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je sknlečni nápadná

Jslto viík iofatl viímá si

přelev4lm svobody politické j#t
pfirozeno ie nemůže věnovali ob

ifniblio místa literatuře A skutečně

zmiňuje s o literatuře pouze tam

kde těsně souvisí a politikou obsír
ně vypisuje ničt-n- l protestanské liu
ratury české jakož i znovuzrozeni

českého písemnictví přtid sto lety a

jeho vlivu na osudu českého národa

Nejmenuje Vrchlického ale za te
Kollára Celakovskábo a nad jiné
Havlíčka

Nad české dějepisce vyniká p Vi

kers tím že jo svoboden i smí říci
čirou pravdu třeba tu a tam se nelf

bila Vickerse nehlídá ani censor
ani česká šlechta jako Palackého ba

ani dům císařský ne a lak neoslýchá
se oVickera mluviti pravdu vžude

neváhá na př za nepravé prohlásili

jisté podvrženó listiny kterými dům

habsbursky snažil a snaží se dokáza- -

ti své zvláštní nároky na českou ko

runu

Náboženský boj v Čechách spino- -

vatel taktéž bedlivé stopuje i hlodá

jeho kořen hned v prvých počátcích
křesťanství v zemích koruny české:
v tom že křesťanství přineseno bylo
do Čech z východu a nikoli z pano
vačného Ilíma Husitství pak je mu

přirozeným výsledkem srážky české

no svobodného ducha s panovačno
stí římskou

Spisovatel vúbeo vždvavžudy vy

stupuje ve svém spisu jako zastance
zásad lidskosti a svobody proti tyran- -

ikyra choutkám ar církve aC NčmcJ
Ji rodu habsburského

A poněvadž ve své Předmluvě k

Dějinám svůj program zevrubnft vy
kládá přineseme na jiném místě

překlad Předmluvy aby laskavý čte
nář z vlastních slov Vickersovvch
seznal jeho ušlechtilé stanovisko
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pravé názory o snahách právech a

požadavcích naších pomocí těchto

později do širších vrstev sířeny býti
mohly

Z přihlášek dosud došlých lest
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prár ktfrá niAtin bi mobatné
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cuon4rolní
Mám přl sbou první otik 'f)ó

Jiir ktfré Jem proíetl dokod jeítl
byly v rukopis i chci laikavébo čte
n4ř apoA iiileini nemírnili s no

vými Déjintrni nulli se mu ocitnou
v parloru na stole Nvoúckáre
nikdo podrobného kritického roibo
ru— na ten je zatím £ati dosti
Kniha p Vickersova vyjde jak

známo nákladem podnikavé vydava
telnké firmy Ch II Sergcl A Cot
která vydala již radu dějepisných
děl Um tory of Bohemia bude ob

sáhovali 764 strany velké osmerky z

čehož 742 strany ztajme text 0 ú

vod a 6 index V přílohách bude

mapa Čech Moravy a 8lczkaa20
ilustrací podobizny vynikajících Če

cha rodný dam Hunův husitské
zbraně 2enké peníze pečeti atd
Celé díb rozděleno jest velmi

případně na 30 kapitol jejichž ně

které názvy tuto podávám poněvadž
z nich bude zřejmý ráz i směr díla:
I Zeměpisné poměry 7 stran II
První obyvatelé První výboj ílíma
nav 17 str III Příchod Čechův a

jejich politické zřízení 0 stran IV
Cechové zaujmou místo mezi národy
8 st V Rozdělení německého císař-

ství a válka s Ludvíkem pobožným
5 st VI Odloučení se východní cír-

kve od západní a její poměr k Če-

chům Válka s Němci 18 at VII

Vnitřní správa česká 13 st VIII
Slavná éra Břetislavova Admini

strace česká přísně domácí a místní
23 st IX Vratislav Kehor Sedmý

Čechy stanou se královstvím 17 st
X XIII Otakar II 61 at XVII

XVIII Vzrůst husitské reformace

Koncil kostnický Mučennictví Hu

sovo 43 st XIX Husitské války
25 st XXI Úpadek českého náro

da 1 st Pét kapitol XXIII až

XXVII věnováno jest válce 30lté
a její pohromám kapitola dvseátá-lest- á

vyličuje Valdstyna Carafu a

ukrutnosti mnichův a jezovitův Po

slední tři kapitoly 67 st líčí Čechy
od úpadku pobělohorského až nanaSi
dobu (do přítomného roku) i končí

zmínkou o nynějSím rozruchu v Če

chách

Všechny důležitější periody české

historie vylíčeny jsou více méně ob-

šírné dle svého významu Ale není

to pouhý úředni záznam studenýoh
fakt bez ducha a srdce Viokers vy

práví citem vyhledává vlude příči-

ny dějův i skutků? a mluva jeho jest
dle potřeby klidná vřelá vtipná
ironická filoiofloká baibásnioká
Al přes to vie zůstává vždy věren
historické pravdě— praví ve své
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se bosimským a obohodník&m a li-

hovinami v Iowě jeité ku víem
dosavadním nepříjemnostem jako
by nádavkem Zaplacení tohoto

poplatku nechránilo by před nyně]- -

mysl prohibičáka jest patrný spft-obe-
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PODMÍNKY
Od Jedné šestiny do iedná třetin

hotově zbytek na dobu pěti neb de-

seti roků dle vňle kupujícího při 7%
úroko splatných ročně První splát-
ka na kapitál propadá až dra rok
do datum koupě Pan Jos Itajman
z Clarksou milerád každému pozemky
iiKae

Í5T O další podrobnosti hlasta
se u

A It GRAHAM & CO

l opatření mělo by za následek slože- -

'ní antokratiuké moci v ruoe jediné
rJvfléoby státě 1 přlfiilo by se tudíž

všem volným institucím této země

viak tam kde prohibiSáoi řádí
kozla se na to ptají co Jest rozum- -

né a oo ne oo v souhlasu a osobní-M- '
mí právy člověka a oo pouhou pře- -

(PPRICES
nrstenosti lanatikQ
Z oelého tohoto plánu pánu

prohibiíákft na sněmu iowskóm

rysvítá ie by rádi zalezli si do

bojnl obydlených okreifl jako jest
Dobaqne Scott Des Moines Lee

Jadlný čistý prái ek z vinného kamene—Žádrá ammennle a kamenec
Užíván v milionech domácností— 40 let v popředíllry Linn a Johnson kdsl vsřsjné TH 48-2k- r) Wlsaer Neb

t


