
: (!' f g' " '" '
1 - 'T

j

— — H)KH()K XA1JA1JI1-- +-

O imU fctfNfc M ř tí ikA JelftftsUMM - lil podivné komky řernoknlřnlekl

tievysfetlitelii! sice leó jinak n# llpliií' Npokojriirt
pól řehni
Naliv ňupMiy povalují ta výsle

dek nijak! sily nadpřirozen! J

mámo fs iakl late línklho nábo

lensttl Konftirt ispovldá zabýval

Nlaisrl zs 4pa tnitti vymofenost
lovedll by ČIŮKil renítl lei híkol

víeeky a to jen ta podmínkou f

Jim nelřeba ss poťřiiovatl method!

evropskl netnif nelil i ta cenu ra

Ilji s vídají výhody kal il"
Velmi rozšířen j omyl f proje

vy tjí( evropkl civilizace d nucujl
ostatní národy ku přiznáni naši vy

výlsnosti a rtRŠsho práva jim vlád-

ními Človřk obdivuje jen to co

by byl po připal sám schopen

vykonali a čím vltší js mezera kts
rá nás dlll duševní od onlch ple
nien tím mini Jou ona schopna
trnití vzdllanost naši H nelvltšlm
klidem tililíll se Arab la vropkým
rychloviakem který popr H i kv
em Jfho iraků A co se Číňana

lotýče sluší uválíli U jeho vzdř

anost j výhradně téměř povahy
mravní a le ve věcech stavby me

chaniky a vojenství Čína neobyčejně
se r pozdila A pravé těmito třemi
odvětvími r ae civilizace Číňanu je

nejnápadnřjší však ta a nejmenllho
lojmu ta něho ježto duch jeho
není zvyklý shledávat! v těchto zev
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LnějSJch zjevech ztiámku vyšší vzlě

I kdyl vojsko čínské je

půoM na vnímavost poloenhajít í

ho NsřiiíftU l linrlioiillřliio Is

písmo rlnk js i iola Ifři iviiko- -

tovnl i druh 4 pak fáfl ldsgm
fli kl nalfrt s inuťkiml svými 14

phylltl ivtik I výínařn (pojsm obrn)
slova fárovtrY 'l ak ! slnrh
řsel rnluvsn sotra ror#i4 tku v

pimft tvírsm sna lno foozMtelnf m

jvf toho i4roviřt h4lsluj" fa

pn eířtltina j# rnohm na Iřjlí
sřoinm(elrtjlf mnohsm

r4r# rozšířila nsl roliiveni íínltini
Í ři# kntteo tib! sestry mluvená a

p!iá ui In! ss oJ el# dělily tsk
}f ilokonttenl jedné nml na

dmhou ani ♦livu Jak práilná ns

určiíá zmatená jt Jedna tak f inlá

rnorri a pfsstiá j druhá A tím #

vysvltluji ul fástsínA vliv Aínká

kultury po celím iieamfrnlm okrsku

ěínkéhri svřta a letní s ním soiu

líiíeh (Mtílio let učí as detl
víeih třehto rozlehlých konííin vý- -
chodhfho svřta i jediného kalendáře

od vku uvedeného % ulívatiího z

lak zvané kiííhr vět troUlovních
Tím vykázán jt smčř celému du

ševnímu bytí (jeneraLÍ tni kŮ po
sobě jdoucích Tlo slednoísnont

0

mravní J tím inamshitřjíf ježto a!
lo inkroi sni Kvropy w unednl ty

slály společnou shodou lily od se-

be úplni odlmičeny léml1 bez jské
hokoli styku Tsto zdí di á od louče

nost mezí Čínou a z niěn ixidrobe- -
nymi jejímu vliru pfi-pl- a do Ji-- té

míry k tomu fevmíí nárl ee
y u raeHOHi a praiif jaon- -béli liln_L ! L L Ir „ ""- - ui
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neoyio pocirjvano Ink pr m tčžce a

bylo vúbeo možno

Zvláštó případ Japanskem je
zajímavý Je na pohled tak neslý
cháno že by národ východní tak

roeto se mohl odtrhnout! od svých
tradic a zvyků Zatím však nesluší

ztriceti mysle že převrat v Japan-sk- u

— ostatně daleko více povrchní
než hlubokj — způsoben byl malým
en počtem mužů bystrých kteří
dovedli zužitkovali citů národa po
neodvialoati od Činy toužícího že

převrat e týče pooze oboru ůřadnl-b- o

a vojenského že mravů ideif- m r

zevnějšího způsobu života se v celku

národním ani nedotekl Že v toli-

ko pět přístavů jest cizímu obchodu

otevřeno a zíukávánf půdy uvnitř
země že vůbec jest zakázáno Že ko-

nečně residenti evropských mocností
mou zde lidem neméně nenáviděni
nežli v Číně a mají si dosti naříkati

těmito výhradami sluší náhlý pře- -

vrat v Japansku považovatiza velmi

povrchní neboCpřijetím pouhých
zařízení od kmene vzdělanějšího ne--

povyšuje se ještě národ na vyšší

stupeň duáevní schopnosti a vzdě

anosti Zavedením vymožeností
průmyslových a vojenských napří-
klad rozmnoží inferiorní národ znač
ně svoji fnickou moc le5 povahu

svoji proto nezměnil aniž ae může

povznesli leda nenáhým sledem vy
možeností dědičných Nejen že

Japansko ještě'nevyepělo na výši
ideif evropských leč ono jich ani

vyjádřili nedovede bea pomoci jazy-
ka vydlužeoého Pokrok v zemi

nemá tedy hned v zápětí pokrok
kulturní či duševní

Rovnost s druhým národem nebo

dokonce vyvýšenost téhož nedovedou
v Číně pochopili ani nejvzdělaněji
a a evropskmi záležitostmi obezná-

meni jednotlivci neřku-- H širší

vrstvy
Znalec Činy Angličan Smith pra-

ví v tom směru (Chinene Characte-ristics- ):

Západní národové ve svém celku

nečiní na vzdělaného Číňana dojem

jakoby stáli na vyšším stupni nežli

Číňané"
'Odbory kterými dle avého úsud-

ku nepopiratelné vynikáme nad

Čínu nezanechává f na Číňana do-

jmu jakého bych očekávali Oni

uznávají naši větší aběilost ve vě

cech mechanických vsak na většino

našich vynálezů pohlížejí ledajako
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"tvoje A tah sn státu U dne
iko přrd tifci tjř tísni molno

ili ani armainky ani jpanky
ati krejky( njbrl poue íírmky
I mt uj! ( píiiM jsk aiinsmrké

iniké a korejiké a poslidnříM
of-- f 4 n pr dtkorti elmi jsdno
1'kIi4 leč potřeba jich rtmeens Je

ku na pfn a zjiřvy liduté(neb
mluv zd nMvsuá nemá
:!emnétim slohu jasnosti
Nelze tou řečí lidovou nanaAifi

ádncn tctafitoM idel ježto ota jak

Členy jednotlivé fráze tak i hlavni

frázi s podruJnf mi prostě vedle sebe

lade Tak bčll skupina myšlenko
vá za skupinou beze vsí souvislonti

lonechávajío duševní vnímavosti

čtoucího neb porouchajícího y

sám vztshy si vyložil Dva Japonci
potu hovořící stále si mezí sebou

ávajf znamení potakací naznačují
ce že drží spolu šťastné niť rozmlu

vy A to jesté tuze rádi se utíkají
čínskému slovníku jakmile řeč

en poněkud nad přízemek hmotného

života s povznese Jak vzdělanéj
ším poměrně a po samostatnosti a

neodviuloati toužícím národem isou

aponci vyprostili se ze jha čínské

řeči píwemnése přeci nedovedli Po- -

dobně chodí to v Annamu a v Ko

rey je tedy čínské písmo pravým
t

nevyrovnaieinym nástrojem moci a

panství

Představme si materiál jednosU- -

ičné mluvy sestávající asi ze čtyr
set cistě fonetických složek Náš
duch navyklý na bohatství našich
slov složitých 8 tčŽÍ jen chápe kte
rak možno aby soustava tak kusá a

nedokonalá dostačiti mohla jen po
někud pokročilejšímu stavu vzděla-

nosti Stejnozvučnost slov na pří-

klad u nás jen pořídku a výminečně
se vyskytující (prab prach práh' s

pod) u Číňanů je takřka pravidlem
'očítáme li mimo technické a od- -

bornó terminy za i&dro vzdélané
0 -

řeči 10000 slov shledáme že by
každé ze 400 čínských jednoslabiček
musilo průměrně odpovídali 25 na

šim pojmům A některá čínNki

ova mají vskutku ještó víc význa
mů Na příklad hláska i v nv6--—

různých polohách i zvucích před

stavuje na 150 pojmů naprosto od

sebe různých: i = šat í ~ slušnost
i zvyk i =s spravedlnost i =s

cizinec atd Ba víc každé z těchto
slov je nezměnitelno a musí vyjadřo-
vat liifc oněch odntínů jež slovo v
nafti řeči prodělá v podobě jména af
podstatného přídavného všelikých
forem skloňovacích časovačích ect
Pouze pořad slov dodává jim amy
slu a ceny u Číňana

Je pochopitelno že Číňanu tie
mírmfrně mnoho ba všecko záleží
na výslovnosti a hudebním takřka

puoiti jakým slovo se pronáší
Mluvená řeč je proto provázena hn -

madou komplikací jimiž mluvící

s Ayor's llair ligor
'títnlt IO tlS flrít lifl fikfilih

týdenní nemori s'ÍS' ml vImv

v tK"ř a iifi
_

m s nim taa spoao— i ii iitena t ti is o ony

nepouiua jseruna svt
vlay žádný jiný J
zaKitřebl poulit! jed
nou t% ras

AYEíťS
llair V'ii( ' k udrKnl
ddbre barvy mých
vlů k tKlstřaněhl

Ifplft svrbívnll a předejdi vypadá-
vání vh1 Nikdy sm nerozmýšlím

odporučnvati AferVvy léky mým

přátelům" — Mm II M Ilij{ht
Avora Neb

ÍA1 HAIRVIGOR
VjráM tr i V AftáVi IiwpII Mm

UžiTejlc Arcr'j íarsaparilli pro p!cf

Dia s lotiTkorfi FI1ZV

1)0 TKXAS

:i "v

rvnn7TP
LMJLm

(
fiK'7! Msloii Spací

VOLNÉ POHOVKOVÉ VOiíY

na tiuh tlakách

NejlcpSÍ drába do vScck mlat

Kansas Ináiarkém ózcmi Teiasi

Mexiko a naTichoniorském pobřeží
Jde přímo do

Eeníícn Shemaa GroonviHa

Eallás Fi Worth Ililkbcra

WaiaiacUoWaco Teiaplo

Eolton Taylcr OalnosrOIo

ockhart Uonrietta Caallarcos

LaOrango Ecntcn Aharado

HOUSTON GAIVESTON AUSTIN

A SAN ANTONIO

si ifiilani Mr
DO ANEBO Z ČECH

ZA NEJLEVNÉJflí CHNV
-- 00 -

TT IILVJErKY
vrchního přeplavního ednatelet

$58
a Cti Ion nad o ITahy a naspět7 Pmhy d ChlcfO

Jí IMíné "
Z linku " ll$3125Kutní Hory "
% Pardiiblo

Kde ehot vWHl oo Hit 11 n it„iho mfaU OhloHa C řlKU 1U4o i tok
UU do Clileaa

UJIŠTĚNÍ PROTI OHNI
za nejlevnřjíí pophiek

tUtn oUvKn BMU od S Aa II k

Srta!? Jr- - J Havelka

Chloaifo IUe
Uka Sbore k Mlchlg&a Soatbora

K BS Dt-p- Boom M

Uraniový náHtroj ku HpráTkára

Pomoci lhhtn nlll _tli' hiuai i
iiprlil TélMiMr e(w řuiml-- nél"™s

ÍÍXI™ íilL?:k:""!í' c''n'"l eliil muit

#1 í í V' í im Binri DMI roj 0

IÍZ l ""'J" obrmjMji určené m stuli

IVuUM u W hliUm Vý
thod řoWMj Jií tjm n rá
ff #if fit f ijkfl nM)4 lkfnl

tmny htti)u yn o ll
vřřJíf vls v4li# výt Im M? Vn

hn H # ftiInfnt níirtti finským n

ftáítii ] ovm f# dávní
ífn má svoji i vlili ni "iitiliMi
'říři!i jslni i t)rjtrlf h li l

skýrh no]tiri( A!- - HUv
6f známkou její pik ] inrot
M{ JduIIÍV"t íiujfi-- Sftj pJ

fO! V VétoVlte ft4 HMlífflO-- f i

f ÍmUIo srttt f rtlílio i tva

í ínkf kmen obklopen ja z ieh
IřiB l4roy řnn vyvinutými
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Mmttt!n& orinUu"
I znavná ktítura duíevrf iíWtáv!í
národovA ttedft( h kr(1 pohřlrM
V barbarskou ni V-im- i
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Iikt MálnUto mim MtM NVtrk

tnlrnt ocrán T chf Jiré utrany
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ijmy Nebe ol onUtnlho Iiltvi
Tento nitor rvenlvt kuhurnlho

troří nejn tákliduici ijiolťřno4Í
řlnnkí klu ví ech &tvard fpolóen
kýcb n (Úlekem Výchoíó vftb-í- c

pokad ls je ulrnouti efolefným
D&fvUketn Žlutého plemene 'A iióho

prýStf víe: fvyky i mravy Kpoleceo-k- é

povaha i tra-lic- e lidu čítajícího
ta milionft a i vyklého oi tÍHfcft let

patřiti na iivot tliuto nermfniiel-ný- m

ei&nkem víry Neol podobné
ho gigantického ti&na dědičného
naiírání v dřjin&ch lidstva V třchto

itrnulých ložinkách dávnovéké mi

nuloAti alnsi hledati vysvětleni po
divubodoébo itUvu dneíulho Č(nka
na pohled přimo nepochopitelného
Zajímavo jo na příklad že č(nká

ře5 nemi ilova které by naznačova

lo pojem mocnářství Kle není

pojmu neDÍ jména Národu který
nikdy nepoznal kovu Užko vygvřt
liti pojem ilata neb železa A tak

nebylo možno vysvětlili Číňanům

rosdíly výrazu královna anglická
císařovna indická království italnké

nebo cínařHtvi římské Císařulví je
o nich světem tyen Lia domova

Podnebesko a to je jen jeduo
Nemožno aby jich bylo více Slovo
Čína Číňané neznají Toho názvu

dostalo se jim od Evropanů Čunp-Ku- o

znamená střední národ výtečný
národ jádro národa

Podobné nazírání mílo vrch v

Evropě za doby velkořímského pan
tví od prvního do čtvrtého století
Svět pod návlalou římskou zdál se

býti pojmem jedině možným a při-

rozeným Stejná kultura byla po
viem dozírném okrsku země A po-

dobně bylo v Číně V politickém
amyslu sire panství čínské nad ostat-

ními národy mongolskými bylo do-

sti nejisté: Japansko dávno jit
poručnictví čínského Ko_

rea i Annám neodváděly než čestný

nějaký tribut Vlastním tmelem

kmenového celku byla však kultura

společná prýštící právě t onoho

jádra čínského A toto panství du

levní osvědčilo větší sílu a trvanli-

vost? než samo panství politické
Hlavním činitelem v Sířeni této

ideje čínské po tolika národech
okolních jazykem svým značně roz-

dílných bylo podivuhodné čínské

písmo jel zavládlo po celém zadnim

Východě a — jak se zdá — předčas-
ným svým rozvojem zarazilo další

ivaroílomý vývoj jazyka ustálivši

poraženo '
hlavní město dobylo ' pře

„ m A nedokazuje v čínských
očích Vítěz jtst a zůstane barba

rem Jediné co dosud od náa přija-
li Číňané za své jsou ony prostřed-

ky kterými proti vpádu Evropanů
se mohou bránit A i to přijetí ne-

šlo bez opposice Ullrakonservativci
čínští a princem Kongem v čele

nechtěli slyšeli o evropských strojích
válečných Ant státníci čínští
kteří nejvíce se obeznámili a evrop-

skými poměry nejsou o větší vzdě-

lanosti evropské přesvědčeni Sám

čínský Bismark muž vysokého roz-

hledu Li Iluug Čacg nevybavil se
c toho předsudku o mravní stránce
ropské kultury nemaje ani ponětí

Kupuje naše děla i naše lodi domní
val se že tím získává již — tajemství
celé evropské moci V tom se ale
ovšem velice zklamal jak události
ukázaly

Severův Olej sv Qottharda jest
nejlepší domácí mazání proti re
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Office: 222 v Bee budově

roh 1T fůrám ello
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Úřední hodiny:
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Telefon 1013
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OSIAIIA NEBE

tslefonu 143M
V frfMrna k tlatn1 od 10 So II rlao od t— 4

edpol a o4 7—S ter
Obydlí v ííale 1919 Center ulice
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