
JPOKROK ZÁPADU

teto válce aspoň ao let mail zna
Z ČESKÝCH VLASTÍ

en 160000 mil V roce 1898 se

vystavělo zde 2 3i8 mil železnic aPREMO ROK 1900

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

tak jako po minulých 22 roků cenné prémie a sice máme
letos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve

Novým odběratelům zvláštní výhody

PRÉMIE ZDARIHA
4 I

Prcmio za doplatek
Kdo nepřál by ii řádnou 8 vedle uvede-

ných prémií sdartna má na vjber nókte
rou i následujících prémii za doplatek

Jlždávnoby- -

Atlas celého světa io naiím Prv
eaaaaaai aaaasaasBaaMH DÍOl OpatMtl
tiiíím čtenářům pohodlný s dokladný
atlM totiž mapy všech zemí na svété Jíž
dávno pátrali jame po ipiiu takovém
kterýž byl by důkladný a dokonalý a
v mírné cenfi a také již několikráte Jame
Zaopatřili některé na rkouSItu nabízejíce
je odběratelům oaiím Víak to v žádném
případu nebylo co Jsme sob6 přáli co
bychom rádi poskytli našim předplati-
telům Letos vsak vydán byl apia takový
kterýž v každém oblelu vyhovuje a
aplDnJe naíe očekávání jak v ohledu

tak I apolehlivoiti Atlaaovíem
že anglický ktetýž niMm odběratelům
nabizlme čitá celkem 193 stran z nichž
80 buda anglického popitu a 90 map 52
atran zaujímají mapy Severní Ameriky a
ovAem jest tu mapa Spoj Slátft mapv
víech jednotlivých států tak jako u
nady Kuby a Porto Rica Evropa is-ujf-

13 stran map a sice jak následuje:
Evropa Anglicko a Waleském Skotsko
Irsko Souostroví Britské Francie a Bel-

gickém a Švýcarskem Německo a Nizo-
zemím Španělsko s Portugalskem Itálie
Rakousko Švédsko s Norvéžskem a Dán-

skem Rusko Turecko Řecko a státy
balkánské Mapy Asie zaujímají test
stran Afriky Austrálie a Jižní Ameriky
po pěti stranách Mapy Jsou vesměs zře-
telně a pěkně tištěny se víemi opravami
až do letoika neboť jest to atlas nejno-
věji! Uto tydani Podobně i veíkerd
popisy provázející manv obsahu II nelnn- -

ta£ °P1 ' letos nbízíme čtenářům23 rolta i''n ki AA%

"Maio za ednu z prémií

I tosti dva kalendáře za jednu prémii Jsou to kalen
dáfe následující:

Občanský Kalendář ÍKkémtn°
rok 1900 kterýž mimo obyčejných částí
kalendářních obsahuje 13 povídek vál
niřeh i fertnvnýrh a mnnlaivf rfirntfrh

Jiných článků částečně poučných čá
stecne Humoristických ozdoben Jsa čet
nými vyobrazeními celostránkovými i
V textu Krámská rrm tnhntn klp'niUr
Jest a"S centů

Kdo by si nepřál
Mapy na místě jednoho

kalendáře a sice k vůli rozmani

Vinet prostonárodní kalendář na rok
1900 obsahuje 1!5 povídek a hu-

moresek nepočítaje kratší 1 delší články
poučné Obsahuje též hojně a pěkných
vyobrazení a velký obral titulní Krám
ská cena tohoto kulendáře Jest též
85 centu

Oba tjto kalendáře dáváme za Jednu
premii

dva kalendáře tomu poskytneme
kalendáře mapu kapesní kterého

Států Tyto mapy jsou nejnovější
závodu tiskařského Rand McNally

v

veiKosti 14x21 palcích mapy
mapa Oklahomy 26x34 a mapa
každé mapě jest seznam všech

obyvatelstvo každého místa okresní

dojista milá mapa vlasti své í

koliv z následujících států: Arkansas California

různých StitU Colorado Idaho Illinois Michigan Montana Obio

Pennsylvania Oklahoma Iowa Kansas Minnesota
Missoun N Dakota South Dakota Texas Washington Wiscon
sin aneb mapu celých Spojených

z proslulého
& Lo kterýž jak známo má v oboru tomto pověst nejlepší Mapy
tj_i vr _ _ 1 _ - 1

mano moniany a odou uavloi jsou
ostatních států jsou 21x28 palcích

Spojených Států 22x32 palců Při
měst městeče- - a pošt vykazující
sídla expresní a železniční společnosti pošty na kterýchž se vydá
vají poštovní poukázky telegraíní stanice dráhy a vůbec veškeré po
učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 50 centů

Mapy Čech Každému je

proto abychom přišli vstříc přání našich před- -

MoraVV a SleZSka Petitů připojili jsme ku prémiím též mapy
— vlastí českých totiž mapu Cech 1 mapu Mora

vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme za jeden z kalendářů To
tiž kdo si přeje tyto obě mapy na
mu ochotně poskytnuty

ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ "ízíme všKm cei°roíníra
Poplititělům na jeden z

menité výhody v hornaté vlasti a

její prúsmycích a jsou osobně
i odvážní a což hlavní bude

věcí znamenitými jezdci a ještě
znamenitějšími střelci už od chla-

peckých let Transvaal nemusí
se nikdy třásti před Anglií neboť
sama povaha lidu anglického opí-

rá se každé politice ministrů an-

glických jež by sáhala po svobod-

ném státu transvaalském neboť

první sáhnutí po volnosti Trans-vaal- u

bude prý pro domorodé

kmeny jihoafrické signálem ku
všeobecnému povstání

Svatoluk Čech Slavný náš bá
sník český Svatopluk Čech ienž

pobyl déle tří měsíců v Paříži
vrátil se právě do Čech Jak jest
mu asi v té situaci národa v níž
se nyní ocitl jemu autoru "Písní
otroka" jemu jenž napsal "jsme
cizí z vůle láje — v nás beztrestně
smí bušit každá pěst'!" Jak cítí
asi pravdu verše svého nyní? Své

doby byl Svatopluk Čech na
zvolen jako kandidát

protestní v jeho volbu vtělil se
všechen náš odpor proti Vídni

Nebylo by na místě opakovati nyní
volbu tuto? — Prvním dílem Če-

chovým jež má teď býti ve svazku

vydáno má býti "Roháč báseti
ve formě dramatické vyličující
trudnou kapitolu z dějin národa
českého o jednání národa sklárna- -

ného s věrolomným králem Zig-munde- m

Památce Daniela Adama z Vele

slavína Dne 18 říina bvlo tomu

300 let co skonal Daniel Adam z

Veleslavína slavný český knihti
skař a nakladatel mistr na vyso
kém učení pražském jehož význam
v písemnictví českém hlásá histo
ne slovesného umění zakladatel

první vydavatel pravidelných
novin K uctění památky tohoto
vynikajícího muže postaven bude

_t__" 8 1 V - a
v odci veiesiavine u rrany po
mník Základní kámen k němu po-
ložen byl slavnostně dne 15 října
za velké účasti pražských spolků
a obecenstva O významu a pů
sobnosti Daniela Adama z Vele
slavína promluvil spisovatel J M

Hovorka

ZAJÍMAVOSTI

i Z Mexika bylo do Spoj Stá
tů přiveženo v minulém roce za
dva milliony dollarů surových
kůží

I V Sbaronu Pa- - se započalo
se stavbou obrovské ocelárny kte-

rá bude vyžadovati nákladu tři

milliony dollarů

8 Ve Spoj Státech se vyrobí
ročně 8omillionů gallonů kořalky
největší to výroba všech zemí

I V Indianapolis ioyletý sta
řec Moses 'Hedges zmlátil svého
7iletého syna Bezpochyby že
se mnoho nebránil

HWn a as

1 jiz 81 společnost akciová se

zabývá výrobou samobybů (auto
mobil) a dohromady mají v podni
kách 430 millionů dollarů

I Bývalý "fajtýř" Rob Green
stal se kazatelem baptistské církve
v Bostonu kdež teď v kostele na
Shawmut ave se fajtuje s čertem

aby mu jeho stádečko nerozbánČl

I Ve Washingtonu se nalézá v

katolickém semináři tolik noviců
že ač byl značně zvětšen nemají
všichni ještě dosti místa

I V Oklahoma City se těší nej- -

lepší právnické pověsti Laura Ly-kinso- va

pocházející z indiánské
krve kmene Shawnee Vyšla te

prve loni z indiánské školy Carli- -

slovy a již si získala zvučné jméno
mezi právníky

! Dcera admirála Cervery byla
zasnoubena s Mac Kinleym sy-

novcem skladatele hudebního
Hermana Bendera

I V Německu docházejí ameri
čtí strojničí a dělníci velké obliby
a stile jich tam přibývá V Ber-

líně prý se totva nalezne továrna
kteri by nezaměstnávala žádného
amerického dělníka

3 Americké stroje elektrické
docházejí stále větší obliby v Ja
panu a ač se Němci všemožně při- -

čifiují o prodej svých strojů v té
zemi přece je Um americké stroje
všude vytlačujL

I V Cincínnati bude v brzku
dohotovena továrna kteri bude
vyráběti sudy a jiné nádoby z dře-
věné massy pomoci lisů hydrau
lických Poněvadž cidoby ty
budou pevné úhledné a laciné
vytlačí asi brzy sudy a nádoby
dělané ze dřeva

I Spoj Stity mají nyní asi přes
187000 mil železnic kdelto vle

letos jich bude mnohem více ne
boť železárny americké mají ob

jednávky na 305000 tun ocelo

vých kolejnic pro dráhy americké
Nové dráhy se staví na všech
stranách vzdor tomu že stavba
jich jest mnohem dražší než v lé
tech minulých

I V roce 1886 nalezli angličtí
prospektoři prvně zlato na místě
kde se nyní nalézá Johannesburg
v Transvaalu a v roce vzrostlo
město ono na 30000 obyvatelů
Nyní jest to veliké město se vším
moderním zařízením které se roz-

kládá na ploše 6 čtverečních mil

Kdyby se byli sami Boerové tehdy
uchopili těžby zlata a nenechali
si tam usazovati anglické dobro-

druhy nemuseli míti nyní válku
na život a na smrt s Anglií

8 V New Yorku byl odsouzen
do robotlrny pro tuláctví 73letý
Henry Cheever který sepsal pod
jménem Si Slocum mnoho rozmar

ných {povídek pro mládež Byl
vojínem ve válce občanské a v lé-

tech 1863—65 zastával úřad pro-vos- t

maršála (profousd) ve Wash-

ingtonu Když byl odsouzen

pravil soudci že by měla vláda
pobiti všecky starce kteří překro-
čili 50 rok stáří a nemohou se
více o sebe starati

V Iron Mountain Mich

byli tři horníci zabiti předčasným
výbuchem dynamitu

V Columbus Neb zavedeno

bylo na křižovatkách železničních
elektrické výstražné znamení

Zvonky u tratě umístěné zvoní

jak se vlak přibližuje a nepřesta-
nou pokud nepřejede

Na sjezdu ryrabitelů nábytku
a psacích stolů v Chicagu bylo
usneseno zvýšiti cenu svých vý-

robků 010 procent
V Meriden Conn zastavilo

600 dělníků práci v továrně na

lampy poněvadž jim řiditelstvo
nechtělo dovoliti aby v poledne
o 5 minut dříve zanechali práce
by si ruce umyti mohli

V Baltimore zemřel 28 října
Ottmar Mergenthaler vynálezce
sazečského stroje zvaného lino--

typ Byl rozen v Německu před
45 léty a zemřel na souchotiny

Ve Springfieldu Mo si vzal

před nedávnem 7oletý Kessee 15-let-

Doru Garrettovou za man
želku ta mu ale za týden utekla

T #

iNyni aostaia rozvod od starce a

přiřknuty jí byly 14000 na vý
živu

Osbornova továrna na hospo
dářské stroje ve Filadelfii vyho
řela 28 října 1 s vedlejší továrnou
na měděné a mosazné výrobkv
Skoda obnáší asi {140000

Poručík Parker od dělostře
lectva odejel do New Yorku aby
tam činil zkoušky s novou třaska
vinou nazvanou thorite již vy-

nalezl dr Tuttle Osvčdčí-l- i se
třaskavina ta bude jí použito na

Filipinech proti povstalcům

Ve Filadelfii má býti z roz
kazu vlády zavřena schuylkillská

_

továrna na výrobu vojenských
a ' 1 a A w

siejnoicroju asi 1500 zen nej
více to vdov po vojínech bude
tím zbaveno výživy V době vál-

ky se Španělskem pracovalo tu až

3000 dělníků nyní jest však zá
soba obleků pro vojsko dostateč
ná tak že jest potřeba výrobu
zastaviti

V Benson Minn šla 76Ietá
Franková v neděli do kostela a

vylezla na nákladní vlak na cestě

stojící chtíc přejiti přes trať
Vlak se zatím hnul a dovezl babi
čku do 30 mil vzdáleného Will-mor- u

odkud ji odpoledne přivezli
zase zpět do domova

Užírán brltlckým vojskem
v Africe

Capt C G Dennison la mám da
eelé Africe co 7elitel oddělení kteréž
zajalo pověstného rebela Galiabe Dne
4 listopad! 1897 píie s Vryburg Beěu
sole: "Nelil jam se vydali na poslední
naii výprava koupil jsem zásoba
Chamberlala' Oolie Ctolera & Diax
rboea Re medy kterou Jwta poufíral
sám kdyi Jsem uenil vnitřnosti v po
řádka I dával svým lidem a v kaidlan

případě osvědčila se velepraprinoa"
Jim prodej ve v tech lékárnách

Moha vás aaseitl potto aa tfl nMn a
miaviu ewu a panu: post vas Ma

loba aatkoatke Také j mém aa
prodej tři rtu katby k uftni n Mi aaa-ileh-

nyai amaji a ryaaraai v Wlim-- h Splaé nnrf
af trk4mkt alovaik kWt twto aoJriUf a

): aoila m aa akteka PW arai
aaiwaa: AUT pa BSM w imk m nfa
Statkoa CkJaafB lil MS-- lr

PfedpldcejU $rvm přátd&m tub

tndmým do CtcA Botpoédřť ttoji

Posvíceni v Moravské Ostravt
slavilo se letos hodně vesele Du

kazem toho jsou výsledky rozjaře- -

né krmášové (posvícenské nálady)
tři vraždy dvě samovraždy a celá

řáda těžkých a lehkých poranění
na těle Vše to sběhlo se za dva

dny V noci ze soboty na neděli

14 října zavraždil nádenník Gu-re- ci

v Horních Polích bydlící se-

kerou svou manželku matku jed-

noho dítka — V neděli dne 15

října večer utloukl v cihelně p
Vítka cihlář Bisaga svoji ženu

načež ji polonahou hodil ďo jámy
asi 6 metrů hluboké — V pondělí
16 října uhodila žena 'jakéhos

polského dělníka zaměstnaného v

cihelně Piontekovo u Lhotky
svého muže motykou do hlavy tak

že tento za nedlouho zemřel —

V neděli dne 15 října zastřelil se

v parku na staré střelnici obchod-

ní příručí Jan Antel rodem z Li-

tomyšle v Čachách Týž posled-
ní dobu byl bez zaměstnání což

asi dohnalo jej k sebevraždě —

Ve Vítkovicích zastřelil se 15 říj-

na jistý Emil Polák mladík 20

roků starý z neznámých příčin

Před narozením zabila Jazyko-
vá nařízení byla vjdána již roku

1897 avšak celní úřady obdržely

prováděcí nařízení K nim teprve
letos na jaře a tiskopisy teprve
pTcd několika týdny Nyní jsou

jazyková nařízení zrušena aniž by
se bylo ještě počalo podle nich

Nový doklad o státni-

cké moudrosti rakouské!

Utanfil se k smrti Do hostince
v Michli kde uspořádána byla po--s

vícenská zábava přišel také 65-le- tý

zedník František Šroubek

Po 8 hodině večerní vstoupil
Šroubek do taneční síně se svým

čtyřletým vnukem s nímž se pu-

stil do kola k nemálému potěšení
hošíka Pojednou stařec klesl na

podlahu a když tanečníci k němu

přistoupili shledali k nemalému
úžasu že Šroubek vypustil ducha
následkem ochrnutí plic

Poíár továrny V kartounce

firmy S Taussig v Kutné Hoře
vznikl ohe3 který zničil celý zá-

vod kromě skladiště zboží Pří-

čina požáru není známa

Dví diti se utopily V jedné vsi
okresu krumlovského přihodily se
v jeden den dva nešťastné přípa-

dy jež všeobecnou pozornost
vzbudily Ve světnici hospodáře
Schlaegra stál sud vodou naplně-

ný u něhož hrál si půltřetího léta

starý synek jeho Rudolf který
nešťastnou náhodou dostav se k

okraji sudu spadl do něho a uto-

nul V týž den a ve stejné obci

spadla malá Hermína Radlerova

do vodní nádržky pro drůbež zří-

zené a u domu obytného jsoucí a

beze vší pomoci nalezla ve vodě

smrt

Dvi dítky uduíeny Politování

hodné neštěstí stalo se onehdy na

Žižkově jímž zmařeny tam byly
dva mladistvé životy lidské An-

tonie Strejčková 23letážena tru-

hlářského pomociíka opustila
svůj příbytek a uzamkla dvéře na

klíč zanechavši tam dvě své dítky
a sice 4letého Karla a 1 1 měsíců

starou Růženku a odebrala se do

Prahy Malý Karlík pohrával si

v bytě kdežto jeho sestřička spa-

la v dětském vozíku V době mat-

činy nepřítomnosti způsobil Kar-

lík oheB sirkami Plameny za-

chvátily dva polštáře na posteli a

částečně zničily i slamník a jednu
židlí Hošík patrně ulekl se ohně

a schoval se do kočárku v němž

sestřička tvrdě spala Obě dítky
nalezly tam předčasnou svoji smrt

Dr Holub o vilce transvaalski

český cestovatel dr Emil Holub

jenž plných jedenáct let v těch

krajinách strávil kde nyní válka

propukla musí na každý způsob
být znalcem tamních poměrů i

povahy tamních kmenů a proto
mole věru podat úsudek svůj o
tom jaký průběh může válka ta
míti a kdo může ▼ nízvítizíti
Proto byl také dr Holub otázán

jaké má mínění o nastávající vilce
a dal b!Z obalu za odpověď le
válka aama nebyla by ani tak zlá

kdyby neměla do sebe hrozné ná-

sledky Jak dr Holub tamní

kraje Křováků Bečuánů a Mata-belc- ft

zni Cekají prý tamní kme-

nové jen na pffleiítoBt aby zdvi-

hli se proti nenáviděné nadvládě

Angličanft a společně s Transvaal-c- i
a Oranjenci střásli se sebe jbo

anglické Dr Holub prorokuje
Transvaalcflm rozhodný prospěch
a vfclzství nedopnstí-l- i se takti-

ckých chyb neopomenoo-l- í svého

výhodného postaveni vykořistit

Lzxl od pcJÍ:kn pckad dr Ho-!-:

x% ť-- rzU a Trtiívwld k

Moderní Otroci VeleponUr? román od
B V Htckluidera Obsahuj 1120 ftran fikoé-n- o

formátu Cen 75c

Zločin a láska L Crlme de Jean Mtllnrr-- )

Hornin ol t m Daodeta přel J Bororj íiU
Su0itnn CenaSOe

Besedy slovanské Dii i o i itr obs
hoje Gogolovo hlitor kozáckea pa?ír Tin
Buln cen 30c Oil II o 151 tr obsáhaje blrt
poTÍdky t r 1813: Nájezdy od Mr!lvkijho a

poiidko Hámoř-jl- Nikitln od téhot splsoratele
On dílo II SUe Ob díly s tuh vázaná dohro-

mady u jedno premll

Chrám matky Boží v Paříži im Eme- -
ralda spanilá divče cikánská Hornin světo-

známého splorstele Vlkt Hugo Čítá 533 rtr
cen 50c Tajemný hrad v Karpatech
VelvDuntavý román od povietnábo mmanopiac
francouzského Jole Verne--a 19 stran Cena
25c Oba tyto romáiif ca jedno premll

Po půlnoci VťlepootaTj román ve tfveb

dílech od Vic Vlek 470 velkých stran Cena

10 centi
Dědictví Axtékor román se tlvot n dale-

kém sápsdi americkém ve S dílech Sepsal
P Duplessls 878 velkých s(rao Cen 00c

Děti kapitána Grant Jeden nejviuicb
a nejpoutavtjlicb románt Jnlla Verne-- s Zaují-

má 712 str Cen 60c

KOTJ Monte Kristo Xspinavj román s dt
jln povstání 1'brách od Jnles Vernes 57

stran Oeos 75c v " ?

LIBUŠE Výborné knihy vycházející

věiii statistiku tak že jest to kniha
v každém ohledu nad očekávání cenná
Tento stl as t prodáváme za $100 vSak co
premii jej poskytujeme všem celoročním
předplatitelům za nepatrný doplatek 25
centů

U-I- LX
JS-

-X X Každým rokem do--
voific iiaaiciiiie cnazi nas dotazy a

poptávkv o náatěn

mapy zdarma ZTJL SE
ávěTkeTnaDV různých států ma--

i
ící po straně druhé mapu celého svťta
apy tyto jsou rovněž jako mapy kapesní

nejdaklsdnějsl a nejdokonalejsí ze vtech
vydávaných z věhlasného závodu Rand
McNally & Co a krámská cena ieiich
jest 8200 kus Jsou lo mapy tak zvané
sekcionální totiž mající naznačené hra
nice sekci hranice townsblpQ a ieiich
jména a čísla hranice a jména v&ech
okresů všechny řekyokresni sídla tištěné
silnějším písmem všechny dráhy všech
na města a posty vsecbnv potoky i Jeze-
ra atd Mapa celého světa na
druhé straně vykazuje všechny pevniny
more prouny vseenny aoieziteisi města
a stručné popisy všech zemí Každý
čtenář kterýž poněkud ebee sledovati
události denní měl by míti tuto mapu při
ruce Odběratelům v místě poskytuje
tuto mapu V CEÍTÍ3 $200 co
premii k celoročnímu piednlacení ti-ol-

-

zxd x&avrxxxav Odiěratelům na ven
kově zašleme jí za náhradu 20c výlohy
zásilky Můžeme posloužili manami ná
sledujícím: Nebraaka 61x34 paL Iowa
48x36 Kansas 66x32 Minnesota 40x56
Missouri 48x40 Severní Dakota 50ift
Jižní Dakota 62x86 Wisconsin 41x58 a
Spojené Státy 66x46
ťamatulte tuto dvoudolarovou mami

můžete o držeti co premii xdaLTiaaav
loexe vielto doplat3cra a pouze
jen kde musíme nésti značně vysokou
výlohu zásilky po expres- požadujeme
20 centů náhrady ku krytí téže

saloně a na gale jích román
šesti

dílný ze života paíiřského od francouz
ského spisovatele Ponson du Terrail
Román tento čítá přes 8200 straa a krám
ská cena jeho v Čechách jest zl 1380
rreapiameiam co premii nabtzeme týž
za doplatek pouze 1 100
The Story of Bohemia by c Edmund

Marnice Nejnovíjit nejlepif dílloy teké vy
dané v Ml anrllcké Rozdileny on na lt kapi
tol nejdftlezitijifm dobéra v dijinácb vinována
jest lét nejrětli pozornost a aev1ce mleta jako
dobi vjrina Českého stá La době reformace a
dobi Mlohorrké Jest to dílo aejea historická

nýbrl ziroveB I kritická a s cenu! potMen! bytl
mizeme k nám spravedlivé Zanjimá SSS atran
má vyobrazeni mapn čecb t Moravou a opa-
třeno jest ka knnel dokladným rejtríkem dle
nibol snadno vyhledat) lze kaidoa osoba o kte-
ré je pojednáváno Cena sp in pikui vázaného
Sl-- aneb ve skvostná polomarokové vazbi
llTS Co prsmll poakytojem jej najím odběrate
lim za doplatek n cenin ve vzb obyčejná a za
ll ve razbi polomarokové

Tajností paKÍké od Bugen Sne splso- -
vstele Věcného lid ' M8lmandra" fMtl

áky" "Prorokovinl oenda" jiných srétozná- -

mýck děl Jsoo to 4 dily v dvoa svszclck v do-

bré vazbi eelé to veliké dílo vázané e prodává
po ftoo se záellkos Vszb asm stoji z dolar
aeb vyle fto prémie za doplatek 75c

Palackého Dějiny národ iekébo č
Cbách na Moravi Kula lenlo natH do knihov
ny katdébo Čech neboť snáU dějiny roda evébo

jest Povinnosti každého Ctyry díly velkébo rov- -

máto stran Co premii nabUfme nalita
řienáHm z velmi snitenos cena totli viechny
dily nevázané za doplatek 8100 Váaaaé za 88 to

NEOBYČEJNÉ VÝHODY

NOVÝM PŘEDPLATITELŮM
1 Ealdf BOrý uredDUtiuLz llw u t

predplad as celý rok beď a drojtjdul Pokrok
Západa MsO aoeb a nikovtoa Americko

80 ohdrK eaaopls do nového roka zdarma
Z rotní předplatné bude kaldy kvitován U da
aonee rota awn

8 Mimo to kai1f nov Břadiltni iifzvláltnl premll kUril samota má tas rolníka
pradnUtoébo to 4 valkf rorné faatmilý
sváný (V BtlOme tt raJeiíek l_a 1
eházl ayal v Knlbavaá Amailcká HoaUa tsnlo
ys aellvata paKaskdaa od fraar i

a da Terrail Poaáatdrá i~h jih _
alcai Jede uMáf díl tast samostataf avaak
vaseka dukrssudy tvoH jadiaf eslek Jeaa to
d!lj BáslsdaKd: 1 Taianatl PHIaka ans —

88eaati 8 KMsb Srdcovfch Klika um
cena Si ovatá t HHatid Tsrtyrf 4a) ste e
8V 4 Koeaabolo 881 atraa av- - o
ve véassi 848 atraa eaaa 83 a 8 Bláasa B#d--
—ay wu straa v eoa tOe Ceikem My bdrH
kaldý aavf afedolatltel bab ah—s if
ý romaa svíce aed tt sirénách kterýs V
ekáct prodtrá as aa 18 d 80 kr éplai ItlaVsBa
v zrrcaau raiHi %aKMa
Tskovi aábtdka plad poa a výkrado jaa

pra nové pMpUUtala kleti as as bWaaef rok
předplatí pUtltt badá Jaa pra krátký taa
HMeslaculaaaakazka Adresa Jedaodie:

KsUBI láPADC
OMAHA KIB

Preeime anaasratta evé anaai 1 'n ruansZásada BeadMrajt a táta neealrW
áMdk a vyWdmH K aby ss adbáraZTI

a Mime léta avláitaf ami la
fedolsOtil vnařlH Uh t „ T7- - ~- - — # - Bcafriv aasra
ed wMsis s rýbvadrf smýtí a4kraiH4aá

stsimsaea ssmMamaéaee lim a

nákladem Libuše poskytujeme
těm kdož na celý rok

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

místě jednoho z kalendářů budou

Elba a Waterloo historický román od F
Stelle Cena 00c

Mezi prond historický román déjln Če

ských sice s dobr předcházející války bnsltská
a lícící pomíry tebdejil k ranění v lidu pana
jící jei vedlo kooetne ke válce od AI Jiráska
Cen 00c

aeoezpecne Mjemsui román mel od
Cha Rt-a- cen 40c Tajemgtrí zlócloa
naroner square román i angl a 40c

Oha tyto romány ta jednu premll

Osudnou Rtopon velepooUrý román od ob-

líbeného romanopisce Brn Gaborlnu Obsahuje
41S str Cen 35c T clzfch HluŽbach po-

vídka dějin českých vypravuje Alois Jlráwk
neJslavnfjH uái novodobý novellsta Čítá 250

stran cena 80c Ob splsv la jedna prémii

Školní zákony v Xebnuce NejnovSU!

opravené a aopluěu vydáni ZčellUJan Rosický
Cena SOc

ťamauf čeašych emigranta Vypsáni
osodft prvnicb prisUhovalet s Cech do Ameriky
Pavodni spis p Toroáe Čapka t porodními
vyobrazeními Obsshuje KS stran Váz 75c

Rukopisy kralodvorský a zelenohorský
se snímkem několika liatá prvéjllho pootaron
pfednálkoo o nich od 3 A Ollveiiuaa Cen
25c LeSeURSky kOVár básel Srttopl Čech
dle povodního v Bakoosko zkonflskovného vy
dáni Citá 88 stí Cena t5c Ob tyto spisy as
lednu premll

1900 se předplatí ZDARMA TéŽ

Ročník 21 - otesti román upral M A

Slmácek — Kreaby {rty napsala Tereaa Nová
ková— Pozemský prach novel od Zofle Podlip
aká — Mezi vybnsnd blat povidk od Josefa
Branná — Kniha novel napsal J H Hovorka
— Celkem í srazí 6 o 1124 stranách

Ročník 22 — Ketnlk Halabord romáa od

Vác Vlřka 8 svazky
— Číst srdce (im jsi zhfe

lilo potidks od J D Konráda— Květiny a leny
poridkr V Lntické - Kniha povídek od K V

Rais — Vfesová vila povidk a hor od Vinca

elary Lnilcká— Celkem 7 srazk a 1308 str

Roěaík 23 — Černá Jeaero román mldéb
srdce od Vác Vleka I svazky— Pfemye! Otuku
IL román od iod Podllpskd 4 svazky — Kov

povídky od Boceoy Vikové Kunětická - Celkem
7 svazki 1184 atraa

Roěaík 24- - Dví povídky a malomiatskébo
tlvota aapsal P Bertta — Sel tká črty ad T
Svatovi — Dvi historická povídky 8 Hl posáeta-loat- d

Jas Braaaa - Slávia českých len podává
Ter ffováková DQ I od aejaUriích dob 4a
znovazroaeai národa eaekáaa I svazky — Ze

rréu pra svit ad H i Kroebaar Celkem T

svaaka (ilajkick 1144 susa

Roěaík ti - Obsáhaje aásiedajíet spley:
Harmísa od 8 Hellera: Ha piaerti pidA ad
R Bvo bodové Stará piarC ad a Podllpská
Heta BoMsaWa pHk'd a fraareaukeae ad
A B Sarfe aerta I tála ad P X Rvakady TJ

Dvoa Kaaoari ad I D Ksarida Květiny a
8--ay ad V Utlcká Celkem f svaskl a 1188

atnaáca

Roěaík ti - Pavfdky Rileey Svobodové
148 straa — Počátky a kaaca Had puftí dvi
pavidky ad Rtaa Jsrkovskébo 188 straa— Ze stl
ni a jast áid abrasy ae Hrot lidí aapsaU
Vlasto Pltraarava 188 atraa — Dvi nevelly ad
oaa Podllpská ISt straa - Výchova rsdtnai pra
aate rodife a vyclnsatela sepsal Vic ttabrtel
8 straa - V bilém évarci roatéa ad Vasca-slev-y

LaJkki Z8I straaw Celkem 8 svaskl a

Roěaík 27 — Jaa Banda ti t D Kaat-ráVt-s

niasa ad Sed Podllpská čity m sauVei
OaHt Safl TtUf' 0VR4flraV Dnorái ptVfCMVfVVal %

jtad pavidky ad SmalsWva Jarfcevskébe Tfl
aVawM piliklaay ad Taz) sTmakiié KvMay
a áVrny ed Vaneeslsvy LazVaA 'Kytfce tfetl) 1

i Oinsmaaiié Bniaki Ceikeai T

Ročník 1 — Dví matky román od M Ž

Švarcové— Vynikající feny mimo kruh rodinný
od Lad Btmáckové — Rodina jeji Staroni ra-

dosti od Hed Bmnerur —Johana Rol mttála

manželka Jiřího s Poděbrad od Lul cké- - — Cel-

kem lest svazká o 1283 stranách

Rvřník 4 — Ten pravý román od M Žofie

érarcové 4 dily — KkJoUký hoch román od K

riygará Kartenoré t díly Celkem 6 svazká

obaabo jtci 11)44 atraa

Rořník 7- - Vinec vavřínový román od Vác

Vleka třetí vydáni kuib o 884 stran

Ročník 9— O slávt herecká román od J J
StoBknvskébo t díly — Aneika Přemyslova hi-

storický romáa od Žofle Podlipaká tdily— glav- -

aý dra klstorický obra od AL Jirásk- a- Povíd

ky a léhá aiesta od V Laiické Celkem

svukt obsahá jících 0W straa

Račaík 10 -- Trii U Hrote romáa anflic- -

kába 4 WD Makepese Thekrys preL V

Moarsk svaskt beaaajfdck 14 straa

Račaík H- - Jarosbrv étevnoezOstorický
nataa 4 toS Pdllpeki svaiky-V- ýl a výas
reetáa ad V Lafická I svazky celkem 8 svaaka

roSstr
Roěaík 17 má aWk aiMaJ!cf : Dr po--

vMkf od Pr Hertteea IM straa - Zmínka pov
AI Jtráeka 184 stra- a- Z oaMafOných mist

caksovarská brázky s4 MA áiaaácka 148 straa

polská povídky a avelly PhMII
AnoBt Rekvah plakký 148 straa— Z aa ná
rodní syímtasatl éVaamá (rty od Terezie 9o--

edkovd 148 strsav— SeloaMaa feeaáa od V ki

184 straa Celkem 8 evackt IOM str

Rofaík 18 -- Kcvolaica povídka ad Aloise

Jiráska - Cpotluky od Karoliny Hvétlá -
r fezsMt rakrararai avtdka ad K A Siaá- -

Cka — Kál drahý sbor kasaorterjeká pevidU
lliiky Kraenaorká — Drobná povídky ad

oany KaaCttcká - Veeeld poeidkr edO
— Olkeai 8 svsaka IlOtatrva

RoCBÍk lt — aawaradv Torném e4 Vic
Tltka 8 svazkl - BratPi aawvia ed iisaácka

I svazek — Celkem 8 svaaka 1184 straa

Roěaík SO — Povídky 4 P Berfteea —

Z aserl ana aaráika ad V B" iaaMvaká--

ka—Prdw lásky rnaaéa ad ž Pd!issM-ťk- la

y aaaořská aarasy (rty a assdsU s ila V

jmb-- t svasky —Bmáa aa bajUti a

aa fnsásdsá vilkačky evropské tem dohromady pornu $169 rvAséV SkaJka


