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prodává

musíme soudili z toho na dlouhou

předběžnou dobu vývoje neboť
vzdělanost nespadne žádnému ná-

rodu s nebe hotová a nemůže
rázem celý národ býti osvícen a
vzdělán přes noc Vzdělání ná-

rodů ze stavu divokosti ku zu-

šlechtění mravů a zavedení po-

řádku zákonů a umění vyžaduje
mnoho tisíc roků a kdybychom
nedomyslili si tyto předběžné

vati o důležitosti kamenných
zbraní pro poznání ttarobylottí
plemene lidského musíme ti ještě
povšimnout! stavu v jakém te
nalézala Evropa v době ledovců a
hned po zmizení jich neboť má-

me nepopiratelné důkazy že
stávalo lidského pokolení v době
ledovců Zeměznalci vypravují
nám o době kdy severní čásť
evropské pevniny jakož i britické

zjednat nápravy ke kořenům zla
nutno aestoupiti a desinfikovati
Pak anarchie všecky chorobné

zjevy toho druhu vymizejí samy
Nastává ovšem vážná těžká

otázka jak te to má státi — kde

počíti ano pařeniště zla jest tak
nesmírně veliké a bídy v něm tak
neskonale nezměrně mnoho

Odpovčděti na' ní snaží se vla-

ský sociolog Eurico Ferri (Revue
Bleu ročník 1808 II) Dle něho

volkoobchodní IcamisionárskV závod

kupují a prodávají máslo vejce drůbež zvěřinu telecí maso atd

v Éííle 417 jižní 11 ulice Telefon 1352 Omaha Nebraska

Lee-Clark-Andre- esen Hardware Co
— prodávají ve vel kám i ——

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportov&ké zboží

2l9-'22- 3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Browing Co
B TETTSE axiajitél -

vi
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"

♦ Telefon v South Oranže 8

METZUV e PIVOVAR
Vyrábí vyhlášený a po celém Mn+iríiir lA7ílr Objednávkám věnuje se
'
západe ca nejlepíí uzuapý IflClxUY ICsjíIiVs zvláštní pozornost

Pile M H Ooodwln -- Zašili Vltavan
Blbley Oklshoms Terr

Pokrajováni

Nebyl Babylon nejdříve hlav
ním městem nýbrž jiné město

zvané Úr které bylo založeno ně-kol- ik

století před Babylonem
Úr bylo postaveno od Sargona
asi 3800 před Kr Vladař tento

byl asi velmi bohatý a měl mnoho

poddaných Chrám jím postave
ný ku cti boha slunce měl v sobě

30 milionu cihel Věda musela

též býti už značně pokročilou

Každým rokem co se ve vykopá-vá- ní

těchto starých ssutin pokra
čuje ukazuje se více a více podi-

vuhodné vzdělanosti těchto lů

mezi řekami Eufratem a

Tigridou Způsob klínového pís- -

a přinesli obyvatelé ti z původ
ního domova svého Měli nejen

vyvinuté písemnictví v oné době

ale byli i dobře vycvičeni v umění

a vědách Zvláště vynikali ve

vědě počtářské Rozdělení kruhu
na 60 stupňů znamení zvířetníku
rozdělení dne na hodiny a hodiny
na minuty týden o sedmi dnech
v nichž sedmý byl dnem odpočin-
ku to vše známo bylo Accadům

Řecká soustava měr a vah jakož

peněz byla přinesena nepřímo
od Accadů Nepočítáme-l- i délku

doby která k takovému rozšířeni

jest potřebná a dbáme-l- i pouze

nejprvnějšího spolehlivého udání

Času postaví se nám před oči

otázka jak Že by to mohlo býti

pravdou aby bčhem dvou století

jen od stvořeni Adama a £vy
nohlo býti tolik lidí v kraji tom-c- o

by mohli postaviti město Úr

SOUBOJ DO

Nedávným soubojem mezi Paul Derou

Omaha Brewing

vyrábí celém západu rozestýlá výtečný ležák

Ilambursko-Ame- f akciová paropl spol

Přeplavní eeny
—

P parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

Z New Yorku Z Hxmburku
do Hamburku: do New Vorku

Po parolodích expressnícn 3ó 3400

„ „ pravidelných 12800 3I 60

„ „ Union Unie Í28 00 13160

„ Baltirnorské linie z Biltimore 12800

Ohledně přeplavu hlaste se

HAMBURG -- AMERICAN LINE
87 Brdedway "EiJg&a New York I S W eor Randolph AlaSall StrteU

Chlratro Illinois

litá Marty allee

OMAHA NEBRASKA

Ass'n Pivovar

namsckého LloVdu

nejrychlejší jízda přes
hod a 10 minut

Z New Ynrku Z Bremb
do Hremi-- n do New Yorku

135 00 $3850

13300 $3650

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stáni všechny divadelni spisy jež vy-Sl-

tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný seznam víech spisů za&le

se vSem na požádání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých rázvů a pří každém je nvedeno
jaký kus je kolik jednání a kolik osob

vyžaduje ťíite o seznam port aare-sou- :

Pokrok Západu
Omaha neb

$ STORB

10 00 kaltauk nyní
prodáme

$25 Mužské iSOkslmu

ky prodáme za $1000

Mužsk' 125 zimot

ky a kalmuky $1250
prod tme zs

Obleky pro chlapce:

$750 co až posud slily $tV ony
krátkými kalhotkami

oynl zs a)l a

Paroplav Spol Sev -

Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15

Přeplavní oeny

doby ku vzdělání lidu potřebné k

starobylosti
- národu tohoto ne-

uměli bychom si nijak vysvětliti

jak ku své vzdělanosti přišel Ze

všeho vyplývá Že letopočty arci

biskupa Úshera jsou velmi nedo-

konalé a nespolehlivé a že ne-

můžeme se obejiti bez důkazů

ostatních pro delší dobu člově-čensk- é

vzdělanosti na zemi svěd-

čících

Zkušenost a rozum nám do-

svědčují že všechna plemena
lidská musila projiti mnohými

stupni vývoje a vzrůstu nežli se

dopracovala stupně tohoto na

kterém je nyní nalézáme a že po-

stup vzdělanosti ze stavu divoko-

sti až na stupeň nynější vyžado-

val asi stejně dlouhé doby u

všech Tolik se může připustiti
že některá plemena měla kolem

sebe nahromaděných více překá

žek ku pokroku nežli jiná a že

tedy nepokračovala tak rychle u

přemáhání překážek těch a u

vzdělanosti jako plémě šťastněj-

ší které mělo větší výhody a méně

překážek v cestě své Směr vý-

voje však byl u všech asi týž a

postupoval stejným krokem Ve

všech případech shledáváme že

byly první nástroje člověka tako-

vé jakých mohl nejsnadněji se

zmocniti a si připraviti — kame--

OPRAVDY
evra Gerald Richardem vvvnlána nnřtnř

učiněno zanogi uvva vypálením jedinké
souboji těmito činil neda ný nouboj mezi
Cuvulotira kterýž na pudě francouzské

r w u

probodnutím Krku teměf na miste usmrcen

ní jimž jest povrch země posetý
Během doby Člověk upravil si

kamení to do tvaru jaký nejlépe
se mu hodil k ieho potřebám

Později při pokročilejších po

jmech a zkušenostech přičinil se

Člověk nástroje své si uhladiti a

do vkusného tvaru přeměniti dosti

pracně a namáhavě aby jen své-

mu vyššímu pojmu vyhověl Jest
dle toho prvopočáteční doba ka

menná rozvržena na dvě Části

starou a novou Stará doba má

kameny v užívání člověka se nalé

zajíci co nástroj" ještě nehlazené
kdežto doba druhá má kameny ty
blažené a ladoěji upravené Z

první doby nalézáme památky v

nánosu řek a ve starobylých je

skyních v nichž Člověk bydlel
neuměje si ještě budovati vlastní
své obydlí poněvač neměl k tomu

nástrojů Z druhé novější doby
nalézáme památky na mnoha mí

stech při pokročilé práci povsta-

lých Tato doba kamenná byla

jistě velmi dlouhá neboť tu ještě
spaly síly ducha liiského a Člo

věk nemaje ani nástrojů a náčiní
nemohl rychle pokračovati v u

pravení pro sebe příjemnějšího
pobytu na zemi a zušlechťovali

to turové co mu tato podávala
Druhá doba jest bronzová kterou
dosáhli Egypťané před 6000 roky
Později následovala doba železná
a ta jest ona ve které už my jsme

te zrodili Tato achylnje te ku

1 konci a nevíme ještě bude-l- i tiá

ldující doba zvána zase dle ně

jakého kovu aneb po elektřině
Za kov podobný by te hodil hlt
nik aluminium který do jisté
míry jett určen zaujmouti místo

nejen železa ale i jiných kovů
zárovefi tak le mnohými tvými
přednostmi dobře hodí te za zá

stupce nové doby vzdělanosti

rby te dle něho pojmenovala
Nelli ala budeme dále nvalo-

ostrovy byly pokryty jediným le-

dovcem který byl mnoho set stop
tlustý Všude v těchto končinách

Evropy jsou rýhy a pruhy způso-
bené posunováním se velkého a

těžkého tohoto ledovce který se

ponenáhlu svážel do atlantického
oceánu a utvořil v něm ledové

hory a kry právě tak jako se to

děje dodnes v Grónsku Vršky
hor byly pokryty a krajina vyhlí-
žela asi tak v celku jako vyhlížejí
krajiny v ledovém pásmu až do
dnes Byly to poměry velmi
smutné neb nebylo nikde zeleně
nikde života a Živočicha Tento
stav trval po mnoho tisíc roků
nežli během doby ledovce' ty

roztály a jen části jejich zůstaly
po údolích sem a tam Jakmile

zmizely ledy úplně počaly se ob- -

evovati zelené byliny toho nej- -

vytrvalejšího druhu na povrchu
země a čím teplejší stávala se po- -

větrnost a podnebí snesitelnějším
přibývalo bylinných druhů

(Pokračováni)

Anarchie či alkohol ?

("Károdní Listy")

Za Lucchenem zapadly dvéře

podzemního vězení a po tribunálu

spravedlnosti vynášejí učenci so-

ciologové nad ním svůj definitivní

soud zatím v Římě zasedá na

soudnou stolici veliká konference

zástupců téměř všech států evrop-

ských aby nalezla nad celou spo-

lečenskou sektou a všemi jejími

přívrženci nad celou důrazně o

slovo se hlásící ideou anarchie

která zdánlivě převzala dědictví

dokonavšího nihilismu ruského

Ale jen zdánlivě! Neboť čím dál

tím patrněji dochází společnost

přesvědčení že obžaloby a zloči-

ny jedinců lze jen Částečně přičísti
na vrub ideje samy Odtud také

nvnf iiž neodvratný nezdar kon

ference s velikými přípravami

uchystané a s nemenšími nadějemi

započaté
Mužové kteří věc anarchie ze

svého přesvědčení a vážně propa-

gují a s nimiž dlužno počítati

jako s důležitými faktory kultur
ními nechtějí míti s vrahy vůbec

tedy ani s Lucchenem nic společ-- 1

ného V té příčině jest karakte- -

ristický dopis J H Mackaye
autora knihy "Anarchisté" který

byl otištěn měsíc po vraždě císa

řovny rakouské v "Magazínu'
Na výzvu svého přítele aby prchl
Německa ježto politické jebo

přesvědčení jest vůbec známo a

po činu Lucchena v Německu na

dití se lze příkrých kroků proti
všem kdož jsou přívrženci ideje

již tolikerou krví potřísněné od

povídá tento myslitel že nemá

proč by prchal ježto anarchie

nemá na činech jakým jest
Luc-chenů- v

pražádné účasti a úkoly

její jsou zcela jiné

Luccheni sám pak který byl t
zv anarchistou jenom krátký čas

jak šetřením soudním bylo zjiště
no nejednal z popudu idee —

neboť nemá o této ani správného

ponětí — nýbrž z pohnutek zcela

jiných byl podezříván od "anar-

chistů'' sobě rovných a aby do-

kázal že vyzvědačem ani zrádcem

není tedy z pouhé bravury vraž

dil A čin sám byl tak zbabělý a

bídný že z něho celé ideji ne-

mohla vzejiti nějaká že8 — toliko

jedině opak byl možný

Ze závažných a pozoruhodných
hlasů jež ozvaly se ve věci Luc-cheno-

jest dojista Lombiosův

(v sešitě z posledních časopisu
"Zukunft" ročníku 1898) slavný

psycholog jest přesvědčen Že

není ani dost málo v moci konfe

renci aby odpomohly vředům a

ranám společnosti lidské a veške

ré repressalie kterých bude po-

užito proti anarchistům že budou

bezvýsledný A hltí Skutečnost
slova jeho ztvrdila ještě před
koncem konference veškerá diplo-

macie pohlíží na možnost něja-

kých jejich úspěchů naprosto
skepticky Pěkné přirovnání dí

dále Lombroso
Odstranf-l- i se na anadě pět

deset padesát anarchisto bude

nrávě tak málo tpomoženo jako

kdyby někdo chtěje odttraniti
mor zhubil třicet nebo padesát
bicillů ale lože nemocného po
nechal nedetinfikována V sa

janotné tpoletnosti lidtki třeba

zlo spočívá v nedostatku organi-sac- e

sociální jež má býti Šťastně
rozluštěna regulací práce na těch-

to dvou zásadách:
1 Každý musí pracovali
2 Zajištěna buď každému prá-

ce dostatečná alespoň potud
aby nerovnala se existence jeho
existenci otroka nebo dokonce
životu zvířete

Rozhodně dvě duchaplné these
na jejíchž základě ovšem teprve
zákonodárcům by nastal hlavní
úkol

Specielní příčinu činu Lucche-nov- a

hledati třeba dle Lombrosa
zcela jinde než v anarchii Luc-

cheni je zjevem abnormnímje sy-

nem alkoholika a vychován v Pa-

říži manželi oddanými rovněž
alkoholu A vezmeme-l- i do ru-

kou statistiku vidíme že alkoho-

likové a potomci jejich propadají
všem neřestem ostatním a schopni
jsou každého činu i když nejsou
anarchisty Mínění Lombrosovu
nutno dáti zcela za pravdu
Hrozná data v té příčině uvedl

na sklonku minulého roku profe-

sor university curyšské dr August
Forel ve svém pojednáni ' Otázka
alkoholu" 30 procent všech bláz-

nů jest assentováno z pijáků po-

lovice všech zločinů vůbec a 75

procent zločinů proti osobě bliž-

ního jest spácháno působením
alkoholu Tolstoj dokonce uvádí
ve svém pojednáni "Jedovaté ná-

poje" že devět desetin všech zlo-

činů pochází z lihovin a tamže

vypráví sajímavou ruskou pověsť:
Ďábel prý vešel v sázku s mni-

chem že vnikne do jeho cely
Mnich byl si jist že ďáblovi se

věc nepodaří a proto se zaručil

prohraje-l- i že splní vše co bude
si ďábel přáti Ale tento vnikl
do pokojíku mnichova přece —

klíčovou dírkou a po té dal ubo-

hému obehranému volit: aby spá-

chal buď zločin vraždy buď cizo-

ložství nebo opilství Jak je
libo Mnich vybral si poslední
zlo domnívaje se že jím poškodí
jen sebe ale nevěda zvolil to nej-hor- ší

neboť jsa zpit dopustil se

cizoložství a byl překvapen man-

želem podvedeným kterého zabil
Zvoliv si zdánlivě nejmenší zlo-

čin spáchal všecky

Bylo by tedy záhodno aby při-

dána byla k oběma thesím Enrica
Ferriho ještě třetí: Nebudiž do-- i

voleno aby kdo oddával se pití

Uplatniti tyto tři zásady bylo

by nejlepším rozluštěním otázky
sociální

OiM Stave lispair Works

1207 Doaglas ulice

mají na skladě všechny druhy

správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

T J Havelky
Bodeobachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic
Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA
Lske Shore k Miclilvan outbern

Depot Cbicairu 111

TVI obstarári Dollllěnl u nefnICáf mnv £_
144 E Van Buren St Knom i4

a přijedete

na Pacifické pobřeží jeste dříve
Bil-l- l fclybrsts ví--rabíll lll aa vlak

kterákoliv lis dráty aebof

aoWra byl stifccn 8aia ni pro ryca-SMtsv-

p4mTnf dopravo ha par
xitckáisa puiifwti

rkáru: íjoí FérMm ml OmmJks

Pista úřzísfrCn spikli
Účetaf tobehodnn knihy jako Lda

ers Jowraala denní kniny a Ji4
Fokftka yiáaasla

Po parolodích expresních
" " pravidelných

otázka soubojD ve Francii jež z pravidla bývají skončeny bez prolití Jedinké

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELBICHS á3 CO

nLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

ClSLiasserLiias ásCo
392 Daaťbexn Stxaart Cliicagrs ZU

Tarokyl Taroky!
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110

Použijte nízkých cen ! Zašlete

objednávky pod adresou :

Pokrok Západu Omaha Neb

BOSTON
na 16 a 3Do-ugr3a-

s laJ--
nyní po částečném uplynutí zimy bude udriovatl vellkolepý a radikální

Výprodej vfolio ho zimního ?be!m nodMme vicrhao toto zboží Tyktidttl
' I __-j-b- b sf jii přinese cenu Jakoukoliv nebnf j il "ex J

míníme usbyil místa prozi nastávaiici sezn jy i uto stojz několik maio pnio
tik znázorňujících) Jak hodláme via vyprodávali

Trháme écny zimních obleků přímo na polovici

při iih-u-
s urazené cu

rány do vzduchu Výminku mezi
dvěma italskými

_
poslanci Matulou a

JI t 1 1 I " f v r

uuujyhu uyt a pn nemz prvnejgi

Vývody takové jsou mimo všechnu

počtářskou vědu

Když se obrátíme pro poučení
do Egypta shledáme Že zápisky

Egypťanů sáhají ještě dále zpět
Doba Menesova krále prvního
panovnického rodu jest kladena
od nejspolehlivějších znalců děje-

pisných na 7000 let zpět Dle
všech známek Menes nalezl v ze-

mi dvě království již dávno zalo-

žená a spojil je v jedno pod svým
Žezlem a ve svých vyhláškách
dovolává se práv a moci starých
předků Dle Renoufa jenž vě-

noval celý svůj život bádání a

porovnávání rozličných znění by-

ly částí knihy Mrtvých napsány
už 4200 před Kristem tedy 200
let před Adamem a Evou Ne-

dávné objevení htobek mezi Ni-

lem a pouští přidá ještě více našim
vědomostem o starém Ejyptu
Jest ale dlužno dodati že ní kteří
učenci jako Rawlinson nekVlou

egyptskou vzdělanost do tak dáv

né doby Udávají své domněnky
že seznamy Manethovy obsahují
do jisté části současné vládnoucí
krále v Thebách a Memfidě Jest
to ale nevysvětlitelné zase proč
ti kdož jsou pro kratší dobu leto

počtu egyptského nepřinášejí ani
nejmenšího důkazu o tvých do-

mněnkách tak že jim bez důkazu
nemůžeme přidati víry jako těm
kteří důvody přinášejí pro delší

letopočty Baron Bunsen slavný
německý učenec a bohoslovec
praví le důkazy mimo zeniěznal -

# v ' § tr

tivi naznačuji ze zm lidé f
Egypti už před 20000 roky
Berouc přiměřené ohledy jsme
nuceni připustiti že 6000 let před
námi kk uteč ně a nepopiratelně byl
národ egyptský ve vzdělanosti vě-dác- h

a nmCaf značně pokročilým
a le jeho králové tehdy nl odvo-
zovali tvou moc od starobylých
předků tvých Nevyhnutelně pak

Mužské jemné zimní obleky zimníky plášti kalmuky l ceny na- -

a kožichy celou tuto naši zásobobu právě za 2 značené

Mužské obleky:

Mužský ftSOO oblek

prodáváme za

Mužský 11000 ob!ek(Jtn nn
prodáváme aa QjUu

Mužský t 50 oblek

oyoi za

Mužský 11500 oblek

prodám ta

Mužský tfftobl
prodáme aa

Mažskf 35 oblek

prodáme ta

"$1000
Ony 150 s krátkými klho
ty ayal za Si 7A

$12 SO
Chlape ké 3 00 obleky e

krátkými kalhoty aynf
za„ ?

Chlapecké 700 obleky a

n 50
aa
dlouhými kalhoty ayal

so

RsisU zfcss&y:

A zima! k prodá
ss ayal aa

Rodáky uctiv! ave- -

J L Drcr":i3 q sít3ví


