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skončila zatčením všech tří zničeštinu není jiného jazyka mocen že Romance potřísněná lidskou krvíEsperanto"

IoUTá V Plwnittjř

jednoho vefera řekl Že by jí chtěl

býti společníkem pro celý její
život

K tomu však připojil jako
opatrný muž a obchodoÍK jenž
těžil re zkušenosti svých dvou ne-

šťastných bratří že by bylo lépe
kdyby svůj sňatek odbývali v

Mount " Gilead Oi a zde se také

pro budoucnost usadili'
Vdova úplně S náhledem jeho

souhlasila a po vzájemném dohod-

nutí se usnesli že obchod prodají
a na vždy zmizí z Cortezu kde
život každého manžela Jane byl v

nebezpečí
Obchod podařilo --se jim již pro-dat- i

a nyní připravují aé na ceUu
do Ohio kde vstoupí Jne po
třetí v manželský přístav
Tam snad dráha jejich Života

nebude skončena násilnou rukou
nezná-néh- vrah
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me se nikde s konstrukcemi prac-
ně vymýšlenými a vyhledávanými
jako bylo při volapueku Vše má

svůj původ či vysvětlení ve zkuše-

nostech nabytých běžnými živými

jazyky Není tu průměrnému
vzdělanci nic v celku naprosto
nového nýbrž jakési užití znimýh
odjinud a to nejsnadnějšich a

pravidel Vhodným
obrácením daného takto podkladu
jazyka možno dle výroků znalců

vyjádřili jakékoliv odstíny myšlén-

ky ať fjrmou prosaickou nebo po-

etickou Stačí ke všemu zcela

teninký slovníček kořenů na př
varm alt bon bov Ostatek je
věcí nepatrného počtu nejjedno-duššíc- h

hravě osvojitelných pra-

videl Vnější ráz esperanta za-

nechává dojem jazyka románské-

ho Hlavní příznaky zvučnost

jadrnost obsáhlost Ukojme hned
zvědavost čtenářovu malou ukáz-

kou zprávy z časopisu Lingovo
intetnacia:

S-r- o Vitold Teoison skribis al
ni leteron et Hinujo kie li parto-preni- s

en la militado Ni citas
el lia letero la sekvantaa:

"Malgrau batalaj okupoj mi

trovis sufice da tempo propagandi
nian karan lingvoa kaj trovis mul

te da personaj kiuj promesis gin
elleroi Inter aliaj estas unu

mongolo kiu estas tradu-kist- o

de hina kaj mongola lingvoj
ce unu el la rusaj generaloj Li
estas klera junulo kiu recevis

edukon en S- - Peterburgo Hodiau
mi sendas al li rusan lernolibron

Esperantan''
Doslovně:
"Pan V T psal nám dopis z

Číny kdež byl účasten války
Uvádíme z jeho psaní následující:
Vdle své vojenské služby měl

jsem dosti času doporučovat! náš

drahý jazyk a nalezl jsem mnoho

osob jež přislíbily se mu nauČiti

ním spokojenosti dvou rodin
S velikými překážkami odbýván

byl asi před třemi týdny sňatek
Fred Lceho z Parkesburgu W

Va který jest kuchařem v jednom
tamnějším restaurantu Lee slí
bil sňatek jiné a pak se zamiloval
do Myrtle Úndine Longové z Gal

lipolis a vzdor všem překážkám j

pojal za manželku Tato jest te

prve 16 roků stará ale váží již
432 lb a tato 'převaha její v do
mácnosti učinila konečně Lceho
tak nešťastného že nyní chce se

zbavit tohoto sBajkukterý uzavřel
z lásky a s tolika překážkami za

každou cenu

ťatentnf medicína jako zpro
středkovatel sňatku to jest něco

nového i v Americe a stalo se to
zde poprvé v Danburn Conn
Tam jistá pí A L Benettová

vyráběla některé patentní léky
které byly dobré pro všechno na
světě a pomohly každému když
ne od nemoce tak aspoň od pe
něz

Jistý Albert Thompson až

Californie koupil si jednou tak'o

výto patentní lék paní Benettové
a skutečně mu pomohl a z vděč

nosti jí napsal dlouhé psaní plné
díků a to vedlo k další korrespon
denci konečně k výměně podobi
zen a ač Thompson jest pouze 20

roků stár a Benettová těší se již
ctihodnému stáří 54 let tu jim to

nepřekáželo ve vzájemné jich lásre
a předešlého týdne setkali se po

vzájemné úmluvě v Oberlin O a

tam vpluli do manželského přísta
vu

M E Millerova vydala se při
vě ni nedalekou cestu čítající víc

nežli 13000 mil z Cherry Hill
Md až do Yenanggatte v Indii

aby tam mohla být připoutána
manželským svazkem ku svému
milenci James Moorovi s nímž

rostla její láska od dětství
Moore byl synem farmáře v Ce

cil Co Md kde také otec Marry

byl usídlen jako bohatý farmer
Mezi oběma vznikla dětská náklo
nost která se později proměnila v

lásku a když to jednoho dne starý
Miller zpozoroval o slavnosti 16

etých narozenin Millerové tu vy
pověděl Moorea ze svého domu a

rozkázal mu aby se tam nikdy
více neobjevoval
Leč mladí milenci setkali se

ještě-též- e noci v zahradě a při záři
mé ke pod kvetoucími jabloněmi

přísahali si věčnou Usku
Druhého dne odebral se do svě

ta aby nabyl jmění neboť chudo
ba Mjrrcova byla jedinou příčinou
že starý Miller nesoáhlasil s mi

lostnýno tím poměrem Moore

počal nejdříve pracovati v olejnýh
polích v Pennsylvanii jako dělník
a konečně svým přičiněním vyši
nul se tak daleko že se dostal k

vynikajícímu postavení u olejného
trustu a poslán byl tímio do Indie
na ostrov Ceylon aby zastupoval
zájmy Standard Oil Co

Zde důkladně poznal veškeré

poměry a přišel k náhledu že

poíne li samostatný obchod bude
ca tom daleko lépe a svou myšlén
ku také uskutečnil Podařilo se

mu v Indii nalézti olejná pole

pomocí amerických kapitalistú
počal zde dobývali olej a nyní jest
velikým boháčem

6atou2iv po svem domovu v

Marylandu navrátil se tam minu
lého leta na návštěvu a tu shledal
že starý Miller přišel o všechen

svůj majetek a zemřel a že dceru

svou zanechal v tak neutěšených

poměrech že musila se živin lyu-
-

čováníra školy Ona sice dostala
mnoho nabídek k sBatku od mla

dýcb farmerů a obchodníků z oko
lí leč odmítla je všechny chtíc
dodržeti danou svou přísahu věr

nosti již složil před patnácti lety
Moore dojat touto obětavostí

své prvé lásky nemeškal a nabij
nul jí svoji ruku a mezi oběma po

15 letech vypučelo nové poupě
lásky které nyní bude v Indii do-

tvrzeno sňatkem
Praví se že manželství je lote

rie a někteří lidé také skutečně ke

tím řídí a ponechávají možný sňa-

tek slepé náhodě
Tak jistá Klára Plumbová z

Dewey Station blíže McKeesport
Pa napsala asi před rokem na-

bídnutí k sňatku vstrčila je do
láhve tuto pečlivě zapečetila a

hodila ji do řeky Monongbely
Již na to zapomněla když asi

před dvěma měsíci obdržela dopis
od T J Morgana z Wellsville
O v němž tento praví že vylovil
láhev z řeky Ohio a přál by si

míti podobiznu Klářinu Tato

mi ji poslala Žádajíc zároveň je
ho a po této výměně nastala mezi

nimi korespondence která skon

čila předešlého týdne manželským
sňatkem

Nynější paní Morganová se za- -

přisáhala že se neprovdá bez ro

mantiky a nyní když přání její

bylo splněno tu se cítí dokonale

šťastnou

Pretl ialadeěaíni aeanázía

'Užívala jsem velmi mnoho

různých léků proti žaludečním ne-

snázím a zácpě'' praví pí S Gei- -

gerová z Dunkertoo Iowa "ale

žádným nich nedocílila jsem tak

dobrých výsledků jako Chamber-lain'- s

Stomach and LíverTablets"
Na prodej u víech lékárníků m

pomocí esperaočtiny dopisuje si

osobami sedmnácti různých náro

dů

Nejvíce rozšířchJe esperaotism
ve Švédsku ve ďrancii a v Ku

sku kdež za účelem pěstění sestu

pují se 1 celé společnosti V C

chácb nena!#lo se dosud mnoho

vyznavačů esperanta Čteme ve

zprávě francouzského časopis
L bsparantiáte výslovně: Liam
Ire agemaj estas nia Bohemaj am

koj multaj gazetoj helpas ilia

esrperantistan agadon (Velice
Činní jsou naši čeští přátelé mno
hé časopisy jsou nápomocn
jich esperantské působnosti) Or

ganem vší obce esperantské snaží
se státi Časopis 'Lingvo interna
cia' vydávaný ve Štokholmě N

dávno zaražen první rakouský
spolek esperantský v Brně 'Uni
Societo de 1 Oustrujaj Esperan
tistoj
Literatura esperantská Čítá té

chvíle už slušnou knihovničku 15
děl různého obsahu Učebnice

jazyka vydány již bezmála ve 2

řečech Učebnice česki od Th
čejky Bilíka a Holuba nezůstá
vá za jinými Že by užívání me
zinárodního jazyka bylo nějak n

ujmu reci mateřské nelze mja
tvrdiíi Máme praktické doklady
kdo si osvojil esperanto že spíše
nabyl chuti poznati 1 jiné jazyky
Souhrnem platí co následuje

Esperanto je nejsnsydnějšl všech
řečí je tak bohatá a ohebná Že

může sloužili k dorozumívání vše
mi směry kulturových zájmů do

pisům esperantským porozumí
reci neznaiy ma ii jen po ruce

nepatrný slovníček kdo se řeč
naučil je schopen korrespondova
ti s celým svatem dá-l- i se jen za
P3ati do 'Adresáře EspirantistŮ'
Lev Tolstoj napsal: "V každém

případě jest oběť kterou jednot
hvec našeho evropského svět

přináší věnovav trochu času aby
si prostředek osvojil tak nepatr
ná a výhody docílené při tom tak

značný že není možno pokusu to
ho opomenouti '

Podivné hry osulo

Nlkotik historek te víedního livota

Ženské srdce jest hluboké a ne

vyzpytatelné jako tůfi praví veli

ky anglický básník a v tom všed
ním našem životě nalézáme mno
bé toho důkazy z nichž některé k

pobavení našich čtenářů zde uvá
díme

Jistý Peter Marr uprchl s mla
dou Carne Bensonovou ze South

Amboy v N ]' a oba spojeni byl

manželským svazkem Za dva

týdny na to dovolil Marr mladé
své manželce aby spáchala biga
mii 8 jeho přítelem Alfredem Co

leyem On dokonce podepsal ua
oddávací listině i své jméuo jako
svědek tohoto bigamickébo man
želství

Tento přečin proti zákonům
Soustátí spáchán byl pouze z přá
telství k dlouholeté kamarádce pí
Marrové slečně Edně Testové
také ze South Amboy které bylo
jejími rodiči rozkázáno aby se

provdala za jistého Petra Coleyho
aneb nechodila jim více na oči

Edna nechtěla si vzíti Petra za

živý svět a Petr konečně si to též

rozmyslil když viděl že ho Edna
nemá ráda a nyní nezbývalo Edně
nic jiného nežli nějakým spůso
bem získati si průkaz o sňatku s

Petrem Coleyetn aby mohla e

usmířili se svými rodiči
K docílení toho nechala se pí

Marrová oddati s Alfredem Coley-e- m

a sice u reverenda Andrew
Hansena v dánském metbodistic-
kém kostele vTrenton

Týž duchovní oddal před dvě
ma týdny také Petra Marra a jeho
nynější manželku když spolu byli
uprchli leč reverend je více nepo
znal a spojil opět Marrovu choť s

Alfredem Coleyern manželským
svazkem pod jménem Peter Coley
a Edna Test a skutečná Edna Tes
tova a Petr Marr připojili k tomu
sůatku svá jména jakožto svěd
kové

Když konečně tento sSatek zá

pisem byl oznámen tu se pátralo
po okolnostech a přišlo na jevo že
Marrova manželka se svolením
svého manžela spáchala bigamii
aby se mohla zavděčili své přítel
kyni
Manželé Marrovi nad nimiž

visel zatykač rychle odstěhovali
se do New Jersey aby je tam moc
zákona nemohla dosáhnout! a Ed
na Testová poslána co nejrychleji
ku své babičce do New Yorku a
tak tato skutečně zvláštní romance
ze všedního života ještě dosti do
bře skončila
Nedávno v Kansas City zatčen

byl Edward J Logsden pro upreb
nutí se dvěma ženami a sice s pí
Elienou Willissovou z Macomb
III čtyřicetiletou dámou a její
dcerou Ntllie Willisovou devate-

náctiletou hezkou dívkoi Obě
dvě Ženské jsou zamilovány do
únosce s celou vášní svých srdcí
Tento opustil Jenu a 7 dětí v Ma

comb kde byl po několik roků
sousedem Willisovýcb a při této

příležitosti vznikla mezi Logsde-ne- m

a oběma ženskými ona ne
šťastni zločinná láska která nyní

Jane Segurovd s Coret Neb pr+
vdána ta tři bratry

Jane Segurovánebo-l- i Hlasová
jak se nyní již po 30 roků nazývá
má v životě svém dvě romance
které jsou potřísněny lidskou krví

a třetí možná že skončí Šťattněji
pakli Jane nyní šťastná nevěsta

čekající na svatbu dosti rycle se

svým ženichem t zmizí z krajiny
která se stala dějištěm krvavých
její romancí

Jane Segurová má provdali se

v krátké době za třetího z bratří
Haasů z nichž dva před tím byli

jejími manžely Násilná smrt
obou učinila ji vdovou vždy po
několika letech

Vzdor tomu však třetí z bratrů
nedal se zastrašili osudem Rvých

bratři 1 chce pojmouti Jane za

manže'ku nedbaje na to co bu

doucoost přinese a také dvakráte

provdaná a ještě dosti hezká vdo
va nezdá se míti velkou starost o

to co osud pro ni chová

Před 30 roky W Haas byl zá

možným obchodníkem v Mount
Gilead O leč městečko to oevy
bovovalo jeho obchodní ctižádosti
a doufaje že jinde pomůže si ještě
k větší zámožnosti přestěhoval se

do Cortez Neb a zde si založil

velký smíšený obchod
"
V té do

bě ovšem Nebraska nenalézala se

na onom vysokém stupni vývinu
jako dnes a v Cortez byl ještě ten

pravd západní divoký život a muž

který neuměl jezdit na koni a neu

měl stříiet ten v Cortez neměl
mnoho váhy Haas byl sice do

brým obchodníkem ale z uvede

ných vlastností neměl žádnou Teč

přece že to bylo v Cortez zvykem
koupil si pušku a revolver a měl

je stále pohotově ač nikdo nevě
řil že Haas dovede z nich vystře-
lili

V té době nejkrásnější dívkou
v Cortez byla Jane Seguroová
ona skutečně byla tak hezká Že

popletla hlavy všem rnuÍĎm v Cor-

tez a okolí Každý z těchto se

ucházel o její přízeň a nepřátelství
mezi těmito soky bylo tak veliké
le docházelo mezi nimi ku rvač
kám a výhrůžkám
z nejnoruvejsich uchazečů o

lásku Jane bylí bratři Siegelové a

ti přímo hrozili každému kdo by
se chtěl ucházeti o Jane aby také
hned udělal poslední vůli nežli

přikročí s ní k oltáři

Jane se ze všech těchto uebáze
čú nelíbil Žádný a srdce její přiklo
nilo se k Haasovi a pojednou celé
městečko ' ylo pobouřeno zprávou
že Jane s Haasem budou slavit za
snoubení Když to bratři Sieglo
vé uslyšeli tu odebrali se do ob
chodu Haasbva a zde vyvolali ta-

kovou scénu Že Has uchopil
a jednoho z nich za-

střelil

Druhý z bratří nebyl připraven
ni takové zakončeuía proto utekl

dmů Bylo dokázáno že Has
zabil Siegla v sebeobraně a tak

nebyly z toho pro něj Žádné ná

sledky a když rozčilení v Cortez

poněkud se utišiio tu Has odbý
val s Jane svatbu

wiaai manžele zni srastne a

spokojeně Haasů v obchod zkvétal

jmění jeho rostlo tu pojednou
však šťastný tento život mladých
maoželů byl přerván Jedné noci

když se Haas nevracel ze svého
obchodu do svého obydlí tu byl
zastřelen Kule pronikla jeho
srdce Vrah uniknul Žádný ho

nespatřil a on žádnou stopu po
sobě nezůstavil

Veřejné mínění v Cortez ozna
čovalo jako vraha Siegla jehož
bratr byl Haasem zastřelen ale

Žádný se neodvážil veřejně proti
němu vystoupiti Bylť Siegel
znám jako nejlepší střelec v celém
okresu
Po smrti svého bratra odebral

se John Haas z Mount Oilead do
Cortezu aby tam uspořádal zále
žitosti zavražděného Williama_—

Jsa dobrým obchodoíkem záhy
vše uvedl do pořádku a vdova byla
mu za to nanejvýš vděčna a po
nějakém Čase mezi Johnem Hašem
a Jane počal se vyvinovati poměr
lásky a ten ukončil sňatkem od

bývaným velkou slávou Jane
zářila opět štěstím a krása její
zdála ae nepomíjející takže každý
ji záviděl Johnu Haasovi

Také tento druhý sfi&tek prová
zen byl štěstím a pro mladé man-

žele plynulo vše utěšeně až jedné
noci stihnul Johna Haase tentýž
osud jako jeho bratra Nezoámý
vrah z úkrytu bo zastřelil a pak
zmizel opět beze stopy

Siegel byl opět obviňován z této

vraždy byl také i zatčen a od ve

dtn do vyšetřovacího vězení leč

marně pátráno po nějakých dů-

kazech proti němu
Žalobce nemoúl Žádných nalézti

a Siegel konečně musel být z vě-

zení propuštěn
Na žádost zdrcené vdovy ode

bral se do Cortez z Mount Gilead

třetí z bratří Haasů Henry aby
se zde ujal řízení obchodu

A co osud nechtěl i tento třetí
Has zamiloval se do vdovy která

sice nebyla již tak bezká ale vzdor

tomu přece jea byla dobře na své

stáří vyhlížející ženou a Jane
Hasovl byla spokojena když jí

Myšlénka o potřetiS jednotného
jazykakterý by sloužil za prostře-
dek dorozumívací všem národům
vzdělaného svéta zabývala v nové

době mnohou hlavu Vyskytly se

návrhy a pokusy nejrůzněji! ve

tněrii tom Nejvíce hluku spů
sobil aaámý 'volaputk' umělý

jazyk jenž nějaký řas zdál se míti

vskutku jisté štěstí na veřejnosti
nežli se ukázalo že tu přivedeno
na Sk ěc dítě života neschopné Nej

nověji nejvícj pozornosti poutá k

sobě návrh označený jménem 'es

peranto Zrámý linguista
proí F Max Mueller se

vyslovil že ze všech pokusů o

konstrukci mezinárodního jazyka
které měl příležitost zkoumali
dává rozhodně přednost řeči zva
né 'esperanto' Zajímavý ten vý

plod lidského ducha datuje se z r
1887 Původce jeho dr Zamen-ho- f

ve Varšavě dlouho halil se

houževnatě pseudonynem 'dr Es-

peranto' od esperantskébo slova

'esperi' t j doufati tedy člověk

doufající Jméno zůstalo dnes
věci samé Matkou řeči 'esperan
ta jsou jazyky různých vzdělaných
národů Vyňata z jich lůna zdě-

dila nová řeč po nich všecku svoji
kostru Obsahujeť slova v kaž-

dém jazyce nejznámější společná
jazykům v Evropě nejvíce užíva-

ným dále kořeny slov řeči nejži-vějšíc- h

a z mrtvých jazyků ovšem

latiny Jsst tedy jaljsi na snadě
kdo se poněkud vyzná v řečech
těchto ře již také rozumí 'espe-rantsk- y'

Tolstoj tvrdí kdesi že

jazyku tomu rozumtl již po dvou
hodinách Mnohý arci nezná než

Bvůj jazyk mateřský Však i ten
dle ujišPo-

- ání znalců naučí se
hravě rozuměti i psáti poesperan-sk- u

ve 4 nebo 6 týdnech To by
arci lákalo a dráždí zvědavějšího
intelligenta blíže si povšimnouti
věci o níž konečcě dost zhusta

již bývá slýchati
A ona zázračná snadnost pfiu- -

čiti se jazyku? V čem že vlastně
záleží?

Kdyby se opravdu osvědčila

pak by to v oboru mezinárodního
dorozumívání znamenalo vskutku

pravé Kolumbovo vejce Neboť
co dnes nejvíce adí v tom směru

jsou právě veliké obtíže a mnoho
času — ne týdnů ani měsíců ale
mnoho let— jež vyžaduje dokonalé
ovládnut! druhého cizího jazyka

A tato nesnáz měla by rázem

býti odstraněna pomocí esperanta
'
jazyka ne přirozeného ale důmy-
slně a šťastně sestrojeného uměle

vykombinovaného f
V čem tedy záleží tajemství jeho

snadnosti?
Vtom směru odpověď znalců

zní dost uspokojivě Hlavním
zákonem mluvnice nového jazyka
je jednoduchost Co je jednodu-
ché snadno se vštípí paměti V

krátké půlhodtice možno si osvo-ji- ti

malý seznam 16 základních
pravidel esperantské gramatiky
První velmi slibná a zámluvná
vlastnost nového jazyka za níž

pavděčen bude každý který při-

čichl k neproniknutelnému houští

pravidel a sákonů kterými bylo
mu se prosekávati k nedostupným
tajům řečtiny Stačí ostatně če-

skému školáčkovi rozpomenouti
se mrzutosti které měl v potyč-
kách s pravidelnostmi německého

časoslova aby pro vždy byl přívr-

žencem každého pokusu který sej

naskytne opatřili lidstvu prostře
dek jenž by je zbavoval povinno-
sti—aspofi v nejširším pojmu idey
— zabývati se dřinou cizích jazy
kfl

Materiál slovní nejtěžší úkol

pro paměť při studováni jiných
jazyků zde hravě se osvojí Jeť
z valné části tvořen kmenem nej

běžnějších slov odjinud přijatých
k nimž netřeba než přivěsiti espe
rantskou koncovku na př auto

graío automato anekdoto anoni- -

mo autoro rekomendo magneto
metro kollego telegrafo redakto-r- o

republiko atd Dále přijata

jsou i slova jež kořenem svým ne-

bo úplně jsou re více jazycích
téhož významu Konečně od řečí

různých národů evropských při
brána jsou slova nejspůsobilejší a

nejpraktičtější Každý evropský
národ nachází tu slova ze tvého
vlastního majetku OvSem pře-

vládají latina frančina i angličina
a jiné jazyky moderní Však i

tomu kdo nezná ani francouzsky
ani anglicky ani rusky není espe-
ranta o mnoho nepřístupnější
Většinu slov tvoří si mluvící sám

nemaje ani zapotřebí na paměť se

jím ušití Stačíť připojili ke ko

řenu' slova základního příslušnou

předponuaby nový obrt myšlén-

ky byl vyjádřen Tak na příklad
'mať znamená vždy opak klaJnř-h- o

smyslu tedy booa— dobrý
malbona — zlý alt — vysoký ml-alt-

— nízký varma— teplý mal

virma— studený varmega — horltý
varmeta — vlažný malvarmega —

drsný (mrazivý) malvarmeta --—

chladny ata virmo— teplo var- -

inego— horko nebo víro muž

virino žena patro—otec patrino
—matka bovo - býk ho vin o—

kráva povido — tele- - Tím spůso
bem i jediného kořene vzniká 50

j více slov Při všem neshledá

Katarrh nemfile bftl Tj-íe-

miatntml nptlkartml poitviuli tyto nemohou
doaihnoutt '(lihtlutiu Jnt krerni
neb oiilMVní ryléíwni JptionitpQ
Ut-b-i jt-- t lk& vnlifui h Hnll'i KulMrli ('ure
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mflttfikNMm liy I f)fti-p-á- jednimsoej
lepftich lkpf 6 ▼ iéw tt mnoho lot a Jeal
dtNiufl ur&vMt-lfi- é pNMplwtván Hklidá M
t nejlf pi'-- nHIvek A }u mámy nuolo

príwřMlkjr krevťl l % odluku-Jf- l

phmo ntiMltKHKtv íťanv Dnkonitlá kombl-niť- -

lvfu i ptitil Vi prolnou tk
tÁtrsUnýoh vvtii-tlttr- i v t'ui kaurrtiu Zaile--

al o d(vťilfrri(
F J Í'H BN BY a CO majitel T iLBIK) O

Na prodej u lkáriiik& sa

Hnil a Karntijr pllulkf J")ii ncjli-pl-l

Na prodej a vt-c- lékárníka

$1584 stoupl přímo

f lovérny ootové 1216
pm imotror hrtnr
iwtiioíiuchá nika—ry
chli uhriťhá uďkra-Ujir- H

na kmtáém
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ni ilnhv M vimraffllné Dluhy MS HA kulU
vatory 13 a víta- - UawH" a Tm t na

44 RIver StStcrjog IlilnoU

Neposýlejte peníze
ate MkriMtně rrtJ dvol

rtdlukjr a zlata směni a
xularené HiikurnUtvfm
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lích tranllvoat a uprivné drznt čmj NhM
tovární cna $42 IW ta tuml po i nitích
W dna gMllerno vira vzorek k p ohlédnutí
bul'MI d[ln apko)nl uplanta $3 50
arxnreenf výluhy Jinak ani Jediného oentu
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The Limited" eveuluf! ťilnand Tlie Exprou
dood traln írom Ouiali lur 1'lilcago

UNEXCELLED SERVICE

Par traln and CTeuiog traln from Omaba tm

alloaeapolla and rit 1'auL

Tleketa oř ageou of cuanectlog line
W H BitILL DLL Fau r A(fi„ Omaha

% b BAsnoN si i r MiuiiY io j
Cttioaoob tsobaaaa

'S [ipiiíJíil]
DO TEXAS

®——
I 1

PnllmanoTy Enílctora spad Tozy a rolse

ponořme rozy n tto fMácii
Nejlepíl drah a do viecb ulil

Kauttai Indiánském áxeaii Teiana
Mexika a aa ťacinekém pobřeil

Jde pHino do

HL6n Shennaa Breenrlli

EaHaa Ft worth Eillsbera

Waxaiachlowaco Temple

Balton Tajlor SalnesrUe

Loáhzxi Hqarietta EaaMarco:

UQrango Eettcs Airarass

HOUSTON diftSTQR AUMÍ'

UHLÍ--UH- LÍ

Eralaa! Kdvt nořenu leta ubil ob
jednejte li Je u

I JIVI-II- O

Doitanete) viilr nellenil ubit (a neofza
dobrou váhu t J 20 lib na tunu

TeLl18 715 liai 14 lir

I riiínnitivi

taf a prodej b~m ada B HarVnfck
Jana ruj m ffaca tmufc auauaawk V"
Midj

Balata venkovní atráí Ant VelHek vnltřnk
trU Václav Kdl poeel

Č VIII RovnoHt Otratonna Mlnn

odbývá ivá acbtie kaldon f neděli v mfalci r
lednu bodlnu dpnlv aínl d S p g predaed
Fr Ifuíek mltlopreda ř llure talemnlk
Leopoln Marek íi Jí Klem t„ demik Fr
Perbík pokladník Vác Herdllfka t pr
vodfi Ikim Moraver vmtřiii mrí KniparBleták venkovní atrál Joaef II VavHn

Spolek l IX Plne City Minneaota

odbývá avá arhtw kaldon druhou nedfll r
mtalcl ProdaetaJan Ht-- a

Tomál Balil tajem Fr W Kvf-- l'lte ('Urúícmík Jao Hejda Plne Cltjr Mino poklad
Jan Sambavr PlneCIty Mlnn

Ů X řethoaloran ? Ollvla Minn

Předseda Karel Kohn mtetorredarla J
Ipetka tajemník Karel ftlborrr dfrn'k
M Pethka pokladník v f) 1'liyhard
právtí V Jakeá vnllfní Tá y KH ven-
kovní itrál V llaraiío ůíet výlwr J Pávek

Čechle ť XI t So Omaha Sek
Odbývá ehftie kaldý druhý (trrtek v riaí-o- l
ooani bodln veíir v aínl J Koutkno 4

teda Jan Kubát tajemník Adolf Zeánlák i
a O uláfetnll Fr Kuucl U k ti M uoklJ

ííula XII Cbrndím v Kacltie ÍV

odbývá tvá cb&ie baštou třetí aobotu v mh
ícl r 1 hodin veíer Pledaeda Joa Ouk o
HaererHt taj Jm rliehlik IM Mllauaea
8u úíetnik J L Hya itxa Hltit Bt

Číslo XIII tttkf Ler v Sfaforth Ked-wot- td

Co Mlnn

odbývá rchtae kafclou druhou nedfll v niřio
Predneda Karel Hontek miatopreda antoš
erbna tajemník Jaroalav Kovanda ářettía
FrJarol pokladník Jan évec

Číslo XIV Ladlmír klácel

t Haug-- i n la

odbýváachtaekalilou druhnn ued'11 v aílePFeilwxla Frant Koallk tajemník Vác Kin
aíetnik Joa Mendllk Hau-e- n W la pokladnik F i Koukl

Jaa Hu ř XV Hopkfna Mlua

odbývá v acbtae kaldou druhou tobolu
méirl Předa Václav Tjrra laj J Hromád-
ko Hopklna Mlnn

Jiebnokaí XVI t Omaha 5řb
odbývá tvá arhote kaldá první áterý t mlijt
'í1?1 ?J' Vwllr"l "L- - J'- i"''-- J

mltopleda J Hrot-- tajemník a 'etnlk
Jakub Mareá Wlp Bo ISth Ht prkldnikKarel Mareá 8 K cor th and WHlanit
Bt Pfovodfl Anton Kvcblý vnitřní trat
Tomái Doíek venkovní airií Jan Polívka
Jan Polívka A Ilnlllfkaj W Hroch výbor
maletku

Čísla XVII t Lowry Minn

U4 kartin Bartof Ujem Weneel llartoi
áíetnlk J r lxpeeka pokl řred H Cbaa

ČfaloXVIlI DratMSTra
t Urywood Wl

volili al náleduíici ařadnlkv: předaeda Jaa
Forman mítopředaeda Jih Sifpek taj J
Vlaaník á£et Ton4 Kyaelkei poairllola
rrap

Charles Kaufraan
pojlsfující jednatel
a veřejný notář

Zaatuouj nejlepll pojilfujld ipoMnoatl
prixtává a kupuje majetek nemovitý vvdává)
přeplavní Italky Evropy a do Evropy atd

Plujt penitt na nemoutj majetih

Orflces 213 So 14 Ht Omaha itb
Na drahám poacbodl tf

Tel oiyill 8H—-T- tíaiony 807

šLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

'

Úřadovna č 301 Paxton Block
na robu 16 a Farním ul

Cřednl hodiny od II do It hodin dopoledne
od do 4 " oduoiedna

Večer od do 8 v obydlí í ÍM Wllliami nl
ťosloužl ochotné krajanům tf

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Ořadovna: n "Bee BDildfnf"

Ořadnl hodiny t Odldoá i '
Odáidoaf0""

V nedáli od M do 1 dopni

TeL f dřadovní 50 4 -- Tel t byta 1217
Brdll-íl- ilo KIT Jnnee allee

MODERNĚ ZAŘÍZENÝ

HOSTI2STEO
vlaatnl

Frank DíyíS
T t 1214-l- í aa lia( It

Bývalou al Kaealerovi

a v iiii _ _ an aauiner-táleaaCep-
u

Jenuá doutníky výborná fe

hl v hojná teaob
ueaaaay aeaoeea pucaij umm awarano
i actoo n srvz

Mino jiné Mongola pana který
jest tlumočníkem čínštiny a mon

golštmy u ruského generála- - Je

vzdělaný mladík jenž byl vycho
ván v Petrohradě Dnes posílám
mu esperantskou učebnici''
Arci má šíření esperanta jakož

vůbec propaganda všech podob-

ných idealistických více či méně

umělých pokusů svoje háčky ti

do světa zcela novou řeč

kde je přirozených užívaných ja-

zyků více než dostatek neposky
tuje zejména prvním harcovníkům

myšlenky mnoho nadějí na úspřh
Hlavní vada je v tom že není v

první chvíli záruk praktických
které by učícího se lákaly a dosta
tečně výhod slibovaly Pouhá
idea možného v budoucnosti vý
známu stačí pouze idealistům A

z ideálních pohnutek kolik jedin-

ci podvolí se jakékoliv byť sebe
menší námaze?
Není divu nalezá-l- i vytčený

úkol nového jazyka své pochybo-
vače Vždyť je známo z denního
života jak málo je lidi snaživých
aby se učili jazyku uznaně nejsvě-tovějším-

aniž by k tomu byli
nuceni jakýmikoliv prospěchy do-

brovolně a s chutí jak teprve
novému neznámému včera teprv
z hlavy nějakého podivína vysko-
čivšímu—desperantu! A to z pří
činy pouhé krásné myšlenky kte

rá by snad jednou mohja být usku
tečněnal

Nebylo divu jestli pokus na-

mnoze odbyt pouhým úsměškem

jak už bývá při podnicích ideál

ních jimž žádná naděje na prakti-

cký užitek a požitek nepomáhá
překonávat! přirozenou lenost a

Sobectví lidské přírody Jak mno

hem pohodlněji jest zavrhnouti
věc nežli se o jejím významu a

praktičnosti pfesvědčiti!

Nebylo divu jestli z počátku a

hlavně vůči prohlášenému nezda-

ru příbuzného jazykového pokusu
s volapuekerr jen pořídku přibý-

valo přátel a přívrženců hlasateli
nového spásného prostředku pro
mezinárodní dohodu jazykovou
Léda svým prostičkým rouchem a

ušlechtilostí svého snažení získá

val esperanto jako nová víra své

první vyznávače Však právě v

základě své myšlénky ukázal se

hýti silným dost schopným ži-

vota získav během jediného dese-

tiletí hojně přátel po všem vzdě-

laném světě Úspěch taký oprav-Buj- e

ovšem k jistým napjetím"
O' prospěšnosti účelů jaké sle-

duje esperanto vyslovil se uzná-

ním Lev Tolstoj r 1894 delším

obsažným projevem Mnozí
zvučného jména mimo

jiné í náš krajan V Šercl počítají
se mezi pěstitele a příznivc&Miih

esperantských
Řeč esperanto již dnes má svůj

okršlek praktické působoosti V

seznamu pěstitelů pořádaném sa-

mým zakladatelem čte se na 6000

osob oejrůznějších stavů a národ
ností jež prostředkem esperanta
jsou ve vzájemném styku vzájem-- j

né služby si konají informace si

podávají zprávy ať vědecké ať

ti ristické si sdělují nebo obchod
ně spolu vyjednávají: Jsou tu

zaoešeni eperantisté všech díl 11

vřta Jedinci poskytnuta tu

možnpr nejprostším spůsobem
nivířati zoámost a přátelský styk
osobami poměrů i okolností

Dr Ostrovskí

(Jalta v Rusku) oznamuje to mi- -

skeptikům ač sám mimo ru


