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déSai klby ji ni byli museli pod-
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stranil VaSatý obořil re v nich na

dra Slámo že prý nehájí dost účinně

lezaké ráirnv Dr Herold a také

poslanec Adámek Vaiatéma dok&

tah pe fitenograticky protokol o

vlastní řeči vó falíoval a vtneíli na

nčho těžkou obžalobu že v nejvřt
iích důležitostech národních nezná

kátně a eolidárcosti Dr VaAatý

vyzván za ochfite aby dra Slámovi

dal aatiilakci ale on to odepřel Ve

věctté opravě pak k níž ne přes to

zavázal hrál neviňátko Herodeaovo
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politika tohoto státu bude jakákoli

cesty a cile národa českého a Jeho

delegace zůstanou pevný a jenom ta
vláda bude míti trváni kteráž esvěd

čí vůli a sílu sjednatí smír a náro

den českým Bes uznání práv Če-

ských není a nebude pevné rakouské

vlády! V tato alova která jsou před

povědí a zároveň programem vyzněl
poslední národně politický projev
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bilo jmenování Muravřva přítele
lovánu a trancouto chtfministrem
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zorubodno jest že do Berlína sou

l ÍZ AliinriAwuL lAitn2 at V rv

rakouský vyslanec na dvoře kodan- -
ském br Trauttenberg ačkoliv byl

týž před týdnem dovolenou naston

pil Betděky si vzpomeneme že br
Muravěv novy ruský ministr zahra

ničních záležitortí bil až podnes
dle' jakožto vyslanec na dvore ko

daňském a že tedy právě Trautten

berg jest a to zprávy intimní o jeho

smýllení názorech a temperamentu

podati Souvislost mezi jmenováním
Muravěva a nynějšími uoralami

berlínskými vystupuje ta sama se- -
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úterý 2S ledna Bude teoy svolán

ihned po rozpuštění říšské rady Na

dlonholi? Práce má dosti len abv

měl také Čau a — vole!
r_ r 1 ttr Mwpny jet jako starosta

pražských tněst potvrzen Jakmile

dojde písemní vyřízení do Prahy
bude na stolec primátorský nastolen

Pra Í tl i komunikace jsOU Celkem

— nbohé Máme tu jedinou koň

skou tramway Ale a tou Je sporů

plno den co den Jen pražskou obec

stály procesy a ní statisíce zlatých
OvSem zavinila Praha tyto neúspě

chy částečné též sama Zadala pod
nik cizí belgické společností a tou
uzavřela nedokonalou smlouvu která

ae nyní mstí Společnost tram

wayová dělá co chce a Praha pro-

hrává procea ta procesem Teprve
v posledních dnech po zakročení po--

alanc& způsobena na věci náprava
Ministerstvo totiž rozhodlo proti
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ft V eal rofalk II Clala roí III V

řll)h tlohlo Jaa podoblzari Dr Id OrAgra

Žofla fudlIpakA lana Rwrady Karta BavtMaa

laea lolira Vojty Hápralka Fr OadKSlca k

aata J Karla 8rit éaoha Earollor 8f iUA Jaro

alara VroMIoklho laaa Hoaa Pra VaAatrba
Dra BVrolda Robi H Vlakaraa a akaplna
tlamlck plaobltall AaakAm dan Cli letití aa
SrltovA víUtI toUl A DťHka VBUvASa
K looáia I M Královo p( B FlttorA a LW
KadiMM V Boliamtaa Volec alotc Ja válo sea

dljta tmkfeh eél aozIlakA a bodo pra Háj
publikaci vjxnaa I pacoltooa a proto mil by
r J ajrai opatřIU kaldy arMomily čeoh kdo

Jirb iKxad Dtmá Caca aatfnaA 1100

V IDÍIok4 1 arniky —ttemá aa bojUti
ca poalisdof vilko roaka-tarack- napaal

aVrr HoUar Calknoi I knib o 104 atr

Ročník 21 StUI ronin aaiaal H A

Sttttádak — Krnbf a #r(f aapaaia Tamta No--

Tikotá — PMtmtki araek aorda od Bona Pod

llpakA — Mmitkmmei blat povídka od loarfa
Branná — JTaOa aaaat aapaal I U Hovorka
— Oalkfm aada ivaakl o UM itraoicb

Ročnfk 22 — StnU lfltmrt román od

Vie VUka I aaiky-f- (a rrdot i fii MkřtiiU

povídka od I D Konráda — ATWííii a tmy
V LoUskt— JTaOa p—UUk od K V HaJ-a-a

— řřMed v(U povídka % bor od Víaoaalaf y
Ioiick Oalkom 1 avatkl o 1301 atraaíok

lUičník 23 twnt Jmr román mladlbo

ardoa ad Via Vlřka J vaaky-VeMy- fl Otakar
11 romln od žofla PodUpakA 4 avaakp— Hvaé

p—tdkg od Botay Vlkovi KaaMekl— Calkam
1 avaki 11S4 atraa

Itoěnik 24 Ml pnUltt t malomlataklb
tívota aapaal P Barttaa — StUki My ad T
Svatovi — XM hiiUrrUki fmMkf t lit poziata-loa-

Joa Branaa — Slavím tttki tm podáví
Tar Vovlková Pil L od aajatarlfob dob da
xaoTBtroaaat nlroda Ceaklbo 1 avatky— X

nttm pra tet od B I Kroobaara — Calkm T

avak 4 filtajlslob 1144 atraa

Ročník 2" obaiblajK a sJ(mavljl( aaill
kUrpilny CIU7avatkl aáaladajlolal apt-a- yi

Hermina od S B UMlara KapitMUpíu
ad B Svobodovi Stari pUiA od S Podllpakit
Mela ItaUUnitata přiklad l fmao od A B

Smé parta i talm od P X Svobody i U 0tam Kf
mmri od I O Koarádai Ktttinp a leay od V

Lallokl Calkam 7 avaakl o 11SS ttraBAsa

TOI?JArrJEK:
přetnu zaaopiaiea:

pramll aoakytnjtm JaJ Balím odblrxUlIm i
doplaUk 71 aaoll v vaibl obylajal a aa 1

va vat4 marokovA

The Story of Bohemia - čaakl dijmy
aapaaaA v Ml allekl alla PrantUkoa Ora

(orovo dla dljla Palaaklba Oaaa krlamkl
apla tuhotojoat 11 H eo pramll aabtdm tyl
alim pladplatllrtlm aa doplatek Tl etl

Tajnosti parlinke od Bafaná s pu
aul "VUaiUa Uda" "aalaataadra" "Plti

"Prorokováni aaodn" a Jlapsb avItoaaA

peb d Jao to dfly v dvo (vaadok v

dobr! vatbl a oall t vaUkl dílo viaaal aa pro-

dává po f tOS I a láallko Vaxba aama atoji
aa dal ar aab vyla Co pramU ta deptala! 71

řmafteno dřjlny árda Slíbav čarkáoi
a ua MoravA Ipla tnuto falH do kolkovny kaA
dika iacfcv máU dljta rod avlko J'
tTlnoatl kxll4lmčtyry díly wlkibo formii
I4 atraa Oo pramll aabliima ) naáita
Um m vatml aaitaau caaa totil lehay dily
váta! u doptab-- b 1 08 Viianl a 1 1 to

Ročník 1 — £ tatv riuín od V Ž

Af areovA — FymfcyW mr mima kruh rodin ji od

Lad ělaiáťkov — Bottitut iH lUtretU a rodoili

od Bod Br"ta#rov4 ~ Joáom I JterWtalo mou- -

ItUtm JiHh f WOrad od LuUJkl - Calkcm

laat avatkl o 13M atranieb

Koéník 4 fa praví román od M Žoflt

Araroovlí 4 díly — BkjHUkj koek r-- od tmi

tla riygarA KarlInovA 1 dtl Calkam I avaxkl

Obaabejlcleb 1044 atraa

Koěntk 7 — fMc tuMmotj roman od

Viet Vlřka IřeU rjrdinl I kntb o ÍK4 atrauaeh

KoČnik 9 O iMW tmel lumin od 1 1

BtaakovakAbo 3 dlir — ia-f-t Vmpfeaa
roman od žofla Fudliiakl 3 dily -- Sl

n1 blatorliikl obrat od Aloiao Jlráaka — l
aÚv a maUKa miita od V Luilck Ctk-- I
Tuki obaaiMiJtolob 1040 atraa

Boěntk 10 Trtati timtm mmin t anllckíko
d WH kfakapaaea Tbackur ťrat V K Um
rak I araxkt obaabojlciok 1004 atraa
Bečnlk 11 Jarot1 Strmbtrk blat romln

od žofla Podllpaki 4 iky- - TiI a ' roiala
od V tnllck 1 avakr c lk-- m I avua 1010 atr

RoČBik 1H — Kevolnia fiorldka od AMaa

ilraaka 1 iMk— ťpi(iir od Kar BrltlA -
U trak oakrovarut ixiTldka od M A Hliní- -

Ika 1 ayatak — UU ruk1 rir bamoriaUeká

poVk od CUlk KráanoborakA — Dntmi

d Botoay KsalUcki— VtrnU prMkf od

0 Koatalroklbo —Celkaai I avaskt IMi atraa

Kol lllk li) Aaawtradv roní in od Viol

Vlíka I avarklraft% aoralla od 6in4ka 1

(ratak Celkna I tTakl 1104 atran

Ročník SO — od r
X wuýt fUrU aardjinl od V BmAi-$anavt- ka

akibo— IVda 14y román od Sofia Podllpaki
— CMttaty pimrtké aarafy triy ymttU apla
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Kdo sepřál by si žádnou z vve iiTedných prémií zdarma má na výbír níktcrot
z nasicciujicicn

Dějiny éeské (v waliokl ta (od Bbrta
Vlakaraa Prvnt valkl dílo toho drali vydaal
ČIU 70 atraa a baaha)a vyobrawiil Krám-k- á

aa Ub d Jaat io Co pramil k Pukrok

I4pad"aAlam J a il 00 tak I akoro ra aea

kalby obdrtl kaUy kuth I laaopla

Tbe Story of Itohcnilii by o Kdmaad
kUarío Bajnovljll BaJUU dljlny l'-a-

vydaitA v tal aaglIekA Road41ay ja a na 1S

kapitol a aajdllrttujllm dobám dljtnáob
vaauváaa }al 14 a]v4jtl pooraoat a aajvte
mláta )ako dubl vyvtn lklbo auta dobl
rformaa a dobl bílo ho rak 4 l-- X la dílo aa]-- a

klaloriokA nýbrt tArovrS I klllckl a Aabo

aotia-- al bíM mllama aam apravadUH l~
ajtml 10 atraa ml 40 tyobraaaal mapa (aob
Horavr a oaatlae Jat ka kond dlkUdaym
raJatflkiMB dla fo4 laailao vybladaU laa
kaada doba a kalda aaoba ktr! J pajad-áváa-
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Oaa apta plkal vááho $im
aaab v kttA muroKovl aM II 7 0
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