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Každému z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos tak

jako po minulých 21 roků cenné prémie a sice máme le- -

tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve

MJwím odběratelům zvláštní výhody!

lodí podobizny čelných generálů
a vojevůdců výjevy z války i vý-

jevy z krajin válkou nabytých
V knihu vložena jest též mapa
celého světa velkosti 14x23
pal Spis obsahuje néjen dějiny
války nýbrž i popis naších nových
držav a jest zajímavý od první až

ku poslední stránce Spis tento

vydán byl v nesmírně velkém vy-

dání tak že umožněno jest prodá-vat- i

jej lacino totiž v plátně váza-

ný za $200 a my poskytujeir jej
naším předplatitelům za doplatek
pouze 75c Kdo by si jej přál ve

vazbě polokožené v jakéž cena
téhož obnáší $275 může jej obdr-
žet! u nás za doplatek $125

FITEMXE ZDARMA
Pokrok Západu byl prvním časopisem českým v Ame-

rice který kalendáře svým předplatitelům poskyto- -
DVA

KALENDÁŘE Va'' 0n' m0'
dáře za jeanu pře

čtenářům tou měrou Že větší počet než kdy před tím z odběratelů

Ročník 21 - štěstí i román napra' M A

S matek — Kresby a triy napsala Terasa Nová-

ková— Pox-msk- prach novela ol Žfle Podllp-sk- é

— MmI vybuancl hlst povídka od Josefa

Branná — Kniha novel nspe J M Hovorka
— Celkem 7 svstkO o 1124 stranách

Rořník 22 - tntk Hulnbarrl romáa od
Vác Vítka 3 svtaky- -

— Čím srdce tím jsi shrn-
ulo poridk od J D Konráda — Květiny a leny

povídky V Lullcké - Kniha povídek od K V

Ualsa — Vlasová vila povídka a bor id Viuce-slav- y

Lullcké— Celkem 7 araskt o I20 str

Ročník 23 — Černé Jenem román mlsdého

srdce od Vác Vítka t svaaky— Přemysl Otokar
II román od Žofle Podllpské 4 avaaky — Nové

povídky od Boleny Vlkové-Knětlck- é — Celkem
T ivazkft 1184 síran

Ročnik 2- 4- Dvě povídky a maloměstského

sirota napsal F Berltes — Selské Črty od T
8vatové — Dvě historické povídky s lit poaftata-loa- tl

Jos Branná — Slavín teskycb Cen podává
Ter Nováková Dii I od nelstarělch dob do
snovazroaent národa Českého t avaaky — Ze

svita pro svět od R J Kronbanr Celkem T

svaxkttttajtclcb 1144 stian

Ročník 25 obsáhleji! a zajímavěji! neflf
kteří Jly čirá 7 svsrka s náledajlciml spisy:
Bermina od 8 B Bellera Na pistlté pod od
R Svobodové Stará plaeB od 8 Podllpské
Veta nolden'aova pfek'ad a francouzského od
A B Směs tertu I lála od P X Svobody U

Dvoa Kocouři od J D Konráda Květiny a

tony od V Lollcké Celkem 7 svazkt o 1188

Střená b
'

Ročník 26 - Povídky R&ieny Svobodové
14Z stran — Počátky a konce Nad pripasti

od Stan Jarkovského 100 stran— Ze stí-

nu a Jas& liti obraty se llvola Ildl napsala
Vlasta Plrtnerova 180 stran — Dvě novelly od
Sofie Podllpské 162 stran — Vychová rodinná pro
naie rollfe a vychovatele aepsal Vác Oabrlel

0(8 stran — V bílém dvorci román od Věnce-ala- vy

Lollcké 228 stran Celkem 0 svaakt o
1160 stranách

Ročník 27 —
Připojíme k prémiím Jakmile-ná-a

knihy a Čech dojdou

našich volili tuto premu Proto
zeti dva kalendáře a sice jsou to:

Vlamť prostonArodof kalendář na r
1899 obsahující 15 povídek a humore
aek nepočítaje kratší i delSÍ články po
nčoé 1 35 vyobrazeními částečně celo
stránkovými a částeční v textu a 1

velkým titulním obrazem ' Čeítí vystě
hovalci po bitvé bčlohorské" repro-
dukce to obrazu akademického malíře
H O HeteAe Cena tohoto kalendáře
Jest 35 cento

Oba tyto kalendáře

Veliký vzrůst našeho obchodu

' Vlna mezinárodního obchodu

obrátila se ve prospěch Spojených
Států v jubilejním roce 1876 Do

té doby převaha obchodu proti
nám byla (počínaje se 1789)

$2236405610 O toho roku pře-

vaha v obchodu v náš prospěch
byla $3091440952 V 87 létech

trvání vlády do té doby pouze
16-krá- te

se stalo že výroční převaha
obchodu byla v náš prospěch ve

23 létech od toho roku pouze tři-

kráte se stalo že výroční převaha
obchodu byla proti nám V 87

létech do 1876 vývoz obnášel

$12309653384 průměrně $141

000000 ročně kdežto dovoz Činil

$14546994000 prům $167000
000 ročně Ve 23 letech od 1876

vývoz činil $18662444445 Pra"
měrně $81 1000000 ročně a dovoz

ři557903493 průměrně $677
000 ročně Z toho lze seznati že

ve 23 létech od 1875 vývoz převy-
šoval o více než 050 procent vý-

voz celých těch 87 roků do 1876
a že průměrný roční vývoz od 1876

byl téměř Šestkráte větší nežli

průměrný roční vývoz do té doby
Nedávná brožurka pokladniční

statistické kanceláře nazvaná 'Do-

voz a vývoz Spojených Států a

příjmy a vydání vlády Spojených
Států' předvádí číslice našeho do-

vozu a vývozu až od r 1835 a pří-

jmy a vydání od r 1856 a dopl-níme-- li

tyto dřívějšími úřadními

daty naskytne se nám obrázek na-

šeho obchodu za těch celých 110

roků Před rokem 1835 pouze
třikráte se stalo že výroční vývoz
dosáhl $1 10000000 a pouze

že dovoz dosáhl té sumy
tak že léta zahrnutá v dotyčné bro- -

žuře obsahují nejdůležitější období
naší obchodní historie číslice po
rocích od 1835 do 1898 (včetně) a

po měsících od ledna 1884 do

srpna 1898
Podrobné zkoumání těchto číslic

předvádí nám něco zajímavých fakt
o našem obchodě s jinými díly
světa Před r 1834 vývoz nikdy

lIPnilÍNIfá Těm mnohým tisícům naších rodáků kteříž navštívili
w vs ivisn

velezajímavou výstavu zamississippskou přijdeme do

jista vhod tím že

upomínku Ovšem

VÝSTAVU naší poněvadž mimo slavnostního Čísla Pokroku Zá

padu nic jiného v

nic nemění na vyobrazeních kteráž mluví k oku srozumitelně Na
bízíme za jednu prémii tři různá díla a sice:

Ísme poskytnouti TyTJb kalen
mu a um zavaecui jsme se našim

letos opětně rozhodli jsme se nabí

0"bčetX5lr3- - 3tIe&df koruny
svatováclavské na rok 1899 kterýž ob

sahuje třináct delších povídek mimo
množství kratších částečné poučných
a čAstečně humoristických článku 1

článečků Tét tento kalendář má vv
obražení a sice sní "ck velkého obrazu
F Oretsche ova "Legenda svatovác
lavská' adaifticb 84 onrazo v textu
Prodává se též po 85 centech

ctavame ia Jednu premll

u -

postarali jsme se o pěknou na ní

upomínka tato nemůže být v řeči

Češtině vydáno nebylo To ovšem

budovy k severu Náčelník Savarro se
ženami a papoow kmene Ute tři bojo
vníci siouxští Bucksin Charlie se ženou
Indiánské děti a i v
8 Druhů leiit pohledů na tíitavu ta

mišitippikou obsahuje též pohledy na
budovy výstavní dle fotografií však zce-

la rozdílné od oněch prvnčišícb a mimo
nich má vyobrazení násleďujícd Ptačí
pobled na hlavní vystaní prostranství
Pobled na ulici všech národů Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy umění

mosty přes lagunu abrána států východ
ní Midway severní Midway ndjmenší
železnice na sveté obrovská houpačka
M idWHv iižně od hránv adminlxtrnční

východní polovice prostranství výstavní-
ho za osvětlení vládní budova a fontána

osvětlení uvnitř čínské vesnice při-íma-

pokoj v budově hornické dvůr
pojlei budovy pro uměni severně od
adminietrační brány pobled na hlavní

prostranství při osvětlení pohled uvnitř
budovy prftmvsbvé pohled uvnitř budo
vy hospodářské hlavni vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice severní íiday sní
mek jednoho z pěkných obrazu tu vysta-
vených "Němé rozloučení" Mimo tobo
jsou tu ještě různé pohledy na některé
casii Duaov vystavDicn

rtDfrydánfPokroku

S!:! SJ"1™ sříS'

1 Pr&nodeepo tůttavf (Guide Books
knihu obsáhající 190 stran s vyobraze-
ními všech budov výstavních dle piáno
nčkterých pohled 6 na budovy na Midway

ti #s rauy pouieau na mavm ouaovy mesia
Omahy Spisu přiložena Jest mapa
Omany s vyznačením místa kde se vý-

stava odbývala Celkem čitá spis tento
61 celostránkových vyobtazenl

2 Fotografické tnlmky pohledů na tj--
štatiiti Sešit tento obsahnje mimo vy-

obrazení výstavních a státních budov
následující vyobrazení dle fotografií: Ná
čel nik Santa Clara Indiánů Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charley ml
seženou Náčelník Apačů Skupina San-

ta Clara Indiánů s dvěmi dětmi bílvmi
Pohled na ulici všech národů Pohled na
východní Midway Pohled na prostran
ství výstavní pří osvětlení Pohled na
obrovskou houpačku Čínská vesnice
Ptačí perspektiva hlavního výstavního
prostranství pohled na most spojující
výstavní prostranství Midway pobled
na východní konec hlavního výstavního
prostranství Koncertní jevištčs námořní
kapelou Pohled na lagunu s gondolou a

řoD(lolierem
Pobled na lagunu s loďkou

k východu z viaduktu
přes 16tou ul Pohled od zahradnické!

Každý z těchto sešitů stojí 25c předplatitelům dáváme všechny tři za Jednu prémii
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Následující tabulka vykazuje
čisté příjmy v 10 letých

obdobích od 1789 do 1898 z hlav-

ních zdrojů cla a vnitrozemských
daní:
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Naše prémie

Letos opozdili jsme se trochu s

ohláškou prémií Stalo se tak

pouze jen z příčiny výstavy Pro

nával práce a zdržování nezbývalo
nám času abychom mohli vyjed
návat! o prémie a obstarati je
seznam týchž upraviti tak že

teprve nyní jsme mohli ku práci
té přikroČitu Poskytujeme letos

opět hojný a rozmanitý výběr pré
mii Na prvním místě jsou u nás

tak jako vždy kalendáře Pokrok

Západu byl tím prvním českým

časopisem v Americe kterýž ka
lendáře poskytoval předplatitelům
a tak jako loni nabízíme letos

opět kalendáře dra každému kdo

na rok předplatí a sice kalendář

Vlast a kalendář Koruny svato

václavské

Jinou velezajímavou prémií kte

rouž všem co nejlépe odporučiti
můžeme jest upomínka na výsta
vu Umem reprodukovaní oDrazo

bylo v minulých letech valnou

měrou zdokonaleno tak že nyní
lze hotoviti obrazy zcela věrně dle

fotografií "jako živé" a obraz ta

kový jest vždy milou upomínku
na skutečnost Tisícové a tisícové

naších rodáků navštívili výstavu a

výjevy z téže utkvěly jim v pamě
ti My poskytujeme každému

předplatiteli úplně zdarma co pré-
mii tři sešity z nichž jeden jest

popis výstavy a Omany ovšem
v řeči anglické avšak obsahující
64 celostránkových vyobrazení
druhé dva sešity jsou pak pouze
obrázkové každý v nich o 48 stra-

nách Obdrží tedy každý čtenář

přes 169 vyobrazení z výstavy
t nichž každé bude mu připomí-
nali jeho návštěvu téže Novým

předplatilům zasíláme také ještě
slavnostní číslo Pokroku Západu

vydané ka českému dni

Jinoa pozoruhodnou premu jsou
obrázkové dějiny právě skončené

války se Španělskem Spis to
ovšem v řeči anglické kterýž vlak

sune se dojista knihou ▼ každé

rodině vítanou neboť dítky každé-

ho občana amerického navštěvu-

jící obecné školy dovedou jej čisti

čerpati nadSení s oněch skutků

udaten ství jicti chrabré naie

vojsko i olaáořnictvo tak slavně

vyiobyLa Ka&a tato jsst veliké
ho forma Czio jrtlcíji čítá na

Czn ťaLx'--h a ci tlsro too cc!o

iu Tjfuci jcucu i uasieuujlbltll

Máme pro spis tento též hlavní

jednatelství a jestli by kdo přál si
místní jednatelství k prodeji téhož

přtjmouti nechť se přihlásí
bližší podmínky

Týdenník již nevydáváme

Když započala válka Španělsko
americká panovala ovšem veliká

dychtivost zvěděti co nejnovějšího
se děje na poli válečném a změnil

jsme proto abychom dychtivosti
této přišli vstříc a jí vyhověli vy
dávání týdenníku ve dvojtýdenník
Že jsme přišli s tím vhod čtenář
stvu našemu toho máme nesčetné

důkazy v projevech naších čtenářů
z té doby Změnivše tehdy vydá
vání z týdenníku na dvojtýdenník
neměli jsme v úmyslu při něm
setrvati i hodlali jsme se po válce

opět k vydávání týdnímu se navrá
titi Však ale shledáváme že

bychom tím se asi nezavděčili čte
nářům naším- - Ze všech tisíců
naších odběratelů jímž týdenník
byl změněn v dvojtýdenník mno
hé sta projevili že si přejí zasílán

dvojtýdenníku kdež pouze Ityři
tak dalece hlásili se abychom za-

sílali jim nyní opět ten týdenník a

jest z toho patrným že nesmírná

převážná většina odběratelů naších

nepřeje si vrátiti ku dřívějšímu

vydání týdennímu To shledává
me zcela přirozeným Svět po
kračuje a my s ním V nynější
době elektřiny nepostačuje nikomu
čisti čaropis pouze jednou za tý
den nýbrž každý chce míti správy
rychlejší čerstvější Proto jsme
se rozhodli že zůstaneme při vy
dávání dvojtýdníku a neobnovíme

již vydávání týdenníku poněvadž
pro nějaký skovný počet by se

vydání týdenní nevyplácelo Ten

nepatrný rozdíl v ceně totiž pouze
jen 30 centů za rok každý dojista
rád přinese neboť nejen že má

časopis dvakráte týdně nýbrž má
v těch dvou číslech mnohem více

četby než bylo dříve v jednom
čísle týdním Především pak má

zprávy čerstvější a novější Těm
kteří odbírajf zároveH Knihovnu
Americkou přijde dvoj týdní Po

kroku j&ápadu pouze jen o 20

centů dráže než dříve týdenník
totiž stojí Pokrok i s Knihovnou

$320 na rok Každý předplatitel
jest oprávněn ku prémii kteráž
má cenu 50 centů až jeden dolar

Obnáší tedy předplatné nyní na

Pokrok Západu dvojtýdní $250
na rok aneb s Knihovnou Amen
ckou $320 na rok Ti naši páni
předplatitelé kteříž od počátku
války časopis dvakrát týdně do
stávali avšak majíce na tento rok

předplaceno nezaslali doplatek na

dvojtýdenník mohou tak při zásil
ce předplatného učiniti a 0 20
centů více přiložit

Novým předplatitelům poskytu

jeme tu výhodu že budeme jim
tasílati časopis do nového roku
zdarma Když se totiž na rok

předplatí tedy budeme je kvito

vati az ao prvnino ledna iq 00 a

mimo toho obdrží každý nový

předplatitel výtisk slavnostního
čísla Pokroku Západu vydaného
k českému dnu

Prosíme naie přátele a přízniv
ce jímž známy jsou svědomité a

poctivé snahy naše aby působili
všude kde možno o rozšíření listu
našeho a získáuí mu nových přá-

tel a příznivců abychom tak posi-

lováni bylí v další úmorné práci
naší Vyd Pokroku Zipado

3Umm % tifwámt WMMiafvfc
"Dvěma a feb vflooiai" sdilaie
paní 8ám A Farskey-ov- á s McVoy
faiwna Ta "dostalo as od Dra Petra
Hoboka velikého dobrodiní Jedna
bylo krtlěoaU hlava Jeho ssafvre
na oči steií vkKlo Drahé aile

Jakýsi drah éplaviea nic aepodrielo v

ialodka a tak st sbaMo ie byle Jen
kost a kale Dva lékaři léélli dítky
ty tet dipéeba Vzdali Jmm aejii
bezmála visto kdyi nim byío Dra
Petra Hoboko odporageae a te saéso--

bOoCivy- - Krílénaté pftsosky smtatlr
etoiioa státe a travUeiíM faiadek
naval a sty azyly tfettidáeaf ia

Dra IYta Ctcske wmJL aotimta"
O rz-T- f-i tir=£a: Dr Ptt=r

JINE PRÉMIE
Pro nové předplatitele pouze:

Noví předplatitelé mobou vyvolit! sobe
buď jednu z výSe uvedených prémií
aneb jednu z následujících:

TéČný Žid velký romáa o půobenI jesovltft
od věhlasného romanopisce Kngena Sne 1210

stran Cena tlCO

V saloně a na palejích - veikf román ae

llrota pHt-kéh- o od Ponson du Terralla Tfi
pozůstává % několika dtlA a nlcbl kaldý t

sice rám o sobě aamostatnm avlak dohromady
Jeden celek tvoři První dil nese název "Nové
Tsjnoetl PaHIské a tílá stran II dil nazývá
se Klub srdcových kluků" a tílá 448 síran III
dli nazývá ae llfilná Tnrkyně1' Kiildý nový
přodplatltel obdrll vicebny tři díly tohoto veli-

kého románu co premll zdarma- -

Krčtý Americké roč II obsahuje na

42} strtnách Jeden dělil román 3 ) povídek a írt
00 bá-- 8 článků pootnýcb 17 llrotoplsft tel
nýcb krajanů amerických s Jejich podobiznami
28 menlicb tlánkA a 48 jln vyobrazení Cena tl

Květy Americké rocV III obraňuje Jia
428 stranách jeden delll román s 81 vyobrazeními
12 povídek humoresek a írt 63 báxnt 10 tlánkA
úvah babu různého literární Ikoln kratlí

rozmarné tlánetky 1 básně 20 podobizen celných
krajanů v Americe a 24 větllnoa původních vy
obrazeni jiných Cena $100

Prémie za doplatek
Kdo neořál bv si žádnou z vťfte nverlsi

ných prémii zdarma má na vvběr někte
rouz náíledujictch prémii za doplatek:

Obrázkové dřlinv natí lálkr se Šnintl
Skem ovsem Ba v fetl aaglkll Dějiny tyto jsoa
s péra anamenttéhoaplaovatele Trnmboll Whlte-- a

Tvoři velkou kniha velikosti stránek 8il0 pal
Počet atránek Jest skoro 0)0 a V nich skoro 100

plnoetránkových vyobrazeni SdI tento obsahnje
vypsáni Ipanělskébo dtlska na Kahě Porto Hlca
a Filipínách sápaa kubánských povstalců o svo
boda zničení lodi Malee prohlálent války a vy
psáni veěkerýcb ndálosti válečných Obsáhaje

vyobrazeni rtech válet ných lodi našich a hlavních
válečných lodi Ipanělskýcb mnohých výjevů
a války I a natích nových drtav podobizny vlecb
nalicb vojevAdcA na moři I soull jako Dswey
Sampson Schley Kilea Sbarter Bvans Wain- -

orrlgbt Hobeon Slgsbee Roosevelt Clarke

Philip a líných K lepilma znázorněni Jest při
ložena mapa celého světa Tento krásný velký
s Casovf spis který! bode vldycky knlboa ro-

dinnou Jeat pěkně v plátně vázaný a f tují 1200

y poekytojeme týl natím předplatiielAa aa

doplatek pouze 73 cent A Aneb v polokotené
vazbě s ozdobaoa přední deskoa prodává ae aa
876 a my zasíláme Jej aallm předptatltelAm sa

doplatek 1 1260

Tne Story oř Bohemia by c Edmund
Manrtce Nejnověji! a nejlepll dtJIny Ceké vy-

dané v řeCI anglické Rozděleny na 18 kapl --

tol a nejdůlelltějlím dobám v dějinách věnována
Jest tél největli pozornost a nejvíce místa Jako
době vývlna Českého stélu době reformace a
době běloborské Jest to dílo nejea historické

aýbrl aároveS I kritické a a fenol potěšeni být!
mAleae k nám spravedlivé Zaujímá 631 stran
má 41 vyobrazeni mapo Čacb a Moravou a opa--
třeno Jest ka knacl dAktaduým rejstříkem dle
nenos snadno vybledsU lze kaldoa osoba a kte
ré Je pojednáváno Cena spisu pěkně vázsnébo

eaeb ve skvostné Barokové vazbě $1 76
Ce premll poekytojem Jej aallm oéltěratelAm aa
doplatek 78 cenit ve vazbě obyte !né a aa ll ve
vazbě maníkové

Tajnosti pařížské od Bogene Sae spiso
vatele "Větnéko lida- - "Salamandra- - "biti
lásky" "Prorokováni osada" a Jiných světozná-

mých děl Jeoa te é díly ve dvoa svazcích do
bré vazbě a celé to rellké dílo vázané ae prodává
po ft 00 1 ee záallkoe Vazba sama etoji za dolar

aebvýte Ce prémie aa doplatek 7Sc

Palackého DiJIaV aáioda Českého v Če
chách a aa Moravě - Spis tento patli do knihov
ny kaldébo Čecha neboť anáti dějiny rode evéba
Jeet povtonosti kaldébo Čtyry díly velkého for- -

19 stran Co premH aaUzisaa nalim
tteaáHm za velmi eniásaoe eraa lot II vlečka y
díly aevázaaé aa doplatek ItCO Váaaaé za OJ SO

KTJPTE SSI

přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J oj Havollty
Z Chicag do___aaaa__Z_

Bodenbacbu Čáslaví Chru-
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litonylle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic itd
Adresujte: J J HAVELKA

e zTVblfaa ftmtaera
peS CaWaa H"

Nov?m předplatitclfim

ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ
______ remui

Modemi OtrocL VeIpoUiy rotnin od

B V HsckUndere Obuboie 1IC0 utru píknť- -

ho formátu Ctná 75c

Za ěst t0TU Botnáa fnncoiiulUho
oi Jednoho aejleplleh krlmlniliteb romioo- -

piact rnneonwkcb Zavfaira dt Moataplnt UM

stran Cena 75c

Med proudy bietorlck román a dějin Ce- -

kek líce s doby predckácejld válkr bosluká
IKIo poměry tehdrjil a krasem v lida pena- -

Jld H vedlo kooduí ke válce od AI Jiráska
CtnaOOe:

Život bez lásky román meky sapeal knlie
r M Qallela preloIU Kerel Led Kakla fitá
130 rtren Cena l )c
Allen Qaatermain anek pHMhy a dohra- -

dreietrl nitra Afriky podle H Rlder Hag(r
da iceld! JaroeUv Cbadoba C!tá M ttren K

torní pHTiUny jeoa povídky "ZLty chrobak" od

Kdger Allra Poe a ' Zrádné erdce" Čety svazek

tlU 4X0 ftna Cena

ZloČln a láska Le Crlme de Jean Vaflnry)
Román et trm Daadeta pfeU i Borrvy Čitá

100 stru Cena Me

Besedy slovanské Dli I e a tu obea

hni (íogoloTa hlator kotáckea poreef Tana
Bnlbe fena 80c DII II o lil sir obeebaje htut
povídky a r ISIS: Nájezdy od Marllnkljko a

pmldka Hánjor itk Kikltln od teboi epleovatele
Ona díla II tOe Oba d!!y a tabs vásand dobro-atad- y

ia Jedna prémii

Chria nátky Bolí v Pařili tm Be- -
ralda fpenlld drée clkánekd Komán arlto-raám-

sploratele VlkL Hugo čiti M2 tr
ceaa tor Talemav hrad v tvariMiMb

Velepootarf román od poTtatndbo inmanopleee
fraBeoaukáho Jalee Veree-- e 10 Hran Ona
Se Oba tyto romány aa ledna prémii

P pAllOcL Vetepoalevf romáa ve tfeck

dilecb od Vác VUka 170 velkcb straa Cena

tOenti
Mdlctví Altékir romáa se ilroU na dale

kém sápadi amertekém ve I dílech Sepeal

Dnpleeela t7l velkfcb etna Cena (la
EllM a Waterloo kletortck ramáa ed P

Stolte CenaSOc

nedosáhl $100000000 za rok leč
ve výjimečných létech 1806 a 1807
kdežto po r 1834 nikdy neklesl

pod $100000000 leč vevýjimeč
ném roce 1842 V r 1853 dosáhl

$200000000 čáry v 1860 $300
000000 čáry v 1870 $400000
000 čáry v 1873 přestoupil $500
000000 čáru v 1878 přestoupí
$600000000 v 1879 činil více
než $700000000 v 1880 více než

$800000000 v 188 1 poprvé $900
000000 číslice byla dosažena
1892 bilionová čára byla poprvé
překročena a v 1 898 Číslice vyka
zovaly $1231382330 Z toho
vidíme že vývoz z r 1898 zdvoj-
násobil onen z r1878 zčtyřnásobil
onen z 1868 a byl téměř desetkrá
te tak velký jako onen v 1848 v

kterém roce obnášel $138190
55- -
Vzrůst dovezu ačkoli nevyhnu- -

tělně velký následkem množícího

se obyvatelstva nedržel krok s vý
vozem zvláště v posledním čtvrt
století Stomílionová čára v do

vozním obchodě byla překročena
již v 1801 a opět v 1805 1806 a

1 807 a v přestávkách až do 1 844

kdy úhrn $102604606 byl násle
dován rychlým vzrůstem 4200
000000 čára byla překročena v r
1851 $300000000 v 1856 $400

000000 v 1000 9500000000 v

1871 kdežto v 1872 přestoupil
dovoz $600000000 v 1882 $700

000000 a v r 1891 překročil
$800000000 čáru a nejvyŠšíbo bo

du dosáhl dovoz v 1893 kdy činil

$866400922 V právě skonče-

ném úřadním roce 1898 byl však

dovoz menš{ nežli v kterémkoli

jiném a jedinou výjimkou r 1879
Číslice vykazující příjmy a vy-

dání jsou rovněž zajímavé Před
r 1800 obyčejné příjmy vlády ni

kdy nedosáhly $10000000 a celá

ta sama vjzískána byla clem Vzrů-

staly ovšem stále sir 1826 pře-

stoupily $25000000 ▼ r 1851

$50000000 v 1857 $75000000
a v r 1863 poprvé přestoupily
$100000000 čáru Následkem

vybírání nevyhnutelných válečných
daní vzrůstaly rychle až r 1866

činily I5i9949564- - Po válce kle-

sly pod $300000000 ale stoupa-

ly opit od 1880 tak že příjmy

(mimo válečné důchody) jsou nyní

#365000000 ročně neb milion

dolarů denní kdežto vydání (vy-

jma válečných položek) je asi to-

též

Jeito bylo by to nepraktické
v časopise vlečky Čísli-

ce za 1 10 roka obrázek obchodu

i vlidaích d&cboda může býti do-

sažen rozdáním tleb no roka v

čzzzťAxti období
VL-Lzl-

zA tabulka vytíraje

Nebezpečné tajemství román a anitl od
Cba Reada cena 40c Tajenutvi zloélon
na roner square román a angl cena 40c

Oba tyto romány sa Jedna premll

Nový Monte Kristo 5aplnav) román i dě
jin povstání v Cbrácb od Joles Vernea 670

toan Cena76e

OsBdnoa Otopoi vetepoaUrJi romáa od ob
líbeného romanopisce Brn GaborUn Obsahuje
41 etr Cena S5-- V dzíck Slnibách po
vídka a dějin českých vyprávěje Alois Jirásek
nejslavněji! nai novodobý aovellata čitá ZH

stran cena 00c Oba spisy aa Jedna premll

Dčti kapitána Granta jeden s aejvctitch
a nejpontavějllck románt Jalia Veme--

Cena 00c

skelní lákonj v Nebrasee HejnovětK
opravené a doplněné vydáni Zcellll Jan Roslek
cena SOe

ťamáUy českých emigranta Vypsábi
osada prvnirb pHstěbovaleft a Cech do Ameriky
Povodni spis p Tomáta Čapka i 9 povodními
vyobraaeotmL Obsáhaje 1(0 straa Vás 76c

Rokoplij kralodvorsky a zelenohorský
se snímkem několika listí prvějilho a pontavoa
predaálkoa o nich od J A Ollverlaaa Cena

Sc Lefietínský kovář báseň Svatopl Čecha
dle porodního v Rakonska tkonltkovanébo vy-

dáni Čítá 88 etr Cena = Oba tyto spisy ae

ledna premll

Bohemian Tolee so (isei su s a n
rot I cel ročník II a t íísla rot III v {lstech
těchto jsoa podoMxny Dr Bdw Orégra Žofie

Padlipskd Jana Nerady Karla Bavlitka Jana
Kolára Vojty 5ápratka Pr OndKtka konsuU

J Ksrla Stal Čecha Ktrol Bvědé Jaroslava
Vrchlického Jana Baea Dra VsIatylM Dra
Herolda RoM H Vlekem a skoplaa hlavních

plsoMtelt a Českém dna v Chicaga aa Světové

rýstare lotii A Dvofáks V Blaváee K Jonáše

J M Královce p( B Plttové a L W Kadlece
V Bobeaaiaa Volee elotea Je vmlnf kee dějin
teskýcb v Híl anglické a badoa pro vidy publi
kaci vyxaamaoa I pemětnoa a proto mil by sl j
syni op tHU klidy aveXomněty Čech kdo jich
posad semá Cena ealleaé Sl 00

_____ t

po 50c neodbératelúov po 75c

ěUCnlK 17 ssi eheek aáeledojtcf ! Dvi po'
vUky ed Pr Herlteea 104 straa—Zearsoka pov

AL Jiráska IS4 straa - % opuaUaýck mlat
eak-var- aké brizky ad HA Blmátka 148 straa
Saareaé petské povUky a aovelly PTeledil

Araolt Sek vak Potek ký I4S straa - X aaět aá- -

radši epitetaoatl drebaé (rty od Te—de No-

vákové 10) straa - Seloateaa roaaáa od V La--

tkké 8S4 straa Celkem I enskk e lOW str
lelse

Jiráska I evaask - Cpomiaky ad Karalíay
Svetld - O haatak eakrevaral pavtdka ed M

SlaOCka 1 a—uek - Kál drahý sbor aaase-rkrtk- ki

pevUka ed Blilky Kráiaeaoiské -D-

robné pevfdky ed Budaoy Kaaittcké - Veselé

povídky ed O KasesLckéka— Cerk— i 0 sraakA
ÍM etraa
la-k- lf — Samakralf roméa ed Vác

Wka S avaaM - Bratří asrvela ed ilmátka
svaaefe — Calhaai 8 svrnskt IPM etna

Tttť tX —
P"vUky ed P Heriteee —

szajl aaWta ekrácka ed V B—aéW teawvohsV
ba-Pr- á— kksky raaaaa ed L Pe4Baak4Cala- -

aekafotef aesaay Sflf a oaafeS] aaaaalo V

I irÝC Vybcrne kmby vycházející oakladem LiDuse poskytujeme

prodáváme je a sice odběratelům

Máme na skladě následující ročníky:
Bs)taík 1 — Dvě matky romáa ed X t

Švarcové —Vynlkaiid k--ey mleto král rodinný
ed Lad iUaátkové - Bodtaa Její starvstl a ed

ed Bed Bteaaetmé—Johana a RoimlUUa

aietke JtHbe a Pedearad ad Ulička — Cel--

test avaakl OUstraaáck

lafOsk 4 — Te pravý sseasa ed K toae
Ivoaxmvd díly— Skjatý keca raeiáa ed I
riytaré sUrtéov4 X díly Cclkeaa evaaki

ebaakejid 1044 straa

Beatatk 7- - VImc vavtÍBový romáa od Vác
Tetka tfetf vydial S kafa S4 straa A

Itoeaít eláě herar ké roeaéa ed J J
aakiiskfki I áily— Ansdka Přemvekrve

reeaáa ed íeSV MHpeké I dily—Siee- -

aý éra ystarteký eOrea ed AL Jiráska— Povíd

ky a m letka aalsta ed V Latkké Ceaaeaa

0 evaakA easakajlcich KJ straa
1

BofVe li - TrOlU Bvoto saoaaa a —q-Tl-
e

kéae ed Wl Hák jssss TWcker sya PM V I
eosak 0 aeaaki asjaakajldik MaM aaraa

r!1 1-L- Jase sin ttiraSsit hlaaartekf aty
méa ed kale ISellajská 4 seaaky-- Vft a výX

~írl a j_3na —wC-S- m CJZum $ kaa tttKtv


