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Upotřebení elektřinyTo na Cechy alt neplatí Tak

dnes slyšet všady Posl Udržal

Hymna boerská

Znáte ten lid jenž je jak lev
a přec jej rabem zvou

jenž obětoval statky krev

Ma mami maminko mamou- -

NOVINKY Z ČECH

Ptrodal Isformuca od sprovodaja "Pok Zap'

V Praze dne 6 pros '99

Clsar postoupil Mst své" (trendy nástupci —

Cl
Jakého upotřebení má již nyní

síla elektrická toho nejlépe lze

viděti u vodopádů Niagara Tam

ve sněmovně pravil Že ani slovo

a milost s trůnu Čechy neobloudí

Nezbytnost sem nezbytnost tam

Němci hrozili a hrozí že proti

škul Přijde k nám také Santa

Claus? Viď že přijde?

stvu V pecích elektrických se

železo ocel a jiné kovy nejen

roztaví ale i vypaří velmi rychle
Ohnivzdorné cihly jsou známy co

nejvíce žáru vzdorující' ale cihla

taková vložená do elektrické

pece rychle se roztaví jako máslo

a netrvá to dlouho že shoří úpl-

ně aniž by po sobě zanechala

Tato otázka v různých varia

cích a miliony ústy drobounkých
cvalíků pronesená hučí mně nyní

české obstrukci provedou parla-

mentní boj A český lid odpovídá:
"a my latím zastavujeme přene-

senou působnost v obcích ale vy- -

stále v uMch — Viď že přijde?

Cesko-oCmcc- k j smír umřel
—

— Črtká obstrukoe — Biátnl uesbjtnostl
na Čechy neplatil — Oppoilíoi ruch a de-

monstrace v Čechioh — lan obtell pomoci

nalita financím lemskuo — Prloc Švar-cenbe-

a íeski obstrukoe — BibSs

byl zařízen tunel odvádějící ma-

lou část vody která se řítí s

obrovského vodopádu a vody
tím tekoucí upotřebeno

bylo ku hnaní elektrických strojů
Tímto způsobem se tvoří síla

obnášející asi 50000 koňských

dosti malého oharku — těší se každý drobeček sotva

že rozoumek jeho počne chápatihražujeme si právo odpor proti
vládě stupnovati prostředky dů

pro právo volnost svou?
Sem bojovníci vlajka věje

již konec útrap muk

svých otců zná již chrabré děje
náš bojovný náš bojovný

bojovný volný pluk!

Znáte ten kroj tu drsnou pláB

a přece plnou zdob

jíž skryla Štědrá Boží dlaB

své dary do útrob?

Sem Boerové zni slavně písní
lid ční tu v právu svém:

kde puška hřímá v boje tísni

tam Boere tvá jest zem!

co to znamená obdržeti dárek od

Santa Clause A každá matinkaObrovský závod
raznějšími! — Ai tu je naše smi- -

řovací nálada Ptáté se na konej?
Největší továrnou na vyrábění

takového cvalíka sotva stačí odpo-vída- ti

přikyvovati a napomínati

aby jen byl hodný a poslušný jiželezničních oarostrojů na celém
O jn kdyby jsme my Čechové

chtěli a vydrželi všichni Za mě-

síc se s námi jedná v rukavicích a

sil a na místě kde se elektřina

vyvozuje povstalo nové město

nazvané Cataract City Vznikly
tu nové továrny hnané silou

elektrickou odtud pak vede dráha

hnaná elektřinou do Buffalo 34

túíle dlouhá Avšak i v Buífalu

světě je Balďwinova ve Filadelfii

Císař postoupil ťdst agendy arci

viv Ftrd ďEste Týž v neděli

přijímal audience Z toho vznikly

zprávy o tom že ranila cfsaře

mrtvice V Praze bylo pověstí

plno
Funus smiřovacl akct Nedoho-

dli se Ale pro slušnější funus

zvolili subkomitét aten se rozešel

s nepořízenou Nu my to psali

se slavnosti! tváří České pulty V říjnu se v ní pracovalo 26 dní a

za tu dobu se tam zhotovilo 140říšbké radě poprvé zahluČely

nak že Santa Claus se rozhněvá a

nepřinese žádný dárek Toho

matčiny hrozby! Na sloví-

čko poslechne takový capartíček
otáčí se jako šamrha po světnici

lokomotiv V listopadu se pra
covalo a dní a zhotovilo se qa

včera 5 prosince Zdržely tím

hlasování tak dlouho až měli vě

šinu pro prodloužení debaty o

rozpočtu

lokomotivytakže průměrně se udě
modré i nebes by snesl matince

jen aby Santa Claus se nerozhně

Ta krásná zem ta krásná zem

toť naše drahá zemi

Znáte ten kraj v němž zášť ni

[hněv

jen čest má stany své

jejž závistivý britský lev

na smrtelný boj štve?
1 V L Ě

Uvízlo se na dvou návrzích První lají každého dne 4 parostroje V

roce 1800 se vyrobilo v závodu

samém došla elektrická síla od

vodopádů niagarských sem vede

ná velikého upotřebení Nejen
že se jí ženou všecky pouliční

káry a osvětluje celé město ale

ještě mnohé továrny sýpky zve-

dáky a jiné stroje se ní pohánějí

OpposHnl ruch a demowtrac v
je Fuchsův aby zvolen byl jazy

tom Q46 lokomotiv avšak od té
val a na něho nezapomněl A

matinka s blaženým úsměvem na

rtech kochá se pohledem na své
Čechách a na Moravě neutuchajíkový výbor a ten aby vypracoval

ďoby se poměry velice změnily
jazykový zákon - Kdyby tak neu Demonstace trousí se dále po

venku kde dosud nebyly zvláště Kdežto tehdy se vyráběly stroje
činil zavede se čeština do českých

4rt -- SO tun těžké nyní se zhoto
miláčky ačkoliv mnohdy srdce jí
krvácí při myšlénce že snad přece
Santa Claus na ně se rozhněvá a

a emííenvch okresů co řeč úřední židům vytloukají se okna všude
vuií od 00 do 120 tun vážící lo

V Israeli z toho strach Budou— Druhý návrh protože Češi
komotivy! miláčkům jejím nepřinesenicvydávali český židovský list Ve

třech dnech sebrali přes 60000 zll Od roku 1893 ochabla výroba Vždyť manžel její nepracuje již

Buffalo má lacinou vodní do-

pravu a proto je tam palivo velmi

laciné Ale vzdor tomu lze tam

nyní viděti mnohé komíny továr-

ní z nichž se žádný kouř nevalí

poněvadž stroje továren těch jsou

hnány elktřinou V několika pi-

vovarech ve všech obilních sýp-

kách a v četných menších dílnách

první nepřijmou neboť slib vůbec

je u nich po zkušenosti bezcenný
— a kdo ví jaká vláda přijde do 4

měsíců — tož Poláci učinili druhý

parostrojů takže se v Baldwinově dlouhou dobu a záloha jest již téUčme se Opposice se šíří pak

Nuz vznuru uoere v cesinem

[vzplání —

zná puška tvá svůj čas!

Kéž Bůh nám dá své požehnání

pak's bojem volný zas!

Již Pána chval již Pána chval

jim volný budeš zasl
Z "Besed Lidu"

Velké solné jezero mizí

Velké soloé Jezero poneoíhlu vysychá
Zemřznalcl tvrdl fe zmizí úploc běbem

měř vyčerpána! Avšak ona se vyhloubí všude Celé okresy so továrně pracovalo jen málo až

zase rokem loňským tu nastala

bývalá činnost Nyní zaměstnává
návrh blížící se našemu námi už lidárně vypovídají hejtmanstvím nasnaží aby 1 ty její cvalíčky na-

vštívil Santa Claus a kdyby pooznámenému: Kindinger a byro
závod ten 7250 dělníků kteří upo slední cent na to měla věnovati

a místodržitelství veškeru přene-

senou působnost vrací jim úřední

listy a vše německé neb německo- -
kraté pryč český jazyk v českých

třebují k práci stroje nejnovějších
se upotřebuje elektřiny co hnací

síly a to se zmáhá téměř den co jen když potěší svá robátka Jakokresech zaveden političtí vězfio
soustav Hlavně pokrok velektro šlechetná jest takováto marnotrat jednobo století Nebude pak dic nezlí

lesknoucí se loHsko soli oa miitě kdo

jest nyní jeden z divu světa To J't běntechnice přeměnil výrobu parostro" nost! —
vé propuštěni a odvolání vojska a

četníků cizých Tohle zas nepři-

jmou Němci A tak je po smíru Přál bych si býti zítra duchemjů v továrně té úplně Jsou tam

dva elektrické zvedáky které na Santa Clausem abych mohl vnikAť žije obstrukce! Napřed ne
hražuif Dráči 400 mužů Na zna

zbytnosti národůratito pak povolí

den V Buffalo se nyní používá
asi 11000 koňských sil elektřiny
dodávané od niagarských vodo-

pádů V noci hoří po ulicích

3600 velkých světel elektrických
a v soukromých t veřejných do-

mech se používá světla toho na-

pořád
Používání elektrické síly na

nouti do obydlí lidských a kochati

se pohledem na tu spíci armádumení rukou spustí motorák tle

ktrický zvedák který postaví feonezbytnosti vládám

Dílný parlament Vypad á tak malinkých lidiček jak s blaženým

české vystupují ze spolku červ

kříže atd Takž c k hejtman-

ství musí nyní natáhnout ba musí

přibírati sil Konfiskace ko-

nají teď četníci a obecní policajti
kteří dřív to a mnoho jiného měli

v povinnosti mqou si ruce

Jak chtlji pomoci tem financím

Svolali anketu všech zemských
maršálků do Vídně radili se dlou-

ho a konečně z hory vylezla —

myš — ba ani ta ne Neboť víte

co moudří ti politikové rozhodli?

"Aby se pomohlo zemským finan

úsměvem na rtech chrupají a ve

snách přijímají poklady z nevyčer
hle jak ukazuje obrázek z pondělí

min neb jinou část lokomotivy do

pravé míry již si pak dělnici na

sestavováni stroje pracující daji
do polohy jak si přeji To se

4 prosince: V celé prostranné za

vesken-nozivois- a

přece muzeiuei puuy
na zemi prodloužili jittliže chceme
ZAdný smrtelník není prost nebezpečí
nemoce avšak jestliže stolice udržuje te
pravidelnou a krev Mstou ocasnými
dívkami Hostetteťsstomacb Bittera pře-

dejde se mnohým nemicem Ony létl

vserbny takové nedubv jako ztieps ne-

stravitelnou dytp-psi-
e žlučnato-- t a ne-

činná Jlra a slabé ledviny Aby jste vy-

varovali se léků padělaných přesvědčte
se jestli zvláštní nás berní kolek kryj
hrdlo láhve

íiejlepší cesta do Kalifornia

jest ve spacím voze touristském

kterýž osobně jest spravován po

burlingtonské dráze Neměníte

patelného pytle Santa Clausoval
sedací síní 25 poslanců Několik

Vidím právě před sebou obraz
českých poslanců skupeno kolem

stane v době kratší než dle starého jak na postýlce takoví dva buclatí
řečníka asi tucet nnych sedí na

způsobu dělníci zvedák mohli př caparti k sobě se tulí sobě šeptají
svých místech a písí různé listy o Santa Clausu a občas v radostpravitianebo rovnají přeplněné zásuvky

místě" parní se osvědčilo v mno-

hém ohledu Nejen že továrna

ušetří palivo a parní kotle ale i

místo jež stroje ty zaujímají a

pak lze udržeti jak venku tak i

uvnitř lepší čistotu Mimo to
není třeba v rozsáhlé továrně to-

lika řemenů ku přenášení hnací

síly s jednoho místa na druhé

ný smích dlouho tutlaný propu
Ostatní poslanci jsou v restauraci V budově kde se hotoví jednot

livé části používá se též vrtáků
cím nedá stát na to nic ale zvýší

se dafi z kořalky (chtěli i z piva) kají dokud bůže spánku nad nimi
na černé kávě nebo kouloarech

hnaných elektřinou jíž se u potře vlaky Jedete rychle Vidíte nej-
-

přirážky z tohoto zvýšení osta- -
es

krásnějŠÍ krajiny na světěbuje též při letování nýtováninou — zemím u vy niavy

perutě své neskloní A pak ty

bujné sny jimiž mysl jejich jest
obestřeoa ty Čarovné cizí světy

jež jejich nevioným zrakům se

hoj toť radost radost

Váš vůz není snad tak nákladnéjiných pracích Zavedeni strojůVy jste nás vytrhly! Zvyšovat do
těch ulehčilo velice práci dělníků vypraven jako palácový spací vůzvedou země bez vás ale což

takže se tolik nenadřou udělajítát nepomůže? Tohle šalamoun
tak pohodlný právě tak dobrý kmnohem více práce a mzda jejichské rozhodnutí věru sluší panu

1 i__x:liest také o mnoho vyšší Dle
jizae

— a skutu o bzuuo icvucjfClary-m- u za klobouk —

všech známek bude rok 1900 nej
Princ Bedř Švarcenberk posl

bohatším u vvrobě lokomotiv co
za Čes Budějovice ondy měl ca

do počtu i co do velikosti Lo
oličské schůzi tamtéž navštívené

mládí šťastného mládí žel tak

krátkého neboť ono zmizí a ne-

vrátí se nikdy víc! —

Avšak buďsi! Ty milý čtenáři

jenž jsi prožil ty šťastné chvíle

nevinného dětství raduj se také!

Odlož starosti o denní chléb za-

plaš chmury s čela svého — máŠ-l- i

totiž na něm nějaké nemáš li

tedy se proto netrap — a sešpul
ústa svá k úsměvu rozumí se že

komotivy nyní stavěné jsou v prů
asi 1500 voliči skvostnou řeč jíž

dokumentoval solidaritu pravice

poněvadž se může postavit! více

hybostrojů elektrických které za-

ujímají málo místa Tím se získá
i na síle hnací neboť při přenáše-
ní po řemenech a řídetích se ztratí

nezřídka až 40 procent síly V

továrně kde jest ku hnaní strojů
třeba síly 60 koní musí býti parní

stroj o 100 koňských silách po-

něvadž těch 40 sil se ztratí třením
řemenů a přenášením síly s místa
na místo To však se při hnaní

strojů elektřinou z největší části

ušetří

Kolem hlavní strojovny vodopá-

dů niagarských povitalo mnoho to-

váren a stále jich tam přibývá
Jsou to průmyslové podniky

měru o 65 procent těžší než jaké
se stavěly před 10 lety a přece se

sám hlásil se k nejostřejší oppo- -

jich vyrábímnohem více ve stejném
sici froc aie ne k oostruKcu

čase než tehdyK čemu z ní tolik stnehu

si pokuřují "činnosti a práce lač-

ni" poslanci z levice nadávají na

českou obstrukci provozovanou

nekonečnými řečmi

Při zvěsti o úmrtí dra Smolky
sněmovna se záhy naplnila tvoři-

ly se skupiny v nichž bylo mluve-

no o zvěčnělém U poslance Ší-

leného jenž té doby stále v pozo-

ruhodné své řeči proti rozpočtu
pokračoval itervenováno aby řeč

svou ukončil Řečník mluvil již
arci 4 hodiny když ustal požádal

předsedu aby k vzhledem k úmrtí

dra Smolky v příští schůzi pokra-čova- ti

mohl ve svých vývodech

Žádosti té však předseda dr Fuchs

nevyhověl Vstal a za hrobového

ticha věnoval vřelou pohrobní

vzpomínku zvěčnělému dlouhole

tému členu posla jecké sněmovny
a jejímu předsedovi dra Smolko-

vi Zdálo se jakoby vznešená

jeho postava s vysoce zajímavou
tváří vzbuzující úctu již pro šediny

ji vrou bicí se vztýčila na někdej
iím předsednickém místě jakoby
duch zvěčnělého vzlétl do sněmo-

vny aby se rozloučil Jaký to

Má Široké vestibuly Pintscbovo

plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanův posluha

jest v stejnokroji Čisté- -

prádlo

postelné pohodlné zařízení k umý-

váni stoly a vytápění Byvše

pevně a těžce staveny jeuou hlad-

ce jsou-tepl- é v zimě a chladné v

letě
Každou partii výletníků provází

zvláštní konduktor z Omahy ai
do Los Angeles
Vlaky vyjížděj! z Omahy každý

čtvrtek odpoledne a přijedou do

San Francisco následující neděli

do Los Angeles v pondělí Pouze

tři dny od břehů Missouri ku pa-

cifickému pobřeží zahrnuje zastáv

Ký div Že tato liknavost šlechty sladkému — kyselý úsměv dostaví
budí podezření Že umírajíc! privi- - Z KRUHŮ Č SDPJ se navštívi li tě na vánoce tchýně

— a odhodlaně připrav se na veej chytla se lidu ale teď ve víru

Owatonna Minn 18 pros selé vánoce! Jestli nemáš ještě
se zas bojí Že by tito kavalíři

dostaly Čechy ve vlek jak to bý
program vypracovaný jak štědrý
den (že štědrý bude o tom snadvalo o tom není ani řeči ale roz-

hodnout by se už měli Ve svůj

prospěch
nepochybuješ) máš užiti tož mile- -

ráď ti pomohu se svou radou kte

které jsou od elektřiny výhradně
odvislé a bez ní by ani možné

nebyly Hlavně chemické slou-

čeniny se tu vyrábějí k jejichž

výrobě se může jedině elektřiny

používati jako je carboruodum

alkali uhličfian vápenatý a křemi-

čitý a j v Žene se tu elektrikou

rá není penězi k zaplacení TedySmis — Polští akademikové v

raze meškají už od neděle Při až v neděli ráno paprsky sluneční ku jeden a půl hodiny v Denver a

půl hodiny v Salt Lake City dvtujeli polsky pozpívati a po české bodati tě budou nemilosrdně do

rozespalých očí a nos tvůj pronáPraze se podívati Byli srdečně

Ctěná redakcel

Byl jsem vyslán naši ctěnou

Jednotou č S D P J dne 34

listopadu 1899 do Haugen Wis

consin abych tam založil novou

ratolesť naši zkvétající Jednoty
což se mně podařilo nad očekává-

ní brzy za spolupůsobení několi-

ka vynikajících našinců S úplným
souhlasem Žádali za uvedení do

svazku Jednoty četní krajané což

jsem dle přání jejich vykonal dne

37 listopadu o 7 hodině večerní

Nové ono'£ílo 14 pode jménem
Ladimír Klácel scalo se novou

uvítáni jsou do dnes našimi hosty
hottěni kam se hnou a tuží s ná

sledovat! bude kávová vůně z ku-

chyně tvé věrné polovice —- ne

nejzajímavějsích městech celé pe-

vniny
Pište si o "íolder'' v němí na-

leznete úplného poučení
J Francis Genl Agt

Omaha Nebr

mi ocel slovanské jednoty Kéžrozdíl parlamentu a činnosti jeho

aspofi table se zdaří My Cechoza dob jeho předsednictví a parla

také papírna která každodenně

sta cordů dříví v papírovou maŠi

přemění Tu lze viděti kterak

se dříví drtí v kaši mění a po ně-

kolika přeměnách lze spatřili jil
na velké válce se natáčející papír
aniž by se tobo lidská raka dotkla

mentem dnešním a nynější jeho
činností Pak schůze dělného

vé potřebujeme ui více porozumě-
ní jako — soli A nejen porozu

máš h ji (totiž tu polovici proto
se nermuť — vstali rovnýma no-

hama z postele tak trochu po so-kols-ku

pěkně ae umyj oblékni

přej veselé svátky nejprvé svým

milým a potom kde komu po té

se pěkně napapej přečti si poho

mění i — součinnosti! —
parlamentu ukončena
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opět umělkyně V osmi leteebeo

Tato papírna vyrábí 135 tun

botového papíru každodenně a

spotřebuje k tomu 100 tun dříví Předseda František Kozlík místo-- dlně ''Pokrok Západu
'
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trochu hospodářem přečti si také
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řečníka činí omrzelým Nutno v Kim pokladník Frant J Koukl
čteš budel mfti již připravený
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života a v síle umění prý

špatné hlasivky či sesláblé (kdož
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se vyrábí též pomocí elektřiny
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tvrdostí se téměř vyrovná diaman-

tu Vyrábí se smísením prachu
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Pisdma: Barier 'Ploch roh l$ m

ttirmntm tftfl hnhnifrok: Předseda Frank Horák mívati AspoB návrh komise tak
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v úkrytu našla a do vězení dosa
koř-skýc- sil elektrického prouduZ ildictvl Šmolková my Čechové

Sýkora průvodčí Frant Dušek
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sloučeniny té ve výrobky
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slunce potom sníh a zase vítr

sníh slunce — inn apríL Tak

jako ve Vídni Raděj dost ai z

téhle psoty vylezem Do jiné?
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