mame jim doprat neien v

přiložiti nového paliva Napiie-l- idobě krmení ale i jindy potřebné bytek shorthornský 'ideálem do

¥

komisionář se živým dobytkemkdyž zašle plným jménem podese zvíře ledové vody tedv SDotře- -ho odpočinku zvláště oanuií-l- i bytka farmerského dnei od„ -

psaný dotaz na 'Pokrok Záoadu'buje jisté množství spalitelných - a 'vedra při nichž se koně dříve praktických farmerú všeobecně 330 New Exchange Builáing South Omaha Nebraskakue bude svědomitě zodpověděnÚtek k tomu aby vodu tu v sobě
— Kdo by si přál poradu --hned

unayí než za mírného počasí uznávanou pravdu kterou jsem
Posilňovat! je máme podáváním ochoten hájiti proti komukoliv a

ohřálo lo děje se na úkor pice
nechť zašle dopis přímo na Dra ochotounehledě ani k tomu že ledová

voda sama -

přímo špatně na
nápoje a schlazováním těla což se kdykoliv R HélleraV S 555 Blue Island

ave Chicago 111 s poukázkouzažívací ústroje a celý systém
může po případě i tím provésti

v theorii platí ovšem dobytek
když je vodou polejeme Toto shorthorský pouze za tučnivý a na J100 Když přiloží ještě tu opůsobí

dostane od Dra Hellera veškeréDobytek bývá v zimě dosti
ochlazeni není škodné jenž když P"to se nemohou pouzí theoreti-pa- k

koně otřeme a pak opět v po- - kové spřátelit! s myšlénkou že by POŠLETE TRI VLASYpotřebné léky neb i léky pro ne
shyb přivedeme Naproti tomu ie mohl i v jiném obleku vynikati

ochlazován zevně a není docela
třeba aby se mu dostávalo ještě

moci lidské jež p Heller připraví
máme chránit před průvanem ku Pravda že nelze od dokonalého dle návodu svého společníka jenžochlazení vnitřního On to sám
kterémuž účeli je nutno vzíti sebou dobytka očekávali aby dokonale

K MIKROSKOPICKÉMU

PROZKOUMANÍ
svým pudem poznává že mu to jest jedním z nejlepších českých

cesiu prucryvicy a je na zastav- - UUJ" " ť" uuaonaie cucnn lékařů v Chicagu
kácb na koně vložit Potrava nn lest nepopiratelná neb tedna užit

Skodl a proto přijímá studenou
vodu jen s tfm největším odporem

Nyní po čestném soudě Schlev- -dávaná jim během této doby má ková vlastnost vyvinuje se na úkor
býti silná ale lehce ztravitelná a druhé a co jest dokonalým ve

a napije se jí jen co by nevyhnu
tělně vlhko?ti tělu dodal Koneč ově měla by být postavena před

má sestávat z potravin na které I směru jednom nemůže býti v téže 83ud celá ta nízká záustivá klikaně často raději trpí Žízeň než byi ve směru druje kotí zvyklý a zároveň se má po- - mlre dokonalým VW~ Na prodej u K Berne ida K Bartoie
Jana Fixy a ve víech Ceskjch hostincích prvá

se ji napil jeho nepřátel Soudem národa
jsou sice odsouzeni již dávno ale

zorně napájet hém V theorii platí pravidlo že Proto se odporučme nechati vo

Vezmete tři vypadlé vlasy při ranním česání a zašlete je prof J H
Austioovi vyhlášenému specialistovi kožních nemocí téSícímH se pověsUnárodní kterýž zašle vám típlně zdarma diagnosu vašeho případu po dů-
kladném prozkoumání viasft zvlá5t jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplně zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připraveny lék
v krabičce úplně zdarma Když zbaví vás Inptfl Jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přátelfim řekli Neposílejte peníze Jste-- li částečně neb úplně holo-
hlaví pište a najděte si vyléčeaí Pošlete 2c na poštovné Plít dnes na

PROF J H AUSTIN McYito Tůeater BnildiEi CHICAGO ILL

Nežli koně opět do stáje přivé jen to co jest nejdokonalejším se soud tento měl by být námořnímdu přes noc ve stáji aby se poněvyplácl a pravidlo to lest za iideme musíme s ním volněji jet soudem stvrzenkud odrazila a to má zase na dru
stých okolností nepopiratelným hé straně tu špatnou stránku ieaby oběh krve a dech se umírnili

mohl Zvláště je to třeba je li ale jsou zase na druhé straně po Hledají se: tělesně zmoření kteřitaková voda načichne výparyměry které žádají něco všeobecstáj dusná a příliš teplá neb v ta by rádi stlou&tli dostali chuť kmůže se státi přímo nezdravouného něco co se vyplácí tak ikové stáji se počnou koně silně Za nejvhodnější byl uznán násle„ jídla těšili se z občerstvujícího
spánku a cítili Že každé vlákno atak A právé takové poměry papotit čímž pozbudou m toho síly dující plán: Vypusťte na noc ve

je-i- i siaj studena nastudí se každé tkanivo v jejich těle ie ponují v oněch krajinách západu
kde jsou krajané usazeni až na

škerou vodu z koryta a nechte
toto přes noc prázdné Ráno sespocené koně rovněž tím spíše síleno a občerstveno aby počali

nepatrné lokální výminkyO koně zmoklé neb silně spocené iéčiti se Dra Petra Hobokem

Zimní sTDort

OcnaMost Jíl Jest v tr--

tčlesnon J1 bu mnoho

i daŠevnt l( padéla- -

neclinf r nychne--

knPrácí MqmkBuwi zdravycii

a mysl po- - vín jrote

chmur noa % žádejte

vyléčí
U

vždy

vždy l J oase

napumpuje voda čerstvá kteráKde se farmer spoléhá pouze namusí býti též zvláště postaráno Hned ta první láhev uvede vás najest vždy ve studni poněkud te
prodej mléka pak má ovšem cenezlí je do stáje zavedeme plejšf a do ní se oaleje kotel vody

vřelé ve světnici na kamnech
lou řadu užitečnějších plemen nežje raano po nějakou dobu je

cestu k uzdravení se a vy budete
se divit proč jste je už dříve neu-

žívali Pan J H Huntzinger z
Lebanon Nebr v dopise o H- -

jsou sbortbornt a jestli se muprovádět až poznenáhlu vychlad ohřáté Test s tfm snoieno sice
přímý prodej mléka tak vyplácínou pav je pokryti pokrývkami a trochu práce ale kdo má cit v těleže může ztratili v "tom oáduzavěsti do stáje a pomyslí si iak bv asi lemu bvlo

i

Neilépe ovšem ie mokré koně kdyby se mu líhli jeden rok sami
boku praví mezi jiným: "Nemohl
jsem jíst ani spát a trpěl jsem
tolik že jsem si přál smrt Ztratil

aby zimou se třesa musel uklieti
až do sucha měkkými slaměnými bulíci pak ovšem má celou řadu

zlzen vodou ledovou ten nstě
plemen v ohledu tom mnohemvíchy třít- - před tím se může pot jsem na váze 25 liber Pořád se PRAVÉ PŘÍRODNÍ VÍMpráce této litovati nebude Mimo

to musí uvážiti že zároveň zacbo říkalo: "Co bychom mu dali aby
jedl?" Co užívám Vaše Hoboko
mluví se: "Kde vezmeme tolik

vává dobytku zdraví a ušetří i

užitečnějších než je shorthornské
Zná je každý kdo kdy vzal oěja
ký odborný list do ruky a zbyteč
oo by bylo abych je zde uváděl

Předpokládal jsem tolik vědo

přímo na píci :'£r:'!- -

aby se nasytil?" Děkuii bohu ie

r azlich vinici
SoDoma Co CaL

P KUIÍKHL BROS
ii t}lmDROBNOSTI

— Oborejte stohy dříve než bu m

vCalifornii
Golf tennia polo koupání ry-

bolov plavba na yachtd Jízda na
bicyklu— nezáleží na tom která
ze zábav jest vám nejmileji! mů-
žete se jf bavit! po celý den a
každý den v Californii
Californie jest opravdový ráj

pro milovaíky zábavy pod širým
nebem—kraj jasné oblohy slun-
ných dnů a chladných k spánku
vybízejících noci

Nejpříjemněji! cesta do Califor-
nie Jest ona pře Denver a Nalt
Lake City— veder rozkolnou hor-
skou cenerll Colorada za dna
Cesto vykonat! lze dobře lakot I
rychle ' vezmete-l- i drzou Burlinf-to- n

Veskrzn zpael vozy denn s
Omahy do Saa rranclska renknné
zpael vozy pro turUty tFlkrite ti-d-

tOmahy doSaa Franciaaaado
Los íngelf

Úřadovu: Rádraiít
1502 Farnam al 10 a Masaa at
Třkfaa 2i0 Telefra ItH

jjera zvěděl o Hoboku neboť ne-

leň já nýbrž i ostatní lidé praví
že bych byl již mrtev kdybych ho

nebyl užíval"

mosti u našich čtenářů a to vším

právem když jsem psal onen Člá-

nek Že dovedou sami dle okolno
dou hořeti prairie

0vcp— Popel má své nejlepší místostí rozpoznat! co jest u nich nej- - Dr Petra Hoboko má na doIív kurníku slepičím Dávejte bo
lékařském své vlastní místo Lišísvým slípkám do kurníků do

pomocí tenkého dřeva t nich se-

třít pak se mohou vlněnými po
krývkami pokrýti
Po namáhavých pracích neb

jízdách je máme nechat odpoči-

nout nápoj a potrava mají dostali

teprve až je dech í běh krve nor-

mální Který kůB přilil mnoho

najednou pije tomu se může dát
do vodní nádoby trochu sena
čí tiž je přinucen vodu pomalu
arkat Hlavně při práci při níž
chodí kůň pouze krokem vydrží
mnoho let musi li běhat jako na

příklad kočími kořiové vydrží
pouze několik roků koni závodní

afaonečtí od kterých se zvláštní

vytrvalost a rychlost požaduje
nevydrželi by ani rok kdyby byli
denně lni dotyčnému účeli npo--

!'se velice od ostatních léků Test

prodejnějlím ale zároveň měl

jsem oa zřeteli že valná většina

jich nemůže býti odkázána jen na
plemena pouze doioá ale že to

zvláštní bedny dostání u zvláštních jednatelů— Někteří farmáři se domýšleií Předplaťte se nanebo majitele dr Petra Fabrneye
jest na prvém místě dobytek jateč- -

že musf hospodařiti v zimě v letě
Když to nejde v zimě na polích

11 a— 114 S Hoyneave Cbicaeo
111ny po nemz se musf nati krajané

na západě oblížeti Plémě hol- - tak hospodaří alespoň v hospo PoM Západudách TVlnlW _ [Mk BorllnztOB mJfo
Hledá dobr neí' pekar naSC lemneUlé uméUi4al a dob

West Point Meb íetS
třicet mil kmll p j r nue o— — — „— Výroční kniha ministra orbv vyzonau v dob BeJkratM

Stýnské ovšem předčí shorthorn-

ské množstvím vodnatého mléka
ale nynf ať někdo poradí íarmáři
co má dělati a balíkem? Krmiti
bo? Tím co takový kostlivec za

pouze $100 rodně
jest pravou učebnicí amerických
farmářů Neopomeňte požádati
kongresnfka tvého distriktu nebo!nMii Jkra DoM afito pra poMdobo

Colfax WasiL tT


