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DIAMANTY 

ft na práci vlastních rMkov. V* většině případů \w ffci, fi*Ukktrickě jiskry, jíž j* třefe*, aby ae vzňala výbušná směs 
by s týmž počátečním kapitálem a s top*' poctivou p#ací do- tangových motorů. Skutečně jaou takové paprsky jež mo-l 
táhl to ve stejném obdpbí na stejný finanční úspěch také v M» míti takový 6&n«k: vlivem silného neaktivního prepa-
Československu i po zaplacení všech možných daní a dávek. mohou gwnjttj-paprsky jeho (j#ouť svými vlastnostmi, 
Je možno také, ž« by vůbec nikde na Tahiti nenalezl vhodnéI totožné s Roentgianpvými, vznikajícími v trubkách vysokého 
půdy, anebo až z$ ča« dosti dlouhý; je t«kév možno, žé by inu výboje proudem o vysokém napětí) učinjtá okolní plynné pro-
náhoda nebo nějaké uzavřené přátelství s domorodci d©po-lstředíSt«k silným vodičem elektřiny, že elektrická jiskra, jež 
mohly k plantáži skutečně výhodné, v níž jeho úspěch byl bylvzniknouti mezi dvěma body, nevznikne již proto, žel 
větší, než za stejnou dobu, se stejnou inveatfci kapitálu a přiI elektrický výboj neděje se přímou čarou, spojující tyto body, modrobílé, zaručeně bez poskvř* 
stejné námaze doma — ale ať jakkoliv, nikdy by nemohlolnýbrž kulovitě mezi těmito body. lny, největší hodnoty. —Veškeři 
jiti o nějakou kolonisaci ve větším počtu nebo s určitým cí- Abychom si učinili představu o tom, pokud tyto gamma-\zlatnické zboží prvotřídní kvality, 
lem. I ten nahodilý jedinec byl by oprávněn ke svému poku- paprsky mají schopnost pronikati, stačí vzpomenouti, že pří- nove a módní ve velkém výběru, 
su (hodně riskantnímu) jenom tehdy, cítil-lj J>y nepřekoná-1tomnost těchto paprsků, vyzařovaných preparátem o 30 mgrl lOIetá optická prakse. 
telnou touhu po exotice, po tropech — ač i v tom případě radia, může býtl jefttě stanovena, když pronikají železnou zaručuje vám takovou službu, ja« 
přišlo by mu Jaciněji, kdyby si koupil nakolik hníh 1 ejzo-l desku 30 cm tlustou. A aby tyto paprsky byly z poloviny pol kou váš vyžaduje, 
krajnými náměty a zůstal doma. . I hlceny vzduchem, je třeba, aby jim urazily yzdálenpit J.15I Správky hodinek a apafků 

Stefánik rád vypravovával na Tahiti tuto anekdotu. Kdyžlmetrů. (vykonávány námi osobně, přesnfj 
KgííS £%pověřili vědeckým posláním na Tahiti, pozorováním prů-| z toho vyplývá, i#neni vyioučina motnont,«« mmmaJ •poichiivě a za mímé ceny. . 
" r i  OK IQ OA | chodu Halleyovy komety, šel v Parjzi do ministerstva osad al paprsky při půaobení silného radioaktivního preparátu nebo ř ř DAIÍ ADII V 

ptal se prý, jak se jede do Tahiti. A bylo mja odpověděno: silné Boantgenovy (rubky, proniknuvše kovovou desku cylin- • f Jf • • * 
rtTam se vůbac nejezdí!" s-\ ťf |dru, v němž dektrická jiskra zapaluje výbušnou směs benzi-l 'BLATNÍK a OPTIK 

Mt • 
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m vrt rAn 1 í ̂  W V J"ZjJ Tftto odpověď je rozhodně velmi rliodná #ro & kdož se nového motoru, budou jiřekážeti vzniku jiskry, což způsobí 
Předplatné na nésic 11! 111II*.*"!IIilCMrííI!«I!II*!!/!llI"I I .W mermomocí chtějí vystěhovat z nasi republiky a hledat štěstí zastavení motoru, Nepochybně berou se pokusy anglického 
rt.,1. i ... ... &U I ' A 1. m.LUi n.I.L . A .. . 1 I /I I '1 < . . . „ " ° 
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Pofttou na venek. mimo méste, roéoé . 
•Tli!ři£"iíhia!r«f^Vrt\\\\\\\\\\\\\.IIIIIIIIIIIIIIIlSS|úřadu, kam by mohli jít žádat po úřednících podporu, když 

za oceánem. A pak: na Tahiti není našeho zastupitelského!vynálezce právě tímto směrem. 

jfilreflujte fieeky RáaOqr: •. *. n in 

jít déljit ostudu československému jménu až jpa Tahiti. 
^ Jan Havlasa. 

Přece však musím dodati, že nepokládám aa možné, aby I AAáAé 
zákony nedovoluji repatriaci na statni útraty. I to snad pad-ltyto pokusy měly pro válečnou techniku hmatatelné výsledky,! -
ne na váhu u našich hrdých republikánů, neg se rozhodnou za prvé proto, že úspěšnými mohou býti jen tehdy, působí-li Cvcloil —- Tomado 
iít dělat ostudu československému jménu až na Tahiti I ty to paprsky na poměrně krátkou vzdálenost, ježto jich seL , 

čtvercem vzdálenosti ubývá jako všech druhů paprsků (kro- Po,Ut*te " *"?*! ueowMv»*< 

mě pohlcování prostředím)." Za druhé proto, že i na poměr-l P ro » •. 
PROF. DR. D. jtEICHJNSTElN; t I, krátkou vzdálenost 30—40 m bude třeba uživati přístrojů! My pojišťujeme proti větii# 

_ . nncirv ClhilOlt# I ohrohiné velikosti. A za třetí proto, že lze předem předví-| ohni, krádeži a úrazu. Pojj-
P^PlJSK.* Idati, Že muaí býti pozměněn přístroj, dávající jiskru v létad-ljeme výkladní okna, autp-

. .  ' l l o v é m  m o t o r u ,  a b y  g a m m a - p a p r s k y  n e m o h y  z a b r á n i t í  vzniku I mobily, proti srážkám, vúbac 
Před krátkým časem proběhla tiskem úřední výstraha] Časopisy přinášejí stále víc a vice zpráv o domněle obje 1^^' , | 

před vystěhovalectvím na Tahiti. Zdá se být neUvěřiteno, želvených t. zv. paprscích smrti, vybavujících panickou předsta-M V ' •/. / -••j.i-.-ir. I ^ Uřaaovna; 
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4614-16 Broadway, Clevaland, O. 
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TAHÍTSKÁ MYSTIFIKACE  ̂
ww* 

jí vůbec bylo třeba, uváží-li se, že Tahitské ostrovy jsou ne-|vu o povaze budoucí války. Nejprve se psalo, že Angličan 
patrná skupina drobných ostrovu uprostřed Tichého oceánu, Grindelle Mathews nabídl anglické vládě svůj vynález, jéňž 

^vzdálená od atlantických přístavů evropských 18,000 kilo-| xáleží prý v tom, že paprsky jím objevené mohou na velkou 

DOBA DOVOLENÝCH 
Nastala doba dovolených; doba odpočinku. A ku j^odi-

Tomáš Suchý 
1465 VÝCH. 86. VU 

Tel. Garfield 5486. 1 

vadž přirozenůi cestě přes severní Ameriku stavěly by se váž- tadlo, aby se sneslo. V i He na něho padla prý nuda, hraničící přímo na zoufalství,! 
né překážky již proto, že valná část vystěhovalcú použila byl Později začal tisk zštrřovati okruh vlastností/ připisova-l v§ecky starosti že před ním vyvstaly se silou dvojnásobnou, 
Tahiti jen jako předstírky, aby potom ve Spojených Státechl ných těmto paprskům, a podle londýnské zprávy zdůrazňo-Ne zvláště intensivně pociťoval vytržení z pravidelného ryth 
přerušila cestu a zůstala tam, oklamavši takto vystěhovalec-l vajf ge jedinou dosud stanovenou Vlastností jest jejich sčhop-| mu životního — zkrátka, ukazuje se, že jsou lidé, kteří ne-
ké zákony severoamerické. Vím z vlastní zkušenosti, kolikl nost nabiti ze vzdálenosti 15 metrů (místo kilometrů!!) myši umějí dovolené uživati, nedovedou nalézti správného pomě-

-jechoslováků pokouší sé gtejně naivně o oklamání těchto zá-l a zastaviti činnost benzinového motoru, což vnuká myšlenku! mezi prací a klidem, nedovedou nalézti životního rythmnJ 
"Sonů tím, že podniknou nákladnou cestu do Brazílie, jen abyl na možnost donutiti nepřátelské letadlo, aby1 se sneslo, tjm,|neboť kouzlo melodie života nespočívá jenom v nepřetržitém 
iam poznali, že tato oklika nic jim nepomůže a jse severní A-I £e se zastavil jejho motor. A přes to, žé anglická vláda úřed-l^du tónů, nýbrž i v jeho pausách. 
áierika zůstane jim stejně nepřístupnou. Ale ať vzbuzeníl oznámila, že pokus s těmito paprsky neměl takových vý-| Velký francouzský filosof Nicota Malebrancfae napsal' 
fystěhovaleckého zájmu pro vzdálené Tahiti vyplynulo zl sjedků, jež by přiměly vládu, aby koupila tento nález, vy-l kdysi větu: "L'ame pense toujours" (Duše myslí stále). Ne-
^esvédomitosti nebo z pošetilosti, nutno důrazně upozorniti,! mohli zástupci tří anglických finančních skupin v Anglii soUdl ^hcgme zkoumati psychologické základy této zajímavé věty, 
le jde tu o mystifikcai vpravdě úžasnou, a že úřední výstra-lnj zákaz prodati jej Francii, když tam vynáltezce odejel. |ale musíme přiznati, že duše jest opravdu jakési perpetum 
ka byla více nez oprávněna v tom smyslu, že Tahiti ničeho! ]^y|a charakterisována panika, jižJ takové pověfcti I mobile a snadno se stává, že běží na prázdno, nemá-li dosti 
Hení tak vzdáleno, jako schopnosti umístiti jakýkoli větší pří-l^zsévají, stačí uvé^ti, že nehledě k tomu, že profesor M^x. V. I materiálu, jjejž by mphla zpracovat a podle toho je třeba řT-
fcv onadníků československjfeh. i - " If^aa#, jenž je z ngjepších německých odboi^nftl^ v^ roentgeiiO-l diti i svůj odpočin^k. Jea^^utno, rozeznávat mezi odpočin-

Jsou však dva úkazy, jež na celou věc vrhají světlo po-h0gjjt prohlásil v "Berliner Tagblattu", že vynálezy podobné-1 kém a zahálkou. Zahálka jest i na dovolené i v době odpo-
pékud povážlivé. V jednom z denních listů pražských I^e~l ho druhu jsou za nynějšího stavu vědy zásadně nemožné a I činku největšim nepřítelem člověka a počátkem vší nepravo-
tdávno bylo tvrzeno pod čarou, že na Tahitit kynula by našimi^ je pf-jp^ati na vrub fantasie vynálezců, objevila se visti. Moderní nervová léčba k tomu došla již dávno. Bývaly 

^dem možnost pěstovati obilí, a v poslední době co chvíli vy-l jednom z českých ceníků zpráva, že létati v Německu je ne-1 doby, Jedy nervově choří byli svými lékaři voděni do divadel 
ikytne ae zde i onde poukaz na to, že generál Štefánik za-| bezpečno. Časopis píše, že jakýsi polský letec, přeletěv ně-1 kdy sanatoria byla zařizována tak jako hotely pro hořejších 
městnával se kdysi myšlenkou na Tahiti zaříditi českosloven-l mec^u bránici, pocítil náhlé chvění, jeho létadlo zakolísalo. I deset tisíc. A tu jame nezřídka čítali, že melancholický pa
skou osadu, maje zření především k. Slovákům. ^ I pp čemž nastal výbuch motoru. Letec mél dojem, že se octllcient, doprovázený lékařem v nestřeženém okamžiku v diva-

Obě tvrzení jsou tak nesmyslná a nepravdivá, že neníl nánie ve vlivu nějakých záhadných paprsků. List dodává,I dělní lo£i spáchal sebevraždu. Právě uprostřed světské zá 
přeháněním, nazveme-li je prosté zločinem. Tahiti jsou o-| £e yelký počet podobných případů, opakovavších se při pře-lbavy, uprostřed tak zvaného rozptýlení nalehl na něho dvoj-
)|trovy čistě tropické, kde našemu obilí vůbec- za žádných o-| německé hranice, vylučuje možnost náhody. ' I násobnou silou jeho chorobný smutek, jak se stává čtst i nor-

Íolností by se nedařilo, ba byla by zapotřebí důkladné porcel Ježto se tyto tajemné paprsky nejčastěji uváděff"^ sou-lmálnímy člověku, pb právě uprostřed zábavy, uprostřed vel-
louposti a nevzdělanosti, aby kdokoli se vůbec mezi kokoso-l vislost s vlnami bezdrátové telegrafie, bude dobře říci něko-lkého množství lidí pojednou pocítí smutnou osamělost vlast 

lými palmami, chlebovníky, kávovníky a vanilkou o něco po-l jjfc rIqv o tom> může-U iíýti alek^ířkýCíb píipraků využito fA^lní duše. Dnešní nervoví lékaři také neléčí již nervy zahál 
dobného pokoušel. Není to tvrzení o nic nesmyslnější, nežl j^q papriku smrti. - ' Ikou nýbrž prací. Prací, jež uvede pacientovy myšlenky v 
kdyby někdo doporučoval našim zemědělcům, aby \ českoslo-l Dáme-li obyčejné elektrické obloukové lampě hořeti stří-ljiný směr. I my, kteří jdem$ po celoroční práci na dovole-
venské repubice jali se pěstovat kokosové palmy, cukrovou I davým proudem, tu jak známo, elektrická energie, probíha-lnou, jsme do jisté míry takovými pacienty. Nejlepším zota-
třtinu a jiné kultury po výtce tropické. Je nevážností k pa-l jíc obloukem .lampy, mění se v tepelnou energii. Bude-li selvením není zahálka, nýbrž milá práce. Ta jest nejlepším od-
tnátce Štefánikově, přivěsiti tento nesmysl vážného člov|kal pak počet změn směru proudu v časové jednotce stále zvětšo-l počinkem. Ať jest to již práce tělesná, či duševní práce, 
nedůstojný k jeho jménu. I vati, budeme moci zjistiti, že podle toho, jak se zvětšuje sílal která nás těší. Ve svých "Zápiskách z Mrtvého Domu" vy-

Náhoda tomu chtěla, že jsem byl na Tahiti spolu s hvě-l proudu, spotřebuje míň a míň energie osvětlení lampy a na-lpravuje o rytmu j)ráce poučnou věc Dostojevskij. Líčí, kte-
:dářem Řtefánikem od počátku července r. 1910 clo polovičky I opak: stále větší část ener'ie uniká do prostoru odloučivši sel rak vězňům, odsouzeným k nucené práci nebila nejhorším 
Iťdna 1911, a poněvadž byli jsme se Štefánlkem přáteli již zalod kovových vodičů a rozptyluje se v něm jako elektrické!zaměstnáním práce namáhavá, nýbrž taková práce, při které 
tet universitních, není s podivem, že tak daleko od vlasti sblí-lvlny. Pro zachycení těchto elektrických vln nemáme t^kové-l neviděli žádných výsledků, na příklad když jim dali dozorci 
úli jsme se co nejtěsněji. Když jsme se potkali v Paříži za-|bo přírodního ústrojí, jakým jest oko pro světelné vlny. Jestl převážet kamení na hromadu a pak ji zase rozvážet, jenom 

jčátkem roku přirozeně jsme oba dlouho-do noci \zpo-||j£e však zřídíme v. kilometrové vzdálenosti ód místa vznikul prptOi aby trestanci byli nějak zaměstnáni. Tato práce že je 
(mínali vedle jiných věcí i svého společného pobytu na Tahiti.I elektrických vin přístroj, jenž je schopen zachycovati je, mů- uvádf&la přímo v zoufalství. Nejstrašnějším zaměstnáním lid 
SA mohu jiílc z onoho tahitskeho období našeho přátelství, takl ̂ me tyto elektrické vlny objeviti jen jako elektrické střída-lským bylo fey podle Dostojevského zaměstnání třeba snadné, 
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ípamátky a popularity átefanikovy k účelům tak podvodným,! vluy nejsou tudiž pro živé organismy nebezpečné. Inoduchý úkon mechanický. Právě tělesná práce je tako-1 
a že označuje nebožtíka za původce napadu. který nikdy by pÁ[e důležité odpověděti na otázky lze-li elaktHc-lvá, že se dají její výsledky obyčejně ihned přehlérnouti a v 
jf i Q mohl vzniknouti v hlavě člověk^ a-trochou aoudnosti a po-Uýmj vlnami sdělovali bez drátu a úsporně energii na vzdále-|tom spočívá její zábavnost a půvab. Právě těchto dnů při-
ctivosti. ^ v f * Inost tak. jako ji sdělujeme douhými kabely (|ze-li na přikladl pomněl psychologické účinky tělesné práce president čsl. re-| 

l^eni tím receno. ze by Stefánik nebyl měl Tahiti rád. v jednom méaíě pqstaviti stroje, vysílati elektrické vlnv, a v publiky před čejčskou kovárnou, když prohlásil: 
Byli jsme oba do Tahiti v pravém slova smyslu zamilovaní,l^ruhém uváděti touto elektrickou energií d o  pohybu motory,I "Ka Cejče a své žkušenosti zde vždy rád vzpomíním.l 
a ještě v Paříži ' ' ' u"u" —1 1 v 1 

utéci se před 
klamův, ale 
povinnostem, 
A ještř néco: až by mél na to dort penet. Ani slov. o Běja-hu^ti. . • „ , . I lance k védt prázdnému a abstraktnímu theoretisování, vel 
p československé kolonisaci ua Tahiti. | V.lké stoato beidrétovi telegrafie vysftají p« fele*ra-které inteligence tak ča«t« upadá. Vzpomínám ̂  íejííkou 

K. BERNRE1TER 
' Má na skladě velký výběr 

*ASTĚNN£HO PAPÍRU i; 
(Wall Paper) ^ 

ALEJOVÝCH BAREV ^ 
iVAKNISE A STÉTEK. ^ 

\',T Dfjlcptí jakost. ^ 
Laskavé nás vyhledejte, jit 
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než sport, 
, m . přirozeného rythmu _ 

.  . . .  - l i .  »  i  a  '  » i  p ř i j m o u t i  v y s l a n ý  t e l e g r a m ,  h ý t i  ^ ^ ^ n a l ^i^^ov^ného cílem práce. Na dovolené chceme klid, ale ne-lsíhcB1/^ Pab. Casing $6.45 výše 
kteří jakžíví nikde nepřivedou to dale, nez k trosecnictvi, at pramenem eiwr*ie z přijímací stanice. r I chceme nudu, která jaxt nejhorií nepřítelkyní duší. ftíká se 31x4 Cord $13.78 
zůstanou doma nebo se pachti po cizině. Moje poválečná! Z toho vyplývá, že uvésti na vzdály elektrickými 0 doJ)í nrizdnin, že je ,to sezpna mrtvá. Neprávem; nemá 32x4 Cord »1S.95 
zkušenost brauilsUa vzbudila ve mné dojem, ze do teto posled vlnwai owtor v pohyb, lze jen tehdy, budou-íi příslušným b#t mrtv". Ostatně je to více obvyklé rčení, než co'jiného. 38x4 Cord .....X.....,..*. $14.45 
ni kategorie patři yctóina těcb, kteří opoustéji samostatnouLu-pjem přijímány do soustavy elektrické vlny., fflkové pů- ftfká ~ že v letních měsících se nic neděje a zatím právě v «*4 Cord $14.95 
\tyst a jdou do daleke ciziny z* přeludem V ' aJektnckých vln nazývá se vybavoviuiím, , (posledních měsících došlo k tolika událostem světového přímo|||||| I IIU H|AWA| fj 
Má-i kdo dout poniž, aby se vypravil kolem dokola svití na Dale jest do<J«H, že ele^tncké vlny nemají takové vla«t-| dosihu že s nimj mřti „ívináři plné ruce' práce. Pravidelné WILLIAM DlVI vLt 
.Tahiti za prací, mol by miU také jest* dost, aby si tam koup»l „osti, která by mohla donutiti pohybující « motor, wspoM- rpadélení času na' období klidná a neklidná d»v#o zmizelo £ ISWS—I * M 
malou plantaž koUosovaikovou s kusem zeme dosud plué »«-|ný s nějakým zv-l^tním přwtfojam svrchu zmíněným, aby «|p0 událostech světové války. Od roku 1914 až 4o dnešnihof® wrni WV 
Zužitkovaný, kterou by učinil dobrým podnikem po nékoli-L*»tavil. To, co je známo z novin o pokusech angliekého vy- i«m^vkatná^^ pravé mrtvé sezony, 
la letech úsilné námahy, odkázán jsa skoro ve vitm *a 8^|nál«m, vzbuzuje m^slanku, že tu jdt p to, aabrániti vznikul ' - • (Ttok0V^ odbor afas ministeraké rady Čsl.) 
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