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Stav osení chlo pokračuje Pastviny velmi

Předplaťte se na- Pokrok Západu
ZDARMA POŠLEME VÁM

jeden balíček zázračného leku i lékaN
Mki dobrozdánl pro vái případ
hojíme každou nemoc spQso
Lenou z jakékoli příčiny

nojlrtehičjči týdenník nazifpadi pouze ílOOroínř

lněné semeno procedí se pak a

osladí poněvadž ale prostředek
ten silué vypařování povzbuzuje
nesmí ho býti dříve užíváno než

se na lože odebéřeme Vaječný
bílek utlučený na sníh a smíšený
se šťávou jedaoho citronu rychle
pomáhá od sípavosti a bolestí na

prsou požijeme li vždy za půl

hodiny Čajovou lžičku prostředku
toho
Z toho vysvítá že léčebné

vlastnosti citroDů jichž možno
zužitkovati při přípravě pokrmů
jsou veliké jinak jest bez toho
vše co týče jich použití v kuchy-
ni našim hospodyňkám s důstatek
známo a proto netřeba toho zde

vypočítávat!
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Pohled na odbor obchodní a bankovní

Schválena řldltely vyšších

ikol předními obchodníky

a soudní!"1 zpravodaji - - - -

Zřízena před devíti lety
Zaměstnává ntjschopntjH ulitele

vlastností tohoto kornového oleje
jest: Že může státi po léta v jaké
koli temperatuře aneb v jakém-
koli klima a nezmění svoji barvu
ani se nezkazí Vyrabitel dosta-

ne za libru tohoto oleje průměrně
6 centů zajisté pěkná to cena za

to co nedávno bylo ještě nenávi-

děným odpadkem

Pryž vyráběná z korný má

všechny vlastnosti pryže indické
ano má dokonce i její zá

pach Pryž ttta hetovena jest z
kornového oleje který se zpracuje
zvláštním sírným procesem a pak
se peče z čehož povstane massa

pryžová která se skoro úplně
rovná pryži z Para jen že má

před touto tu velikou výhodu že

sotva stojí jednu desetinu co stojí
pryž importovaná jejíž průměrná
cena obnáší íioo za libru Tato

pryž vyráběná z korný jest použí-
vána k výrobě bot bicyklových
ráfů linolea pryžových pokrý-
vek a nepromokavých látek atd a

nejvíce se jí užívá k záplním při

strojích poněvadž tato pryž má

tu výtečnou vlastnost že zůstává
stále pružná a nepraská Oleje
kornového používáno jest též k

výrobě pokrutin pro výkrm do-

bytka a ve výrobním materiálu
tvoří asi 10 procent Tyto

veliké většiny vyváží
do Hamburku a do Antverp a zde

jsou prodávány za lepší cenu nežli
možno dostati na americkém trhu

Evropa kupuje též čistý kornový
olej a spotřeba její každý rok ro-

ste Prvá zásylka oleje byla vy-

pravena do Evropy r- - 1899 a za

tento rok koupila ho od nás Evro-

pa za 1838000 Následujícího
roktl již její koupě dosahovaly
výše $1598000 a v loni hú vyve-žen-

o

tam za $2045000 V Evro

pě používáno jest tohoto oleje
hlavně k výrobě mýdla neboť se

znamenitě osvědčil a ani vysoká
cena jeho $2300 za sud evropské
továrníky nezastrašuje
Nejvčtší část kornového zrna

sestává ze škrobovité látky a k

vyměšení této se naloží vyloupaná
koma do velikých nádrží a sice
asi 1000 bušlů korný do 8000
gallonů vody do níž jest přimíše-
no trochu kyseliny símé aby zrna
změkčila a odvlhčila škrobovitou
látku a záradek Zde se korná
nechá ležeti po 30 neb 40 hodin

pak se voda z nádrže vypustí a

vypaří aby se ani žádná částečka

korný neztratila 8 vodou Dříve

tato voda se vypouštěla ale co

zkouškami shledáno že na kaž-

dém bušlu korný zmizelo s vodou
libra až libra a půl váhy tu se

voda vypařuje a látek tímto vypa-

řením docílených se používá ku

Nejlepší a nejdokonalejši ústav na západž
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odtoru otchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí iáku
Místa opatřena 90 proc všech loňských žákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin fey na
stravu vydělatl si mohli

Podzimní téh počne 2 září
IW FiSte si pro krásný katalog zdarma mA
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HAMSURSKO-AME- RI CKA LINIE 1
Společnost tato udržuje celý rok pravidelná spojení g Evropou dron- -'
šroubovými loděmi Nejiyclilfjíí jízda t Nw Yorku do Hamburku ? :

Lodě odjíždějí ve čtvrtek v sobotu

flambursko t merieká Linie jest uejscarsí Nemeckí Trans-Atlantic-

Paropla-
vební Hpoleřno8t a vlastni 202 lodt majících úhrnnon snosnost 541083 tun!i5 itěchto Jsou veliké námořní parniky zahrnujíc! 24 dvoušroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlfíSť zařízeny jsou Takový pořet parolodí ne-
vlastni žádná jiná společnost Ohledni přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

Ncbraska
Business

Shorthand
Colleířo

Boyd Building rob 17té s

Harney ul Omaha Neb
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SILITEL SRDCE
přemáhá všechny srdeíní vady Cl
upravuje oběh krve a sesiluie o
ceiou soustavu

$LOO o
Severův__— — k h

LAXUTON
nepřítel zácpy ideální lék t%

pro aeti i aospeie spolehlivý

rycoiy a ucinry gas ot u- - v
O

SEVERIPT
GOTHARDA 8
léči hostec neuralgii otoky ri

a veškerá záněty
"

fj

SEVERÚV LÉK I
proti reumatismu

vyléčí každý hostec bolesti v k
svalech a kostech a zbavuje sou-

stavu jedů $100

SEVERÚV SILITEL O
LEDVKí A JATEH O

upravuje a sílí ledviny i játra O
přivádí pravijelné močeni vy- - t
léčí všechny nesnáze těchto or--

eánů- - 75c a $125 M

řaroplav Spal Sev-nemecké- íio

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

"

moře za 5 dní 15 hodiu a 10 miout f k i'
'

--sSíjSPřeplavnl eenyiggTw y
Po parolodích expressnícn z Xew Yorku do Břemen $3800
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen $8000
Po parolodích expressních z Břemen do New Yorku'" $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3650

vKalilavní ů Fadovnain®- -

JELRICHS & CO 5BroadwayNew York]
—jiíI Ilavnl tednateló pro zipadik--

H CLAUSENILJS & Rfl °°-o- a EARoBřf stroti

pekoe
IOWA Celý týden bylo poča-s- t

zvláítě teplé a spojeno bylo se

silnými deštmi jež v některých
místech změnily se v průtrže a

způsobily značných škod na zá
sovu V severovýchodních okre
sích sázení korný musilo být ú

plně přerušeno a jinde musela být
korná znovu zasázena Celkový
stav csení jest slibný Luka a

pastviny rychle vzrůstají
MICHIGAN Teplé deště zna

čně zlepšily vyhlídky na žen ozim
ní pšenice a žita a zlepšily pastvi'
ny a luka Přílišné mokro zdríe
lo však sázení korný a jiné polní
práce Oves hrách a ječmen
rostou zdárně Kepa cukrovka
vzchází pěkně a ranné brambory

jsou již oborávány
MISSOURI Teplé a hojné

deště zvlažily půdu a jedině ně-

které okresy na jihovýchodě měly
nedostatečné deště Na severu a

na západu bylo óborávání koray
zastaveno ale tato nalézá se v

dobrém stavu a rychle vzrůstá
Pšenice oves žito konopí baví
na luka i brambory se nalézají v

slibném stavu jablka ve většině
okresů slibují pouze lehkou skli

zeQ Sklizeň sena bude pod prů
měr

ILLINOIS Teplé a deštivé

počasí bylo na nejvýš příznivé
všemu osení ale na jihu byly de
ště nedostatečný Pšenice žito i

oves jsou pěkné na severu avšak
na jihu jsou Špatnější ačkoli se v

posledním týdnu zlepšily Koma
zdárně vzrůstá ale sázení bylo
pozdrženo deštmi na severu —

Brambory rychle vzrůstají Skli
zeň broskví bude špatná sklizeň

jablek různá Někde špatná jin
de velmi dobrá

INDIÁNA Hojné deště spad-

nuly za poslední týden po celém

státu a v některých severních o

kresích byly nížiny zaplaveny 0- -

sení poškozeno a sázení korný
pozdrženo Všude jinde stav pše
nice ovsa jetele korný a braní
bor značně zlepšea Silné větry
a bouře v některých okresích po

škodily ovocné stromy

Korná králem plodin

Experimenty které podnikají
chemikové kornou jsou nezvrat

ným dokladem že tato plodina
jest králem všech plodin ameri
ckého farmera

Před šedesáti roky korná pova
žována pouze za krmivo pro do-

bytek a něco bylo jí spotřebováno
pro výrobu kořalky dnes jest
koma materiálem asi pro čtyřicet
různých průmyslových výrobků a

korná jako poživatina nabývá
stále a stále větší obliby
Před dvěma měsíci inkorporo

vána byla v New Yorku akciová

společnost se základním kapitá
lem 80 milionů dollarů kteráž

jedině bude vyráběti a prodávali
různé výrobky z korný Spolcč
nost tato nazývající se 'Corn

Products Company" bude potře
bovati pro výrobu ve svých závo
dech za jeden rok více korný
nežli kupuje od nás celá Evropa
Dle učiněných rozvrhů výrobních
společnost tato zpracuje více nežli

75 milionů bušlů korný ve svých
zavodecn rocne cíli 1500000
bušlů týdně
Dnes z korný vyráběno jest

pivo olej kornový IkrOb cukr

pryž
-

lepidlo papír na stěny
mýdlo inkoust a ještě asi tucet

jiných věcí a ani Thomas Kings-for- d

když počal skoro před čtyři-

ceti roky vyráběti škrob z korný
netušil k jakým různým účelům
bude této plodiny v krátké době

čtyřicti roků používáno
Kingsíordovi náleží zásluha Že

okázal svým nástupcům chemi

kům že koma jest velice cenný
materiál k různým výrobkům
Před třiceti roky výroba glukosy

korný byla věci neznámou a

dnes exportujeme tohoto výrobku
do ciziny za 8 až 9 milionů dolla
rů ročně a vytlačujeme cizí vý-

robky dělané z rýže pšenice a

bramborů

Zrnko koray sestává ze čtyř
Částí z nichž zárodek tak veliký
asi jako pšeniční zrnko jest nej- -

zajímavější a vzhledem k jeho
váze také nejcennější Historie
tohoto zárodku podobá se historii
bavlnového semena neboť ještě
před několika roky byl tento zá
rodek zakazován Avšak tu jeden
chemik při svých experimentech
shledal že ten nenáviděný odpa-
dek to bílé zrnko obsahuje v

sobě olej který má větší cenu
nežli všechny výrobky z tří Části

kornového zrna a od té doby zá-

rodek přináší veliký užitek Nyní
se vsype do hydraulického presu
s tlakem dvou tun ná jeden palec
á ze zrnek se vytlačuje olej a z

vláknité mas?y která zůstane po
vytlačení oleje vyrobí ppkrjiti- -

dobytek
"

! í
Kornový olej jest zlatěžluté

barvy jest průhledný a tak sladký
čistý že se také prodává na

místo olivového oleje Nejlepší

Poslední zpráva zemí Jilského odtoru

Vyhlídky fo tel temi tnafnt tle

icny — Sduni korný následkem

delťň na mnohých místech tpo-tilfn- o

Pořasf celého týdne končícího
26 kvřtnem bylo nanejv£5 pří-

znivé pro vzrůst osení a hojné de-

ště zvlažily podu ve středních
v krajích kolem jezer a ve

stíedoatlantických státech Jedině

jižní Illinois Tenncssee severní

Část Alabamy a Mississippi a jižní
Florida trpí suchem o

Ma mnohých místech přílišné
deště zdržely polní práce a způso-

bily škody odplavením oroice a

záplavami
Na pacifickém pobřeží v prvé

polovici týdne pečasí bylo příliš
studené ve W ashingtonu a Orego-n- u

v Californii panovaly suché

větry Silné mrazíky uhodily dne

19 a 30 ve středních a jižních
Kočky Mountain distriktech a způ-

sobily značných škod
Přílišné deště přerušily sázení

korný ve veliké části státu a na

některých místech bude muset být
korná znovu zasázena Časně za- -

sizená koma činí pčkué pokroky
Značné zlepšení ve stavu pšeni

ce ozimky oznamuje se z Nebra

sky Kansasu Illinoisu Indiány
Michiganu a Wisconsinu nejlepší
jest pšenice v Missouri až na ně

které jihovýchodní okresy
Se sklizní se pokračuje v Texa

su a započne se i ní záhy v Ar
kansasu Oklahomě a jižním Kun

sasu V Californii pšenice ozim

ka dozrává velmi rychle a sklizen

započne co nejdříve v údolí San

Joaquin
Zasetá pšenice jarka pěkně

vzrůstá a setba její jest nyní úplně
skončena

Ve středních a jižních atlanti

ckých státech a v části ohioského
údolí vyhlídky na oves nejsou

slibný avšak lepší zprávy dochá

zejí z miasoiirských a mississipp

ských údolí

Jej málo nepříznivých zpráv
došlo o stavu bavlny Ve většině
bavlnového pásma bavlna pěkně
vzrůstá Zahrady byly poněkud
poškozeny místními bouřemi
Ohioském údolí a v celku vyhlídky
na sklizeň ovoce jsou špatnější
nežli byly dříve Broskve opadá
vají velmi rychle
Luka a pastviny nalézají se v

dobrém stavu
' Zde následuje podrobný výkaz
Z jednotlivých států:

NEBRASKA Celý týden byl

teplý deštivý a příznivý pro vzrůst
osení Pšenice ozimka i oves se
značně zlepšily Sázení korný

bylo přerušeno deštivým počasím
avšak sázení korný jest téměř již
ukončeno a veliká její část pěkně
vzešla V jihozápadních okresích
se počalo se sečením vojtěšky
Pastviny jsou pěkné
KANSAS Teplý deštivý pří

znivý týden Pšenice velmi zlep-

šena a v některých jižních okre-

sích již počíná uzrávati Koma

vzrůstá velmi rychle ale na mno-

hých místech příliš vlhká půda
zdržuje Óborávání Vojtěšku ne-

lze sekati poněvadž jest příliš
vlhko Pastviny a trávy se velice

zlepšily Hospodářské zvířectvo

nalézá se v dobrém stavu Třešně

a jahody již dozrály ' '

- MINNESOTA Počasí bylo
deštivé a teplé a na některých
místech strhly se bouře které

způsobily škody Od 32 t m

zaseto bylo mnoho pšenice v údo

lí Červené řeky Drobné zrní

traviny ranné konopí koma a

brambory vzrůstají velmi rychle a

jsou dosud nanejvýš slibný
WISCONSIN Teplé počasí

spojené a všeobecnými ďeštmi

které na některých místech byly
až příliš silné účinkovalo velmi

zdárně na vzrůst osení avšak pří-

lišné mokro zdrželo sázení korný
Voda způsobila ca nížinách Škody

odplavením ornice a zásevu Jest

nyní třeba suchého počasí Pše-

nice ozimka í žito ve velmi do-

brém stavu a vyhlídky na jarní
zásev slibný Stromoví bylo po-

někud poškozeno větry avšak v

celku jsou vyhlídky dobré

JIŽ DAKOTA Počasí po ce-

lý týden bylo nanejvýš příznivé a

spadnuly hojné deště Na někte

rých místech spadnuly kroupy
které způsobily poněkud škody-Pšenic- e

jarka oves a ječmen jsou
v dobrém stavu a rychle vzrůstají
Sázení korný rychle pokračuje a

na jihu je téměř již skončeno

avšak na severu bylo pozdrženo

přílišným mokrem Vzkličení jest
vesměs dobré Brambory rychle

vzrůstají a se setím konopí se po

kračuje Luka i pastviny v zoa

menitém stavu
SEV DAKOTA Počasí vel!

mi příznivé a osení uČiniio značný

pokrok ve vzrůstu' Pšenic jestj
skoro již zaseta vzchází silně a

zdárně Ječmen a konopí te za

sívají a e sázením korný se ry- -

Hodlá pastovat I buvoly

Jistý dobytkář ze západní Iowy

koupil ze zoologického parku v

Chicagu dva veliké bůvoly které
chce použiti ku zajímavému po-

kusu Dobytkář ten má velké

stádo čistokrevného angusského
dobytka a toto chce skřižiti s bů-

voly koupanými v Chicagu Po
dobné pokusy byly učiněny již
dříve ale dosud se žádný nezda-

řil to však podnikavého dobytká-ř- e

neodstrašuje On je odhodlán

nepovolili pokud se mu skřížení
toto nepodaří
Po kůžích bůvolů jest veliká

poptávka a platí se za ně vysoké
ceny a to právě přivedlo onoho

dobytkáře na myšlénku zdali by
se skřížením s angusským do-

bytkem nedalo vychovati plemeno
jehož kůže by mohla nahraditi
kůži čistokrevných bůvolů Za

tyto dva exempláře bůvolů zapla-
til $600

Žabí farma v Kanadě

Chov žab se stává na mnohých
místech Kanady velice výnosným
Žáby chované na zvláštních far-

mách se posílají nejen do hlav-

ních měst Kanady ale i do Spoje-

ných Států kde nalezajf veliký
odbyt

Největší taková žabí farma jest
v Ontariu a v posledním roce bvlo

odtud posláno do různých tržišt

5000 liber stažených žabích ste-

hýnek a 7000 živých žab k věde-

ckým účelům a k chovu na jiné
farmy
Příručí komisaře rybářství v

Ontariu praví ve své zprávě že v

posledním měsíci bylo podáno ně

kolik žádostí za pronajmutí vlád-

ních pozemků pro zařízení žabích
farem K zařízení takové farmv
není mnoho zapotřebí Pouze ve

liká louže a do ní je třeba nasadili
žabí párky kteréž se plemení
velmi rychle Obyčejně platí se

za libru stažených žabích stehý-
nek 50 centů a výtěžek z takové
žabí farmy jest velmi značný ne-

boť Spojené Státy kupují všechny
zásylky které z Kanady přichá-

zejí do trhu

iDi
V SO OMAZE

Tlastní
Fíl 1AITNER

na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevno Jest vždy výborní

ležák na íepu vjřběr tech nejlcpsích
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vin
Prostranná útulná místnost spolková

zsmlouTd te sama a ct spolky české ne
naleznou v So Omnze lepňí pohodlnější
a levnější Tíž 1 iffi taneční nemá v 80
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
Jakákoliv přeptají se u majitele na pod-

mínky přízni krajanů poroučí se
24 FRANK IilTNKIt

W G SLOAKE & CO

obchodničil Š

ni
v ííle 60J 50T 411 sev 85 ulloe

South Omaba

Zboti prodírá dle Htxxtl buď u hotov
neb na splátky tltf

C--H Brewer & Co

TMmm
pohrobníci a p&jčovatelé koni

420-tJ-S mv ul So Omaha Noi
f a Telefon Bulo 80

Dr C Rosewatcr
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Bolldlaf "

Od II do lí dopol
Oladnt hodiny: 01 2 U 5 {

f)d:30doSf oa'
V naděli od 10 do la dopol

Tel v úřadovně 604-- Tel v byta 1217

Bvdli—Čilo MÍT Jones ulic

CHARLES mm
doutníkAř

1310 W0IÍ31SÉÍ M&1
VVráhf flmitnlk V VMnrlw lakntf V 9 16

kdo okusil jednou doutník jt-b- neruče
jiný kouřili V obchode jeho nidžetř
doslali víe co prislnM k jeho oboru
navštivte jej presveuete sel 14

Lee-Glass-Andre- eson Hardware Gomo
— prodá zají ve velíeta-- i

Tifcíené vyrážené n lakované plechové náEínl — Cza&vý plech
železný pleca a Kovové zboží - Ostnatí drát hřebíky nožířské
zboží Dicykly atře'čé zr fané náboje asportovsKe zoozi !

Pro knMrlin Mnrřlro fis mílo Yt hí
hráz a každý mladík by míl včdéti že
poulavnosř Jcat pramen radostí mladí
studnice síly a koření života Ti kdož
trr( ilíml nánloilkir TinVilnnf il™tl
vyloku semene a nořních zlrát imp
leuue iieittjuopnosu ziraiy muzsKe silySVAIISU IcADAVlcV A Variffirol A InUu' 1— ' —J - v ' ' ' ' auuj m
uby nám psali řiezapomeute že my ho
jiuio knzuou nemoc spusonenou z jaké-
koliv příčiny VypiSce svými vlastními
novy co v:im scnnzi rveotlKiauojle HO

boř si neprospějete žádným odkladem
I'i5te nám hned a zbavte su navždy Jaké-
koli nemoci kterou máte Télesnfi zmo-
ření kteří by rádi stloustll dostali chuť
k Jídlu těšili se z občerstvujícího spánku
ICÍlili í Vníňé tlinmimr llo ta

posíleno točit by se léční u nás Tisíce
IodĚkovacích dopisů dostáváme od lidi
již pozbývali vsí naděla a ktert od nás
r utrpení nejzastarafejsich vyiečem byli
Muži ženy ditil ZiMe(4 v Uštu ponia
ivé choroby do

Státe Hedlcal Institute"
1280 Elektron Buildina ťort Waraa íai
Kdyí pitate zmliHo se o Pokroku Západu 23

Or E Molovtchiner

OFFICE na rohu 15 a Howard ul Sheelv'1
niucK cis uven jtu Juiemu
V pÍHirnf k nalezeni od 10 do 12 hodin rtno

oa z do 4 odpolflne a od 7 do 8 večer
Telefon residence 1971

N0RTH--WESTEÍ1- N DRÁHA

zkrácení času
zlepšeni obsluha
2 listopadu

Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno raÍBto v 7:00 ráno V touž

dubu přijíždí do Chicaga

Denní St Paul Mnpls expressní vlak

vyjíždí v 7:10 ráao místo v 6:55 V toni
dolin přijíždí do St Paul— Mpls

Čís 2 Overland limited do Chicaga v

7'45 večer má spucí vozy pouze Daleko

rychleji Jede na západ z Chicaga do

Omany

North Western to muže uhniti

Isíslá tiřadonia: 1401-- 3 Fara ul

Nízké ceny výletní
PRO

V UTERY : HaisfabM
(

( 6 a 20 května

ffiMissoon Pacific

Iron HXountain

Dráze
do jistých míst na

Západě Jiho-západ- ě

a Jiho-výcho- dě

za

nanv za cestu tam a zpřt

j více $zuu

IMyjson platnými po doba 21 dne

Zastávky budou dovoleny ne d(51e

než po dobu 15 dní po dosažení prvé-
ho výletního místa na cestc

OůalSí TysyetlcilitvWdX
h! nu kteréhokoliv Jednatele ipúlečnoBtl
nebo na

T F G0DFREY

Pass and T A Omaha Neb

DO TEXAS

PnllmaiioTy BuIlctoTé spaci Tozy a rolnc

so&oMTá 7ozj na rsecli vlaíácli
' Nejlepší dráha do včech tutat

Kansaa Indiánském nrentí Texara
Mexiku a na ťaclflckém pobřeil

Jde piimo uu

"jfikca Shermaa CneiiTSS

Dalha FtWorthHiMicr3b
VttiahacUo Taco Templ
32ltffl - Taytev-GaínesvEla- i

ierihar Enrletta Sitt5£arcoa

ii Gr&ngc Eenics Alwada

'GUSTO! GílVLSTOíí AU3TSS

L SÁH ANTONIO

krmení dobytka
Rozmočená massa korný která

zůstala v nádržích po vypuštění
vody jest dopravena do mlýnů
kde se rozmělní na drobounký
prášek a přeseje přes hedvábná
řešeta Slupky a otruby zůstanou
na řešetě kdežto Škrobovina pro
nikne a po novém vyprání se nc
chá vysušit a pak jest škrob hotov
k prodeji Z tohoto se zhotovuje
také glukosa a destrin (lepidlo)
jež nalézá stále a stále většího

upotřebení
V poslední době chemikové po

čali se také zabývali pokusy zda
li by se z kornového škrobu ne
nechal vyrobili dobrý cukr ale

žádný z těchto pokusů se dosud
nezdařil neboť veliké množství

vody v korně zabraBuje krystal!
saci cukru Z korný se vyrábí
sice cukr ale ten užívá e

k přípravě piva a vína

Citrony a jich užívání

Jako plod zdraví podporující i

šířící bývá citron dosud všeobec
ně podceňován Časté používání
jeho v parném létě jest ochran

ným prostředkem proti zimnici
malarické této všude se rozšiřují'
cí a zahoizďující nemoci Šťáva

jednoho citronu třikráte za den v

koflíku jasné silné kávy požitá
zapudí mrazení a zimnici když
nemoc všem jiným domácím pro
středkům vzdorovala Šťáva z

citronů dvou do půl sklenice vy-

mačkaná a před každým jídlem
požitá jest silným prostředkem
proti rbeumatismu a rovněž tak

jest považována za výborný pro-

středek proti střídavé zimnici
Citrónová šťáva chladí a čistí

krev a jest cennou napravovatel- -

kou mnohých bolestí a útrap jež
aro následkem proměn tempera- -

tury za následek má Má-l- i Šťáva

hojivě účinkovat! budiž používá
na vždy bez cukru ale vždy také

poněkud vodou rozředěna Uží- -

váme-l- i pouhé šťávy bez příměsky
silná její kyselina účinkuje škodii
vě na zuby i na stěny žaludku

Jistý lékař dával obyčejně svým
nemocným neštovicemi itíženým
citrónovou šťávu byla to jediná
tekutioat jíž užívali dovoloval- - A

následek tobo byl ten že nemoc

obyčejně za 26 hodin ovládnuli
že ji za týden nadobro zapudil
Výborný prostředek proti nastu-zenin- ě

jest tento: Horká limoná
da v niž bylo půl hodiny vařeno

Oth k Harney ulice

X StVtKUVA

h ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ

V zvyšuje tžlesnou sílu
41 zmociiuie £ivv zabraHuie mata- -

$ rii a léčí nezáživnosť a všechny
nesnáze žaludku 50c $100

§ SEVERO VY PRÁŠKY
? iROTI BOLESTEM HLAVY

ň NEURALGII -

8 Jsou zcela jistým Íčkem proti bo-

lestem hlavy neuralgii a každé

8 horečce 25c poštou 2 7ct

8

8 OLEJ Sv
O rychle ulevujc a
í bolesti v kloubech vyraknutlny

8 Oena
SEVERĎV LÉK PROTI

Choleře a průjmu
bezpečný lék proti křeČem koli-

ce letní nemoci a proti průjmu
každého druhu 25a50ctů

Severův
TlITEL DĚTÍ

přináší pohodlí a občerstvující
spánek flčtem Rozhodni neob-

sahuje omamujících látek- - 25c

QO Ot

K Na skladě ve všech lékárnách a obchodech s léky l
j Zvláštní jéky za $300 pošlete-- H popis neinocl JJ

-- 4


