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pro placaté y a české rekordy y palcové

Hudební nástrojo a hudobniny z Ůooh

Výtrřné siruny
— Hrací albumy

ČESKÉ TAHACÍ HARMONIKY :riíííih

9 ae ai 20 liber oa fcirokovyipj
Vitalita a Vbřlrot ormra kolem as liber semene na akrpitém místě v řajfi hospodář

Rostlinářská odděteoí vládního Používá li le stroje secího jestských plodin zde přstovaofcb
ncjleplím takový jeni mi v zaduodboru zemědělského' vydalo pfed ťrůmčrná sklízel po akru obná
stlaíovacf kolcíka (prtss drilTSela během Posledních ttvficetinedávnem bulietio v němž sne 8 no

ta 50

vétŠÍ lig 00

3 řadové 3200seny jsou důsledky vyvozené z roku osmdesát jeden buSI kdelto Semeno nesmí přijít a pfllií hlubo
dlouhého pozorování a zkoumání nejvítlí průměrná roíoí sklizeB k0 aIc l ne tak mělko aby

vitality či životní síly a klíčivosti dosáhla výše až tag buŠlů po vysýchalo
semen Vé spisku tomto sneseno akru Úrody brambor mohly by Kdekoli je mo2oo půdu náležitě

jest mnoho cenných poučení se značně zvýiiti zdokonalenými hluboko zorat již v létě aby se

zvláště pro semenáře a pěstitele způsoby obdělávání a zvliStě peč- - do setí fádně slehla jest lépe sfti

semen VSeobecnou důležitost HvělSlm výběrem brambor k sáze- - na podzim jeli vláha půdy ku

však mají položky týkající se ní Rostliny jednoho druhu pě- - konci srpna a začátkem září do

Fotografické njmriíty (rnnicry)
v cenách Itoo faoo Í5 oo až lajoo kus —Veškeré fo(o

grafické potřeby velký sklad

Cttké hodiny s kukatkami v cenách $750 $3 50 £10 až £13 kus

Velký výběr diamantových prstenů jehlic náušnic a kno-

flíků zlatých a stříbrných hodinek a zlatého zboží Zamítni
Anosť—Ve)m dobré ocelové nože nůžky a břitvy

Elektrické kapesní lampičky $100 kus

Elektrické baterie zvlášť 30c kus
CENY VELMI NÍZKÉ-Kterouk-

ollv vře odo ranfi koupíto budete dph6
spokojeni pukli ne—penlzt vrátím

Obchod zaloíen v roco 1893 - TELEFON 4180— J ?0th I2m8

všeho co má na vitalitu a klíči- - stované na témže Dozemkuznačně statečnou Podmínky ty musí
vost semen vliv: se ve výdatnosti různí Hlízy k býti při podzimní setbě dokonalé

i ťrvnimi činiteli rozhodují sazeni měly by vybírány býti jeniponcvaaz musí vojteska do zimy
čími o vitalitě semen jsou vy9pě z takových kopců kttré vydávají náležitě vzrůst) aby přezimoval
lost semene stav počasí jaké pa nejvíce První výběr má díti se a ďo jara nezahynula Není li

nuje v dokě sklizně a způsob v poli dokud bramborv ieStfi ro toho je lépe odložiti setbu až na
sklizně i sušení stou Rostliny vyznačující se I jaro

2 semeno sklizené za vlhkého Pěknou zelenou natí si nvm ston- - rri setue na široko se semeno ED JEDLIČKA Avcfl Nev York NYa deštivého počasí má mnohem kem a otužilostí rroti chorobám dobře křížem zavláČÍ

slabší vitalitu nežli semeno skli- - mají se poznamenali Když pak
zené za podmínek příznivých se brambory sklízí povšimněme Troll kopání koně

Vidí se že semeno jednou poško- - si jaká jé pod keříky takovými Pan Josef Kunci majitel řez- -

zená nikdy již nenabude plné své úrodě a pak vybírejme hlízy jen z nlckého obchodu y Umaže táže se

slly- - takových kopců kde jest jich nej- - nás co měl by dělati s koněm
3- - Zkouškami se dokázalo že více a kde jsou nejvyvinutěji Z jenž zdá se býti zdráv dobře žere

vlhkost je hlavním Činitelem roz- - takto vybraných hlíz použijí se k i tahá ale v noci stále kope do
hodujícím v uchování klíčivosti sázení jen ty jež vynikají nejžá hrazení stání a vůbec do všeho
semen v obchodech semenář- - doucnějŠím tvarem Prostřední kolem sebe Pan tazatel obává

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého clareto za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státí pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul 0 Omaha Neb

ských Semeno uložené v su pěkně utvářené hlízy jsou lepší se zda-l- i soad kůfl netrpí kolikou
cnem podnebí vydrží mnohem nežli neobyčejné velké nebo malé Je-l- i to kolika kope se kúfl zad
déle nežli semeno uložené v kraji- - Malé hlízy nejsou vyspělé ni nimi nohami hlavnědo břicha ale
ně s ovzduším vlhkým slědkem čehož nedají rostlině sil- -

poněvadž o tom není v dotazu
4 Nejlepším způsobem tudíž ný a zdravý základ PóuŽívá-l- i zmínka jedná se tu patrně jen

jak zachovati semeno v suchu se jich stále úrodnost brambor o zlozvyk kterému se kůfi může
zajistili mu největší vitalitu jest každoročně klesá a počet hlíz odnaučiti Pro jistotu však nežl
ukládali je v dobře ventilovaných drobných stále ie stuplluje Vý přikročí frč k prostředkům odvy
mismostecn umele zahřívaných perem miz lze zlepšili t uchovali kácím budo záhodno prohlédnou
U(í tn_i A1 ! 11 I L 1 I 1 vt M J ml w

i kwiuiu tpusuuu je vbaK auioo 1 uuuuuiu uiaiuuur iiixuy nemen oukUdoe koni kozí nsni-J- i napa
aby semeno bylo náležitě zaleželé bychom sázeli takových brambor den nějakými cizopásníky Uývaj
a vyschlé nežli je ukládáme které již vyklíčily nebo počaly jíž to z pravidla roztoči aneb klíště SHosfineciiJulius Treitschko

obchodník importovanými a domiícíml

viny lilcry el doiatník:v
5 XMeni ii semeno řádně vy- - nniti Vybrakujeroe-- li hlízy ta- - ež koně k nepokoji a kooání do

schlé udržuje se vitalita nejlépe kové docílíme konečně též i větší vzbuzují V případu prvém natírá
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stále stejnoměrnou drobné slabé a méně výnosné důkladným hřbílkováním a Čistě
d teplota skladiště nesmí býti nežli úroda z hlte zdravých ním příživníci odstraní

za zaanych okolností zvýšena leč Kope-l- i kůfi ze zlozvyku odna- -
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irano rak aoy vinkost ze semene přístrojem Kellerovým Kúfl o
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Pakli ° 0"P0dké Besídky táže se dva Krouíky jako pohřbetDÍk Térepiyra proudem vzduchu
se to nestane ZDŮsobí zvýšená " í" c " vojicsmuii hnito kroužky provlékne se pevná KpolcínoKt tato udriiilfl celý rok prarldclné upolcnl s Krropou drou

ArouiMirýml lodřml AcJrrcJih-jH- Í jízda z Htn Vorkn do Haniburkn
IahIÍ odjížděl re čtvrtek r sobota

vlhkost teplého vzduchu uzavře )íílía'
ůi vl konopná fifiůra která se připevn

ného mezi semeny značnou Sko odpovídáme na dotaz tento k ohlávce (k náhubku) a kooci k
Hambursko nicrlcbá Linlo tont nelotarií Nčmecki Trans-Atlantick- o Pari'szadním nohám koně (pomocí ře
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du Pro tutéž příčinu í semeno "láštním článkem neboť zajisté
chované během zimy v chladném Pojdeme vhod i mnohým jiným
ovzduší na jaře na své vitalitě hospodářům

ztrácí obzvláště obsahuje li mno- - Vojtěška může se síti na jaře
které Lu

menů obemykajících spčoaČky)
Šflůra uváže se z počátku dosti
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jež obsahují a v oepřímén poměru
Proplav Spol

Sev-nemeck- ého

Lloydu
lJi parolodích expresních nejrychSejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a io minut
new yoiuc a inirMi:rí

IJyl jsem tak nastuzen píše
Když však jsou podmínky v obou

případech stejné dali bychomk trváni vitality semen
8 Dýchání není k životu se

nám pan Jan Chouda % Porest-víll- e

Conn že jsem ani mluvit
nemohl a Severúv lialiam pro

přednost setbě podzimní poně-
vadž v podzimu setá vojtěška dávámen nevyhnutelným jelikož mo- - prvlrtln4 doiir? po řyohlrh tprnnU:h parolodích

"Kaiw-- r w ineitn 11" nAiHuř wntio (iuron" Kronuhou býti uchována za podmínek N'2 na laře "'"šnou úrodu
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prec zívorni svou silu zacnovaji napuveumacn pooei rek státu cliacího ústrojí zapálí a zduří
ba mnohdy ještě lépe nežli za Nebrasky dává mamenité úrody Takový zánět rychle bostuouic a

l'ryiaainpouvoi oopravaikaw ctvrH'hrKitnio""Maln""N(cka"
Hlřodoaemnl doprava
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flvsan 1

kayby Qpme dýcháni se- - muze xazay presveaciti na statcích Zakročte v Čas a užívejte Severúv JELRICJIS & CO 5BroadwayNow Yorkmen zamezeno bylo tato budou nospoaarske zkuscDni stanice v Ualaam oro oiíce íakmíle nh
stále na své vitalitě ztráceli až Lincoln a též skýtá uspokojivých liev rýma chraoot nebo kašel ClIIavnl lodnatolA pro Bapaduaw
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Baltimore do Brómen
pMiflo ikj Dorych rouru}xrfvh pfjltovotcb parnicích o4 7 MS dolOx)otun noinctlí V7

různých činitelích avšak jednou z

nejdůležitřjších podmínek jak
zachovati klíčivost semene pokud
možno nejdéle jest sucho

Vbřr brambor k lázeuí

Zemědělská zkušební stanice
státu Illinois vydala nedávno
"Bulletin č 81" pojednávající
"O výběru brambor k sázení"
Důležitost pěstování brambor v

1

Půda pro vojtěšku musí býti ná-

ležitě připravena 'několik týdnů
před setbou tak aby se náležitě
slehla Není li na podzim dosta
tek času aby se půda dosti dlouho

před setbou připravila" učiníme

lépe odložíme li setbu na jaro
poněvadž síti ji clo půdy čerstvě
zorané nesiehlé znamená z pra-
vidla nezdar Pozemek hluboko

W Ml CasiM'1 ISrřlau Hlifln Koela llanorer ťranbfartItrandnborf Clifmnllz?feckar fV

II Irninfii ' IlnlMitiArn llrntiinn tu tíSil KU tmfwttit ias nnjiil # i v oivkivii 11 14iv)U IKIHII U

Tyto parníky majf pouta Jlnu tFldu kJutul Jel on'n Jit Jako II kajuta
v Vla Jmnooran parníky )on l bradnl nové Jl'ri gtmdované a aalooyagm c pko ) kajuta) na palub Klvklrlckt oaUaui va Icb proauiriclt

Dalli lyriry podávají genarálot JednaUUjMiJIl A SCI1UMACIIER & CO 419 llanover St Ualtimore Md
iiiiooisn prozrazuje se jiz tím ze zoraný a slehlý se před setím

JCLAiíSENiUSCQgji pesrborn_ Si Chicago III


