
Pokrok západu 1

bavu v ní odbývanou Kárala prý
jednu ze svých žaček že při ve

řejném představení tělocvičném sJ3ieaé ženu---
atréda(cf Spatnou krvi nebo Jinými zly
k Jakým ženské pohlaví Jo Hóchyltio na
leznou itiatf zdraví budou-l- l uživatl

DRA PETRA HOBOKO
Ponie místní Jednatelově Jo

prodávají nebo přímot

Dr PETER FAHRNEY
112-1- 14 So Hoyne Avenue - - - CWcaeo 111

značná že dráha střely ani v nej-vyŠší- m

místě nepřesahuje výšku
člověka
Z pikrových sloučenin užívá se

nejvíce pikrátu amonatého a dra-selnaté-

ale při obou musí o to

býti postaráno aby předčasně ne-

vybudily nárazem při balení a za-

sílání nebo při samotném výstřelu
v hlavní poněvadž by se jmenovi-
tě při tomto posledním případu
dělo roztrhlo Rovněž musí k lát-

kám těmto býti přimícháno kysli-kat- é

sloučeniny aby se při hoření
zamezil kouř a spálení aby se
stalo co nejúplnějším Za tím

účelem přidává se salnytru jako
do prachu
Milinit a lyddit skládá se z ky-

seliny pikrové která jest do tvaru

malých zrnek vpravena Každé
zrnko pak obaleno jest jemnou
vrstvou nitrocellulosy Tento obal

vytvoří se tím že se zrnitá kyseli-
na pikrová ponuří do roztoku ni-

trocellulosy v étheru načež se vy-

pařením étheru ona jemná vrstva

nitrocellulosy na každém zrnku
sráží
Melinit obsahuje tudíl vedle ky-

seliny pikrové asi 3 až 5 proc ni-

trocellulosy Ale původní jeho
složení nevyhovovalo praktickým
požadavkům neboť r 1887 vzBal
se sám a vybuchl v arsenálu v

Belfortu granát plněný melinitem

při čemž usmrceno a poraněno
bylo 16 dčlostřelců Později byl
upraven Berthelotem a Sarranem

původní Turpinův melinit tako-

vým způsobem Že předčasné a ne-

místné výbuchy jsou nyní úplně
vyloučény
Vedle těchto výbušných pikrátů

známe však veliké množství třa-skav- in

jiných Podle zápalné te- -

Lyddit

Co jest lyddit?
Jest to třaskavina vyráběná

v Lyddu v anglickém hrabství
Kentu Co do lučebního složení

náleží mezi třaskaviny pikrové a

jest totožný s třaskavinou Tutpi-novo- u

dříve již známou

Všechny tyto pikrové třaskaviny

vyrábějí se z kyseliny pikrové též

zvané trinitrofenol nebo trinitro-monoxybenz- ol

Jest to ústrojná
kyselina která se po továrnicku
z fenolu vyrábí Krystaluje ve

žlutých lístcích které se ve stude-

né vodě nesnadno v teplé však a
v líhu velmi snadno rozpouštějí
při 117 st tají a rychlým zahřátfm

třaskají Sloučení této kyseliny
šlovou pikráty a sloužily již před
20 lety k výrobě bezdýmného pra-

chu známého pod jmény prachu
Designollesova FontainesovaBa-boeulov- a

Borlinettova Heraklinu
a prachu zeleného
Avšak teprv od r 1885 obrátila

se pozornost širší veřejnosti na

tyto látky když francouzský che-

mik Turpin vyrobil dvě nové třa-

skaviny melinit a lyddit

Zejména melinit byl neobyčejně
vychvalován pro svoji neobyčej-
nou výkonnost výbušnou a tajem
nost francouzské vlády s níž hle-

děla všechny zprávy o výrobě me"

Hnitu potlačiti zvýšily přirozenou
měrou zvědavost ciziny ua míru

nejvyšší Avšak při obou těchto

látkách nešlo o výrobu puškového
nebo dělového prachu nýbrž jen
o náplS bomb a granátů k čemuž
se právě pikrové třaskaviny proto
výborně hodí poněvadž mají veli-

ce krátkou dobu výbušnou a tudíž

neobyčejnou sílu trhací (brisanci)

Lee-Glass-Andre-
esen Hardware Co

— to velkém : --—

Tlačení vyráíené a lakované plechové náčiní- - --Cínován plech
řeleanjí plech a kovoví zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbranS náboje a sportovtké zboží

t2!9-'22- 3 Harney ulice

South Omaha Brewing Co
B TBTTEE8 aaaajiteE

vaří

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláMní druh "Paie Export"
Teleion v South Omuze 8

iltupcej SI3STKIXJ3LjE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce ——a

ČEŠI Y AMERICE

H V Chicagu zemřel náhle starý
český osadník Tomáš Schwartz

který prý před více jak 30 lety
tam zařídil první českou pekárnu
Před několika lety byl raněn mrtvi-

cí po jedné straně těla jinak ale
se cítil zdráv až 6 června neoče-

kávaně zemřel ve stáří 62 roků

H Poslední bazar v CleveSandu
ve prospěch Národní Síně české

podniknutý vynesl přes $2300
čímž dluh na budově váznoucí
snížen byl ca $3 000 Prázdný
pozemek u NárSfně se nyní upra-

vuje ve slušnou zahradu aby i

okolí budovy se stalo příjemným
Jestli pak se také naše česká

Omaha kdy na něco podobného
zmůže?

II Ku sletu sokolskému v Cle-land- u

se konají pilné přípravy a

tamní tři sbory sokolské již od

nynějška pilně upravují a ozdobují
své sokolské síně V pondělí 20

srpna bude uspořádán výlet všech

českých spolků a pro průvod ulice-

mi se přistrojí asi 14 alegorických
vozů Patronát Nár Síně Česká
Beseda Velkořády ČSPS aČSB
P J se chystají ku vyzdobení po
jednom alegorickém vozu Závody
sokolské uspořádány budou 7 úte-

rý 21 a ve středu 22 srpna v

Central Armory v největší to bu-

dově v Clevelandu

1 V townu Franklin ve Wis-consin- u

založili si čeští občané
klub který po dosažení dostateč-

ného počtu členů se hodlá připojiti
k Západní

Česko-Bratrs-
ké Jed-

notě

1 Českému farmáři Ant Jeřáb-
kovi v Kewaunee okresu zabil
blesk v konírně koně v kravíně

pak tele obytního stavení upro-
střed obou stájí se nalézajícího se
však nedotekl
f 1 V townu Franklin ve Wis-consi-

vynikl ze všech žáků nej-

více gletý Josef KunešAč vzdálen
od Škoíy 2% míle nevynechal ze
180 dnů vyučovacích ani jediný a

předstihl ostatní spolužáky v umě-

ní značně V městech se najde
málo tak pilných žák l ač mají
školu takřka u huby

1 Ve prospěch české svobodo-

myslné Školy v New Yorku uspo-
řádané zábavy vynesly následující
čistý výtěžek: Obec Žižkovská

vytěžila ze sedlecké pouti $13440
humoristický kroužek $11711 a

DělnickýSokol z přednášek $4389
Výtěžek jen ode tří spolků obnášel
skoro $300 a proto česká svobo-

domyslná škola v New Yorku ač

její vydržování vyžaduje přes
$1000 každého roku zdárně po

METZUV ® PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém Metzflv ležák Objednávkám věnuje se

západč za nejlep&í uznán

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá Yýtečný ležák

obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

NejpBtnBjší Máry i pinoTími ráfy opatřené zaMlTaily pro nony r zimč

Telefon 257 311 Paláce

OMAHA NEBRASKA

zvláStní pozornost

Stables 1623 Davenport St

aazaeno 71ml

$3300
fcJúóů

13850

{3850

jinými cvičcnkarm spolupůsobila a
A _ ' ! t vi 1

um pry si nejen na zoravi uskočil-l- a

ale i své úlohy zanedbala Uči-

telka ona se měla k žákyni vyslo-
vit! že neměla do té špinavé a

zaprášené místnosti choditi což

vyvolalo hněv mezi Čechy cleve-

landskýmí Ve schůzi Patronátu
Čes Nár Síně byla vzata záleži-

tost ona na přetřes a tu sc některé
zástupkyně vyjádřily že dotyčná
učitelka rozhodně popírá že by
se byla nešetrně o Národní Síni

vyslovila a celá ta záležitost byla
odkázána výboru k vyšetření

1 Český policista Vilém Horšák
v La Cross Wis rozháněl kluky
když se prali na ulici při čemž

i7_etého Weigla kopnul a klackem
udeřil Byl za to žalován a po-kuto-

$1 a zaplacením útrat

poněvač prý přestoupil svoji prá-vom- oc

Policista nemá dle roz-

hodnutí soudce právo někoho
tlouci když se mu neprotiví
nýbrž jej jen zatknouti
1 Jak jsme již několikrát ozná-

mili podal český školní rada pan
Walleck návrh v chicagské radě

aby se vyučovalo cizím jazykům
ve všech veřejných školách v nichž
žactvo některé cizí národnosti tvo-
ří většinu Nejpádnějším argu-

mentem proti přijetí předlohy té

bylo že se o ní mimo p Wallecka

žádný nezajímá a že si toho občané
těchto cizích národností vlastně

ani nepřejí Následkem toho se

počínají trochu Čechové chicagští

hýbati aby požadavku tomu do-

dali váhy ale pro mnoho pikniků
ca to teď nemají mnoho času

Teprve Sokol PlzeBský a Slávský
se ozvaly ve - procpěch návrhu
Walleckova — ty ostatní české

spolky chicagské snad začnou

hartusiti až návrh ten bude ve

školní radě dávno pochován Tak

je s námi Čechy všude pro samé

zábavy a štvanice nemáme kdy

mysliti na vážnou práci národní

Pohleď do svého zrcadla
Vidíš jiskrní oři zdravou Junon kŮ2i elmSki

vfnz a milý tvar? Tato vibnnuí j bíb!"'
dobrčho zdraví rak li ona schází jest skoro

vždy nico v nepožídkn v dtstlnktnich žens-

kých ústrojích Zdravá menstmálol ústroji
znameoi zdraví a krtsn na všech místech

McELREE'S

VVine of Cardui
Udí ieny krásní a zdraví Ono trefí kuřen
všech jich nesnázi Nestává měsíčního nepo-

řádku bolesti neb bolení kteří by ono nevy-hojll-

Ono jest pro vjkvíiajícl dívku pro
zaměstknanoa ženu a pro pnul dospívající ku

změně života VkaMÓ pokusní Irísi v žin-kí-

životě ono přinese zd ovl sílu a stesti —

Stoji $100 od prodávačíl 1 'kil neb od vyrňbi

telí: "The Cřattancoga Mediciue Conjuany
Chattanooga Tenn'

C-ř-~ Česká íítací látla se „a"le na požádáni

Paní ROZENA LEWIS i Ocnaviiie Texas

praví :— "Byla jsem iuAmiciimiI pheatávkaml
trápena strašnými ble-tm- i hlavr a zail k

byla jsem fiplně vyhojmia Vinrm oř ťartlni"

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze froo ročně'""" ":

THERE NEVĚR WAS BUT ONI

ELDREDGE
It was claced at tht tVíahst SfanUnl
years ago and it is right there yet

ROT H0W CHEAP BUT HOW G00D
NOT H0W TRASHY BUT H0W RELIABLE

THE OLD REL1ABLE ELDREDOE

The Wheel that has for years held the
Endurance Recorda ofthe World

The Wheel that Rnns Easier than any
other

The Wheel that is always te

ana Aneaa wiin improvemenu
A WHEEL TO BE PROUD OP

Eldkedgk Ridsrs ARK Respected
Eldredgs Ridebj Gkt Satisfactiov

err cataioouc
ano ecc WKV

Ratlcnal Sewte tiachlse Co

BCLVIOCRC IU

pozemková a pojišťující kancelář IT'
V L VODIČKA 213 jižní 13 ulice

Prodává nemovitý majetek v sever a jíl Omaze jakož t pozemky na venku
Pojišťuje proti ohni u neJlepSích pojišťujících společností
Obstarává práva vlastnické [abstrakty]
Prodává přeplavní lístky za seJ nižší možné ceny a zasílá peníze do všech čá-

stí zemí ttakousko-Uhersk- a

Vvbotovuie zápisy hypotéky šminky náiemné smlouvy poslední vfile atd
vse za mtrne ceny a k upine spoitojenosu

POPULÁRNÍ jižní
Slečna Marie Johnetonova získala si skvčlé pověsti spisem Nabýti a udržet! [To

nave ana 10 noia) Kterýžto nistoncKy roman ao&el letos nejvetsmo rozšíření
SI JohnMonova nnrodik se ve Virgiuii ale od tékolika let sídlí v Birminir- -

HAMBURSKO-AMERICK-
A LINIE

Nejvétší "paroplavební společnost na svAté
1

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur-

ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

Hambursko-Americ- ká Linie Jest ncjstarSi Nfimecká Trans-Atlantic- Paro-

plavební Společnost a vlastní 147 íodí majících tíbrnou snosnost 425767 tun 70 z

téchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSrobových parolodí které ku

cestujících zvliiSť zařízny Jsou Takový počet parolodí nevlastní iadná
fiohodlí Ohledné přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG -AMERICAN LINE
New Yort1159 Raniolpli Street CMcago 111

neb Jejich jednatelů -

Paroplav Spol
Sev-nemsck- ého

Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 daí 15 hod a 10 minut _

' Přeplavní ceny
Po parolodích expressních z New Yorku do Břemen

„ t a

ejtpreggnfcn t Břemen do ?ew Yorku
" " " " '

pravidelných z "_

kračuje
1 Páně Viiímova houslová ško

la v umcagu poraaa 10 června v

Kimball Hallu veřejný koncert
Na programu se nalézá 10 hudeb
nich čísel jež při koncertu tom

provedena Dudou ale mezi nimi
nenalézáme ani jedinou skladbu
českou

1 Rudolf Wagenknecht z Čes

Budějovic pro nějaké nepěkné
kousky musel opustiti starou vlasť
a odebral se do Chicaga Měl

vzdělání a dopídil se tu rázného
zaměstnání ale jeho nejmilejším
dílem bylo žiti dobře na cizí

útraty Konečně jej přijala Metro

politan Life Insurance společnost
za agenta tu však Wagenknecht
pracoval jen tak dlouho než se

mu podařilo zmocniti se větší

částky peněz Jen asi tři týdny
dělal dobrotu ale když skolekto-vs- !

značnější částku peněz práskl
do bot Aby pak se mu na té
daleké cestě šírým světem nestý-
skalo vydlužil se od krajana Ma

rečky housle jimiž by se mohl
obveselovati a s těmi se vydal na
cestu Bude prý cestovati s něja
kou společností jen ale jestli mu

policie cestování nezkazí

"5 Při osadě Taiton Tex 'zabil

blesk Vine Turaska když v poli
oral Pohřeb jeho odbýván byl
za velikého účastenství okolních
rolníků na hřbitov v Nada neb

byl Jurasek velmi spořádaným
mladíkem

H Clevelandjak se zdá se bude
moci honosili ze všech česko-ame-rický-

osad největším počtem
českých učitelek Kdežto nyní
tam působí na veřejných Školách

již asi 20 Českých učitelekobdrže-l- o

dalších 7 diplomy z Normálky
které je pro místa učitelská oprav-Bu- jí

Učitelský ústav v Clevelandu

absolvovaly letos 92 kandidátky
které se učitelkami státi chtí a

mezi těmi se nalézá 7 českých
dívek

'í Mezi clevelandskýmí Čechy
vyvolala pobouření zpráva Že

jedna učitelka ve veřejné škole po-

haněla českou Národní Sífi a zá

spisovatelka

jak v této zemi tak po Evroně Prvním
irnaoners oí Hopej

ploty a dle výbušných účinků ro
zeznáváme hlavně troje druhy
těchto

________
látek Impulsivní třaska

1 w w

viny spaiuii se poměrné zvolna a
slouží především za náboje střel-

ných zbraní méně pak k účelům
trhacím brisantní třaskaviny se

spalují velmi rychle téměř rázem
a mají proto velký účiaek trhací
pro kterouž příčinu se jich užívá

výlučně k náplni granátův a k

trhacím třetí skupinu zo-

beme pak fulminantními třaskaví-ná-

a ty vyznamenávají se snad-

nou zápalností a zároveS prudkou
výbušaostí pro kterouž příčinu
slouží hlavně jako zápalky pro oba
první druhy třaskavin
Podle svého vnitřního složení

rozdčlují se třa&kaviny na mecha-
nické smíšeniny a lučebné slouče-

niny Ve smíšeninách bývá ob
sažena především některá kyslíka-t- á

sůl (ďusičaan nebo chlorečSau)
pak snadno hořlavé látky jako

prach uhelný síra cukr a p
ve sloučeninách pak bývá dusičfian
neb jiná výbušná sůl některé
ústrojné látky jako jmenovitě
bavlny nebo dřevoviny (cellulosy)
či škrobu glycerinu a j v Látky
tyto nasycují se kyslíkem a dusí-
kem pomocí kyseliny dusičné za

přispění kyseliny sírové přísada-
mi rozličných látek dodává se jim
pak praktické upotřebitelnosti
Třaskavé smíšeniny skládají se

z pravidla z dusičnanu draselna-téh- o

(salnytru) jakožto látky té

prachu uhelného jakožto
hořlaviny a ze síry jakožto přísa-

dy která nejen hoření podporuje
nýbrž i trvalost třaskaviny zvyšu-

je Takovým spůsobem složen

jest obyčejný čili černý prach
střelný prach hnědý Neumeyerův
Champyův Bennetův a j v

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze i 00 ročně

hamu Ala Cestovala velmi mnoho

spisem jejím cylí Zajatíl A mlcje

Cím pomaleji která třaskavina

shořuje tím méně trhá ale tím

lépe hodí se za náboj střelných
zbraní poněvadž působí v hlavni
tím delším účinkem na střelu Při

náplni granátův jest však požada-
vek právě opáčný: je-- li doba ho-

ření [čili proměny v plyny] dosti
krátká nabývá třaskavina tak mo-

hutného účinku trhacího že do-

vede na př i v otevřeném prosto-í- u

proraziti desku Železnou nebo
rozraziti vrstvu kamennou '

Vlastnost tato souvisí pak s výš
kou teploty zápalné při teplotě
nižší bývá doba hoření delší a bri- -

sance mensl - pf 1 teplotě vyssí
jest hoření kratší a brisance větší
Rozdíl ten poznáme velmi případ
ně na těchto dvou příkladech Vy- -

tvoříme-l- í z 1 kg střelného prachu
kostku o straně 10 cm potřebuje
ke svému shoření 1— 100 vteřiny
upravíme li však z 1 kg dynamitu
krychlí o straně 9 cm shoří již za
1 —50000 vteřiny

1

Kdybychom k výstřelu do pušky
místo prachu užili dynamitu roz-

trhli bychom výstřelem sice hla
veň ale neudělili bychom střele
žádné značnější rychlosti

A toho právě na každém střel-

ném prachu zase žádáme aby
střelám dodával rychlosti co nej-vět- ší

zároveS při tom ušetřuje
hlavně a jejího zřízení vnitřního
Neboť zajisté střelci ca tom jest
záleženo aby co nejdále dostřelil
a co nejbezpečněji cíl trefil To

pak závisí oboje právě na rychlo
sti střely Čím jest rychlost větší
o to doletí střela nejen dále nýbrž
letí zároveá mnohem plošší dra-

hou z čehož právě plyne větší

pravděpodobnost výstřelu —Tato
okolnost zove se pak ve válečni-

ctví rasancí výstřelu Podporo-
vána jsouc kulelovitou přibroce-nost- í

střely samotné bývi při
moderních pálkách rasance tak

KLAVKÍ Ú&ADOVNA:

OBLBICHS CO
HLAVNI JEDNATELE PRO ZÁPAD

S ClsL-vassezilu-
Ls c5s Co

a9a Cajfloorx_ StXMt Clxicagro XII
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Národní Tiskárny v Omaha Neb
I VYDANÁ BYLA:—— ——

Sbírka písní Národních a vlasteneckých

I Jest to sbírka nápivů upravena íásteínř v slohu lehkm fd- -

stetnl tlUtrn pro piano neb organ na dví ruce

i Sbírka tato je o 64 stranách velkosti 10 palce délky při 7 palcích
S lířky a obsahuje 96 písní národních a vlasteneckých a bude dojista
S vele vítanou v kaidé rrdini kde ceaký zpiv m pěstuje

i Ceia Stírky ilpivl dot) I se Zpívilíkea (fextea)
cfeiiií $150 zásylkOB vypteceioi

S Objednat! lze pod Jednoduchou adresou:

I IMrcdsí Tlskáru Osuta Nefcriska

iwsssssesssvc


