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vjrrovntťi ř#k řf m vli jkřy
klidného p"h íinoilj k tápornA

mi (ktlLod) l'ífi'i dlouho k

ml i }kt tfmilo jíikfími vlik
ilUníio tftfáily rAiri4 pokusy bt
týlrdki Mm hý vt luh metl f"ly
tvořil takový odpor 1 vyrovná
nl msti řt l ými p-l- ulálo
ví ly v!kfni riáitllro a atálího

vyrovnavšího přou-l-
i msti se

nedalo !' Mít Pak konce n

byly íjvn'-n- ft povstalá JUkra

Uřítil fotptjlovántm v vťloebu
mnoho síly (íitpr v Iteh
omdeátf h připadl b wji!ři)k
nahradit! vila h moil jiným

]t jrtif m § oaamotiti proator m#il

póly tklesilnoti rourou čími by se

odpor tároveA tmenšil Sestrojil
skleněnou rouru v nll vi luch na

hradil rfttnými ply ty Na obou

koncích talii f jr elektrické btte
ri a místo kouli naa lil na dráty
platinové deky ť£ink byl ti
tračný N j ní ne nuvyrovnivalo
elektrické napnutí mni 'ly víc

jinkrirni njbrl milým proudem

který aiicl i }ninoho o!u oa dru-b- ý

Plyn v rcuřa obitaleuf ocal

ivltiti rfixnými Larvami vidma lu

nefinlho dle povby plynu Kynlík
dával Hvétlo modré vodík rudé

cbl"r telené atd

S rourami tčruito kon&ny opřt
dalií poktiHy a tvláStě Ilerti Le-nar- d

a Crooken vykonali mnoho i&-íluř-

práce Sestrojeny dlouhé v

rotmanilé obrazce tohýbané roury
nimi! ne získaly kratiné efTekty

Hertt potoroval že kdy! se vložilo

do roury vřeteno a šikmými lopat-
kami (po tp&Hobu vitrníbo kola)

počalo se toto prudce otáčeli účin-

kem proudu Brčícího z jednoho

póla na druhý což Lenard vytivřt-lova-l

tím !e účinkem proudu roz-

vlnily e molekuly plynu v rouře a

podobné jako vítr uváděly lopatky
vřetena v otáčení

Crooken pak dalším bádáním při-

padl na mySlénku mfuto plynu ti

viďuch i trubice a rozředit

jej Když pak znova pustil proud
do trubice zmizelo evčtélkovánf

nvnitř roury vsak naproti kladné-

mu póla objevila se ca skle slabá

zář Z kladného pla vysýlány

byly jakési paprsky vln rovné na

protilehlou eténa roury bez ohledu

ns to v jakém úhlu postaveny byly

póly proti sobě a sp&sobily zde sla-

bé s7Čtélkován{ Stroj se skleně-

nou deskou k vyvozování elektřiny

U(r ]Mfkirýi střlbriM nvláfili

hýMho jjttcfwíM H i f íiáíolni
kmfnfi k ftornintf-- l M fti-lř- l

f plilř rm4 tslmí ♦►ln#l dlo-- i

N#pk']ÍIi s# -- n po'ihfr?i proh!44
řfffrt i4t I ftýbrl přijťi i4ři#n s

řiímy oblířfiý f kil í r4íy ř f ř

ki N nHhÚ i%k lak jko
viUhřtl jiní slříbřifi Mt(d1voly
stí ni kUmrt4 i4klt ly nv tert U#

lfjt teola přirtiKft kt khm-fýf- i

i4vrk4m

Tk přířtjl p!'ř rmi stoti fvris
nim 1 "inov k
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To otísm rtsf př I

fintnf en oni polt i ijl itsnl lím(
IÍ4fn nýhrl stříbrný monomoulitrn

Oni Mpokojj( im a hu MI pokoji-

li Um aby v oUm t1Ulf obt

kovy ilito j stříbro ftýbrl thti n

m ralenlm slříhři vypudili
to ntriévi lěné ttato a ollfitl -u- -ti

Jen pohwenrié stříbro

PoM l i)í dále nimi "ilitt I Úl--- r

l kterémukoliv a

oloi kov 6" — lo by # ale nedorltl

lo svotodnoit ralbou třibra kterél

by bylo iiadrlovánínt kovu lomu

kdyl by bylo vobodno ruití t% hi
centft stříbra v dolar Zi těch okol

iiootl by ovít-- raženo bylo ponte
tříbro a ttato by se mincovnám vy-

hýbalo jako čert kříži

Opět dále prav! v platformě své že

zákon t roku 1873 ' na tak dalece

ak demonetizoval stříbro a ustano-

vil zlato co jediné měřítko ceny jast

nešetrným porušením jednoho a nej

Ifiletilějších opatření ústavy Spoj
Státfi" Zákonem i roku 1873 neby

o stílbro demonetizováno Zákonem

tím nebyla zruAena platnost stříbr
ného dolaru ani stříbrné měny vft- -

bec Stříbrné dolary kdyby bývaly

akó od roku 1873 do roku 1879

v občbu byly by podržely svou

platnost a plnou cenu do toho dne

a podržely ji dnešního dne Stříbro

temáme dernonetizované nyní ný
brž každý dolar stříbrný má tutéž
cenu a platební hodnotu co dolar

zlatý u máme jich práťě tak mno

ho jako dolarfi zlatých Aniž je v

zákonu z roku 1873 aneb kteréboko
iiv jiného od té doby jakékoliv
omezeni platcbnosti stříbrného dola-

ru Stříbrný dolar jest měnou

phloou pro všechny splátky do

akékoliv míry a v jakémkoliv
množství a jet tady nepravdou že

by bývalo stříbro demoietizováno
Aniž únava Spojených Slátá ukládá

kongresu nějakou povinnost aby
razil stříbro v jakémkoli poměru a

vůbec již ne v poměru 16 ku 1

Také není pravda co dále praví

platforma že svobodné raženi stří
bra v poměru 1J ku 1 jet "posvát-

ným a zděděným finančním systé
mem amerického lidu po otcích

republiky" Když otcové republiky
přijali první zákon mincovní dne 2

dubna 1792 zněl tento jak následu--

i:
"Poměrná cena zlata a stříbra ve

všech mincích jel po zákonu platný-

mi budou ve Spojených Státech bu

diž co 15 ku 1 podle množství váhy
čistého zlata aneb čistého stříbra
Tento poměr nebyl ustanoven jen

tak namátkou neb náhodou nýbrž
otcové republiky měli za to že jest
to poměr nejbližšl ka skutečnému

poměru tržní ceny obou kovfi a pro
to jen a ze žádné jiné příčiny volili

poměr ten Když zkušenosti seznali

že poměr ton neodpovídá skutečně- -

ma poměru tržní ceny když seznali

že tehdejší poměr byl bližším 16 ku

1 a že nebylo možoo udržetl žádnou

zlatou měnu v oběhu pak roku 1834

teprve změněn byl poměr ten zlehče
ním měny zlaté tak aby atála ka
stříbrné v poměru 1 ka 10 A proto
poměr 10 ka 1 není ani posvátným

fjn fl"ft Mn ♦ 4 v

fj} kul" A j hlcr f v lr h

Ím ''"'"4 ("( wiřffibit i )'! lf!f

NrBÍ li lidného M4#l!vl

W DH Ptltn
c" -- 7r 7 - jí '

nl Jkýmkolí jiným dMktvim
am#rii'khn li l l po otísb fpbli- -

(

DvoMjl d4U U prý j príhlM-- 1

nýi klamem okánitl Je by bylo
kti priKprlm pri-- e aby sdrlsnt

byla ilitá měřit wtu m tUU I ni

lho sytém Uninfinlhi Tealo

Jopth divoši roiplýfá # v světle

ikatčnotl a tku#notl c nové

pvllý sníh n teplém jirním slunrl

Ol roki 114 neměli Jm jiného
měřítka nežli tlatého O l 14 doby
al do roka 17-- bt t4koi a pak

až dj nynější by po tákonu bylo
ttato poutě jfdinoa na4l záklv!iil

měnou a od roku 1H79 máme fiokrá

le tolik stříbrné měny v používáni
nežli jsme méli f M let před tím

V letech osmdesátých al do natoa-pen- l

demokratické správy měli Jrn3
V platnosti ten zákon t roku 1873

tenýŽ zákon jemuž demokraté iowAtí

vinu kbdou a přece ta téhož zákona

ožívali jmo tu největšl míru bhho- -

bytu jhož k ly tato země dotoupi- -

a a jemuž se blahobyt iádnó jiné ze- -

mé vyrovnali nemohl V Anglii

maji zlato co základní měnu od roku

1810 a přece po Spojených Státech

jest Anglie cenit nejvétšlho blaho

bytu a nejlepší mzdy pro dělníka na

celém světě Ve íraucii maji měnu

založenou na zlatu a přece jest Fran

cie zemí na pevnině evropské neibo- -

batáí a nejlépe prospívající Něme

cko má měnu založenou na zlité od

roku 1871 a žádná zem na pevnině

evropské nemfiže vykázali se tako

vým pokrokem v oboru promyslu

takovým pokrokem děluictva jako
Německo Iluxko a Rakousko byly

jedinými zeměmi až do leloška jichž
měna založena byla na stříbru ale

blahodárné podobeni jeho tarn bylo
tak málo pozorovati jako v soused

ním Mexiku na této pevnině

Jestli snad nyní nepožíváme tu

míru blahobytu jako požívali jsme v

letech odmdesátých musi býti každé

mu člověku obdařenému pěti zdra-

vými smysly patrným že příčinou
toho není zákon ralebnt t roku 1873

který tehdy měl platnost tak jako

nyní nýbrž že musl příčinou toho

býti něco jiného c teď nemáme co

jsme ale tehdy měli A co jest to

tedy? Minulý demokratický kongres
zrušil reciprocitu zrušit zákon Sher- -
maofiv zrušil ochranu celni a zrušil

zákou o dohlídce na kongresnt volby
Na to obmezila se veškerá jeho
činnost na bourání toho oo republi-kán- é

postavili A v těchto zříceni

nácb musl hledat i se příčiny změny
která zem postihla Kdo hledat
bude s rozumem snadno nalezne a

nebude se klamati příčinami mylný-

mi

Do St Louis Mo

Ct odběratelům v St Loais ozna-

mujeme Že p J Hoffman v čísle

2216 jižní 12 al přijmul jednatel-

ství našich lišta a jest oprávněn

předplatné přijímali jakož i jiné
záležitosti vyřizovali
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lídull při řrce nIk t kl r i p4'inky
J(u wniiftVřiř zsvodňovttny 11 Žo liro

ds nemAte RkUmat

Ne jlepAÍ pMleřiioni kI právé njnl k
thUifvnl ni domova n l iln!)y In ro Int

doiícnoAt v krajinách kdr Mtm'' i umí en

ncpitnují a kde hojnont jfdrnví vody jcul

Ncjleptf příležitost pru podnikavé nb-- (
liMlníkv ku znliiciit ol liodd na nlsniri
Mrktt Lake kdo v irvř nyní znklildá
infitto

(VhU tiun i při zn sníženou i cniii Z

Omnhy sni-- ktirťkoliví k Mimií Unimi
1'ariřlc dráhy a t rXr tf t„ kteří

pociuuk koud bude obnos ti u vrácen

Výlet odlifrá se dno 9 Ccrrna

t vlakem který vyjíždí t Omaby o 3 hod

(xipolcditc

MM výlety iulhýminy hutím vidy
2hý a %lý úterek o měniči

Průvodcem těchto vjlclfi Jest an

Jos Egermayer
oprávněný jednatel

InU RiTer Laná ani Irriiation Co

Market Lake Idalio

VStcky dotazy ťutnf aneb pÍHemně
ocnoinc zoopovi a innpy a popisy im

skytne Jos Egermayer Market Lake
Iduho

VvHlanci rolníkfi z Nehrusky rodíci
J lViiu k z Li-ík1-i 1 Knf a z Itushviile a
L V Dongres prolilrdli pozemky a vh lo

Je svým rodákům o(i[(irui"iiJÍ sami pak
pozemky tam zakoupili jui rtii

AUGUST PAPEF

HOSTINEC FHVÉ TÍtÍDlf

(tttkrv Ho OnmtiH IleniljuHrler )

o rohu 20 a U ulic v So Omast

Krajané kteří za jakoukoliv zá

ležitostl So Omahu navštíví nechf

neopomenou hostinec tento navští-vit- i

a řízným mokem a chutným
zákuskem se posilnili vir

flolirp rolEifcl pozemka

právě r prodeji
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ímk lchto byi„ vXéůJ l fr4 „

My a abyl t oB jro g irolj Bb(í
aaly Přijďte Pmd jbtrim b4 dobro tu-I-

BkU a vlkMkoMdr CayHtl Mdu 11000 akr n dl-a- Iblta a mlrai
apuuy K lUnholt Eau tialre i
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Předplácejte svým pUtelflm

"Hospodáře" do Cách
p0uz HM

lottl f míliorif f díl jln4
ím'ířřy poj Iii iiih4 rMify
irolrsil f k ! t - i

ttiim iihU proti nAt ljiřo
v tl I ft uby pr'mki]l rin
moly ano t#k4 ítkf kov

Il4ít4 t ťtmÍAÍt Vl-J- i

h'nk aUmihíot éiio inhn ni
nll i4pfrftmii f '1 ďi rory
iiořivj tí'tnky řioý'h pipnkt
f()n(ni tjUktt pro'i vřtiím
f e I ' n f mi ti l dá v rotifs lot

niii tpřt povtta pprkíl Tf to

ftfjtn ls eyiil jevily unnitř rotí

fy ltlkot4n'm nt kl aU pro
nikly aluminiovou ploiku a j#víly
si l mimo řoaříi Miiftift ntmři
!♦' óíinksi na pprky a fťnton
i Ul ! íill nový ipUol jvonl
příro-ln- f íl Jrmtté vlny pt-

-

rk4 ksthodovýih tml ňpln
imiit-l- y a papMy so tlály býtl
řlm'iřrné tik i mohly proni
kali mni molekuly hmot jako své
tlo proniká hmoty príiiracné Pa

rky příčné a hrbí tslrlováiiy
ohl'ov4ny to j#t ruifny nb 'd
ráženy Jso rotnými hmotami d!

skttpnf jit h molekul vžk tyto
nové papmky jel nuvnl pipr#ky
Aovými pronikaly skrze vietky
námé hmoty více méně dle tíže
hutnosti jjich a nadaly se ve

svém směru žádnou tnámou silou

odchylovat!
Jednou krátce před letošním no

vým rokem konal licentgen opět
další pokusy s novými paprsky
Náhodou ležel v temnici naproti
Crookesově ronře kus papíru na
(UMtěného platinocyanidem drasel- -

natým Jakmile padly papriky na
tento papír počal tento j?sně svě-

télkovali Při tóra napadlo Koent

genoví že paprsky tyto musejí mít

učmky lučebné na rfizné hmoty a

zkusil tdali by jako jiné světlo

srážely smíšenisu dusičnanu stří- -

brnatého s bílkovinou na fotogra
fických plochách Pokus tento se

vydařil Nechal pak procházeti

paprsky skrze rfizné hmoty na foto

grafickou plochu a účinky byly
stejné Velký vynález byl očiněn

Nyní počal konali další prakti
cké pokusy Fotografickou plochu
skleněnou nechal uzavřenou v Ška-

tulce z černého papíru položil rfl

zné předměty na Škatulka a vrhal

paprsky skrze škatulku na plochu a

hle předměty se objevily po pří
pravě plosky na ní co ostré stínové

obrazy Pak zavřel rfizné předměty
do škatulek z papíru dřeva a alu

minia a opět dostal pěkné ostré

obrysy na fotografické plose
Nyní přisel na myšlénku že by

se mohlo papridto těchto použiti ka

fotografováni kostí v živém lid

ském těle poněvadž kosti mají
větší hutnost než maso a kfiže

prvně fotografoval svou vlastni
roka První pokus byl neúplný
poněvidž nebyly paprsky dost moc
né a ruka nebyla účinku paprskfi

dost dlouno vystavena vsak po

zdější pokusy se setkaly s úplným
zdarem

'liokoPÍcnl)

tltl e pln Života Zasmušilí

mVzulf a pensituističtí smrtelníci jsou
takoví proto že jich krev a játra jnou
v nepořádku Máteli přítele který

jest neustále nevrlý—možná že jste
to sám—odporučte Ur Petra Iloboko

a uhlídáte jak rychle se věci změní

Tento h5k byl v užívání více nežli

století a osvédíil se býtl v celím tom

čae neomylným Krev žádného člově

ka nebyla nikdy Uk otrávena ahy
lék ten nevyčistil žádná játra tak
ztrnulá aby je lék ten nebyl oživil

Neprodává se lékárníky! jej dostat!

pouze od mÍMtních jednatelův v malém
anebo piíUř pod adresou: In 1'eter

Fahroey 113-1- 14 So lloynt ave

Chicago lil

nahražen silnou batterií o 16 vol

tech tlaku a tlak sesílen Iluhra- -

korffovým závitem až na 50000

volta Crookes pak vložil velký

krystal tangnUnu vápenatého na

proti kladnému p"lu do roury a ne-

chal naft padali paprsky od klad

ného i)"lu Krvstal počal zářiti

Když pak přiblížil silný magnet ka

rouře zmizela záře krystalu poně
vadž magnet paprsky svedl přímé

čáry raprsky tyto nazvány pa
praky kathodovými Elektrický
proud přecházející za velkého tla
ka t kladného na záporný p"l vzbu

dil nový zpodob vlnění v po zduta

lém vzduchu v rouře vlny tyto
byly podélné nadmíru jemné a ne

daly se žádrými čočkaci sbírali

rozptylovati neb odráželi jako pa-

prsky obyčejného světla Pouze
r #

macnet je odchýlil a jich směra

Úkaz tento vysvětluje se tím 2e

vlny proudu elektrického nárarem

na plonko záporného p"lu tak ne

změnily že nabyly zcela nových
vlastnosti byvi odraženy pak


