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Ifim patří tískirné která by nej-ntdé- jí

jíž zítrn znénlt slnvřt —

"Artřl" by byl jisté z prvních

který by f zajíš! íl obchodní
rníslnoslí n myslím Že by í "ZA-druliii-

nelenila se sem přešlého-va- l

"A což literární Kpolek

"Máj" spoleřtiost Vrchlického

Mi bude ze titulku hned hnuli UŽ"Tohle je wnho % tou chochol- -
Iňhodárný tiový rok

Pořadatelka)
t&

Jonof Btrtinc Ilcllevílle Ksns

koní NWhní jí honem fy prve do chlíva U tu budu h pe
f rol koti o itevídét jA "poletím!"
Otec Zfifiel do véfW a ženit zn

f rublíku!" křW hoch

"Když onu h!o( — že nepři- -
4 prosinec 1020 — Ct vydavníe- -

j4-A- ? Ifcjjl" é "Pokroku"! Zasílám vám

kde puk Ke élovék détí iihlídA

kdy lo je Ink iinmfířcno a iIohIij

ne ne to zn pnknlcj Sklízí kI zdra-

ví a pak ¥o to tak hloupé uhiiží!

VŽdyl ty delí zhloupnou kam by
e delo a pak jím je vňecko jed-

no Kh darmo mluvil patří fo

vAecko do horoucího pekla!"
„4 A A

Paní Ant Dredlovi v ('rete
Kebr obdržela od avé HCKtřeníce

Olgy Albertové KoaHce nad

Orlicí v ČechAeh dopis n nAle

dujícím clAbkem

Awhífr kt Rudolph Kloekart

"Oo nám jefttt schátí?"
Vídírn ten dftm Juané před a

bou fttíhlé betonové aloupy ro

afoú od zemé až k Ktřcíe a Jou
apíriAny úzkmi vodorovndil J?e

ly Ktropů A oatafek jeat kIiIo o

}m aklo Ozdob je rnAlo [okuJ
to jen Z"vní plocha koimlrukce

přípuatí arehítektiini charakferí-suj- e

jeho od hmotné ní PředKtfl-viij- í

kí že Klojí nit hlavní pružni
třílé na mÍKlé nékterélio z třeb

pražských domťi jímž kc nikdy
nezdAlo o život ř xídelního méata
KfAlu a které do nedArria lily
avfij méAřAeký klidný Život %

imy zimních večeru před vA noř-nic- h

nebo dloužících kc veřerři

podzimních kdy fiaífte lidí

prhAtún příAlýcíi Široce rozevře-riým- fl

óéima hltají velkoméKiaký

život od néhož ai odpořínnlí
avílí oijw dftm radíovm avéflern

zvlAAlního vnitřního života

de to obchodní dftm českého

kc víím co n tím koiivíkí

V nejníŽAÍcíi patrech jaou krá-

my do ulice procovny KkladíAle n

kancelAře (Jo dvora Hklady Jkóh

jefité mríoho etáží pod zemí Vad

krámy jou pak mhincMÍ éekjřcli
tíméleckydí polkft af lílrArníeb

t výtvarných htnhhníeh Jkou
zde klubovní triÍKfnoKfl menW ú

ly pro intimní veéery iimélcck

pro aehfiz" p'0 přednAíky Uou

fw dílny KonvÍKÍcí a krámy
kari-Mář- e

fcpolePnofclí n korponoí
H mají w íoítí a obchodem o

wmhá a přirozená í tirořM-ckho'prřimyl- ti

('Am výá ku
třeáe tím íto n mnpU jtřioov

vřevAí hiiKii hkoéílíi do KÍné pro
líhev A liž fKe béží do VKÍlíly détí mílii Hf h křikem ijiflOO totiž řlyří dollary m před-platn- é

jeden dollar na doplatné
a dollar do sbírky w prospécli

'& malou chvílí vrAťíla kc zpét
vAeekfl udíeliAnii I' dveří do- -

biu v pestrou ttmtiíeí í)eií peji
fí w n biiximí ó překot N'eroz

linuly je přece dobře neboř J?n Mrnénské fit u lny Déknje vám ztmovních Ktojí Kritritík lo koutu

přikrření "fo fit cheeíf Jdi íhvíli h'ží Žeii jiikÍHi x hUHOii seskání srdeéné vás zdravím
ťarrt odkud jí fiříAeJI Když té jepod pží k WiilKediií clulup' ÍCIřný příteli! Příjuiéie nňA

potřeba není po tobé ani Ktiut- -NVÍkavým filaiem puk volá

hul 'Mí kí jdi" praví matkuKytlovko inile huny ibnnul"
- "Máme" --~ "NVzmejlíly w zhurta "My té nepotřebujeme!
iihml" — "1A nevím jk 1U de Ztrattt m jako pAic a jA abyidi

e roztrhala potom doafattu je
m k vfilí tobé htiby od fatínkA

Al# jí tl povím zaé toho je lo-

ket fy jeden darebo doreboA!''

Žali do avřfnlee n nechalA liO- -

ehA tt dveří Hfojí jako aochn

ani ne nehýbe 7a chvilku dere

dík m předplatné a zároveň í zn

přÍKpřvck pro ttírotky Velíce se

vAem niiAím éleuářfiui zitvdééíte

když řaseni znAlde z éeské vníí

velké oxndy právy k otíAténí v

"Pokroku" tnk aby í jinde kr-Jan- é

zvřdéli juk tam ti vád

Hrdeénž vA zdraví a

přeje vám smMi vánoco u Ařiif

ný jiový rok —

Pořndntclkfl)
S A

Smí Dula rbeínuÍMf Mích

Jll prosince Jfltff) fiéná rd
"Pokroku"! Přichází Pm kdy

každý řdovřk má své svéďirní

zpytovat a ef tivédomít co jet
komu povinen n naopak jíní zw
jemu %o t já vždycky mívám

více fřeh povínno'lí k druhým
nežli oni ku mnéí Unii jsem si n

"Hvaloboc"? Nemohu ani vypo-říláva- f

vAecky ty ostatní Kpolky

korporace í jednotlivce kluby a

podniky které by sem fily ihned
Jakmile by dftm byl poslovo
A nyní abych mluvil konkrcť

'iíi Zveme vfiecky kdo n tímto
ílAnkem' souhlasí ke Kjioleéné

akcíj 1'tvoříne apoleénont dáme

)í zdravou orírnnisací uvedeme il

V život hospodářsky dobrý ('

íaslníeí nebudou jíslé pozdjí li

lovat vloženích penéz jež ae jím
lépe zňroéí nežli ve spořitelnách
% budou mítí pří lom fo blahé ví-do-

že pomohli stavět budovu

trl' musí býii chloubou národa

S O níž V oíJn5 se bude hovořil
!flko O řídkém zjevu fméTeeké
'íterArní a hudební apolky zveme

uby daly tvflj touhlas m Jeyo a

jakmile xajUtfra tento zájem

nn nn do wlby t oken avéfuW

prnb vltl Matku příAla ven a
domlouvá chtopffí nova ffoch

fí přihnuly fk fo je" — "Jíiiď
luk "ik nevím kde by hylJ"
"1 kouknul" — "lk wítn

ím bmy Wky nŽ je Iři uáf-J- e

krmím - e nfnrm peřím"
T#lnjí jednu litintt po druli

eliJívku hluíii' hovoří — "No
f kjl nevím kde by byMl" —

"femlj u Diifikřií Tuky ft jejMi

btiy byly mu jH fli
' finil

lou bví í pdet"-"Tii- m

jem lyk" - "Ink VwbU"
~ "Tm j£ffi mž fíky byla j" —

"Tuk jí nevím " "Mowíw

jeítí níkď Mátnut JeHflí

'J ti íikM To n hinomm

uby íwik ítlífnl loi m" —

"ÍJ to í li hS poebtiíť4(" '—

'I# liotiMř My nlkd Iitwy iw- -

líží A líd Zflllcpeii vřří jen

ifj n 1iv6 mm ilrt)ini přeď
vííři jíom
IViií jvii dobr5 ntMnt

víflk ř"ml zmpomíontí pří honhí

z níwií tm watt Jpovínnontí

nioí ttí' nohíkm wiwí fří
tom HÍIÍ í jiiAvii jiUtMť

A

tíhpiVky tunáé Útulní v Bml

Mimil oznimeno WM
Vhuí líHrborn Ktimnr6Uvlít

OríUtg Wtsh ' 0

BoyJíri ft Ftwki l(4íl
t„ t Oml řrtíífo

tojí jako bej5 žívof "A jak PfM

knnhin Jko % tidíroyi fo &l-- h

kdef" — "My jww ~ al fo-pílí- i"

" " Vi— kymf" -
% VMUmV — "A co ž lak mlti-vi- d

jako byďodé!évalf Co je
HV'--U — m ~ my jim#"
"Co tí j#?" — "Mní je ípafu'
— "Tk itti to k tomu k# ta (Pokralování n atr t )


