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V dnešní době záleží na tomdobě nejoblíbenější jsou bílé DKvěJSí TentJ

cena: tíden:dříve než ho bude vítr po pré

Bona misiopreoseaKa nstie vocssek tul
l7t)o n at-- t Prantlik FlvoBkspokladnlce

Tr Anra Vinch j)rT"díl Anna Ercíclt vEEtkf
Bt Josle Krenek vntř ni strii: Anna Uláv

v ka venkovní atrii Maadalena Plvofika Au
Vonasek Anna Sobéslavsk v bor majetku

Jediný českýr

právě tolik jak jest rolník inteli
JSInger I 4W 1100
Household mm mmnich prohánětIdeál farmářského koně

gentním jako kolik má akrů po pohrobnícl a pfijéoratelé koni

DřívěiM
cenu:

1 Wllcox GIbbs 2500
1 White krejčovskájako nová 2500
2 Pro obuvníky 3000

'
1 New Home íoOO

1 Singer krejčovka 40OO

1 Standard 2000

Tento '

týden:
1250
125
1600
1000
200
1000

Buďte připraveni na náhléPro farmáře nejlepším koněm ie zemku ba časem na inteligenci S sev 25 uL 80 Omaha Neb

3 8ln(fers vysokoramenné 2400 12 00
1 HlnKer novázdokonalená 30 00 1600
1 Household 1000 5(01 union: ín nn a mian trta onsi I - XX IPÍfA tří A Vtau tartr tta JaU t ÁŠsssssBsa- -- Telefon ílsloonemocnění dobytka Pak bude

pozdě hledati pomoci Nejlépe
_ i vm aiwi Dpwiuic bjiu a yiliiJCIC I '— uiv BC f UUUG

1 Whlte 1600 8U0
O ™ OWynttKy SirojniCliy nou rychiostí a vytrvalostí Pro PříStí ještě přiostřf neb existenční

Moderní spouštřcí stroie noněkudse zabezpečíte před možnými ztrá umaKi3aai:i:si3!B-TAa:jiissa- :tauicvuivny v uuiaAc domácí potřebu iest obvče ně ten zaPas Jt stále a stále ostřejším a
stroie za 75c týdně neb _za % 2 mcslčně Jsou lo modcrríí dokonalé stroie ÍTvsTrrvlastni ků8 neileožím kroró npiM™ rM ien ten kdo iest dokonalém v iam Jestu uuaete mlti stále doma
přísluáeoBtvímJ — ~l Jw I - # J 7 1 _ _líl V I V troaavAme jehly a Mstě i opravy kn všem strojům v trhua neivíre wňrit m světě obstoif Farmaření rotaln sulrKU zveroieKarsKycn pripraveK

z jaké jest krve a jestli iest na něm býti věcí svalů a začalo býti věcí ?d česljbo "Srolékaře pana Hel- - NEBRASKA OYCLE CO- -Leo Beirooli
503 8o lStia Street

Telelon 1MT
t

lera Prohlédněte si ieho oznámznáti nějaký plemenný znak Jsoi I mozku Den ode dne uplatňují GE0 B MICKEL řiditel roh 15 a Ilarnev ulle1ku na jiném místě a pošlete si prokoně na pohled praoškliví a nepa- - se tato slova v'ce více Farmář
jeho lékyjro- -Zavádění vody plynu a kanalisace

tidl ie levní a dobře u tf
trní a přece si je farmer chválí a dvacátého století bude nucen ho-ned-

by takového "spratka'' ani spodařiti více hlavou než rukama
Poboční úřadovna:

o
612 sev 24 ulice South Omaha
334 Broadway Council Bluffs IowaStátní lednatebitTÍ pro Jedině osridoe

Kdyby vám chutnalo jako med
M uieveianaue pivot vumpjr

foto místo

je vyhraženo

pro ohlášku

přídavku Nicholsova

ku So Omaze

F J 0NEIL jed

za plemennébo tahouna s potvrze- -
a k tomu na prvém místě bude

ným rodokmenem V chovu jest třeba důkladného vzdělání odbor
tomu ale docela jinak a jestli ten ného Amerika poskytuje svým
který spratek se individuálně rolníkům nejlepší a při tom i nei- -

I niIllllIMIIIMIIIIIIH
vědu a měli chuť na pokrmy vez-

měte Chamberlain's Stomach and
Liver Tablets Napravují choro-

by Žaludku a pravidlují játra a

--NEJVĚTŠÍ— Nebraska
Business

tMAOHV lf D íí II i P8Védčuje pak nemožno ale doce lacinější příležitost ku vzdělání

t 11 AlJlJ I R K A 11 !E la na to spolehati že bude jeho Naše hospodářské školy jsou vý- -
střeva Cena 25c Na zkoušku
zdarma u všech lékárníků mw sbsssbbsi t notnm_i Hnhróm Mlj borné a maií nnrlnorn vláHnf lpríf II!f - ~ — — vwe j sast W4Un V RUU I

—
1
~ I v H

a také možná že ne než kdekoli jinde na světě Zdena 6 a Pleree milci

má kralan nás
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘLépe jest sledovat! vždy testu vychovává se budoucnost této ve- -

ShorthandFD KUNOL í jistoty a bezpečnosti a ta nám radílikí republiky a budoucnost stavu
m--i iwí-i-í iWvafí™ [ tV MOrDR B HELLERodchovávati jen to co jest nejvíce farmářského na němž jest záro- -f NeJvětMíetkjf řeznický fávod

Collegena cait atrane ceneuo a to jsou plemenné koně k veH budoucnost celé země závis- -

Omažské školy
spolupracovník P Z a Hospo-

dářských Listů vyrábí následu-

jící liy pro koni: _

uzenek lalámó iooek a víeco do +
tahu i rychlé chůzi pevní a dobří ou- - Proto by měli naši farmáři
do "pluhu" Takové plemeno prvně pamatovati na to aby své

jest dnes žádoucí a přioáší neilep- - hochy ozbrojili dříve vzděláním
Boyd Building-

-

rob 17té a

Harney ul - Omaha NebI oboru vnrtcajk&iáhá — Eoupite T
zde levnf li a maio lecSÍ lak n ně-- 1 oMiftfliif - Pohled na odbor obchodní a bankovníDra Hellera mazání na otoky a oebro- -V _a li r T si cenu nejen v trnu prodejem nez je postaví do pole JJejteaono jíněno

uznávány Jsou právem ta ne-j-
I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

meniny una vac (tiodl se též vy
bodně pro lidi)

Prážek proti červům u koni cena 75c

přímým ale i na farmě zastane svému hochovi raději o jednu
nejvíce práce a tudíž se nejlépe osmdesátku méně a o jednu školu Upil ve státu a zaopatřily lá KnSiivedeBí — Sw?dof íytm po- -

kům svým vtee mtst nei které
Schválena řlJlteiy vyšších

škol předními otchodníky

Lk proti kolikám koní Jedna láhev tlvyplatí Dobrý tahoun který si I v" a buďte ujištěni že mu „Granamiv a Oregrertiv
systémkoliv podobné školy jiné!in íauve saou šest lanvi tMJ

Ostr masf na staré otoky n ídory Spí
nek a jiné otoky kostní Cena 1150 Celé řadé ml krajanu a krajanek

dostalo se prostřednictvím jich

Strojopisectrí-- dvl

An£liÉina--tonar- e : C
a soudními zpravodaji - - - -Ochranný lék proti choleře prasat Malá

bedniíka Í200 velká 3 50

Práíky proti dýcbaviřnosti koní tl dobrého postavení Zřízena před devíti lety Škola ji! není rovné
Zamlstnává nejschopnljil učitele

masíií KnAn
na jli strana města vlastní krajaoi

iBrntří Kunclové
IUU 1344 jilnt ij uL

Nejvřlii lAsoby masa vSebo druhu

' Mnek aalámft iunek vůbec rkho co

t obor len to spadá

"cay levnéjšC než kdekoliv jinde

Masf a pnliek na rány odřeniny od drátu

dovede také dobře vykročit jest
ideálním koněm pro farmáře (Zvě-

davý čtenář táže se zdali jest
skutečně nějaké takové plemeno)
Rozhodně že ano- - a sice jest to
plemeno percheronské
Mezi asi 35 samostatnými ple-

meny koBstva není ani jediného
které by se pro farmáře americké-
ho tak hodilo jako právě perche
ronské Ono spojuje v sobě sílu

Kdo by sipřál dílky tvé do !kol
tich postáli a tak

dobrou budoucnost "ÚPLNÉ aDO-KOaN-AXa-

um tabetpelili netht dopiie Nejlepší a neidokonalejší ústav na záoadř

zanecháte dědictví o které ho

žádný nepřipraví a že bude vzpo-
mínat! na vás až vás zde nebude
s vděčností větší než kdyby byl
dostal údělem mnoho polí a př
tom zůstal duševně ve světě ztra
cen ' Pole může pozbýti a co

potom z něho bude? Zda nebude
jednou naříkati na vás že jste se
o jeho budoucnost nepostarali!

Plnokrevný zápaďák
"
Mladí lidé chodí na západ za

obchodem a mladí lidé chodí na
východ za vzděláním Takový
byl směr a dosud zdá %e býtí při-

rozeným že mladí lidé těmito
směry táhnou Ba každý se do
mýŠlí ie jest to nejlepŠf politika
jak jednotlivce tak i nejlepší po-
litika zemi Ne£ Časy ae mění a
lidé nimi '

Konservatismus sta--

rychlost i vytrvalost tíže jeho jest
dosti potřebě na farmě přiměřena
a jestli čistokrevní plemenníct jsou

::'!
-- A

?iei

$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
"

$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí iák3 '

Místa opatřena 90 proc všech loňských láků
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravo vydŽIatl sl mohli

Podzimní béh počne 2 září

nám a my

za cenu sníženou

di Uvolni fkolné mu odprodáme

Adresujte dotazy na:

pokrok JZápadu

neb řemeni Cena obou i 75c

Prášek proti chřípM kaíli nechuti k
Irádlu a chudokrevnosti Cena 2 1b

80c 10 liber W

Lék na zá&lapy a nemoce kopyt- - Cena tl
Dále tyto léky pro lidi:

Dra Hagera práíky proti rheumatismu
vvléff nejtfíáí případy rheumatismu v
několika dnech rovně I chřipku
Cena tt tři bedoičkj $350

Karlovarská sfil umělá svítoznám &t

proti nemocem ledvin ialudkn a Jater
Bednička 75c a 1 25

Lěkyxasýlám pouze za hotové Pro
osady v nichl dosud nemám jednatele
hledám spolehlivé jednatele jimi dám
nejlepší výhody
Za 13 50 za£l i dobré léky pro lidi

připravené dle popisu nemoce

Sdcton DrS HELLER

ii Blne ItUnil Ave Chicaga UL

poněkud těžší pak jich polokrev- -
nf potomci jsou v každém ohledu
nedostižitelní t ťiste si pro krásny katalog ídarma

horské výrobky
1kwd povidla evtt týr fiafri
frim řttntk brinia na fodej m

m 6 DRADY

r lWl Leawon worth Omaha

Taa orehaH Fralt PrMwrve Co rok
V Pa C A- UMi-rpíMl- sl lasportér vslp %

Omaha NebrAPercheronské plémě pochází z
MsaSBalBaH

Francie původ jeho jest prasta ADRESA:— Předplácejte se na I A C ONG A M LL S presrý Datuje se až do doby vpádu
Saracenů do nynější Francie Pokrok [Západu youzc $11 OMAHANZIB
Tehdy uloupil poraženým nájezd- - ročně

' - uisalii hl„ itljpj aaajajiii i n - M j ab- - -- t r - - r iit¥lllfBltk wb-- itaAA av jawsi t —


