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PRÉMIE PRO BOK 1900 Promio za doplatek
Kdo nepřál by ti žádnou 1 vedle uvede-

ných prémii zdarma má na vy bér nfikte-ro- u

z náaledujtcicu prémii za doplatek

Atlas celého svita inálmpiíaždému z našich předplatitelů ať starému či novémuK 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

Rybičkovu knihu "Přední křisiie-t- é

národa českého1'? Rád bych
do ní nahlédl k vůli některým
datům"

Málo dní na to došla podbo-řanskéh- o

učitele zásylka z Čeře-nov- a

obsahující vedle krásné

štiky a tučného kapra následující
řádky:

"Milý příteli!

Přijmi skrovnou ukázku čeře-novs- ké

vodní fauny kterou jsem
Ti slíbil při naší nezapomenutelné
přátelské besedě "u bažanta" v

Praze opoždění laskavě omluv
tím že jsem čekal na lovení na-

šich rybníků které aastalo teprve

Novým odbSratelům

PRÉMIE
Pvt kalendáři za jedna z prémií kalendáře a sice k vůli rozmani-

tosti dva kaleadáře za jedau prémii Jsou to kalen- -
za 1 prerall daře nasiedojfcf:

opakoval ještě čeřenovský přítel
určitý slib že pošle v několika
dnech štiku a kapra ' Po vřelém

obejmutí a políbení rozešli se po
svých bytech
Pan učitel v Podbořanech těšil

se po svém návratu z Prahy sku-

tečně na slíbené ryby Slib kol-legů- v

byl příliš určitý než aby
jej pokládal za pouhou frási Měl

poněkud vlohy k labužnictví a

ryby náležely opravdu k nejmilej-ší- m

jeho lahůdkám Tvař jeho
zářila tedy po několik dní před-

tuchou blahého požitku a paní
učitelová studovala již kuchařskou
knihu aby uctila manželovy mi-

láčky způsobem nejdůstojnějŠím
Ale aadějná tato nálada začala se
kaliti a na vrch klubala se nemilá

myšlénka že soudruh čeřenovský
náleží k těm přečetným lidem na-

šeho bezcharakterního věku kteří
se řídí příslovím že "slibovati je
pansky ale plnili chapsky" "Ně-

kolik dnů' přítelem ustanovených
již se proměnilo v týdny a slíbe-

ný rým na "sliby chyby" proháněl
se asi dosud vesele bůh ví kterým
rybníkem čeřenovským

Podbořanský kollega snažil se

přes to zachovat si víru v ryzosť
přítelova charakteru a omlouval
ho tím že asi na daný slib jen
pozapomněl Aby paměť jeho
osvěžil napsal mu konečně dopis
jehož hlavní obsah byl asi ten:
Dávno nepotěšil se tak jako přá-

telskou jejich besedou v Praze
každé slovo tehdejší rozmluvy
tane mu posud živě na mysli a

budí v jeho srdci blahé ohlasy
zašlých zlatých dob Rád by

Obbaský Kileiiář T4XykéT°
rok 1900 kterýž mimo byčejaýca části
kalendářních obaabuje 13 povídek via
ných i žertovných a množství rnzayrh
jiných {lánků částečně poučných čá
slečně humoristických ozdobea Jsa čet
nýtni vyobrazeními celostránkovými i

v textu Krámská cena tohoto kalendáře
jest 33 centů

zvláštní výhody!

XDAJBLMUL

Vinet prostoaárodnl kalendář na rok
vusi iBOO obsahuje 15 povídek a hu-

moresek nepočítaje kratší i delší články
poučné Obsahalo též hojně pěkných
vyobrazeni a velký obru titulní Krám
lká cena tohoto kulendáfe jest též
89 centů

Oba tjlo kalendáře dáváme u Jednu

prémii

Illinois Michigan Montana Ohio

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

obyvatelstvo každého místa okresní

těchto map jest 50 centů

roiiz mapu ecn 1 mapu Mora

Kdo by si nepřál dva kalendáře tomu poskytneme
na místě jednoho kalendáře mapu kapesní kterého-

koliv z následujících států: Arkansas California
Mapy

různých Států' Colorado Idaho

nim opatrní
nasftn řteniífftra pohodlný a dfikladnf
atlaa totiž mapy všech zemí naivíté Jii
dávno pátrali jame po ipiiu takovém
kterýž byl by důkladný a dokonaly a
v mírná ceně a také 112 několikráte lame
zaopatřili některé na tkouSku nabízejíc
je odběratelům n&Mm Věak to v žádném
pHpadu nebylo co jame tobě přáli co
bychom rádi poakytli natím předplati-
telům Letoi vlak vydán byl ipii takov
kterýž v každém ohledu vyhovuje a
aplnuje naíe očekávání Jak v ohledu do-

konalou! tak I tpoleblivoiti Atlaaovtem
že anglický kterýž na(m odběratelem
nabdlme čitá celkem 1M atran a nichž
00 bud anglického popiau a 90 map 62
traa zaujímají mapy Severní Ameriky a
ovuenu jeai ta mapa opoj otatn mapy
viech Jednotlivých atátfi tak Jako 1 n
nady Kuby a Porto Rica Evropa ňá

13 stran map a aice jak aáaleduje:
Evropa Anglicko Waleakem Skotako
Inko Souoitrovl Britaké Francia a Rl
glekem a Šrýcarikem Německo a Nizo
zemím Spaněliko Portngalakem Itálie--

Rakouska Švédsko s Norvéžekem a Dán-ake-

Rusko Turecko Řecko a státy
balkánské Mapy Asie zaujímají Šest
stran Afriky Austrálie a Jižní Ameriky
po pěti stranách Mapy jsou vesměs zře-
telně a pěkně tištěny sevsemi opravami
až doletoSka neboť jest to atlas neno-věJ- M

leto tyianjj Podobně i veškeré
popisy provázející mapy obsahují nejno-
věji statistiku tak že jest to kniha
v každf-- ohledu nad očekávání cenná
Tento Btlast prodáváme za 1 00 viak co
premii jej poskytujeme vSem celoročním
nřednlatilťlílm za npnatrntf rlnnlainb ok

centu
Každým rokem

nástěnné cházl nás dotazy a

poptávky o násten- -

mapy idarma r„ gkrásné a velké mapy různých státu ma
líci no straně druhé manu celého avřtn
Hapy tyto Jsou rovněž jako mapy kapesní
nejdukladnějSi a orj dokonalejší ze vech
TvoftvancH z véhlasnébi závodu Rand
McNally & Co a krámská cena jejich
jest 300 kus Jsou to mapy tak zvané
sekcloQ&im tom mající naznačené hra-
nice sekcí bránice townibiDu a jelich
jména a čísla bránice a Jména viech
okresu všechny fekyokreaní sídla tištěné
aiinejsím písmem vseenny draný všech
na města a posty vseenny potoky t jeze
ra atd Mapa celého světa na
druhé straně vykazuje vieclay pevniny
moře proudy viechny důležitější města
a stručné popisy všech zemí Každý
čtenář kterýž poněkud chce sledovati
události denní měl by mlti tuto mapo ph
ruce Odběratelům v místě poskytuje
tuto mapu V $200 co
premii k celoročnímu pfedplacení VT31- -
ně sloima Odběrstelfim na ven
kově zašleme ]í za náhradu 30c výlohy
zásilky Mfižeme nogloužiti manami ot
sledujícím: Nebraka 61x34 pal Iown
48x36 Kansas 56x32 Minnesota 40x56
Missouri Vixw Severní Dakota 50x36

Jižní Dakota 52x:i Wisconsin 41x58 a
Spojené Státy 66x46

1'amatujte tuto dvouriolarovou mapu
m&žete o držeti co premii xdaxrmrn
oezs vseao eaoA atiiru a pouze a
jen kde musíme nésti značně vysokoav-- j

Pennsylvania Oklahoma Iowa Kansas Minnesota
Missouri N Dakota South Dakota Texas Washington Wiscon- -

sin aneb mapu celých Spojených Států Tyto mapy jsou nejnovější
a nejdůkladnější z proslulého závodu tiskařského Rand McNally
& Co kterýž jak známo má v oboru tomto pověst nejlepší Mapy

Idaho Montany a obou Dakot jsou
ostatních států jsou 21x28 palcích

Spojených Států 32x32 palců Při
měst mestečeic 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

MlDY čfiCh Každému je dojista milá mapa vlasti své a
'

proto abychom přišli vstříc přání našich před- -

MoraVY t SleZtka Potilo připojilj jsme ku prémiím též mapy
——— viasu cesKycn

vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme za jeden z kalendářů To-

tiž kdo si přeje tyto obě mapy na místě jednoho z kalendářů budou

mu ochotně poskytnuty

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

vyionu zAsiiky po express požadujeme ~+ť
20 centů náhrady ku krytí téže 'v

V Omaze jest spoleCnost nazva-a- a

"Philosophical society1' která

dbývá občas přednášky v nichž

se pak vedou rozličné rozhovory
Minulé neděle odbývána byla

přednáška společnosti té v budo-

vě veřejné knihovny a za předmět
tozbovoru bylo vybráno porovná-b- (

mezi bratrskými podporujícími

jednotami a náboženskými spolky

Zahajovací řeč měl G R Rath-fcn- n

v níž pravil:

"Znal jsem mlynáře který aá-lei- el

k jeďjotě bratrské a zárovel

byl také zpěvákem v církevní

bcL Jednou ho stihlo neitěití
tak že byl připoután k loži po ně-

kolik měsíců Jeho spolubratři
církevní vysílali za jeho uzdravení

modlitby k nebesům a prosili bo-

ba aby rodinu ubohého trpitele

eopouštěl by bladu a bídy ne-

trpěla Mezi tím co se bratří cír-

kevní modlili nosili bratří pod-

porné jednoty členu svému týdní

podporu zjednali mu zkušeného

opatrovníka v nemoci přihlíželi k

lomu aby se mu dostalo řádného

ošetření a půjčili i peníze rodině

jeho aby bídy netrpěla
Po 6 měsících se konečně mly-

nář vy stonal a plnil opět dále své

povinnosti Jeho církevní bratří

se pak honosili tím že jejich

modlitba došla vyslyšení v nebe-

sích tak že těžce nemocný bratr

byl na živu zachován Poukazo-l- i

na něj jakou moc má modlitba

že nemocného zachránila před
hrobem a rodinu jeho před bídou

Bratří spolku podpůrného neříkali
nic jen se těšily z toho že ne-

mocný se opět pozdravil a že se

stal opět spásobilým ku plnění

povinností k rodině své i ku spol-

ku- Vše co bratrská jednota vy-

konala bylo považováno za vyko-al- ií

bratrské povinnosti a nikoliv

za xásluhu A přece spatřujeme
'zhusta že náboženské spolky a

církve brojí proti bratrským

podpůrným jednotám hledíce je

poikodici ba zničiti"

Po hlavním řečníku se podílelo
a debatě více pánů mezi nimiž i

Wm Falber který pravil mezi

jiným:
"Nemám ničeho proti církvím

Idyž však člověk přijde do neště-

stí potřebuje rychlé pomoci a tu

mtčcha neb slib do budoucnosti v

tom příštím lepším světě mnoho

aespomabá Spolky podpůrné

poskytují okamžité pomoci a co

se týče té budoucnosti nejeví se

ta nebezpečí že by ohrožovaly

vyhlídky svých členů na nějaké to

posmrtné blaho"

Ve schůzi té bylo přítomno i

mnoho dam které jevily veliký
souhlas s vývody řečníků Je to

důkaz že mezi Amerikány jsou

aáhledy svobodomyslné hojně

rozšířeny u obojího pohlaví že

však se rozhodně nevysloví proti

proti náboženským obcím Činí

to jen tak na polo aby na sebe

hněv knčží a jejich stoupenců ne- -

nvalili Může se to ovšem nazva-

li snášenlivostí náboženskou ale

když se uznává že Člověku více

spomůže spolek podpůrný než

náboženský pak se může již ka

ždý člověk dovtípiu že lidé ti po
valu jí náboženské výkony za zby
tečné jen Ze to neřeknou

Dva dopisy

Eumoreekii Napsal Svat Cech

Dva venkovští páni učitelé z

různých končin Čech přátelé z

mládímeškajíce současně za svými
záleZitostmi v Praze sešli se ná

hodou večer v hostinci

Oba přátelé rozjařili se příjemně
apomínkami ze školských let (

snad také výtečnou chmelovinou

Za hovoru vylíčil druh druhu též

okolí svého působiště Učitel z

Podbořan rozhovořil se o krásných
a rozsáhlých lesích své krajiny

pak i o hojnosti zvěre srsnaté a

perná té kterou jest tamnějšf okolí
soZehnáno Kollega z Ceřenova

vychloubal se navzájem množstvím

velikých krásných rybníků a bo-

hatstvím rozmanitých ryb jímž

vyniká jednotvárná jinak krajina
iebo působiště Příteli podbo--

lanskému uklouzlo Ze jsou ryby

zamilovaným jeho pokrmem Kol

kra Eefenovský ihned prohlásil

le přítele zajisté neurazí poíle-l- i

a skrovný dárek v podobě po-
-

lldni Štiky a pěkného kapra
Soadruh sice odmítal rozhodně

izt tak veliký avšak onen trval

za svém al podbořanský kollega

fZlži&f jeho tlb mlčky sice ale

a rxLUáett v&čaým přijal

tt dávili jc£2o jiných Ví

crJ5 a vjIj kzzzlíi bostiac v

r" 3 tžžžzZZL lít ttlki

ROMÁŮ A JINÝCH SPISŮ

Moderní Otroci Velepontavý román od

B V Hacklandera Obsahnje 1 1 tran píkné- -

bo formátu Cena 75c

Zločin a láska L Crlme de Jean Mallory)
Bomán od tm Daodeta pHl J Boror? Čítá

SOBitran CeoaWc

Besedy slovanské Dii I o iu tr obw

hnj Gogolova hlator kozackoa povtiť Taraa

Bolha cena 9c Dii II 0 161 obeahaje blít
povídky s r ISIS: Kájezrfr od MarliTakljko a

povídka imof jík Nlklttn od teboi aplaoratele

Cena díla IX 3Uc Oba dílj a tuba Tiianá dobro- -

ladjr za jedna prémii

Chrám nátky Bosí v Parisi cm ame- -

ralda apanllá dere clkának Bomán avtta--
mimtho aDlovatele Vikt Bago Cit ĎS ttr
Cena tsc Tajemný hrad v Karpatech
Velepoatarf román od paTěrtnéBO rauBepiaee
fraaeoaeakiho Jalee Varae--a lt stran Cena

Sfc Oba tyto romány aa Jedna přemi!

F pfiUlOcL VelepotUry román ve tfeak

dlltck od Vác Vleka m velkých atran Cena

SOeaatt

Dědictví AStékiv romáa te liveta aa dale-

kém západě americkém ve S dileeb Sepaal

p Dupleaala (71 velkých atraa Cena 0c

Děti kapitána GraaU jedeo a nejTětiteh

a aaJponUvejlieb rotnáai Julia Verne-- Eeajl-mánta- u

Cena Cle

Harf lonte Krist Kepfeavy román a dl

jm povetánt v Chfáen od Jolea Verne a S7

atran Cena 75e

v těchta dnech

Co píšeš o smutných poměrech
u vás mohl bych s malými vari-

acemi opakovati o naší krajině
Také v našem revíru je mnoho
škodné zvěře z níž bych leckterý
kus chutě vzal na mušku kdyby
takové pytlačení pro nás ubohé
učitele nebylo nebezpečné Ač

se chovám velmi opatrně mám

zde dosti nepřátel — a jak víš

mnoho psů je zajícova smrť

Teště za mého příchodu do

Čeřenova byl zde společenský
život v pěkném květu ale přišlo
několik divokých vepřů a spusto- -

šili nadějný sad

Což dělat? Skutečný život jest
jiný nežli si jej představuje jinoš-sk- á

obraznosť ' Kupujeme si své
budoucí povolání jako zajíce v

pytli Když jsom byl nezkuše-

ným mladým zajícem viděl jsem
v učitelském stavu jen samé světlé

stránky nyní arci poznávám že

má i trampot a lopoty víc než
dosti Avšak těším se tím Ze

konám práci záslužnou a Ze ani
v jiných stavech nelítají pečené
koroptve do úst

Že jsi stále zdráv působí mi

upřímnou radosť Mne v posled
ním čase pokoušejí "běhy ' obá
vám se aby to nebyl hostec

Býval jsem jindy na nohy jako
jelen Arci pružnosť mládí jest
ta tam! Svízele stáří úž a úže

zatahují kolem nás svoji léč sme-

čka starostí je nám stále v patách
a z nenadání vynoří se před námi

krutý lovec Smrť aby nelítostnou
ranou skolil uštvanou zvěř

Z dítek svých mám za to ra-dq- sf

Všechny jsou zdravé a

svižné až milo Nejstarší Lidun-k- a

Je dívčina švarná a čiperná
jako srnka a mladší prohánějí se
vesele kolem nás jako křepelky
Trhají mj teď právě péro z ruky a

ukazují na vůz který čeká již

před školou Pojedu a rodinou
do okresního města Tam přece
udržuje několik intelligentních
mužů trochu svižnější společen
ský ruch mezi nimi vynikají
zvláště tajemník Zvěřina lékárník
Macek a dr Tetřívek Dnes od

bývá se tam akademie při níž

bude účinkovat! také vzácný praž-

ský host výtečný Slukov Mně

by ovšem byl ještě milejší zábavou

takový večer jaký jsme spolu
strávili tehdiž "u bažanta"

Těší se upřímně na nový Tvůj
dopis a v duchu objímá Tě vřele

Tvůj věrný přítel B C

Douška: Rybičkův spis jsem
někomu půjčil pošlu jej v něko-

lika dnech - Nemohl bys mi půj- -

jčiti navzájem "Lovcovy zápisky"
od Turgeněva?
Právě čtu Ze se konečně do

stane do sněmu návrh Kvíčalův —

byl věru již nejvyšší čas!''

Byl-l- i podbořanský pan učitel

stejně chápavým jako čeřenovský

jeho kollega není mi povědomo

Byn jednoho obchodníka ohfoského

vyléčen t chronického průjmů Syn

můj trpěl po leta chronickým prú
jmem Před nějakým iasem přiměl
jsem jej k tomu aby užíval Chamber
lain'a Collc Cholera & Diarrboea Be

medy Po využití dvou lábviček pěti
centových byl vyléčen Dávám toto
vysvědčení v té naději že někdo jenž
podobně trpí je bude ěíit a bode mu

prospěšným Thomas C Bower
Gleneoe O TSm prodej ve všech lékár-

nách

Iostarejte se
O tUl0UC1108t

wvýcli rodin
prtetoupeaini
k rocrétTeBéma

ranili & hobld
Jeal vyplácl pojletné

prtvoA m ryobl

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Klesají Mjeanatelé

aayvfca tattort Vketeé poé--
amaaa--

Do aodietjeoeU taky neb uiltt)
I C ROOT

OMAB4BZS

l IRIIÍC Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
"P" těm kdož na celý rok iqoo se předplatí ZDARMA Též

zůstal se starým přítelem ve stá-

lém osvěžujícím styku a navrhuje

aby sobě co nejčastěji dopisovali
Z Ceřenova došla odpověď

provanutá stejnou srdečností a

souhlasící radostně s myšlénkou

přítelovou — ale o štice a kapru

nebylo v ní ani potuchy
A zatím představovali si oba

tito vodožilci fantasii podbořan-skéh- o

pana učitele den ode dne v

podobě lákavější a víra jeho v

ryzosť povahy přítelovy klesala

víc a více V listu následujícím
učinil již dosti zřetelnou narážku

na nezdravošť krajin hojností

vody oplývajích která ho vůči

blížící se choleře naplSovala sta

rostí o přítele čeřenovského ale
i tato narážka zůstala bez účinku

Tu chopil se péra do třetice a

napsal tyto řádky:

"Milý příteli!

Každý Tvůj dopis působí na

mne jako svěží vánek na poutníka
vlekoucího se v dusném mrtvém

vzduchu pustým krajem prostým
stinné zeleni a chladivých vod

Společenské poměry v naší kraji-

ně jsou bídné nad pomyšlení

Bylo by třeba nějaké bystré štiky

aby vpravila trochu Života do to-

ho mrtvého hnijícího rybníka
Ale našinec — coZ může činit?
Nechce-l- i upadnouti do sítí všude

nastražených musí nevoli svou

zavírati v nejtajnější aitro a mlčeti

jako kapr
Vidíš-- U k tomu jak rozliční ne

poctivci a sobci loví v tom kalnu

jak opestřuí své mrzké udice

klamnými vnadidly a vrhají otrav
né kebule mezi lehhověrný ne

uvědomělý lid: vidíš-l- i to vše

musel bys mít i rybí krev aby

spravedlivým hněvem

Avšak pomoci prozatím není

Nám učitelům nezbývá než pečo
vati aby mládež rukám našim

svěřená vzrostla v pokolení zdar

nčjší které by z toho bahna vy-

plulo do čerstvějších a jasnějších
vod a dovedlo se vyhnoutt ve

škerým potměšilým keserům i

vrším

Nemaje zde sourodé společno
sti trávím prázdné chvíle hudbou

a četbou Z politických časopisů
odbírám "Národní Listy'' v nichž

se mi zvláště líbí íeuilletony dra

Ryby Leckdy mne arci naše po
litika zlobí zdá se mi že by
celému národnímu Životu našemu

dobře posloužila ona štika o níž

jsem se zmínil nahoře

Ve svých svízelích a starostech

těším se ještě tím Ze jsem zdráv

jako ryba Přeju si jen abych
mohl rozmnožili své skrovné služ-

né jako Kristus oněch pět chlebů
a dvé rybiček písma

Leč musím již odloZiti péro
Svíčka dohořívá v domě všechno

spí a půlnoc je blízka Venku

svítí měsíc jako rybí oko a kolem

mléčné dráhy třpytí se hustě hvěz-

diček jako zlatých jiker — víš Ze

nemám básnického talentu a pro-

mineš mi tedy ono málo poetické

porovnání
Bod zdráv!

Těší se na Tvůj nový list a po-

zdravuje Tě srdečně

Tvůj starý přítel A B

DonSka: Nemii snad náhodou

prodáváme je a sice odběratelům

Máme na skladě následující ročníky:

Eiba a Waterlo htorlcký román od F
Stolic Cena BOc

Mezi proudy hiatorlck román a dfjln
a alce a doby predebázejíci války balti-k- é

a líeici poměry tebďejtí a kvaoenl v lida pana-líc- í

Jel vedlo koneíoí ke válce od Al Jiránka
Cena 00c

Nebezpeěaé tajemství román a anjl od

Cha Rrade: cena 40c TaJemHtrí lléČJna
aa Parter Square román a angi cena 40c

Oba tyto romány aa jedna prémii

Osada Step velpootavj román od ob-

líbeného romanoplaca Brn Gahorlaa Obnehoje
410 atr Cena Stc T etaíoh slaibáck po-

vídka a dějin tekyeh vypravaje Alola Jiránek

aejelavnijol ni! novodobý aoveliata Čilá tu
atran cena SSe Oba epley aa jedna prémii

&klaí sákmy v Hearasee Nejnoveta!

pravené a doplatné vydáaf ZMtll Jan Koelcký
cena tOc

Památky ěeakýek emit-raa- ti Vypaábt
eada prvních prietékovalea a Cech do Ameriky
Ptvodai epia p Tomáta Čapka f porodními

vyebraneníml Obaabaje 1CS itran Váz 75c -

Baklgy kraUdrmký a seleahnký
ae anímkem několika Hati prvějUho a poutavou

prednáikoa o nleh od J A OHverloea Cena

Sc LcAetíaský kvář báael Svatopl Čecha

dle ptvodníbo v Rakooaka akontukovanébo vy-

dáni Čiti SI atr Cena SSe Oba tyto apls aa

Mna prémii

po 50c neodběratelům po 75c

Ročník ti — Štfetl román napaal M A

Šimácek — Kraeby a {rty napeala Tereza Nová-

kovi— Pozemaký prach novela od Žofie Podllp-

aké — Hni vyhnend blat povídka od Joaefa

Branná — Kniha novel napeel J U Hovorka
— Celkem 7 evazkt o 1124 etranieb

RaČník 22 - Setník Baíabnrd romáa od

Vác Vítka I avazky — Čím ardca tim jal zhre

lilo povídka od J D Konráda— Květiny a zeny

povídky V Lntické - Kniha povídek od K V

Kaina — Vfeaovi víla povídka a bor od Vlnce-alav-

Lollcké— Celkem 7 avazki o 1201 itr

RaČník 23 — Černé jezero román mladěni
aroce od Vác Vítka t avazky— Pfemyel O toku
IL román od Žufle Podllpaké 4 evaaky — Nov

povídky od Boleny Vlkové Ktnětlcké — Celkem
7 avazki 1184 atran

RČBÍk 24— Dvě povídky a maloměetekébo

livota aapaal P Herltea — Belaké erty od T
Svatové— Dvi hletorické povídky a lit pozftata-Ine-

Joa Branná — Slávia teakýck tea podává
Ter Kováčovi Díl I od aejetarlích dob do
znovuzrozeni národa taekébo S avazky — Ze

evita pro avět od R i Kronbaor Celkem 7

arnika (iiajickh 1144 atian

Ročník 2ó - Obaabuje aiaMajid epiay:
Hermina od g B Hellera Na platiU pídi od

R Svobodové SUrá plafl od S Podllpaké
Meta Holdeaaova přek ad a fraawakébo od
A B Směa lerta i lala od P X Svobody C

Dvou Kocoura od i D Konráda Květiny a

lény od V Lollcké Celkem 7 evazkl a IIM
atrmnich

Ročník 28 - Povídky Buzeny Svobodové

142 atraa — PoUtky a konce Nad pr jpaed drl
aovidky ad Staa Jarkovakébo ItO atran— Ze atl-a- i

a jaaéi lid obrazy ae ti rola lidi napeala
Vineta Pittaorova M atraa — Dvi aovelly od
Soda podllpaké US atraa — Výchova rodlnaá pro
aate rodlre a vychovatele aepeal Vác Oabriei

atraa — V bUéea dvorci romia od Veece-aarr- y

LaBcké t atraa Celkem S evazkl a
llaf etraaica

Roěaik 27 - Joa
riéa niaaa ed Soa rodltpaké čvty aa apoleé- -

eMarttg ta TJfaWy aMWtO1 DCafafft fVfMaTaVfVfal 41

jbaé aovUky od Staadaleva Jvfcmkéhe Tři

leaaké palebtaay ed Toaaay evfcova KfOtUy
a aaay d Voaeeomvy LaaVaé (Kytiee tfed) B

ed Oimaiiaied Braiakl Celkem 7

eiajiadi im

V salone a na galejích román
eBaa_ mmm mm Šest-

idílný ze života paiířakého od francouz
akého spisovatele Podrod du Terrail
Román tento čitá přes 8300 atraa a krám
ská cena jeho v Cechách jest al 1880

Předplatitelům co premii nabizeme týl
aa doplatek pouze i00
The Stery f Bohemia by c átdmnnd

Marnice Nejnověji! a nejlepii dijl&y Ceaké vy
dané v Mi anflieké Boedéleny íaoa na II kapi -

tol a aejd&lelltijlim dobám díjlnich vonovina

jest til nejvltll pozornoat a aejvtee mlate jako
dob vývinu (eakébo ítita dobl leformaea a
době biloborské J't to dílo aejea hJntorlcké

nýbtl cirovefl 1 kritické a a (ebol potUenl býtl
mUeme k nin apravedllvé žaajlmi 13& stran
mi 40 vyobreaeni mapa 6ecb a Moravoa a opa-tf-n-

o

jeat ka konci dikledným rejatfikem dle
ní bol pudao vyhledat! lae kaldoa oaoba o kte-

ré je pojednirins Ceaa ap ta pěkně vizeaébo
tl50 aneb ve skvostné polomarokové vaibě
117a Co premii poakytojem jej nelím odbéra te
lftm aa doplatek Tě centft ve vaibě obyčejné a aa

II ve vazbl polomarokové

Tajnotitl pařížské od Kořene Bae eplao-vatel- o

"Věcného lida" "Salamandra" ' Deti
ieky" "Prorokovini oenda" a jiných avltoaai-mýc- h

děl Jaoa to 4 díly ve dvoa svaaeich v do-

bré vazbě a celé to veliké dílo vázané ae prodivá
po $too I se ziallkoo Vazba sama stoji za dolar
neb výle Co prémie za doplatek 75c

Palackého Dějiny DÍtode coakébo v Ce-

chách a na Moravě Sple tento patfi do knihov-

ny kaldébo Čecha neboť znátl dějiny rodo avébo

jest povinnoatl kaldébo Čtjrry dily velkého a

UHS atran Co premii nabiztma naMm

Ctnairim za velmi snilenoo ceno totli všechny
dily aevizané za doplatek li00 Visané zs S SO

NEOBYČEJNÉ VÝHODY

NOVÝM PŘEDPLATITELŮM

1 Kaldý Borý předplatlUla který ae ayal
'

předplatí aa celý rok boď as drojtýdnf Pokrok
Zipaďa tt W aneb a Knlbovroa Americkoa
IS 10 obdrtl laeople do novéno roka zdarma
Za rocni předplatné bude kaldý kvitován al do
konce roka ni

Mimo lo kallý nový předplatitel obdrfl
zvliitnl premii kterii samotná mi rang rotního

předplatného to Jeat velký roman Ineťdilný
zvaný "V saloně a aa fraJeJích" kterýi vy--
cnizt nyní v Knihovní Americké Komin tento

je se livota paHikébo od fraac aplaovalele
Poneoa da Tcrral) Pozšetiri ze leetl dili a
okhl jeden kaldý díl leet aamootatným avtak
věechay dohromady tvoři jediný celek Jaoa to
dily aáelednici: 1 Tijoort! PFilake V atraa
(Oceati 1 Klub Srdcových Klakl 401 atraa
cena SS eenti S Uřilni Tarkyně 448 atraa oaaa
SV é Rocambolo 081 atran tOc o-- Rocambolo
vo vězeni MS stran cena 13a n I Bliaoa

O atran v ceně SOc Celkem trdy obdrtl
kaldý nový pMplaUtel teato obrovaký teetldU-n-

romin o vlco ad ttO atranieb kterýl v Ce-

ch ar h pmdávi ae za IS al 1 hr Bblaě (dania
co premu a 1 oaroaa zapaaa
Taková nibidka plul ponte a výhradní jen

pro nové pMplatltolo ktefl aa aa badoad rok
předplatí a pUUtl hada jea pro krátký tas
Fllte st o tiale aa akizka Adroaa jedaodaěr :

ntfB-Dn-v llklnt- -
OMAHA MSB

ProeleM apoeoraěu avá aooy kkřl Pokrok
Zipoda neodbírají aa tato aoeaUml výbodaoe
aibidka a vyhidaMa Jo aby os adMnleU atelL
S Mimo léto svliMal prosilo mUe al aevý

predpUUtel vyveHU jedlé kteraakotlv a OBOrh

it nebizieat a rýmradad B9rfu wGAtmUikn
aaokytajoaa led vlký romia "Věcný ftd~
ohhjoalha ř—iaiylsna tateaa tm aaooaooal
Jaoovlta Beaaéa teato Bal UM okre en
jefce Jaatto

Refník 1 — Dvě matky román od K
—Vynikající fcny mimo kruh rodinný

od Lad Šlméíkové — Rodina jeji itaroati a tt

od Bed Bremerové—Johana a Roimitila

manželka JIKbo Poděbrad od Lalické — Cel-

kem kat avazkft o 1253 atranich

Ročník 4 — Ten pravý román od M Žofie

Švarcové I díly — SkjoUký hoch romáa od K

riygaré Earlénové t-- díly Celkem avukt
obaasijlci 10M atraa

BeČDÍk 7— Věnec vavřínový romáa od Vác

Vleka třetí vydáni 6 knih o 164 atran

Ročník B_ o alivé bererké román od J J
StaBkovrkého t díly — AnHka Přemyalova

romáa od Žone Podllpaké I díly —81av-a-ý

dea klatorický obraz od AL Jlráaka— Povíd-

ky a malého asiata od V Lužické Celkem

avaikt obaahejtctch IC99 atraa

RoDÍk 10 — TriiMi tivota romáa a anglic-

kého ad Va Mak-pea- ea Tbeckerayo PreL V

B Masrek f eveakt obaabajleich KW atraa

Kolník 1 1— JaroeUv Šternberk kietorlcký
romáa od Žule Psdlipeké 4 avazky-- Výl a výie
romáa od V Lollcké I avozky celkem t avozka
KOI atr

Ročník 1 7 mi obeah aáaledajt : Dvi po-

vídky od Pr Berlteea loX atraa—Zrmanka pov
od AL Jíra ke 1M atn- a- Z opolUnýck miat

cakrovanké obrázky od MA šimiCka 11 atraa
Sebrané poleká povídky a aovelly Pretoiil
Arnoit Sckvab Polabtký 14t atran— Z aaat ná
rodní ipolecnoetl drobné (rty od Terezie

1 atran— Selomeaa romáa od V La-

lické M atraa Celkem avatkl 1010 atr

Ročník 18 — Nevolnice povídka od Aloiee

Jh-áa- — rpomtnky ad Karoliny Rvěté —

V leaacek cukrováni porídka od M A Blati-tk- a

— Kál drahý abor hamoriaUcki povídka
od BUIky IriAoaoraké - Drobné povídky ad

Boleny kanětirké — Veeelé aovidky od O Ko

aukekébe— Celkem avacki IKK atna

Rdtok lt — Santoafady roatéa ad Tác

Wka I arazkl Bratři aaeeU ad ílaaiíka
1 rraaek — Celkem avwki im etraa

leěaik M — PMky ed P Harltaaa —

f med pMi obricka ad V aeie iaaaeveké-ka-

Pré meky roaaiaed L PedBaeé-C- Wn

my pabarahé ataaay crtp a paeaaC aeaaala V

itaeaamy min a aesma a


