
jokrok Západu
Opatřte se proti zrninám

V tomto období ročním býva

nebohé se pochybuje Příčinou
sebevražedného pokusu tohoto

jest nešťastná láska Jiříkova byla U PRÉMIE

stříbrné hodinky a ještě některé

předměty cennější o které však

oloupen nebyl Dle toho se soudí

že vrahům šlo o peněžní tašku —

Vrazi jednali soudě dle naleze-

ných stop dle plánu dobře rozvá

Besídka cesko-americký- ch farmářů :

+ j _„ „ „

Letos máme neobyčejně hojný výběr kalendářů hlavně z Čech

kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel může cbdržetí

jeden z těchto kalendářů dle svého
každém z nich je uveden Máme

Velký Slovanský Kalendář

když se na některém místě tak zv

bílé čáry spojení mezi stěnou ko-

pyta a mezi půdou kopyta přeruší
Vada ta vyskytuje se dosti zhusta
a postihuje častěji přední nežli
zadní kopyta a to obyčejně vnitřní
stranu způsobujíc kulhání Kůň

kulhá více na tvrdé půdě nežli na

měkké zvláště při rychlých obra
tcch těla a projevuje klepíme-l- i

mu na stěnu kopyta bolest Po

strhnutí podkovy shledáme na bílé
čáře Širší neb užší rýhu U láma

vých a hřehkých pak a nápadně
velkých kopyt zvláště jsou li přf- -

Týž obsahuje velkou titulní
ho V textu nalézá se 43 vyobrazení Povídek a humorenek čítá
osm a jiných kratších ntb delších poučných neb zábavných Článků 27
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů

Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
'

Týž obsahuje velkou titulní

misty Povídek humoresek a

zábavnýtíh delších i kratších
na tohoto kalendáře jest 35 centů

Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž uiá velký titulní obraz:

ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje m
jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii

dáváme jej za dplatek iocentů

Kalendář Amerikán
Nejstarší z českých kalendářů

výběru za doplatek kterýž při
následující druhy na výběr:

přílohu: Kulig krále Jana Sobiezkí- -

přílohu: Císař Rudolf II u alchi- -

črt má 13 a jiných článků poučných
26 Vyobrazení v textu je 32 Ce

co prémii za doplatek 10 centů

"Německý král Lothar prosí české

amerických neboť letošn ročník'

"SSEJS?!! $300
Třicet tfi Ivrlka licích ztrojí jez Jsou
dokladné a kteréž budou konat! dobrou
aluzbu OpatFte al jeden umístěte jej
na starý spodek a budete mít! Uftl AA
dobr lící stroj Jeden

jest již pětadvacátý Cena tohoto kalendáře jest 50 centů za prémii
odešleme jej za doplatek 30 centů

POKROK ZÁPADU
509-51- 1 So 12th Str Omaha Neb

NEBRASKA CYCLE CO

Velký výprodej šicích strojů
Právě jsme obdrželi železniční náklad Wheeler & Wilson Ball
Bearing šicích strojů a nemáme místa kam bychom je složili

proto prodáváme během tohoto týdne

ÍOO šioioii stroj "ClV těchto zahrnuty jsou šicí stroje všech soustav vyráběných
a to za ceny v Umaže dosud nebývalé

Zamýšlíte-l- i si koupiti šicí stroj neopomeňte nás navítíviti

Budeme prodávatl zaruCené moderní
"drop head" licí

pouze za "r"J! $1500
"Box top" licí atroje z druhé ruky lei dle
domnění nataho byly dHva laciné po
bíd
pouze

ouuou aiau tentc tyaen $500
Pronajímáme Sicí stroje za 75 ctů na týden
Opravujeme a prodáváme jednotlivé části ku každému Šicímu

stroji vyráběoému
Vyučujeme zdarma šití na stroji každý čtvrtek a sobotu

NEBRASKA CYCLE CO
GE0 MICKEL řlditel

Telefon 1602 Roh 15 a Harncy ul
334 Broadway 612 sev 24 ul

Council Bluffs Iowa South Omaha Neb

ji změny teploty náhlými a tím

mají zhoubný účinek na tělesnou
soustavu Lidé revmatisrnem stí
žení mohou znamenitě předvídali
změny počasí Opatřte se proti
těmto změnám užíváním Severova

Oleje sv Gotharda a Severova
Léku proti revmatismu Spojeny
působí tyto dva léky znamenitě
Severův Olej sv Gotharda hodí se
zároveň jako lék k natírání proti
všem bolestem Bolesti v kříži ne

bo v svalech otoky vymknutiny
záněty a neuralgie vše rychle
ustupuje účinku jeho
Jan Pavlásek z Cornhill Tex

praví: "Byl jsem stížen hrozným
bolestmi v kříži po čtrři mějfce
Zkoušel jsem všemožných lékůale
Severův Olej sv Gotharda osvěd
čil se nejlepším Jakmile jsem
vypotřeboval dvě láhve byl jsem
zcela zdráv Máni jej stále v do-

mácnosti"
Ant Bordovský z FreDstatTex

píše: "Trpěl jsem velice revma-

tisrnem a měl jsem strašné bolesti
Užíval jsem Severova Léku proti
revmatismu a Oleje sv Gotharda
a zcela jsem se vyléčil Všichni

trpící touto chorobou by měli těch-

to léků uŽívati" Cena Oleje sv

Gotřa'da so ctú a Léku proti
revmatismu $100 Na prodej ve

všech lékárnách a obchodech s

léky Na důkaz pravosti opatřil
W F Severa český lékárník v

Cedar Rapids Iowa obal každého
léku svým podpisem

ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ

DR R HELLER
spolupracovník P Z a Hospo-

dářských Listů vyrábí násled-

ující léky pro koni:
Dra Heliem mazAnf na otoky oebro-menin- y

Cena 75c (Hodí se též vý
hodné pro lidi )

PríSek proti řervftTi u koní cena 75c

Lik proti knlikím koní Jedna láhev tl
tri inuve 'JOU Sest lábvl S4AU

Ostří masf na staré otoky niidorv Spí
nek s JíniMtoky koBtnf Cena $150

Ochronný lék proti eholere prasat Malá
bednička oiuu velká f 3 au

PráSky proti dychavičnosti koni $1

Masť a prásek na rány odřeniny od drátu
neb řemeni Cena onou leko 75c

Prá&rk proti chfípřcí kníli nechuti k
řrá llu a chudokrevnosti Cena 3 lb
80c 10 liber Í3

Lék na zitilapy a nemoce kopyt- - Cena tl
Dále tyto léky pro lidí:

Dra Ilngera práíky proti rheumatisuiu
vvlefl nejtuzst případy rneumatismu v
několika dnech rovnfiž i chřipku
Cena 1 tři bedničky 1350

Karlovarská a&l umělá světoznámý lék

proti nemocem ledvin žaludku a jater
Bednička 75c a $1 25

Léky zasílám pouze za hotové Pro
osud v v nich dosud nemám jednatele
hledám spolehlivé jednatele Jimž dám

nejlepSi výhody
Za 1250 zaalu i dobré lékv nro lidi

připravené dle popisu nemoce
S úctou Dr R HELLER

5óó Iilue Islan I Ave Chicago III

DENNE
a více stálého vjtížku laru-Cu- J-

me každému k'!o uFe
vezme jelnttfelftvi nuíích
rimfi lorioblzen krajin

vlattteneckýcb
a pod obrnil 26 kS

O HIIBKRMAN
PZ Ht Paul Mlnn

byiláfe lépe d- - ktrre líné mlýnky v
trhu Tento No 20 IDEÁL Jeat

dvoukobtikyoi mlýnkem na
rozrolf vin{ korný v klaech na hrubé
neb prostMnl krmivo ÍMaf mlýnek
Dombe býti lépe zhotoven Něktetí s
naik-- nákazritlia onamuJí £e nemleli
2 l íiiobuílft za hodnu "Ideál Ka-

mily" mlýnkfi jeat hojné a vger-- dru-h-

Pufilřte si proceuaik a popleem
a vyobrazením yiecb

T2E T7MF G CO

Frecport
597RlverSt

lil

Liti Bastoi r hííi eisti tíh
nifhíM kwíel zn horltnu

Dr Kennors Cough Honej
KAj líné lékr
bi vyléčeni Pouílt před vyttave- -
Dim m tnmez cbrlpku nastuzeni
ruvmHtlrim xA'krt atd' souhotl
ny Káduchu zápal hlaHlvek kM-a-

ctiftpku modrý Umž1 U o bet rodin

Iko ňOcnt0 pkknrek poitnu ctfl-

FKEUONIA N Y

PÍŠTĚL A HLÍZA V TÝLE

yyléčfFlemlniroiro Ment piitíit a hlíz
v týlwb leat novv věl-rk- a
lHt urmtícdek Vydání ladné

SB Y

nezdaří II " 'Wh -- dno liro
dáiezltý nliiítnlk t HI4 15 a2

FIKMINO BWX ( hemtata 3omt nloo říKH-- Vařila ktakO- -

Miíino

sto zákazníku
kteM praví nám
ie DuSe

iiiíiíoís riiii
Lridré t ří hVý pv
po' Ž4dué fkváry pfl Vra
b H dlitnbn-

t fHrufm pro kumu i ko
hyfiká pTÍky rent mři i
by i pobťtnostl ka Kknteut

7 tali $575 drobné $550

PrUáme topivo #eho druba
Pvtvtc iám otiMiiáky

Jakub Uotla i b Fred l'nta
ku pHrnM P ďi )' ahll

UNI0X FUEL CO

Mm 1616 Farnam Tel 268

skixi m 20 a C P trati Tel S 1 9

v požehnaném stavu a matka
řekla že jí nesmí na oči Lítost
nad tímto jednáním dohnala ubo-

hou svedenou dívku k zoufalství

Žena tastřelena letníkem —Oneh

dy zastřelena byla četnlkem
breclavského nádraží Marie Mir

tová Cetník udal Že 'přistihl
ženu tu při krádeži uhlí avšak
účastník krvavého dramatu tohoto
líčí truchlivou událost onu násle
dovně: Marie Hirtová Šla s Annou
Stodůlkovou z hostince Lechne
rova kolem nádražní kaple a se

tkaly so 11 plynové lampy s četní
kem Borutou Cetník chtěl aby
Hirtová šla s ním na inspekční
světnici v nádražním činžáku

chytl ji za rameno a táhl ji tam
Místo kde se četník s Hirtovou

společnicí její setkal vzdáleno jest
od místa kde se uhlí dříve kradlo
několik set kroků Obě ženy byly
svátečně oděny a nemřly žádných
kosů neb pytlů a proto tvrzení že

by byly podezřelými z krádeže

jest nanejvýš svévolné a vymyŠle
né Místo na kterémž se četník
se ženami sešel jest po celou noc
živo protož restaurace na nádraží

jest po celou noc otevřena a na-

vštěvována jest hojně mladší břec
lavskou společností Jelikož po
slední vlak od Vídně přijede teprve
po '4 12 hodinu v noci nemožno
mluviti o tom Že četník měl po
dezření proti ženám s nimiž "s-

etkal se po 1 1 hod v noci ostatně

když Hirtová byla střelena bylo
místo mezi nádražím a zmíněným
činžákem naplněno obecenstvem
Manžel Hirtové dlel v hostinci

"u rafinerie' 10 min vzdáleném
a opustil jej před půlnoci by za-

šel k Lachnerovům za svou žeoou

Když na cestě zvěděl že se u žt

s ní četníci tahají spěchal
tam a tázal se četníků co udělala
Dostal odpověď že nejsou povin-

ni mu to říci a když na své žádosti
setrval byl zatčen Četník Boruta
strčil ho pěstí pod bradu až za-

vrávoral Hirtová při tom vykři-

kla: "Co taháte mého muže!"

Vykřikla to s bolestí udává dále

zmíněný účastník protože byla

nejspíše bodnuta a v tom zahřměl

také výstřel Kule vnikla Hirtové

do spodní části těla a zmařila její
život Hirta odvlekli četníci do

inspekční světnice spoutali jej a

vedl: do vězení nedopustivše asi

by dal své oa smrt raněné ženě

''s bohem" Z tohoto vylíčení
vysvítá že četník beze vši příčiny

způsobil celý výstup Že neměl

práva pouštěti se s Hirtovou a

Stodůlkovou do jednání by dostal

je na inspekční stanici a že neměl

příčiny sejmouti zbraň s ramene

Posel t penzi zavraldln — Z

dolu "Antonie'' v Malém Oujezdě
u Teplic náležejícím panu Jiřímu
Schichtovi majiteli továrey na

mýdlo v Útí n L docházel v den

výplaty posel z dolu na nádraží v

Teplicích pro peoíze jež zasílány
na ně z Ústí Také v sobotu dne

25 m m opustil sluha o i hod

odpol důl a vydal se na teplické
nádraží Lam přibyl %} hododp
a vyzvednuv 1054 tv k večerní vy

platě nastoupil s nimi cestu k

domovu Na důl kam přibýti měl

o 'A na 4 hod odpol se však

nevrátil Když na něj dlouho již

čekali telefonovali eplické policii
že snad přihodilo se mu neštěstí

Policie pátrala po poslovi avšak

bezvýsledně Také správa dolu

vyslala lidi by jej hledali ale ani
ti nebyli Šťastnějšími Teprve v

nedě i 26 m m o '+9- - hodiny
dopolední nalezl dělník Boehm k

vyhledání posla vyslaný mrtvolu

jeho v křoví mezi Malým Oujezdem
a Teplicemi v němž zdržují se ci

káni a pobudové Mrtvola byla
hrozně zohavena Oběť tohoto
hrůzného činu pokladní posel Fr

Jungoickl byl osobou daleko Širo-

ko známou oblíbenou a váženou

Byl majitelem domku v Malém

Oujezdě se svou žeoou však ne-

žil Domácnost jeho vedly mu

matka se sestrou Poněvadž žil

Jungnickel v poměrech velice spo
řádaných bylo jakékoli podezření
z defraudace vyloučena Byl ne

obyčejně silný 38 let starý muž

který by se byl zajisté ubránil
každému útoku kdyby se byl sta)
z předu Pohled na zavražděného

když byl dělníkem Bnehmem na
lezen byl hrůný Místo hlavy

jevila se nep iznatt-ln- hmota
zkrváceného masa na temeni měl

zející jako pěsť velkou ránu která

byla spůsobena as nějakým tupým
nástrojem nejspíše železnou tyčí
Lebka by'a úplně rozbita a nad

levým okem bylo několik těžkých

naprosto smrtelných ran Jung-nick-

ležel obličejem k zemi ve

velkém tratolišti krve Boehm

učinil o svém příšerném nálezu
ihned oznámení teplickému poli-

cejnímu úřadu jenž vyslal na

místo Činu komisi která nalezla
zavradžěného v téže posici v jaké
jej nalezl dělník Boem Taška

t penězi kterou měl viseti posel
na řemeoě po pravé straně schá-

zela i s obnosem 1854 K v ní ulo-

ženým Taška byla od řemenu
uříznuta a řemen ležel n mrtvoly
v kaluži krve Zdá se že zavra

žděný se nebránil měl sebou

ženého lest zajímavo že mrtvola

Jungoicklova byla nalezena na

místě u cesty kterou od nádražní

pokladny k uhelným dolům zajisté
nešel a před tfm na ni nebyl nikdy
viděn Úřady soudí protože Jung
nickel byl osobou jemu známou s

pravé cesty slákán a za řeči se

svým průvodcem ze zadu společ
níkem jeho napaden a těžkou tyřl
do hlayy udeřen tak že okamžitě
klesl k zemi Další rány byly asi

Jungnickelovi zasazeny patrně jen
ztím účelem aby dříve skonal

Úřady zahájily rozsáhlé pátrání po

neznámých zlosynech Ve středu

pak oznámeno telefonicky že

Hamburku zatčen byl vrah posla
Jungnickla když se chtěl přepla
vní ao nmerixy vran jmenuje se
Fr Hanabichl a jest zámečnickým
romocníkem bez zaměstnání V

sobotu ubytoval se v jednom ho
stinci v Teplicích kde velice bylo
aápadno že v poledne vstal od

připraveného jídla Později sevŠaP

zjistilo že si v pokoji vzal býko
vec a uDiral se k nádraží jam
byl viděn s Jungnicklem a sved
kové potvrzují že oba si tykali
Pěšina kterou se oba přátelé ubí
rali jest tak úzká že mohli kráčet

jan za sebou Tato okolnost umož

nila zlosynovi provedení vražed
ného útoku Po vraždě a oloupení
zavražděného vrátil se zlosyn do
hostince převlékl se a zanechal v

pokoji košili s roztrženými rukávy
Potom si u bankéře Perutze vy
měnil 203 marků u hodináře Eck
steina koupil si hodinky s řetízkeui
nočním vlakem odjel Jo Dráž

ďan Poněvadž měl patrně namíře
no do Ameriky byla policie v

Hamburku na vraha upozorněna a

dle telegrafické zprávy byl tam Ha

nabichel zatčen když vstupoval na

loď' Vrah byl v bezpečném průvo
du dopraven ku krajskému soudu
Mostu '
Hospodářský adjunkt tavraldln

panskými hajnými — Píše se z Čá
slavi: Dnes v úterý 23 t m konal
se z Čáslavské nemocnice pohřeb
23letého hospodářského adjunkta

Jos Havelky majitele statku v

Potěhách Zúčastnily se ho veliké

zástupy obecenstva z dalekého
okolí a doprovodily nadějného
jinocha do Drohovic k poslednímu
odpočinku Smrt hodného i n tel li

gentniho mladíka který milován

byl všemi kdož jej znali přivodě-
na byla okolnostmi jež musí vzbu

diti hnus v duši každého slušného

Člověka vyjímaje ovšem ty kteří

zapomínají že řetěz roboty již
dávno stržen se Šíje lidu rolnické

ho — Pan Havelka vyšel si ve

čtvrtek večer s několika soudruhy
obecním hajným do obecního

polečného revíru potěžského na
čekání na zajíce a sice do polí

zvaných "Daleka" kteráž hraničí

revírem žlebským
-

majetkem
koíž Fr z Auerspergů- - Hranice

revíru rolnického a panského jsou

odděleny drátěným plotem Jak
soudním vyšetřováním zjištěno

byli stousedi potěžští na čekání
vzdáleni od hranic panských 200

až 300 kroků a nikdo z nich do

knížecího reviru vůbec nevkročil

Tu kolem půlnoci přihnali sc beze
vší příčiny a oprávněnosti do re-

víru potěžského panští hajní: Ko

řinek Drábek Auersvald a počali

proti překvapeným sousedům stři
letí z pušek "werndlovek" Tito

polekaní svištěním kulí dali se na

útěk k Potěhám Na útěku byl

nešťastný pan Havelka zasažen

kulí z werndlovky do zad projela
mu prsa tak že po několika kro

cích skácei se k ze ni A tu ukázala

se bestiálnost panských hajných v

pravé podobě — pronásledovali

prchající rolníky novými ranam- i-

relkem vypálili kolem 20 ran — a

když se přiblížili ke sténajícímu p

Havelkovi tu jeden ze surovců na

vzdálenost 20 kroků roztříštil ubo
žákovi pravou ruku pod loktem a

sice nábojem sestávajícím z veli

kého kusu sekaného olova Do
m Dívajíce se že jest doražen

uprchli z revíru a nešťastný mla

dík svijel se přes 2 hodiny ve své

krvi na chladné zemi než si ho

bolem Šílená matka domů odvezla
K události sděluje se ještěže když
k těžce zraněnému adjunktu Josefu
Havelkovi přikvapil bratr jeho p

Jan Havelka raněný napomínal

jej: "Jeníčku prosím těběždon 6

aby i tebe nezabili abys aspoň ty
mamince zůstal Po ukončeni

střelby sešli se společníci u raiě
ného a vidouce že potřeba jej
povozu běželi do obce Potěh pro

povozy pro raněného a pro lékaře

Matka běžela prostovlasá a nedo

statečně ustrojená až na místo

činu přes 3 km vzdálené tak že

oásle4kem toho onemocněla Ra

něoý dopraven v pátek do okresní
nemocnice kde v neděli láno jak
již sděleno ranám svým podlehl
Zatčení a ve vyšetřovací vazbě

jsou hajní Kořínek a Drábek a vý

pomocný hajný Auersvald všichni

t honitby p lesním Kingem spra
vované Případ ten budí dosud

velké vzrušení mezi obyvatelstvem

selským celého okolí

Nemoce kopyta

ťn Pokrok Zapudil nnpsul I)r li llellor
(Mk zvórolakitr v Clili' 'agu

Zdilap hřebem neb jiným ostrým

fředmltem — Rozpoznání této pří-

hody je leliKé vyžaduje však ve

mnohých pfpadech důkladné pro-

hlídky kopyta Die toho jak da-lek-

ostrý" předmět na pf hfeb
neb sklo vniknul adie toho jaké
části kopyta poranil jc poranění
buď lehké neb těžké Často tím

povstane nezhojitelná chromota

nikdy i ztroutí (tetanus)
Léčba pfedevším vyžaduje aby

do kopyta vniklý předmět úplné
odstraněn byl pak se roh kolem

poraněnéhc místa pomocí kovář-

ského nože odřtže a otvor rány se

rozšíří RAna se pak vystřikuie
desinfekčními léky jko na př
karbolovou vjdju (2:too) neb

lysolovou vodiu (1:100) neb
vodou (1100) Velmi

dobře se osvědčilo koupání kopy-

ta ve bhideoé vodě v níž je roz-puljl-

modrá skalice (olue stone)

Njeboť se tím často předejde záně

tů v kopytě
Nastane li ta několik dní hnisá-

ní tu se rána vystfikajc akrát až
3krát denně aloe ovou tinkturou

(tincture of aloe) stáni se musí
ďrŽet v čistotě a v suchu Když
projevuje kůň velkou bolest maže
se koruaka kopytoí smíSeninou

připravenou z jednoho dílu chlo
roíirmu a ze dvou díla oleje oebo
se kopyto koupá ve vlažném 2 pr
roztoku olověného cukru (jugar
of lead) t o 1 galloa vody se ho

upotřebí 2j4 unce

Když se pokryje rána rohem a

kůň více nekulbá může býti oko-

ván a ku práci upotřeben Někdy
vnikne ostrý předmět až do šlach
v kopytě nebo poraní kopytní
kost oeb kopytní kloub v kte-

rýchžto případech je kulhánf znač-

né a léčení trvá velmi dlouho po
ranění kopytoího kloubu končí
nezřídka smrtí

Zakováni —Zakování povstane
tím že při kování podkovák příliš
hluboko do kopyta vnikne a masi
tou část chodidla neb stěny pora-
ní Zůstane li v pcvstalé ráně po
delší dobu vězet nastane zánět a

pak hnisání a následkem toho sil-

né kulhání někdy nastane záočt
i tehdy když se špatně zaražený
podkovák ihned vytáhne

Kůň zakovaný projevuje bolest

a cuká nohou uhodí li se kladi
vem za hlavu dotýčného hřebu
V čerstvých případech je špička
hřebu pokryti krví V zastaralých
případech smrdutou tekutinou
jež též z rány vytká zvláště když
se ona Část kopyta kleštěmi sevře
nebo když se na ní roh odřeže

Léčba —V čerstvých případech
se kopyto koupá ve studené vodě
V níž je rozpuštěná modrá skalice

{% libry na 1 galloo vody) a pak
se rán vystřikuje karbolovou vo

dou Naslaneli hnisání utvoří

si hnis otvor na korunce ve kte-

rémž případě je nutno udělat v

chodidle protíotvor aby jím hnis

odtékat mohl a lánu častěji
Utvořil li se pištěl

chrupavky kopytní léčísezpf so
bem při pojednání o této nemoci

uvedeným

Dutá slina kopyta— Dutá čili

oddělená stěna kopyta povstane

j ::Z ČESKÝCH VLASTÍ ::

-- :

Krysami ohlodané novorození na
lezeno p kostele -- - Z Č Budějovic
se píše: Příšerný objev učinili v

pondělí ráno dne 27 m m mini

stranti v kostele na hřbitově Po

něvadž za kostelem panoval znač

ný zápach pátrali ministranti po

jeho příčině a tu za hlavním ollá

řem nalezl ba'íkiod ořhoŽ rozute
klo se několik krys Při bližším

ohledání zjištěno že v několika

hadrech zabaleno tam Ulo novo

rozeni ženského pohlaví které

tam krkavčí matka neznámého

dosud jména zanesla -

aby se ne-

vinného dítka zbavila Krysy na

lezly batik a prožravše hadry
oblodaly~na mrtvole tváře a bříško

tak že pohleď na mrtvolu byl

zdrcující Nařízeno bylo pytvánl

mrtvoly a po nelidské matce zave

deno úsilovné pátráni
Želesnilní hlídal napaden lílencem

Vzrušující výjc Hal se v minulých
dnech jak se č Bu líjovic sdé

luje na tratích stárni dráhy u

Hrdlořez V noci na pátek dae

34 m m byl dělník Vác Sháněl
stižen Šilenstvfm opilců a uchopiv
sekeru hnal se ku strážnímu

domku iVezniíaího ohlídače Fit
Adama U domku Jíleaec rozbil

ekerou okna a dveře oačež bií-a- če

vyvlekl před datiek kde jej
ovalil a kleknuv mu oa prsa

mu zabitm když mu

edá peoíze na kořalku Žena

lidače nepozbyla duchpř(tomio-t- i

a seznavši krajní oebezptčí
yrozuměla o tom poplašoými pří-tro- jí

nejbližší stanici odkudž

Lee-Glass-Andre- escn Hardware Gsmo
ve velkém

ThCerí vyrážené lakované plechové náčiní — Cínc7aný plech
ž°'ezný plera a Kovové zh' - Ostnatí drát hřebíky nožířské
zboží oicykly lře!rfc zírané náboje aaportovsKe zooz

9th & Hamer ulire ' Omana Nebr

ns v suchu držena vyskytuje se

dutá stěna dosti často a bývá a

různými záněty noh příliš
dlouhým nošením podkov dlou

hým upotřebením oeokovaných
koní na tvrdé půdě neb i působe
ním ostré hoojůvky na bílou čáru

proto nelze příliš časté obkládání

kopyta kravským lejnem odporu-Čova- t

Léčba pokračuje velmi zdlouia
neboť se oddělená stěna s chodi
dlem teprve poznenáhla při dalším
růstu rohu hojí Na onom místě
kde bylo spojení chodidla se stě
nou přerušeno se roh odřeze a

otvor povstalý se vyplní dehtovou
_ _I J-- lf I J i I - v

Kouaen (oaKumit pan se ua kodo
vi příhodná podkova opatřená v

onom míbtě kde na otvor ten při
lehne Čepičkou

Kopyto sevřené a kopyto ploché —

Kopyto jehož zadní část stěny je

přílišně stažená a jehož střelka je
velmi malá tak že patky v jeden
kus splývají nazývá se kopytem
sevřeným Stěna jeho je ve předu
velmi vysoká mnohdy schází

patky úplně i střelka a místo ní

zůstane pouze hluboká zapáchají
cí rýha Voda tato vyskytuje se
oa předních 1 na zadních kopytách
a je přivoděna přílišným vysýchá
ním kopyt dále následkem příliš
ného připalování rohu přílišným
ubíráním rohu střelky špatným
kováním a j

KůS mající sevřená kopyta
lehce klopýtne a nedošlapuje na

patky čímž podkopu na předku
silně opotřebuje Aby se neduh
odstranil musí býti vše to pdstra
Děno Čím byl zaviněn

Nejprve je třeba podkovy strh
nout a dáti koně do suché pstvy
(mokrá pastva škodí) Ntní li to
možno dají se mu buď tak zv

půlměsícové podkovy nebo kulaté

podkovy jež vak mají pouze
tehdy vliv na vyhojení zbylo li na

střelce tolik rohu aby mohl přijít
ve styk s půdou nebo přijde li se

střelkou příční rameno kulaté

podkovy do styku rovněž lze roz-

šiřování kopyta podporo' at šrou
ocm k tomu účeli zvláště vynale-

zeným
Kopyto ploché —U kopyta plo

chého je chodidlo ploché nebo na

venek vyduté kdežto u zdravého

kopyta je chodidlo dovnitř vyduté
Stěny zdravého kopyta jsou pří
kré u plochého kopyta jsou těoy
méně srázoé Velkost plochých

kopyt je obyčejně značná rovněž
i objem chodidla Vada ta vy

skytuje se nejčastěji u velkých

plemen v nižinách neb bažinatých

krajinách chovaných a dá se zmír

nit neb i docela odstranit přísluš-

ným kováním

Kupujte Dra Heliem o-- s

Mřené íčky pro nemoce
koňské a doby tří

vyslán pomocný vlak a draisioa
Mimo to strojvůdci nákladního

vlaku nařízeno aby u strážního
domku výjimečně zastavil Zří

ženci vlaku po příjezdvTvlaku se-

skočili zuřivce po nesmírném úsilí

spoutali a do Cmnntu odvezli

Neltlsti v uhelném dole— Z Ústi
na L se 28 m m sděluje: Vzru-

šující příhoda stala se v úterý od

poledne na Doblhofově dolu č III
11 Bohusodova náležejícím duch-

covské těžařské společnosti Po

4 hod tfjel) se do dolu několik

horníků s inženýrem Ileinerp aby
odstranili ztd zbudovanou před

následkem propuknu'!
ohně v jedné čáti šachty Jak-

mile horníci v: zdi způsobili otvor

vyrazila proti nim spousta otrav

ných plynů Jeden t horníků byl

omárnen tak že za okamžik ze-

mřel luženýr Hein a jiný horník

byli v bezvědomí vytaženi na po-

vrch Z 1 rvchiého přispění lékař

slého podařilo' se inženýra vz'íří-M- ti

ale nebezpečí u horníka dosud

nebylo odvráceno Úřadoí vyše-

třován o tomto případu bylo za

vedi-n-

Sluika skolila s třetího patra —

V pátek 2f n m ráno po 7 hod

vrhla se s okna třetího patra české

obecné Sknly Č Budějovicích v

Jtrovcovž nlici v sebevražedném

úmyslu iilelá služka Anna Jiří-

kova zaměstnaná u školníka Jana

čužoy feZoufilá dívka dopadla
oa dlažbu v bezvědomí utrpěvši
kromě vnitřních zianění též zlo

ment leví nohy a prvé ruky

Přivolaný lékař poskytl těžce zra

něné první pomoci načež byla v

povoze záchranného sboru dopra
vena do nemocnice O uzdraveni

Výletní ceny

pro osadníky

hledající domovy

3Pro csadnilcjr:
Každý deo během měsíců března a dubna 1902 Union
Pacific prodávati bude osadníkům výletní lístky za

následující poloviční ceny:
MISS01RI EIVER

Do Butte Anaconda a Helena '$2000
Do Spokane 2250
Do Portland Tacoma a Seatle 2500

v

Do Ashland Ore a míst na cestě čítaje
v to i odbočky na S P Co jižně od Port-

landu přes Portland $2500
Ceny ze Sioux City o $290 vyšší než nahoře Sou-

hlasně nízké ceny z jednotlivých míst na Union Pacific
PzT"Pilte al o ceny do míst errehu neuvedených

I=ro nie&ajid dcítiovy
"

Únor 4-- 18 Březen 1-- 18 Duben 1-- 15 May 6-- 20

1902 ==============
Z míst od Missoiirl řekj v Kansap a Nebrasce do míst kam Jedna cesta od

řeky M'8souri atojl 3 00 a více

V Coloradu východní cd adnByers a Fort Morgan a na a znpadrjč od
linie laio-i- místy Vi!ls Grove Gunnison New Castle a Alxmosa

Do Tíecb míst e Wjomlngu západně od a do Laramie
Ho OtruVn a Suit lake City a do vScch mft na O 8 L ▼ Idaho "'

NejnižM prvé třídy pravidelná cena více $300 za cestu tam a zpít
nejmenií pn dejná cena od řeky Missourl 900

Městská úřadovna 1324 Farnam ul Tel 316

POŠLETE TRI VLASY

K MIKROSKOPICKÉM

PROZKOUMANÍ

Veimfte tři vypadlé vlmy při ranním íťsúní a zošltte ]e prof I H

Atiítiiiovi T)'h!aVn£p-upecialÍBtnv-
i kořoích nemoci těšícíma e povc&ti

niipxlni kterýi rasle tíiii úiiuř zdarma ilingnoBU vaSeho případu po

prozkoumAiif vlnsu zvliíšte jím scBtrojinvin mikroskopem Jest
to úplni zdarnna a mimo lomíte vám jeíté zvlážté pro vaa připraveny lék
v krahiíce úplné zdarma Kdyl zbaví vás lnptň jež jsou předchůdcem
holohlavosti a kdv nroe vám noý vlas prof Austln iádft vís byste o

tira přilckm řekli Neposílejte peníze Jste-- li částečné oeb úplné holo-

hlaví p íie a nujdéte si vyléče d Pošlete 2c na poštovné Tište dne na

PECF J H AOSTIH McYicKon Tlcater EDi!iiD£ CHICAGO ILL


