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noni Měl jícní atm roimluvufe Z přítomné doby fif a ýklad jcjimi pod- -l dokaiujp
tt to rout jeni niuuoko vniki
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boj meti jednotlivými tbeoriemi
nemohl přinéiti nijakáho výsledku

STORZ
dlve iJinnoN

Ježto posiluj! a vyliVjje

odporučováno jest lékaři

Jsouc čiité a prospěšném jest
svrchovaně zdravé pivo)

V parných a trapných let-

ních měsících poskytne bedna
zvláštní požitek v

a nemůže ho míti v badoucnoiti

poněvadž východiika byla ne

správná Molno rozdělili různé

prohlášené theorie ve Čtyři skupi-

ny Jsou stoupenci létadel "těž-

ších" a lehčích" vzduchu Stou

penci druhé theorie tvrdl že pří

stroj aby se mohl pobybovati ve

vzduchu musí býti lehčí na pf
balon může se vznésti do vzdu STORZ BREWINO CO-OMA- HA

chu kdežto člověku jenž je těžší

vzduchu jest to oetuoloo Stou-pea- ci

létadel "tišších vzduchu''

odpovídají: "To je toat že váš

balon se drží ve vsduebu a zmítá

'
i?

"
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se ale nemůže se pobybovati ve

vzduchu a oejmenší nehoda jež
se přihodí je mu zkázou kdežto

pták jenž je tišší vzduchu letí

Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového Života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu

Pijte "METZOVO' k vůli svému
zdraví

Telefon HO

řiditelný talon ve ůlcc

Jest známo jakou důležitost v

moderní válce maji technické vy-nál-
exy

Mezi různými vynálezy

jest řiditelný balon inaJ nejdále
íitější Jakou důležitost maí tyto
balony pro obhlídky nepřítele lze

vídČti z výsledků získaných upou

tanými balony v ruské armádé Ja

ponci aby znemožnili Rusům aby
seznali jejich přípravy k útoku

a směr hlavního nárazu vynalezli

nový systém střežili čelo své ar

mády Na místí aby se spokojili

předními hlídkami staví nepro
niknuteloou oponu ze silných od-

dílů za níž se vojsko jejich může

pohybovali V jednom z bojů

před Liaojangem velitel io armád-

ního sboru charkovského generál

Slučevskij náhodou vystoupil v

upoutaném baloně aby obhlédl

okolní půdu Tu spatřil la se

úplně klamal o úmyslech Japonců
a že jich útočný plán byl zcela

jiný než se domníval Sestoupil

rychle a ihned změnil rozestavení

vojska jež bez tohoto opatření

bylo by bývalo rozdrceno Jestliže

již upoutané balony konají tak dú

leží té služby možno si představí
ti jaký užitek by mohly míti řídi

telné balony S upoutaného-balon-

možno ohledati půdu kterou

máme před sebou kdežto se řidi-

telným balonem možno se snadno

pohybovali ve vzduchu Kdyby

generál Kuropatkin měl v tu do-

bu po ruce řiditelné balony nebyl

by jakož jsme teď všichpiv nevě

domosti o pravém útočném plánu

japonském Hlídky oznamují že

nepřítel poitupuje zarovcfl po le-

vém í po pravém boku ruském ale

jest nutno i které strany přichází
hlavní útok aby bylo možno

opřítisemu Toliko řiditelný ba

Ion mohl by objasnili situaci
Kterak roiluštéoí problému ři-

ditelných balonů je důležité se

stanoviska vojenského možno vi

děti na Francii a Německu obou
velmocech jež nejhorliv ji snaží
se zdokonaliti v ohledu vojen-
ském poněvadž každá z nich ví

co by mohla ztratit při nejmenším
zanedbání v tomto oooru Ve

Francii četné osobnosti občanské
i vojenské zabývají se touto otáz-

kou v Německu pak Vilém II
zabývá se osobně touto otázkou
a Činí výdaje z osobní své poklad
□y aby dospěl k rozluštění tohoto

problému Proto také spolu s

velkovévodou badenským vydal
skorém milion na pokusy hr Zep
pelina jež jak známo zhatily se
na jezeře bodamském
Od počátku války rusko-japo- n

ské počínají se i v Rusku otázkou
touto zabývali Různé vynálezy

byly učiuěny ale žádný neměl

úspěchu Těchto dnů předložen
ruské vládě nový vynález jenž
bezpochyby bude míti úípěch
Jeho vynálezce dr Skokič jest
bývalým žákem vojenské lékařské
akademie v Petrohradě Skončiv

svoje studie usadil se v Paříži
kdež zány se počal činně účastnili
zkoumáním otázek aerostatickýcb
Po léta 'sledoval vše co vykonáno
v tomto oboru a konečné nalez)

prostředek kterak roz uštiti íento

problém
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MET BROS BREWING CO
vaří a Jahvu jí jen
výborné plvcTl
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Ti kdož dovedou oceníti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše {GOLD TOP lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a aifO jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané

prostorem bez nejmeašícb obtíží

za pěkné pohody i za bouře"
Třetí skupina praví: "Otáska lé-

tadel těžších neb lehčích vzduchu

nemá valného výsoamu třeba pře-devší- m

klásti vábu na zdokonalení
motorů Až budeme míti motor

mocnější vzduchu překonáme od-

por vzduchu'' Zejména Santoi
Dumont se dal touto cest a jet
známo že pomlrnl malým úípě
ebem poněvadž aepočítal s tla

Kem jakým účinkuje vzduch na

iehí balon jestliže motor snaží se

přemoci nepříznivý proud vzdu-ch- u

Za těchto okolností pudí
motor baloa ku předu a vzdut b

tlačí je zpit Pod vlivem técntu

protivných sil dlouhý balon se

prohýbá a trhá Konečně čtvrtá

ikupina napodobí otrocky ptáky a

jejich ústrojí a ovšem neďosplvá k

lepším výsledkům než Ikaros do-

mnívajíc se že stačí vzíti na se

křídla a :hvQít abychom mohli

létat Všechny tyto čtyři směry

jsou mylné Třeba ovšem studo- -j

vati let ptáků a jiných živočichů a

z důsledků íysikálaícb zákonů

vzešlých z tohoto studia stano-

vití systém ústrojí létacího a řidi-telo- éhj

stroje nikoli napodobením
zevnějšku letu ptačího ale tím Že

svými přístroji technickými docílí

me týchž výsledků ve vzduchu

jakých dociluje pták se svým ži-

vým ústrojím Toť také základní

ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa
dy jež-

-
by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedao z nejlepších
ti kteříž je jednou okusili stah se rádnými našimi

zákazníkyf Í

'li Dodává se v bednách a síti' v lahvích kvarto

vých neb paíntových Objednejte si'3vého obchod

nika aneb telefonem —Tel Omaha i So Omaha 8

JETTER BREWING CO vaří a laHíDjí Títoé píro

SOUTH OMAHA NKH

Riloy Brothers Co
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iONI! LIÍ10ER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
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fýtečná staráwMú iMú yiia lůli a JiKéry

zvláště ale proslulou z r 1881 0FCá'JS Taylor
Za jakostvšeho zbo!í se rutíy 32

Telefon 1815 1 1209 Douglas ul OMAHA NE&

rryšíécka moje a můj přístroj jest
výsledkem itúďtva výzkumů v

tomto směru Pokas mí dokázal

správnost mé kombinace hodlám

svůj vynález nabldnouti Rusku

Jakmile provedu první veřejné po

kusy každý se přeividčí O správ
nosti mé kombinace Ačkoli usta-
novení konference v Haagu o

řiditelných balonech jsou dosud

v platnosti pro příští rok není ne-

možno využitkovati jich teď nejen

pro obhlídky ale i pro boj Ned-

li možno vrhat na nepřítele třaska-

vé bomby bude možno vrhat jiné
přístroje na př bonby naplněné
hmotami jež vyvozují bust dým

jaké již teď existují atd"
Lze doufat že Rusko použije

tohoto vynálezu co mošno nejdří-
ve a že byrokratické ústrojí jel se
velmi provinilo mnohým opome-
nutím neodloží praktické použití
tohoto užitečného skorém nutné-

ho vynálezu ad caleadas fraecas
Neniéoě zajíaasvé faktum jest

že proroctví jii se smoč lilo otáz-

ky větroplavecké Uiouléao roku
na př mnohé prorekyni v Paříží

předpovídaly zárovefi s válkou ru

vyoalaieoí řiditelné-
ho balonu a jeho poulití vt válce
Nejedna prorokyai pravila ie vy
nálezce jest osoba jsjíi Jsséno
není svitu známo a to se bodí po
někul na dra Skokiče jel lil se

svými vědeckými pracemi v ástra
ní a byl znám toliko úzkému
kroužku odborníků
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Česká nemodnice v Crete M
Dokonale zaříjeiy íUv k lélťní TŠech nemací

ÚiUv em% opatřen lml nJnr4ifl itroJI % arétr tik It m eemocam doU-- o

njirho otřnl-Weraoc- iii } Vi vf 'kícti oltřoTuleii
ZfMitDÍ pozorno ie vnuje léřenl tiecb žen-uó- nh

nmnff rkiovinV Dfroocf prsoícb

Japonské záseky a hradby z pytlů naplněných pískem před
tvrzí na Keekwan vrchu která byla před nedávnem Japonci dobyta
Poněvadž mrtvoly padlých vojínů zůstávaly nepochovány tu při
rozkladu jich byl zápach tak strašlivý že japonští vojáci v těchto

zásekách museli se každé půl hodiny měniti nemohouce déle nesne-

sitelný ten zápach snésti Na obrázku na levé straně jest Fred
Willi-r- s válený dopisovatel anglický a vedle něho nalézá se ameri-

cký válečný dopisovatel Barry již ze zákopů pozorovali zápas mezí

Ut polton UkyKdo n pHjt neb t lehob pMvadcfeitt po
jai (r Mri-uřii- pUp u5e rp't # pM d pod roun aaoput it

rl( dobiocbI jtou pocU levsl otítloa- -Předplaťte ho na Pokrolí Vnio t prni nm " ~

lot lak 1m dokáMl mob lf Tiac--n j
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Japonci a Rusy


