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DaUl tersekua Jak so z f es- - #aa MflAWzdlouhavěji se vysouší a zoitávi
vlhčí než pevná I když nemám

vodu po ruce můžeme přece

Hospodářská Booídka

Slil V domácnosti a lékařství Již TVJINO doyour voríi')fudržení jejímu v půdě podstatněod pradávna slouží i&l jako do
přispěli Prohloubením kůry půd
ní zvětšuje se množství vody

mácí prostředek léčivý Sol pro

pívá velíce často při mnohých rovoěž tak působí skypření spo feižw f Ávážné líců chorobách lak aa
diny Nejdokonalejší prací tohoto

přiklad při zánětu v hrdle neb

kých listů dovídáme zsttrn byl
dále v Dřínoví u Slaného dtlnický
pfedák Rudolf Hladký — Soci-

ální demokrat Sturc je ve vyše-

třovací vazbě v Hradci Králové
— Proti redaktoru Svěcenému

zavedeno trestní vyErtřování

Modiitky na átfku do Ameriky
r-- Dvč modiatky z pražských

předměstí nalézající se cyaí oa

cestě do Ameriky opuilivte sé
závody a véfitele které útěk jejich
mrzí asi nejvíce Jsou to Jostía
Vaničková a Veronika Siýhrová

druhu je parní orba která je už
Čípku Mest velice dobře klokal

také značně levnější Dále se udr

Žováním vody v půdě urychluje
vodou slanou neb vdechovali páry
solné Solnou vodou vyplachuji se ''4 Atvoření humusu Přiblédnouti

JIi ústa aby krvácení dásní ustalo
V-- Sír~l ITT Vtřeba téžk mechanickým i chemie

I — — áTI iW I ' ' lili I I I I I " Tkým vadám půdy Mnoho jdi
neb aby se zuby ponékud uvol

něné usadily

Jak tnolno tisllatl iivé ryby Kv

nebo jemného písku k tvoření

Škraloupu Vápněním se humu
a obe nMy dosti dobře zavedené

bv livé můžeme zasílat] hodné rozmnožuje Orby v mokru na
obchody s dámskými klobouky l 7 riiijaře třeba se varovat! za to jedaleko po poltě a zastanou nám

livé mrštné když dojdou na Poslední Čas vfiak braly různé
velice prospěšno půdu hned po

věci na dluh vymlouvajíce ae vě- -
místo vložíme-l- i jím do huby sklizni podmltnouti na to nechat
kousek chleba namočeného do řitelom Že obchody váznou

Zatím v&ak prodávaly své výrobky
ji C3 možno nejdéle klidně iežeti

aby se jí poskytl čas k uleženfvína aneb slabé kořalky Po té
na vyiocnicn trzicii a potají se

rybu zabalíme do mokrého plátna K zamezení škraloupu dobře je
spolu umlouvaly k úttku ku kte

upotřebit! draselnatých sol(ovšema uzavřeme do bedničky kterou

ime vyplnili kol do kola husti rému jim potřebné informace dá
opatrně pokud možno vždy na

Dobrá moo vaáoho domu
Jcat (JOW) DUST TWINH Ncaiiázc ve tln v praní a mytí rozplynou
ae jako roatt před vycházejícím sluncem pakli potíži Jet o

(B & M Y
val jistý mladý pán nčkolik měsf- -

mokrým mechem který rybu oba podzim a ne ve velkém množství
K správnému uleženf pole je neluie Vvbatíme-l- i rybu takovouto cq zde v Americe už usszený

Před nějakým časem zastaly oba

krámy uzavřeny a po majitelkách
z bedničky z mechu a plátna zbytno spolupůsobení alg a bak
dáme do nádoby i vodou bude terii dusík vázajících a vylučují-

cích jichž v každé půdě je taková

hojnost že zvláště je pěstovat!

nebylo ani památky Konečně

za několik dní dostal kdosi do

písnici z Urem že jsou na cestě

Žádné tndlo práSck ku praní nebo kterákoliv jiná fintící iwinft-ck- a

nemůže jej nahradili Chcctc-l- l ae vyhnoutl obávanému člaténí
domácímu "Nechte CUUl) DVHT TW1N& pracovat! za vál"

Žádného mýdla boroxu amly pávka hafly petroleje neb nezná --

mých přísa] unií Iřr la pil (40111 DL Si V j koná práci bs pMipení
Vicottcná 1 1'rant prlla myti náilolil fUtínl drnySnrh prrnlniMft vonIiiivIIk)
použili } plátna lř liMifio a plMfihovátin náilnhl lnllAril liumnnnfntt pfmliní

Colá buit lift řuifinl houpnloii tuuratd Zmíkíeni vody a ilfilání uii)i

nebo přivádět! není třeba za to
do Amerikye třeba opatřiti jim podmínky
Smuínf konec umtleův — Malířvzrůstu jež záležejí v regulováni

MudtbyTIIS N K FAIHRANK Cř MIVNV Chk-aifa- Mukáte of FAUV SOAřobsazu vody struktuře půdy za

stínění a výživě (slámo j) Vzhle

Oldřich Panulka jehož život tyl
velice pestrý a zajímavý skončil

onehdy sebevraždou vypáliv na

mostě proti národnímu divadlu v
dem k důležité činnosti těchto

malinkých zvířátek věnuje se prá-

vem v novější době zvýšená po Praze proti sobě dvě rány z re

volveru a pak skočil do Vltavy
T in-M- ít DiPk Jí

zornost jejich působeni v půdě
Základem každého zpracování Oldřich PaouŠka učil se ve svém

t m a wmládí klempířství a jiným řemepůdy zůstává však jak řečeno ~-- r
ťrará thU sanolllná 10 rok A stará

slům ale dle předpisu žádnému

se nevyučil Touha jeho vedla
správné udržování vody a řádné

uležení
ho dále k umění a pak svět projít

Trpící ieny

Vážně nemocné ženy strádající

křížem krážem Před lety dostal

se na slovanský jih procestoval

rativ vj ##111 i'uy3 galloiiy v soDÍko neb v lihvích 9rv
" " " "l I5(-

-

Vefikeré dopravní výlohy a! k Vám s

Bosou později i Turecko a kdyžnepravidelnými ženskými funkce
mi měsíčními bolestmi nervosou vypukla burskojaponská válka

dostal se do Aoglie a jako dobrobeznadějností závratí nezáživno- -

piaumo sami
volník odebral e do Afrikystí žlučností zácpou std najdou TfiAflIlA zsSleme oblednávkou Wm

úlevu po užití "Wioe of Cardui" Když se ale ocitl v Transvsalu IlIMKrifl ""Mi!
"Thedforďs Black Draught" přeběhl k Barum v jichž řadách lona kořalky vlna neb likére?

JEDEN OALLON dobrého víoa(vyjma piva a libujipozději bojoval Dylo to asi jeho

úmyslem hned z počátku a je
oom k přeplavení mži! mu Angli

dvou ncjceonějšfch spolehlivých

vědeckých léků které jsou známy

pro nemocné ženy Jsou na pro
dej ve všech lékárnách a měly by Čané pomoci Při jedné bitvě byl

I

tísssmBOimmĚBĚ

iiicidcr & aIcíiilPanuSka raněn do nohy která mubýti v každé domácnosti Zkuste je

musela býti odBata Vrátil se

domA zmrzačený a zdržoval se ně

Výborná příležitost! aký čas v Italu a živil se prode Jediní ieStl obchodníci llbovlnaml ve Np NU

1000 ai ami vi vem svých figurek 1 chleba jichž
liGal 1111 Hl III II II II ÍIUI A

Pronajme se prvé třídy hotel o vtw t+ v Mktbr r v y ibbsviih 1 v rvr vtvoření se v Itálii naučil Po té

uchýlil so do Prahy JeStě před
vánocemi těšily se jeho figurky tu

a tam ve výkladních skříních vy- -

33 pokojích krásně nově vylepe-

ných a vybsrvených Jednopa-
trová rozsáhlá tato budova jest

opatřena' veškerým moderním za- -

oŽené živé pozornosti obecen
ízenfm Jest zde zavedena voda

čile pohybovat! se jako bychom

ji byli právě ze sádek vylovili I

Etiku i candáta lze takto posílati

Slepici pont tou v ilml — Jak
některé anglické listy oznamují
profesor Jsffa v 13erkeley Cal

činil rozné pokusy a slibuje že

přiměřenou potravou slepice se

naučí nésti kdy chtějí jejich páno-

vé nikoli kdy se jim zráčí Hude

to záležet na potravě a potom na

temperatuře v jaké se udržují
Profesor se právě vrátil z Petalu

my kdež měl dlouhou poradu a

vyjednávání i tamnf drAbežnickou

společností Mluvil o svých plá
necb jak by se vedly ve velkých
rozměrech Do posledního pro-

since se konají jcStě experimenty
Potom se vtechno zavede aby
slepice nesly v zimě kdy se vejce
velmi dobře zpeněží

Argentinská plenice — V Ar-

gentině zahájila se sklizeB pšenice
o jejíž výsledku ale doposud nic

určitého se neproslýchá jenom z

povrchních zpráv je jasno že není

příčiny k nespokojenosti a na zá-

kladě toho stala se spekulace všu-

de opatrnou V cenách pšenice

nenastaly skoro nikde značné

změny protože se nevyskytá na

větovém trhu nikde přebytek na-

bídek a argentinská pšenice není

ještě hotová pročež se jen spoře
nabízí Předpokládá se že skli-

zeň" argentinské pšenice bude

hojná a přece neklesá cena světo-

vá protože spotřeba vyžaduje
nutně podpory argentinské Kdysi
stačil pro Evropu přívoz ze Spo-

jených Státu severoamerických

nyní ale pozbyla severní Amerika

svého významu pro Evropu a

a místo její yypifluje Argentina a

Rusko Rusko vyváželo letos již

mnohem více nežli se' očekávalo
a na další přívoz nelze již čítati

hlavním evropským dodavatelem

bude tedy na dále Argentina

Správné nacházeni t půdou Padá

je základem hospodářství na ni je

závislý každý způsob hospodaře-
ní Nemá se na ni pohlížet! jako
na něco nezměnitelného nýbrž
možno na ni míti značný vliv

Velikého významu je schopnost
pády přijímat! vodu a třeba tudíi

poměry vlhkosti sleplovati dre

oáží příkopy strouhami a pod
Cenu vody pro padu lze snadno

poznali přihlédoe-l- i se k tomu že

j?doa rostlina spotřebuje k výrobě
t lb t sulioy celkem asi 300 lb

vody Správné udržováni vlhkosti
v padě je proto velice dftležito

Kdežto na jaře j jl tak velké

moolmí le třeba ji al odváděli

nutno v létl a na podiím o udr

leal její ivlllť pečovatl ježto od

vody a správného obděláni — v

druhé ladě tál od ©hnojeni — je

slviilý výoos skliias Kyprlp&da
plitmá vodu velmi rychle Tato

kletá rychle a stoupl zdlouhavěji
citlcdieot čehol kyprá podá

á 1 Fíick & §ou
ťjrYeLcolJcbodnícl a ImporUříTJ)

stva Proč a z jakých priem uď
nil Životu svému konec zdá separní vytápění jakož i stoky—

živém a obchodním tomto mě že nikdo cevl
stě není hotelu prvé třídy takže

naskýtá se zkušeným hoteliérům Zdravý žaludek
est základem lily Bila ival6 založí na

znamenitá příležitost dobrou bu-

doucnost sobě založili Pouze v

tomto oboru obeznalí nechť o
sílo a zdraví žaludku Když žaludek NáHtupcIfirmyi L Klncht 8rM Frlck lerbctz
jeet zdravým cule tělo lest zdravo l'o
tráva udržuje život Když žaludek vy-do-

službu tílo sláboe a linó neraoce Tel 54421--- 1001 Farna ul Omalť
bližší podrobnosti dopíšou co nej
dříve na Ant TomiŠka

iak4 Ravenna Neb
ee dostavuji Jste norvoaní irdce ne

pravidelné tluee játra a luuviny ocua- -

htijl v práci ztratíte ctiuc k liuiu
Dottaneto závratí a bolení hlavy Vaemu
tomu předejdete když budete užívat

VydĎláváme kůže!! KarlovurHkó Zaludefnl Hořké Víno Me
Krajané kteří do města buď za koupí neb jakoukoliv jinou zá~ i

leŽitostí zavítáte neopomeňte navštívit starého známého t:

J M FIXUSi U S SalooBv

dové— VeSkeré byliny v tomto obaaže-n- á

jakož 1 víno medové lamo účinkuje
příznivé na blány žuludeční a nedopustí
by žaludek slábnul Ono ilabý žaludek

nnraví bv nravMtilnfi trivii ŽAl)NY

Plnírna hotov 1 k&ia a kolftllnv Polleto
nim kbta a my vydiláme Je na Dokrvvka s

JINÝ LÉK TO NEDOKÁŽE — Čtěte
Mboi nit pokff ku pudiivkuu t--i tm na
kftliát s 4 5u ihvUivlm kabit ia M Vy
ůtMiimt kftte na poiroj a tamluky Ztu-íujera- "

nJlpli práci va ttiiu Tlil ! o
Olini a tiullitct 1UU O ipoltihllvottl nUl
preivoarte aa n rim ruuuum iuki v uun--

V Č 1520 DodfJO Ml )'

Jest to v samém středu města pat bloku od polty
čnká společnost stále pohromadě 7 —

OMAHA BOBE & TAHN1KQ CO

ro praví p V Faktor t Hové rrany
Miun 1—Trpíd Jmiiu dlouho na boleli! v

žaludku a lékaři mni řekli že to mám

od namáhavé práce a že mulra přottat
pracoval když rhci být ídráv Dově-dí- l

Jem ta o Vaftent Karlovarakéin Hoř-

kém Vlué Wflvím koupil Jaem li láhev
a po využití této cítil Jaetn zdráv lék
e jem mohl Jítl ilo práxe a pracuji
itále anll bych více cltll bolentl v la

'tiJediná tkl Frank Valttak1 waj
Ind Ukkorr bet lat k 'n4 StkulDluf aa

Utnaba HlluAuvrlct

tmumtttttumtmtttíittitttutttttitttitttiúvr í-031A1IA udku Jem kMomu raaou vy mq
fVttíiié víno mfl v doiuáinoítl—VI tdal

Ncjsíirtl a nejlepfií mdto pro achftiku Jest
ve Wanhingtouu dto nového 4ko

Loun & Iliiilcliiiír m a iki UQ klan 11 o laiitmce irutiiu
I ED MAURERAtato litíii vína pravidelné iťky Na

výrwbu uhdriel Jiem patenl HpuJ řtítO
a aa ivčtuvé v4tvé vyinamenáuínt

H v ttiotl rurnniu ul

--£waaoclation
v Uee líuilding

II rok itari a eejiUrM v mfil
tmi

bylatMKtfua Kaidf 11 ] dviii
rvá Imtmrtovauá iva nařui liat(té a MMřamkého iA t

varu v 11111 v 1 ecnai-- iiuorau uunion navána nivo rtvo ABUraf k

Ob lu)le II beiu a au ioiau-te- t
tU Ubvt ea ikouiko pHmo o4

1 V kUl rlA Uttl4t'r ťelumdo

Na prodej V lékárnách i Jlaill ob- -

tilťh aMÍUuMind ťauit ittkalu roliáhlott rutavl
Kavárna ru úimj balčtá aa UruM (unliaii 40t fpůjčky na měilčol splátky a při

pisuje k dobru dividendy půllctnl thlh _t SllllMIIIIllllllllllllllllllllllllllllllltllipři 6 procentech roční na uspoře-
né obnosy

rfe-i- YiUtN vietuy na ib
t h mám rtťluovaoé t pat ÚUIva

HimWotfU htAlft a proto mt I4f
iUUíalk prité l4tve lujfml tt
kwi obyiHtt fbull lauvti up4řti
li atUtt 114 inwiviua lt Přcdplaťto so na "Pokrok" $1 rocn5

i+ m aattiafrr Ujvmnm

tiiull omaltki dfatovaa V fUU M


