
Pokrok Západu
zovaných nejlepšími lidmi v říši Jntfrvj SfwialiQtíi a ipfift fiAifinvAiti vvitáfPT- -

našich polích v Japonsku pěstuje
se pouze ku stravě lidské se ho-

dících rostlin přes 430 kdežto
Všechny poznatky demokratisují „ ' -- J - -é _r '4
se v lidu a pokud nejsou jím oce

člověku všeobecně prospěšných

novníkem Konečně zde význam
rodiny neustále stoupá co zatím
na Západě nastává její zjevný
úpadek kultus předků spojuje
zde živé s mrtvými nečiní pro Čí-

ňana rozdílu mezi jeho okolím a
světem záhrobním a sbližuje ještě

něny a uznány nepřijímají se A
v tom spočívá záhada ztrnulostirostlin počítá se zde na 15000

iv pres neuostatek mléka masa Cíny ale v tom zároveň zakládá
a chleba dávají tuzemci stravu se pevnost všeho čeho nabyla
mnohem rozmanitější než má zá více 4oonuhoné obyvatelstvo Mnohé z toho co vynašla Evro

pa nepoddává se snadno demo- -padní člověk ačkoliv mu jsou
k službám všemožné druhy masa

Vynalezení papíru a Štětců hrá-

lo v Čínské kultuře skoro právě
takovou úlohu jako knihtiskařství

kratisaci není dostupno všech
nem ieni leuy divu ze cina

a zvíře Rostlinná říše zde Živ

a obléká Člověka poskytuje mu v Evropě vědomosti počaly se nechce o tom ani slyšeti Řídí B':1BS lpisvětlo enkovan japonsky od se staršinami v rodinách a rodinarychle Šířiti literatura záhy do

stoupila netušeného rozvoje objeopánku svých nohou až do klo
t I _ s I 1 v v jest jeho pravou jednotkou neboť

nikde není rodinná moc tak siluouku ometen jesi vyroriKy nse
i f #

rosuinne íezna ani viny ani
vilo se drama a román jenž se
všemi svými význačnými zvlášt-

nostmi jest vynálezem čínského

nou jako zde

Západ neměl v dějinách svéhokoŽÍ máslo sádlo vosk klíh —

to všechno zaměňuje výrobky
rostlin a pěstění těchto užiteč

rozumu Vzrostl netušené počet rozvoje vůdčí doktríny pohrdal
předcházejícím vyvracel je a směškol lyceí a jiných učilišť podni

kány obecné stavby vydány záko
_ l v f 0

nych rostlin způsob výživy to
vše nemohlo zflstati bez vlivu na

tuje k budoucnosti nemaje úcty
k minulosti stále víc a více zvětnv zaoezpecujici starce a nemoc-

né zaveden systém nemocnic a
ráz kultury těchto národů šoval intelektuální anarchii Vi

ia apaue kon ovce vůl a díme zde stále snahu po zotročenízřízena konečně Čínská akademie
nauk "Hau-liu- " A to všecko slabšího silným chudého boha

tym Co zatím Čína rozšířiladříve než na Západě měli o ně

čem podobném tušení Iíoku 931 svůj vliv na jednu třetinu obyva
vynalezeno v Číně knihtiskařství telstva Asie národové Západu
nezávisle od Evropy ministrem rozprosiranivse svoji moc na

Bylo to spíše rytí ostatní 4 díly světa způsobili buď

úplné vymření pokořených náropísmen na dřevěných deskách ani

velbloud snad ještě sob a koza
pomáhali ubohému synu přírody
vymaniti se z jeího područí za-

bezpečili mu zásobu potravy pro
hladová léta a poskytli mu dosti
volného času ku přemýšlení aby
mohla zde vzniknouti jakási na-

uka Než syn Západu podmaniv
si zvířata usiloval státi se pánem
i nad lidmi Na Východě bohatá
květena nevychovávala podmani-tel- e

ale vychovatele pěstitele
učíc jej klidné klopotné a vytrva-
lé práci činíc práci hlavním pilí-
řem života a touto cestou cestou

'I lil
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koliv pohyblivé písmo našich dů nebo učinili je skutečnými Či

národohospodářskými otroky nebknihtiskáren Pohyblivé písmo
vešlo v obyčei v Cíně teprve v vyvolávali neustálá jejich povstá
XI století a dosud jest málo po ní jako Angličané v Indii

A hle tyto dvě civilisace stojípulární neboť Číňané jsou ctiteli

stereotypních vydání Vynalezení nyní proti sobě a nastane hodina
cnihtiskařství vedlo k objevení kdy dojde k nevyhnutelné srážce

Kdo v tomto nastávajícím zápasenovin plakátů a úřadních vyhlá
konkurence na kolbišti klidné prá šek zůstane vítězem o tom nemůže Víhlasiiý lékař a vědátor jenž dokázal Že všechny

Neduhy ledvin méchýře a kyseliny močové mohou býti

rychle vyléčeny

Nynější čínská dynastie vládne býti pochybnosti Síla Kruppo
ce a pracovní organisace učinila

tyto národy hroznými i pro syny od r 1616 a za ní veliká říše Čín vých děl rychlých fregat a mino- -

Západu s jejich Kruppovými děly
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nosek bezdýmného prachu a po
a oezaymnym pracném rse-l- i ve dle prušáckého vzoru vyučených

sKa iormovaia se aaie az v nejno-věj- Ší

době otevřeny brány evrop-
skému vlivu zřizovány hvězdárveae tedy v mravní filosofii tito armád rozdrtí Cínu jež spěchá

Můžete obdržet! poštou láhev tohoto slavného vynálezo
na ukázku zdarmanárodové předstihli Západ Máme ny přikročeno k mapování říše aby překovala pluhy a meče Ja

ovšem vysokou křesťanskou mo ponci odvrhnuvše tradice asijskéTímto způsobem veliká
říše a její civilisace složila serálku než přihledneme-l- i jak da Jelikož jsnie přirozeně podrobenikultury oblekli evropský šat po

lece pronikla tato morálka do lido ponenáhlu prodlením celých tisíci volali sobě evropské učitele a mnoha neduhům "Stává jediné resty
k chránění se před nájezdy ni imsevých massuvidíme že zbývá ještě jsouce vycepováni v práci čin

Není povážlivějšího nebezpečí zdr i
ví a síly jako nepořádky ledvin

Swamp K001 jest lavným vynále-
zem Dra Kilmer-- a a věhlasného léka
Te a specialisty a bude shledán právě
tím ff zuiMilícIif foht v nřf nníipíh no

zdraví a sice studováním fysickěhovelmi mnoho vykonati u přirovná skou školou s neobyčejnou rych

letí Vznikla říše s ohromným
obyvatelstvem neobyčejně pokoj-

ným a průmyslným Majetek to-

hoto národa rozdělen jest stejno

stavu sama sebe
lostí přijali evropské pořádky ba#ní s tím co vykonáno bylo v lidu

stoupenci Budhovými a Konfucio- -
Jestli vás napadne zvláštní bolest

předstihli své učitele aby nanésti pokuste se o určení jejiho původu a
mohli Cíně rozhodnou poslední objevení který orgán těla jest chura- -

vými Křesťanská přikázání lá-

sky k blížnímn vyjádřil Koníucius
měrněji než kdekoliv jinde vel-

kých statků skoro není drobný

— j rr_„ —

pořádků ledvin a mřehýře Jakož Iv
vad spůsobených kyselinou močovou S
které vznikají z chabých ledvin lako:
kattarh mřehýře písek' V močlíte? J
matlám a Hrightova nemoc jež Jest

ránu Padne-- h však s Čínou i vým a potřebuje pozornosti
snadněji splnitelnou formulí: "Ne Jestli jnou ledviny chybné — a večínská kultura na jejich zřícenipozemní majetek zůstává majet

kem jenom do té doby pokud mačiň bližnímu co nechceš aby tobě nách nesnadno bude vytvořili ně většině případů klesajícího zdraví to-

mu tak jest hleďte dobře ku vráně nejnorsi urun neduhu ledvinjitel vzdělává půdu a rozdělen jest co nového iNež možná že se
ní jich k zdraví a síle Upravuje bezvolné močení a rychle

činili" Všecka morálka Východu
zakládá se v známém učení Tol-stéh- o

o neodporování zlu V Číně
tak aby co možná nejvíce lidí zde bude opakovati totéž co stalo

Ony Jsou slavnými proéišřovadly přemáhá nepříjemnou potřebu častémohlo Žiti a živiti se na určitém se se starou Byzancií Velkých našeho těla a následovně čistota krve ho močení ve dne a mnohého vstávání „morálka ta vnikla do krve a masa území osobní prácí ale nikoli vy ideí pokořeného Východu použije spočívá úplně na Jich čistící síle
lidu dostoupila takového stupně kořisťováním Soukromý majetek svěží plémě jehož civilisace a kul Když se ledviny nenalézají v úplní
že často člověk jemuž bylo ukřiv

během noci

Mírné a zvláštní účinky tohoto
slavného léku lze v brzku pozorovat!
Stojí na vrchol! pro svou léčívost a

tura nevyhranila se ještě do určise ctí ve větší části Číny bezpeč-
nost není menší než v civilisova--

čistím a zdravém stavu tu ne krev

nasytí nečistotami a zkáza ledvin v]
tych ztrnulých forem a proto jest

děno oběsí se raději na dveřích
svého protivníka než by jej snad pružnější vnímavější k novým

brzku zaujme místo Jestli potřeba
vaše zbaviti se moče e zvíšuie a

ných státech evropských Obchod
má ráz vnitřního obchodu a roz

prodává se u lékárníků v padesáticen
tových a dolarových láhvích ivyzval na souboj podle morálky shledáváte za nutné vstáli mnohopodmínkám a k novým požádav

kům Životnímsvého bčlolicího bratra Pravda měry jeho jsou ohromné díky krátě během hodin odpočinku jsouv Cíně japonsku a Indii učení Plémě toto hlásí se důrazně kučetným průplavům protínajícím
filosofů neproniklo hned do vrstev Cínu slovu Jsou to Rusové Lid ru

vaše ledviny neduživé Když průběh
neduhu ledvin se horší tu povstarn
palěivost a dráždění při močení a bolidu vyskytlo se zde rovněž velmi ský má schopnost přijímati dobrécina jesi zemi usilující sama

Swamp Ttoot docílil tak všeobecné-h-o

úspěchu ve vyléčení nejtrapuíj- -

fiích případů tak že k dokázání Jeho
zázračné vlastnosti můžete obdržeth
poňtou láhev navzorek a knihu obsa--

bující cenné návody úplně zdarma'
když nám zašlete 3 rtvoucentové kolky {

ku krytí poštovného na láhev Cena a v

mnoho krajních mínění a nepěk hraditi své potřeby houževnatě věci od Východu i od Západu
lest a píchání v zádech činí život

trapným Když jest moč ponechánaných zjevů ale všecko to nepře vyhýbající se hraditi své potřeby Pravda že Rusové ve vykořisťo bez vyrušení po čtyřiadvacet hodin avyšovalo krajnosti k nimž dospělo z ciziny s výminkou Ruska vání přírodních bohatství byli žá na dní zůstane usazenina jia ezátesekřesťanství v době inkvisice Uče Jsou zde ještě neotřeseny tra
úspěch Swamp Itoot jsou tak dobřeky Evropanů ale nepřekonatelné

přírodní překážky nedovolovaly

v drápech nejpovázlivějáího nepofad
ku ledvin

ní Konfuciovo a Budhovo odpo dice založené císařem kterýž ide známé že jest raděno naším čteni
vládl před 2000 lety jenž pravil: Jentll sh neduh zanedbá postupujejim aby jejich lačnost vyrovnati

vídajíc duchu národa vyplývajíc
z jeho života bylo přijímáno až obličej zbledne a sežloutne podJenom ten obchod je užitečný se mohla lačnosti anglické neb

očima utvoří se naduřelé nebo tmavé

řům aby si o láhev na vzorek dopsali
a zmínili se laskaví o Semi Weekly Po-

krok Západu při zasílání své adresy na
Dr Kllmer &Co Binghampton N Y
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který zabývá se výměnou uŽiteč španělské tak že nyní zachovavŠe
kruhy nohy otékají a někdy i srdce

njoh výrobků ale ne ten který

ochotněji a rychleji než velké zje
vení ze západní Asie na půdě ev

ropské
Pokud se týká Číny celá perio

si náležitou míru svěžesti a pří-

rodních sil překonavše pomocí
špatní pracujezavádí peníze unikající časem

opět jinam Obchod s předměty evropské techniky nedostatky své
NAVŠTÍVÍTE 03IAHU?

přepychu a dovoz jejich jenomut jejj 4000 aejin rozpaaa se na FR CUBAzeměpisné polohy mohou hravě

podporují nádheru A přepvch vyrovnati na svém území protivy
dvě období od založení říše do
dvoustého roku před Kristem a od Je ti! ino n (onii tiUs e cmUrltl T kvort- -jinými slovy nadbytek u jedněch Český phávníkiitznfit) ném liotlnH a botclntohoto roku až do naší doby Prv občanů přivádí vždy za sebou ne

dalekého Východu a Západu mo-

hou svými mladými silami vytvo-ři- ti

novou vyšší a všelidskou kul
VE SCHUYLER NEI3RT ONDI1ÁČKAaostaietc u mnona íinvcn uimní období jest dobou formace Fe-tišst- ví

lidových mass znenáhla
přešlo ku ctění nebe jakožto nevi

více koní zapřahají boháči do turu spojující požadavky vý r íle 1232 Jižní 13 ulire
chodní morálky s požadavky zásvých povozů tím více přibývá

Mimo ifufhi llboTlny doototkjr obdržíte toditelné příčiny všech příčin Úcta lidí- - kteří musejí choditi pěškv padní nauky velkerí pabwlli jko r kk2drn hotcln pné tří
ku práci 'následek to pěstění uži Čím rozsáhlejší a nádhernější jsou Stojíme před dějinným drama df JMI pf IjirnTovi ns Jnn dl tpftihti

I ftmerit kého Himtům t venkov vřiiUjtttečných bylin vedla k --odstranění jejich domy tím menší a chudší

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-
slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobné
o všechny záležitosti mu svěřené
Kkkkrknce: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

ítliAUii pozorní! podiihiiéhu pobudil jkkil
a 'John"nii'jloa ulkd"jsou chatrče většiny ubožáků čím

plnější stoly jejich masem tím

stavů jejichž nedostatek jest nej
význačnějším rysem Čínské kultu
ry Západní kultura nikdy ne

tem před velkolepým zápasem
dvou kultur Lačná kultura ev-

ropská již již chystá se vrhnouti
se na rozsáhlá téměř netknutá

přírodní bohatství dalekého Vý

více lidu živícího se pouhou rýží
mohla vzdáti se vykořisťování Ideálem společenského pořádku
hrabivosti Všecko naše bohat ke kterému třeba usilovně praco chodu Ale výsledek tohoto zá Frank Doležal

FARMA

ZDARMA!
vat! průmyslem prácí a hospo pasu civilisace vyššího pořádku

bude údělem světa slovanského ffU y prftvnlkdářstvím jest — učiniti to aby
všichni měli vše čeho jim třeba a

FKEMONT NEB RAŠKAjakési pohodlí životní"
před kterým jakožto celkem mu-

sejí sklonití své hlavy i nejzuři-věj- ŠÍ

protivníci jednotlivých kme Vyřizuje reřkf-r-é soudní a nráVnf it- l-Nepotvrzují-l- i se slova starého
71lnt-t- l nn vrrlintm nl LU_ j- -císaře příkladem současné Anglie nů slovanských

ství naše civilisace jest produk-
tem otrocké práce neb práce na-

jatých lidí Sotva že národové v

Evropě a v západní Asii domohli
se snesení stavů vznikla otázka
o vyšších a nižších plemenech
Druhou zvláštností Čínské kul-

tury jest že státní správa nedává
se do rukou kapitalistů nebo osob
vládnoucích hrubou silou ale uče-

ným lidem vyzkoušeným sborem

nejlepších státníků a samým pa

NVjli-p- l Jakkonti linbati p&'U r nn-blí- fi

[toUiky a Jtwni ulili
liojni bnxlB VuM plwliií přilťiitoxt
k ilM)rt fil H) akrů liltiiln imku
xdarma ámvi ii iniiA I iUlii tl U-b- lí

a larlné poictnky r
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kratismus společenského zřízení
čínského odpovědí ku přání pa MUTfJAIí
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