
2 Pokrok Západu
FRANTIŠEK PALACKÝ mec se ubíral dal tnu Palacký

svůj překlad několika zpěvů Ossi
než směrem svislým Okolnost
ta nebyla by ovšem na prospěch
podmořské plavby

Podaří-l- i se přes všechny ne-

příznivé dosavádnf pokusy přece
sestrojili dokonalou mimonosku

jak přítomně se zdá že se s Hol-landov- ou

stalo pak ovšem nasta-
ne úplný převrat ve válečném ná

dík znal již úkol svůj znal pro-

středky k jeho vyvedení znal í

prostředy všeliké Věděli on že
hlavní příčina chatrného prospě-
chu dosavadních dějepisců našich
záležela v tom žc zakládali díla
svá nejvíce toliko na tištěných
starých kronikách netěžíce z hoj-

ných pokladů dosud netištěných
ukrytých po všelijakých archivech
knihovnách Nedostatek tento

musel býti odstraněn bohaté po-

klady listin doma i v cizinř muse

První pokusy s touto potápěcí
koulí Činil hrabě Piatti del Pozzo
roku 1893 v přístavu Cavitavec-chi- a

a dosáhl ponoru 180 yardů
Do větší hloubky nedařilo se teh-

dy noření proto změnila se dří-

vější vejčitá podoba na tvar pra-
videlné koule na níž působí vodní
tlak vŠudeŽ úplně stejně
Piattova koule visí za lano na

lodi a jest s ní ještě dvěma lany
pro zavedení elektrického proudu
spojena jedním dodává se jí hna-
cí síly pro vrtule druhým pak
prostředkuje se telefonické spoje-
ní Potápěcí koule jest lodí sice
vlečena a její velitel může se o
směru pohybu s kapitánem tcle-lonic-

dohodovati ale kromě to-

ho má i kouk- -

svůj samostatný po-

hyb ař dosti omezený Opatřena
je totiž třemi vrtulemi z nichž
jedna se nalézá přímo ve vy řežu
kormidla obě ostatní pak po stra-
nách této Tím jest umožněno
aby se koule pohybovala do předu
buď všemi třemi vrtulemi nebo
kormidlovou vrtulí prostřední
Pracuje-l- i pak jenom jedna z obou

postranních vrtulí nabývá koule

pohybu točivého Veliké kormi-
dlo které má výšku celé koule

zabezpečuje jednak stálost koule

proti pohybům komíhavým jed-

nak umožňuje zachovávání směru

při plavbě
Koule má skoro 4 yardy prů-

měru stěny jsou ocelové přes půl
druhého palce silné zevně i uvnitř
dřevěnou kostrou opatřeny aby se
k ní rozmanité předměty upevniti

pro jejich pohyb jdou stěnou kou-

le jsou v ní dokonale utěsněny a

mají rukojetí uvnitř

NejdÚležitějším pracovním ná-

řadím jest pohyblivé rameno je-

hož hřídel se nalézá ve svislé ose
koule samotné Rameno toto
skládá se ze dvou tyčí které se

dají rozevřítia jimiž se dá kotva k

zachycování předmětů sevříti
Hlavním úkolem mužstva pak
jest právě touto kotvou uchopiti
se oněch předmětů které z hloub-

ky mají býti vytaženy
Vedle tohoto pracovního rame-

na mohou ve stěně ještě jiné pří-

stroje tak upevněny býti aby se

kulovitým kloubem na všechny
strany volně pohy bovati daly O
těch dosavádní zprávy ničeho
bližšího neuvádějí
Budování nové této potápěcí

koule svěřil vynálezce závodu A
Delisie ve Vitry sur Seině kdo s
s prácí v prosinci roku 1896 zapo-
čali Dohotovenou koulí budou
pak nejprve konány pokusy na
Sekvaně pak u Brestu a Havru

postupně až do hloubky 546
yardů

Kdyby se myšlénka hraběte
Piatti del Pozzo osvědčila býti
praktickou byl by tím rozřešen
problém hlubokého potápění o
němž dosud vynikající odborníci
marně pracovali Užíváním po-

tápěcí koule rozšířila by se pří-

stupná část zemského povrchu
nejméně na dvojnásobek a mohli
bychom se pro vědu i praxi dodě-la- ti

výsledků kterých nyní ani

předvídali nemůžeme

ly skoumány a kde co důležitého

opsáno býti" A Palacký sám lí
čí klopotnou práci jaká mu nasta-

la řka v předmluvě k prvnímu
dílu dějin svých: Zabrav se před
pětmecítma lety do úkolu svého
bez učitele bez pomocníka bez

jmění musel jsem především
zřetel svůj k zanedbaným

po tu dobu pramenům dějin na-

šich Chodil jsem po městech i

po krajinách živil se hojně pra-

chem archivů a biblioték taktéž

ještě nedotknutých sbíral pečlivě
všecky drobty staročeského pí-

semnictví vzácné i chatrné jsa
písařem sobě sám — blažený
kdykoli našla se v popeli minulo
sti jiskra slibující rozbřesk nad

polemi tmou zapomenutí zakry-

tými "-
(Pokračování bud)

Podmořské lodi

Dokončení

Také byla vyslovena myšlénka

přenésti řízení ponořené lodi po
dobným způsobem na gyroskop
jak to již Obrys při Whiteheado-výc- h

torpédech se zdarem učinil

0%

GEN WILLIAM
Velitel oddílu kalifornského Jmenován

daly Vchod do koule nalézá se
nahoře na temeni koule odkud
vede dolů řebřík Prostor v kou
li rozdělen jest na dva nestejné
díly v menším prostoru předním
sedí velitel a pozoruje skleněnými
čočkami prostor před koulí elek-

trickým projektorem (zrcadlem)
osvětlený Osvětlovací zařízení
visí na přídě lodní a jest s lodi na

pájeno Velitel odtud dává roz-

kazy mužstvu týkající se obsluhy
vrtulí kormidlu a přístrojů chápa- -

cích a zdvihacích odtud může se

také telefonem přímo s lodí doho
dovati a svá přání o pohybu koule
ve směru váMrovném i svislém
nicli" aontěž topiti: j'dvě dají se na provazech dolů

spustiti a na mořské dno usadili
Jimi se koule v pohybu brzdí nebo
se dokonce zastaví tak že působí
jako kotvy Patrna je v tom po-

dobnost s balonem když se má

zastaviti

Všechny tyto jmenované pří-

stroje nalézají se mimo kouli ale

dají se z nitra ovládati Hřídele

(ZoHlavlna)

Sotva který jiný národ může se

vykázali mužem jenž by nejno-
-

vřjSími jeho osudy s jeho životem

tak srostlý byl jako náš Pólackf

Nazýváme jej otcem národa a do

jista zasluhuje Čestného příjmí to
ho právem nejplnčjSím My mů-

žeme o Palackém říci Že nás

skutečné učinil národem nebo

bez neho bylo by to snad doSlo aŽ

tam kde Dobrovský roku 1780

národ náš vidčl obětuje jej se

slzou v oku ale bez xti naděje na

oomoc neodvratné smrti Pala

ckému dekujeme vzkHSení a po
znání své jemu zavázáni jsme ne

skonalou vděčností za to 2c

dčjiny naSe z zapomenu
tí učinil nás národem jenž se

vztyčenou hlavou mňže vkroČiti
mezi ostatní národy a hrdfi provo
lati: Já jsem Čech! Nebylo vždy
takto! Bitva bělohorská a strašné

následky její tížily národ Český a

míly jej umořiti k smrti Dve stí
let bojoval za právo lidské národ-

ní za svobodu byl první jež vy-

tasil meč na obranu svobody svě-

domí vysoko nade tmou středo-

věkou vztýčil pochodeň osvity a

přec — mři národ český být vy-

mazán z knihých živých Že ne-

podařilo se to přímým a tajným

nepřátelům že po dvčstřletém

utrpení nepodlehl úplnč jest pří-

mo zázrakem

Veliká francouzská revoluce ne-

zůstala i v Čechách bez následků

Malý hlouček tčch již dosud za-

nášeli se pěstováním mluvy naší

jako by elektrisován zdvojil píli
svoji postavili se v Čelo národa
vzdělávali jej a vedli k svobodné

utěšenější budoucnosti a mezi
muži těmi skví se v popředí náš

Palacký Činnost jeho byla jak
toho doba sama vyžadovala tichá
a klidná pracovalť tolikou silou
mravní avšak práce jeho prováze-
na požehnáním výsledek byl oči-

vidný Palacký chopil se nejlep-žíh-o

prostředku chtěl probudit
národ předvedením mu vlastní je-

ho bývalé velikosti chtěl vylíče-
ním slávy minulé vyburcovat je) z

rrwěvhá zvitet p r)£iroto pra-

covati tiše a prvé než se kdo na

dál položeny základy k nádherné
budově dějin našich a za nedlou-

ho zaskvěla se i budova sama v

plném lesku a lid český zc sna

probuzen plesal a divil se veliko-lepos- ti

její Jakéž to bylo divení
v zástupech nepřátel nemohou-

cích pochopiti že národ náš ten

nešťastný pária mezi evropskými
národy i svou slavnou minulost
měl! Nemohouce ji odčiniti umí-

nili si překážeti nám v přítomnosti
a kaziti snahy naše Neměloť se

nikdy nikomu podařiti aby zlatá

Praha a Širé vlasti svatováclavské

přišly k pravému poznání sama se-

be neměli jsme přes všechno na-

máhání nikdy setřásti okovy nás

tížící bělmo nemělo nikdy spad- -

nouti s očí naších a my přec —

prohledli

František Palacký narodil se

14 června 1798 ve vsi Hodosla-vicíc- h

kraje Přerovského na Mo-

ravě kdež otec jeho byl evangeli-

ckým učitelem Prvního vzdělání

nabyl na gymnasium v Trenčíně
kdež pobyv od roku 1809— 1812

nenaučil se než latině Sháněje
se kromě toho po knihách kečtení
dostával do ruky obyčejní jen po-

lemické náboženské spisy a tak

ponenáhlu uzrálo v něm předse-

vzetí státi se misionářem evangeli-

ckým K dalšímu studování od-

vezl jej otec jeho do Prešpurku na

evangelické lyceum kde seznáme-

ní s Komenského "Labyrintem"

Jungmannovou "Atalou" zvláště

pak téhož "Rozmlouvání o jazyku
Českém" probudily v něm touhu

aby se mužům těm rovným stal a

působilo na národní jeho probu-
zení Prázdné chvíle Palacký vě-

noval mimořádnému studování té

doby znal již francouzsky angli-

cky vlašsky a španělsky slovan-

ským jazykům učil se od spolužá-

ků a tak pozvolna připravoval se

k velikému povolání svému Roku

1816 nastoupil filosofické studie a

jimi počal u nřho nový život Po-

hříživ se do hlubin systému Kan-

tova ztratil náhle veškeru chuť k

úřadu kazatelskému Na vývoj

Palackého mři značný vliv ducha-

plný Jan Benedikti (Blahoslav)

přítel Šafaříkův který v Jení stu-

doval uvedlť on již roku 1816

Palackého v literární spojení s

Přítelem tvím leně dlícím a

ii kterýž téhož roku v Ilromád

kových "Prvotinách pěkných u

ment uveřejněn uyi imjvZ se
Šafařík v Červnu 181 7 z Jeny vrá
til vydali společně WJky itskho
bdtniitvt obzvhUt! prosadit ježto
vyšly tiskem v Prešpurku roku

i8iH Spis tento spřátelil Pala
ckého s Jungmannem na jehož
obranu vlastně vyšel a uvedl jej
do českých kruhů literárních V

téže době převzal Palacký vycho
vatelství ve Šlechtické rodině u

herské a odebral se se svými cho

vanci do Vídně kdež učení jejich
řídil Zde dána jemu příležitost
rozšířit obor vědění svého jak stu
dováním v císařské dvorní bibli

_ _ _J I ' I ' t 1 I

oiecc a vseiiKycn kaumeiccn a
obrazárnách veřejných i soukrom- -

ných tak i častím obcováním
muži učenými zvláště s Dobrov

skym s Kopitarem s malířem
Kadlíkem hudebníkem Doležalem
a 1 v b takým prospěchem ko
nal studia ta o tom svědčí Články
jeho estetické podané v prvním
díle tehdy právě založeného
Kroka

V dubnu roku 1873 přibyl do

Prahy rozhodit' se Že věnuje se
studiu dějepisu českého a chtěl v

Praze sbírati prameny k historii
válek husitských Praha byla ci-

zí neznámá byl zde takřka bez

přátel a v tak kritickém postave-
ní pomáhá velmi málo vůle sebe

pevnější a nadšení sebe větší
tvšak úplně opuštěným přec Pa
lacký nebyl Přijaliť ho náčelní
ci tehdejšího ruchu literárního s

otevřenou náručí a jali se seč sla-

bé síly jejich byly pracovati ye

prospěch jeho Bylť tehda Český
ten svět jiný než nyní) Přízeň a

láska panovaly jeden podporoval
druhého v snaze jeho po cílech

vyšších a jen tomu přátelství jen
té bratrskosti máme co děkovat
že Palacký zůstal mezi námi

Jungmann Presl Vaněk Do

brovský přilnuli k němu s láskou

upřímnou se všech straa nalehá-hán- o

na něho aby zůstal v Praze
věnoval se privátnímu studiu

právnictví Palacký uposlechl
i""-- ? do několika mísírírb vH?1 ca

puWmus a j zničily dlouholetou
snahu několika skutečně pocti-

vých pracovníků a vedly vše zase
k úpadku Že obecenstvo nemo-

hlo takým řáděním nabytí úcty

před snahami českými že se mu

hádky o ypsilon směšnými zdály
kdož mu proto zazlí? I přišlo to

tak daleko že kdo měl clušný ka-

bát veřejně česky mluvili se sty-

děl Samo sebou se rozumí že i

Palacký ruchu tohoto se účastnil

a Že stál věrně po boku svému pří-

teli Juógmannovi jenž neodolatel-
ně hájil naproti copařskému Janu
Nejedlému zásadu pokroku To

přivedlo jej ještě v bližší styky s

kruhy literárními a když hrabě

František Šternberk na Dobrov-

ského se obrátil aby mu někoho

schopného k spracování monogra-
fie Šternberků navrhl byl Palacký

jednohlasně odporučen a tím roz

hodnuto o příštím jeho životu
Tak ražena mu cesta do archivů

rodiny Šternberské a jiných čet

ných panských rodů v Čechách a

Palacký uveden k vlastní pro nás

tak blahodatné Činnosti své Aby

pobyt jeho v Praze usnadněn byl

jmenoval jej šlechetný hrabě Fr
r 1

bternberk svým archivářem se

služným 200 zlatých než se něco

lepšího najde přímluvou jeho svě

řeno Palackému sestavení třetího

dílu "Sarýťt letopis ův íeských"
Zároveň otevřen našemu mladému

učenci přebohatý archiv Třeboň

ský v němž nalezl převelkou hoj'
nost listin z dob válek husit-

ských Potrvav v něm od 17

srpna do 13 listopadu 1824 zí

skal si pojednou takový rozhled v

dějinách husitských jaký na ten

čas nikdo neměl A tím posvěcen

Palacký takřka k obtížnému a pře
důležitému dílu svému tím usku

tečněn jest zámysl jeho zpytovati
prameny dějin českých "Od té

ďoby" píše biograf Palackého ro

ku 1860 "až po tento den zasvč

cen život Palackého jedině velké

myšlénce: sepsání dějepisu vlaste-

neckého Cokoli od té doby pod
nikal vše bylo v užším neb vol

nějším spojení 1 myšlenkou touto!

Bystroduchý vysoce vzdělaný mla

) V tom hloučku vlastenců
a horlitelů pro vzbuze

ní národa svého panoval právě ta

kový duch jako v emigraci česko
americké počátkem let Šedesá

tých

mořnictví o jehož dosahu nyní
nelze aut domněnky vyslovili

Avšak pro obecné dobro mno
hem důležitější a významnější
snahou jest pořídili podmořskou
loď k tomu cíli aby se k účelům

technickým staly mořské hlubiny
přístupnějšími aby by lo pohodlně
možno na dně mořském pracova-
ti a jmenovitě ony četné a cenné
statky které ztroskotáním tolika
lodí dosud naprosto se ztrácely
zase na den vynésti a zase je do
koloběhu obchodního a výrobního
navrátili

Při takovýchto pracovních lo-

dích potápěcích záleží ovšem na
okolnostech docela jiných než při
lodicích válečných Především
není nikterak nutno aby potápěcí
loď měla té všestranné pohyblivo-
sti jaho loď válečná Naproti
tomu by však zase málo bylo po-
slouženo účelům pracovním kdy-

by ponor byl omezen na hloubky
22—30 yardů kterážto hloubka
pro válečné účely jest ovšem úolně
dostatečná Neboť ve hloubce
takové mohou potápěči ještě zcela
dobře pracovati nepotřebujíce vů-

bec lodi Při potápěcí lodi musí
právě na to důraz Doložen hvti

aby umožnila práci ve hloubkách
do nichž by potápěč nikdy pro-niknou- ti

nemohl poněvadž by tak

It 8IIAFTER

byl v minulých dnech velitelem otí lílu k

ohromného tlaku nesnesl

Ale právě tento veliký tlak

jenž na každých 1037 yardů
hloubky o jednu atmosféru roste

vyžaduje zase na potápěcí lodi

zvláštní pevnosti A takové

žádný lodní tvar než

jediná koule

V Malstru blíže Baltimoru bu-

duje se právě potápěcí loď podle
návrhu G Lakea Loď ta určena

jest pro hloubku nejvýše 62 yardů
a má podobu obdélnou o 13 yardů
délky a 5 yardů Šířky Na povr-
chu pohybovati se bude parou ve

hloubce akkumulatory ve dně je-

jím nalézají se komory pro vysa
zování a vstupování potápěčů K

osvětlování mořského dna poslou-
ží elektrické zvětlo Nalezené

předměty nakládány budou na

zvedací lodi z nichž se pak voda

stlačeným vzduchem vypudí na-

čež na povrch vzplynou Jak Ča-

sopis Industries and Iron ozna-

muje bude tento pokus koruno-

ván zdarem
Avšak již podoba lodi jakož i

užívání potápěčů potvrzují nás v

domněnce že Lake-ů- v potápěcí
Člun nebude se moci do větších

hloubek nořiti
Cestu k dosažení tohoto cíle

snad jedině správnou sleduje od

několika let vlaský hrabě Piatti
del Pozzo Svému potápěcímu
člunu dal tvar kulovitý pohybli-
vost zmenšil na míru nejskro-
vněji tak že tato Balla nautica

(námořnická koule) bude toliko na
lodi zavěšena a od ní s místa na
místo převážena Proti vodnímu

tlaku zabezpečil ji tvarem a pev-

ností stěn do té míry že ji může

ponořit! aŽ do hloubky 547 yardů
Jest ovšem i neznalci jasno že při
tlaku co atmosfér kterv zde iestr rf m

nemůže se žádný potápěč z koule

odvážiti Proto musí všechny

'práce prováděny býti přístroji z

vypravé na Kubu ureeneno a jmenovaní 1010 v aruzicu ▼ojenutsycu buikuiu bo

všeobecným ouhUitem

Španělská armáda
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F J CIIEXFT & CO Toledo O
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Hall'a Family Pilulky jutu nejlepSÍ

Varnám St OiV 62— tf

Léto přichází navštivte
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1207 Douglatt ul

Majiť na ruce gasollnorá kamna vlecliny
uprávky a ribec Tle oo t obor Jojlcli su tlí

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze I100 ročně
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Dějepisné záznamy ohromnéh) podniku Filipa II kterýžto své doby
obral si za úkol zničitl Anglii a tak zvrátitl kolesa budoucnosti velmocí jest
nyní zajisté nejzajímavější včasnou naukou

Víte něco o oné "Nepřemožitelné Armádě?" Víte něco o její krutých
zkuienoiteeh a nezdarech kdy nejen velmi citelných ztrát utrpěla odvážnými
a prudkými nárazy lodí anglických alebrž I nepříznivými větry proudy a

vlnobitím mořským? Víte jak armáda ta zraněna a pohmožděna ohněm střel-

bou a vlnobitím prchala podél pobřeží jako mohutný mořský kolos — vzdor

tomu však ještě dosti nebezpečný — a když konečně krutými bouřemi od se-

veru zahnána a na úskalí Skotska a Irska ztroskotán zbytek mocné té výprav

vy? Víte co o následcích katastrofy té a jaký utváří vliv n poměry nynější?

Eidpath's history of the World
pojednává v živé a nepřehledné obraznosti o veškerých dějepisných událostech

těchto Jest to dílo jež každý měl by si opatřili Námitka že poměry vám

nedovolují dílo to si opatřili jest nepodstatnou však pádné a podstatné tvr-

zení jest naSe že poměry a okolnosti nynější Vám nedovolují bt--z díla tako i

vého se obejiti! Zašlete jeden dolar dnes stavše se tak cleném Metteath Ili-stor-

klubu tak pojistíte si dílo toto za cenu poloviční a na mírné splátky

8 velkých knih 650Q stránek Na 4000 vyobrazení

a zašleme je každému spolčenu P° zaplacení 11-0- Pak následuje patnácte
měsíčních splátek a Bice: 1150 za dílo v plátně vázané Í200 za pevné v ruské

kožl vázané aneb 1250 za krásnou morocco vazbu- -

Členové mohou se vzdátl v 10 dnech a Jich poplatky jim vrátíme

Vzorky díla vyobrazeni mapy a odporufení jakož I reteré vyivřtleat
zařičme zdarma

Jedná se totiž o to aby ponořená
lodice samočinně setrvala v tom

směru do něhož byla původně
zavedena než se ponořila Zaří
zení jest takové že při vystřelení
torpéda současně se roztočí gyro-

skop jakmile pak směr lodice

zevnějšími vlivy se změňuje půso-
bí tato změna tlakem na volně se

otáčející osu gyroskopu která za-

se naopak svou setrvačností uvádí

kormidlo zpět do původní polohy
— Pokusy prováděné s tímto kor-midelní- m

zařízením osvědčily se

tak znamenitě že se torpédo až

na jednu čtyrt míle od původního
směru ani v nejmenším neodchý-lil- o

Pro kormidlení hloubkové za-

vedl Goubet velmi zajímavé samo-

činné zařízení

Jest přirozeno že ponořená loď
má velmi jemnou rovnováhu a Že

se tudíž každá i sebe menší změna

rovnováhy jeví nakláněním lodí

Jestliže tedy zavěsíme kývadlo
tak aby svým odklonem působilo
na čerpadlo a uvedlo je v činnost
může se pomocí čtyř čerpadel
převáděti vodní přítěž ze strany
přetížené na stranu druhou nedo-

statečně zatíženou

Kromě toho vyzbrojena jest
Goubetova loď loni v Cherbourgu
zkoušená všestranně pohyblivou
vrtulí tak že při ní není kormidla
vůbec ani zapotřebí
Při těchto zkouškách udála se

překvapující příhoda Pokusů
těch zúčastnil se pobočník mini-

strův de Lancssans který zjistil
že při ponoru 6 yardů a 22 palců

pod hladinou nebylo lze viděti

trup veliké lodi ačkoliv jen 3

yardy a 12 palců od pozorovatele
byla vzdálena Bylo to překva-

pení velmi nemilé neboť právě
odborníci se domnívali že v hlub-

ších vrstvách bude průhlednost
mořské vody velmi značná avšak

zdá se že směrem vahorovným

jest průhlednost značně menší
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MEGEATH STATIONEKY CO

Cmalicu ITsszauBa
Přiloieně naleznete 1100 ku tpoluf lenstrf

Ilistory Club- - u Za&lete kniby na nle udanou
adregu Zavazuji e zaplatitízbjvajíci fáku
v 15 splátkách

mna:

Adresa:

HEGEATH STATIONERY C0„ - OMAHAkoule vyčnívajícími a z jjího ni
'tra ovládaným
1

když roku 181 7 fám také do Nř


