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Jediná dvl hlavní města v Evro

Promia za doplatek
Kdo nepřál by ti žádnou s vedle uvede

nycb prémií zdarma má na vyb£r nékte
rou s následujících premll sa doplatek

ječného nápoje Caesar jeltě o

pivě sice se nezmiňuje ale po-

zdější Diodorus a Tacitus praví o
Němcích že si dělali nápoj z

ječmene (humor ex hordeo) rádi

jej pijíce
Každému z našich předplatitelů ať starému či novému

na rok ku oředu ooskvtuieme ooět letos

Pivo

Nseo i Jeho kulturní bletorle

Jakmile světoví říše římska na-

byla nejvStšf rozlohy kryly se

Itémíř áplné její hranice s hranice--m- i

vína a oleje Kde na jihu révě

tylo horko a na severu zima neb

Ide olivový olej nepatřil k den-aír- a

potřebám člověka tam Říman

nepanoval neb panoval
mimo-chode-

a tam se končila půda

starého světa Také dnešní Evro-

pa dl se rozděliti v území vína a

niva K orvněišímu patří země

— f— — — a j t - —
tak jako po minulých 22 roků cenné prémie a sice máme

letos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve

Novým odběratelům

PRÉMIE ZORTvJ:k
Po 22 roků již a tak opět i letos nabízíme čtenářům

PVl Ktl6ndar6 za jednu z prémií kalendáře a sice k vůli rozmani- -

♦noti dví VaXfnAiUf ca ieHnn nrpmil lnn to kaln--

zvláštní výhody!

Vlaet prostonárodní kalendář na rok
TIBSt Í9Q0 obsahuje 15 povídek a

nepofftaje kratší 1 delli články
poučné Obisbuje léi hojně a pěkných
vyobrazení a velkf obras titulní Krám

A cena tohoto kulendářn jeit též
89 centů

Oba tyto kalendáře dáváme aa jedna
premll

Zk 1 premll áife nAsledujfcf:

Otonský Kalendář fSSSJTt
rok 1000 kterýi mimo obycejnvch cáatf
kalendářních obiabuje 13 povídek vát
nch 1 íertoTných a mnoietrf rosných
jiných iláokfl částečně poučných čá
itečni bumoriitlckých ozdoben jesiet
nimi vvnbrazenfmi celostránkovvmi i

v teitu Krámská cena tohoto kalendáře

jest 83 centů

Kdo by si nepřál dva kalendáře tomu poskytneme
na místě jednoho kalendáře mapu kapesní kterého-

koliv z následujících států: Arkansas California
Uipy

r&ZIlých StitQ Colorado Idaho Illinois Michigan Montana Obio

Pennsylvania Oklahoma lowa Kansas Minnesota

Missouri N Dakota South Dakota Texas Washington Wiscon-si- n

aneb mapu celých Spojených Států Tyto mapy jsou nej novější
a nejdůkladnější z proslulého závodu tiskařského Rand McNally
& Co kterýž ják známo má v oboru tomto pověst nejlepší Mapy
Idaho Montany a obou Dakot jsou velkosti 14x21 palcích mapy
ostatních států jsou 21x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a napa
Spojených Států 22x32 palců Při každé mapě 'jest seznam všech

měst městeče a pošt vykazující obyvatelstvo každého místa okresní

sídla expresní a Železniční společnosti pošty na kterýchž se vydá-

vají poštovní poukázky telegrafní stanice' dráhy a vůbec veškeré po-

učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 50 centů

Mapy Čech Každému je dojista milá mapa vlasti ' své a

proto abychom přišli vstříc přání našich před- -

ftloriW ft SleZSkt platilů připojili jsme ku prémiím též mapy
viasti cesayen

vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme za jeden z kalendářů To
tiž kdo si přeje tyto obě mapy na místě jednoho z kalendářů budou

mu ochotně poskytnuty

Dnuáufí CDICfi nabízíme všem celoročním před plat
A JINTbn brížU telfim Qa výběr jeden z následujících:

aa svahu k moři středozemnímu k

poslednějšímu krajiny se sklonem

k moři severnímu a baltickému

Území piva rozšířilo se v poslední

době velmi nápadně neboť dar

Bacchov vytlačen byl z mnohých

krajin nápojem vařeným z tuzem-

ských plodin— pivem

Který národ první pivo vařil

nedá se dokázati přece vsak víme

t le nápoje připravované z obilí

byly v užívání již v šedé dávnově- -

kosti Číňané Japonci
Abessi-fian- é

pili již pivo Egypťané u

nicbi svérázní kultura se vyvinula
▼ pradlvných časích měli v obli-- :'

bě nápoj z ječmene jakož í uměli
'
tento ve slad proměfiovatiťo čemž

als zpravuje Hekataios již v 5

století př Kr Sám prý bůh Osi-xi- s

naučil prý Egypťany připravo-

vat! "víno z ječmene' v náhradu
zra to že přirozenost země egypt
ské nedovoluje vínajpěstiti Jméno

toho nápoje nacházíme až u Theo-fras- ta

nazývali prý je zythos a

uměli mu dodávati štiplavé chuti

raznými kořennými přísadami

Novější cestovatelé vniknuvší až k

pramením Nilu nalezli u Neger-skýc- h

národa tam sídlících opojný

aápoj pivu podobný jejž tito pijí
x tykvicových lahví Za časů

Strabonových (v I stol př Kr)
pilo se v Alexandrii pivo obecně

Španělsko' platí u Plinia již za

zemi výborného piva Různí íber-2- tí

národové tam bydlící dlouho

prý je uchovávali a držením zlepšo- -'

váli— což v horkých krajinlch jest

nemožným Jak Plinius udává

zvali ten nápoj caclia nebo cerca
: Indoevropští národové Pbrygo--m- é

a Thrakové si také pivo při-

pravovali Již Archilochos (700
x př Kr) vypravuje že si při
pravovali nápoj zvaný briton z

ječmene a koření konyze
O sousedech těchto ní rod A -

Arménech —praví Xenofon jakožto

očitý svědek ve sve anabasi:
Mimo jiné nádoby byly zde kra-tér- y

s ječným vínem v němž byla
i zrna kolem kraje kdo měl žízeS

srkal rákosovými trubičkami (jakž
Arméni dosud činívají) "A velmi

silné bvlo a oooiné vody-l-i nepři
lil a velmi lahodné pití bylo kdo

mm přivykl" dokládá Xenofon

jména toho nápoje bohužel neu-- -

dávaje
U národů bydlících severně a

západně od Thraků nalézáme

ječný nápoj pod jménem sahaje
Pannonské národy líčí Cassius

D10 (v v st po Kr) jenž je mu

sil znáti ježto Pannonii nějaký
- čas spravoval Praví o nich že

--lijí v podnebí studeném a jelikož
země jejich ani oleje ani vína ne-

rodí sejí ječmen a proso kteréžto

plodiny nejen že jedí nýbrž také

pijí Více se dovídáme od Priska

ieol r 448 po Kr přešel pannon
ské roviny jda s řeckým posel
stvím k Attilovi králi hunskému

IIísto pšeničné dostalo všude po
selstvo prosnou kaši a místo vína

nápoj zvaný metb (medovinaj
Služebnictvu dostalo se nápoje

připraveného z ječmene tuzemci

zvaného kamon Toto sloyo jest
známo ▼ Evropě již před vpádem

pě nebyla dosud nikdy vojskem
nepřátelským obléhána a to Lon

dýn a Petrohrad

Tisk katalogu pařllski výstavy o

nějž ucházely se tři velké tiskárny
pařížské zadán byl tiskárně Le- -

mercierově ra 453000 ír Katalog
má míti formát cestopisů Baedek-rovýc- h

a má skládati se z 18 dílů
Jeden díl státi má 'nejvýše 3 ír

Ruski časopisectvo není poměr
ně četné kdežto Německo má

6500 časopisů má jich Rusko

(Finsko v to nečítajíc) pouze 779
z nichž 362 vychází v jazyku ru-

ském 65 v polském 4a v něme-

ckém atd Také počet odběratel- -

stva jednotlivých časopisů není

příliš velký

Trpasličí národ v Jižní Americe

objevil prý nedávno Američan Su-liva- n

poblíž pramenů řeky Rio

Negro jež je přítokem řeky Ama- -

zonské Muži tohoto národa jsou
prý průměrně toliko 4 stopy a 5

palců vysocí Tím by potvrzeny
byly zprávy o

trpaslících jež Alexander Hum- -

boldt v cestopisu svém z doslechu
zaznamenal

O tom který poledník ml býti

prvním t j od kterého polední-
ku se mají počítali zeměpisné

délky není dosud shody V mě-

síci říjnu r 1884 pozvaly Spojené
Státy severoamerické zástupce 22

států do Washingtonu aby otázka
tato byla rozhodnuta Návrh aby
prvním byl poledník jdoucí pres
hvězdárnu Greenwichskou setkal
se s odporem zástupců francouz-

ských kteří přimlouvali se za po-

ledník jdoucí přes Paříž Později
však přece vyskytli se ve Francii

jednotlivci kteří ochotni byli při
jati poledník aoglický AspoB dne

27 října 1896 byl učiněn ve fran
couzské sněmovně návrh aby po
ledník greenwichský 1 ve Francii

byl přijat za první Ale "proti

tomuto návrhu prohlásily se roz-

hodně učené korporace francouz-

ské A přece de facto uznala
francouzská sněmovna dne 24
února 1898 greenwichský poled-
ník za první — ovšem ani o tom

nevědouc Učinilť poslanec Boud-no- ot

zmíněného dne návrh tohoto
znění: "Zákonným časem pro
Francii a Alžírsko jest střední Pa- -

rizsay cas jenz o 9 nnout srí se
kundu zpět je datován" Sněmov-

na přijala návrh tento bez debaty
netušíc že v ném skryto je uznání

poledníku greenwichskéko

0b chtěli ?ěHti
Qiedt Jí Dok 11 dubna 1897

Dr Peter Fabrney Chicago IU—

Ctěný pHtelit Cídí ni nemalé po
těieDÍ psáti via tento dopis1 Cena

Vašeho Dra Petra Hoboka byla dů

kladně sk asena a dokátáns Jest sda
jistý starý aai u n lit o němi
viřfm ie s radostí by Vás políbil

kdybyste byl sés přítomen Jest to

jeden s aýcb aoswsdo Vllcfaoi i Já

pochybovali jsae o néa Poslal Jsem
na tkonika pro Jedna bedolěka Dra

Petra Hoboka a dal Jata au tři labve
by bo skosil a oa se ttoanlval ie to

nebude nic plátno Ai sa Jeden týden
iel Jaaa se as něho podívat! a tázal

jsem as ho' sda Jest no lépe načet
on odpověděl ie mysli ie bode li léto
toho dále aiívati stává naděje na jeho
ozdravení Bia jsea ai tehdy Jeéti
pomyslil Habobý mirfl tebe Jii iádoý
lék neposdravf" Hieméuě poaUl

jsea pro toeet velkýeb lahví t nicbi
on si vsal tři Výsledek viebo Jest
ie akául Jsea se býti nevěřicía To
Diafomneb nyof stařec ooen jest opět
sdráv a veatl Myslím ie příčina
jeho nemoci byla choroba ledvin

Zůstávám v octě Vál
JINDfclCH HILLEB

'
Pamatojte ai ia Dra Petra Hoboko

nelze koapiti v lékárnách K dostání
Jenom a místních jednatelů nenili
iádnébo ve Vaiea sousedství piite
příao na vyrabitele: Dra Petra

Fahroey 111-1- 14 80 Horno Ave

Chicago in

jl ivXéirvD
nejttartt ieský Ukirnlk v Nekrátí f

má lékárnu 9 frmgue Mek

Je vidy esrstvi sáaobea všemi do
nádai bojívýal prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky Ira
vičky praiky aastě pro rosné bolest

jako podlom ífellon] aast pro otrava
krve saěfaajíef v toněeUaácb masti

pro koňské boláky léky pro konakoo

kolika rnsaf makáni pro lidi I pro do
aácf svffata te vis připravaji dle

dkxiboletýeh osvěděeaýeb rkaieností

Prostředky skoro okaatiU iéiakojfei
proti piebíaí ? aiieb proti rýmě pro
ti boleni tabt a tenat biavy aast
proti kafí eala sdíviaf pro jitra
a wdviay OesJr pre nato iivota a
iMHkýeaa Moví sa Jiných věcí
Tím ai avlaa sasesa lékt vsrasUa
tak is aetHS vyatatt kaiij) reeepi af
at psal tímrfUSf éaktor DoveUva-Jos- s

VaU sttsaft ássCUt sevěea

Atlas celého světa lo natím přá
ním ODBtfitl

naifm čtenářům pohodlň a dokladný
atlas totiž mapy vítech zemí na evóté Jil
dávno pátrali Jíme po spisu takovém
kterfl byl by důkladný a dokonalý a
v mírná cent a taká Jii několikráte Jsme
zaopatřili některé na skouiku nabízejíce
Je odbératelom naifm VI tk to v žádném
pHpadu nebylo co Jsme sobi přáli co
bychom rádi poskytli nailm předplati-
telům Letos vlak vydán byl spis takový
kterýi v každém ohleiu vyhovuje a
spisuje nale očekáváni Jak v ohledu do-
konalosti tak i spolehlivosti Atlaaovlera
ie anglický kteiýi nsAfru odbérateloa
nebizlme čítá celkem 193 stran a nlchi
90 bode anglického popitu a 90 map 63
stran zaujímají mapy Severní Ameriky a
oviem Jeit tu mapa Spoj 8látn mapy
viech Jednotlivých státu tak jako i sv
nady Kuby a Porto Rica Evropa aa-uí-

18 stran map a sice jak následuje:
Evropa Anglicko s Waleském Skotsko
Irsko Souostroví Britské Francie s Bel-gleke-m

a Švýcarskem Némecko a Niso-seml- m

Španělsko s Portugalskem Itálie
Rakousko Švédsko s Norvéžakem a Dán
skem Rusko Turecko Řecko a státy
balkánské Mapy Aie zaujímají lest
stran Afriky Austrálie a Jižní Ameriky
po pétl stranách Mapy Jsou vesměs zře-
telné a pěkně tištěny se všemi opravami
až do letoéka neboř Jest to atlas neno-věj- ěl

letoi vydaný Podobně 1 veškeré
popisy provázející mapy obsahuji nejno-
věji! statistiku tak že jeal to kniha
v každém ohledu nad očekáváni ceoná
Tento atlast prodáváme za St 00 vlak co
premll jej poskytujeme víem celoročním
předplatitelĎm za nepatrný doplatek 2fl
cento

Každým rokem do-Vel-

nástěnné cházf nás dotazy a
poptávky o nástěn- -

mapy zdarma °LrpUg
krásné a véTkTmaĎv různých států ma--
Hel po straně druhé mapu celého světa
Mapy tylo Jsou rovněž jako mapy kapesní
nejdůkladněji! a nejdokonaleji! se viech
vydávaných a věhlasného závodu Rand
McNally & Co a krámská cena Jejich
jest 300 kus Jsou to mapy tak sváné
sekcionálnl totiž mající naznačená hra-
nice sekci hranice townshipfi a jejich
jména a čísla hranice a Jména viech
okresu viech ny řekyokresnl sídla tiiténé
silnějiim písmem viech ny dráhy všech-
na města a poity víecbny potoky i Jeze-
ra atd Mapa celého světa na
druhé straně vykazuje viechny pevniny
moře proudy viechny důležitěji! města
a stručné popisy viech zemi Každý
čtenář kterýi poněkud chce sledovali
události denní měl by míti tuto mapu při
ruce Odbérateltm v mjaté poskytuje
tuto mapu "V $200 co
prémii k celoročnímu pfedplecení ipl-a-ě

Klavzzaav Odběratelům na ven-
kově zaileme JI za náhradu 30c výlohy
zásilky MĎžeme poelouiiti mapami na
ledujícími Nehraeka 01x34 pal lowa
48x36 Kanaas 66x32 Minnesota 40x56
Missouri 48x40 Severní Dakota 50x86
Jižní Dakota 53x86 Wisconain 41x38 a
Spojené Státy 66x46

Pamatujte tuto dvoudolarovou mapu
můžete o držet! co prémii xdAzzxxav
'baxe Tréalxo čLoplatícu a pouze
Jen kde musíme nésti značné vysokou
výlohu zásilky po express požadujeme
20 centů náhrady ku kryti téže

k vol ti
V saloné a na galeiích román

Šesti-

dílný ze života paíířskébo od franc uz
kého spisovatele Ponnoa du Terrall
Román tento čítá přes 8200 straa a krám
ská cena jeho v Cechách Jest zl 1880
Předplatitelům co premll nabízené týž
za doplatek pouze $100
The Stery af Babemia by o Sdmaad

Marsice Nejnověji! a nejlepll dljlny eeká
v Htí aosllcki Rozdíleny na IS kapi-

tol a aeJdilolltMim dobim v dillnicb vlnoviaa
Jest til najvlili posornoat a aelvtee mleta Jako
dob! vývlna oaehibo stita dob! reformace a
dob! bělohorská Jeat to dílo nejen hlstortcki
aýbri siroveS I kritická a a fcbid potMenl býti
mileme k nim spravedlivá ZanJImi SSt straa
mi 9 vyobrsssni mapa 6eeb s Morsvoa a o

Jaet ka knnel dkkladuým reJatHkem dle
nebol snadno vybledaU lae kaMoa eeoba e kte-

rá Je pojednivioa Cenn sp i e plkni viienobo
llbn aneb ve skvostná polomarokavi vathi
S17V Co premtt poekytnjom Jej naiim odberata
lim sa doplatek 7 centů ve vazbě obyčejná sa
tl ve raxbě polomarokovi

Tajaestl fbiAé od lafene Sne antno-vatol- s

"VUoáho iida" "Salamandra" Détl

ieky" "Prorokováni aeada" s Jiných srltoxni-mýc-h

děl Jeon to 4 díly vs dvoa svasdch v do-

brá vasbi a celá to valiki dílo viseni sa prodivi
po IlOO I as siellkoa Vasba aama stoji sa dolar
neb výle "'o premis sa doplatek IBc '
Palaekéhe Dějiny niroda caekiho v &

cbicb a aa Moravl Spis lonte patH do ksibov-n-

knadeno ČWba neboť snáU dljlny rado svebe
Jeat povinnosti kaSdaho čtyry díly velkábo

UMS atraa Ca premll nabialme aaálra

{UmiHm sa velmi saflanos eeaa totil viecbay
díly sjavisani sa doplatek SloS Viaaai sa M Cd

NEOBYČEJNÉ VÝHODY

NOVÝM PŘEDPLATITELŮM

1 Kaldý nerý předplatitel který aa nyní
předplatí na relý rok bnď aa dvojtýdni Pokrok

Zipada ten aneb e Kslbovioa Asserlckoe
SI 10 obdrti Casople da aovdbo roka adsrme
Za robil předplatná hade kaldý kvliovia aS da
konce raka Nil
a Mima ta keSlý aový pradpletltsl obdrdi

svláatni premll kterii samotaa mi raná rotního
predplataábo to Jaet volký romáo leatdilný
sváný "T saleaě a aa KaleJich" ats
chid nyní v Knlbovni Ammlcki Hoatio taato
Ja aellvota peřiáVkih od fraao sptaovaialo
Ponaoa da Terrll Posietii se saetj dl li s
alrkl JroVn Saidý dU leat aamostataým avlak
vlechay dohromady tvoři Jediný ralek Jaoe to
díly nialadsllci: I TehtoMl PeHáski S atraa
a evati: S Klnb ňVdmvvVk KlkS ia
eeaa S eealá a BHSbí Tarkyni 4a straa cena
nes Hocamooio avi etrnn SOc a Roeamboio
ve vězni stS siraa eona SM a S Bliaso

SO straa v esa SSe Válkem ledy obdrat
kaldý aový předplatitel tento obrovský IsotMU
aý romia avlca arl St atnnaVa ktarýi v lV
káva wiaa i k- - 4l_x —

ee pretaU k Pekreka XÁmAm

Taková naatdka plnil ponss a vykrad ad Jon
pra aavd pfedplntltaw ktaff se na hadoad rak
etedpUti a pl bnda Jan pra krátký eaa t
Plata A o dala na akiska Adrasa Jedaadai:

POKKOK tlpaor
ovara iraa

Pravíme asaamta svd snasady kvf( Pjknh
Ciaada BeodMraJI aa tane oeemfral --fhide
nebtdha a vybUneaa J aby as WaoratHI stnlt

K atlrno tato evtaStnj pramt mkm al aoof
pMpbtiM vyvolttl Jeani htevankaNv a ondeb
Jej nabaatma a výtrsaad aVyB CJnmtim
isakylnjams hit aan# raaaia "vsaaf mf ad

U Slovanů svědčí i samo slovo

pivo znamenajíc piti vaDec ze
mezi nimi od starodávna pivo bylo

nápojem dobře povědomým
Ač víme určitě že k vaření piva

užívalo se nejen ječmene nýbrž i

pšenice zejména u Slovanů ne-

můžeme se ďopátrati kdy vešlo v

obyčej přimíchávali do piva chmel
Soudíme-l- i dle písemných pamá-
tek tedy můžeme tvrditi že pivo
z chmele se vařilo až ve středo
věku První zmínka o chmelí se

nalézl v Pelyptychonu a spadl do

prvních let devltého století Také

památkách měst Mnichova a

Frisink v polovici devltého stole-

tí jsou jmenovány chmelové za-

hrady V Čechách již v desátém
stotetí byl hojně chmel pěstován
v krajině rakovnické

Pravděpodobně pochází umění
vaření piva z chmele z klášterů
kde již v jedenáctém století roze-
znáváno "pivo páterské'' od slabší

"rodiny" a teprve odtud přešlo do

měst kde se tvořily cechy pivo-
varské

V našich vlastech ač nemáme

jtréo jež by připamatovala vaření

piva svědčí jako jiná jména a

provádění různých živností a ře-

mesel nicméně časté připomínání
chmelnic je důkazem Že předkové
naši vařením piva se zabývali
Snad bylo pivo příliš obecným že

si ho kronikáři nevšímali a ničeho

o něm nezaznamenali Když te

prve byla města v Čechách a na

Moravě zakládána nemluví se v

privilegiích městských o žádných
Živnostech tak často jako o vaře-

ní piva v němž záležel veliký dů-

chod měst i občanů Tak nesměl

nikdo na míli cesty v okolí piva
vařiti pod pokutou což nazýváno
"právem míle1 ' Roku 1128 krá
lovna Konstancia zavádějíc do

Hodonína Němce vymi&ovala si

z každé várky po 12 denárech

vyhrožujíc při tom: kdo by na míli
kolem Hodonína pivo vařil má

statek i hrdlo propadnouti Páni
a rytíři zakládajíce s povolením

královským na panstvích města

poddaná hleděli ziskati pro ně

též podobné svobody živností

jakou měla města královská Až

přičiněním Viléma z Pernšteina
městům královským bylo odejnu-t- o

výbradné právo vaření piva
mělo to za následek veliký pokrok
v hospodářském ohledu neboť ač

páni a rytíři po panstvích pivova-

ry měli přece v městech piva va

řiti nemohli leda by v městech

domy měli pomáhajíce takto nésti
břemena městská

Piva česká bývala až do století

17 dvojí: pšeničná —bílá— a ječná
- hořká— některá pak jako praž
ské pivo slynula zvláštní dobro
tou

Sláva francouzského a bavor-

ského piva datuje se z 15 století

Již r 1451 připomíná se světlé

pivo norimberské Známi jest
také záliba Martina Luthera ▼

pivě hanoverském

V Čechách došlo pivovarnictví
znamenitého zdokonalení jakž
dosud česká pojmenování věcí vá

řečných i mezi Němci svědčí Ne--

bvlo zle o odbyt piva v Cechách

protože se mnoho pilo až Če

chům 1 opilství Eneášem Sylviem
vvtvkáno bvlo čemuž odpíral Ve
leslavín dokazuje že Čechové pití
tak hojnému od Němců se naučili

Bylo staré pravidlo o hostinách:

"Často piva nalévat hojnost chle
ba vždy mievaj!" V těch dobách
také mnoho krčem bylo zřizováno

na což si naříkal rytíř český: Na

stojte již nyní kde ves tu krčma
neb dvě a kde dva sedláci bned

krčma třetí I v dobách pobělohor
ských ▼ posledních dvou stoletích
kvetlo v č pivovarstvf ač se

V posledním půl
století doznalo pivovarství rozší
ření velmi značného zejména ve

státech severnějších Tak vyrábí
ročně Anglie 44 mil hektolitrů
Německo 40 Rakousko Uhersko
12 Belgie 9 Itálie 1 z čehož

připadá na 1 obyvatele ročně litrů
v Belgii 166 ▼ Anglii 126 v Ně-

mecku 84 v Rakousku 30 v Itá-

lii J K--

8jq jednoho obchodníka ohioského

vyléčen s chronického průjmů Syn

máj trpěl po leU chronickým prt
Iiim Před aějakya časem přiasěl

jata jej k toaaaby oiíva! Chasa ber- -

lain's Colie Cholera DiarrboM Be -

asdy Po vražit! dvoa lábvtcak peU
Mtnvfeh brl wléěM Dáváa toto
vrsvsd&Mf v té aadlji te nikdo jaai

trpt Jo kast cist a bsos mm

- Taoaas a Bowtr

Moderní etrseL Vekpoauvy román od

B V iUcMaodera ObwboJ 1120 utraa píkoé-b-o

formáln Ona 75e

ZIoělB 8 láska U Crima de Jean Mallnry-- )

Romia ól irn Daodeta pM J BorOTCllá

stran Ona 60c

Besedy slvaaské on I o us itr obu

kaje Uogolora blator kozáckoa pariať Taru

Balha rena SOc DÍL 11 o 151 tr obaaboje hUt

poririkr i r IBIS! Sájeidy od Marllrakljbo a

ptnidka Riroohik Nlkltln od Uboá aplaoTatela

Cca díla II 30c Oba dily i tuha Táanní dohro-ad-y

ra jadna premll '

Chrám aatky Bttí v Pafíii íiii s- -e-

ralda paail nivte cikintké Eomán irlto-nimé-

aploatele Vlkt Hngo Čítá 18 ftr

oa stc Tajeaný hrad v Karpatech
Vatepoatarý román od porártnáho inmanophKt

baaeoazakéBo Jalea Verne-- a 1 atrao Cena

Se Oba tyto romány ta Jedno premll

F p4hMeL VeleponUry román vs tfceh

étlrcb od Vae Vilka 479 ralkych stran Osna

SOesati

Ndietvi Aatékiv romáa sa Hrou na dila-ké- at

aápadt amerlcksa n S 4Uscb Sspsal

P Dcpleaala K relkycb stran Cena SOc

Deti kapitáBa Graata i Mjntslch
a asJponUTěJIich rorniak Jalht Torna-- a

Ona 80c

ftavý Maaale Kristo napisW román dl

Jia poralání v Ubrách od Jales Vmis s 67

straš Cmi flc

Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
USUSE těm kdož na celý rok 1900 se předplatí ZDARMA Též

prodáváme je a sice odběratelům

toiiz mapu iecn 1 mapu mora- -

Elba a Waterloa kiitoricky tomáo od r
Stolle Ona ŮOc

Mexi preody bUtoHck román díjln lr~
kych lc t dobr prcdcbáMjicl ilky bultoki
lliící poměry tehdejil krsMoi lida pna-Jíc- í

J edlo koofÍDÍ k rálce od AI Jiráck
CeoaSOc

Piebeaneíné tajeastrí román nei od

Chw a cn c Tajemství iloéina
aa rorter sqoare romáo ugi 40c

Oto tyto romány u Jedna promil

' Osadaeo StopOB valepooUTl romia od ob-

líbeného romanoptaca Km Oaborlaa Obsabajs
41Í atr Ona SBe T cizích slolbách po-

vídka a dljln takých Typraroja Alois Jirásek

BeJslaTDÍjíl nái novodobý nov11sU'- Óllá SM

stran cena S0& Oba splsj aa Jedno prsmll

školní sákeoy v Nebraaee RcjnovitK

opravná a doplněné vydání ZoaSUl Jan Rosický
eraa soe

Památky ěeskýek esahrraati Vypaui
oaadS prvnicb přistikovalel a Čech do Ameriky
Porodní spis p Tomáta Čapka S porodními

vyobraaeniml Obaabnja loa stran Via Tle

BakapiiT krakÍTrský a seleaskerský
sa snímkem několika Ustt prvějlíko a poolavoe
phdnálkoa o nich od J A Ollvertasa Cena

Zte Leaetíaský kevář báaB Svatopl Čecha

dle ptvodnlbo v Rakoaaka ckonSekovanábo vy-

dání čiti a ttr Cena Ke Oba tyta spisy sa
ladaa premll

po 50c neodběratelům po 75c

lUfaík 21 - šteeU román napral M A

Alsaicak — Kresby s (rty aspaala Tersea Xovi-hovi-

Poseauký prach novela o1 Zo&e Podlip-sk- i

— Med vyknand blst povídka od Joseb
Branná — Kniha novel nanen J M Hovorka
— Celkem T svaakl o IIS4 straaieb

BeČaík 22 - Setník UaUbard román od

Vic Vleka S svsiky
— Cím srdce tím Jel sbfv

lilo povídka od J Konráda— Kvitiny a ieny
povídky V loKcká - Knlba povídek od K V

Kalsa — Vroaevi víla povídka i hor ed Vlnce

slávy Lullck- á- Celkem 7 svaakl o 120S Ur

Beěaík 2f — Čemá Jevro romia mladib

nrdco od Vic Vleka t evasky— PNmyal Otokai

IL roeaáa od Zule Podiipeká 4 masky — Nov

povídky od Boleny Vlbrve-K-inMc- - Celkem
7 svaxkk 11S4 straa

Becaík 24 DH povídky a aaloěfWee

Iivota Bapaar P HeritoB — Solekd Črty od T
Svetovd — Ovi kletorlcki povídky S III poslsta-los- u

Joa Branná - Slávia Coakých Sca podivi
Ter Kovakovi DO I od sjeJsUrlícb dob do

snovn srocení niroda ceekáho I evaahy — Ze

svita pra avtt od R J Kroabaar Cvikem 7

svaski čítajících 1141 stisa

Bs)ěaik 2é - Obsáhaje aaskdajirt spisy:
Hermina odll Hellera 5a plaeltd pád od
R Svobodovi Stari píaS od 8 Pudlipeká
Meta HoldenWa pfek ad a franymasskibe od

A B Smee ierta I bia od P X Srobedy C

Dvoa Kaeoari od J D Konráda Květiny e

Seny ad V Uiicki Celkem f svaakl a US)
etraaaca

Beěaik 2- - Pevldky Káaeay Bvahadovi

MS atraa — Počátky a kaaee Kad svjpaetí dvl

povídky ad Staa Jarkovakábo Mn) Kra- a- Ze eti

at a Jejei lití okrasy as Sirota lidf napásla
Vlasta Pittaorova MS atraa — Dva aaveOy ed

bono Pod trsaná MS etran- x- Výthers radí on á pra
aale r4tf e rycaovaaaas eopael Vác OahrM

SS atraa - V bOsm deaect reeaia ed Váaes-easv- y

LaScki ta) atraa CsOmoi S svaski e
IMS

těa 17 - Jan irilss sd 1 D Kee

niaaavadSsSs Podllaaaa Orty se spalsl

Máme na skladě následující ročníky:

Baěaík 1 — Dvt matky romia oí M t
ávartovi— Vynikající a-- mimo krok rodinný

od Lad SlmiCkovi - Bodlaa Její alaroad s ra-

dosti od Hed Bremerove— Johana Roimitála

anialka Jlliho s Poděbrad od Laticki — Cel-

kem lest svaakl e B0 stranách

Kaesík 4 — Tea pravý roamia od kt Žo&s

Švarcovi díly— BkJotAý hoch romia od Z

Flyfare Karleaora % dily Celkem svaskk

obsáhajíc! lOMstna

Kefaík 7- - f nee vartinový roman od Vic

VUka tratí vydání knih a U4 stran

Btoěaík - O slivi herecká romia ai J J
Stakovakaao f díly - Aaedka Pfemyslova hi-

storický romia od toSr PodHpeká S dily— Slav-

ný dra historický obras od AX Jirásk- a- Povíd-

ky maleb mleta od V LeSicee Celkem

Savaxkh obeaaajfcica 0SOtraa

Kaěaík 1 -- TrfilU tlvoU romia anflle-kea-o

od WH Makepsaes Thackaraye THl V

Bj Moarck svsskl obeahsjicich 1004 stran

Btoeaík 1- 1- Jaroalav ftternbavk historický

romia od ZoSs Podllp-k-á evaaky-V- ýá a výle

romia od V Lafická t eraxky celkerm I rruká
VDtrtr

Beísík 17 ai obsah aialadnrxl: Dl po-

vídky od Fr HerHeaa IM atraa— Zemanka pov

od AI Jirďka lat stra- a- Z oaolteaých mist

cakrovareU hračky o KA-- tlmaCka I4S stran

Sshnoi polská povídky a awvelly PHlolil

Arnnat 8cbvah Polabky 141 síra- n- Z aaM

epoMaoatl drobni bty od Terezie

MS stra- n- Balnmaas rosaaa ad V

14 atraa Celkem S evaekn I0IS str

toeaík 18 -K- svolnlee swvUka ed AMas

Jhiska — Vpomlnky od KaeaHay Svitli --

C Issaesk rekravami aovtdaa ad A Simi-

cka - Kál drahý sbor hamurtotlrki povídka

ad SIMky traeaahoraki — Dioaad nvUky od

Soaaoy Kamitfcki - Vosrii povidkT od O B

slsleckteo— Ceihvei S avaakk ISM

- leěaak lt — Samehrady roamia ed Via

Vleka svsafci - WntK msenU od lanácka

- Cataam svaski IsM straa

Uku&i t — rvUky od f Bavttsss '

C aaatl aalnai nssishl ad T
ba-Tr- áva láekr reakia ed i

aataay astp a

trsalo n keltických národů a snad

▼ době jejich stěhování do těch

Jcrajin se dostalo
O národech střední a severní

Bvropy jako Slované Germané

Litevci a Keltové dovídáme se od

Pythea Hassilskébo jenž dle svě--dect- ví

Strabonova o nich praví:
Národové tito mají nouzi o ovocné

stromoví a domácí zvířata živí

se prosem a jinými zeleninami a

kořínky Ti kteří vyrábějí obilí

a med připravují si z toho také

nápoj (tedy pivo a medovina)
O kvašeném nápoji a Skythů

{oslní tím severní národy vůbec)

vypravuje také Vergil ve svých

Georgice
Ve střední Francii pilo se v

prvním století našeho letopočtu
víao ale pivo bylo pod jménem

torna ještě národním nápojem

Dika e rakořaaťnéa zvyká piti

fÍTO a Keltů britských podává

xztú £ý taká životopis st Bri-Tat- o

svati obaovila zázrak

v tTr- - K atalesi iíxaé lizai-pczaii- -s

troi ▼ píro

TilJCcrrirJ Ca vfeeMor-C:- :i

r tilli s &i

kl aaMdfey ed Smnliliee Jmnnklhi Tfl

I lihl iiliMny ad Tataaa JKeeShest setiny
e Sány ad Tin i siny Uéaaaa 'Kygna ttedj S

a Vs tnut vs visek ttttr-- setfafcy—iUiKs vUy
a tXiJStsnxt

srlsk

itai si ss


