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Mé proso bude vystaveno v paláci

"Alfalfy" na nebrasaké státní výstavé
a dmtalo nt jen jemu tohoto Ststného mi

ita O semeno s déjí přihláňky dosti

rychle a bude tuším má zásoba brzy

vyprodána
Anglické jméno ponese Proso Millet

a proto kdo jej máte krajané též jej
tak v unRlické řeči nazývejte
Příští Jaro budu mít pio mou vlast

nf setbu čerstvé Bemeno z Moravy což

budu opakovat každoroční

Touhle novinkou sobě ''Hospodář"
získal skutečně uznání mnoha svých
čtenářů Žádáme o laskavé zprávy
od našich premiantu stran prosa

Zhoubným očtom za služby htfivé mo-

žno Jest se vybnouti budeme II nemoci

při prvních příznacích čelili Dra Petra
Ilobokem Tisíce dolarli by choří uspo-

řili rof nč kdyby mimo poslání pro b'knřc

při ksždí obyčejné chorobA pojsli divé- -

ru k Dra Petra Hoboku což Jest zvbUt- -
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lldtf Jfhíiíl f bi tWt&rU utroiiiovýf--

ihiiíftije iárovpfj rví 4ry riilhti

kterou hlulMtkí vyfiokml utrorny jio
rostlé lem! hvoxy V)Yli(Hcrjt

!unr tvá tmřn jtko rXvojrtn jf

Třjirve k ránu stává ckM1-len- í

lesního vzduchu citfUif ni iiikoi

viak tou mírou kterou jest vůkol rif

cblaJnějšf ovzduM 'Ve dne vane l
lesa a v noci do dí i'Mstouárodnl

pofrkHllo u má jrvd(i
VySetřujiue dále jak vlhknnt vřtril

táhnoucích buď jiřes lesy nebo pí írno

íkrza lťy lesním vzduchem ne mčnf

Proudf-- li vlhký vzduch pře len

nad kterfm jent vždy chlidnfjší
ovzduSÍ sráJeJ e hojné jelio páry v

hu8tý mrak z nřhž za nedlouho
adá déáC k zemi Táhne-l- i vSak

gucbý vítr přes les nanyctije se tu
vodními parami ustává e vlhcírn

Opčtnje_!i se tato Haturace vzduchu

vodními parami v několika leníci) po
aobé a ochlad í- -li He pak vzduch bud
větrenr anebo chladnřjším lesním

ovzduším sráíejí He vodní jeho páry v

jemné kapky dešťové které potom k

zemi padají buď nad lénem Hamým

anebo v nejhližSfu jeho vňkolí z

čehož patrno že v krajinách leHnatých

častřjl prší než v krajinách bez lesu

Za sucha odnímá opít les vlhkoHt

mračnům táhnoucím přes nčj aby jí
občerstvil své vadnoucí fiiroké i je-

hličnaté listy vétve i celé své ústrojí
Vane-- Ii však vítr Bkrze les nabírá

zde nové vlhkosti a stává m součas-

ným oclilazenítn ve vzduchu lesním k

vodním srazenítám zposoblIejAím

Tak les zásobuje ovzdušf vodními pa-

rami ze kUrých pocházejí deíté a od-

nímá Je opřt ovzduší ke vlastnímu

sebezochovánf když se jevf nedostatek

vláhy

Účinek lesťi na podnebí vůkolní

krajiny záleží tedy v tom že se jimi
v leté horko a v zimě zima mírní

rychlému vypařování dešťové vody se

zabraňuje a že se ke vzniku lesních

pramenů a vodních zdrojů dává pod-

nět lesy zamezují potom náhle spo

jování deštřm spadlé vody což jest
pro každé návrší věcí veledůležitou '
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V lsiíldik4raě Auj #t r

vysel nakhďm Coin i'o:iliin Co

a pat J{ ltkt pi

k riismý p I ritvffi (loíiia Km art

ÍcIjmo' který tvé fiuby ipňuobil

i naiMiou ytífiTnunl v e ij nkn toru

ioji:diiáv4 i itttfl o li laočcif u- -

stavě a méně iuÍi IiíJm prav lu vý-

mysly dňvtipným mnohdy spfiso- -

i mvjvouje vlci neinoíní ktt ríi
vsak povrchnímu pozorovateli a při
ovrchnírn čtení a v nedostatku dů

kladných vidoinoolí o iintnční sou

tvč nnsi žalují se pravd podobný
mi Když mnohá křivá udaní a vý

vody ve spisku obsažně došly

vyvrácení pominul tiž i zVicni ku rý

z prvku ku spisu tomt jevil po

kud za spolehlivý uzn&vár byl Spi

sek lúií 134 stran a stoj! pouze 25

c'ntů

Kejnovéjíí sešit publikace Sjund

Currency totiž sešit 18 ru 2 obsa

huje pojednaní o Birnetalitmu ve

Francii kleréž jest výňatkem ze

pi"u obsfrnčjšího od V A Shaw

Jednotlivé šeřily publikace Sound

Currency stojí 5 centů předplatné
na celý rok li 00 Adresa Hound

Cuirency Comrnittee 52 Williama

St New York

Svatopluka Čecha povídek Arab

Bk a Humoresek v illuntrovaném

Tyilánl vyšly sešity 13 a 14 V pr
▼ 'jším sešita dokončena jest humo-

reska I'au Iioleklav a Svět druhým

p k počíná povídka Oblaka Kuih- -

kupectví Ottovo zaslouží si vděk že

výtečným výtvorům Čechovm dalo

tik pěknou formu a úpravu tsk ž

budou v každém ohledu perlou každé

knihovny

Lumíra zábavného a poučného ča-

sopisu redigovaného a vydávaného

prof J V Sládkem v Praze vyélo
číslo 32 roč Í3 Lumír vychutt
třikráte roěsičné a stoji poštovní řá-

sy lkou pět zlatých na rok

Nlmtcko-fek- ý tlovnil jeji za

pomocí četných odborníků sestavuje

Pr Jos V Sterzinger a přehlíží

prof Dr V E Mourek vyšel již
sešit 34 končící keslesa "isitch"

Svědomitě na spolehlivých vědě-ckýc- h

základech budované dílo toto

pokračuje velmi utěšeně ku předu

zajisté k nemalé radosti viech kdož

naléhavé potřeby jho jsou ai vědomi

Vychází nákladem J Otty v Praze
v sešitech po 40 kr

Nákladem Dennice Novověko vy
ila malá knížečka obsahující Ha
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lifi)ác ho ji ní htěj zvédět fi'
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uinělei a!" n dotl odpovědi K lyi
fištl obránk ď drílby nab!ll

slavný ni!ř lOo mirek ilomici j
řcsvdrii 2e při koupí dobře po-

hodí pohl jiA) řnarek loslíř a' o

atd aŽ konečut d nnii f obran rlik tl

za 600 (urtk 1'ln radosti obrátil s- -k

svému konkurentovi tile se od

kterého mistra obra pochází —

"Obraz nepochází od žádného mí- -

tra !" odpovédi'1 malíř "nestojí tv
ké za nic alv t ií mne že jste v

ló vévi napálil neboť kdo má 30000

marek ročních příjmů a zahuvl věci

chudému malíři pro IMj man k ne-mů-

být dosti blimován!"— fika to

]'oklonil su a o kiel

Lliií chorohy prhjcni koliku
áiiM hfřřr clmlerii u liohti v

hln-vác- h I6vi S'rcrfir lk proli
ťliolf i't a prfijniti IVna 50 a 5c

Stromky! Stromky!

Vědomost dávám všem krajanům
že začnu opět tento měsíc prodávat
stromky protož žádám ctné kraja-

ny kteří chtí dobré stromky koupit
aby s objednávkou počkali až je m

Váá

lVaiilá: Tvulílí
ntAOUE NEK

Tl4-J-m

7 ta Saanders Co Hulí

je nyní česká lékárna

--V M-A-f§IIVI_-

Vt

tkaUar léklrolk

má tam na skladě všecnny byliny ko

Hnky všelijaké thé kapky olejíčky
fávlčky prášky mastě náplasti
ířlastry) vwtlčky pilulky zkrátka vše

to do lékárny patří Připravuj! té
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebnlny pro domácí zvířata a vět-ií-

dílem trefím vidy na to pravá
Léků Beverovýcha Jiných t z patent-
ních mám též hojný výběr jakož !

barvy štětce olej na barvenf í na stro-'-e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé
cí z kterých se recepty připravují af
Jsou již z Čech anebo od doktorů zdej-líc- h

Dlouholetý cvik mně dal mno-

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mohým krajanům vboa Zvláštní
taroatlivoat věnuje receptům
U A MASINDA

Jest-- ll totiž návrší bez lesů a pflda(ní prostředek pro viechny zhojitelné

Jeho neporostlá splachuje se deštěm nemoct

vždy část země dolů až konečně tam ' —

zůstávají jen holé neúrodné skály Ki(1a rodina ? Spojených Sta
Zalesňování takových holých návrSÍ a

t4(CD TÍ u sverův lialsám pioti
ítrání prospívá tudíž velmi celé kra-pif(- !nf

Md„bj Jeat nejlepiím pro
Jiné nebo lesy Její upravují vlhkost a

tdkeniproti kaili
deště pro celé okolí zásobují prameny !

'

a potoky vodou chrání krajinu od
ft vui d0f m- e-

náhlých změn v teplotě ovzduší rtišf P''""3IB nu-um- a Tm)in-ane- b

aspoň zmíríluje zhoubné účinky t itv( pro o ov ot-rn- pitná prár bx
l)onřek a brání nás od vichrů a drsných ob M rtrtto- - hi-u- m giirky Bf

tetni doklady nasv ědčují tomu
m°--M " °- - mhwmmí!

kterak vysekáváním lesů kazí se pod- - ____________________________
nebí krajiny
Starobylé kulturní země Persie - rMplárrjtft MÍm přáte-Palest- lna

ftecko Slcilie Španělsko I6m Jlonpodite do ťťch pOBM

vyrubáním Usů t!1c saily na snad $125


