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vypudili obyvatele ony z domovů Z KUBY
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Uvítání Deweye

Ohromný nával v Ntw Yorku

Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili peněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu uhlí měké od 360 do
700 tuna - - -

COUTANT & SQUIRES
iTelefoa 930 Sklad: 17 a Kašen říiaroai 140i Fara- a-

!

Spisy qftianí fiiiia liMm
LeéeHntký kotář báseň Svatopluka Ce

cka dle původního v Rakouska skonfl-kevanéh- o

vvdínl Čítá 88 stran Cena
26 centů Do Cech zasýláme ji se zaru-

čením správného dojítf za 7R centů Bě-

hem jednoho roku rozebráno bylo vy-

dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydání

"

Pam4tky ieikúeh emigrantů Napsal
Tom Čapek B 9 původními vyobraze-
ními Cena vázané 75 centů

Valditýn historicko-romantic- kf obra
od Karla HerloSe Cena 60 centů

DédicM Aitikůt román ve třech dí-

lech od Duplesise Cena 60 centů

Po půlnoci román od Vác Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centů

Nebezpečné tajemství román z anglické-
ho od Chas Reada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů

EWa o Waterloo historický román od
F Btolle 329 stran velkého formátu

jejich Maršálům vyšel vstříc vý
bor oněch osadníků který ozná
mil že odváží-l- i se dále započne
boj Jen několik maršálů co vý
bor chtějí připustiti do osady aby
rozdali rozkazy vypovídací ale

celý sbor aby dále nechodil Mar-

šálové uposlechli a utábořili se na
místě kde byli zastaveni čekajíce
na další rozkaz z Denver

Trsat aeiíří
Manhattan Oil Co' největší to

soutěžník Standard Oil Co byl
vykoupen tímto obrovským mono-

polem Společnost Standard ku

povála akcie společnosti Manhat-

tan kde jaké mohla dostati až

jich měla většinu a celý obchod

splynul s touto Společnost Man-

hattan má velké rafinerie ve Wal-ke- r

O a z petrolejových prame-
nů v Lima m kladené potrubí

aikéř laaazti
V - Kansas City založil Leo

Imboden z Texasu banku ale bez

peněz Aby si dopomohl k úvěru

napsal tak zvaný draft najij-00- 0

jejž dal jiné bance kteráž
ovšem shledala že je bezcenný
Banka Imbodenova byla úředně
zavřena a pan ředitel se dostal do

sporu se zákonem a nyní dostal
co odměnu za své finanční trans-

akce 10 let kriminálu íe tomu
však již zvyklý neboť si již v Te
xasu odseděl několik roků za po

dobný čin

Zhoubné požáry
V New Madrid Mo shořela

celá jedna strana hlavní ulice
čímž 22 domů obchodních i oby- -

delních lehlo popelem Ztráta na

majetku se páčí na £100000 a
klade se za vinu nějakému nezná-

mému žháři —Nedaleko Buckskin

Ind shořelo stavení rolníka M

Wiltze a v něm uhořeli dva synové
jeho 8 a 17 let staří jakož i mla-

dík Griecé který tu meškal ná-

vštěvou 5

4 Sood o clo Á
v

v !ioux ťaus & JJ byl po
hnán před soud spolkový dobytkář

Sumley za to Že neudal správně
dobytek z Kanady přihnaný a clu

podléhající Udal za telata kusy
přes rok staré a cenu jejich také
asi o £400 nižší aby měl ku pla
cení nižší clo Poněvač se do

Dakoty přihání mnoho dobytka Z

Kanady jsou dobytkáři velice na-

pnuti na výsledek soudu toho

Neštěstí při mláceni
Na farmě Henry Brandta ne-

daleko Sioux Falls v Již Dak

praskl při mlácení parní iotel
mlátičky a zabil majitele farmy
Mrtvola Brandtova byla po vý-

buchu nalezena ve stohu slámy asi

200 stop od mlátičky strašně
zohavená Fred Sauce a Rob
Smith byli při tom též zle opařeni
horkou parou

Odstraai kopáai niče
V Middletownu Conn usnesli

se studenti vyšší školy že nebudou
více hráti kopací míč a všecky
hry toho druhu na programu se

nalézající vyškrtli Byli však

přivedeni k náhledu tomu tfm že

jeden z jejich středu zaplatil suro-

vou tu hru životem Studující
vyšší školy middletownské hráli s

meridentskými kopaný míč o zá-

vod při Čemž byl Thom Kelly
tak poraněn že v nemocnici ze-

mřel Očekává se od studentů v

Meriden že zavrhnou hru tu

Matka vraždi dítky
V Detroit paní Rheinerová se

zavřela se svými dětmi do pokoje
dala jim morfin otevřela plynové
kohoutky a pak si přeřezala žíly
na rukou Když strašný ten čin

byl objeven byly latnSsKní a

3leté dítko mrtvy avšak 7leté a
matka byli ještě k životu přivede-
nu Manželé Rheinerovi měli do-

mácí mrzutost po níž se muž vzdá-

lil a od té doby viděn nebyl načež
žena provedla ten strašný čin
Zdá se však že není zdráva na
rozumu neb popírá že by měla
mrzutost s mužem

Panik stroskotia

Liverpoolský parník Scotsman

plující do Kanady stroskota! se v

úžině Belle Isle v ústí řeky sv

Vavřince na pobřeží kanadském

Parník Montfort připlul ku pomo-
ci a zachránil 250 cestujících
kteří se aa stroskotané lodi nalé-

zali a dopravil je na pevnino Má

se za to že při neštěstí tom nikdo
o život nepřišel avšak parník
Scotsman pat tplaJ

Stávka dělníků havanských trvá
dále ale nerozšířila se Generá
Ludlow vojenský velitel v Hava
ně dal problásiti stav obležení a

hrozí dělníkům Že má dosti místa
pro uvěznění asi 2000 z nich

Vydal dlouhé provolání v němž

napomíná dělníky aby se ne

nechali sváděti k nerozumné stáv
ce čímž jsou všeobecné zájmy
občanstva poškozovány Nejvíce
obtíží působí stávka vykladačů
lodních neb nedají dovážečům
nakládali zboží na přístavišti
Několik Kubánců mezi nimiž

syn povstaleckého náčelníka

Sanguilly bylo zatčeno za to že

násilím vnikli do klubu španěl
ských prodavačů a strhu tam

prapor španělský

Z FILIPÍN

Admirál Watson zaslal další

zprávu o vzetí dělového čluau
Urdaneta od povstalců v níž sdě

luje že velitel člunu kadet Wel
born Woodi byl ve srážce zabit

Jaký osud stihl 9 námořníků a 1

Číňana kteří na Člunu se nalézali
není známo Za jakým účelem

byl člun ten vyslán do řeky Oráni
neví Watson má jen za to že

mělo býti zamezeno dodání zbraní
povstalcům
Jiná zpráva došla z Manily

vzetí opevněných posic povstalců
Cebu Tenneseeští dobrovol

níci byli již na lodi aby byli do

praveni do Spoj Států museli
však ještě iíti z lodi do boie

Dobyto bylo opevněné postavení
povstalců se 7 pevnůstkami a 14

zákop} kdež i několik děl padlo
americkému vojsku do rukou Na

straně americké byl zabit jeden
vojín a 4 raněni Fill jinci zane
chali na bojišti asi 40 mrtvých
Dvě setniny aa erické pěcboty
maji obsazené důležité místo stra
tegické v bórách

Španělský vyjednavatel o vydá
ní zajatých Španělů žádal ameri
cké velitelství aby loď španělská
směla vplouti do rozličných pří
stavů filipínských a přijmouti tam

zajatce Námořní velitelství ame
rické žádost tu zamítlo avšak na
bídlo k tomu účelu loď americkou

Aguinaldo vydal prohlášení Že

následkem výbojnosti Američanů

byl nucen zajatce rozděliti do růz-

ných míst čímž vydání jich bylo
zdrženo že však je 19 října vydá

Tagalové na ostrově Mindanao

jsou volni podrobiti se Američa-

nům když budou od nich chráně-

ni před útoky Moroxů Jeden
náčelník kmene Maccabebe nabí
zel gen Otisovi 1000 mužů ku

podrobení Tagalů v okresu Lagu
na de Bay
Povstalci hledí pobouřiti oby

vatelstvo města Malabon čítající
asi 30000 duší Město je vzdá
leno jen 5 mil od Manily a má jen
posádku americkou 70 mužů čita

jící Ozbrojení důstojníci povsta- -

lečtf připlouli na člunech do mě

sta kdež sbírali peníze pro revo
luci a hleděli lid ku povstání
rozohnit! čemuž malá posádka
americká zabrániti nemohla Ma

labon jest nyní hlavní stanicí zá

sobovaďpro povstalce
Dva Angličané vrátivší se 1

Tarlacu vyvracejí zprávu Že by

bylo se zajatými Amerikány zle

nakládáno Mají prý se dobře

jako by byli u Filipinců na hosti
ně a byla jim nabízena místa

důstojnická kteroužto nabídku 3

přijali
Gen McArthur postoupil s vel-

kou silou vojska do provincie
Pampanga v čemž je podporován
voji gen Wheelera Wbeato-n-a

Tímto postupem má býti za-

mezen povstalcům ústup na sever
Gen McArthur svedl boj a po-

vstalci který trval jsn půl hodiny
načež vtáhl do Poracu kteréžto
město bylo však liduprázdno
Naproti vojsku americkému tu
stálo asi 600 povstalců z nichž
nalezeno na bojišti to mrtvých
jeden kapitán a jeden komisař

filipínský byli zajati Američané
však také maji 5 mrtvých ale

tvrdí se Že někteří padli úžehem
slunečním a ne kulemi nepřátel
Angličané přišlí z tábora Fili

pínců tvrdí 2e mají povstalci v

Barubamu asi 7000 nových čín

ských ručnic

Z Manily se jeltt dále ona
nuje Íe posádka dělového čloaa
v face Oraai povstalci ftopadasl

POLITICKÉ

ť
z wwmirtooo

Ve schůzi vládního kabinetu

bylo jednáno o zprávách z Fihpia
ale neáosptlo se k žádnému za

věrku Přehlédnuty byly dále

erforavy učiněné ku slavnost
nímu uvítání adns Deweye a ode

vzdáaí mu čestného kordu Ko-

nečné bylo jednáno o cestě presi-

dentově na západ a ujednáno aby

vyjel 4 října z Washingtonu
hned po hostině na počest adm

Deweye a zdrzel se na cestách
asi 14 dní McKinleys manželkou

svou a některými členy vlády za-

staví se nejprvé v Galesburg 111

pak pojede do Chicaga odtud do

St Paul Sioux City a Aberdeenu

v Jiř Dakotě

~ Vyslanec mexický ve Wash-

ingtonu oznámil vládě naií že

president Diaz nemůže se súčast-nit- i

slavnosti chicagské pro nemoc

manželky Nechá se však zastu-pova- ti

ministrem zahraničných
záležitostí

t Havajský státní ' návladnl
Geir přijel do Washingtonu aby
se přimlouval u vlády za to by
na ostrovech bylo šetřeno ústavy

Spoj Států Hlavně se tu jedná
o čínské kuli jichž velký počet je
na ostrovech těch držen téměř v

otroctví Také je důležitá otázka
trestu smrti k němuž mnoho osob

na ostrovech Havajských bylo dle

tamních zákonů odsouzeno ač dle

amerických zákonů trestu podob-

ného nezasluhují Právní zástupce
Spoj Států však odkázal p Geara
na příští kongres který ustanoví

způsob vlády na Havajská

Německý konsulr Frankfurtu
zaslal vládě naší statistická data

vlády německé o zahraničním ob

chodu z nichž vysvítá že Ně-

mecko jest největším odkupníkem

Spoj Států Říše německá do

vezla v roce minulém z ciziny za

11295554860 zboží a vyvezla do

ciziny za 1954499000 zboží Z

toho obnosu největší číslo vyka-

zuje dovoz ze Spoj Států do Ně-

mecka a sice za 1208785500
zboží a vývoz za 179611000 Po

Sp St přijde teprve Anglie a pak
Rusko na řadu' Průmysl německý

je nyní velmi čilý hlavně žele-

zářský ale nedostává se surovin

k spracování

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Srážka vlakS

Na dráze New York Central ne-

daleko Auburnu se srazil vlak

osobní a nákladním při čemž tři
lidé byli zabiti dva smrtelně a 4

lehčeji poraněni Vlak nákladní

byl opožděn a hnal se plnou pa-

rou v před když v zátočině se se-

tkal s vlakem osobním — Na drá-

ze Northwestern nedaleko Wright
la srazily se dva vlaky při čemž

4 zřízenci železniční byli zabiti a

4 raněni Obě lokomotivy a ně-

kolik vozů bylo rozbito

Porada o Mvollováal

V městě Missoula v Montaně s

sešli zástupcové 17 států a území

aby se radili o zavodňování su-

chopárů amerických V ohledu
zavodňování se docílilo již mnoho
ve Spojených Státech ale zbývá tu

ještě daleko více Činiti aby aspoB
větší část pouští amerických pře-

měněna byla v úrodná role Zá-

stupcové tito mají se navzájem

poučili o různých způsobech za-

vodňování a výsledcích nabytých

mají pak nalézt! nejlepšf cesty a

prostředky k dosažení dalších cí-

lů Proto bude míti sjezd tento
účel poučný i pořádný totiž tbe-oretic- ký

i praktický

Mají ztratit! áonw
Ve státn Colorado v údolí

Stonewall se usadilo mnoho rodin

rolnických v domini že pozemky

ty náleží vládě Později se však

vynalezlo že údolí ono náleží k
údělu Mazwelloru a lidé ti byli
žalování co aquaterové neprávně
si půdu osvojující Soudní roz-

hodnuti také dopadlo v jejich ne-

prospěch a nyní mají být po-

zemků těch vyhnánu Farmáři oni
se však dobře zorganisovali a

ozbrojili chtíce mocí vzdorovali

rozhodnutí soudníma Z Denver

byl Um vyslán sbor maršálů spol-

kových aby provedli ras4k a

Admirál Dewey byl očekáván v

přístavu newyorském ve čtvrtek

jeho loď Olympia však se objevila
u Šandy Hook již v úterý ráno

po 5 hodině ' Poněvadž byla
mlha nemohla býti válečná loď

admirálova poznána až když se

mlha poněkud rozptýlila Nej

prvé spozorováoa byla od lidí

jedoucích po féře ze Šandy Hook

po New Yorku Jakmile bylo se

znáno že je to Olympie hrnuli se

všichni cestující na palubu' má

vajíce šátky a klobouky a provo-

lávajíce slávu Deweymu Námoř
níci na palubě Olympie shromá-

ždění pozdrav opětovali do čehož
se mísil hvizdot íéry což ihned

přilákalo mnoho lodí v okolí se

nalézajících Ihned se rozléhal

piškot troubení a zvonění se

všech lodí v dolním zálivu new

yorském což bylo opětováno na

pobřeží a šířilo se stále více podél
obou ramen řeky až veškeré oby
vatelstvo takto bylo zpraveno o

šťastném přistání vítěze manil-skéh- o

Baterie na Fort Hancock vy

pálila první salut 17 ran z děl na
něž Olympie odpověděla 21 vý
střelem a vplula do přístavu za
kotvíc nedaleko pobřeží Staten
Islandn Lodníci se jali loď či- -

stiti a admirál poslal na břeh člun
s telegramy do Washinstonu do
New Yorku mayoiu Van Wycko-v- i
a gen Butterfieldovi oznamu

je příjezd svůj Netrvalo to dlou-

ho a loď byla oblehnuta plavidly
všeho druhu z nichž se ozývalo
stálé pískání a provolávání slávy
Nejprvé se ovšem na Olympii do
stali novinářští zpravodajové na-

čež nebylo návštěvám konce
Ve středu zdvihla Olympie opět

kotvy a plula zvolna k Tomkins- -

villu přístavišti to pro válečné
lodi Plavba tato byla triumfál
ním vjezdem do přístavu dopro-

vázeným hlučnou dělostřelbou a

neustálým piškotem všech lodí
které se v přístavu nalézaly

'
Ko-

nečně zakotvila Olympie 'v čele

ostatního válečného loďstva které
se tu nalézá v řadě připraveno
jsouc ku parádě která v pátek
provedena bude K loďstvu tomu
se ve středu ještě přidružil křižák

Chicago který se vrátil z dlouhé

cesty na pobřeží africkém a jehož
velitelem jest admirál Howison

'

Při lodní parádě se budou podí-

let! následujíjí lodi: V předu po-

pluje policejní parník Patrol s ha-

sičskými loděmi New a Van Wyck
Hned za nimi popluje Olympia
podle níž parník Šandy Hook s

mayorem a zástupci města New

Yorku Dále budou následovati
v řadě křižáky Chicago a New

York bitevní lodi Indiána Mas-

sachusetts a Texas pak křižák

Brooklyn dělovice Lancaster a

a Marietta výpomocný křižák

Scorpion torpedice Porter Du-po- nt

Ericson Windom a Cu-shin- g

pět celních křižáků tři par-
níky dopravní hospitální loď

Missouri a několik lodí a námořní
milicí

Za touto řadou lodí válečných
popluje 95 parních yacht boháčů

newyorských načež bude následo-

vati jiné loďstvo obchodní Jak
dalece byly přihlášky učiněny
bude se v oddělení loďstva ob-

chodního nalézati asi 80 velkých
parníků asi 30—40 menších šrou-bov- ic

a asi 100 ještě dalších lodí
všeho druhu
U večer je celý záliv newyorský

osvětlen nesčetnými světly všech

válečných lodí tak že lze celou

hladinu přehlédnout! Město bylo

již ve středu cizým lidem pře-

plněno a dráhy udávaly že do-

pravily asi 600000 lidí do New

Yorku do středy kdežto v pátek
a v sobotu se očekává ještě větší
nával obecenstva Velko-new-ýo- rk

a nejbližším okolím na straně
New Jersey čítá asi 4 miliony oby-
vatelstva k čemuž se přidruží
během tohoto týdne ke dvěma
milionům lidu cizího tak Že to
bude obrovské mraveniště lidské
ve dnech slavnostních
V sobotu bude odbývána paráda

pouliční k níž se činí přípravy
velkolepé Celé město se zahalí
v slavnostní háv a v průvodu vo--j

jenských organisad bude asi třicet
tisíc mola Na tisíce sedadel je
zřízeno po ulicích kudy aa prů-
vod badá bírati

n

V

v

ii

ho bránila se udatně než loď

vydala V boji tom usmrcen byl

aejen' velitel kadet Wood ale

ještě pět z jeho mužů a jen čtyři
s Číňanem padli do zajetí Děla

aa válečném člunu se nalézala

čtyři a byla od povstalců dopra
vena do Malacu

JIŽNÍ AMERIKA

Z Caracasu se telegrafovalo do
New Yorku že tam byla vržena
bomba do vchodu státní budovy
která schodiště velmi poškodila
Nikdo ze státních úředníků nebyl
však v té době v budově tak že

výbuch nikomu neublížil
Z Limy v Peru se oznamuje že

se v okolí měst Canarave a Pocla-t- a

propadá zem v obvodu španěl
ské míle Tiž od 15 srpna byly

pozorovány v zemi velké trhliny
a od té doby se půda stále propa-
dá Návrši na němž se město
Canarave nalézá hrozí sesutím i s

celým městem

DROBNÉ ZPRÁVY

Guvernér Pingree v Michiga
nu prohlásil že nebude znovu
kandidátem pro mayorství ná-

sledkem toho že není naděje na
to aby bylo docíleno obecné vlast-

nictví pouličních dráh v Detroit a
snížení jízdného na 3 centy

V zahraničném odboru byly
vyšetřovány pověsti rozšiřované

jistým Bentheimem z Atlanta že

americký vice-ko- n sul Florschutz v

Coburgu byl tajným vyzvědačem
pruské vlády a shledáno prýv že
se" nezakládají na pravdě

Jak jsme již sdělili byl konsul

Lange v Brémách sesazen a sice

prý pro různé "nepravidelnosti"
Lange se hájí že prý příčinou k

jeho sesazení jest to že jeho ča

sopis který v Chicagu vychází
neschvaluje presidentovu politiku
rozpínavosti a imperialismu Vlá
da vyslala tam zvláštního jednate
le aby vše důkladně vyšetřil

U samého města Deadwood
v Černých Vrchách nalezeno bylo
nesmírně hojné ložisko zlaté rudy
a sice takřka na samém povrchu
V desíti dnech vydobyto bylqrudy
v ceně #50000 a to z hloubky 3
až 5 stop pod povrchem

(ZASLÁNO)

V pondělním večerním časopise
The Omaha Evening Bee" četl

jsem zprávu o politické schůzi
minulou neděli odpoledne v síni

p J Šimánka odbývané jíž účast-

něno bylo prý 300 českých voličů
Dále praví se ve zprávě té že jsem
vystoupil na

a platformu chtěje
býti prohlášen za předsedu schůze

byl prý jsem ale vyveden přítom-

nými občany Aby krajané naši

nebyli uvedeni v omyl lživou
touto zprávou prohlašuji že věc
ona měla se takto: Když přišel
jsem do výše zmíněné síně byl
jsem požádán abych schůzi před-
sedal načež vyjádřil jsem se by
návrh byl odhlasován zdali mám
schůzi předsedati Celkem bylo ve
schůzi 35 osobz aichž 20 souhlasilo
s návrhem abych schůzi předsedal
následkem toho vystoupil jsem na

podium chtěje úřad svůj zastávati
též k přítomným promluviti

Dříve však nežli jsem slova pro
mluvil přistoupil ke mně p John
Šimánek a zapověděl mně mluví-t- i

pravě že do této schůze ne-

patřím Abych se vyvaroval mno-

hých nepříjemnostem ustoupil

jsem ač nemusel jsem tak učiniti
ovšem neočekávaje' že tak drze a
livě bode se druhého dne v časo

pise o průběhu této schůze psáti
Tolik na vysvětlenou

Fr Urban

XIum n Žižkcu
Criaae dva litorrafováné obrazy

představující české velikány Husa a

Štika hodící ae pro spolkore a vefejoé
riataeati jakof i pro rodiny mime
arml m aJkIa4£ Prodirlme je oba po
Slao Mb cm prenil k Pok Zipada u
fcfmtmfc aa Petra Téawia

Cena 60 centů

Rukopisy Erilodvorsků a Zelenohorikí
íe snímkem několika listů Drvnčišího a '

Soutavou přednáSkou o nich od p J A
obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajemttvi tletinu na Porter Sauaru
Napsal B C Farjeooi přeloženo z

240 stran Ttlkého formátu Ce-

na 40 centů
Skolnl tákonu v Mebrasce ZřeStil Jan

Rosický Cena 60 cent

Ifotí Ment Krm napsal Jal Verne- -

bsahuj 576 stran cena 75 centů

Véiní lid velký román věhlasného ro
manopisce Ěugena Sue 1216 stran pou-
ze $100

"

Tajemný hrad Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centů

Chrám Matky Boii Pařili čili Esme- -

ralda spanilé děvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů

Otudnou itopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů

Diti kapitána Oranta jeden z ne] vět
Meh a nej poutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Vekleh tluibieh povídka z' dějin če
ských od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centů

Mezi proudy historický román z dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů

Bílá Hora aneb tři léta z třiceti histo-

rický román z dějin českých za války tři-

cetileté od Lud Rellstaba Cítá 1536

stran cena $100

Moderní otroci Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje 1120
stran pěkného formátu Cena 75c

Noti tajnosti paHlski Román od Pon-so- n

du Terrail I čás£ románu: "V saloně
a na galejfch" Čítá 608 stran cena 50c

Klub srdcových kluků Román od Pon-so- n

du Terrail II samostatná čásť však
zároveů pokračování románu "V saloně
a na galejích" Čítá 448 stran cena 35c

BHíná Turkynt Román od Ponson du
Terrail Třetí samostatná část však zá
roven pokračováni románu "V saloně a
na ealeiích'' Obsahuje 448 stran cena
85 centů

Bocambolo Román od Ponson du Ter
rail Samostatná čtvrtá část však zárovefi

pokračování románu "V saloně a na gale-

jích" Obsahuje 694 strany Cena 50c

Le&tlnský kovář
Před několika lety vydána byla v

Praze úchvatná vvoravná báscH Svato

pluka Čecha "LeSetínský kovář" Lí-

čeno t nf otrými tahy poněmčování
Českých dědin cizozemskými f&brikan-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám

a suplatf vzdor svůj íivo-c-

neboť za potiěmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báse3 psaná v sloha lehkém a přece
úchvatně zajímavém apúsobila veliký
rozruch Vsak ten trval na krátce!
Vláda ji stcmňsiovalaf Jen něco málo

výtisku před konfiskací rozprodaných
phslo mezi lid Jsouce přesvědčeni
le přijdem vstříc přání každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v
plném sněni konfiskované'10 vydánu
A v očekáváni ťra jsme se nemýlili
Během prvého roku rozebráno prve vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydaní druhé v mnohem lepší a doko-
nalejší úpravě a větším formátě nel
bylo prvé Básefi tvo?í knihu o 88
stranách a prodávána ii no 25ct Do
Čech se zaručením la 50c 1 druhého

vydáni (ana kniha valně těíií) za 65ct- -

K dostání za botové n
Pokrok Západ m

nauka Ne

Cechové a jejich zipa
o samosprávo

Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přednáška pod víle uvedeným
názvem kterou připravil p Im J Pal-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny r New Yorka a upravil pak pro
mř-síčn- ík

Midland Monthly Ten to český
překlad před tiky tvoří brolůrka 40

stránek obsahující vyobrazení Jana
Basa Jana Žižky Jana Amose Ko-Be-n

ského a Josefa Jangmana On
nouze 10ctfeba v kolkách Dva seiitj
ssěsířaíka Midland MSeataly rbsatm-ifc- f

tmiH předaálka v aajUcBA a


