
B M WEIOEET: líbají na čelo a slySel jsem' jeho
V TAJEMNÝCH KONČINÁCH by vale každodenní:

— Dobrou noc Hořko i

těšil na jaro až bude svítit slun-- c

Že pojede ven to žo mu vrátí

níly
Co tedy vyplývá z těchto faktů

ve svých koncích sobě- tak pří-

buzných? Máme můžeme připu

'o zA had šlvuta

íteknete snad: Přelud mysli vy
volaný vzpomínkami na mrtvéhoJll zde v této úzké rakvi přede
a tím 1 vzbuzené vědomí na vzá stili existenci záhrobního životalunou leží jnú inutku Dytout jež
jemný Hlib Nčkdo a většina vy života duší od těla odpoutanýchm i svým utrpením a hvou bolcs
světlí to tak alo já — jenž to pro a na něm nezávislých jež snadtlala život jož mne od prvních

po nějakou dobu neodlučují se otdnů Života oňetřovala jež v ti žil — vím že třebá to nebyl jeho
duch jenž mne líbal že to nebylochých nocích za mých prvních lo

jen zdání jen ílluso
sfér svého bývalého života?

Těžko odpověděli a těžko ěini

nějaké závěry Hledejme a á

wklání-l-a o k mé maličké bytosti
lile zde jiný příběh jehož věrotťhdejHÍeh dnft a ňkoHtlivfi na

hodnost může si každý sám zjistitnlouchala mému dechu zde jen
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Síorz Brcwinj: Co

OMAHA

tnjrne zkoiimejmi! bez pfedpo

jat ostí duše zda tato sice tak staklidný a pravidelný} jež přikládá V Praze ve WerizitfovČ ulíefl

6 bydlel jsem v nejbližsím souše
ství a v přátelských stycích s rod

rá myšlenka o nesmrtelností dušela néžnfi ruku na mó Čelo aby ho

ale snad nejenom svým
' stářímujistila že mám normální teplotu

nou po zemřelém knihkupci Musí odůvodněná myšlenka obstojí vematka jež mnou dýchala mým ži

loví Hodina skládala se z matky světle kritikyvetem žila mým ÚHmčvem hg ra

Štění nesmrtelnosti a nepřetržito-
sti lidské bytosti
Ne jod vážnější kdysi lidské sny

znenáhla doznaly svého uskute-

čnění lidská mysl prozkoumává

propastí nekonečného vesmíru —

což hrob odolá pro vždy útokům

lidského rozumu a zachová své

tajemství? Což jenom aŽ sem coŽ

jenom až ke hrobu smí dojít lilou-bav-
ý

a poznání chtivý člověk — a

zde lu usí stanout?

Nebezpečná nemoc

Mnozí lidé se domnívají že ne-

štovice spála a jiné nakažlivé ne-mo-

jsou nojncbozpeěnějšími —

Pravda jest že ledvinová choroba

jest daleko hroznější protože po-

stupuje pomalu zákeřně a skoro
v žádném případě nemocný ani o

lom neví že se nachází v párech té
osudné nemoci Ne všecky přípa-

dy ledvinových měehýřovýcli ne-

bo jnterních poruch mají za násle-de- k

Prightickou nemoc ale lak ve-

liké procento skončilo osudně Žo

jest rozumno předejiti a vyvaro-
vali se vážným následkům tím žo

ihned začnete užívat} Severo va Sí-lile-
le

ledvin a jater trpí led i bo-

lestmi v zádech močíte-l- i bolestně
a často je-l- i váš obličej nadiiřelý
vykazuje li soustava tělesná znám

ky vodnatclností Cena 7Gi! a

$125 ve všech lékárnách Aneb u

W V Severa Co Cedar Kapids
íowá

vdovy s dvěma syny a s dceroudovála — ta bytost plná nčhy in

Nejstarší syn Jaroslav se v březnu Jsem přesvědčen ze každý zkonalé a lásky Hcbo obětující le

čtenářů zná nějaký tajemný příží zde předo mnou v té úzké tČHiié asi roznemohl a ulehl Ležel ne
mocen několik dní když jedné no
ci hlasitě volal z pokoje na matku

běh rodinný jenž souvisel so smrrakvi zledovatčlá ke viymu lho

tí — ale pohodlnost často i strachstejná
jež spala v kuchyni aby k němu před poznáním nové pravdy jež'Jak jest tomu dávno kdv mé

rychle sla a rozsvítila lampu by zvrátila všecky životní názorynejlehčí zaplakání v nocí probou
způsobí že událost se zařadí meziTa ulekána přiběhla a na otáz

ku její proč jest tak vyděšen vy

zelo ji ze spánku a terf ')e hí ne
všímavá k mému nesmírnému bo nevysvětlitelné mezi události o

"Httirmvo pivo" pruduvujl víiehul
ihi(Jiil obiiliodfdííl Nemll-- jo váA do-filí- to

si iiiin o ceny na přímou dodávkupravoval : nichž se v černých hodinkách vyIn Přestala žít
— Vím že jsem nespal že to ne praví

byl sen a že jsem to viděl jak se Ale to jest nedostatečné a ne
A tíra má být vžo řečeno odby-

to vysvčtleno? Tedy vácmu ko

necí Ty její oči nikdy již rn-sp-

CtiedeckDr B H
otvírají dvéře a jak ke mní do po kritické Jest nutno podobnou

řinou h láskou na mnč ty rty její
koje vchází smrt jež měla podobu
nebožtíka tatínka Když k'e mně

událost přesně zjistit a ověřit
hledět ji vysvětlit vyzkoumat Í3fTjBll]iívjiž nikdy na mne nepromluví

zajisté nikdy již v očích je TRL I)OMřU 4961 1proč a z jakých podmínek se-- u

dála a p
N

došla zeptala se :

"Jsi ty Jaroslav Musil?"
— Ano odpověděl jsem

jích nezachytím ten nepokoj jejž 220 So lGth St

45tf OMAIÍA NEU
Vraťme se na chvíli k jednomuo mne projevovala a nejnčžnčjsí a "Tak ti jdu oznámit že letos 8

nejpevnčjňí pouta jež na mne va
z těchto faktů který jest poku
možno nejméně osobní a jenž posrpna zemřeš!"zala jsou tedy ňplnč zpřelamána

Nechtěl jsem to přijmout a řek kytuj podklad o němž nemůžePřestala žít přestala tak existo
být sporujsem ji to smrt" mi ale řeklavat jako by jí vftboc nikdy neby POMNÍKY

žulové a mramorové
"Což pak jsi nad sebou pánem fa ÉJaké jest možné rozumové vy

i vět lení událostí označující na nčchceš nad sebou rozhodovali? #d
VÍ { Teď jeňtč jenom ikolikňderfi V XI

lo máš napsáno přečti si to!" kolík měsíců předem smrt p Mu
do hřebíku rakve a bude pak vlo

podala mně list papíru na němž silovu kdy on sám neměl tušení
žena do zemč kde její tčlo i s její W Frank Novákbylo napsáno:láskou nčŽností a občtávostí ae

o vážností své nemocí

A jak vysvětlit celý ten zpňjarosiav juiihij zemřel srpna
i tlí rozloží se v prvky a ve vodě

ob tohoto sdělení jenž jest tai v kvčtínách i ve vzduchu" při jde
1900

— A pak zmizela
To stalo se asi v druhé polovu

kový --a řekl bych — lidský od

1413-1- 5 So13th St Omaha Neb

(nityroil llou-l- l'řuri)
Vnik oltluil trinni práce a zuruřona rTupti

mi pntnník v Odimo Co uSetUte ípltvím vleo duí CBstii

ziiHe do tři í in leh a lim neustál I
' v tí -

povídající našim lidským citům aI ho opakujícím způsobem žila a bu
představám: dueh zemřelých robřezna Nemoc p Jaroslava M

se nelepšila naopak života mu u
žít vččnč

diéň Male jest kolem nás jest ne
bývalo a vše chýlilo se k poslední uslálu s námi ve spojení a důleA stačí Vám tento výklad přer' scéně života Nadešel den 8 srpna Žité události našeho života nám mnimrtvou bytostí jejíž sladká slova Pan J Musil byl po celý den
rozrušen netrpělivý a k večerulásky zní Vám stále v srdci a upo

sděluje
Jak tedy rozumově vysvětlit tukojí Vás tento výklad beze vfaoli

řekl: "Jen když dnešek předr to událost když o pravdě události
výhrad a neodbytných pochyb žím tak mám snad vyhráno" samé nelze pochybovali?

několik hodin na to v noci m dne
ností ?

MnČ aspoň nestačil
Kozumí se samo sebou že smrt

na í) srpna 1000 zemřel
mající podobu zemřelého otce jestVím cítím to v nejvnitřnčjsí Po jeho smrti nalezla matka ze
pouhou osobní představou nemoc

v6 podstatČ Že tento výklad jes snulébo škatulku od cigaret na níž něho že ta peistava kterou ne
faleňný a ohlížím se kde bych na bylo jeho rukou napsáno

ZDARMA ! ZDARMA !

$10 Hloliií niidoM h vašim ino-nograin- cm

ve zlaté darují

SCHNEIDER & KLEIN
obchodníci rodinnými likéry

1233' So IIUIi St 011 A II A NIM

Stolní nádobí o 42 kusech s Iniclálkaml
bude dáno zdarma $1500 náktipf kořalek vín a liké-

rů (vyjímaje pivo a líh) Zde je zpfoiob jakým je lze
obdržeti Kdy Jí koupíte za 25c kořalky vína a likérů
od lián najednou a zu více dáme vám ticketu ua to-

lik kolik vaSe nákoupS obnáSÍ u uí budete míti lífctkíi
v obiiomi flSfX) a tyto nám zaSlete poSleme vám toto
utolní nádobí o 42 kusech iniclálkaml zdarma

Dříve jen niilllonáři mohli l opatřitl utol ní ná-

dobí h iiiiciálkauii neb monOK-ram-
y avSak tiíinlviíe

Hmlouvu Ohio China Factorv na jednatclutví jet
nám umoXnSno ponkytnouti je každé hospodyňce l
tohoto mČMta a okolí VaSi oddaní SchiieiderA Klela

mocný se domýšlel vidět není polezl výklad jiný jenž by se novpí stavou reelní nýbrž jest to nouJaroslav Musil
zemřel 8 srpna 1900ral mému kritickému rozumu

ze obraz jím samým vytvořenýjenž by zároveň odpovídal mmu To jest fakt oznámení své smrtí
citu aby sdělení stalo se jeho lidským

smyslům přístupné a cliápatelnó
na čtyři měsíce předem fakt jejž
jsem já sám zjistil a o němž se mů

Tedy záhrobní rozumová síla
A ze vzpomínek vynořuje se co

lá řada různých tajemných vypra mmžo inleressent přesvědčili fakt a
působila jen v určitém směru n

vování o okolnostech za jakých
různí lidé umírali nebo nemocní

tedy žádné jen: povídají že a vy
pravuje se že Tedy fakt ozná mysly páně Musilovy celé vša

zjevení rozhovor celé představe uliti i:i iw"mení smrti zjevivším se zemřelým U'nir" 'iiKl iL

1 t Irfní to bylo ve svých podrobnostechotcem
výtvorem jeho činnosti a fantasie

svou blížící se smrt oznamovali A

tato děsivá otázka všecky jiné do
"

4ozadí zatlačující otázka zda

sfrrtí se vňe končí či zda Hinrt jest

NCktcré z naSIch předních druhů:Ovšem jak jen jej vysvětlit Ovšem sdělení zůstává nesporným aimír Kye 1 ijallon $ 3B0
Kam jej zařadit Snad rozru Amút Kye 3 uzMony 9 SO

vždyť příští události jo dosvěděi- -

šeností vědomím o vážnosti ne Lumír Kye 5 gallonů 1880jen přechodem do života jiného
(lallon vína zdarma a ka?dou ágallon objednávkoutato dčsivá otázka jak vznáňí'st moci či nevysvětlitelnou předtu

y A slova "předtucha" nebo

'náhoda" nic nevysvětlují a ne
chou svého skonu nebo snad dopřed námi jako otazník na nčjž si

mohou dostačovat k vysvětlení ce- -
konce 'osudnou shodou okolností'musí konečné každý jednotlivec tm i!1 JIé té události

Hylo by nejen zajímavé ale zá Conalézti uspokojivou odpovčď
Mfl jsem přítele Čížka a oba im umu umwm

— či otevřeným přiznáním toho

výkladu jenž so sám podává jenž
však nemůže být uznán za pravdinolná hluboká láska hás k sobě roveň i pro vědu a vědecké bádá-

ní nesmírně) důležité kdyby zku-ícn-
ý

a silný hypnotisér pokusil
vý a vědeckému našemu duchupoutala Jíovořívali jsme spolu

často o své smrti a slíbili jsmo si IViÍNlfiihí pivo vin v Omnzopřijatelný
lilo: Nedávno zemřel jedennavzájem že ten z nás dvou kdo nějakým docela zvláštním npů

sobem se mediu jež by bylo no-moc-

smrti blízké poručit i nemých bývalých přátel Člověkdříve zemře druhého po smrti na
viltí ví-- bude-l- i to možno cEjéa srilositivní jenž jistě ani co nejméně mumm v d íb i mm eurčitého dne po své smrti se urči

nepodléhal nižádným pověrámVliv prostředí zlomil sílu a lásku
té stanoveným způsobemk životu toho dobrého hocha a on iro něhož život přestával posled 1 11! li

ním vydechnutím člověk zásadověse postřelil ehU? se zbavit obtížné Son OoA
i

Myl by to pokus vážný těžkýevný ucelený
zodpovědný ale jsem jit že byNěkolik chvil před svým sko

ho břemene j'ž ho tak tížilo Dru-h- ý

den po svém stbovražedném

pokusu zemřel Čížek v nemocnici se k určitému positivnímu výsled-

ku přece jen doUo
nem so vzdudil posadil so na po-

steli n když matka jeho Šla k ně
mu a nabícla mu lék odmítl ho

OVeltsofcchodnícI a IraportéřlTS

LilíO-VI-
N a LIKÉRŮ

Chodil jíme tehdy mnoho hodin

po ulieích v sychravém večeru li-

stopadovém a kdy 1 mna tčltmiA

SantuiMlfirmyi

řekl jí přímo:
- - Matinko muiiu ti říci

nes řemřti tuk co vkái-- š tatíu

Nebo není možno určité dálko-itn- é

agovy zcela nutterialistieky

ysvětlit jkoui telegrafii bejs

rátů?
Coi máme tuíení o neuAmych

Klrwht MrM řrlcl 'krbeU

1001 Fnrna ulř OmniIV1 511—
kovi a hratrovi a vak ji ne

nám ailAoh a proudech jel m- -ňfekl svou ponlední myileuku

únava přemáhala vrátil jsem se v

noci domů PloJd jni-i- n so do po-fctt!- ě

khahl lampu a mySlenkou

jak m Mi wt UU pathologíokéhb

utvii iivotem vyrovnán a ko-nečn-
S

uklidnčn — a tou myilen-ko- u

irtvíral jiem oči

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Gompkáetl s řpět do postele a t ně áhlrt alfl pícce jen krok sta kro- -

kem budou odhalovány a jel námohk kiiiíiků vydechl nnposlo
tál vice budou odhalovat ávojy Otce i bratr jeho zemřeli jii

fr několika Irty lVďt(kAm nepoznaného Ale jsem přesvěd

rnlávJl velkém

TU' vjrAlfné Ukuvnu plfibov niíMnl — i iimvmy pWch

iUtui a kuvovl taay drát lifeUlky ftuliNkí iltuit

!!" kt v- tMé ilrauí iUiv i(nfiiv ílwíl druH

m ft Uuoy
Omaha K

čil h kaídý ten krok ku předu

1 V tom okaniliku vSk řhlMl
I jsem jeho obluj jak ke mnJ

sklání řítil Jmvm jeho rty jak inu

ítě U přítel můj ve vAI- -

liott ivé liHuooi a In ueuoUte ke udí xnarnenati také krok ku iji- -


