
Pokrok Západu
Stáří člověčenstva Duševní genius Freedom musí

však býti hlubokým filosofem PBMIEmm 1889
kostí na nichž provedeny jsou
rozličné rytby které po většině

zobrazují nějaké zvíře V jesky-
ni La Madeleine v Dordogne ve

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 sice máme le-

tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve
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MJovvm odběratelům zvláštní výhody!

byl prvním časopisem českým v Ame
svým předplatitelům ooskvto

Pokrok Západu
nce který kalendáře

vil cuní&F vl- - Loni mohli
nn ivj a— a -

dáře za jednu premu a tím zavděčili isme se naším
čtenářům tou měrou Že větší počet než kdy pred tím z odběratelů

Pile U H Gaodwlo-Za- !li Vltavan

Blbley Oklahoma Terr

Pokračováni

Živočichové kteří zimou byl
' zahnáni na jih Evropy vraceli se

na pastviny svých dáVDých předků
Rody živočichů těchto byly téměř

stejoé jaké známe nyní ale druhy
od našich rozdílné Za doby le-

dovců byla Evropa polohou svou

mnohem výše nežli je dnes Tehdy

byly britické ostrovy ještě dohro

mady spojené a kde je teď něme

cké moře byla ještě suchá země

Mnohé z nynějších menších řek

severozápadní Evropy byly přítoky
velké řekytekoucí do atlantického
moře Podle břehů řek těchto

bůjely nekonečné lesy v nichž se

zdržovala hejna zvířat rozmam

tých která vymřela a jež známs

jen z vykopaných koster V ná-

nosu těchto starých řek z doby
ledovců nalézáme nepopiratelné
důkazy že v době té stávalo už

člověčenstvo na zemi Nástroje
lidské které jsou arci druhu nej
jednoššího a jež se nalézají v ná

nosech těch rozvrhují se na tři
tři třídy a sice předně na konci
zaokrouhlené za druhé na konci

přiostřené za třetí vejčitého tva
ru s ostrými hranami kolem jako
u sekyry Má se za to že Děkteré
sloužili k tomu aby se do ledu

vrtaly díry C F Keary od bri
tického musea mluvě o těchto

nástrojích praví: Surové tyto ná

stroje lidské neukazují žádného

zlepšení a zušlechtění avšak jeví

jsme poskytnouti IjT7_A_ kalen- -- ' —

letos opětně rozhodli jsme se nabí- -

OTočaLa]c- - 3talexLdaá koruny
svatováclavské na rok 1899 kterýž ob
sáhuje třináct deUírii povídek mimo
množství kratAť-- částečně Kurných
částečně humoristických a

Článečku Též tento kalendář má
a sice snt ek velkého obrau

F Gretscheova "Legenda svatovoV-lavsk- á"

a dalSlcb 84 e razů v textu
Prodává se též po 83 centech

našich volili tuto premu Proto
zeti dva kalendáře a sice isou to

VlMť prostonárodní kalendář na r
1SW) obsahující 15 povídek a humore
lek nepočítaje kratší i delší Mánky po
učné a 25 vyobrazeními časteCně celo-

stránkovými a částečně v textu a a

velkým titulním obražen ' čeítí vysti-
hovalo! po bitvě bělohorská" repro-
dukce to obrazu akademického malíře
II O Hetefte Ceua tohoto kalendáře
Jest 33 centů

Oba tyto Icalendate

UPOMÍNKA Těm mpohým tisícům

dáváme ua Jednu premll

našich rodáků kteříž navštívili

velezajímavou výstavu zamississippskou přijdeme do-jis- ta

vhod tím že postarali jsme se o pěknou na ní

upomínku Ovšem upomínka tai o nemůže být v řeči
naší poněvadž mimo slavnostního Čísla Pokroku Zá-

padu nic jiného v češtině vydáno nebylo To ovšem

m

VÝSTAVU

Ve vánočním pozdravu ke čtenář
stvu praví mezi jiným
"Život je tím co z něho udě

láme Není okolnosti od koléb

ky ke hrobu jíž bychom nemohli

nějak využitkovati jsme-l- i jenom
dosti věrni sami sobě abychom
učinili to nejlepší ze všeho co
nás potká Je nám horko a zi
ma a jsme smutni a veselí jak
hodiny míjí a zapomínáme neb

přehlédneme skutečnost že zá

rmutky dnešní mohou se promě
nit! ve zlatá stupátka k velikým
radostem a vymoženostem zítra a
w _ -
Ze ostny zklamání dobře-- h je po- -

jímáme mohou se proměnili v

cennější naučení nežli bohatství
tonoto světa

Nepochybujeme že tato úvaha

je časovou a vhodnou Svaté

trpělivosti třeba je hochům našim
na Filipínách Čím více tím lépe
Ostatně také redaktor American
Soldier je toho náhledu že ta
zkušenost na Filipínách ''za to

stojí" Svůj vánoční pozdrav
končí těmito slovy:
liti 1 v
uvazime--n všecko vánoce v

Manile budou zkušenosti hodnou
dlouhé upomínky a mnohé bu
dou povídky vypravovány a zpěvy
zpívány hochy kteří byli v táboře
a kasárnách v poli a zákopech na
ten den americké vlády na Filipi
nách 25 prosince 1898

Na redakční straně American
Soldier shledáváme dále pojedná- -

ní O "Rybím trhu" kterýž musí

býti institucí znamenitou neboť 1

přes mírumilovnou náladu vánoč -
„ i„ _t-

-
1

—
uaiuujc ICUU ZdUdie- -

_
ui se civr síran a u DSecn v- -

Manile" kteří podle všeho jsou
ještě horší neřestí než ten rybí
trh

Zpráv v obou časopisech je
aosu aie ponejvíce novinek z

různých táborů pluků a Čet Z
ležení hochů nebrasských ozná
mena je návštěva filipínské kape--

ly v neděli 18 prosince a dojemné
úmrtí prostého vojína Fred Tay--

lora svobodného zednáře ve 32

stupni Zpráva dojala asi i fili- -

„ct u„ ax 1- -
t"""""-"- " utwi udí uu
tisku Že "Fred byl tichý voiák
asi 300 let strrý" Shoviv:
Čtenář zajisté se domyslí že to
mělo býti 30

Vojáci kteří jsou členy růz
ných spolku i tam pěstují dosdo- -
litost neboť shledáváme oznáme
ní schůzí Templářů A O A W
a jiných organisací

wuuiy JSu uoouuc zail- -

mavé SchlitZOVO nivo Zauiímá

obou časopisch celou stranu
hospodv kavárnv a restanrarpl
vXxn„ „i A „UIX1-- Uuuwmuívui

nic nemění na vyobrazeních kteráž mluví k oku srozumitelně Na--

bízíme za jedou prémii tři různá

1 Průvode po výttf Guide Book
kDÍ1?u-- obsahující 190 stran s vyobrate- -
nfmi budov výstavních dle plánů
některých pohledů na budovy na MuIwhv

1 r8(Jy pobledů na hlavní budovy města
jOnwliy Spisu přiložena jest mapa
Omahv VVrAnfm mí IH
_
~— _ — --~ 'J

siava oaovvaia je kem č ta srna tentor
01 ceiosirannovycn vyoDiazcni

8- - Fotografku tnlmky pohledí na tů
itatiili Seéit tento obsabnje mimo vy
oorazeni vystavnicn a stAtnicb burtov
následující vyobrazení dle fotoerafld Ná
čelník Santa Clara Indiánn Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charley ml
seženou Náčelník Apačft Skupina 8an
i Clara indiánQ t dvěmi dětmi bflvmi
Pohled na ulici všech národ& Pohled na
východní Midway Pohled na prostran

vyuvoí při osvětlení Pohled na

rJ?!
prostranství pohled na most spojující
T?8™ prostranství Midway pohled
n východní konec hlavního výstavního
prostranství KonoprtnMevtstčsnitmornf
katelou Pohled na lagunns gondolou a

pre 16tou nl Pohled od íahradnické

se z nich že lidé z doby ledovců
žili na stejném stupni vzdělanosti
velmi dlouhé věky Toto náčiní
nalézáme mezi pozůstatky mamuta
a huňatého nosorožce kterážto
zvířata náleží do doby ledovců a
zachovala se ješté v pololedové
době na to následující avšak

stejné náčiní nalézáme mezi pozů-
statky lvů tygrů a hrochů kterážto
zvířata zase nalézáme jen v teplých
krajích Z toho lze vyvozovati
Že toto náčiní z ledové doby trva-

lo po celé věky v nichž vykonala
se proměna z ledové doby na

teplou a z této zase na mírnou

jaká v Evropě panuje do dnes Ve

Francii byly nalezeny na mnoha
místech zbraně z doby nánosu
John Evans naleznuv takové u

' Amiehsu píše ve svém pojednání
"V --q křemenových nástrojích v n5 no

Každý z těchto seíítft stojí 23c předplatitel5m dáváme vst-chn- tři a Jednu prémii

Západu

Francii byla nalezena kosť z ma-

muta na níž byla vyrýsována

podoba onoho zvířete Tato okol-

nost jak p Keary praví dává

nesmírnou starožitnost prvním
zábleskům umění Skutečné na-

rýsování podoby zvířete na jeho
vlastní kosti skytá nepopiratelný
důkaz že obyvatelé jeskyně Žili

již v dobách kdy nalézala se na
zemi zvěř dávno už vyhynuláJeště
na jedno poukážeme nežli opustí-
me dobu kamennou V Brischa-m- u

v Anglii na břehu Devansbir- -

ském byla před několika roky ob-

jevena jeskyně v níž nalézaly se

vzácné vědecké poklady Podlaha

její byla z vápence na stopu tlu
stého a v něm byly kosti jeskyn
ního medvěda a soba V hlinité

podložce pod podlahou asi 15

stop hluboko byly pohrobeny nože

kosti mamuta Pod tím byla
vrstva hrubého písku asi 20 stop
hluboká v níž se naléhaly křeme

nové vtesané kusy a něco drob

ných kostí Edward Clodd dí ve

svém "dětský věk světa" že od

doby kdy mamut medvěd a sob
Žili v Devanshiru vybrala voda
okolní údolí o 100 stop hlouběji
Přirovnáváním pak udává že řeka

Temže při nynější rychlosti svého

toku potřebuje 11 140 let aby
vybrala své řečiště a údolí o jednu

stopu hlouběji Arci tato síla vy- -

hlubující údolí závisí na bystrosti
proudu vody nýbrž 1 na jakosti
látky kterou probíhá avšak při-

pouštějíce co nejvíce zhrozíme se

velkých těch čísel která cbdržíme

vypočítáváním doby té Vápenco
vá podlaha se utvořila skapáváním
vody vápnem prosycené se stropu
jeskyně Hlína a písek nemohly
jinak sem býti vneseny nežli
vodou Proto musíme přidati
mnoho století k dřívějším odha
dům abychom se dostali až k
době kdy Člověk počal ' užívati
první křemenové nástroje jež v

jeskyni této jsou zachované Máme
mnoho dokladů toho že v Evropě
trvala doba užívání blaženého ka-

mene velmi dloaho Nejvíce zbyt-
ků toho kamene nalézáme v hro-

madách skořepin které jsou velmi
staré jak s° přesvědčíme z násle-

dujícího: předně jsou tyto nánosy
kořepin nahromaděny namnoze v

zemi daleko od břehu mořského a
za druhé jsou v hromadách těch
mnohé druhy které se už více
nikde v okolí nenalézají) Jest
zcela jisto že novější doba ka-

menná zakončila náhle po celé

Evropě objevením se tu asijského
plemene které bylo dospělo už
dříve k užívání bronzu a přináší
sebou náčiní bronzové učinilo

náhlý konec užívání náčiní kamen-
ného Přistěhováni asijského ple-

mene z Asie do Fvropy můžeme

počítati asi na 4000 let nazpět
neb ještě spíše o něco dříve Po-

krok plemene lidského rostl vždy
ve čtverečním poměru Čím dále

jdeme nazpět tím zdlouhavější je
pokrok lidstva Člověk ze staré

doby kamenné měl ještě pramálo
zkušenosti nahromaděno před
sebou aby z ní čerpal a mohl po-

kračovali pomalu Rychlé pokroky
lidstva v poslední polovině 19
století nejsou ani tak výsledky
našeho vlastního přičinění jako
spíře oněch prácí a bojů vykona
ných našimi předky Když hledí
me nazpět na ohromné dlouhé

doby které nás dělí od obyvatelů
doby nánosové tu méně bedlivý
pozorovatel vidí pouze tože doba
ta musí býti od nás velmi vzdále
ná avšak bedlivý badatel a učenec

jest si jist pravdy té jako všeho

jiného poznaného z běžných okol-

ností svých'
(Dokončení budoucně)

Roviniřství v Micíle

Laskavostí p Dom Felixe z

prvního pluku nebrasských dobro
volníkfi obdrželi jsme dva angli
cké časopisy v Manile oa ostro
vech Filipínských vycházející
Týdenník American Soldier (A- -

merický vojín) je věnován téměř

výhradně zájmům osmého armád
ního sborn kdežto dvojtýdrnník
Freedom (Svoboda) jest rázu

vieobecnějiíbo Oviem i zde

zprávy vojenské převládají Oba

Časopisy jsou z doby vánoční
totiž American Soldier ze dne 25
prosince (bolí bod) a Freedom ze
ďoe 34 prositfce čtenáři jsou
také upozorCováai na sváteční
ronebo iaiDála a jak redaktor
Freedom podotýká "číslo mluví
samo za sebe Ozaámek je do-z-ú

rfsa bvcIí čííací látky kteráž

czzl wilZZl 9 rJUía poalíváaf

pnilíufl A JINÝCH
CDicň nabízíme všem celoročním předplatí

telflm M % nás£dujfcích

7 avarkA UM tímu

Rofník 2- 4- Dt poridkr a malom4Kkbo
slvnta napni P Uurltea — 8elké Irtr od T

Sviitovd — Dvi blítorlrké povldkj a lit poz&ata-lna- tl

Jo Branná — Slavín ioKkyrh Ira podává
Ter Nováková Dii I od neJnUtlícn dob do

inovnzroKeol národa íoakáho I avatkjr — Za

vita pro svit od R J Kronbuor Oelkara T

vakí íltajlclch 1144 atiao

Roěnik 26 - Obnahoje ná'lndDjtci apiiy:
Hermina od 8 B Hellura Na pMiU pí l od
R Svobodová Stará pl-- B od 8 Podllptké
Meta Holdetťsova p řek ad s frnconrkko od
A B 8mř ierto i luln od F X Hvobody U
Dvoo Kocouři od J D Konráda Kvétlny a

kmj od V Lullckí Celkem 7 avaakt 118S

atraná-- h

Roěnik 2G - Povídky Roseny Svobodová

143 stran — Počátky a konce Nad prjparti dvt
povídky od Stan Jarkovekáhimtran-Z- e stí-

nil a jaaft íltl oliray se tivoia lidi napwla
Vlasta Ptttnerova ISO Hron — Dvi novelly od
Soda Podllpaká 158 tran - Vchov rodinná pro
nale rollfe a vychovatele aepaal Vác Gabriel
8 stran — V bflem dvorci román ort Vtneo-alar- y

Lnilcká 128 stran Celkem avaakl
1180 stranách

Ročník 27 — Jan Herode M 1 D Kon- -

rá-i- II im od Sofl t Podlipaká Črty a poleí-no- tl

od Treay Svatovi D-- proremrovaa
Jlni povídky od 8ianllava Jrkovkého TH
£ nki podoblany od Tereí) No áková BvfUny
afcny ii Vincealavy tuíl -- ko 'KyUcetred I
áatranl ort arnmmannvi-Brodiik- i Celkem 7

avaaká ciujicleh 1132 rtran

xrcvE PiiEivnE
Pro nové předplatitele pouze:

Noví předplatitelé mobnu vyvolítl aoM
buď Jednu t v íie uvedených prémií
aneb jednu % následujících:

Těiný Žid velký román o p6obeni Jcaorlta
od viblavnibo romanopltce Bugeua 8ae ltll
stran Cena ll 10

T saloně a na (ralcjích - veik román aa
tlvota pnfitakino od Ponaon dn Terrails Tl
poiňUvá a nikollka díli a niebi kaUy Jeat
alce aáio o aobi imonuinýin aviuk dohromady
Jeden celek tvoří prvni dfl neae násev "Nori
Tajiiotl Priiká a i!U atran II díl oayvá
ae 'Klob ardcovych klnki'' a £iiá4 uran UI
dil nnavá ae "llfilná Tnrkyně" Kaidý aoví
pfenplaUtel obdiií tri diljr tohoto veli-

kého románn co premll zdarma--

Květy Ampriekr) roě II obahaje na
42 atrá!li Jedn delli rotuánai povídek s 6rL '
0 bá ni 8 článků poninyen 17 fivotoplaS tel--

nyen krajano amerlckch a jejich podobiznami
M menlkh eiánki a 48 jln vyobraaent Ceua ll

Prémie za doplatek
Kdo nepřál by sl žádnou z rflm nvedn-nic- h

prémií zdarma má na vvhfir „!t
rouz nádedujicích prémii za doplatek:

Obrázkové dMinv nalí válkv
Skem ov-- le v Mi angil-- ki

I)éj)ny tto jaoa
a pira soamenltiho aplaovatele Tromball Wbite-- a

TvoH velkoa knihu vellkoti eiráui-- Sílil pal
rocet airanea jit ekoro S 0 a v nlcb akors 100

pltioetránkovycb vyobraarni 8ol tento obiuhnla
vypáoi luanilkiho útl-k- u na Knhi Porto Rica
a Plllpinái-- xápas kabinkfch povauh 6 o svo-

bodo anicenl lodi Malne prohlátn( války a vy
pvánt velaerýrb adáloati váleínrb Obaabnje
vyobras-n- i viech váleCneh lodi naáUk a hlavních
váleínfch lodi IpmillkVob mnohých vuvl
s války I a nniieb sovích držav oodobliay vsocb
nnlich vojevidtl na moH vonll jako Devrey
Hampon Schley Mllea Shalter Kvana Waln
wrlght Hohron Slgabeo liooaevelt CUrk
Philip a Hnycb K lepiíma snáaornini Jeat

mapa celábo aviu to krán4 vlk
s taovf spi ku-r-ji bode vldycky kul boa

jeet pikni v plální vá aný artojl tj00
My pkytoji-m- e

tyl nnlim eredolailiellm a

doplatek pooss 7J ceutl Aneb v polokofen
vazne oaaoooog přední drekoo prodává aa ta
Iť 75 a my aailáuis jel aalfm oredoltiu-i-k

doplatek H as

Válečné album í)řJyeHfk~~ anUBřlaliA' álk
r Obrazech Jaoace preevidcVnl la mm4
ťenářA nalich přeje al aacbovaU na památka via
co vaianoja — a památná válce amerk koipanll-k- i

zaopatřili jame toto váieeuá alba ktás
drplBovaU bode dijloy vá ky Jel odberatelta
ro premu nabUlmo PoxMává a I aeiitl jak

: I Seiit Slfbeeha Ml a b--ll ni
tění S řVált Bf eyho prvui oMi vá ky I So-

lit boje v Manil 4 Hetit Kampaonlv
dobýváni Saa JnanaMorro pavnoati aiit
nobaoaáv loď Merrlmar a její potopeni i Heill
dmlrála Senleya cnieni lďtva Cvrvanva tell Hhařurriv oh áhá- -t a dobyli Hniir §'
Seirt M leeíiv a Mrrlttov válríi operare aa
Porto Blro a Filipínách Viech ti kino aeilti
přrkrá-náh- o tnto váWnábo afbam killya IStt
trnácb volkoetl 11x11 plclck ohaahajleich
kaldy vyobrarani rleck blavolch přomii Mk
adaloaii sut kterj ae vatabaje aardalaw aaalm
předpltltellm es premll ta ieotn4 An„i„i
ft) eentl Celkem obaahaii lvu an m- -
kiiiyc vyobiaaeai a allema ailtld kUik

Prémii co aejlipo Ui
avoll sl areail] JInoa a přec cfauřl by toto válrcoi
albani Blil lama kaikma kuli ~a
cena ll OS

Tm Stery sf Bokemla v c ma
Maarles 9oiavijai a aejMoii diiln Caa
aW v řea anrllcká Readik M pj
UA a SMjd&lalfUJta háa v di dnách váaováaa
jeet UI Bejvim poiorooat a Bejvic nli kU
dohi vfvioB éakiho aUa dobi rWeraMre
dob bilobonká leat to dílo Bjoa klamrtrká
aybrl aánxvl krIUcki a a potemni býtimMeese k aSas epravdlivd ZaBjImá ISt atraa
á J vyobvmaeal mapa Ch a Moravna a eaT

J~t ka ked dlkMafai rvWta--Tl
nikal aaada rrhMtt la kaldoa e--ka kta--'
rá jo pojvdaáráoo Ooa apUa pikal váaaadk
l St aavrb akvortad Marok: onahl ll at

O Proil ta) H —K m odMrlt aador Ti mil ve aaa obyte a aa a
vaa— aroaora

Tsjaastf paMaki M-n- Sa
VUes lida" -ft-

aU-alT

lek-y- 'Prorokovi eeade- - a IHiVrk JsJZT

hrd vMk4aeavHIMdiloá-s- —

panavimaiMiM Vaaba aaM aaaS
Bebvyaa - - --

iplna Bjx

ekáchaaaNmH
rIaefUM

mLŽZt?JLJ 7

nam 6otlasashaf -

yaji
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lucnym písmem se oznamuje že[t"n Cena 75c

su že náležejí do doby mnohem
starší nežli kterékoli jiné dosud
nalezené a dodává: Za všech okol
ností zůstává tato pravda nepopi
ratelnou že v Araiensu půda která

jest teď 160 stop vysoko-na- hla
dmou mořskou a 00 stop nad
řekou Samme byla za doby kdy
clevéčenstvo žilo potupena pod
Živou vodou a že ze stojaté
vody utvořil se tu 20 až 30 stop
hluboký nános na ní A to stalo
se ještě na místě v zemi kde jest
povrch nynější stálým a jehož
tvářnost se pranepatrně změnila
ode dnů kdy Gallové a Římané
stavěli své hrobky v pustě povsta
lé nad nánosem tím v němž se

nalézají památkymnohem staršího

plemene lidského Když poválíme
lé změny povrchu zemského dály
se v starých dobách právě tak

jako Uď se dějí žs stejné síly
tehdy působily a že máme všechny

příčiny domnívati se že dály se

zffiěny ty stejně zdlouhavě jako
e dějí nyní nemůžeme jinak nežli

býti přesvědčeni o nesmírně dlou-

hé době která musela uplynouti
od těch časů kdy lidé z doby ná

nosu kráčeli po březích Anglie a

evropské pevniny Vzdor tomu

ie doba nánosu musela táhnout se
mnoha stoletími není to ještě

díla a sice

budovy k severu Náčelník Savnrro se
ženami a padoovt kmene Ute tři boio
vnfei siouxití Bucksin Charlie se ženou
indiánské děti a i v
8 Druhů ušit pohledů na r{iitani ta

mi iůtíppikou obsahuje též pohledy na

budovy výstavní dle fotografií vsak zce-

la rozdílné od oněch první-iálc- a mimo
nicn ma vymrštěni uHsiedujfcli rinčf
poniea ua iiiiivni vystanl prosí raistvi
Pobled na ulici viech národů Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy umění
moscy přes laeuou abráoa států vvebod
ní Midway severní Midway ndimensí
železnice na světe obrovská houpačka
miaway jizne oa orňny administračnl
východní itolovice prostranství vestavní
ho za osvětlení vládni budova a fontána
při osvětlení uvnitř čínské vesnice Dři

jímací pokoj v budově hornické dvfir
pojlcl dudový pro uměni severně od
adminietračuí bránv pohled na blavn
prostranství při osvětlení pohled uvnitř
ounuvy promysl ve ponied uvnitř budo-
vy hospodářské hlavní vcliod k budově
zahraduické skupina budov státních
německá vesnice severní Mídwav sní
mek Jednoho z pěkných obrazů tu vysta
vených "Němé rozloučení" Mimo tóno
jou tu ji-si-ě rnzné pohledy na některé
x j _í l

k českému dnu

%r v t a ě
euezpecne lajemsivi mmán % ang nd

Cha w 40 TS emstfí zliěl0D
na rorter Square román s angl eeoa 40:
Uha tyto romány ca Jedno premll

OsndnoO Stopou velrpouUvy" román od ob- -
nbeniho roinanopiace Em 0hnr in otwahaje
41S itr Cena 85 í V clzíh službách po
vídka s diiln vyiravqj Alola Jlrá-e- k

nejalavnijll bál novodoh noveliata Čítá IM
tran eua SO i Oba aply aa jedna premtl

Děti kapitána Grant Jeden s oejvitifcb
a nejpoowvejilcn román a Julia Verae-- e Zaaji
mS71Zstr Ceua 00c

Školní zákony v Sebrance HrjnovSti!
opravení a doplněn vydáni Zceillljao Roalck
eeoa 5 JC

Památky českých emigranta vyp1
oanda prvních přibovalrě a Cíth do Amerlkv
Povodni lila p Tomate Čpka s 9 povodními
vyobrasenlml Obaabnje l I atran Váa 76c

Bokoplsy kralodvorský a zelenohorský
se snímkem bikullka Hati prveil bo a pooUvoa
pfednáiknn o nich o4 J A Ollverlnaa Cena
c lounsky korár báeB svampt čha

aut pnvoa-iin- v Rakoaka o vy
dani Cilá 88 str Cena Us Oba tyto eplay sa
lexiaa prémii

Bohemian Tolee to íih eiia i a it
roť I e)ý ročník II a I dala ro tlí vy ttlecb
térbto jMin pi&Minj Dr Edw Gnra £ Se

Podllpikí Jana Nerady Karta llav tck Jana
Kolára Vojty Kájiraika tr OodKíka konaoU
J Korla Sval Čecha KaMl Sviité Jaroelava
rcbllckibo Jana Hoaa Dra Vlat4na Dra

Uerulda Kont H Vkkerae a atnplna hUvnlrk
piaolrftelt o cek4m dna v Cblcagn na Sviurri

vyuř totll A Dvořák V BUváře K Jonák
U Královce pl B Pittoví Uf Kadlete

V Boheatan Vole eluiea Ja vali-J- t kas dijl
{evkjleh v řtťl ar(llrki a badoe pro vidy pabll-kv- i

vyxnamnoa 1 paattnoa a proto mil ky (l )
nyot opatlIU kaid avV4omnlý Čeck kde jkh
pons neaia uena sultea 1100

po 50c neodběratelám po 75c

V a
siraw i má obMk aáalednM: Dvi po--

viaav oa rr Menteaa Ml ra-Z-v- eank po
AI Jirá ka 14 atraa — Z opaiUnrfe mlt
arTrFu iraíy

- uA SlmMks 141 etr
+"4 polaki povídky a aorelly Prcluf!
Arw Schvab Polabkí f -- lidi 1
radat ap Jetenni Srobad Oty od Témata JI
vákov l atraa - Saloeaeaa roajáa od V La--
aacaa sss atraa Celkem avaakl tCM atr
Boěaik 18 — Xemlaiee povídka od AMae

JIraaka I evsaak - tTpoesiaky od Karoliny
— V faaatek cakravanl povídka od M

Stmáťka eraak - Kal drak akor kaaaa-rtmir-

povídka od (lilky M --
Dro)d oseidky od BVay Kaaatícká — Ve44
povídky od O Eoalekckoko - OrlJuea a tvaakL
Metru
ořalk lt —

Saaaokrady romáai e4 Via
VUka S avaeki — BratH aate ed ilatifia
avaaek — rika avaaki IMHatnai

Ttstaft t — lky r Berlteoa --
t mň gatwfci okeSaka ad] V aWaSa á—eatA

Právo kWky anaaaa ed i Pedliak4-Ck- m
mr pkrekd okracy lny a pielim t i U V

evarty—raeaáa aa lavMtl i

BOdernl OtncL VeleoonUvv román od
B V Hackladra Obaabnje 1120 Hran ptkné- -

r010™18 - u"u7Se- -

Za Žest otcovo Román a řranconíkého

Pd Jednoho x oejlepiicb kriminálních romano- -
nlacá řraneoDwkh Xferm a MonuSolii! 1:62

Mezi proud bíatnrickf román s dtjin e- -
kýcb a alce a doby prwtcbáaejid války boaitk
l(X: k„!II LC IMlltSiicenaooc

Život bez lásky román wkynapeai knite
- °JeB' rehž" k"1 kBkUu

CenaHe

Zločin a láska UCrlm de Jean MaUnry)
Bomáo oi in přel i Borov CIU

8 '"" cenasoc

Besedy slovanské Dli t o J4S tr oba
OOK"OT0 p°'t Taa

sMv iwit www vil ti v ii nr wwuujo uipi
povídk r um Nájeady od Mnivakijbo a

pmidka "ámoMk Nikttin od uboi apisovaUiie

"" "i'7 "a vaaan oonro- -

tady aa jedna premtl

„ida Dnioifcicikáká Rmá
námeko apiovarri viat Hnco čiiá at ru
r? 'T™"' A "'""""
VelrponUví román od povietniho r"manoplc
franeoaukáho Jolee Vsme--a tru Cena

Oba tyto romány aa Jedna premll

půlnoci-- Veiepoot román ve tf-c-h

vác vmu sto reikích wn cen

nLirfW kitíklw —a a_
káaa aápxls americkém v I dlleeh Sepsal
r-- linpieaais: I7B veiayca eu-a- a Cena S e
EltM a Waterloo Ueiorlcky román ad F

StolW Ona 60c

Kový lonte Kristo Napínavý- mmia a di
povmioi v l" hrách od Jslee Verse a B7

airaa OesaAc

dostati lze americké cocktails a
íiné " "fanCV drinks" lak vidět' i '
civilizace utěSeně Síří se na Fili -

pmacti v saloně "Americký
Orel" hraje filipínská kapela
která dle otnáraky "zničí fdestrovvJp

íl„ kl VTitj 'i°"„
I3UU aeaotnwu reilX
UUmann na celém sloupci vy-- 1

chvaluje své zboží a Levy Her-- 1

manos sděluje že je jednatelem I

pro firmu Pátek Philippe & Co
Dr Henry Brodek americký lé- -

kař mflžehíti kra an Prir A

vSeho není tolik v Manile jako
psů neboť v drobných ohláškách
se dočítáme že "gentleman který I

mluví anglicky francouzsky špa- -
I

nělsky Italsky turecky řecky a

arabsky hledá jakékoli Zaměst- -

náuí" Oba časopisy si vsak

libují jaký ohromný pokrok uči- -

nily a tu snad přece není v Mani- -

le tak Zle neboť kde jdou noviny
jde vSecko ostatní

Pro Demlavfiátka
není lepšího léku nad Cbanberlaio'a

jla
Oiugh Bcmedy Lahodná ebuf a lé
čivá moe ěiní lék tento oblíbeným jak
matkám takž I dítkám Byehle tbojí
kiitel a tak samet! často zioět plie a
fini mvlnhn' náalcvlbv V t-i

případech lék tento ožíván proti 4

krtu neslyšeli Jíme ani v jeduom 1

llnzTlM JSiM v čas ÍlflI
Cích nemocném U podán záikrt leeU I od

Umetl V pHpadecb modrého kaála
raDomahá rotouatitl llem nrAlná
nici nsasené a nmoBuie anaiáf orik_

I

ilání tmírfiuje dráidivoot bolí blin v

lékárníků I

áSrTjlp£l sem vóeclx
Syrma atatkaisl pnáváa Hrsj dítkám hi

'
plní doba starého věku kamenné-

ho V nánosech jeskyfi máme před

LIBUŠE Vbcrné knihv vycházející nákladem LibuSe poskytujeme
m um vcijf iui 1099 se preapiau jCUAKMA Též

ebou ještě podivuhodnější důl a
o původníeh obyvatelích ač zbraně

jejich ukazují na výlší jejich vzdě

lanost Po celé Evropě vyskytují
se přirozené jeskyně v nichi na

lézají 'se velké hromady kostí a ka

menných nástrojů Mezí těmi

rozeznáváme mnohem větší roz

manitost nežli mezi těmi 2 doby
nánosu Nalezlo se tu velmi

mnoho kamenných hlaviček k

oitěóoaa Ba na některých zvíře

cích kostech r jeskyních naleze

ných jest lze poznati otisky těchto
zbraní na důkaz že zvířata byla

jimi zabita neb poraněna Často až

do kostí kdežto uřezání tlachů od

fcsctdlvá na jevo ie obyvatelé
UHiU používali Ilacbfl těch za

provázky Jimil kamenné broty ka

CnZzfza eZžptm a kopím pfi- -

r~lzrL Ilejnl lidel a jehel z

l ::J Y7tf áá
: Zi la --chvílí koleaýeb
c 3 f:!-tsTxij- cI Vhcboo
: "

5 CJZil r llA ci ve zzjZ

prodásflme je a sice odběratelom

™ame n aiaae nasieaujici ročníky:
Wíkl-- Iv -- Uy rooaoodMt

i~~~ — iwikHH 1

Lad álnáckov - Bodiaa Mi stavmi a ra- - e4
Vatl 4 Hed Inmirini-Joha-na s Hoamltála
BMiJelka JirfSo a PxUbrad od Laická — Cel

" míkk iaí
lUimík 4 — T pravý msiia od st lat

'_
BUeaU Tčmc vavřínový rovaaa ed Vic

VtCkau tted vjdáal kolb e tH atnaj
A

Boěaft t— O etfv aerarki min 4 J J
Statková Sko díl- y- Aa-á-ka rremyriova U--

1

avaaki ikeikajtOca USU etraav

_ _ I
ESCTa — TvffaM Bvoia ivjeaáa a aoaite

mi „tv— --—— v

TšosMk saaaftS abaikaiktcS MM atraa)

- - - - - -

snetuj auviaru
avováat

vjuvjwr
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