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dosti prostřiidkft jimiž se přiro-
zená tuhost hedvábí dá uměle při-
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přišly až oa vlhkou zem neboť
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rou načež tuto z pod ní vytáhne-
me Následkem toho neoí ne-

mocný ani okamžik vysazen ne-

bezpečí nachlazení což by se
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ilrtM u hlavního vchodu na výtsvlMí
1'omnAte co to znamenat urycblenl
řsiu dsporu vydíril in Jfrdné po kiíře
rokoiaou cestu tak fe nejité pranic
znaveni přnd vstoupením na výstuvlitó
Vílchul Jodnntelé mohou vss vypravili
po Wabssb Pro křísnou vístsvní knl-Mk-

a vfocbny Informace dojilAte sl ns

HAIMY K MOORBB
(J A1M) Wttbasb 11 II

Zvedáme-l- i těžce oemocného
Skorém na každé farmi pěstuje zapomene též přes noc násled-

kem čehož za krátko ztrácí na
úlh&i Sbannan vtmrAnechť chytí se vždy ramen ošetřo-

vatelky tím te jl práce utnidní OMlae PL worth ElIlBbora
svém vzhledu i na ceně Nejlépe
jest opatřili ti oa pavlač nábytek

iinhaohiowaoo Templu
ina ie lak neunaví kromě čehož
aoi pacient tím neutrpí Iton Ta7lor Oatoeimlio
Dobrá ošetřovatelka má vždy

nejen pro západní farmáře ale i

pro ty již mají na tvých farmách

močály aneb opadliny t těžkou

půdou z nichž nemůže voda sta-

hovali r tpodem nýbrž vytrácí
te pouze odpařováním Kdekoliv
ntlezá te takový kus pozemku
jest záhodno jej odvodnili neboť
na povrchu ta usazující alkalie
diní jej k pěstování plodin

zvláštol který te může na zimu
uložili do podkroví aneb oa jiné

ockhart Ewlotta SaaMarcoí

a Qrango Ccntcs Álrarado4xi Omnba Neb
po ruce líbtk kam zaznamenává

všechny podrobnosti o stavu ne
OUSTON GMVESTON AIlSTlř

příhodné místo Skorém v každé
domácnosti nalézá te někde v

kolně starý rozlámaný kut nábyt-
ku který se již do pokoje nehodí

mocného totiž teplotu pult
množství potravy požité atd

Když dostaví se pak lékař a po
♦ Sin ANinílIO

Fcdplaítc no na PokrokLaciní lístkyTskový nábytek může konati zce

la dobré služby na verandě když
pouzo $1 rotiié WWWUUWIIIVra WWS

hlédne oa takový lístek ví hned

jak nemoc pokračuje a jak třeba

ie mu říditi Tikový záznam
vede zřídka kdy jiná ošetřovatelka
než odbornice ač bylo by žádou- -

po

se něco turků (pumpkins) ať již o
samotě oa políčku aneb sázl te
do kukuřice Proto nebude ztji-tt- é

na škodu když povšimneme
ti jejich vlastnosti 1 krmné hod-

noty
Hlavní součástí turků jest vo-

da neboť obsahují pouze devět

procent sušiny Turky tladké
které jest ještě nejlépe uvážíme-l- i

vše v poli pěstovali obsahují as

devatenáct procent aušiny kdežto
ostatek jest voda Ve složení su-

šiny obou druhů jest rozdíl velmi

nepatrný ťoměr úžívný ve sira
viiclných látkách turků polních
jest 1:65 u sladkých pak či za-

hradních 1:73 Lálky Mlkovité
či svalolvorné nalézají se hlavně v

semenech proto je židoucno
skrmovati semena zároveň 1 duži-

nou a ne zvláítř Semena a

turků působí silně na

ledviny kdežto dužinaté části

se jeli poněkud sklíží a po přípa-
dě i natře Mnohdy takový starý
kut nábytku je pohodlnější 1 dělá
na pivláuě lepši oko nežli moderní
kut přímo z továrny za který
nutno zaplatit slušoou sumu pe

cno aby z"lá!íiě oa venkově kde
lékař tak často k nemocným te
nedosiavuje vedeny byly takové Svétová výstavazáznamy při každém těžšímněz Nejvíce nesnází způsobují

nám ttaré židle t rákosovými se-

dadly jichž opravování dá mnoho
a

1Zde uvedeno bylo pouze něko
lik z četných pravidel jimiž nutpráce Z pravidla bývá nejlépe

rákosové pletivo vyhodit a nehra no te při ošetřování nemocných tydit provrtanými prkénky aneb řídili avšak ta jsou --základem k

Tlaky denní

ag $1380
i Ciáy íí Sl Lonís a wů

Podrobnosti budou vm sdílenv listní!
neb pfseitinfi v úřadovnách společnosti

S E Cor Utn & Douglas St Omaha

sedadly slaměnými Provrtávaná umění ošetřovatelskému jež měl

prkénka stoji od desáku nahoru Ceny om2nlcii list8 z Omany

Chicago I1300
Na prodej od 16 do SO (ervua

by každý kdo bere li oemocuého
na starost ználi Při tom třeba
též podotknout! jaké Opatrnosti
je třeba ošetřovatelce vzhledem
k ní iimé Tato nechť má ni
obě vždy jen prací Jity čistota

lndianapolis Ind 1965
fy Na pr ili-- J Hltil řnliu

Detroit Mich 1973 TOM HUOHKH Trsv Psss Alt F ř OODVUKY V T A

mají poměrná vmi málo látek

tvalotvoroých A to je též příči-

nou proč ušlechtilý dobytek ve

přový a ovce vykutují vnitřek
lurků a ponechávají obal pro zví-ř- s

mní zkušená a chytrá
jelikož obshují mrky pHIjl

mnoho vody nehodí te pra doby
lek vepřový jako krmiva žírné

poněvadž by jich musel tento po-

žili velký objem aby doslal Žá

doučí množství živio avšak za to

hodí ae znamenitě k výkrmu krav
aneb starých býků Krmi li se

Na prodBj od S do 1 ervcbc vuitnt
Atlsnlic City N I 3 75

Na prodnj od 1 ňo 10 trrB'!
Cincinnati Ohio 1275

Na prodaj od IS do 17 (urváno
Prencb Lick SpgsInd2075
líslkj de míst níže tmilcnyrh aa

předej od 1 icrrni de SltAH

js nrjlepSiTi prostředkem proti
nákaze Nespí li ošetřovatelka v

noci musí ti to nahradit ve dne
kromě čehož musí vyjiti alespoO
na hodinu denně na procházku
Ošetřovatelka nesmi nikdy býti
nepozornou na vlastni zdraví ona
musí zachovat! svoji sílu tak aby
oeocbabla když je jí snad nejvíce
zapotřebí

1'latné tle Sl října

Ohrady pro vepřorý dubjlik v Utí

Mnozí pěstitelé dobytka vepřové-
ho a farmáři zdají te velmi pozvol-
na uznávat! zkušeností dokázané
faktum že dobytek který má do
statek volného pohybu v poli
daleko nepodléhá lak často nemo-

cem jako dobytek jenž odkázán

je na pouhé krmné ohrady aniž

by měl vůbec jakého přístupu k

pastvě
Dobylek vepřový bývá vězněn

v ohradách hlavně proto aby
zužitkoval veškery odpadky za do-

bytkem hovězím který je vykr-
mován zrním Za velmi přízni-

vých okolností te sice podaří do-

bylek vepřový zde vykrmit! avšak

pfet to udí nás zkušenost že je tu

vystzen neustála nebezpečí chole-

ry kierá fádí v tikových ohra-

dách a citelnými pro chovatele

následky
V holých áeporostlých ohra-

dách panuja obyčejně jedna z

dvou nežádoucích podmínek —

buďto je zde prach nebo bláto
Nedávno viděl piastel takovou
ohradu kde muselo 350 prasat
ležet! v bahni oa 6 palců hlubo-

kém Možná ža za nedlouho
bude zda zase taková at vrstva

prachu Taková ohrada jest v

pravdě líhní různých nemocí a

chorob Během suchého období

je dobytek zde te nalézající nucen

neustála vdycbovati prach ná

sledkera čehož bývá zachvacováo

kašlem V prachu však nalézají
ta nade vši pochybnost taká zá-

rodky růzoých chorob která te
dostávají t ním do těla zvířecího
Možná ie životní síla zvířete je
dosti vzdorná Ža toto snese vše

po dobu výkrmu nežli přijde oa

jatky avšak zrovna lak možným
jest Ža podlebae Za každých
okolností je to sázka velmi odváž-
ná nechávat! dobytek v proatředí
která zdravf jeho nesvědčí

Jakmile jednou vypukne v ohra-

dě cholera vyhubí v krátce celé
atádo ať je Jakkoli velké Není
ovšem žádné příčiny proč nemohl

ColoradoChicago III f 2000
Chicago III 2550

dobytek turky není třeba jej na

pájeti ani jednou týdně neboť do

stane doststek vody 1 dužinou
krmiva tobo

Turky jsou znamenitým krmi-

vem pro všechny druhy mladého

Jeat obrodí ním ve všeek stapaíeb
života Dra Petra Hoboko po

siluje dítě osvěžuje mstku a staré
babičce přivádí Životni tilu

dobytka avšak nesmíme krmili

dle velikosti a lze je tna lno při

pevniti k rámu cvočky 1 mosazný-
mi hlavičkami Slaměná sedadla

přijdou ještě levněji a jaou dle
mého náhledu pohodlnější

pro pavlán nábytek

nový dejme přednost proutěné
mu takový jest na venku nejtrva
lejší poněvadž se neodfe neroz
kliží aoi nerozláme a při tom je

pohodloý

Oittfováal Ošetřování tělce ne

semocných mocných oa venko-

vě kde není nemoc-
nic jest otázkou velmi důležitou
Na venkově bývá často velmi ob-tíž- no

ba i nemožno získali ilužtb
cvičeoých ošetřovatelek proto
musí se ve tlužby ty uvázni tžJy
některý člen rodiny Mezi našimi

četkými mitinkimi jsou 1 pravidla
již rozené ošetřovatelky neboť

míjí to již jako dobré matky vro-

zeno věnovali dětem svým tu nej-vě- tší

péči 1 kterou pak dovedou
ošetřovali i osoby cizí avšak přes
to máme mnoho lidí kteří ani ne-

chápou jak velká zodpovědnost
na ošetřovatelku tpadá a již do-

mnívají te Že vše je odbyto když
dá te nemocnému třikráte denně

jíst a když podává ae mu přesně
dle předpisu lék Dobrá ošetřo-

vatelka pečuje o nemocného jako
matka o avoje dítě Nemocný
mívá druhdy takové rozmary jako
rozmazlené dítě Naproti tomu
zase oěkteří nemocní zvláště oíe-třojí-- li

je příbuzní jsou velice

ti iifiysp!:t
Ksidý den do 30 zafl vřetni

l koni í nou platnosti lístků do

31 října 1904 po

UNION PACIFIC

$1750
Z OMAHY

Illustrované vydání "The Rockieu Grtat Salt Lukt

a Ytltowstonť na požádíol edarma

(jtuna essta praa et iam)
St 1250
Duluth-Superi- or 1650
WaterviIle(MadLake) 1050
Spirit Lake (Okoboji) 995
Storm Lake la 685
Alexandria Mino 1525
Charlevoix Micb - 3100
Kice Lake Wis 1500
Walker Mino 1710
PUmřfenS levné rsnv do mno

Meh míst v Illlnolsu Michiganu
Witconsinu Jáinneiolř Kanadě a

východních a Jibovýcb mst
Lístky pro hledatele domově do

mlat na severu severozápadu a oa
Jihu a Jihovýchodu na prodej kal
dé prvé a třetí úterý
Dejte tni vřdíL kam chcete jeti

a Ji vám a radosti dám úplné In tor
mace ohledně cee centy spojeni
pohodlných bottltt atd ústné neb

písemné

DlstPasaAftIII(atRB
1402 Fanam St piaiia M

jen jimi samotnými nýbrž použí
vejme jich jako pílkrmu k jiným
soustředěným krmivům jako jsou
kukufíce otruby aneb olejné po

krutiny Dáváme li mladému do-

bytku vepřovému turky buďme

jisti Že bude pak znamenitě os
sebe přibírali až doba výkrmu
nadejde Jelikož jsou krmivem

objemným rozšíří te jimi žaludek
zvířete mladého následkem Čehož

může stravovali později více píce
tučoivé a tudíž i rychleji dospíva-

jí Turky jsou krmivem dobrým
avšak musí te jimi krmiti jeo ta

kový dobytek kterému prospívají
TuČnivá píce to však není

BALMOLINE
ttntM vto-bn- f 1mt lkT n kréaiadrc

Na Spíná podrobaoatl vyptejte ae v

Městské tradoval 1324 Firaia ol

TELEFON ílí
aaek a E L Leasax 0 P á T A Omaha Keb

HtyUňft ť'ct isrstniitlrtrrsdrat
Mdloaiy tlaíiny o4mil tpíkiiiiiv
koiavé cechir ucmé uturala
SeiiMr rtbo rtruhii atd íxlh Sni mou-
chy brinS řrtlm larvám a Sivýma
mutl StJn dohrf ro muU til f v(--

aohTilcnf SnSaH rluds Prl'di
vidy aavoe arsť Narr™iJ Ter--

MkárnisS Ceaa 15c a SOc Na thoa-tk- u

c potům Uobélaiky atd pltwaa
DE HUY lAlSIOLinE MFC CO

SliUkdi Bos ia AMIta Raa
Předplácejte na Pokrok pouze

iioo roční


