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ČESKÝCH SPOLKŮ

Dr E Holovtchiner

český lékař

disposice dědičností zaviněná a

přenešení nákazy Z toho pak
vyplývá: chceme-l- i omeziti počet
tuberkulosy ye věku útlém musí-

me zabránili přenešení nákazy tím

Z CELÉHO SVĚTA

Nejrychlejfl parník

Přeplavní společnosti německé

stále zdokonalují své parolodě tak

aby vynikaly nad jiné svým po-

hodlným zařízením jistotou v

plavbě a rychlostí Z té příčiny
staví se nové a nové parníky jeden

nádhernější než druhý Postaví-l- i

Severo-americk- ý Lloyd nějaký

uzlů Naproti tomu "Deutschl-

and'1 která dohotovena bude pří-

štím rokem bude míti délku
686 st šířku 67 K st hloubku

44 st ponor 29 st snosnost
22000 tun a rychlost 233 uzlu
za hodinu Loď tato bude hotova

nepochybně v dubnu příštího roku

Zrnina ruského kalendáře

Konečně dočeká se svět i toho
že ruský kalendář jenž jest 013
dní za naším pozadu bude změ-

něn aby se rovnal ve svých dnech
a měsících kalendáři celého ostat-

ního vzdělaného světa AspoH
nařídil car jak náš vrchní konsul

Halloway v Petrohradě oznamuje
že od i ledna 1901 bude se počí-ta- ti

v Rusku měsíc a den dle Ře-

hořova kalendáře Zdá se to býti
divné že Rusko a Řecko s opra-
vou tou tak dlouho odkládalo

neb Řehořův kalendář byl zaveden
roku 1852 Než nedivme se

Evropské nejvzdělanější státy také

váhaly dlouho nežli opravu tu

přijaly Protestantské země v

Evropě přijaly opravu až r 1700

tedy po 118 letech zavedení jí a

Anglie až roku 1751 tedy po 169

letech zavedení jí Rusko je tedy
jen o 150 let zi Anglií kdežto

tato byla 169 let za ostatními
zeměmi

Slovanský sjezd v Pařtíir igoo

Na loňském banketu sjezdu slo-

vanských novinářů proslovil jak
znaní" pan D Vergun vídenský
dopisovatel "Nového Vremeje''

myšlénku aby roku 1900 pořádán
byl v Paříži sjezd slovanský Po-

pud ujal se u ruské veřejnosti a

byl to zejména generál Rittich

jenž vřele doporučoval aby ku

podobnému sjezdu došlo
"
"Mo- -

léčných lodí náležejících do třídy
"Duncan" jichž stavbě věnována

bude nejbedlivější péče a nejno-vějš- í

vyzkoušené vynálezy jsou na

nich zavedeny Zlepšené panté-
ře a stroje jež zvětší rychlost
lodí hrají zde hlavní úlohu Lodě

tyto mají délku 405 stop šířku

754 st hloubku 26 st sno-

snost 14000 tun stroje jsou o

18000 koňských silách mají dva

šrouby a rychlost obnáší 19 ná-

mořních mil za hodinu Pancéřo-

vé pásy jsou 7 palců silné

Další nové lodě zařáděné do

třídy "Diadem" jsou křižáky v

počtu osm jichž snosnost obnáší

11000 tun a síla strojů od 16500
do 18000 koňských sil ry-

chlost pak obnáší 20 uzlů za

hodinu Křižák "Diadem" před
časem vykonal jízdu z Gibraltar v

délce 1320 mil rychlostí 1927 za
hodinu Křižáky do této třídy
zařáděné nejsou opatřeny pancé-

řovými pláty
Šest dalších pancéřových křižá-

ků bude míti snosnost 12000 tun

dvojité šrouby stroje o 21000
koňských silách a rychlost jejich
obnášeli bude 21 uzlů za hodinu

Mezi nejnovějšími křižáky na-

lézají se čtyři lodě silně opancéřo-
vané a téže velikosti jak~ jest
křižák "Terrible" a "Pow-fuH-

"

jenže rychlost jejich jest větší a

také větší počet děl se na nich

nalézá Jmenované tyto čtyři lodě

jsou zařáděny do třídy "Drak"
Délka jejich jest 152 metrů šířka

22 m- - hloubka 86 m snosnost

14100 tun síla 30000 koňských
sil a rychlost 23 uzlů za hodinu

Výzbroj pozůstává z dvou 23 cm

děl šestnácti 15 cm a čtrnácti

75 cm rychlopalných děl jakož
i třemi 3liberními děly

rychlý a mocný parník odhodlá
se hned Hambursko-Americk- á pa-

roplavební spol ku postavení par
níku ještě rychlejšího a naopak
Jest známo že Severo-německ- ý

Lloyd nedávno postavu nádherný
a dokonalý parník "Císař Vilém

Velký" jenž považován jest za

nejvelkolepější loď brázdící vlny
AtlanticKého oceánu Proto bylo
pouze otázkou krátVého času kdy
Hambursko-Americk- á paroplaveb-
ní společnost odpoví postavením
takové lodi která by předčila
"Císaře Viléma Velkého" A sku-

tečně v loděnici Vulcan blíže
Štětina pracuje se již na parníku
jenž předčí "Císaře Viléma Velké
ho" ve velikosti rychlosti i poho-
dlí Nová loď která obdrží jmé-

no "DeutschUnd" bude větší než
kterákoliv kdy na vodu spuštěná
vyjímaje parníku "OceHnic" ná-

ležející přeplavní spol "White
Star" která panenskou cestu přes
oceán vykoná příští podzitn "O-ceani- c"

předčí započatý parník
"Deutschland" v každém ohledu
mimo rychlost jež bude u parníku
"Deutschland" dosahovati 23
uzlů za hodinu což ještě žádným
přeplavním parníkem nebylo do-

saženo Délka nové této lodě bude

6S6j4 stopy na hladině vodní
662 st šířka 67 st 4 palce
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The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mfrne

423 Bee Bulldlng Omaha Neb

Oié stovB Repair WorKs

1807 DouKlag ulice

mají na skladě všechny druhy

správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby
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Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějším i Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky mažete obdržeti na

Farnam ulici v čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHCIÍTK
LACIOU
Teď snnd ví liž každí že LACINÉ

a DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostáni
JenTv-

é-i
Tecoiminu Však ne každý ví e

nejlépe f nej8poleblive)l
mhže koupili Ion tehdy když kupuie nd
železničních ipolečnngif piímu Jestli
kupujete od Jednatelů koupfte třeba 161

dobry pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste se obrátili prlmo na společ-
nost A pak nejste jirti že pozemek
který jste koupili také skutečno máte
Chicago Milwaftkee & St Paul dráha

má přes 6200 akrů pozemků podél trati
svých blíže městeček r osadách mají-
cích íkoly kostely atd kteréž prodává
po $3 00aŽDejvý8eS800akr Jak násle-

duje! jednu Šestinu hotovo ostatek v

pot! ročních splfltkácb a o proconty uroKu
Pamatulte kdvž kounde od drihv Iste

jisti že máte dobré právo majetnické že
vaše peníze jťu bezpečny a Koupíte za
neilevnéiil možnou cenu Pistesi anřlic
ky o cirkulář obsahující popis tčehto

—————
pozemko na— ar
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KTTPTE SI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J J Hetvel__y
Z Chicaga do smm- -

Bodenbachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA

Lake Shora Mích liran otbera
Dei tblcajm UL

Tlobstariv po]llf nl u aeJoifM č
K 144 Vss Uurt-- !t Rum M

Rolníci pozor!
Nenajímejte farma kupte bř kv

ktrr mftžeto obdrželi v nellepAt
iittl st! ta Witonntin v okresu ChippíWt
l velmi nlrknu cvnu Jl cde již velký
pofet rol nik 6 českých usazen a pMd
nových pHbývá Mm viecli končin Ame-

riky Zde Jsou úrody { sté každý rok a

mole s pastoval cokoliv a amirvm
Zde rnio Utia velké včtry

řiídná srha hnjnnet čitt prtmenit v

dy Dobrř rertr tkolv mlékárny ve
jest v kraji botové Pozemky prodávali
te ol ti 00 do $9 00 akr Čtvrt aavh )mI
au přilne obnova ee tplatf pH kon4 a
nManl na splátky S let I Kroky a procent
Máme mnoha obděláních farrm kte
re tndáme ta ttcjntch podmiaek
(i dalU vytvetleaf plát pHmn na aa

JiU tó pizeiakb Hiiai

Cypreansen Bros

Sau Cllx - Wio

OMAHA
Rád Palacký í 1 ZC BJ

odbývá vé pravidelná tcbftze ksídou ítvrtou
neděli v mtitlcl o i h odp v alnl p Klepetky
nit 18 Wllllam ul Před" L Berku tJ Viti

Šebek 1407 8 4th 8t„ oíetnlk ftlmon Koka-se- k

1M8 VVIUItms ulpokl Fr Mach

Těl Jed Sokol i Omaha
odbývá ivá pravidelná tohftze ktídy druhý
Čtvrtek v miniu! večer ve své místnosti ™S
Ho ISth 8t 1'redt Kud Havelka 14IW Ho Htn
St tajemník H W Bartoi 1418 rear ťoppleton
ave oíetník Kr J Hala 141H ťtmpleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 Ho Mlu 8tr

Podp Sokol Tyrš i 1

odbývá ivá tchlze dvakrát mStlSni kaidou
1 neděli a 3 pondili v mčtlcl v tinl Metzovft
Celoroíni tehtae odbývá te I v řijnu
p&lletul tchaze 1 neděli v dubna a čtvrtletní
v lednu a srpnu Hredsedu Fr Hvojtek mí-

stopředseda Kr Svoboda taj John Chleborád

lti4Jlt 16tá ul Mělník Josef Kašpar 1420 JI i
13 ul Pokladník V K Kunci míso 13 Btr

výbor majetku Jos Němec praporečnfk Jos
Meri dozorce Kr Vojtech

Jan Has Lože t 5 Ryt Pythla
odbývá achftze kaidou pivní a třetí středu v
měsíci v Národní ínl na 13 a Wllllam ul Ve-

licí kanci! Fred Sláma Straío archivu a
pečeti F Jelen 15 a Center Strážce ttnanol
Váe PHbyl m So 12 Bt Pokladník Jot No-

vák 13111 jíž 13 ul

Bohemia Lože l 814 AOUW

odbývá svá pravidelná scbftze v Národní ttnl
kaidouí a4 středu večer Frant Hvojtek
M P K W Bandhaurr Káp im 80 1 Htr

J V Vacek dčetnlk 2210 Ho 14 Htr C Rose-wat- er

ipol lékař m Hee Bulldlng

Tábor Columbus ě 69 WOW

odbývá schíiekaldé 2 oterý v mísící v Ná-

rodní slnl v 8 h večer Předseda Kr Hvoboda
1334 Jit 1? ul Místopředseda Fr Semin Taj
J Fltle 211 Sheeíy Block Omaha Nebr

Pokladník V J Nepodal 12:4 Již 14 ul Prft-vod-

Autoo Novák

Tábor Sebranka č 4771 MWA

odbývá své pravidelná achnze každou prvou a
třetí středu v mísící v něm hndln večer
r alnl pana Jana Hrocha Kontu! K Hmrkov-tk- ý

lilH Dominion St návexiči Jan Brázda:
bankáf Jot Vpálka WIHiam ulice klerk
J F ťřlbyi 810 Hli kory: právodči V Dolejs:
vnitřní ttráž Josef Hrubý venkovní strál
Bart MaihHUner výbor majetku Jan Chlebo-rá- d

Mlke Votava Karel Hmrkovský a f J
Hanze lín

Tábor Nebrasská Lípa ě 183 WOW

odbývá schftíe kaidý druhý a čtvrtý čtvrtek v

ttnl H rochoví Josef šíp předseda 1012 Homer

Bt Václav DoleJI místopředseda John Sa'ar
pokladník 1K8 Williams! A F Novák taj„
1203 Pacific 8t Frank ttova privodči

Sbor Vlastislava i 29 JČD

odbývá schfte laidou 1 neděli v mčsicl v Ná-

rodní tínl o 84 hod odp Předsedkyně Kat
Bartoš tajemníc M Suchánek 13 a Plerce
ul„ áčetnlee Marie Michal pokladnice Kroll-n- a

Beránek

Sbor Boleslava { 0 JČD

odbývá scbftre kaídon í neděli v měslol v Ná-

roda! stul o 2 b odp Předsedka Ant Kment
1227 Jit 1 ulice tajemnice Frantlika Čnk
1314 Martba St áčetnlee Marie PřlborsM roh
14 aCastebaa 8t pokladnice Karolina Flbl-a- r

lDuSjli 13 ui

Sbor Hvězda Nové Doby i 86 JČD

odbývá tvá schfite každou nedčll v měsicl ve

3 hod odp v síni Meizově Předsedkyní M

RnKelthaler tal Vllhelm na Bartošová 1234

řki :tth 8t áčetnlee Em Chleborád U18

Poppluton ave

Sbor Martba Urove í 10 v

odbývá tvá pravidelná sch&z" vidy 4 nedčll
v měsíci v Národní slnl Předsedkyň Nellie
Svoboda místopředsedkyní Anna Brodil ta-

jemnice Hosle David 1253 do 18 St pokladni-
ce M Boukalová 1301—14 ul prňvodkyne
Fannie Pešek

Sbor Čechie D oř H ě 101 A0CW

odbývá pravidelná sehlize každý 2 a 4 čtvrtek
v mísili ve dvě hod odpoledne v místnosti
paua J Havlíka v Nárouui síni Předsedka
Antonie Holtman tajem Joule Vacek WI2

Jižní 14 ul áčetnlee A Svojtek 1S37 So í5Ht

Pokladnice Anna Sluníčko tpolk lékař C

B jsowuter tón Bee Bulldlng

Sbor Lilie Ž 9 Kruhu Dřevařek
' dbývá tvá pravidelná sebítse vždy v čtvrtou
oeoell v měi' i v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jiráková IMft Jli 16 ul místo-

předsedkyně Jos Homolovi tajemnice Marie
Saincová US JI 13 ul poklad Kat Wolfová

mitiil 12 ul prftvodkyoá Aloltle Bártová
1247 Jižní 18 ulice

Podp bor Sokolek Tyrš i 1

odbývá tvá tcbAze dvakrát métfčot každou

druhou neděli a čtvrtá áterý v mésSei v tínl
Meizove 1315 JIŽ 13 ul Celoroční tchoze od-

bývá se druhou neděli v Mnu p&lletnl tcbftse

druhou nedéil v dubnu a čtvrtléto! v lednu a

trpná Předsedkjn Mtrle Moravce 1403 14 a
Cantn ul místopředsedkyni Kr Kouuký
ífw Boulevard ave tajemnice Htazle Benák
I41K Jli 14 ul Ačtiuioe Marie Bílek 38 a Char-
les ulice _________

SOTTT~C Oa~__~C_- -

Třl Jed Sokol T So Omaha

odbývá tvá pravidelná tcháze Jednou měsíčně

a sice v aids lni pondělí v měsiul v místnosti
Jana Koultkýbo na rohu 20 a Q Btarosta
Josef Vooásek tsl Frantliek KaUl 18 a H

ul Ičetnia Josef Mucha pokladník František

Hájek ' mezi NiOuL
Praha Lože i 838 AOUW

odbývá tvá pravidelná sehota Lat středu
v městci v ínl u Koutskýho Thomas tysc
Einilstr Fr Wellch Mistr Práce F J Fltl- -

taj X mezi O a Pťtr Jot Vácbal áčetnlk20

i f ulic Poklad Bedf Dlenstbler HO a O uL

Tábor Žlikor Dub í 115 WOW

odbývá tvá scbftse každou první neděli v měs!

oi v slnl p Franka 80 a ulice Přejlseda Kr

Kavan mittopředfda Frank Hrablk taje m
Jame Formánek IsV ul metl N I M poklad
Anton Pl volíka ILiQ ul

Rád Palmové Dřero ř 7

Kruh Drermřek 8o Omate odbývá ach&te

tvá satdé poslední pondělí v měsfc! v mistno-s-ti

Br KouMkých Mrle Votnáčka D&stojná
Kaiie Vomtčka mísuipředsedka

Btručnh--
e

387 t ir talemnl
Frsntilka PlvoBka hankírka FraniUsa Hry
boda aouanimulce Itsrtiora Kaček průvodčí

Josephto Houkal vnitřní t ráž Auna Křeček

TeokoTBÍ sl ráž

Chas Kaufman
poHťujícnednatel

w a veřejný notár w

liria "JVrfl pojlir-jt- e! ttwilřfao(U
if á k 'u nsl-i-- iifui-Tri- v%ává
1'iViiVu! lístky t Evrupy a do Lvropy auL

- mim Bt nemovitý majetek

ff_mSsTzdjrQli 13 a Dondas ul

Na f siriisstpptky Btetlnánvl-- I

jftv Omate oMrJtel
v odboru pirBl-i-

l_—_

ťabinct Bccr
ZLALOU M ED A LIT

lO srá Jrho ty a KHo osvě

c'tt vlwHaoMl

(kiJedBeJtc ti bedalfka od

Fred- - Krar Brewbf Co

1M7 JiotiMm t- -

TtLxros tm

Předplácejte na Knihovou Ame

rickou Poue Itoo rotní

že děti nenecháme v témže příbyt
ku kde přebývá tuberkulosní ane-
bo že staráme se o zničení zárod-

ku

Byly však i návrhy činěny jak
bylo by lze zlomiti vliv heredity
Nejširší jest ten že žádán zákaz
sňatku osob nemocných Jakkoli
zdá se že by se dal způsobem ta-

kovým omeziti počet ďětí slabých
přece uvažujíce déle o věci té se-

známe že by účinek zákazu tako-

vého byl nepatrný aneb žádný
Povolení sňatku záviselo by

patrně na vyjádření se úředního
lékaře snad dvou úředních lékařů
Ale víme přece že mnoho nemocí

je skrytých tak že je nelze objek-
tivním vyšetřením zjistiti Na př
lze to říci o nervose která se dnes
za disponující moment pro vznik

choromyslnosti pokládá A totéž

platí o tuberkuiose která může

po měsíce i léta býti skrytou než

plnou silou svou se objeví V

takových případech pak by vyše-

tření lékařské nemělo žádného vý-

sledku a nemohlo by se ho pro

povolení nebo zákaz sňatku pou-

žití Ostatně stane se velice
zřídka aby jedna osoba vzala si

osobu o které ví že je skutečně
nemocná '

Dejme však tomu že by zákaz

takový byl vydán vlastně že by
směl býti sňatek jen tehdy posvě-
cen když by se obě stra iy vyká-

zaly vysvědčením úplného tělesné-

ho i duševního zdraví Nařízení

takové mělo by ten účel zabrániti

plození dětí slabých setkalo by se
s úpěchem? Nikoli neboť by se

asi tím více dětí nemanželských
rodilo A na druhé straně jak by
mělo býti zakročeno když po

VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYl

Použijte výhody laciných

Ttletuícn cen jízánícli do Omany!

Přijttte se podlvati na výstavu Včtíí

Amerikv a uíetřlte mnoho teniz

nakoupením vfech potřeb v í

Wmtim
i L BRANDEIS & SONS

MAJITELÉ -

severozápadní roh 6 a Douglus ulic

(ve středu samého místa)

Onaalxa líTeTDr

Čeitl klerkoté c kaliím oddilenl

NťjvétSí távod pro trodej v drobném na

ztípadi 600 prodavučů

$5 fKíírH rdaS fS
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Když přijdete do Omahy navštivte ten-

to ziivod než odjedete
Boston Store lest nejenom tsn nelvStsí

zívod pro prodej v drobném na ztpadfi
nýbrí úroveň ten npJoblíbeoějSI a jM

NSe pravidlo kupovuti i pro-
dávat! pouze len za botové a to za mnoho
milioofi ročně poskytuje nám příležito-
sti kteréž nemá Háaý jiný závod na zá--

Íiadé
a proto mhžem nsblieti Ván? vždy
ibožf za méně peněz než Jiní

Viditelný rrftst naieho obchodu den ze
dne jest příčinou toho že hledíme nspo-koiit- i

pfiní a požadavky uaich odběra-
teli) Nic nepřeháníme každá věc m
prodává podle zásluhy a každý odbor v
našem nemírném závodě fídf se tímtéž
pravidlem v každém jett výběr típlný a
naleznete tu víc co te v něm požaduje
My prodává ne viíe co muž žena aneb

dě ko obléká od hlavy až k natě jakož i

mnohé jiné potřeby domácí jako kober-
ce draperie lněné zboif klenoty atd
Žádáme Vá aby jste považovali nii
to e ra tvé hromaždisti kdvž jste v me-

lte My víme že te vám to vyplatí u nás

kupovali
České prodavače naleznete v každém

oddělení

BOSTON STORE
OlffAlt A

J L BRANDEIS A SONS a_J
JT W Ooraer Istt a Douf las Pi

Zveme vás abv jste awuaovfli sl aál
závod co mfsto kde st sejdete kde si od
ponořte oopit aapiiete a vobec kde vy
konáte ve co třeba kde te nmyjeteavftj
laně pojftssvé pkklíky odloftfte kdeko-
liv během deenl dobr sbě dpotfMt
My ošetříme váie paklfky a dáme vám
aě ebeekv beze vil vfloVy Pro žtmtké
vydržajem zvláátaí pftjiaael pofcej

KENTUCKY A KEARSARGE

Bitevní lodS Kentncky a Kearire s nimiž brzo budou konatl se zkouškv mají
snosnosti lt535 tun a cena každé obnáíf #3150000 Každá z nich jest 808 stop
dlouhá 72 stopy a 5 palců řiroká a 23 stop 6 paleb obnáM ponor Tyto lodi
budou a nejraocn&jSích v naíem námořnictvu

0 tuberkuiose

Napsal MUDr Vladimír Prelninger

O jedné cestě kterou dle obec-

ného domnění mohla by tuberku-sn- í
nákaza do těla vniknouti ne

zmínili jsme se v předchozím

poněvadž dle nynějšího stavu

otázky té pohlížíme na věc jinak
než jak posud o ní souzeno
Míním tu dědičnost která se tak
často jako příčina nemocí obviňu-

je Otázkou je: může nákaza

do těla dětského vniknouti je-- li v

době plození jeden z rodičů tuber-kuloso- u

stížen aneb je-- li matka

před narozením děcka nemocí tou
zachvácena (kde by pak nákaza
oběhem krevním mohla se do zá-

rodku zanésti) Jen když by v

dítěti hned při nebo již před po-

rodem zemřelém nalezeny byly
bacilly mohlo by se o přímé dě-

dičnosti mluviti Jako v jiných
otázkách které lze pouze bedlivý-
mi a dlouholetými studiemi rozlu-šti- ti

jsou mínění o otázce té

různá Kdežto Landouzy Ver-neui- ll

Martin Baumgarten a jiní
pokládají nákazu plodu přímo z

matky za možnou popírají ji Fir-k- et

Sanchez Toledo Cohnheim a

jiní K pracím těm řaditi lze práci
našeho badatele dra Honla který
pathologicko-anatomický- vyše-

třením novorozenců a dětí před
narozením zemřelých dokázal že

jsou případy kdy tuberkulosa
vniká dc foetu že tedy rozhodně
lze mluviti o skutečné dědičné tu-

berkuiose Zjev že jen u malého

počtu dětí které z tuberkulosních
rodičů pocházejí se nemoc sama

brzy po porodu objeví a že ve vět-

šině případů zůstane dlouho skry-
tou (latentní) vysvětluje Honí
tím že bacilly nenalézají ve foetu

dostatek kyslíku pro vývin svůj a
tím že buď jsou ve vývoji svém

zadrženy buď i odumírají
Ovšem jsou případy ty velmi

vzácné a vzhledem k ohromnému

počtu úmrtí tuberkulosou ani na
váhu nepadají proto přímou dě

dičnost jako příčinu tuberkulosy
nelze ani mezi příčinami uváděti a
mohl tedy profesor Loefler na po-

sledním sjezdu Berlínském právem
tvrditi že dědičná tuberkulosa
vůbec neexisuje

Ali na druhé straně heredita
má pro vznik nemocí vůbec a sou-

chotin zvláště jiný též velice zá-

važný význam Bývá totiž pózo-
váno Že rodiče slabí nemocní

plodí děti slabé spíše nemocím

podléhající Že tedy děti z rodičů

takových jsou disponovány (ná-

chylný) k té neb oné nemoci A

tak zvaná disposice (náchylnost)

jest přímým následkem dědičnosti

která nepřímo prostře 1piet vím

oné choroby půobL
'Je-l- i na př otec v době zploze-

ní avébo děcka cburav nebývá
dítě to silné a snadněji pochytí
nákazu tuberkulosní je-- li v pří-

bytku dotyčném osoba nemocí

tou stíiena Tu pak působí pro
vznik souchotin dvojí moment

ravská Orlice'' se nyní dovídá že

se skutečně činí přípravy k tomuto

sjezdu a sice jak v Petrohradě
tak v Paříži Zde zvolen již jest
zvláštní výbor v němž zasedají
mezi jinými prof Louis Léger
Dérouléde a Millevoye Komité

toto má dva sekretáře Rozumí

se samo sebou že nejde zde pouze
o sjezd slovanských novinářův

nýbrž o sjezd všeslovanský
vůbec takový jaký byl v r 1848

což třeba k vůli vyvarování omy-

lů zvláště vytknouti

Anglická námořní moc

Ve výroční zprávě anglické ty

nedávno vydané jsou
innohé zajímavé záznamy jež jas-

ně naznačují ohromnou převahu
této země nad ostatními velmoce-

mi Námořní odbor anglický po-

hltil za poslední úřadní rok 132-9725-

liber šterlingů což jest
více o 14 milionů liber nežli roku
minulého - Mužstva v námořní
službě jest zaměstnáno 1 10640
čili o 4250 více než před rokem
Avšak ani tato ohromná suma

ročních výdajů na námořní účely
a totozaačné množství námořního

vojska nestačí Anglii této králo-

vně moře neboť má v projektu
stavbu množství nových loďí z
nichž některé jsou jii v loděni-

cích rozdělané a některé dokonce
dohotovené Mezi těmito na pří-

klad nalézá se šest bitevních lodí

zařáděných do třídy "canopus''
st: snosnosti 12950 tun jedné
každé a s rychlostí 1%% uzlů za
hodinu Zkoušky a těmito bitev-

ními loděmi koniny budou od
června letošního roku do červen-

ce příštího roku Dále podniknuta
bude stavba šesti nových lodí vá-

lečných zařáděných do třídy
"for-midab- le

z nichž každá bude míti

snosnost 15000 tun a rychlost 18

námořních mil Med odborníky
budí značný zájem stavba čtyř vi

hloubica 44 st a průměrná mořská
rychlost 23 uzly Zde nalézati se

bude 264 prvních kajut se 736

lůžky 100 druhých kajut b 300

lůžky a 282 mezipalubních lůžek

takže celkem lůžkové zařízení

pojme 1320 osob

Rozumí se že k docílení neoby-

čejné rychlosti přeplavních lodí

přihlíženo musí býti vždy k tomu

aby stroje byly nejdokonalejší
Tak na příklad parník 'Campania'
má stroje o 30000 koňských si-

lách "Císař Vilém" o 28000 koň-

ských silách kdežto 'Deutschland'
bud míti stroje o 35000 koňských
silách Vnitřní zařízení tohoto

parníku bude skvostné Jako no-

vinka zařízena zde bude též síň

pr dětské hry a pro tělocvik —

Mezi největší parníky které

projíždí Atlantické moře od břehů

starého světa ku břehům světa no-

vého dlužno čítati následující:
"Great Easttrn' postaven v r

1858 délka jeho 692 stop Šířka

83 st hloubka 57 st ponor

2$yi st snosnost 27000 tun

rychlost však pouze 12 uzlů za

hodinu Parník Paris jenž ne-

dávno vjel na riiělčinu odkud po-

dařilo se ho po usilovné práci v

těchto dnech zachrániti byl po-

staven r 1888 délka jeho 560 st
šířka 63 st hloubka 42 st ponor
26 st snosnost 13 tun a ry-

chlost 20 uzlů za hodinu "Cam-pania- "

byla postavena r 1893

délka její 625 st šířka 65 st
hloubka 41 t ponor 28 st
snosnost 19000 tun rvchlost 22

uzlO "Císař Vilém Velký" po
taven byl r 1897 délka jeho je
649 at šířka 66 st hl ubka 43

t ponor 29 f snosnost 20000
tuo a rychlost 2135 uzlů "Oce-

ánie" potavna jest r 1899 a bu-

de míti délka 704 st lířku 69 at
hloubka 49 st ponor 32 Jí st
snosnost 28500 tun a rychlost 20


