
Pokrok: Západu
Ruská výpravám zjištění zeměOchrt nce v nebezpečí na Koiena "rrosím vas pro

všechno na světě: vezměte si těch

aooo dolarů!''
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RŮZNĚ ZPRÁVY

ChUb %t íaludů — Z Říma se

oznamuje: Že hospodářské a zdra-

votní poměry italského lidu jsou
tak nepříznivé jako v málo které

1

I

Léo pHcbitzI a ním pHcbází

uenioce jater nethtá krev potíže žaludeční ztráta
chutě k jídlu nezážltnoBt zácpa a žluČnatost

ZdroveB vSak pfiehrfzf s DÍra nejlepíí léiWý
prostředek a Km Jen i

V)'&e uvedené nemoci )sou listí používá-
ním toboto vtlkčho

léčivého prostředku vyléčeny

zemi jest 8 dostatek známo Ze
tomto ohledu poměry na Sardi

nii jsou ještě horší než v ostatní
Italu málo kdo by uvěřil Nuzné

poměry sardinského obyvatelstva
však vskutku předstihují veškeré

představy jak možno souditi z

následujícího fakta jež uvádí spo-

lupracovník odborného listu lé

kařského Udává Že chudší oby-

vatelstvo Sardinie— a zámožných
lidí tam skoro vůbec není — po-

žívá chléb jehož složení a přípra-
va již při pouhé myšlence na po-

žívání podobné "potraviny' vzbu-

zuje skutečnou hrůzu Hlavní

součástkou tohoto chleba jsou
žaludy jimž bezpochyby aby se

zmírnila trpká jejich chuť přidá-
vá se trochu hrnčířské hlíny Ža-

ludy se oloupajf namočí do vody
a v nepolévaných hliněných hrn-

cích vaří celý den Voda v níž

se žaludy vaří obsahuje jakýsi
druh hlíny jejímž působením ža-

ludy zčernají Když jsou Žaludy
uvařeny smísí se pečlivě s hrstí

prosetého dubového popele a pak
ještě na chvíli postaví k ohni Z

těchto vařených žaludů připravuje
se chléb tím Že těsto smíchá se

dřevěnými mísidly až tvoří hu

stou kaši Na to se přebytečná
vlhkost vypaří těsto rozdělí se na

placky jež se pak na korkových
deskách dále suší Na konec se

placky osm dní v zimě také

čtrnácte dní udí Ovšem že ani

Sardinii nikdo se nemůže vý
hradně živiti takovýmto chlebem

poněvadž jest velmi těžko ztravi- -

telný Jsou to placky černavé

barvy mají zápach sušených šve
stek jsou měkké a nasládlé chuti

rozdílu mezi kůrkou a střídou
není Dle chemického rozboru
sestává tento žaludový chléb

03 procent rozpustné bílkoviny

t5 2 procent dusíkatých látek

39 procent tuků 81—83 procent
uhlovodíku a as 19 procent pope
le Doporučovalo by se aby ital
ská vláda vystavila tento chléb na
světové výstavě

Jfrfmg n chodil

výjev z Indie popisuje Angličan
Strachan v časopise "Nátuře Ni
tes" Jsa zaměstnán na břehu lo
vením ryb na udici zaslechl i pp
jednou pronikavý křik jenž patr-
ně pocházel od ptáka nalézajícího
se nedaleko Chtěl se přesvědčit!
o příčině tohoto křiku a zpozoro
val vránu jež cosi i
zvířetem r ibo! tvar hned nensshl
rozeznat Zdálo se jakoby zvíře

táhlo vránu k okraji vody Ihned
mu napadlo že to as krokodi!

jenž napadl vránu a chce ji rozsá

pisných Šířek přezimovala dle

zprávy ruské dopravní lodi 'Rurik

Šťastně na Špicberkách Vědecké

výzkumy jsou prý velice uspoko

jivé Pokus podati první zprávy
prostřednictvím poštovních holu-

bů se nezdařil Holubi vrátili se

záhy zpět na stanici Astronomi-

cké a fysikálnl práce byly prová-

děny dle plánu observatoř fungo
vala nepřetržitě Na jaře byla

fotografována severní záře a koná-

na spektro-analytick- á pozorování
Země severně od Keilhaubrae aŽ

k Hedgehogu jest prozkoumána a

jižní Špicberky prokřižovány

Tragickýpřtpad vzdudil nemalé

vzrušení ve francouzské kolonu

Cařihradě Pan Chasseing
aktuár francouzského generálního
konsulátu oženil se před nedáv

nem s dcerou tamního velkoob-

chodníka s vínem Pascalla Auzi-ér- a

Několik neděl po svatbě

onemocněl Chasseing tyfem Těch-

to dnů navštívila jej jeho tchyně

spolu s jeho maželkou Když

přistoupily k loži nemocného a tá- -

zály se jak se mu daří vzal paci-

ent ze zásuvky revolver a vystřelil
na paní Auzierovou jež klesla těž-

ce raněna Na to střelil pacient

podruhé na svoji manželku ale na

štěstí ji minul Pan Auztére slyše

výstřel spěchal ze zahrady ihned

do pokoje nemocnéboavŠak jedva
vešel byl rovněž raněn výstřelem
z revolveru do nohy jež mu musí

býti odSata Poslední ránu na-

mířil pacient na sebe tak bezpeč-
ně že byl okamžitě mrtev

Sociální livot v anglické armádl

Anglický tisk zabývá se v těchto

dnech čile novou knihou nadepsa-

nou: "Sociální život v anglické
armádě" vydanou anglickým dú

stojníkem ve které líčí se život

anglických vojínů a důstojníků ve

službě i mimo ni Anglicky vojín

praví pisatel žije život velmi pří-

jemný někdy bohužel až příliš

pohodlný Autor knihy lituje že

stav důstojnický přístupen jest jen

synům lidí zámožných Kdo chce

býti v anglickém pluku důstojní'
kem musí dostávati z domova

ročně nejméně přes 150 liber šterl
v předních anglických plucích jiz

deckých jest však ročně třeba 600

lib šterl a často 1 více mají-l- i

se krýti výlohy spojené s důstoj
nickou službou Nadání v angli
cké armádě nikterak nerozhoduje
a generál Hektor Macdonal který

postoupil na generála z vojína

sprostého jest v anglické armádě

případem zcela ojedinělým Dneš

ní válka"' praví autor" častěji uká

zala jaké dostavují se nedostatky
ie-l- i v některé armádě nedostatek

talentu Národ učinil by prý do

bře kdyby odvodil důsledky aspoň
ze zkušeností které zaplatil v již

Svtdoml lupičovo Z Pešti se

oznamuje: Úřadník v ministeriu

vnitra dr Geza Málnay vracel se

onehdy o půl noci z budínské pev-

nosti Když se dostal pa tak zva-

né jezovitské schody velmi úzké

kryté dřevěaé schodiště kdež jest
i ve dne dosti šero vstoupil mu

pújčuuou vstříc jakýs muž jenž

jej nejprve prosil o ohefi pak ale

chopil jej za prsa a vyhrožuje mu

že jej skolí žádal jej o peníze
Dr Málnay dal mu svoji peněžen-
ku i 31 korunami avšak lupič ne-

byl s tím spokojen a zvolal: "Ho-

dinky sem!" načež dr Málnay

vydal 6voje zlaté hodinky lupiči

jenž zmizel Den na to dostal

dr Málnay následující dopis: "Ct
panel-Kdy- si měl jsem právo mlu-yi- ti

k Vám jinak přátelsky a a dů-

věrou Ale to bylo před osmnácti

lety kdy my oba jsme byli mladí

a očekávali od budoucnosti čeho

Vv iste dosáhl: vážnost a fitěstíi
V temnu schodu a následkem

dlouholetého odloučení nepoznal

jsem Vás svého spolužáka a bý-

valého přítele Ve Vaší peněžence
nalezl jsem na štěstí Vaši navští-

venku' na níž byla Vaše adresa

Nechci nikterak oloupiti dobrého

přítele a vracím Vám tudíž peně-

ženku i hodinky Prosím Vás

ještě abyste po mně nepátral
setkání se mnou bylo by pro Vás

toliko bolestné Buďte s bohem!

Člověk nešťastný a bídný"— Dr

Málnay t počátku se nemohl ani

vzpamatovat úžasem a nyní vlast-

ním nákladem horlivě pátrá po

bývalém svém příteli a spolužáku

jenž jej v noci přepadl Doufá

ie by jej mohl jeitě zachránili od

záhuby

— Malarii choroby jater Žlou-

tenku větry nadýmání a bolesti

hlavy jakož i choroby žaludeCní

rrlill iistě iieverovy Pilulky pro

jitra Jistý a příjemný proti zác--

cena 35c

Humoreaka od W Wlnterflelda

(Dokoníenl)

"Pane!" vzkřiknul na Nergla

"vy jste netvor bad člověk kte-r- ý

ze žertu se vrhne do vln na
ňe&těstí těch kteH jej vyloví"
Mladá vdova ohlédla se na Ner

gla Je známo že ženy vždycky

mají soucit s muži kteří jsou ni

a trpí Za to ale tím přís-

něji pohlédla na Nothnagia a

pravila:

"Jak mažete toho pána urážet?

Proto snad že pravdu děl? Pane

Nothnagle takové jednání jest
muže nehodné a já příště chovat

se budu dle toho"
Po té pohlédla ještě soucitně

na Nergla a odešla

NothnagelAbyl v prvním oka-

mžiku jako zničen Pak ale se

rozvzteklil
"Nuže vy — egyptská metlo

jste nyní spokojen? Moje svatba

je v nivec obrácena — vámi roz-

bita!"

"Ah" odvětil klidně Nergl

"to bych litoval té dámičky
nebudete-l- i chtít vy já —

já bych byl s to nabídnouti jí
svou ruku
"Tak!" křičel Nothnagel "Ta-

ké mou nevěstu mi chcete vzít?

Deite si pozor pane! Každá věc

má nějaký konec'
Nergl místo odpovědi udeřil

©ěstí o stůl až se všechno otřá
salo

"Aj což pak je tohle?'' pravil
zdvihaje listinu která otřesením

padla se stolu A hned také

Četl:

"Nížepsaný výbor spolku pro
ochranu bližních z nebezpečí do

voluje si Vašnosti tyto stanovy—'

Nothnagel chtěl mu listinu vy-
-

rvati Nergl však tomu zabránil
četl až do konce načež zvolal:

"Nyní mám klíček k vašemu

tajemství vy — vy netvore jeden!

Vy nejspíš chcete se státt předse
3ou nebo čestným členem toho

spolku a proto vytáhl jste mne z

vody proto prodloužil jste po-

zemská moje muka! Ale oko za

oko zub za zub! Vy cíle svého

nedosáhnete!"
XT_l 1

JMU
vofika

WA na to bych se podíval!
křičel "Dosáhnu toho zacbrá

niv vám život!"

"čím to chcete dokázat'" kři
čel druhý "já na příklad bych

potřeboval jen říci že jste mne

napřed do vody strčil abyste mne

pak iiiúul vytáhnout — a uyio by

"O vy ukrutníku 1' úpěl Noth-

nagel "vy byste byl s to dohnat
člověka k zoufalství!"

Nergel chtěl něco odvětit leč v

lom vešel Jacobi oznamuje že ně-

jací tři protivní : lidé čekají dole a

ptají se po panu Nerglovi
"To jsou moji věřitelé

'
pravil

tento k svému ochránci "a já
vám jen mohu radit abyste jim

zaplatil jinak vám snad seberou

nebo zapečetí všechen nábytek'
"Mně jft už vše jedno! Já ne-

zaplatím ani halíře!' odvětil na

to Nothnagel
"Pak mi nezbývá nic jiného

nežli se jím vydat '' řekl Nergl

patheticky a kráčel ke dveřím

Hrozná myšlénka že se ztrátou
- svého vysvebozence by ztratil též
čákti na "

pícásedčičtví a tudíž aa
vdovu - znepokojila Nothnagia
Chopil Nergla za ramena strčil

: jím do ložnice a poslal za ním

Jacobiho s nařízením aby nepu-

stil jej odtamtud dokud by věři- -

" Avšak místo nemilých věřitelů

objevila se po zaťukání sa dvéře

ličoá Aurora nesla dva : tucty
:modrých kravat

Nová úzkost zmocnila se Noth-

nagia Viděla li ji vdovička pak
běda Chtěl vyváznout i vzchopil
se k čiau
"Řekněte mí milé dítě'' oslo

vil dívku "milujete pana Nergla?'

"O ano ' zašveholila tato za

'rdívajíc se
"Dobrá" zvolal pak si ho ve

zmete ale bonem weDudete-l- i g

tím mužem Šťastnou pak vůbec

už není Žádného štěstí na světě!

"Což ji bych ráda — ale tatí
nek praví ie pan Nergl ničeho

nemá'
- "Tomu se di pomoci'' mínil
'Nothnagel "a proto buďte už tak

laskavá a vezměte si ho — mějte

'útrpnost se mnou — jde ta o Sti-s- tí

mé t vale — vezměte si bo a

ji vám dám 2000 dolarů [ste
spokojena?" t

Dívka mlčela

Noth naglovi vyvstával zase
--srurtElaý pot na Cele

"Cličoo co pak máte srdce s
i!meae?" xvciU kletba před ní

Tiše otevřely se dvéře a v nich

objevila se poznovu vdovička

"Aj vy snad prohlížíte krava

ty?' ozvala se jedovatým hláskem

vkročíc do pokoje
Nothnagel vyskočil jak by ele

ktřinou dotknut Blábolil něco
— avšak hrozivý pohled vdovin

přiměl jej k mlčení

"A vy slečinko vy 6e ani ne

červenáte?' hrdlila dále vdova

"Nač bych se červenala?' od

větila Aurora "Tento pán mi

nabízel 2000 dolarů pakli — "

Vdovička vykřikla a padla do

mdlob
"Pomoc!' volal Nothnagel v

zoufalství "ocet! — kolínskou

vodu! — pomoc I1' -

Z ložnice přikvapil Nergl s Ja- -

cobím
Vdovička zpamatovala se hned'

zůstala však v "malebném polo-

žení'' ležet na křesle Pak ale se

dala ko křiku:

"Překvapila jsem toho bídníka

právě když klečel před touto dív-

kou na kolenou a nabízel jí pení-
ze! Mluvte slečinko je tomu

tak?"
"Ano nabízel mi peníze

abvch—"

tut ty ucivuici i j suuci
řval Nergl a hnal se po Noth

naglovi
"Proto vlákal sem tu dívku"

sípala vdovička "Ze iste sem

byla vlákána slečno?"
"Ano poslali pro mne odvě

tila Aurora skoro plačky: "sluha

byl u mne k vůli těmto kravatám

vyrazil ze sebe Nothnagel zoufale
"Zde je hrozné nedorozumění i

vv velectěná paní musíte se do

zvědět pravdy Tento člověk

zde' — a při tom ukazovai na

Nergla — "je vším tím vinen

Především vám musím povědět
proč skočil do vody Učinil tak

k vůli jedné dámě"
Vdovička i dívka vykřikla

Každá byla v duchu přesvědčena
že odvážil se toho k vůli ní

Vdovička povstala a změřila

pohledem opovržlivým nevěrného

jí Nothnagia načež nyjícím po
VT I
ilbílLlWfll

"Kdybych chtěla se pomstít to

muto zrádci" pravila kazatelsky

"bylo by nejsladší pomstou podati
ruky své panu Nerglovi Ale ne
— zůstanu svobodnou — a umru

zármutkem hořem"
Víčka její oček se uzavřela

esa sama padla znovu do mdlob

ad -- i

nemohl snésti Stál tu jako
socha

"S bohem pOUl i

zvolal knnpřnX

ným "ježto se mám sříci naděje
dostat! váš nemá život pro mne

ceny už pražádné S bohem —

na věky!'
A jako šílený vyběhl ze dveří

Všeobecné uleknutí nastalo

"Můj bože!' vzlýkala vdova

co hodlá počíti?"
"Pomoc! pomoc!" volal Jacobi

u okna "už leze na zábradlí

"Aha tu cestu já znám!" pro
hodil Nergl a spěšně vyběhl z

pokoje

jacobi jej následoval

Sotva Že byly ženské samy vy-

světlily si vše
"
Vdova dozvěděla

se že Nothnagel proto dával Au-

roře aooo dolarů aby si vzala

Nergla který vlastně k vůli aí se
chtěl utopit
Chvíle zoufalství opravdového

nastala nyní vdovičce Chytala
se za hlavu a chtěla již zase pad
nout! do mdlob — v tom otevřely
se dvéře a do pokoje vcházel jako
fnvX mnfir4 Wrl rt&ts w

Notnnagla mozna-- u íestě mo

křejšího jejž položil na touž po
hovku kde dříve sám byl ležel

Nothnagel vyskočiL
-- rané nricei jak jste se

mohl opovážit mne vytáhnout?
To si zapovídám — rozumíte?

Starejte vy se o své vlastní zále
žitosti a cizích nechte!" V

A chtěl zase odkvapit
Vdovička zastoupila mu cestu
A co se stalo dále? — Noth

nagel se zasnoubil s vdovičkou

vyplatil 2000 dolarů Auroře která
si vzala Nergla jenž se stal před
šedou spolku pro ochranu z ne'

bezpečí života za to že vytáhl z

vody — Nothnagia

Neodtaiojete se žádného risika
když konptte Caaaberlaln's CJolie

Cholera Diarrboea Senudy Vši-

chni lékárníci vrátí váaa penise nebo
dete-l- i po pomiítí Jtbo pokojeni Via
4t uznáván Jest BeJifptíoiJSÍ Uk

proti nesseefai stfsvnfa s Jest Jedl

fa kteHf nttdf neekvbí Jsst tii--

ymofm bercoýa a 170kil vy

Železniční hájky — I

Chudý jeden muž chodil na ho

ru a dolu ulicemi naříkaje na osud

svůj když tu poťouchlá jedna víla

dostala mu "job" na policii kdež

záhy naučil se čekati každé noci

při zadních dveřích hostince na

pravidelnou svou sklenici piva až

konečné jednoho krásného dne o

hvězdu svou přišel stále víc a více

klesal až konečně stal se z něho

politikář a on do sněmu zvolen

byl- -

MorAlka — Kdyby se býval se-

tkal s vílou dobrou byla by mu

pomohla k farmě podél North

Western dráhy v severním Wis- -

consinu a mohl třeba dostati prvou
cenu na státní výstavě za výstavku

hospodářských plodin svých

ILTeJlepěi ze věeclil
Po padtmite let Mra WlnBlov's Bootblng

Syrup matkmnl podivili jich dítktin v dobí
kdyt dostávají toubky Jste vyrufovinl T

noci a zbavováni spánku cUmaví in násled-

kem boleni iub& plačícím dítkem? Jestli ano
aalete al Ihned pro láhev "Mrs Wlnslow'a
Sootblnc Syrup" pro dítky dostávajíc! zoubky
Cena ieho lest neodbadnutelná Ulevi ubobí
mu trpícíina dílku ihned dpolehnčte se ani
matky Vylití pr&Jem zresulnje faludek a
střeva vy lei ( koliko zmřkoe disnS zmírni
zápal a doaa svějsesti ceiámu oatron "mrs

nslow'8 Hootfalne Hyrun pro dítky soubk
dostavKt)n lest letuTiiebutl a Jťrt predpl

a ledné z oeMtursichanejtepsícB lenskcb
lékařek a opatrovnic ve KprJ Státech Jest
na prodej u v Jech lékárník A po celém svít
Cena 2V liber Buďte jisti a pozidejte o
W rs Wlnslow' SootblnR Syrup

Or Karel H Brouer

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léčesí ne

moci ženských očních ušních a

krčních a ranhojicstvf

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NAMKSTl

DAVID CITY NEBR

Jede na zavoláni do víech okolních mesteíek
Zavolejte jej v pádu potřeby telefonicky neb

telecriiflcky
Ve i&edu a nedíliodpol ordinuje t Brné

NAVŠTÍVÍTE OMAHUÍ

ieft-- sno ncKapomefite te zastavit] ve tkvos

ni KsFizeiiém hoftiucí i botela

i cisie izos jiziii i nnre

3ítuo vw:£ié lUioiiuy s UuuUiíky o"držiut
veíkwá puhotlií jaku t kuždesi iivíit prvé tH

dy Jidlt pfipraviiváus jMn "e ipííoou íikélm
I tmerlckebii ilKt&m l venkov věnuje te
rvláimt pozorneH a podobného pohodil jsk
"a Johna" asjďn n(kde

yjun v

Trčíte hluchotou?
KlMf druh tlojlýcháVOftl eb hlucnOtr la

aiSiaiscTíaTTnilcsssB vjíívitt r?a?e
Hubni v ulicb třestaM

UfiBŽltí Popiit vil pfipad Prozkoumáni a

iznámenl výaledks zdsnsa Xal&f &£2a se Sas
li I i t H14Stl M hMM ilHllHWIult uuiamt TjiaviMt miwm w —mimt

UatS96bSaatAva CkieatonL

fHERE NEVBZ WAS BDT OW1

1

ELDREDGE
It was placed at the Highest Standard
yeara ago and it ia right there yet

ROT C0W CEEAf BUT B0W GOOD

C3T EOW TKASXT ÍUT EOW RfUAKU

TE2 CLP tTUÁZLB TILZZZS

The Wheel that has sor years held the
Snduranot aUeotda ofthe World

The Wheel that Rtms laaier thaa any
ether

The Wheel that ia alwaya
aad Ahead with Improvemcats
A WCT TO 12 řSSCT C?

Eumucdob Krnns aas RasracnD
XiDias Cit Satisvactiow
tT MTAIMUC
M SSC SfMV

Sríir VťtUzz Co

_ji-i-i x „! _uA __risí Africe tak krvavě

"Vzlety! TT-lot- y!

Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charleston S C
Cincinnati

"

'a
mnoha jiných míst

Tho North-Wcste- rn Line

Mostská uřaioTiia: 1401-- 3 Faruam ni

„PO

mT£V2

Z KANSAS CITY MO

Laciiié vyletní Kslky i lístky pouze na
jednu cestu prodávány budou po M K
ifc T dráze z Kansoa City dne 7 8 a 9

cerrea rfoTeiss Cena výletních lístk&
do dĎIežitčj&fch m(st bude náaledovníi

Do Denníson Sbertnao Gainesville
a WicLita FalU tam i rpf t $10 00

Do Dallas a Forth Worth tam i zpět 1300

Do Waco tam iepítíV i 1800

D Temple Bul ion a Taylor tam i

zpřt 1400

Do Uoustonja Galvestoa tam i zpět 1500

Lístky na cestu zpátcínf platný budou
do Í0 Července Lístky na cestu do Texas
piainy jaou iO daú a znstariti se možno
kdknliv
Lístky na jednu cestu prodávány bu-

dou ▼ y£l dny o dva dolary levněji než

vý5e uvedeno
'Tuková příležitost nenaskytne ae vám
asto

JAMFS RARITPn
Oan Paueng a Ttcket Agent

I_jetní výlety
DO

hlayních západních míst
nellepilml Jaoit pm

Dráha tatu uílulla oáalwluvo!

zvláštní výletní ceny:
Z Omahy do Danvar a tpřt 119 00

Z Omahy o Colorado Ppríufi tpit IKIOO

Z Omahy doOleowood rJaiiogs a lpít UIOO
% OvMtky l'j PW a ífét lltOU
Z (hnaby do Oicden a tuií HttM
iowmnr do tit Laka a tpét a taua

VplaínH 7 89 10 17 a 18 ter
tencé a f 7 a ti srpna Littkv náulni

Méstski úřadovna: 1302 Farcaa
TELEFOrfllí

Ihm United" vetilnř traloanaThe Etpreu
aooo traln (rota Oniaha tnr (likvgo

UIIEXCELLEQ SERVICE

Day traln and evrnlng trala trom Omaha (of
KmaeapoUa and St raaL

Tiekflfa oí aemtior eminaMla Baaa
W H BRILL DM TnftAt Omaha

4 SL SUISOJI CřJl ít VEBBV aO %

na nybrz krokodu ttyio to ovsem

zvíře ještě zcela mladé Vrána se
děla mu na blavě a dorážela naS

hroznými ranami zobáku přičemž
ovšem především měla namířeno na

oči Konečně podařilo sc vráně

vytrhnouti krokodilovi jedno oko
a Strachan vypravuje že zvuky
jež týraný obojživelník při tom

vyrazil byly tak Žalostné že se
nemohl ubránit upřímnému souci-

tu s tímto živočichem jinak ni-

kterak oblíbeným
"
Války ludoú níMpSny"— Zní to

evšem jako velmi povedená kachna

v nynější době kyselých okurek
avšak v době teiegraíování bez

drátů a íotograíování neviditelné-

ho nestačí mnohdy ani nejbystřej-S- í

logika posouditi první zprávy
o nějakém vynáiezn7 je--ii možný
či nemožný Slibné ono proroctví
zakládá se aa : účincích tak zva-

ných Hertzových vln
"

Tyto elek-

trické vlnv oblevené ořed iedeni-ct- i

lety prof Hertzem v Bonnu

zavdaly Marconimu podnět k epo-

chálnímu jebo vynálezu telegra-

fování bez drátů A studiem

účinku týchž vln dospěli prý nyní
francouzští fysikové Braulty a Le
Bon ku přesvědčení že Hertzový- -

mi vlnami lze vyhoditi do povětří
z libovolné vzdálenosti veškerá

skladiště prachu ať jsou již umí-

stěna t pevnostech čí aa obrněn-cíc- h

ba Ie tím způsobem možno

zapáliti prach ▼ nábojnicích kaž-

dého jednotlivého vojáka Mají-- li

pánové Braulty a Le Bon pravdu
— a doufají že to záhy budou mo-

ci dokázat — pak zcela přirozeně
budou války naprosto nemožný
A tak by se mohlo stát že co se

nepodařilo diplomatům celého svě-

ta na haagské konferencí prove-
den dva prostí fysikové a tk by
profes tor fysiky dekretoval mír

ejea evropský ale světový Na

nejvýš ie by se pak vrátily staré
zlaté časy kdy slavní naší před-
kové bojovali cepy


