
Pokrok Západu
Náš nejvérnéjší přítel nemožnými' lidé by neměli komu

dávat almužnu Atomu říkají ti

střídmaři "mravní pokrok' když

německé listy na př "Fliěgende
Blaetter" jemuž pivo alkohol a

souboj je živlem není to vysoce

aesthetický zjev?

" 40 Král Jiřík i Podčbrad
" 00 Jan Žižka z Trocnova
" 101 Karel JonáS

Těchto předcházellclcb podobizen má
me zásobu větší a můžeme jimi většímu
počtu našich edbčratelů posloužit! Mi-

mo tčeb máme však ve skrovnějším počtu
na výbčr podobizen následujících jimiž
posloužíme do té míry do jaké bude sá
bati nase zásoba Kdo by volil některou
z nfže uvedených podobizen nechť nám
zároveň udá mimo té kteréž si přeje
ještě také Jednu neb dvě Jiné pro případ
že by ta kterou by si přál nebyla v ce
na skladě Tím se předejde zbytečnému
dopisování a zdržováni

Podobizny Jež máme ve skrovném
počtu na výběr jsou jak následuje:

1 Boleslav Jablonský (Karel Evžeo

ZA PBEMIE
nevídané levné knihy
a obrazy

Podařilo se nám nabýti větší
množství několika

nejnovéjších a nejlep-šíc- h

spisů českých
z nichž nřkteré Jsou bojnž lllustroviiny
a cbcpme výhodu toho poskytnout! na-

šim odběratelQm Nabízíme proto našim
odbčratel&m 00 prémie následujíc!
knihy ve skupinách neboli sbírkách za

doplatek tak nepatrný le se dojista čte-

nář6 m ni dosud o podobné Irtci ani ne-

zdálo

ÓTĚTE! ÓTĚTE!!
Každý náS odbřratel kter se na rok

předplatí niĎ2e obdržet! jednu z

tcebto bírtk v ctcě snfžcná o pré-
mii Kdo by Již předplaceno míl ma-

te obdrželi Jednu z těchto sbfrek za uve
děnou cenu sníženou za každého nového
předplatitele Jehož získá—Rouméjte
ne za darmo nýbrž levněji ale skoro za
datmo za méně než polovici krámské
ceny

Skupina číslo 1

Obyčejná krámská cena za kni- - m

by v této sblrco $0 ID

rie dr Otto Bondr

člověk v tomto kulturním ivétě

raeml lepšího a věrnějšího přítele

vel alkohol Alkoholem ie osla- -
vuje narození Člověka alkohol ve

formě piva vína a lihovin teče při
svatbě v alkoholu e ztápí smutek

při úmrtí člověka Alkoholickým

aipojem pije ie na radost i na
- zlost na zdraví i na zmar na slá-

vu i na hanbu spolublížního na
-- oslavu úspěchu povýšení vítěz-

ství punktací smíru radostné i

lalostné události Tde-l- i mldaík

li odvodu pije odvedou-l- i jej pije
zas aby ukázal že si z toho nic

jpedřlá neodvedou-l- i jej pije zase

jro radost řdyž se přítel loučí

oslavuje se to vínem pivem neb

jkořalkou a když se vrátí zase tak

Při sjezdech slavnostech atd vždy
jbývá banket při němž tekou ná-

poje zkrátka pije se vždy a všude

2ři každé příležitosti
Má člověk ještě jednoho tak

-- věrného přítele jako je alkohol ve

všech jeho formách piva vína a

lihových nápojů a ve všech dalších
v odrůdách jako piva plzeňského
mnichovského obyčejného černé-h- o

světlého ležáku atd nebo

i vína červeného bílého šampaň

ského uherského atd atd anebo

kořalky rumu magadoru kogna- -

'ku slivovice atd atd? Přítete

Iterý by mu tou měrou dával na

jevo účastenství sdílel jeho slasti
- i strasti proléyal se za něho jen
oroto aby vždy důstojně projeven

5yl každý pocit} jenž ovládá člo

věka? rvO:
Proto také vším právem je nám

- alkohol ve všech svých formách

milým a lnéme k němu s celou

du£í Viak bohužel každému na

světě i tomu nejlepšímu je souze- -

aao míti své odpůrcé a tak i přítel
-- alkohol je má Jsou to hlasatelé

abstinence ethikové jednoty stříd

mosti různé sekty náboženské ve

xetariáni četní učenci a spisová
ělé a ood Na Štěstí ie těch

' aiepřátel alkoholu zejména v našich

zemích velmi málo a přátelství
Zlověka s alkoholem je tak pevné

ř le můžeme klidně ty různé kultur
mí rvDalv nechať mluviti a psáti
o chtějí a piti jim na hanbu a na

:zmar neboť nám pivo vino a

Zllhové nápoje tak neuloupí A

jakž by také mohli něco poříditi?
"Vždyť není vesničky bez hostinců

- at kořalen ve městech skoro v

&aždém domě iistě ale v každé
- silici je hostinec nebo výčepmimo
ío se prodává víno pivo a hlavně

leořalka i bez koncese pod titulem
-

uzavřených láhvích" a při toli- -

lea šiřitelích kultury alkoholové by
C&tSls aúíi-lkúliún-

ílé &ScO poří--

Á pak ty důvody odpůrců alko- -

lolu! -

Spočívají skoro výhradně
vědě na mravnosti statistice a

logice Věda krása mravnost
humanita osvěta hospodářské
Sblaho zdraví budoucnost národa
no asi jsou ty hlavní zbraně anti- -

- --alkoholistů takovýmis argumenty

tthtejí bojovat proti našemu nej- -

--

věrnějšímu příteli s tím chtějí
něco poříditi v naší době egoismu
bezohlednosti a iřáse To přec
očiúobou zyítěziti takové věci v

naší civilisované době neplatí
i Přes to však že jsem si jist že

-- 4i různí apoštolovi abstinence ni- -

Čého nepořídí chci přece na obra

:aa milého přítele alkoholu napsatt
i t 1 vit i : -- : — s

ŽENA POUZE VÍ

co lo Jrt ikmitett od spsdliTio lntka bílo-tok- n

bolntnýcb neb naprarldnlncb mMe- -

nlch annb od ntpnvtdrtnoitf dortlnktnlho

íinkího ftstrojl Mni mfiže iymptlKvti
neb JI mol litovali k není mořno by inal
Ml trmpenl — tttiné tkoníenl tak trpftllvi
fnkmt které fenn oloupl o krásu nadfjl t
třitl A pfc tobolo trá'jcnl oenl třeba

McELREE'S

"Wine 01 Gardui
jejodatranl Tento (i ryili meeknr "íenské
nemoci" rychle a trvale On odstraní poni-

žujíc'! lrkahtkrf pmhlrdkr ae mate
doma PH netn neni ta!y vyriVJ a atáli! ne-

mize Trplcl ix vyhojl a ostane vyhojenym
Vlno of Cardtil poříná býtl Wným pro

vieckny nesnáze t'to tfidy Ono stoji pouze

$100 od kteroukoli lékárníka neb od vyrabl-W6- :

"The Chattanooga Medicíně Company

Chattanooga Tenn"

IV ČetU fttaci látka n zule ca požádaní

Paul C J WEST fUshvIlle Tenn píie:
"Tento podivuhodný li'k by mři bftl v kaJdtm

domě kde jsou dívky neb Zeny"
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by odpadlo dávání almužny skoro

jediný náš způsob dobročinnosti

Nebo by snad ti modernisté malou
část těch ušetřených peněz vyna
ložili na 'naše školy na které se

beztoho vynakládá až moc snad

by dokonce upravili platy učitelů
tak že by na příklad některý uči
tel který vychovává naši mládež
měl více platu nežli jókey nebo
štalmistr který pěstuje ušlechtilá

plemena koňská nebo že by starší
učitel s četnou rodinou měl tolik

platu co mladý lajtnant To by

byl převrácený svět to se nesmí

stát!
Ostatně tihle reformátoři se ne-

spokojují pouze odstraněním alko

hclismu Oni by chtěli také od-stra- niti

náš milý a blahodárný
militarismus Čímž by se opět

ušetřily miliardy národního ma-

jetku
A teď bychom rádi věděli co

bychom počali s tím vším ma-

jetkem národním který by se uše-

třil odstraněním obou institucí:

alkoholismu a militarismu Vždyť
u nás máme tak postaráno o vše-

chny potřeby všech vrstev obyva-
telstva že nepotřebujeme nikde

ani krejcaru na žádný dobrý účel

Lékařští antialkoholisté tvrdí:

"Je dokázáno' že alkohol je jed
že alkohol je příčinou neb alespoň

podporovatelem nemocí těhsných
i duševních že mezi chorými
mezi šílenými mezi mrzáky je ve-

liká část těch jichž nenbe přímo
s jejich pitím neb pitím jejich ro-

dičů souvisí Je statisticky doká-

záno že lidé kteří nepijí piva
vína ani lihovin žijí průměrně o

šest let déle že abnormálně vyso-

kých věků se dožijí térrěř jen lidé
střízliví a že následkem alkoholu

degenerují celá pokolení

j Tyto důvody se dají hravě
T - Tak co se těch nemocí

týče: Dnes jsem zdráv dnes mi

pivo víno i kořalka- - chutná co

bude za nějaký čas zda onemoc-

ním do toho nikomu nic není
však mne už někdo ošetří a když
ne půjdu do nemocnice K čemu

by byly nemocnice blázince cho-rebin-

atd ? Přece nechvěte

abychom tak blahodárné ústavy
zrušili Kdyby lidé nepili alko

holických nápojů stačila by dobře

polovina těch ústavů Takhle ani

ty stávající nestačí a musejí se
stavěti pořád ještě nové A není

to humánní a krásné stavěti stále
nové a nové špitály a podobné
éstavy ? Proto jen pijme dál a

pití aby naše veřejné fon-

dy byly nuceny neustati v tak
humánní Činnosti

A pak co by bez alkoholismu
dělali naši lékaři a lékárny? Vždyť

Dy oyn věnce zkráceni ve vyzivé
Teď co se týče toho důvodu

protialkoholistů že prý nealkoho-likov- é

déle Žijí Tihle protialko-holist- é

jsou lidé beze všech ideálů
a beze vší vděčnosti Co je mi

platné dlouhé žití bez věrného

přítele a když ty sklenky piva vína

neb lihovin jsou mně tak dobrým
přítelem když ten alkohol se mně

obětuje ve věrném přátelství do-

cela pak je to jenom spravedlivo
bych i já jemu alespoň šest let
svého života obětoval

A pak tady vám prozradím že
ti odpůrci alkoholu nadhánějí
vlastně bohatství pejišťovnám
Známo jest Že je mnoho lidí poji-
štěno na život u různých většinou

cizozemských ústavů Zanechají-l- i

pojištěni pijáci pití a budou-l- i ná-

sledkem toho déle žiti budou pla-

tili déle do pojišťoven Známo

jest že některé americké pojišťov-

ny poskytují členům těch sdruže-

ní které principielně se zdržují
pití lúprocentní sievu na pojist-
ném A přece jak vyplývá z vý
kazů těchto pojišťoven na tako-

vých střídmařích se vzdor té slevě

při pojištění nejvíce vydělá poně-

vadž sleva 10 proc neodpovídá
tomu oč skutečně takový střídmý
průměrně déle žije než věrný přítel
alkoholu A my přec nebudeme

opouštěti svého nejvěrnějiího pří-

tele aby pak pojišťovny z toho

měly zisk

Končím svou obranu nejvčrněj-šíb- o

přítele lidstva žádaje aby
každý kdo tento můj článek pře-

čte vypil jednu sklenici na zmar
a věčnou hanbu odpůrcům alko-

holu Jsem úplně jist že se tak
hned nepodaří aby odpůrci alko-

holu založili také u nás abstinenč-

ní jednoty střídmosti jaké stávají
v jiných státech a jaké zejména v

Anglii a v Americe tolik tisíc lidí

odvrátily od pití alkoholických
nápojů

Předplácejte tvým přdUlúm neb

tndtným do Čech Hotpoddře' ttojí

Právníci antialkoholisté praví:
"Skoro celá polovina všech zlo

činů přečinů a přestupků děje se

pod přímým vlivem alkoholu a

následkem jeho Tuláctví skoro

výhradně vzrostlo z alkoholismu

zločiny zabití těžkého zranění na

těle žhářství rušení náboženství

urážky Veličenstev veřejného ná-

silí nebezpečným vyhrožováním a

protivením se úředním osobám

velkou většinou se zakládají na

tom že pachatel se napřed dů-

kladně napil a také u jiných zlo

činců zejména i u vražd je pro-

cento těch které čítati lze na vrub
alkoholu dosti značné U přeci
nů a přestupků sc má včc podob
ně zejména ale sluší podotknout!
že neštěstí na dráhách při parních
strojích v továrnách u pod více

než z polovice spočívají na nedo

statku střízlivosti personálu Bez

účinků alkoholu neměli by trestní

soudy ani polovici práce právě

nejhorší zločiny by byly vzácnosti
mravně schátralých individuí by

bylo daleko méně nehod a neště

stí bv byl menší počet Při tom

nepočítají se an ta individua

jichž zločinnost plyne nepřímo z

alkoholu proto že jejich rodiče

neb pěstouni" jsouce oddáni opil
ství zanedbali jich vychování neb

je hned v mládí zkazili'
Tihle juristi by měli skorém

pravdu Než přejděmeŽ k jiným

odpůrcem
"

Ethikové mezi antialkobolisty
~" '

í'- 'praví:
"Alkoholismus znemravBuje

Nejen že svádí k zločinům k ne

poctivosti krádežím a loupežím
atd co ničí Štěstí tisíců a tisíců
rodin Mnoho rodin které by
výdělku mužova mohly býti slušně

živy ttpí bída a nouzí poněvadž
muž výdělek svůj y hospodě pro-

pije Pak působí spitý muž doma

hádky a rvačky láska a svornost
v rodině kvapem mizí dítky vidí

před sebou příklady nejnižších
vášní a surovostí leckdes dá se
žena také do pití zkrátka alkohol

mění štěstí tisíců a tisíců rodin v

pravé peklo a žene sta a sta lidí k
sebevraždám U rodin pak kde

výdělek mužův beztoho nestačí na

výživu rodiny tam má alkohol

teprv mprálně zhoubný vliv"

Jak vidíte tihle antialkoholisté

jsou tak smělí že se míchají i do

rodinných záležitostí Každý muž

má přece nezadatelné dlouhou
dobou sankcionované právo pro-

piti svůj výdělek po případě i vý-

dělek a majetek ženy má zákonem
zaručené právo třeba denně až do

rána piti a hráti v karty Na tato

práva si nenecháme my muži ni-

kdy sihuúuw jesi-I-i to některé
ženě není vhod že muž svůj vý
dělek který by třeba stačil na vý
živu rodiny propije a jest li tím
rodina trpí hlad ať jde žena také

pracovat a vydělává chléb pro
sebe a pro děti V našem civili-sované- m

státě sice na štěstí ještě
nepřipouštějí ženy k těar zaměst-

náním kde je více výdělku a méně

práce ale připouštějí je přece k

těm oborům kde za mnoho a vy

silující práci je malý výdělek na

př ženy v lomech v továrnách a

pod Ať jde tedy žena také pra-

covat Jest-l- i tím diti postrádají
dchledu matčina to je vnitřní ro-

dinná záležitost do které nikomu
nic není když děti pustnou a

mravně se zkazí od toho máme

kriminály a šibenice které je "na-

praví"
Národní hospodáři mezi stříd -

maři praví:
"Pitím alkoholových nápojů

ničí se mnoho milionů (v Rakou-

sku rcčač přes xcoo milionů zla

tých v Německu ročně as 1911
milionů marek ve Franců v ko

řalce samotné ročně pres 1000
milionů franků y pivě a víně ještě
více) majetku národního způso
bem naprosto neproduktivním ba

škodlivým Kdyby tento národní

majetek zůstal zachován kdyby
pozemky věnované výrobě surovin

pro alkohol a síly lidské vynalože
né na výrobu a prodej alkoholu se

věnovaly prospěšnější Činnosti

jaký kulturní a sociální pokrok by
mohl nastati jak jinak by se
mohlo lidstvo postarati o své
chudé o své invalidy práce atd"
Tak tihle národní hospodáři se

odvažují tvrditi že prý ty výdaje
na alkohol jsou neproduktivní a

neprospěŠné A což ty různé

"špičky" "opičky" "kocouři" a

jak se ty všechny výrobky alko
holu jmenují ty nejsou produktiv
ní ty nejsou prospěšné

A co bychom dělali s tolika ma

jetkem národním kdybychom ne
píli-- Naposled by se chudinství
upravilo tak ie by se stali Žebráci
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iamn£ujtet Cena každé z těchto
podobizen Je 80 centů tedy čtyry za
120 -

Za tu cenu j prodávámeCo prémii předplatitelům poskytneme
čtyry za doplatek 50 centů a může ai

každý vybrali čtyry dle svého přání Co

prémie poskylujem je pouze ve akupi-cd- ch

o čtyřech pouromadfi a es jinak
Kdo si nepřeje čtyry najednou odebrat
může koupit! si jednotlivě kteroukoliv si

přeje za cenu krámskou

Celý ročník Světozora — Každý ví jak
velkou a objemnou knihu tvoři ročník
Světorora nebof každým týdnem vychází
o 12 až 10 stranách velkého formátu při-

nášeje časová vyobrazeni několik romá-
nů v pokračováni v každém čísle básně
arůzné články a pojednáni jiná Ročník
Hvřtozora stoji 15 00 v předplaceni My
máme tři ročnfky na výběr a poskytneme
kterýkoliv z nich co prémii tu deplatek
12 00 a sice buď ročník 21 23 aneb 23

Libuii ročník XXVIIIOhaahnlA volktf
šestidílný román Fr Xav Hvobodv:
Rozkvět Sest svazků celkem 1006 stran
C ena 75c Odběratelům co prémie zdar-
ma

8

IJDlir Dl %M U ří

míst v Ooloríitiiii
PO PUVNÍM BŘEZNU

ťiTIi(3 Colorado Speciál"
vyjisdítl bod a Umhj v 11:35 teir a pribade
do l) tirr r I w oioldia Uk le zkritt Jiadn o

Cfloa hodina

íkThe Paciíic Express"
do Colorado vjjildt a Omaby ve 4 15 odpolcdu
a prijiMi do v 7:35 rána

Vkrsn4 PaMmaoovy apscl oijr JtdVlnl

vosy a pohmkoTÍ voar

' OMAHA NCHKASKA

Knihkupectví Pokroku Západu
Mime na aVlidč velké množství epi- -

u zabavnyer a poučných se vSet!i
ložných otxírů Divadelní spisy má'
ne víechnviťi jam k dostání v růz
rých ablrích liíti ai o seznaui 4
tx)'iíte íel zdarma Adresujte jcJoc-Y- '

'' --ok Západu
'vnehn Nee- -

IIlIH fl Ziilill
Krásné dva litografované ob'az
fedtarujíc( řeaké velikány Huaa a

Zi 'ku hodící se pro apokové a veřejnémrštnosti jakol i pro rodiny máme
ny ti na akladé Prodáváme je ob po
$10" aneb co prémii k Pok Západu
iov!atek 50c Pckmk Zipodu

OaufiaVlVet

Našim při dplatitelbm co prémie
Jo za cenu méně než rv

poloviřnC totiž (bez zásilky) SPlOU
Vyplacenou zásilkou o aa otů vlce

Bludný rytíř hfst román od W
Hcotta 548 stran velkého formá
tu 156 vyobrazeni 1130

Mandel Sclmovstvl a kouskQ Kra-
konoše Pohádky z českého pod-

krkonoší od V Černvbo se 45

vyobrazeními 35

Karbanici výstražná povídka 10

V cizích službách Dovldkv z
- dčjin českých od AI Jiráska 20

Z na&f doby vlastenecké povíd-k- v

zeimena literární od Tur
novského 75

Tťden ve vzduchové lázni hu

moresky 15

Staří a mladí sebrané povídky
Žofie Podlipské 0

Talemnf hrad v Karpatech ro
mán od Jar Verne 20

Celkem 315

Považte! Román Bludný rytíř sa

motě prodává se v Čechách za 2 Ů 60

kr tas ze tyz samoten stoji za toiia co

obnáší doplatek na celou smrku

Skupina číslo 2

UDyceina nrumnEH cena aniu
této ekupinyje vO IU

Našim co prémie po
SKyinem je za cenu mene uez

jpoloviční loiiž P10U
Vyplacenou zásilkou o 39 ctú vice

Zkáza román z války francouzsko
rmi-k'- 1 od Emila Zoly 3 díly

sithu Cena tl35
Z doby politický ro-

mán od Z Koliše

Na novém svčič obrázek ze života

pro život
Ze zákulisí atudie povídky a čity

divadelní od Jakuba Arbesa

Tajemství zločiuu na Porter Square

Matčin podvod povídka' od Sofie

' Podlipské
Káv čaj kakao a Čokoláda

' Pří-

ruční kniha k upravování týchž
od A A May 15

Celkem 3I5

Poaudtet Román "Zkáza" samo

ten stolí v Čechách 2 zl 70 kr a
_
tedy ten

t i i
roman sam o sooe dis cenu za jaauu te
lou sbírku nabízíme (

Skupina číslo 3

Obyčejná krámská cena knih at nr
tžto skupiny je

V-o- 9

Naším předplatitelfim eo pr#mle po

kytu jem je za cenu méně než a r
poloviční totiž U lW
Vyplacenou zásilkou o ao etik vlce

Přfíerná loď velký román kapitána
Marryata i mnoha barvotisko-vým- i

illustraceml cena $1 25

Fantastické povídky od šandy ze '

Semčic se 43 skvostnými illu-- -

stratemi 80

Láska a povídka od Sofie

Podlipné 10

Zápisky čiské betečky od Elišky
Peškové 20

Nebezpečné tajemství román z angl
od Tom iieada 40

Z raních stínfi drobné povídky na-

psal Lad Kukla ' 80

V cizích službách povídka z dčjin
českých od AI Jiráska 20

Z různých kruhfiobrázky a povídky
od V Uážei 10

Celkem 335

_niť Román "Příšerná loď"
1

samoten ítojí v (ktíích 2 zl 40 kr a

tedy zde máčenu samoten aspoň lano-

vou jako celá sbírka

OBRAZY! OBRAZY!!

Poprvé v dčjinách Dakladalelhkých a

knihkupeckých poskyteje se příležitost
obecenstvu českému opatřili ai obrazy
svých výlečnfkft vynikajících mužft a
žen vlastenců předních spisovatelův a

spisovatelek učenců mu6 i žen práce
kteří život sv6J zasvčtili povzneseni ná-r- o

a svého Skvostné podobizny ve dvou
třetinách životní velikosti kreslené s

proslulým! uoičlcl Každý obraz
tištěn je na papíře 13x18 palcích tak že
nemá mnoho zbytečného okolku a ney
žaduje pHlišný náklad na zarámování
Tlm poskytuje se kazdemu příležitost

vvzdebiti ai a nepatrnou výlohou svůj

příbytek '

Nabízíme ohrazv dle seznamu níže

uvedenťbovna výbřr Krámská cena
téclito oWazl'jest 80 centft kus My
nabízíme čtyry obrazy na výbčr dle
ernamu uvrdenébo za doplatek pou
hvrh SO centb
Máme v xátohi obrazy následující z

nichž každý tntže si vyvolit! čtyry
jedno preaiiza doplatek pouhých 00c

a sice:
čía 23 František Pa'acký
' 29 Jao iitia t líiiaince

41 Vojta Náprstek
4'i Jindřich Ruener

" 43 Karel Havlfčec Borovský
" 4V Miroslav Tyri

raeKůtim faucn a puavmit ai ua vy-
-

--
tvody jeho protivníků

Aesthetikové mezi antialkoholi--st- y

praví-Opilo- st je nehezká
--věc opilý élověk vzbuzuje v nás

'
eaesthetické&pcity a ne nadar

mo se říká "je Ópilý jako dobytek
iako prase" a podí r

Tak především to poslední
'tvrzení že prý někteří lidé se opijí
--

jako dobytek nebo jako jisté velmi
užitečné zvíře je očividnou lží

Viděli už jste někdy že se některé

zvíře '
napilo něčeho tak že ne-

mohlo státi na nohou že dávilo a

Twdobně? Tak opiti se dovede

jen člověk jen tvor povznešený
- IcalturnL Tedy zřejmý důkaz že

opilství je známkou povznešeno- -
- sti povýšenosti je to vedle řeči

jrozumu a pod jednou ze známek
kterouž se člověk ku prospěchu

- svému liší od zvířete
A co se týče té aesthetičnosti?

Komu se opilý člověk nelíbí ať se

na něj nedívá beztoho to není
- radno jiti opilcům do cesty

A pak proč poukazují ti antial- -

Stoholisfé jen na lidi opilé proč se

nedívali na hdt pnící? Taký to

'Khotniríum a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jaoa k í

viechoy divadelní apisy jei vy
Ely tiskem r Čchácb a nejsou rotebrá
oy Úplný wmam vSech apisů zašle
ac vím na požádání zdarma V aezna
mu jsoti uvedeny viechny kusy dl
Svých rizvft a pří každém je uvedeno
jaký kua je kolik jedtání a koMk W
vyíadaje PUtc o aezdain pod adre
wi Pokrok lápmdi

OSallM Mcb

► aesthetický pohled taková rozjaře-
-

sni společnost u piva nebo vína
-- tnho dokonce společnost v kořal-íh-

Jak ušlechtilé řeči se vedou
-- alkoholu! Nebo představte si

--tak ideál německého studenta

pravého burSe jak jej líčí samy pouze $150 ročně


