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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

žilovím odběratelům zvláštní výhody!

DVA
Pokrok Západu byl prvním časopisem českým v Ame-

rice (který kalendáře svým předplatitelům poskyto- -

KALENDÁŘE va' on' mon Ísme poskytnouti DVA kalen- -

aare za jeanu premu a um zavaecin jsme se našim

Rornik 21 — btiú tnmln napaal M A

i máček — Kreaby a frty napaala Trreaa Noeá-kovl-

Potemak prach novela o t Žofie PodHf
aká — MhI vybnaiicl blat povídka od iatH
Brauna —- Kniha novel nnpaal J M Uovorba
— Celkem í avashn o 1124 ttraaáVb

Ročník 22 - aetnlk linliibort romáa ed
Vác Vleka t avttky — Člm arde I!m jal ahn-lil- o

potldk od J D Kotirida — Kvítlny a kny
porldkv V Lutlcka - Kulim porldek od K V

Rtian — Vfeaová vila pnTidkt a hor i4 Vinte-láv- y

Luílrki— Celkem 7 (ruka o 13M 'tr
Ročník 23 - Cenit jetern román mledábo

arden od Vác Vlfka 2 avuky— PFemyal Olokar
II román od Žiflo Ptxlllpaki 4 vt?ky — Nova)

povídky od B ieny - Celkem
7 artkn H84alran

Rořník 2- 4- Tri poridky a malnmiatakéhe
IItoU nHpaal F IIrltea — HeUkt city od T
Srntová — Dví falabrliki potldky a lit poxuttt-loal- l

Jo Ilraunt — Sltvln íenkýeh íen podárá
Ter 'Nováková Dii I od dib do
tnoTuxrngenl národa tuakébo 2 trnky — Ze

triu pro tvít od R J Kronbuar Celkem 7
tvtzkft íiitjlclcb 1H4 tlttn

Rocnik 2b obíáhlcjal n atJlmtTÍjíf Brali
ktf ry Jlny Čitá 7 ivazka a ní--l laj!címl tplay :

Hermina od 8 B Hcil-t- t Na pM lé pAdA od
R Svobodovi Stari pltifl od S Podllpaki
Mta Holdennva pFek td I francouukého od
A B Suitu íertn I iulu od F X Svobody V
Dvou Kocoura od J Konrádu Květiny t

od V Lulkki Cvikem 7 avaka o UW
etranirb

Ročník 26 - Povídky Bííeny Svobodové
142 trn — Požitky t kouče Nad pripaati dvě
povídky od Ston Jarkovakébn 180 atra- n- Ze ati-nf- t

a Jaafi ltl obrazy ze ílroia lidi napni n
Vlatta PIMnerova iflo ttrtn — Dtí novelly od
Sofie Podlípaké 152 atran - Vychort rodinná pro
naio rollře a vychovatele tepat] Vác Onbrlcl
9 8 atran — V bílém drorrl rimán od Véuce-lav- y

tužlcké 228 atmn Celkem tvaikA o
1150 ►tnmáib

Ročník 27— Připojíme k prémiím jakmile
nit knihy a Čth dojdou

čtenářům tou měrou že větší počet než kdy pred tím z odběratelů
našich volili tuto prémii Proto letos opětně rozhodli jsme se nabf
zeti dva kalendáře a sice jsou to:_aM

je tudíž se Schoenerem solidární i

aby stanovisko jeho k němuž se

jedni přidávají zjevně hlasitě a
bezohledně jiní se shovívavými
výhradami a jiní s mlčelivým sou-

hlasem bylo spečetěno vyvstal v

úterní schůzi ještě K H Wolf se

svým prohlášením o irredentisti-cké- m

smýšlení německo radikál-níc- h

Němců to jest velké většiny
všeho německého lidu v Rakousku

Vůči takovéto situaci přestává
vlastně všechno politické uvažo-
vání situace přece ani jasnější
býti nemůže Nač váhá ještě před-
seda ministerstva hr TbunřMůŽe
Dýti cesta rakouské vlády jasněji
a přesněji vymezena než jak se to
stalo posledními událostmi parla-
mentními? Na jedné straněsku-
pina velezrádců ktelí říši státu a

koruně ža to že povždy byli pri-

vilegovanými rakouskými podda-

nými odměnili se proradou a

zjevně prohlašují že konec této
říše je jejich spásou že Hohen-zollerov- ci

provozují jich politiku
na druhé straně pak yyděděnci
národové slovanští kteří povždy
za trvání této říše nasazovali živo

ty a hotovi jsou položiti je znova
v ten okamžik kdyby slova Schoe-nereiov- a

měla kdy uváděna býti
ve skutek A vláda i kruhy jimž
především záležeti má na nedo-

tknutelností říše mohou se rozpa-kova- ti

ještě ve kterém táboře jest
Rakousko? '

Je to ovšem neobyčejně smutný
úkaz že k něčemu podobnému
mohlo dojiti a že vzdor čtyřem
dnům od sohotpí řeči Schoenere-

rovy uplynulým neozval se v říši
německé žádný oficiální ani jinak
kompetentní hlas kterýž by byl
vzhledem k mezinárodnímu po

"Vlant" prostonárodní kalendář na r
1899 obsahující 15 povídek a humore
8t'k nepočítaje kralAÍ i delší články po
učně s25 vyobrazeními částečně celo
stránkovými a čfUlečnfi v textu a a

velkým titulním obrazem 'ČeStí vysté- -

hovalci po bitvé bělohorské" repro-
dukce to obrazu akademického malíře
II O IleteSe Ceua tohoto kalendáře
jest 35 centů

Oba tyto kalend&ře

UPOMÍNKA Tžm ninohým tisícům naších rodáka kteříž navštívili
——— velezajímavou výstavu zamississippskou přijdeme do- -

jista vhod tím že
NA_

upomínku Ovšem

VÝSTAVU naší poněvadž mimo
upomínka tato nemůže být v řeči

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:

0"bčanlsý" kalendář koruny
svatováclavské na rok 1899 kterýž ob

sáhuje třináct dettich povídek mimo
množství kratMrh částečně poučných
a částečně humoristických článku a
čláuečkfi Též tento kalendář má vy-
obrazení a sice sní ek velkého obrazu
F Gretsche ova "Legenda svatovái1-lavsk- á"

adalSIch 84 o'Tazu v textu
Prodává se též po 85 centech

dAv&me za Jednu premll

postarali jsme se o pěknou na ní

češtině vydáno nebylo To ovšem

budovy k severu Náčelník Savarro se
ženami a papoony kmene Ute tři bnjo- -

vbici siouxsu auck8in Charlie se ženou
indiánské děti a 1 v
3 Druhý tefit pohledá na týitaw za-m- i

twiipptkou obsHhuJe též pohledy na
budovy výstavní dle fotografií vsak 7ce-l- a

rozdílné od ončch prvnči&ích a mimo
nich má vyobrazení následující! Ptačí
pohled na nluvní vystasní prostranství
Pohled na ulici všech národů Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy uniční
moscy přes lasunu abrána států vvebod
ní Midway severní Midway DdJraenSÍ
železnice na světe obrovská houpačka
Midway Jižné od brány adminístrační
východní polovice prostranství vvstavní
bo za osvětlení vládní budova a fontána
při osvětleni uvnitř čínské vesnice při
jímací pokoj v budově hornické dvfir
pojící butiovy pro umčnf severně od
administiačoí brány pohled na hlavní
prostranství při osvětlení pohled uvnitř
budovy průmysl jvé pohled uvnitř budo
vy hospodářské hlavni vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice severní Midway sní
me a jeunono z peKnycn orazn tu vysta-
vených "Němé rozloučení" Mimo touo
Jkou tu JcStč rbzné pohledy na některé
casu duqov vystavnicn

WSSaSíK Df ?ydání Pokroku

— -

J

1 Průvodce po týntavt ÍGuide Book
knihu obsahující 190 stran a vyobraze
ními vecb budov výstavních dle piána
nčkterýcti pohledů na budovy na Midway
a řady pohledů na hlavní budovy mčsta
Onmby Spisu

'

přiložena jest mapa
Omahy a vyznačením místa kde se vý-

stava odbývala Celkem čitá spis tento
61 celostránkových vyobiazenl

2 Fotografické tmmky pohledů na tý-- tt

unitě Sešit tento obsahuje mimo

výstavních a státních budov
následující vyobrazeni dle fotografií: Ná
čelnfk Santa Clara IndiXnů Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charley ml
seženou Náčelník Apačů Skupina San
ta Clara Indiánů s dvěmi dětmi bitými
Pohled na ulici všech národů Pohleď 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
vystavit prostranství a Midway pohled
na východní konec hlavního výstavního
prostranství Koncertní Jeviště s námořní
kapelou Pohled na lagunu t gondolou a

fondolierem
Pohled na lagunu a loďkou

k východu z viaduktu
přes 16tou ul Pohled od zahradnické

Každý z těchto sešitů stojí 25c předplatitelům dáváme všechny tři za jednu prémii

Pokladniční statistická kance
lář vydala právě výkaz v němž

jeví se vládní příjmy z různých
zdrojů

Ze zkoumání Číslic těch sezná-

me že celní příjmy pokladničního
odboru obnášejí asi polovičku

vyda)ů vládních což je
asi obvyklý poměr ponechaný to-

muto odvětví důchodů Obyčej-
né výdaje vládní mimo ony poš-

tovního odboru který se sám vy-

držuje rozpočítány jsou asi na

$1000000 denně a byly průměr-
ně během' let od 1894 ďo 1897

$360500000 ročně a asi tolik
v 1898 pomineme-- li vydání s

dráhou a poslední
válkou Bylo počítáno aby clo

vyneslo $500000 denně a vnitro
zemské daně a jiné zdroje též

$500000
Je tedy zajímavo studovati po-

drobné číslice příjmů vládních bě-

hem doby co přítomný celní zá-

kon působil za normálních pomě-
rů a rozhodnouti zda-l- i přináší
svůj přirčený díl polovičku nor-

málních výdajů 1

Denní výkaz příjmů a vydání

vydaný pokladničním odborem

objevuje že 17 listopadu 140
den přítomného úřadaího roku
celní příjmy během těch 140 dnů

obnášely $73340429 Z této

sumy něco přes $1000000 bylo z

poplatků uvalených na čaj váleč-

ným důchodových zákonem tak
že plných $72000000 z $73340-42- 9

obdržených v těchto 140
dntch jsou normální důchody ze
sazeb ustanoveným celním záko-

nem veŠedším v platnost v čer-c- i

1897 čili něco více nežli slíbe-

ných $500000 denně

Příjmy ze cla během posledních
deseti roků byly průměrně $15

190000 za měsíc Tato ioletá
doba obsahuje působení Čtyř ce!

nich zákonů a proto je to zajímá
1V0 srovnávati přítomný zákon

í

příjmy ze cla za minulých deset
roků byly: 1889—98 $15199
000 od srpna do prosince 1897

$9227000 od 1 ledna do 1 li

stopadu 1898 $15071000 od 1

července do 1 listopodu 1898

i5933°°o

Šílenství" či systém?

XMaroaom staré Jivropy se na

skytuje zase podívaná: čelo Austrie
teče slinami vmetenými jí ve tvář
od nezkáraných zbčsilců prušá
ckého fanatismu v samém říšském

zastupitelstvu Pakliže mají prav
du velicí dějepisci že i dějiny
mají své zákony a spravedlnost
musí být den soudu a trestu v říši
naší nedaleký a zadostučinční ma

jestátu říše která jest přístřeším
největší části západního Slovan
stva ca vnitřních nepřátelích
jejích zjednané musí býti vrchová
té má li zase před jinými táty a
zeměmi nabýtí to co serváno s n

průběhem posledních tří let rou

hačskýma rukama velezrádců ně- -

mecko-radikální- ch a německo-l- i

dových
Co stalo by se asi v jistém

státě v jehož parlamentě vystou
pí řečník i pojednává o státu tom

jao o odumírajícím o konci to
hoto státu jako o něčem samo

zřejmém o "činu" sousedního
panovníka jímž rozumf rozmetán

tohoto státu jako to učinil dne 5

listopadu Schoenerer jenž prohlá
sil zcela otevřeně že vlastí jeho při
vrženců není tato říš nýbrž oblasť
všeho Němectva zatím co Wolf
k tomu řval "Hurá Alldeutsch-lan- d

j" aby nebylo pochyby jaká
vlast se to myslí anoť jest známo
Že "Alldeutschland" představuje
závěrečný útvar sjednocení všech
Němců pod jedním žezlem 1? Leč

nejenom to Schoenerer byl vy
střídán Bareutherem a jím také

překonán neboť tento rozkácenec

prohlásil dokonce přání aby se
Rakousko raději rozpadlo v trosky
než aby v něm Němci měli liti
nečestně t j neměli v něm provo
zovat! bezuzdnou nadvládu nad
ostatními národy A když jménem
pravice povstal její senior ryt Ja-wor-

aby očistil potřísněnou
tvář společné vlasti a když vyslo-
vil přesvědčení Ze ani celá oposi-
ce nesdílí názory Schoenererovy
tu vyskytl se řečník ústavovřrné- -

bo velkostatkářstva br Stuergkb
jediný z ce'é oposice kterýž uZ k
vůli hanbě řeč Schoenererovo od

mítl ale jí omlouval jakoZt j dů
sledek nynějSÍ řlské politiky Aby
byl někdo a n&necké strany po-

vstal a a velkerou rozhodností a

Generál George M Sternberg
vrchní lékař armádní podal se-

kretáři válLy zprávu o činnosti

svého odboru během poslední

války
Na počátku zmiňuje seo nesná-

zích s jakými museli zápasiti
Dle zákona povoleno je armádě

192 lékařských důstojníků a to

nedostačuje ani v době míru Pro-

to muselo býti 650 lékařů přijed-nán- o

a z těch pouze nepatrné pro-

cento měli nějakou vojenskou
zkušenost Nejhůře bylo s oše-

třovateli kteří museli býti vybráni
z pluků čímž stávalo se často že

právě ti nejhorší dáni b li lékař-

skému odboru jenom aby se jich

důstojníci v setninách zbavili Ve

hlavní Democnici zaměstnáno bylo

přes 1700 zkušených ošetřovatelek

a mnohé z nich poslány byly do

divisních nemocnic když shledá-

no že vojáci ke službě nemocniční

vybraní jsou neschopni

Za jednu z nejhlavnějšíeh pří
čin četných nemocí považuje gen

Sternberg mládí vojáků V kaž-

dém pluku měli mnoho hochů od

18 do 21 let a ti rychle klesali

pod svízelemi služby Prohlídka

lékařská při odvodu též nebyla
dle všeho přísná neboť u mno-

hých vojáků vypukly v táborech

choroby na které dříve trpívalí
Velkou čásť nemocí přičísti dluž-

no též nevědomosti dobrovolni-ckýc- h

důstojníků v otázce zdra

votnictví táborů a nepochopení

zodpovědností jaké k mužstvu

svému měli Tábory v nichž

vojsko se shromáždilo byly dobré

pro týden neb deset dní ale při
delším jich obývání musela se ne-

vyhnutelně objeviti hlavnička

průjem a úplavice Skutečností

je Že pro pohodlí mužstva qebylo
ničeho učiněno až když inspektoři

vyslaní odborem války na své

vlastní oči všecky zlořády shledali
tín ~xnA~

setniny zásobovány větším poč
tem stanů a v těchto podlahy kla

deny

Opilství a venerické nemoce

přivoděné blízkostí táborů u měst

také měly mnoho společného s

neuspokojivým stavem mužstva

Prostopášnostmi oslabena byla tě

lesná soustava mnohých vojáků
tak že klesali jako mouchy pod
svízelemi sebe nepatrnějšími

Generál Sternberg přiznává že

špatná voda měla v zápětí řádění

hlavničky avšak on prý odporučil
vaření vody a používání filtrov- a-

cích přístrojů

Lékařský odbor měl všecko za-

řízení pro polní nemocnice poho-
tově daleko dříve nežli pátý ar-

mádní sbor vyplul na Kubu

avšak nákladní vozy a mezci byli
zanecháni v Tampa Tam také

zůstaly ambulance a mnohé zaří

zení pro divisní nemocnice Vzaty

byly pouze tři ambulance a ty ko

naly znamenité služby u ElCaney
a San Juanu Během těchto dvou

bitev jevu se nedostatek postelí
stanů a prádla což všecko nechá

no na lodích ale nemocnice zaří

zeny byly dobře pro ranhojičskou

práci Obezřelost a pečlivost lé

kařského odboru jeví se také tím
že nákaza žluté zimnice nebyla za

j - o—: t~nesena uo opuj oiaiu- -

Až do 30 září jedenáct hlav-
ních nemocnic bylo založeno a ú- -

plnč zařízeno s místem asi pro
7000 postelí Mimo to také ně-

kterých pevnostních nemocnic

bylo použito
Celkem událo se v armádě

1715 úmrtí z kteréhož to počti
hlavnička si vyžádala 640 obětí
malarická zimnice 07 a 303 pro
jem a úplavice Úmrtnost byla

největší v srpnu kdežto v září

jeví se nž značné zlepšení díky
ráznému zakročení a pečlivosti lé
kařského odboru

Ku konci vzdává gen Stern

berg díky společnosti Červeného
kříže hlavně za přispění na Kubě

poskytnuté dále National Reliéf
Commission sídlem ve Filadelfii
a Massachusetts Volunteers Aid
Awocíation jeZ má svůj hlavní

stan v Bostonu Poslední dvě

organ isace vypravily tvým nákla
dem nemocniční lodi May a Bay
State a daly je odboru lékařskému
k volnému použití

Bfeiv aari Jeat ěaato (řič i nou

rfiznýcb neotočí které od poobébo
aaatydoati m vyvinou a kterými vé
4a lékařská mi eo rlpuiti Býma
kaiet pfebiaf aa praoa aMU áfctí
ní Jma eeato pf fíiooa zljeb aástod
Li ak--0 sána Jtáoy Játra Opatfaate
d U- -a fetja jeat Erta pHeaf bal

tia o iLiťaťllm flíc'lM
C~naOC3L'liv r rraizj ta
' r -- 'i "i vitj

Novým předplatitelům

ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ nízíme všem celoročním předplatí'- -

iciuui u4 vyučí jcucu z nasieaujicicn:

THV1Í3 XKJEBriIi:
Pro nové předplatitele pouze:

Novf přetlplatiteld řnoboii vyvďti sohň
buď jednu 2 vj'íe uvedenycli prémií
aneb jedou i následujících:
VŽČný Žid velk romin o ni jciovliů

od rřbltaiiého romanopiece Eugem 8ue 1218

tran Ceun li (0
V saloně a na fralcjícJi - veikf romin ae

ÍIt-j- ph'žkébo od Politou do Terrnlle Tft
poiftctivi z několika dllft z nl hi kntAý }talce eim o aobé tamoatainým al„k dohromady
Jeden celek tvoM Prrni díl ae nizev ' Nové
Tajnotl PnHíaké a čitá m etran II díl nazvi
ae Klnb ardcoTích kluki ' a íítá 448 atran III
dli nazvá te "lllilná Tnrkyní" KMf notf
předplatitel obdrží tH díly tohoto veli-

kého románu co premll zdarma--

Květy Americké roč II 0bibnje na
42 atrni h jeden dělil román l oovldek a rt
80 bá-- nl 8 tlánkft pouíných 17 ilvotoplto íel-c- h

krajan 6 amerických a jejich podobiznami
28 meritu b eiáikfi a 48 Jln vyobrtzeni Cena II

Květy Americké roc III 0bbnie n
428 ttrtnát h jeden delt! román 1 81 vyobrazeními
12 povfoek bamoretek a írr 53 báaní 10 l ánku
a dvah abaaba r6nébo literární Ikohj kralii
rozmarné cianecay i biane 20 podobizen íebjch
kmjtr5 v Americe a 24 vítfioon nfivodnirli r
ohrazení Jlnjch Cena ll 00

Premio za doplatek
Kdo ncnřál bv si UA

ných prémií edarma má na viiJir !

rou z náiledujicícb prémií za doplatelt:
Obrázkové děiin v naíí válka a (uuar v v e j tru UVIUIIII"

SKCm ovíem te v Ml anglické Déjlay tyto Jeou
i péru znameultého tplaovttele Trnmboll Wblte tTvoři velkoa kniha vellkoetl ttrinek 8f0 ptlPoíet ttrinek jt fkiro 0 a v nich ekoro 11
pliiMtrinkovch vyobrazeni Sol teoiohuk-- u
vyp-i- nl iptnili-kéb- dtlko na Kuh Porto Riea
a rinpua u capat kahtnekýcb poveul 4 o evo
boda zničení lodi Maine Drnhlá-r- l vi a
pio( velkerj-c- odiloaU vileínyVb Oheahnje
vyobraznl vlech vileíycb lodi nalirh a hlavních
vileítifch lodi Ipanílakjeo mnohých vlevé
a vilky 1 a oallcb novech dríav podohUny vieeti
nulich vojeT6dcS nt moH 1 toail faka r_8ampn Scbley Hllea ghaftor Kvan t

Hobaon glgabee Hnoeevlt artr
PhlUp a Jlnch K lepllma znazorné! Jrat a

mtpa celého tvíu Tento krá„ mí
a íaaovf tpla kterfi hade vřdyrky kirfboe

jeat pékue v plátně viJny Moj1 aean
My poakytojeme tfi Daim trf„lll_doplněk ponte 7J centá Aneb v polokoieaivtzbi a ozdobnou přední detkoa prodává ae z
í76 a my zaeíláme Jej ntiím njnliiiidoplatek tl 2S0

Tne 8tory of Bohémi by c BddManrlce Nejnověji! a nejleplf dejiny cekd
dnd v řeci anKlkké Rozdileny --o „ ) fc

lol a nejdáleliUIlm dobám v dělnárk věaoráoa
Jeet tel nejviiii pozoroott a ne lvice mláta Jako
dob vyvln ťeakébo aUta dob reformace) a
dobl fcélohoraké Jeat to dilo aeje fclatoHrké
aybrf aárovB I kritické a a feh4 plenl býtimUeme k nám aprtvedllvé Ztajfmá 688 etran
má vyobrazeni mapu ČVch a Moravo opatřeaa i jeet ka k-- d6kldm r)etHke dle
néboí ntdno vyhledtU lze ktidoa o~ka e kU--
H í pojednáváno Cen apia piku TÍJUhoII 50 wb ve tkvoetoé mamkové vazbé tmCo premll poakytnjem Jej Buím odbertelani ta
dopltea 7 eentl ve vaM obyčejné u„vazbé nárokové

TaJnwU pařížské od í „
~~ „' zioe Mlamandrt" Détl

Prorokováni oeadn" a llark z_jmjck d deoa to 4 dllv ve dv
brd WH celé to veliké dli váze „ prirípo 200 1 te zálkoa Vazba raní ttojlaeb vjae n prémie aa doplatek TSc

Palarkéha Wllar niaa _ a

'"'"r' l tento puHdo kniho
ay ktldého Čecha neboř znáU dljlny rod véh
JeH porWMi kaidebo Ctrj díly velkéke H
máta lt- - ttne Ca nrxH hii

anítoooaee tot akydílyevázCTdek ttJO VitaUztMU)

Dva skvostné vlaky
PODRAZE1

UNION PACIFIC
denní vyaUny Ao oateT a Jiných

neatColoradakych Jaou

Tht Colorado Fast Mail

a přijíždí do Denver v 1 SS riea
The CeleraJe Seaal

JíltU do Denver a 1M odptMdaéT

Vlechny vUky trto iedon m~

celnijiími měty dalekího tip!ruanini a protUvaC Ccstovskh

měru k Německu vyvrátil Schoene
rerúv chvast ale jestliže říše

spravována jest logikou musí být
nadál jasno že s německou nad
vládou v Rakousku navždy jest
konec Celá levice navřela vele
zradou Schoenererovců a Bareu
therovců a na každé německé ruce

lpí otisk pruŠácké špíny německé
ho spoluručenství kteréž vlastn
stálo v područí tSchoenererově
Neboť ten jest pánem německých
myslí v této říši a nejbližší volby
učiní jeho panství viditelným
ťfíštl KakouskO kteréž vyjde
nynější krise zajisté vítězně bude
náležeti nikoli těm kdož v jeho
celistvosti spatřují překážku svých
velkoněmeckých snů nýbrž těm
národům jeho kteří Rakousko po
třebujf jakožto nevyhnutelnou
podmínku své vlastní existence
svého vlastního Života- "Nár Politika"
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Svojan nastoupil V ročník své
ho trvání Obsah čísla je násle

dujicn Benedikt Spinoza s podo
biznou Svatá země a svaté písmo
od D K Tenneyho Vzpomínky
na české svobodomyslné buditele
od dra J Herbena Zuřivý boj
kněží proti vědě hvězdářské dle

prof A D Whitea Co jest nám
činiti abychom spaseni byli? od
Rob G Ingersola Náboženství
kněžské hyne — osvojený rozum
zavládá v lidstvu Pohled na ději
ny křesťanské církve se stanoviska

svobodomyslného Z biblí dá se
dokázati vše — bílé i černé Zna
mení doby a tři písně svobodomy
siné od A Jandy Sešit o 80 str
stojí 25c Předplatné na rok 4

sešity 80c Adresa: AI VaBou- -

ček 150 W I2th str Chicago
Ills

Co torno říkáte?
Mv nabízí ma ledna to dnlará ndmtni u

kaidý ttHptd kataru kvrf mdUi bjt tj-W- n
Itkein Hal li Catarrk Cure

TJ Chencf A Oo_ mallteM Toledo O —
Mv nileBaaofhme uill d V i Cnene no U
rokl a a in ivám jej u portivtbo a auoienll--
nua vmcb jenooucaudoM-i- i mnukcieu a
Snanfoi cboDDbo k nrovedeni takéhokoll
ODCDoanioo uruii ) irma olni

WEST TRCAI
velkoobchodní lékárnici Tolndo O

WALOtNO MARVI
mkoubcn lékáraici Toledo O

Haifa Catarrh Cum ee ntlvi vnitřně iHn
kulic nrimo nn krevaalUnl bránv ItoavM
(en cvlána adarnui Ka prodej a vlech 14--

tis li
í3 "w"OJICKA Jj£

H a vyraWtelka Ieak4 kofeaae a bj--

Uaoé niaatj tttfti drakf ) k 7ko)eni

_
lwm Oot ám ±m m ta a

] Uwé mmU mofi Ml cti K renkov f£
aaaflaji a wt}m éhrl krabkcky

J 1 aaHJtaottoa i 5

Moderní Otroci VelepoataTý romin od

B V Hacklaudera Obaahujc 1120 atrao peku
no formátu Cena 75c

Za mi Komin a franconeakého

01 jednoho a nejlepiicb kriminilních romano--

Llact francoakich Xavlera de Mooliplna 1I52

atran Cena 75c

Mezi proudy hietorlcký román a dějin ie--
akych a aire a doby předcházejíc! války bnalUka

a lificí poměry a kraacní v lida pana
jící yt TKllo konrfni ka válce od AI Jlráaka
Cena COe

Žirot běl lky román maky napaal knlie
P M GaJleln přeložil Karel Lad Kakla čiti
KD atran Cena t le
ZloéiB a Uska U Crlme de 4ean Mallnry)

Román ol rn DandeU pM i BoroT ííli
Si) atran Cena 60c

Besedy slnTanská Dli I o i tr obe

ba Oogolova blator koxárkea porěaf Taraa

Bulha cena M Dii II o 151 alr obaabaje blaL

poTiitky a r 1611: Nájexdy od Marllrakljbo a

pmidka Himoř iík Nlklttnod tihoi apleovatele
Ceaa díla 1L K Oba dlty a tnba Titane ďbro-mad-y

ta Jedna nrvmlf "

fn rkLnrani maiaj mni v raruu au Bame- -
ralda apínllí xivte clkiiiekí Bomáa arélo-taámi- ho

aploraiel Vlkt Hngo Čitá 532 atr
ceaa &oc Tajemný hrad v Karpateck
VtlepootiT román od pOTtatoiho rnanooplace
fraaouattkébo Jalee Verne-a1- 9 atran Cena
25c Oba tyto romány ca ledna premll

P pilaocL VelepoaUTý romáa ve tfreh
dílech od Vác VUka 470 velkch atran Cent
SOctata

Dědictví lltókir roaiáa ae UvoU na dale
kém aápadi americkém ve S dílech Sepaal
P Doplete íe 378 velkch eirto Cena SJe

Elba a WaU-rio-
hUtorlcký romáa od P

Stelle CenaSOc

Savý Xante Krist Naplnv romáa a dl
jla poTttánl v od Jalew Vrrne l 674

attn fVot 75e '

Nebezpečné ta emstrí rnmán a aKi od

Cbv RKwla: cena 40c Tt CDIgtVi Zločinu
DPortT Sqnare nmin t angl cia)cOh tyto romiujr u Jedna prémii

Osudnou 8t[OU veloponUvf rumiu od ob--
llbrnébo romanopftc Em horlo ()břhn)e
418 tr Cena sv Y clzí„h službách po-

vídka i díjln vypravoje AlU Jtrámk
nejnUrnejli ntí novodoh aovellnu Cíli 2S

IriD ceo Í0c Oba plfj tt Jedna premll

DěU kapitána Granta Jrd'0 a neJviUlcb
a nejpooUiíjIlrh románt JnIU Veme-- e Ztaji-m- i

712 itr Cena 00c

Školní zákony v Nebrasce NejoovítK

oprTnédopli4Íu rjiiaí ZdeliU Jo Itoelck
eeoiSOc

Památky íeskch fmlgrantá vpátl
ooodtt prvotrb pHtíbolc& i Čech do Amerik
PArodni epie p Tomiie Čapka a 9 p6rdnfail
vjobniseniml Obtékaje 1 ttrao V4 76c

Rukopisy kralodvorský a zelenohorský
M nlwketa iitkullkt llito prrějílbo a poulavoo
přednáíkoo o nich od i A OHrarfnaa rn
c Le&etínský kovář bitt 8vaupl Cocha

dl ptviidnibo v Rakoafka ikou(lkonbo tt
diai CiU m itr Croa 25c Oba tyto iptev st
tednu prrmll

BokenlaB Volce so ttri- - u a a it
roC I flf roCalk lf a I {Ida roé III v íďlwb
ttrbto Jaoa podoMmy Dr Edw Orígrt tutá
Podlípaké Jana Ntrodjr KarU Ilaviieka Jana
Kolára Vojty NiuraUu fr OidHfk koniuU
i- - Karla 8t Čecha Kunt STiilá Jaroalava
Vrehllckíbo Jan Hoaa Pra VaUttho Dra
Herolda 4tobt H Vickcra a afeoploa klnkh
paaoMwlt o tcokim daa v Chicaga sa Stíiutí
TfaUvl iotii A DTofika V Hlavica K Jonife
t M Krilnve pí B PHtovi iLW Kadlece
V BobeaUa Vole alufaa j valn kaa d(jln
(eakch v řeCI anglkrki a badoa pro vidy pabll
kaei vywamsoa I paattnoa a pmto aail by tl j
nynf opatřit! kaldy aT4omilf Cech kdo jich
poaad aeaiá Ona anlimi II 00

po- - 50c neodbčratelum po 75c

íala 1 7 má :b--h aáeMejici : Ďri po--

vidkv ed Pr Bertata 184 lna—Zetaaaka por
AL Jlri-- k V4 Mna — Z oputUcyrk mUt

cakaerareM autfky HIA Kimaka 148 etraa
Sebrané potae pevMky a awvelly Pleloiíl
AnxiM Sek vak Pomkiký 148 Mraa — Z aaM ná
rodní epdecaoatL drobad (rty ed Terezie No-

vákové 148 atria — SaJomeaa roaaáa od V La
licke 184 etraa Celkem avaakt o UM rtr
Rdtaík 18 - Nevolak poWika ed AMe

Jrrátka I evaeek — CpotziBky ed Ktrellny
vftie — V fezecVk cakraearul avvtdka od M

SlaOCka I araark - Kil draky tbor hea
rfarjrki pevidka ed lUiky Kraafcoki -D-

rohad pavtdky ad BVdeay KtaftVké — Vev-i-é

povidkr ed a feiattarckihet — Olkrai tvtakL
imetrea
Barfaik lt — Semohrady reaaia aa) Vác

Vleka aeackt — BratfL aarvU ed Itatickt
ivaaak — CWkem 8 rvazka 1104 etraa

lafeA tl — rVeidky ad t Berrajaa —

maji (stavte aMeklad ? wle AtmerekzV
ee-- Pre aVtky watAa ad L PM3lakd~Cka

f aafcaeahd eataty fcty a peeaeaL aaaaala T

I IRIltF Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
icui uuí u ciy tuk iouj ae uicupiaii £unsnis iez

prodáváme je a sice odběratelům
Máme na skladě následující ročníky:

Rafaík 1 — Dři auy ranit od af ž--

varcovi — Vynikající feny mimo krah rediaaf
ed Lad Slmátkové — Bodiaa jejl aUrottl a ed

od Bed Jokata a Hoimllila
aiaBlalkt Jiftho a Podébnd od Lalicke — Cel- -

keta teet evazki 12U atraaich

kWlík 4 — Ten prtry róatáa od M ioée
traroevé 4 díly— řkjatkj hork roaaia od K

Plygtri KarMaove t díly Celkem evatka
oetkijíd 1044 mm

aWaík 7- - f iaec vavfíeový' nwaia e4 Tác
VVka tmi vydaal kalh (M atrma A

Baěaík t— O alávi herarká roaaia 4JJ
Stolkovakeba I dtlr— Ai-4-k pfevatekvva al--
terlclr rettia ed txaW Ptdliaeké I állySUr--a
iea hMorick eWea ed Ai Jiraaka- - Povíd

ky auaiae aaaate eV T Lofkhi Ceikeai
evatka eeeattajkica tCWatnav

Baesft

Ieanak evaaata tAaaántJicka im atna
11 lt— Smrnlm átavtx hkakmUkl

bezpo&siztlzi výbuchy politické
j"_ÍJ se dccrtIi- — --- r — r — "'i aaťi ti t a P-- M 1 0nét-r- &


