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VíílAí lrthv3 mi MÍtifou uonttHmju přlřlnoti nemocí

Pcrry Davi PAIN - EILLEBt
'I

Kejlcpkí rodinný Jft pro Toilh! zcTDítřnl potfeba

Prfwlává se t láhvi li nového vzoru dvou různých velkosti

Láhve jsou dtakrát tak vrlké jako dříve však cena jest itejná

Malá láhev 25o — Velká láhev 60c
Jedna vo jal jistá t PAIN - KllXFU ZAHtJK BOLKHTI

Nepřímou přičiní vzniku tetami

bývají téi blechy píeěné Cizopá
nfci tito zakuauji s pod nehet (alcn
bosých černochu způsobuji tu veliké

bolesti a nedají se jinak odtraniti
nel tím Že se vyříznou Po ranách

takto vzniklých pozorováno bylo
ěaito vzniknuti lehnu I zde děje e

vlastni nákaza prostřednictvím zne

čistění rány zemí zárodky "ztrnutl"

obsahující

Také o komářích tvrdí ní kteří

pozorovatelé Že přenášejí mikroor-ganism- y

nemoci zavinující a sice jnk
ze zdechlin tak z rltaných vým'lfl
mikroby toho druhu obsahujících
Pokud však účinku bodnuti samého
se lýce nejsou tu příčinou otoku

rány mikroby nějaké nýbrž jedjeuž
se ve slinných žlázách komára vy-

tváří

Zvlášiě účinným jedem vykazuji
se razné odrftdy komára horkých

krajin jež vyznačuji se hromadným
jménem moskyty
Známá tato metli cestovatelů v

krajinách tropických obvinována

bývá též z toho že bodnutím přenáší
někdy na lidi zárodky nebezpečných
a velice obtížných cizopásníka tíla

rise zvaných Zárodky ty zaneseny

byvše do rány usazuji se v těle člo

víka napadeného a dospěji tu ve ve-

lice dlouhé nilkovité cizpásníky je-

jichž mláďata vnikají později v

ohromném počtu do krve odkudž

zase prostřednictvím ledvin v tnilio

nech s močí vylučovány bývají

Veliké neStéuli událo se dne 3jr(r
since v Modřanech Dvanáctiletý

chlapec tamního hostinského tfial se

stěny v příbytku p Chrudimského

svého strýce kde návštěvou dlel

ostře nabitou pušku řka že pftjde

Ur Holub o Ntfh ttkum- -

V Duškově síni v Chicagu na 18

a Allport ul scházeli se v pátek SI 7

prosince ti kdož byli dychtiví

přediisškti 1r Holuba

známého cestovatele po jilnl Africe
Nával do sílí ne byl veliký ale kdo

přišel bylo tak zvané obecenstvo

vybrané skládající se i českých ban-

kéři) notářů advokátft atd (Jalerie

byla skoro úplně prázdná sedadla v

přízemi pod galerii rovněž prázdná
a jediné místa v hledišti byla ai ze

3 čtvrti zabrána

Po 8 hodině přišel doktor prová-zen- ý

několika osobními přáteli Je
to muž statný vzhledu příjemného
Za pít minut na to objevil m na je-

višti s p Zdrftbkero který jej krát

kou řeči před obecenstvo předvedl

Po té počal doktor svou přednáškou

která trrala do 11 hodin a obsaho-

vala asi talo dáta: Dr Holub pod-

nikl dvě cesty do vnitra Již Afriky
První 7letou druhou 4letou Pro-

středky ku první cestě zaopatřil si

sám svou prstí ku druhé pak vydá-

ním avých děl uspořádáním výstav

předmětu afrických sbírkami a pod-

porou cisře rakouského Přednáška

jeho vztahovala se hlavně na vy pra
vu druhou kdy provázen jsa svou

paol a 6 Evropany překročil řeku

Zambezi a vnikl hluboko do země

zrádných a úkladoých Mašokulumbá

Před tím ale byl již stlien děsnými

nehodami Před překročením řeky

pa lla mu totiž včtAioa tahouna otrá

vená jedovatým býlím To přinutilo

jej opustiti velkou část vozft S bi-do-
u

dostal se ku řece Zfmbezi kde

4 měsíce trávil a kde všichni běloši

a domorodci ze země kapské a bečn

anské onemocněli mu malaril Čech

Spirál a Němec Bukacz zde zemřeli

Moravan Haluška byl pak poslán

zpět do jižních krajin čím jedině byl
zachován při Životě Odtud doslal

se doktor se zbylým průvodem a asi

20 černochy mu oddanými ku kláli

maruckému který a úctou jej přijal
ale do zemé Mašokulumba pustili
nechtěl pravě že jsou to vrahové a

zákeřnici To ovšem nezvrátilo v

mysl doktora a oo vnikl do země té

ale byl přijat neJávěrou domorod-c- o

kteří mysleli že jest lo vyzvědač

nepřítele jejich krále marockého

Jedině seznání jaký účinek maji
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Hozpotnánt onemocněni larvami

muSfmi (niytai internu) Jeat velice

neanadnl NJkdy ovřem přhnívá
náhoda nriní i ianoMii mmv Hyva-Jf- f

larvy tárovrft n obaaheni řalude-ční-

zvráceny evláitě lřj ce tak

Itrvou velké miíMřky jejli iarry

vylihnuvie m t vajfVk do 2aluiku

tfm neb onlni rpftunbem e iíotav
iích pftuohf tn hrtn pp vém roent

tak řilné bolenti le bývají namovoln?

tvriceny
JeSté vřtéí nebeipečf neili jnou ta

o nichž jnme právě pojednávali

moacby tím I rotnáSejf mi

kroorginiumy eboropiodné Nej

ínámejsí jnou v tomto ohledu mouchy

vnanařky

Ilmya len v houfech (ťdá n&

zdechlinách zvířat a Baje tu krev

Při tom vnikají ř&rodky hnilobné do

ioáku jejich bodne-- li pík takováto

moucha ílovřka infikuje se rána ta

zárodky v flogáku obnaženými Dalíl

pochod jet rftzný dle toho jaké rá

rodky a v jakém poótu do rány byly

zasazeny Nřbdy dostavuje ne pouhý

otok jen vSak pOHtupuJe nákaze z

rány velice rychle do celého třla

nastane tak zvaná "otrava krve" a

smrt
Bodne-- li moucha jež před tím na

tviřeti unétt alezinnou zašlém prodlé-

vala aneb jen krev z předmétá při

nabíjení zvířete takového potřísní

ných ssála vyvíjí se u élovéka napa
dtoého v nřkolika hodinách modravý

bod jeDž brzy přechází v "modrou

neítovici" jel se mále Šíří al i veli

kosti oříšku dosahuje Procea ten

zavinén jest přenesením ba:ilft euěti

alezinné do rány Z této nefitovióky

mfiže někdy nastaň celková nákaza

fk nemocný takový zmírá

Někdy dostaví ae místo "modré

neštovice" rozsáhlé zduření kfiže v

okolí obvodu chovající na sobé y

s krvavou tekutinou

Neléčí-l- i se takové onemocnění

náležitě a hned z počátku přechází

někdy rovněž v chorobu celkovou

zárodky sněli olziné tuk se rozmnož!

že se jimi celý organismus zaplaví
a člověk takový neodvratná hyne
Nákaza antrakem (snětí slezmou)

mflže se i tím přenésti že mouchy

sednou pouze na otevřenou ránu a

nakazí jí zárodky jimiž se tělo jejich

potřlsDÍ při prodlévání na předmě

tech neb zvířatech v nichž se nachá

zeji bacily nemoc tu způsobující
Také tuberkulosní zárodky jakož

í mikroby zápal plic zavinující pře

nášejl mouchy tím způsobem že se

dají na chrchle lidí nemocemi těmi

stižených a ssají je
Celli dokázal že tělem much pro

cházejt svrchu jmenované zárodky
bez jakékoli újmy na své jedovatosti
a že tím zpnobetii skutečno mouchy

mikroby chorob těch do vzdálených
míst přenášeli mohou

Také Ifoffmannuv nález potvrzuje
toto udání Autor ten konstatoval

totiž že muší trus v p koji luberku

losního člověku se nalézající choval

živé zárodky tuberkulosni

I o bacilech cholery aialké tvrdí

někteří rušit autoři že mouchaiLi z

cholerových vymělft ni rbzné pokr-

my zvláště ovoce přenášeny bývají

že takto bývá zaviněno onemocněni

lidf potraviny nakažené poživších
I o včelách a vosách popsány jsou

případy že bodnutím jich sproatřed-kován-

lylo přeneseni mikrortjanis-taf- t

choroptodných na člověka

Tk na př so tvrdl že v jednom

případě po píchnutí věely objevilo
se ztriiutl (tetanus) kteréžto onemoc-

něni povstává výhradně po nákace

rány zvláštními bacily Moino ie
souvmí případ len okolností že na

rány toho druhu přiklá lává lid zem

neb bahno v něm! zárodky nemoci

té ucLáiejl

Dia s pMovýiii vozy

1)0 TEXAS

) ImI uYLíll

VOLNĚ TUIIOVKUVK VOZY

na tiťch tlukách

Nejlepní dráha do víech míst

Umí IntHanskÉni dzcmi lam
Mexiku a iiaTkhomořbkem pobřeží

Jde přímo do

lenison Sherman OreenTiHi

íallaa Ft Wortb Ilillsboro

lř7arihacUeWaco Tomploj

Balton Taylor Qalnerillo

Lockliart Honriotta Sa&lCarcos

La Qrango Ecutcn Alvarado

HOUSTOH GALVESTON AUSTIN

A SAN ANTONIU

Kupte HÍ

PŘEPLAVNÍ LÍSTKY

DO ANEBO Z ČECH

ZA NEJLKVlViSjŘť CEPfY
— OD —

J J HAVELKY
vrchního přeplavního Jednatele:
Z Prahy d ChlraifO
Z IMjtn " "

Lko : :::::: i $0(1 7R

Z I' sni ii bio ' J

trVf Eda ohoa vidU oo d JI Jízda do nikUrá-h- o

nlata ti Cbloaais al phpoíta 1fdné t toko
nUta do Obloaxa

POJIŠTĚNÍ PltOTI OHNI
za nejlevnejSi poplatek

PUároa otavtxna r aadáll od I do II b rtM
kdna poitoratt JtJ Ilavolkck
ttoom No 31 1UK Van Burtn $u

Chioairo TU
Lakx Bborr MleblRa Hootliara

a B Dpot (neai M

Navštívíte Omahu ?

JeHt li ano neoromeňte zantavitl ae u

pniHtřed Prahy u alan'ho zmlmťho

J OxidréiĎk:ei
ia:ia ji 11 ut

který má pro v vždy nejlepřl OmaXnky

igr importovaná kořulky i vína víeho
Jruhu Jakož I dohr5 doutníky
Muie tmporlonand prilntkd

jft jediná toho druhu ve misii

ZaMavte se u mní a přeivédčte ae=
41 Ir

Jaat Uk

prntl ksill chrapotn knUrrha brUnn a

prAiluirk natuxrnl rhflpcn tánéla
Ixilrairm r krku počátkům aourbulln a

prU wm nnmorira plic Ona Mtc a Hc

a protlej ve vftech Ifkarnach

J Proti rárnř brtn

SPTfrovy Pilulky ro játra
ZA 25C

Itoleall hlavy
nervonnoif horkoiř holeatl ner-

vové ji té a rycblo vyWl

Norá tenká osada

Čtenářové naši četli dojísta návrh

p Heinze na vyhledání místa pro
založeni nové české ossdy Má-l- i

se úmysl ten uskutečnit! jest zapo-

třebí aby se přikročilo k dílu k či

nu skutku Nechť tody ti kdož by

se hodlali k osadě připojili přihlásí
se neodklsdně aby se vidělo zdali
e co má neb mfiJe odniknouti

Každý mfiže přihlášku zaslali k IV-krok- u

Západu a jeho jrnéno bude

uveřejněno Nechť se hlásí jen ti
kdož hodlají osady se súčastniti a

jsou pohotově když by k tomu do-

šlo dolar neb dva na výlohy zvole

ných k torna cíli vyslanců k vyhle
dání místa přUpěti Nexhledá-l- i se

takových aspoň 50 neb 100 bylo by
ovšem zbytečno co podnikati neb o

úmyslu tom psát i a jiné látce místa

ujímali Až posud přihlásili se:

J V Heinz Denver Colo
F Tria Alleghany City Pa
K Stcchl Hrainard Web

Joe Novotný Mantador N Dak

Ant Vejvoda Alleghany Cy Pa
John Polanský Davenport la
Frank Focher Pueblo Colo
Vine Focher „
John Ceplecha Geranium Neb
Václav Kadlee Wilber Neb

Jan Čech Globevilie Colo
Váo Věneček Denver Colo

Nejstarší a nejztnšt-nejS-l

čcHký prii vu ílí
V NEBRASCE

i--

VE FREMONT NEB

Foalnatí ocfaotai vaaeb pHpadaeh aoadolob

t ktor4koUrk lUtí ftita a JiUmkollTÍk aoudi

aaab pnradtm JakamkollWk pHpwlí Puť
aáetllaU prakan aoadni aajiataja dobré rralrdky
Adraanju: Us~

pnrcK a noražAi
Framnnf PtttYtr

Dr Jos Simořek

VE WILBER NEB

O rad ootu7 aa Baab Madlcal Oulli( v Obleauo

Ordlnajn Wahaovl Uklrni Wllbar

kaldodmaa
Vaikary eborobf Jakot I rlilrargiokt -

noa lifl aa atodcralm a za nnunfa
apiaobam Krajaaa a odtableb ntat mohoa

poradit ac dopiaam
W-í- ra

0 o Sau nder s a okol nich okresů)

KaloídjMnl pfejl al nřlnltl ptjtko aa fanai
acb poMmky aa aeJlerněJH moia4 ímky po)

ttitl majeUk a tpolMhlltCb upoMsoatt koopii
aabo prodat farma proplaval íitajr do Čočku'
aspét ryrnana dědictví va v aaab potři

Dojl-l- l pricc aotATika droho knnkoll aaebf
iftvěroa obrátí n aa

ALOIS J KUDRNH
V PlVfflM NlaODWÍM Bahku

VE WAUOO NEKK

FR J N0VAK

HUMBOLDT NEB

IojUťujífí pozpiiikoví a přťpla
mi jednatel

r VEŘEJNÝ NOlÁkr—

JUatlUki pni do Irropy ]aké I rraiahibí
dMIotrl v4aa) avláital pourat

JtámmtU Mmm Tf Ut tm
ITSm

laťky llndnl alavcbni papíry
Dííví rte do oboru larpbniho mata

li i) ii patHH prodámn ráia ta
nJn!£AI vatlkootxittodnl onn ya e rám ptktnii-l- l nám při- -

sríMtoi potornon vnuj ohJM
nárkárn od frmmkjh allmn-- l a Jlnýrb r
a ckrb apolkk kuti cbtl ui-t-M ponlM

Dnicn Lnm!ier Co Wiiosa Mimi

KJjl plartemlSU o tomto liata tbr

na vrabce Ve světnici kde mimo

něj dlela jen lOlelá dceruška pana
Chrudimského zkoušel kohoutek

což se mu hned nezdařilo Chlapec

postavil st pak ručnici na zem a po-

depřev se o skříň stiskl znovu V

tom rána vyšla a děvčátku vjel celý

náboj do hrdla

Objeveni nového dílu ěoUa O

tajemných končinách jižního ledové

ho oceánu uveřejnil kapitán Dundee
velmi zajímavou knihu Dundee

odvážil se roku J892 na výzkumnou
cestu a na lov velryb do končin věč-

ného ledu na jižní polokouli a lato

výprava potkala se s neočekávaným

úspěchem Vrátil se s velikými ami

neboť ujišťuje Že v jižním
oceáou se nalézá nesmírné množství

velryb a tuleno ale též a hrdým vě-

domím že objevil novou pevninu
Po dlouhé dny plul Dundee na širm
moři Konečné shledal že se blíží

k jakési zemi Ld se hromadil a

temná obloha nad mořem se vyja
snovala Dne 23 prosince 1892

přirazili k oslrovnm 'nebezpečí" jež

před 50 lety objevil kapitán James
Kossi Ol té doby snad je lidé
oko neuzřelo Na západ jsme uzřeli

zemi Joinvillovu již r 1838 objevil
admirál ďUrvilIe Tento uzřel tu

iloup sněhu 300 slop vysoký v obla-

cích m ztrácející Na to plul Dundee

kolem ledoven a hor na zemi Ludvi-

ka Hory dosahuj! tu výše až "000

stop Při další pUvbě směrem již-ni- ni

objevili jme novou velkou
zem "Vylezl jnem na stožár" píše
Dundee a radosti jsem uzřel atrá-n- ě

skal Před námi se Kiedaly te

rasy hornaté zemé Nad námi se

vznášely lehké mračky Zemé

rozprostírala se na 30 mil zá-psd-

a byla pok rytá sněném Mohli

isme plout ještě dále neboť
moře bylo olwFraé avšitk museli

jsme s vydali na zpáteční cestu
Jsem přesvědčen že jarwe objevili
novou zem k ni? příště budou smě

rovali vyzkumué cesty Obtíže

plavby na jižním moři ledovém jsou
i mnohem menši než li na severním

I Každá rodina ve Spojených Hiá

tech ví ie Severo? lialsám proti
p lícní neduhy jest nejlepalm pro
Biiejera prou aasu

pušky bělocha na zvěř zdrželo tyto
divochy od útoku na něj Ale za to

hleděli jej zničili úklady Nejprve
odlákali mu 19 černochu které po
važoval doktor za bezvyminečné mu

oddané Pak počali mu klásli různé

úklady a nástrahy Dali mu nosiče

pro jeho zavazadla ale ti ne mu roz-

utekli i a nákladem pak pokusili se

jej otrávili mlékem a konečně vylá
kali jej z tábora pod záminkou že

jiný běloch jest od něho jen několik

mil vzdálen Holub mydlil že jest
to některý Portugalec kteří zabíhají
až do těchto míst a vypravil se s 8

černochy kttři se mu zatím vrátili z

oněch 10 na cestu k PortuyIci V

nepřítomnosti byl ale tábor přepa-
den béloch Oswald raněn smrtelně
dn prsou a Msďsr Fekete a těží
ním uprchl do úkrytu vydrancován
Doktor na svém návratu sešel se s

Feketem od nějž vše zvěděl načež

vypudil MsKokuloinby z ležení kde
dostal Uště několik knih svých zá

piako Na to nastal ústup plný útrap
na němž byl doktor nucen po prvé
ve svém životě dáli rozkaz ku s'M
bě do divochů což pomohlo Hlavně

stěžuje ai doktor na u krutnout a

zrádnost pohlavára Mašokulumba
Jamba Cesta zpět byla trapná až

ku řece Zambezi odkudž ale byl již
doktor podporován horlivě všemi

bělochy i černochy takže mohl velmi

rychle cestovali Ir jihu kami šťastně
dorazil Přednáška ukončena byla

potleskem D JI

Burklea! Araíca Nalve

N)l i mmtt a éi pro pofmanUr odf
Hy tekllay rtoljr jrrUolr atral
roce MBohralny kah ok a wky Tjrrataalat
kotal a i pln t altioa tlla bo m aaTman
tflné pmlac Ko't aa w aplaoa apokojaaoat
abo aa paaÍMrritt Caaa jbc arabMka (ta
toqaj a Tířca iairat-- a Uoodmaa Co
I k&ralkl v Qmum

v


