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létě vykuřované geranic pro sim

Kaídý i hospodářů zajisté již
ni květ ta mnoho nt Mojí jrliko

řitě opatřený? Pamatujte la mň
že teploměr klesnout! na 40 tt
pod nulu jiŽ během několika lý
dnů

Po pastvě na omrzlém a jinovat

slyšel tčení o jehož pravdivosti ii bednu pro svou domácnost
nrmajl dostatečného rntvětvr

SXSvSTOI BREW1NG COaby přinesly hojnost květů lidná
není iádné pochybnosti Že

ným kováním zkazí sc více kon

nž Čímkoliv jiným" Pohlédně roční rostlina vyJá ta půl tuct OMAMAkou pokrytém pastvišti krávy
mladých nmí li ovšem vysílenamnoho nedoiíme jen na tu řadu různých druha
květem Irtníni — PrimuU sbonitnemocí kopyt různých druhů Nemále-l- i dosud mléčnici od

chléva dosud oddělenou postavte
kvete stále i hojně Muií se alechromosti jež zaviněny byly
Často zalévali neboť má na tisíce

Spatným kováním Spatným vyfe
záváním rohu Spatnou podkovou

si ji nyní a zaveďte do ní tekoucí
vodu V létě budete si k práci

jemných vláskovilých kořínků

jimiž ssajc vláhu z půdy velmiVe staré vlasti byl zákon dle ně té jistě gratulovati
rychle — Choulostivá heliotropahož každý kdo chtěl se včnovati Kdo chce odchovati si dobré musí dostali též dostatek vláhykoní musil složití zkoušku pod krávy musí věnovali péči již te neboť má podobné kořání Kostkovářskou Zde zákonu takové latům a jalovicím Čistota pohyb lina tato mástáti v okně na výslu

Něco co povzbudí vaši energii a

dodá vám nového Života za parného
dne jest sklenka Čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu

Pijte "METZOVO'' k vůli svému

zdraví

rXVloíon llf

a dobrá píce jsou hlavními pod
ho mmáme ačkoli bychom ho po
třebovali daleko více nežli mno ní a vyžaduje značného teplamínkami k docílení toho

Červi V kvílináítch Pěstitelkynyen jinycn zákona jez jsou Jen
Nyní je právě vhodná doba vy květin v pokojích stěžují si Častomrtvou literou a neprovádí se

Následkem toho plete se do pod
bílit) stáje pro dobytek a ucpali na "Červy'' v květináčích K za
všechný otvory zavinující průvan hubeni jich jest nejlepším proKovarstvi Kazay nuaur jen2 si

YBua vuua vuu"Rozmanitosti

vaří a Iahvují jenjau Cu UuuiMgru do desítikvartového kbelíku vody METZ BROS BREWING CO
výborné pivona západě byla poslána do jeho dá se asi jako kávový koflík velký

úřadovny krásná mladá slepice kus Čerstvého vápna je-l- i čerstvé
Mysle ze je to dar anebo snad

rozplyne se ve vodě v malé chvíli
splátka na časopis milý redaktor Jakmile se voda vápnem nasytila MWollstein&Covzal slepici domů a nechal si z ní a zbytek tohoto usadí se 11 dna
připravili oběd Druhý den do

slejeme ji a použiieme jí k zaléván
prodá vám gallonstal od jednoho svého venkovské

červy napadených květin Vodou
bo odběratele následovní pfípis: touto musí se květina zaliti dů

myslí Že je ve svém řemesle mi-

strem umíli zaraziti hřebík a jej
řádně zahnouti aby podkova
držela

Aby farmář mohl posouditi ja-

kou práci kovář koná musí jí na

prvním místě sám rozumět! — vě

děti jak se má konati k Čemuž
ovšem není třeba aby ji dovedl

vykonávatí sám Hospodář má
znáti své koně povahu jich ko-

pyt a má věděti jak má býti kte-

rý okován aby se na nohy nezka-

zil a pokud možno nejlépe práci
konati mohl Ohledně způsobu
jakým má býlí podkova ua kopyto
posazena se náhledy razní Mnozí
tvrdí že střelka kopyta má dosa-

hovali až k pádě tak aby nesla
zároveH s postranními stěnami
tíhu koně Jiní zase domnívají
se £e střelka má býti nad zemí

lehkého červeného 73
vína LU

65cMilý pane! Včera jsern Vám po dobrého claretukladně aby se jí veškerá půdaslal po svém dělníku líankovi
prosytila Nezaleje li se květina

slepici abyste mi sdělil jakou to důkladné není to nic platné po
měla nemoc Scípla minulý tý něvadž červi zavrtají se do hloub'
den Já se vsadil se sousedem

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás stát! pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

ky a tak účinkům jejím uniknou
Že bychom tím květinu poškodili

že měla choleru neboť on tvrdil že

měla záškrt Rád bych věděl není třeba 6e příliš obávali neboť
kdo z nás má pravdu voda tolik vápna nepohltí leč že

byly by to kvtiiny proti vápnu
Kvétlny v Palmy jsou krásný choulostivé jako na př azalea

domácnosti mi rostlinami o Na vzduchu rozpadlé vápno jest

Riloy Brothers Cozdobnými a dodá k tomu účelu bezcennýmOba způsoby mají své dobré i své
vají domácnosti elegantního rázu

VELKOOBCHODNÍCIPalmy snesou nejvíce zanedbávání Dvi vděčné ženy

Bolest hlavy může sice míti roza vypadají při tom lépe nežli kte
rákoliv jiná rostlina Palmy ne manité příčiny ale vždycky dlužno

působili k tomu aby byly utišenychavají se mnohdy po celé týdny
státi v koutech místností kde ne nervy a aby ustal nával krve

Likéry adoutníky
0I1 illllltury Ityo — Diamond K ltyc

N II Archer Ilourbon

1118 liinium Ní OMAUA

Severovy prášky proti bolestemmá světlo přístupu Takové oše
třování palem s2 však nedoporu hlavy a neuralgii jsou v tom ohle
čuje poněvadž půda v podobných du osvědčené Jest to prostředek

nejen rychle působící nýbrž ipřípadech v květináčích zasýchá
poněvadž se listy dost! nevypa-

-

bezpečný
řuje Následkem zakysnutí půdy Zkoumala jsem všelijaké lék)

stinné stránky
Jak zkušeností se seznalo opo-

třebuje se těžká podkova kterou

udržuje se střelka nahoře zrovna
tak brzy jako podkova lehká jíž
umožňuje se střelce dosahovat! až

k zemi těžká podkova snadněji
upadne a ztratí se a též i koni
chůzi ztěžuje Při kování má se

používat! jen slabých podkováků
Slabé podkováky udrží podkovu
po tak dlouho jak je žádoucno

aby na kopytu vydržela a pak
tak značně stěnu rohovou nepo-

škodí jako podcováky velké a

silné Jelikož podkova chrání
jenom onu část kopyta kterou

kryje kdežto ostatní část stále se

opotřebuje bývá žádoucno vždy
po několika týdnech koně překo-
vat! aby se mohl roh náležitě vy-

řezat! a přírovnati Některé koně

je třeba kovati častěji než jiné ale

onemocní kořeny což jeví se pak od bolení hlavy ale žádné mi ne
hnědnutím konců listů palmových dělaly tak dobrý účinek jako Vaše

prášky Kristina SoukupováAby se palmy dařily musí míti
voda z květináčů odpad spodem a

rostliny musí se těšili výhodám
světla ač nemají býti vysazeny

Marengo Iowa

Vaše prášky jsou znamenité
Mne pomohly a jsem' jista že

jest jediná liniejiným také pomohou poněvadžsilným paprskům slunečným Sta
víme li palmy do ozdobných kvě není člověka aby byl trpěl tak
tináčů stává se v devíti z deseti jako já Joscfina Olivtrimová

po které dojedete zrovna až k výstavapřípadů ze se voda usazuje na Lodge Pole Neb
Cena 25c poštou 27c K dodně květináče následkem čehož

trí kořeny mokrem Nejlépe js stání ve všech lékárnách nebo Geny okrnžQtch lSstkn z omaby json tvlo
postavit! do každé ozdobné nádo přímo u firmy W F Severa Co

by na dno cihlu ia kterou staví Cedar Uapids Iowa
$850 dennó vyjímaje páte a sobotu Platse květináč s palmou Zalévejme

průměrem bývá žádoucno kovati
koně každý měsíc pracuje-l- i se s

ním! stál Nepracuje li se však
ě nimi stále není ovšem příčiny
překovávatí je tak často Střelka
a spodní plocha kopyta nemá se

nikdy vyřezávat! kromě odstranění

aoaoitoroitoitoa(oatoatoroaoitoato né pro 7 dní

$1380 prodávány dennó platící pro 15 dní

palmy jen tehdy kJyž povrch
půdy je suchý ale pak zalejme
rostlinu důkladně ady nejen po-

vrchní vrstva ale veškerá půda
se promočila Nikdy nenechejme

DrV Anýž
ČESKÝ LÉKAfí

palmu stát! v tmavém koutě déle VVabash dráha jest ta jediná která doveze cestující až k hlavní- -
ř b_ m é š m

v Clarkion Neb

v tomh p Noha vedle hotelu mu vcnojii světové výstavy a také jeaina kiera varn cekue zavazafltř
dla do stanice na výstavě Uvačte co tím ušetříte času namáháníottotoottofcoiaofcovioiioiiotooiao&oii

peněz za káry

Všichni jednatelé vám prodají lístky na Wabash

Velice levné ceny do mnohých míst na jihu a jihozápadu

odumřelých částí kdežto na okraji
seřízne se jen tolik rohu ahy #e

učinilo kopyto souměrným Hašple
nemá se nikdy používat! na vrchní

plochu kopyta ani k vyraŠplovánl
Žlábků k zanýtování podkováků
ani k upravení vzhledu kopyta
Podkova nesmí býti přitažena
hřeby přílišně Př! trhání podkovy
má se tato poněkud odtáhnout!
načež vytahuje se jeden podkovák
po druhém Trháním podkovy
najednou mohlo by se snadno kus
rohu uštípnouti aneb noha

Jakub Svačinu
flmtn!

Pro krásný obraz květové výstavy a všechny informace zastavte
se v 1001 rarnam ui aneD píste na

nežli den nebo dva najednou

Listy často kropme abychom
smyli prach i hmyz Nalezneme
li na palmách nšicí omývejme je

mydlinami odvarem tabáku a s

přídavkem sirného květu Po

omytí rostliny touto tekutinou

pusťme na ní sprchu čisté vody

Nikdy nenatírejme listy olejem
jak se často doporučuje Olejem

ucpou se jemné pichy v listech

kterými rostlina dýchá Chceme-l- i

listům dodati lesklého vzhledu

je vodou k níž bylo při-

mícháno něco mléka

Z rostlin v timl kvetoucích dopo-

ručují se do pokojů následující-Primvl- a

abconica abutilon bclio- -

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

erocerní obchod
v ě K!09 již (S ulice

V otirbrxlS tomto nftlatnet tpinf
j if'ř lbo lx)íl f rorrnfho iííxiíi

J foritvé prvé Jaldoll Mim dobrá
neb u Ha'lnJ-i- t va ivyku nkouWti
nAti£Jrta pfifdfo-- k Nntlvu JoJ
jednuu a polrubé přijdete íikmi

HARRT E MOORES
Gen Agt Pass Dept Wab R K

Oraiilifi lTel
Z bwpodářiklha záplaníku

Hospodářská í politická kam

pafl jest již u konce proto připra-

vujme se nyní na zimu

Máte již dobytek na zimu nále- - Pfedplatte se na Pokrok pouze SI ročně


