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Nebezpečí rozpínavosti
1

I

l

FBESQEÍBB 189®
'Každému z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos tak

jako po minulých 2 1 roků cenné prémie a sice máme le-

tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve

Mlovvni odběratelům zvláštní výhody!

nui Pokrok Západu byl prvním časopisem českým v Ame- -

$242805604 kdežto zlato v obě-

hu 1 listopadu obnášelo $649-84672- 7

čili o $110000000 více
nežli na 1 listopadu roku minulé-

ho a téměř o $200000000 více
nežli 1 července r 1896 v kterémž
měsíci dotklo se nejnižšího bodu v

několika létech

Na počátku přítomného měsíce
nalézalo se v oběhu peněz za

$1866575783 proti $1706732
904 v téže době roku minulého a

$1509725200 v červenci 1896
Vzrůst v cirkulaci za minulý rok

byl $159842878 a od 1 července

1896 $356850582

Následující tabulka vykazuje

_ rice který kalendáře svým předplatitelům poskyto- -

KALENDÁŘE Va on' m°hli Ísme poskytnouti kalen

dáře za jeanu premu a um zavaecui jsme se našim
čtenářům tou měrou že větší počet
našich volili tuto prémii Proto

— " -- '— "-

71asť prostonťiroiiuf kalendář na r
1899 obsahující 15 povídek a humore
Bek nepočítaje Uratsl i delšf Manky po
učné 1 36 vyobrazeními časleřnč celo

stránkovými a částečně v textu a 1

velkým titulním obrazem ' CeStí vystě-hovalc- i

po bitvé bčlonorgké" repro-
dukce to obrazu akademického malíře
H O Heteše Ceua tohoto kalendáře
jeslSSceotn

:

'

-

''

Oba tyto kalendáře dáv&me za Jednu premll

IIDnuÍMIM Těm mnohým tisícům
— — velezajímavou výstavu zamississippskou přijdeme do

jista vhod tím Že

upomínku Ovšem

VÝSTAVU naší poněvadž mimo slavnostního čísla Pokroku Zá-

padu nic jiného v češtině vydáno nebylo To ovšem

než kdy pred tím z odběratelů
letos opětně rozhodli jsme se nabí

11——
0"bčaxisls:- - Osalend-d- f koruny
svatováclavské na rok 10HU kterýž ob

sáhuje třináct delších povídek mimo
množství kratňl'h CástečnS poučných
a čá8te£nó humoristických článku a
ílánečkft Též tento kalendář má vy-

obrazení a sice sní ek velkého obrazu
F Uretsche ova "Legeoda svatováť- -
lavBká a úaifttcn 84 o'thzq v textu
Prodává se též po 33 centech

naších rodáků kteříž navštívili

postarali jsme se o pěknou na ní

upomínka talo nemůže být v řeči

mluví k oku srozumitelně Na

a sice:

budovy k severu Náčelník Savarro se
ženami a papooty kmene Ute tri bojo-vuí- ci

siouxští Bucksin Charlie se ženou
indiánské dčtí a j v
3 Druhý těšit pohledů na výstavu

obsahuje též pohledy na
budovy výstavní dle fotografií však zce-

la rozdílné od ončrh prvnčišich a mimo
nich má vyobrazení nesledující: Ptačí

pohled na bluvní vystatní prostranství
Pohled na ulici všech národů Fontána
Nautilova pohle4 uvnitř budovy umfnl
mosty přes lagunu a brána států východ
ní Midway severní Midway ndjmenší
Železnice na svčtč obrovská houpačka
Midway jižní od brány admínistrační
východní polovice prostranství vestavní
ho za osvětlení vládni budova a fontána
při osvétlení uvnitř čínské vesnice při
jímací pokoj v budově hornické dvůr
pojící budovy pro umění severně od
administračni brány pohled na hlavní

prostranství při osvětlení pohled uvnitř
budovy prtimysl vé pohled uvnitř budo-

vy hospodářské hlavní vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice teverni Midway sní-

mek jednoho z pěkných obrazů tu vysta-
vených "Němé rozloučeni" Mimo toho
jsou tu ještě různé pohledy na některé
části budov výstavních
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nic nemění na vyobrazeních kteráž

bízíme za jednu prémii tři různá díla

1 Průvodce po výntaví (Quide Bookj
knihu obsahující 190 strau vyobraze-
ními všech budov výstavních dle plánů
nčkterých pohledů na budovy na Miiiway
a řady pohledu na hlavní budovy mésta

OniHliy Spisu přiložena jest mapa
Omahy a vyznačením místa kde se vý-

stava odbývala Celkem čiti spis tento
61 celostránkových vyobiazenl

2 Fotografické tnlmky pohledů na
Sešit tento obsabnje mimo vy-

obrazení výstavních a státních budov

následuiíd vyobrazení dle fotografils Ná
čelník Santa Clara Indiánů Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charley ml
seženou Náčelník Apačů SkupinaSan
ta Clara Indiánb dvěmi dětmi bílými
Pohled na ulici všech národu Pohled na
výcbpdní Midway Pohled na prost ran
ství výstavní při osvčtlení Pohled na

obrovskou houpačku Čínská vesnice
Ptačí perspektiva hlavního výstavního
prostranství pohled na most spojující
výstavní prostranství Midway pohled
na východní koneo hlavního výstavního
prostranství Koncertní jeviště s námořní

kapelou Pohled nalaiunn gondolou
Pohled na lagunu loďkou

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

Každý z těchto sešitů stojí 35c předplatitelům dáváme všechny tři za jednu prémii

nou stanici a útulek na cestě z na-

šeho západnfho pobřeží do asij-

ských přístavů je postačitelným za

všecky výlohy války pokud - mo-

hou býti měřeny hodnotou peněz
I Porto Rico bylo by nám jako
Čásť Spojených Států na konec

škodlivým kdyby nebylo jeho po-

ložení ve spojení s nikaraguan-ský- m

průplavem Již někteří no
vináři povzbudili otázku jeho
připuštění jako státu do unie se

senátory kteří měli by stejný
hlas ve tvoření zákonu pro tuto
zemi se senátory z Vermontu neb
New Yorku neb kteréhokoli jiné-

ho státu Střízliví obyvatelé kaž-

dého státu měli by uvážiti

nebezpečí uvedení tako-

vých živlů a takových vlivů do se-

nátu kde všecky naše státy jsou
si rovny a kterýž jak John Adams

pravil je "kotvou republiky" a je-

dinou zárukou státních práv
"Porto Rico jako každá jiná

tropická změ i kdyby nebylo už

úplně zalidněno nepřipustí
osazení a vývinu

následkem svého podnebí Zku-

šenost staletí ve všech tropických
částech zeměkoule to dokázala

Je tedy výhodno nám jedině polo-

žením na cestě k nicaraguanské-m- u

průplavu Proč tedy měli

bychom si přáti neb býti ochotni

přijati Filipíny?"

Dovoz a vývoz zlata

Dovoz zlata do Spojených Stá-

tů v roce 1898 je největší v historii
země a vývoz nejmenší v mnoha
létech kdežto těžba zlata z našich
vlastních dolů bude snad největší
v dějinách země Říjnový výkaz
o dovozu a vývozu vydaný právě
pokladniční statistickou kanceláří

vykazuje že celkový dovoz zlata
v deseti měsících skončivších 31

října 1898 obnáší 1143658095
což je o 50 procent více nežli v

souhlasném období kteréhokoli

předcházejícího roku Vývoz bě

hem té doby byl pouze {14061
849 což je méně nežli v souhlas-

ných měsících kteréhokoli před
cházejícího roku po více než dese
tiletí Tím jeví se ohromný pře

bytek $129596246 dovozu zlata
nad vývozem Pouze v jednom
jiném roce v tom desetiletí za deset
měsíců skončivších v říjnu dovoz

jevil převahu nad vývozem Stalo
se to v 1896 kdy převaha dovozu

byla $37085851 Ve všech jiných
létech od 1888 do 1898 říjnové
číslice vykazovaly za těch deset
měsíců kalendářního roku převahu
vývozu zlata nad dovozem V r

1895 obnášela $43247360 a v r

1894 $72808322
'

Tento nevídaný příval zlata do

Spojených Států vysvětliti lze čá

stečně aspofi velikou převahou ob
chodu v náš prospěch jaká za těch
deset měsíců se jeví

-- V době té

celkový dovoz zboží obnášel pouze
$527757i554i kdežto celkový vý
voz činil $987964356 převaha
obchodu v náš prospěch $460206
802 Celkový vývoz zboží za mě
sic říjen 1898 obnášel $118686
232 sumu to větší nežli v kterém
koli předcházejícím říjnu v historii

země Jsou totiž číslice za říjen
1897 $111744517 a za říjen 1896

$113516586
Následující tabulka vykazuje do

voz a-- vývoz zlata v deseti měsících
kalendářního roku v každém roce
od 1888 rovněž převahu dovozu

neb vývozu
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Ohromná převaha dovozu zlata

nad vývozem je zřetelní znatelná

vydání PokrokuPloWm předplatitelům g--
g též i slavnostní

i macek — Kreaby a črty aapaala Nová- -

korá— Pozemaký prach novel od Zoila Podllp-ak- á

-Ml vyhnanrl blat povídka od Joeefa

Branná — Kniha novel nnpaal J M Ilovork
— Celkem 7 avazkli o 1124 atranácb

Roěník 22 - "etnik Ilalnbard romáa od

Vac Vlf ka avazky
— Čím ardne Cim Jal ahře-lll- o

po Id ku od J D Konráda— Květiny a ieny
ppvldkv V lužické - Kniha povídek od K V

Halaa — Vreaová vila povidka a hor "i Věnce-alar-

Lužická — Otíkem 7 irazko o 1206 atr

Roěník 23 — Černá jezero román mladdko

ardce od Víc Vlfka t avazky— Přetnral OUikar
II román od Žnfle Podlipaké 4 avaky — Not

povídky od Boileny VI koré Kinetické — Ceikea
7 arazkll 1184 atran

Roěník 24— DvS povídky 1 maloméatakáko

života napaal F a — Selaké črty od T
Hvutové — T)vi blatorlrké porfdky a lit poífiata-loat- l

Joa Itrauna — Slatin ieakýcb f B podďá
Ter Nováková DII I cd nelatnríich dob do
znovnzmzenl národa ivakébo i raky — Ke

arita pro avěU od R J Kronbanr Celkem T
arazkft íliajfclch 1144 atian

Kořnik 25 ohaáblojll a zaJImaTřjli acíli
iU rý jiný Čdá 7vazk£ a l apiay:
Hermina od 8 B HeU-r- a Na platit pfi l od
R Svobodová Stará piai-- od 8 Podlipaké
Hi-t- a Iloldcnova přek ad z franoourekéko od
A B 8mřa iertu 1 inla od F X Svobody V
Dvon Kocourů od J I) Konráda Květiuy a

zny od V Lu2kké Celkem 7 evazk6 o 1IS

truná'h

Ročník 2C - Povidky Rb2eny Svobodové
UZ etrun — Počátky a konce Nad pripaatl dve

povidky od Stan Jarkorakéhn 100 atrnn— Ke atí-n-

a ja£ iltl obrazy ce iiroia lidi napaala
Vlaatii Pittnerovn 180 atran — Dví norlly od
Sofie Podlipaké 152 atran — Výchova rodinná pro
naUe rollfe a vychovatele aepaal Vác Oabriel
U8 atran — V bílém dvorci román od Vince-alav- y

Lníické 228 atrnn Celkem 6 arazkt o
1150 atraiiách

Ročník 27— Připojíme k premlim Jakaiie
náa knihy z Čth dojdou

Pro nové předplatitele pouze:
Noví předplatitelé mohou vyvolitl ob6
buď jednu z výže uvedených prémií'
aneb jednu z následujících:

Yřnf altll all4 nrrÍn í 1
ww"e 'mj "mail V jrUTHU

od řhlaiiého romanoplřce EngeDa 8ae 1J16--

ruiMia vvua 971 Jf

V saloně a na alejích _ Veiý r(mD „
íivota piřiii-kéli-o od Poneon dn Terralla Týř
pozuntává z několika dílu z ulihí kaldý t

alce aám o aobS eamoautným avéuk dohromady
Jeden celek tvoří První dli neae náaev "íové
Tajno-- tl Pařížské a clti 6tlg atran II díl nazývá
ae ''Klub ardcových kluk' a íltá 448 etraa III
dli nazývá ae "milná Tnrkynř" Kaidý aový
předplatitel obdrží vluebny tři dily tohoto veli-

kého romáuo co premll zdarma- -

Kréty Amerirké roř II obuhaje aa
it atrwácb jeden děli! román 80 povídek afrt
60 bf-- ni 8 clánk6 pončných 17 iivotopteb lel- -

nýcb krajanb amerických a jejich podobiznami
36 menříi b flánku a 46 jin vyobrazeni Cena 11

Irřty Americké roř III aa
428 atranácb Jeden delll román 31 vyobraaealm!
lt povídek hnmoreaek a (rt 63 baaná 10 í ánki
a úvah itwnhn r6znébo literám! ikofe kratáí
rozmarné {láneeky 1 báane 20 podobizen celných
krajan v Americe a 24 větiinon původních vv
obraženi jiných Cena ll OJ

Prémie za doplatek
Kdo nepřál by ti žádnou z výíe uvede

nÝcb premll zdarma má na vvhřr třbt_
rou z náíledujidch prémií za doplatek :

Obrázkové dřllnv nasí válkv u
akent ovinm te v řeci anglické iJijiny tyto Jaoa '
zWra znamenitého aolfovatele Trnm hn Whlt
Tvoří velkoa knihu vellkoatl atránek 8x10 pal
Počet etram-f- c Jrat aknro 60 a v nich ekoro 10)
plnoatránkovýcb vyobrazení Hul

vypráni ipanelakébo útlku na Knhe Porto Rlce
a Mupinacn zapaa kubtnakých povaul 6 a ave
bodu zničeni lodi Malec tirihláJ-u- í vlikv a
práni velkerých adáloatl válečných ftbanhuje
vyotraz-n- i vlecb lodi nalicb a hlavních
válečních lodí lpnélkých mnohírh wiui
a války i a natích nových dríav podobizny voch
naaicn vojevoacn na moři I aonil Jako Dewey-Sampw- m

8rbley Itllea Shafter Kvanai Waln-wríg-

Bobaon Slgabee Kooeevelt Člarlw
Pblllp a Jiných K lepiímo znázornint i--rt při-
ložena mapa celého ivéta Trati kri14 m11

a čaaovf apia kterfl bode vidycky kniboa ro--

uinnon jeai peane v platné váianý a atojl 62 0
My poekytajrme tfi nniím DředolarJieléa

doplatrk pouze 75 centl Aneb v polokoaeaé
vazné a ozdoonou přední deakon prodává aa za
f f 76 a my iteeiláme iei naiim rřlnUÉiiiá_
doplatek 6l 25e

Tne Story of Bohemia by c aidaoad
Manrice Nejnovíl a lajlepli dčjloy éeké vy-

dané v řeřl anrllcké Rozdileny --ou na U kapi-
tol a oeJdtlellUilim dobám v dělinách věaováaa
Jeat tát neJviiAI pozoruoat a nejvíce mláta Jako
době vývtna řekého rUtu doni reformace a
dobt béloboraké Jeat to dilo nejen fclamrlcká

aýbrl zároveS kritické a a echu poteleni býti
m6icme k nám apravedltvé Zaujímá 6S3 atran
má vyobrazeni mapa Čech a Moravou a opa
tř-n-o Jeat ka dtkladným dio
néhof anadno vyhMati lze kaidoa oeuba o kte-
ré Je pojednáváno Cena apiao pékud vázaaého
l 50 aneb va akvoatné aarukové vazbé llfi

Co premll poakytajea Jej nllm odberteláa aa
doplatra 76 cent! ve vazbě obycelnd a aa li v
vazbě aarukové t

TaJnoaU paNMé od Kegeno Sae
"Véciho lida' "KalamatMlro" "lUi

y" "Prorokeváol oandu'' a jiných ovftoaaá
mých dek Jaoa to 4 dily ve dvoa avaarii h v do-

bré vazbě a celé to veliké dílo váhané a prodává
po li o I ae Vazba aama atojl ta dolar
ab výle To prémie aa doplatek 75c

Palarkéko Dřjlaý nirot tkébo v Ce-

chách a aa Moravě Kple teato patH do knihov-
ny kaidébo Čecha aobof znátl dějiny roda aváaa '
Jret povinaoatí katdeho čtyry dily Velkého fer-
mata UX} atraa Ca nreali nill_ un_
(teaářta aa velal eoiienoo cena totll váeehay
eiiy Berazano za aopletek 6606 Váseaé zaalW

Dva skvostné vlaky
PODRAZE

UNIOX PACIFIC
árnn vyalány do Denver a Jinfck

nrfat Coluradikch Jaou

The Ctlorado Fast Mail

VyjíiU s Omahy v 4 85 odpoledaa přijíždí do Denver v 2 M ráao
Tkt Colorad Speciál

Oponilí Omaha v II 55 vVcr a přl-Jli- df

do Denver va 1M odpoledaa

Vlcchnv vlakv tvto ifAnn
ev ř ~J — --"J

Celaijiímt městy dalekého západa
Písixaa a prodavače cestoTatch
UttkA dráhy této oakzaete v

Hon George F Edmunds

znamenitý státník jenž po čtvrt
století zastupoval stát Vermont ve

spolkovém senátě zrazuje od za-

brání Filipín Spojenými Státy
Odpovídaje na žádost guvernéra
Stewarta z Vermontu aby proje-

vil svůj náhled o věci té Mr Ed-

munds píše jak následuje ze dne

7 listopadu:

"Před válkou se Španělskem
devět desetin inteligentního lidu

Spojených Státy byli bv to pova
žovali téměř za Šílenství vzíti ty

(Filipínské) ostrovy do našich

hranic Jejich obyvatelstvo je
' téměř úplně divošské a naprosto
neschopné něčeho ce civilizace

nazývala by sebeovládáním A

kdyby obyvatelé jejich byli tak
mírumilovní jako ti nejlešpí v ji

ných tropických zemích ještě ne

byli by (jak zkušenost dokázala)

schopni vlastního ovládání Jedi
nou naší pohnutkou pro jich za

brání musejí tedy býti hmotné

výhody jež dle náhledu některých

plynuly by nám ze zmocnění se

těžby a obchodu jejich My do

stáváme nyní všecky výrobky o- -

strovů jež si přejeme a za těcbže

podmínek jako ostatní nátody
Vezmeme-l- i je výhody pro nás

budou úplně stejné leč nastoupí
me-- li starodávnou osadní politiku
Velké Britanie a některých jiných
národů a ovládneme-l- i obchod

jejich výhradně a dovolíme aby
zboží jejich jedině v našich lodích

bylo dopravováno V případě
tom oplácení jistě bude následo- -

vati a našim lodím a zboží v tom
též způsobu zavírány budou o- -

sadní državy velikých průmyslo
vých a obchodních národů čímž

převaha nevýhod byla by nesmír
ně proti nám

"S obchodního stanoviska mu
síme uvážiti výlohy se správou
ostrovů Náklad ten nemůže býti
nahražen do značnější míry uvr
žením daní na obyvatelstvo1 Pří
roda je zásobuje veškerou potra
vou a oděvem potřebným a proto
nejsou nakloněni ku práci aniž
ku šetrnosti Vezmeme-- h je
musíme je ovládati vnější mocí a
nikoli nějakou samosprávou jich
vlastní Toto znamená velikou
a nákladnou civilní listinu guver-

néry rady správce úřadníky
spravedlnosti atak dále kteří mu

sejí býti placeni z pokladny Spo
jených Států Podnebí je ovšem
velmi nevhodné pro Američany a
úmrtnost našich úřadníků byla by
tam velmi veliká ' Bude též třeba
americké armády ochranné a pro
zachování míru a pořádku mno
ha tisíc mužů a americké eskádry
o šesti neb více lodích a snad
2000 mužů kteří jako civilisté

vysazeni bůdou neustále nepřízni
podnebí neřku-l- i obyvatelů větši-

ny neb všech ostrova Máme za

takových okolností vnutiti jim
vládu?

"Přítomný poměr mezí námi a

Španělskem ohledně ostrovů jest
jak ' protokol příměří výslovně u- -

vádí že my nedobyli jsme ostrovů
a že všecka naše práva jež byla
uznáš týkala se držení zálivu a

města Manily a jich okolí dokud
mír nebyl by zjednán Co mělo
se státi s celou skupinou bylo
ponecháno vyjednávání jež
naši komisaři v Paříži nyní vedou
Máme-l- i je tedy dostati bez po-

stoupení se strany Španělska mu-

síme tak učiniti další válkou se

Španělskem a snad brannou mocí

proti ohromné většině obyvatelů
kteří pokud vím neprojevili nej-men- šf

náklonnosti ku přivtělení
ku Spojeným Státům

"Máme ce tedy pokusiti vnutiti
jim civilizaci a křesťanské nábo-

ženství jako Mohamed činil? To
ovšem bylo by ve zřejmém odporu
s Prohlášením neodvislosti a zá-

sadami na nichž vláda Spojených
Států spočívá Kolik životů svých

synů chce Vermont a ostatní státy
naší celistvé a stejnorodé unie

k docílení toho a kolik
více každoročně při ovládání těch
ostrovů? Naše několikaměsíční

zkušenost v Manile a na blízké
Kubě a Porto Ricu měla by nám
na paměť ovésti tyto otázky Jaká
'logika' neb jaká (lidskosť) Žádá

neb aspofi ponouká nás k tomuto

druha imperialismu? Ať stoupen-
ci takového podniku ukážou urči-

tě jaké jsou podklady toboto smě-

ru Kongres slavně savlzal se

národní cti že netoužili jsme po
územním zveličení i pokud Kuby
se týče vzdálené pouze 100 mil

od našich břehů Je pravda le
tíilz ve Tlíce oprávněn je kú

avfck vítěz který ríliU
tl'~-- Ř lil-c-

zú oemá práva tiii
t 1 :i

nabízíme všem celoročním předplati-
telům na výběr jeden z následujících:

zlato v oběhu a všecky peníze v

cirkulaci na počátku každého mě-

síce během posledních tří let

Datum Žluto v Peníze v
oličhu obebn

1895 Listopad 1 47illHIW3
" 1'roHlnec 1 4X08S3 H4 1SW1547

18B6 Uxleo 4K47!!574 1679a?4
" Únor l5H72OB07
" Břeien lFi28740 7
" Duben 44íi KiaiVt iftaow4i
" K vín-- lM(l(X)7(KÍ" Cerveo 4&6H78I39 1K15W3J3
" Čirveaeo 1 4'ial24KS lS97aS200
" SrDen 1 1M49U3:42
" Záři 15MltlU34
" ftíjcn 47S7Tl4flO l5H2ar!2H9
" Listopad M6stoir l(t0OI5' ProHlaec 5iHrj l(H444741

1K97 Leden SI7743e liOíia40O
" Únor 51hm 129 l8977688
' Wfia 516:ilř 18756 '4S63
" Du"en M7ia5 J57 itsmioooM
" Kviteo 6173ílWtt &Misa
Červen 530iilttii
Červenec 51fl1475 L48038358

" Brpoa 51074a 1844451189
" Zři fcilW8aU lOtňtoUOWi

híien !tóH0875 l87H840ft'l8
" LlHtopad 1 mTi%9 3 l7U:3iíi)i4" Prosí Deo 1 M44M74H 172I0K4V{8
lim Leden 647a6Hi)U L72Iltt8
" Únor 5rlVt4ta4 173tJ8" Březen 553SHIÍW2 17M87S8V9
" Dulien 5Hii'74a l7f8a(145" Kvéten i7oassiu l"67Hl441
" Červen &19571H8I l839798afií
' Červenec I lft4343A749
"

brpen 1 (HíiiMOM lKIHUW(4
" Zfí 1 17tU0vje64j
" ftijen 1 Í2IM9818 18I65932
" Listopad 1 1118575783

Nejvitíi továrnu na díla atd má
na celém světě Alíred Krupp v

Essenu (Prusku) Když Krupp
svou dráhu nastoupil převzal od
svého otce kovárnu s 3 tovaryši
Dne 1 září 1881 zaměstnával už
v četných svých závodech 19605
lidí kteří se svými rodinami re-

presentovali počet 68381 V r
1891 zaměstnával 24000 dělníků
z nichž pracuje jich ve vlastní to-

várně v Essenu 12000 (polovi-

ce) kdežto ostatní pracují v

Kruppových dolech v Newredu

Sage a Bilbao (ve Španělsku)
Krupp je vlastníkem 4 velkých
parníků 42 mil dlouhé železnice

29 lokomotiv 888 vagonů Dél-

ka Kruppova telegrafu obnáší 180
mil s 33 stanicemi 3 50 Morseo-vým- i

aparáty V jeho závodech

je v činnosti 433 parních kotlů a

450 parních strojů o 18880 ko3- -

ských silách Denně spotřebuje
se 3100 tun koksu a uhlí a 24700
krychlových metrů vody Tisk-

nutí okružníků a jiných tiskových
potřeb obstarávají 3 rotační a 6

ručních lisů

Jatagan v ternohorském vojftl -

Kníže Nikola sezval nedávno na
CetyS mnohé vojvody i prosté
vojíny aby se jich otázal má-l-i

jatagan i dále zůstati součástkou
výzbroje černohorského vojska
Někteří byli pro to aby jatagan
byl odhozen ale většina prohlási-
la že jatagan je nerozdílnou sou-

částkou černohorské výzbroje
Mnozí uváděli že jatagan v rukou

Černohorských bojovníků je po-
strachem nepřátel a že nepřítel
pozbude přítomnosti ducha když
se nahý jatagan zableskne v pra-

vicích Černohorců Tento důvod

převážil a jatagan podržen

Neúroda v Rusku postihla letos
zvláště těžce gubernii kazaQskou
kdež bude třeba na výživu a osev

podzimní a jarní 12 milionů pudů
obilí a na přezimování koní i%
pudů ovsa — úhrnem podpora v

ceně 10 milionů rublů dále gu-

bernii ujatskou kdež výpomoc
vyžaduje nákladu 9 milionů rublů
a gubernii samařskou pro níž jest
třeba 52 milionu pudů obilí Mi

nistr vnitra Goremykin navštíví

postižené gubernie aby se pře
svědčil na místě o poměrech

Co toni říkáte?
Mr uMiltM fcdao ato dolara ndmtnv u

kaidl pKpad kataru který oonUa být ea

lksca Hall a Catarrh Cura
r i CbeneT Co majitelé Toledo O —

My niieimam Jnie tnau p w J iBeney po u
roka aaintrtme jej u ponuveno a
vélio ve vierk otackodob h traaukcich a
ananéoé ackoMiebo k provedeni lakéaokollv
olicbodníbo lávajuto jei Inni díÍol

WET TRrAX
vclkootichadoi lekárnic-- 1 Toleda O

WALDISO KIS!IA!I II AR VÍM
veikoutacb kkárnid Toledo O

llKiraCatarrkCara e niirá vnltfně éřim- -

kulte dHtoo na krevaslUoi brtav lioevM- -

Cea tvttu adarma Ka prodej a vieca M- -

karaika ceaa sc waev

Skrostné a nádherné rjr- -

dání Pokrokn Zipslo k

česklca dni k dostání za
centů éfsto Podsblssa

pres !Ic2i=!yfcu h certi

ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ

Moderní Otroci VeleponUtý román od

B V Hkckluidera Obsobaj 20 "ran Pěkné

ho formita Cen 75i

Za Čest OtcOVU Kumin a fraacouďkébo

Ol Jednoho aejlepiicb kriminálních romano-

pisci rranconzfkýcb XTÍi:r de Monteploa M

elriD Cena 75c

Mezi proudy hUtorlcký román i dCjin cb

t ili z doby predebizejiel vilky butíuke
IfClcí pom£ry tebdfjli a kTawni v lida pina-Jí- d

vtdlo konině k viíce od AI Jlriíka
CestflOc

Žirot bet lásky romio maky uaptil kulte
F M Oslieln preloíil Karel Ld Knkla íítl
330 trn Cena Se
Zločin a láska 'U Crime de i-- ta Msllnry)

Homán ol ilrn DaadeU pM i Borový Čiti

stran Cena 60c

Besedy ITntké Dli I o 143 itr oba
bot Gogolova biilor kozarkea povéef Tane
Balha cena SOc Oil II o 161 lr obbo)e birt
poTldky s r 118: Nájezdy od Marllvikljho a

poildka Kimoř ilk Mkltto od teboí ipltovutele
Craa díla II Oba díly a taba váuná dohro-

mady za Jedna pfmll

Chrám kaatky Boií t PaHil tiu Kme- -
ralda ppanlW Herce clkáiiaae Román

ipiovalele Vlkt Hno Čitá KB atr
cen soč Tajemný hnul v Karpatech
Vclcpootavý román od poveatnábo rnmanoplac
franeonzakého Jalea Verae--a IV atran Cena

2Sc Ob tyto romány ca Jedna premll

Po pulnoel VelepoaUTý romáa ve tKcb

dílech od Vic Vleka 47Q velkých stran tana
SUcento

Dědictví Altlkftv roaia z llvoU aa dale-

kém aápadl ameriekám ve I dílech 8epeal
P Dupleeaie S78 velkých alrao Cena 6

Elba a Waterloo hietorlcký román od F
Stolle Cena OOr

Xorý Monte KrittW Nplný román a dt
jla poraiinl v t hrách od Julce Vrmea 67

aban OaaTac

Kebeipeíné ta fmstrí román i anKi od
Cha R--la: cena 40c Ta emstrí zločinu
na Porter Square román t angi 40c
Oha tyto romány za Jedna premll

Osudnou Stopou vel ponUiý román od

romanopiace Em lnhorlnn Obaabnje
418 atr Cena V clzíh liBÍbách po
vídka z dčílc vypravuje Alola Ilrá-e- k

nejalavnfjii nál novodohý novliau Čítá 2M

atran cena 50o Oba aplvy za Jedua premll

DřtI kapllána Oranta z ne]rtilcb
a nejpouuvejiirb rocnána JalU Verne-- Zaují-

má 711! atr Cena 00c

Školní zákony v Xebrasce MejnovSti!

opravná a dnpliéná vydáni Zceillljan Koaický
cena 60c

Památky ceskýctí emlgrantfi Vypoábí
oaud6 prvnf' h pMaléboralct z Čech do Ameriky
P&vodni apts p Tomáie Čapka a V ptrndnlml
vyobraxenlml Ooeahuje li atran Váz TOc

Rukopisy kralodrontký a zelenohorský
ae sairnkvrn nekullka llatA prvijiiho a pooUvoa
pfednáikoa o nich ad i A OUrerinaa Cena
- Leietintký kovář háw B ratopl Čecha

dle porodního v Rakooaka zkonf kovanábo vy
dáni Čitá 68 atr Cena 26c Oba tyto apley sa

ledna pn-m-

ikihemlaa toice to iímI ia% i a is
roc I eIý ročník II a t fiala roť III v lech

těchto Joa podobizny Dr Edw Orágra Žofie

Podlipaké Jana Nerady Karla Havlíčka Jana
Kolára Vojty Kápratka Fr Ondříčka konaula

J Karla Bral Čecha Kml Brlilé Jaroalava

Vrchlického Jana linea Dra Vaiatýbo Dra

Herolda Kont II Vlckerae a rknplna hlavuich

pteohltelb o {flákám dna v Chicaga na Světová

výetavt totii A DroHka V Hlaváca K Joeáie
J M Královce pL B PlUová a U W Kadlece
V BobeaUa Vole alofea Je valný kna df)ln

Ceakýeh v Mi arijllcká a budou pro vidy pnbli
kad výnwmiioa I pamttnoa a proto aitl by ai J

nyní opatrltl kaldý artoomnilý Čech kdo Jich

poead nemá Cena enlaVnd 00

Boenik li ml obaab aáeiedajlct: 'Dl po-
-

vUkf od Fr Heriteea 194 airen— Zemanka pov-

ed AL Jiri-a-a 164 atna - Z opeetinýra miat

cakfDvanU obrátky er MA ftlaácka I4t etraa
Sebrand polakd povidky a aor-l- ly Prelolll

Arcdt flchvah Polabký I4t atraa — Z aUi ná
rodei drobed City ad Terezto

146 etraa — RaWu roaia od V La-(ir-

164 atraa Ceikea ovatkl MJ10 atr

Boěaík I - 5evolaka pevidke od AloUe

Jhraeka I evazek — rpoainky od Karoliny
vHd — r reaacek cakrovaral povídka od M

A Blaáka t rwk - 51 dreký aeir baao-rtatkk- á

pevtdka od Klltay Kráekorak --
Drotad povidky od tVdeey Kaaetlrfcd — VeeeM

povidky od O KeeteWkebo— CeUkraa t evukL
IMetrav
Boěaík lt — Seaohraíy roaaa od Tác

THka S evaká- - — BratH ad liaička
I evaaek — Ceikea erazki 1104 atraa

Boěaík tt — rveilky ad F Herllooa —

I BMjf eórixkt ad V Senaraki-bo—rriv-e

aaky inaaaa ed L rdllpe— Thle-a-y

aihiahl aaraay fny a peefatl aii li T
Iadlrká S aey— a hojHU a apeai- -

vka

I IDtliC Výborné knihy vycházející nákladem LibuSe poskytujeme
těm kdož na celý rok i8qq se předplatí ZDARMA Též

prodáváme je a sice odběratelům po 50c neodběratelůra po 75c
Máme na skladě následující ročníky:

Boěaík 1 — Dvl aiaUy román bd M t- -

firarcovd~Vynilujid trsy asiaM krab rodlnaý
od Lad 6(má£kove — Bodlaa Jejl (Uroett a re--

éoetl od rW Bmaerovd— Johaaa a Rodmltála

anlelk JlHbo a Pedcbred od Lul cká — Ceť

krm teK avatki 126J atnaaca

iWaík 4 — Tm pravý roaiáa od M toae

arareová díly — fkjauký orh reeaaa od K

Fljfirá Karldaere C díly CelkeM avaakt

obaahajtci hJt etraa

Botník 7- - V (ac vavKaový roaaaa od Tác
VUka třeli V}dáa( knih 4 atraa

RWaík O aldvl bemrk roaUa 4 i i
MBkovakdB S dily— AaHtta Premvelova

roaia ad Íoa podllpaka t díly— v--

aý aVm biaaeeický obvea ad AL JlraMU - PevtoV

ky a aialdho aaeeta mé T Leiíekd Ceikea
laraiká eeahaltcich Kal eUea

Boěaík Í9 -- TrUU Města varné a afric
kého ad VI Mak aura Taeekenye FfaL V
B eauajk evaaka oheahaikich KM atraa)

Ti'"t 11— Jaraaait itwaeait hietorlcký
od tede rSCiaA 4 evMfcy-- Výl a vyt
ad V LeaHcká t avacty : eeiaeai f eracht

J

ve zvětlené &rko!aci kterou vy-

hazují číslice f ' ll Zo odbo
7 KrircilrTJ ria o zlaté

— 4 _ r'zÍ7Z$ Tcirrin Xír---i ijoa oa ťarnaia nL toeftIC30a9a dhaao


