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ZÁPADU-- POKROK -- -

po pftlnonl vrátil oinámll fa týi mm mest
ř

tostl protestováno prod aeatavanl

nová komis policejní píijata 10

proti 4 lihoftni nová ordinanev oď

stranivánl o Ipa Ikft a týkající po

omáftiní komptroloMtn atavti flnan

id mčttikýi b tasadánl o tročeno

— yjJl odbor lajná polinajnl

tlnlb spolkové npefornn byl va

slfs lti ni aákon který! přVI aamým

olroíonfra minulého kongresu pfijtt
a presidentem pol#pún byl a jtml
ukládán jl trast kámica a! do ptl
rokli pokat al do tiooo tm kdol

by zlatá nb stříbrná plnila naáa

poákoiovali neb inelvorovalf anab

takto poikoianá neb an#tvořená vl-ilo-
má

ulávali
— Va stloli vs'eř odbývána V

místnostech Cummarcial klubu sebii

sa apolka mloolM-liolnlkí- i ta áčelant

porokovánl o krocícb jel b proti

Dřevo Krutu Dřavařsk jako! I ka
abortm jiným lajfmatl trud správa
fa na ajli bftrafA Uvita t St

íola nadávno táhnutém iroAnfn

oditavno atanof A 91 a g alce f
tn maf aby dámy polítal týebl
fýhod jako moll lárovart tlak ab

niti tylál ponlatk AU iárf Kaj
nilll pJiato jaat na 5W najvyllf
na $iíO I)la rrtbodat( tohoto
ronil v ámthn 2loknf k roillétým
krabím nálalsjínf odtvidatl ivl po
jltk jal nn( ? rakon mají vrchní

tajemnici jl nynájif poplatkdle
svrch" vedená aminy na nlck opra-

ti Zrnina tato vafta platnost
Ihned

— Vt čtvruk lamřal bábi pfi
naválení chlabt Aadrew Carlaon

Týl dodal prává nljakon objednáv-k- a

na 93 Laka iL i ? okamllka
kd k vos inlt at vrátil kletou!
k aml kdl ki pomoct na přisko-
čeno stínáno fa jest ebladnouol jíl
mrtvolo Smrt apuaobena oebrna

— a rnlafo brat n událo v ml
atl nlm 99 olárft Jimll ia $im
lkol pf)ol# no Z onti toho

tlo $řO0C poJUlfno— Ol pnUiku
roka) povoláni baaíJSI cvikem ka 0

poUrArn nhrnná Ikoda I1M' &b
nálala

— Úurnl raadánf rad mltk4
vlnováno býtl mílo projadninl rr
dinaonv týkajfol a cxÍtrafován(od

padka a ordinanc ktroaf p'ndlo
lano býtl mílo ibSanatvn k odhlaao

vání tdáo( aa 1 t)Qr) dlahopM
na koapan( vodárn a Jlíkol pa
Irtým blo la k pMjotf obou lo(a

tíiý poiet řlcnli va acbftti pflto
man nbf# naplano kvantora ab

aoháiafcf pán rad dohromad

nahnal I'o prví vrátil m po 10 h

m iprávoa la ridnfh? lUnawa nalal

doma fa ala týl a doma bnoatl

nachon radního Mtrcra ta dottui
nam&la an týl v Mncoln a nalítá
l'o vrivanf výtIkit avlho Uhání

potil aa ta rádním Karrem a kdy Itím erdc# )

ISTový seznam lenila
hotová v knthkoptotvl 1'okrokt Zpalu 1311 Ho UbHu Ombi Nab

mimwiii jt Vet dUlm rokován

eo nn( poSít on#lno p"olat
mařUla jamal řiaMi-n- o ab trháia

Jfcl £ln pllvadl nal vlak tý

přivolaným la to a pfAlnoa Hjtun
pilíoUtSm plfiliin rotkai o Ink
mohl roimttli al (o páni dřfvIJK

tHflní avl rxlroUII achAil pkn
o Iroíilí — V ÍIvrUk dopoladn fcd

bývána npltnl ivláltnf itaulánf v

nimi tdiiata na nátlak radního

Htuhta reiolufu ktarotil výbora v

íojnýjb prací naMaaJn at v)pat
Ixtarxlktalnl konkora na oprava vi

a loklo na II tatioi Ha to ninln

opltnl pokaa na plij ti orlfnanco

klridl b dhhopW k lakotipon
vodárn fc odhlaování pl'llolen
byl po vfltlní ala fa nynij

plllil pofJI na to jaat an ordinance

po íaa lákonam ustanovený uvřlej
ftována bytí b nemohla pololena
celá ta vlo na atftl I'o přijeti vý

platní IWtinv fM kteřdto pMleli- -

(l'okraó)víal)

Orní mnU-- — ta IVilefovy nábrdel
nik — 51 1'Mvátný líkol — 55 Pojíme
za ním

I Idylu hřd h román od Alfonse Dau
de ta V'c

Ila spány obrázky z pruské ařeháfi

ky napsal Vác íteznlček 25c

Iel nálMiženská V lidstvu vzdrfam--
z Mas Nordaua tluimx'1 F li Cens
vázané 28c

Líbánky koketinv novetla od Kar
Světlé 25c

'LibuSc — Hplsy vydávané nákladem

spoiau Jii)Ute cena ročníku obsihuJI
clho fl až 7avakQ vesměs vybraných ro
mánn obnáíí pouze 75 ctů — Máme na

skladu následující roěníky

Ročpík 4 — Ten pravý román od M

Zořlo Kvarcové 4 dí v — HkltitakV hoch
román imI Emilie FÍygaré Karlenové %

díly Celkem 6 svazku obsahujících 104--

stran

Ročník 7 — Věnec vavřínoví? román
od Vád Vlčka třetí vydání 6 knih o

siranacn

Ročuík 9 — O slávě herecké román od

i i Btaňkovského 2 díly --Anežka Pře-

myslovna historický román od Žoíle
Podlipské 2 díly — Klavný den histori-

cký obraz od Aloise Jiráska — Povídky
z iiiakho imVa od V Lužické Celkem
(i svazků obsuhujfcicb 1020 stran

Ročník 10 — TržiSté života román
anglického od Wil Makepence Thacke- -

raye rrei v a Mourek 6 svazků ob
sáhujících 1004 stran

Ročník 11 — Jaroslav Šternberk hist
román od Žofie Podlipské 4 díly — Výi
a výse román od V Lužické52 svazky
celkem 6 svazků 1011 stran

Ročník 17 — Dvě povídky od Fr Ho
ntesa—Zennmka od AI Jiráska— Z

míst cukrovarskó obrázky od
M A Aimáčka-Vybra- né polské povídky
a noveny v Huiorisovancm prcKiauo Ar
nofctaHchwabaPolabHkého— Z nnš( ná
nxtnt tpoiccnoatl Oroune črty ckI 1 erezv
Novákové — Kuloména román od V

Lužické—Celkem 6 knih o 1148 stran
Ročník 18 — Nevolnice povídka od

AIoího Jiráska — Upomínky od Kar
Světlé— U řezaček cukrovaru! povídka
od M A Kimáčka — NáS druhy sbor
hum povídka od Elišky Krásnohorské
—Drobné povídky od BoženvKuněti- -

cké—v Veselé povídky od Oldř Koste- -

leckcuo —uelkem o svazku imi stran
Ročník 19 Samohrady román od Vád

Vlčka 5 svazků - Bratři novella od
1 svazek Celkem 6 svazků 1104

stran
Ročník 20-Po- vidky od F Heritesa—

Z mojí galerie obrázků od V Uenese-Šumavské-

— Právo lásky román od
Sofie Podlipské — Chlumy poborské

obrazy Črty a pověsil sepsuia v mizí-ck- á

ísvazky— Román na bojiítl z upo-
mínek na poslední válku rusko tureckou
napsal Herv Ueller Celkem 0 knih o

1094 stránkách
Ročník 21 štěstí román napsal M

A Šimáfck — Kresbv a črty napsala
Tereza Nováková — Pozemský prach
novela od Holle Podlipské — Mezi nci

hist povídka od Josefa Brauna
— Kniha novel napsal J M Hovorka -
Celkem sedm svakD o lr-'-4 stranicftcn

Ročník 22 — Ketník Ilalaburd román

od Vác Vlčka 3 svazky — Cím srdce
čím li zhřeíilo povídka od J D Konrá-

da — Květiny a ženy povídky V Luži-

cké - Kniha povídek od K V Ralsa —

Vřesová víla povídka z hor od Věnce- -

slávy Lužické Celkem 7 svazků o 1206

stránkách
Ročník 23 Černé Jezero román mla

dého srdce od Vác Vlčka 2 svazky —

Přemvsl Otokar II román od Žofie Pod

lipsko 4 svazky — Nové povídky od Bo-

ženy Vlkové Kunětické — Celkem 7

svszků 1181 stran

Ročník 24 Dvě povídky z maloměst
ského života napsal F Hcritea — Selské

črty od T Svatové — Dvě historické po
vliíky z list pozůstalosti Jos Brauna
-- Hlavln českých žen podává T Nová

ková Díl I ml nejstarfticu dob do zno-

vuzrození národa českého 3 svazky —

Ze světa pro avět od R J Kronbaura—
Celkem 7 svazků čítajících 1144 stran

— huďďnfk pan Jan i"rn

iMikt tjr I by o minnloa n#díll

mahm ntopfl ni m hu Jak mimo

yťyJIl romantická krajlnl Jihových
od nemocníc af Jrxtfa V ) Inoro

m'e!á m Jt vyaoká ntválka kta

rif vrchem Jt ušlapaná avlik apo
dam byla t don podryta tak fa na

nadát náhle m pod nohama pan
Prochétk probořila objevil at

pwpat 30 n#b 49 stfsvlci hluboká

!'íkht ta ti fřiftla ka! lý před
stavili at# pan Procházka nenabyl
přítomnost ducha I uchytil a ifaat-- l)

fiřřhtt t fyskrabtl a pfvce tav
K lyb a byl hřeb a ním strhl bl
by nepochybná bývat spán na

mnoho slMM hloubky t Dbylb
nim mohl o avé itláslnl přihodí

r(nm vyvámutl vypravovat!
— Mn- - hí a čleikyft nálalejfcl ku

sborům Muth (Irot a Palmoví

K doatánl sa

51 CiiiiKcrie it Napita! f r Jiř!
fintit fUU I „iřUka (itt l
Cna3 e hoitno vité 7

M N'(v! ltr!Vři5 etfrpy í'rr a po
v(lky ll7H-n- Ki Napůl JuroiiUv
Vnliliík tJulri Cena 40c va akv
valí wc
!A TÍHÍ knilm lyriky ímíJH Macha

tu Ii í ri'' ťcn T): vo kvotn4 vaz
7tC-ť!t!- í

67 Komor My Uy ch! Itfteny Jeacnské
Cena 20j va akvotlu vaWí Um

V Jintvna IIoManoyii novela Na- -

psíiltt I! Viik Kunřtickií Cena 40c
ve ukvitittu'' valÉ Jc
59 Drobni přtisn Napsal Kr Ileri

tc Ona Wc vc kf vazbé W)c

Hr fiO Z li topjfi liSdkr poele Julia
cna :( v knUnc vaxW tťc

Hv íll Ze phll stud Kil Ko-Hnk- a

I'ltl(ly lr roilin Prozrazuje
Mnrtin Havel rena 43c V kráxně vazbé

8v C' Kpieke' bibnfi Ant Nikteraké-
ho ic na JJOc v krásné vazbo Wc

hv Cl Neklaň tragedie v přtl Jed-niíní-
clj

napjal Julius Zeyer cena 4'ic
v kriÍBní vazbě 85

Hv 01 Mcccniífi povídka IJolidnna
KaniinskíLo cena 4 jch skvostné vázanit

8v Í55 Tristinum Vindobona bfísné
_T IIA 1 _- _- 111

jrt tiaciiara runo íoc skvobi vaz uc

8v W5 Zo zlytb a dobrích fasft tři
liiHt obrftzky od Josefa lirauna cena
i5c tkvoHtne vilnnii 75c
Hv fi7 Praíhké motivy bésně Ant

KliíUerského cena !30c kv váz 70c

Hv tiH Vdova po chirurgovi novela
H Vrikov5-Kunřtic-

ké cena !Í5c

Hv Cl) Kokctky ženichové a nevřaty
povídkové drobnoinalby F X Hvobody
cena 40c

Číslo 70 — Obrázky napsal V Mritík
Cena 40c

71 Liber Aurcua bilsné napsal Jan
Kvapil 40c

72 Tři Komedie napsal Julius Zeyer
cena 'iic
73 Okna v bouři biísnč Jar Vrchli-

ckého cena !15c

74 JiiKcm a stínem II řrty z rftznýth
stran od Kd Jelínka cena 40c

75 Hrdce i duSe bésnfi Ant Klášter-
ského cena 40c

78 Causorie z cest napsal Dr Jill
Guth (řada II : Hpanélsko) cena 40c

77 Zde by infly kvést rĎže lyrická
dramata nnpsal J H Mach ar cena 35c

78 ZeZfípiHkĎ Phil stud Filipa Ko-

řínka pohledy do rodin prozrazuja
Mart Havel II: Hodina Janebova cena
50c

7U Idyllky napsala 13 Viková Kun&
tická cena c

80 Tři legendy o krucifixu napsal
Jul Zeyer ceca 35c

81 Kniha Hudiéek básné Jar Vrch
cena 50c

H'i Ze ziípiHkO Phil stud Filipa Ko-

řínka pohledy do rodin prozrazuje
Mart Havel III : Chamradina cena 50c

83 Slitováni a láska básné RBicny
Jesenské cena '!5o

8-- Nahoililoiitl křídové rysy od Ed
Jelínka cena''0c

K5 Na záletech básné M A Šimáéka
cena '30c

Wi Ztroskotáno od Utřeny Svobo-
dové cena 55c

87 Kozpomínky básné Klínky
Krás-nohors- ké

cena 40c

88 Ze zápiskft Phil atud Filipa Ko
říuka poliledv do rodin prozrazuje
Mart Havel IV: Poslední av ho jména
40c

81) 18!-1- W) básné J H Machara
cena "lfc

txi lifih v lidu napsal Fr LIerites
cena 20c
KalibAv iloéin obraz z podhoří napsal

Karel V Hais cena $100

Knčzourovy obřti Svobodomyslná
povídka sepsala Mrs J K Dali Z an- -

jrliéiny vzdřlal V S — Otvfén !!st k

pánu JeříAl Kristu napsal D M lienoett
Z angliéiny přeložil V S Cena 23c- -

imabání a dep%rtmentnlcb obchodil

uiinčn býtl loříy Jednotlivými

řečníky uváděno ktrak obchod

těmito malooliťbodnlci i pole úplná

vtlaVjvání on a jak zhoubných
následkft blavná pro třídu dílničkou

mají uebof kdelto V obchodech men-líc-

tamétnáván jsou výbradná

osoby dorostl' po
é otoová

rodin pli mzdá sluíhé tamčstnávaji
obchod departroentni po velká vtt- -

áině ooob nezletilé malé holk

hoch a to při mdé v pravdi žebrá-

cká Výsledkem rokováni blojme
novánl čtyřčlenného výlwru — jeat

nřm tél náá řezník p F V Kunci

kterýž by u zákonodárstva zasadil

se o přijeti zákona jímž by depart- -

mentním obchodům za každý druh

prodávaného tam zboží přlsluiná
license uložtna byla

— V úterý přibyl do mieta naáeho

Kodolf Ulrich umělecký zahradník

z New Yorku který! výstavním
řidi-telstve- m

zjednán byl pro upravení

výstaviřtě zamisaissippakého Hned

prvý den věnoval důkladné prohlídce
mMa na něm! výstaviště nalezati

ee má a bezodkladně započal a opra
vováním plánu na úpravu a ozdoba

téhož S prací svou hotov bude aa ve

třech dnech načež plán v íiditelstvu

ka schválení předloží Arthitekti

Walker & Kimball pracují též pilně

na plánech jednotlivých budov a dou-

fají a hlavními črtami též do příští
schůze řiditelstva hotovi býti Co

týče ae pořádání slavnostního průvo-

du kterýmž započetl prací na výsta

višti oslaveno býlí má pokračují pří

prav pilné ku předu a jest prý nadě-

je že bude to oejvčtší slavnost v mě

stě našem dosud pořádána Při pří
ležitoati té zaaazen býti má na výsta

višti bývalým sekretářem zemědíl- -

atvl Mortonem kterýž jak známo jest
původcem dne Házení stromů atrom

kterýž jakožto strom výstavní nadále

znám býti má Průvod zahájen bude
v půl druhé odpoledne a po projiti
hlavními ulicemi odebeře se na výsta
viště kdež přítomní různými řečníky
osloveni budou

— V policejním soudě skončena

byla v úterý spfisobem neočekáva

ným žaloba podaná proti několika

osobám kteří složením křivého svě-

dectví v soudě krajském křivopřísahy
se dopustili a o čemž minule zpráva
sme přinesli Zástupce jednoho t
obžalovaných požádal totiž soudce

za propuštění svěřence svého a to na
tom základě an prý ve vězení držán
est spflsobem nezákonnitým neboť

náležitý zatykač na něho slavnou po--

icu nasí vyzvednut nebyl Když
soudce přesvědčil se o tom Že toto
tvrzeni právníkovo jest správným
ařídil bezodkladné propustem vsécn

obžalovaných a sdělil jim ž k přeli- -

enf kteréž na příští týden ustanove- -
ar

no dostavili se nemusí a zároveň
udělil notnou důtku panu maršálovi
všem jeho přlručím a upozornil je
e nadále podobných přechmatft do

pouštěli se nesmí

— V Reneon odbývána byla v úte--

v schůze tamních občana v níž pro
testováno bylo proti udělení hostin- -
ké license pro Krugnv Park při
taré vojenské cestě se nalézající
menován byl výbor kterýž okresní
omiaaíe na protest tento upozornit!

má a pakli že by tito vzdor protestu
licensi pro hostinec dotýčný povolili
má krajský aoud požádán býti o vy
dáni zákazu soudního

Karakter apaal Dr Joa Durdil ¥k
Kennliworta románod VValieraHroUa

pKL D Uauulova Va 2 dílech 1100
Kletba nevíry Román o 3 dflseti od

řVrd IWIce přel Fr Fahouo Ve dvou
dílech 00c

Kniha přírody Schoedlemva obsahu-Jí-

v aobí víechny nauky přírodní Dva
díly Díl 1: Fysika astronomie a che
inle Díl 3 : Mineralogie geografie geo
logla botanika fysloWle a toologle H

ncaéetnrai vvobrazaoími Cena obou
díl fi pouze 1200

Knfz fena a ipovfd ikI pátera Cbini-qu- y

bývalého knize Cena 25c

Koflařstvl nříruéní kniha pro přstitele
a milovníky koní Napaal Josef Bezdl-če- k

a vyobrazeními cena 85c

KoBařství pojednáni o chovu užitku

plemenech plemenitbé krmení vadách
a nemocech koní od Josefa Bczdíčka
Cena 1100

Konec svita od Camille Flammarion
mnoha illuatrac přel Jindřich Vodák

cena 1150

Komedianti života Román M Jokaie
Přel Fr BrábekJtVe 8dnech 60c

Komenského J A život od dra Lind
nera 50c

Komenský Jan Amo životopisný" ni-s"-

txl Menilka 25c

'Komolí Lasman co starf mládenec a
asaužcl Ze švédského od Karlenové 50c

Komuna pařížská Struénl vypsání
událostí abéhnuvsícb ao v pamétihodném
hnutí lidu pařížského roku 1871 a i tich
které je bezprostředné předcházely na
ziikladé razných pramenu zv llité dle díla
Lissagarayova líčí L J Palda 25c

Konec a počátek hiát román od A

Jiráska 130c

Konšelova dceruška Déjcpisná nov
z dob Jagellonských Napsal Jan Vávra
15c

Konvalinky Drobné pov od Jana i
Hvřzdy 20c

Král a biskup Historicky román
doby panování Rudolfa II napsal J J
otaukovsky 50c

Král Jiří z Podébrad Historická po-
vídka z dob druhé polovice XV věku
napsal F Ad Bubrt ityry svazky 1125

Klál stepí román od Serváee Hull'1
ve dvou dílech 60c vázaná f 100

Krásná Jenny román od Th Oautera
plel 11 Fnda 30c

Krásná Miss Nevillova humorísticW
román od B M Crokerové cena 1 a li
dílufl 50

Kresby a povídky od Em Miřiovského
Wc

KiesbyzJeítfidí od Kar Svitlé 80c

Křest sv Vladimíra ot K Havlíčka
Borovského a četnými vyobrazeními
cena 50c

Kronika dvanáctiletí Rakouska od r
1848 do r 1800 40c

Kronika od Malínského hist obrázky
Díl první 25c díl druhy 25c

Královské vénnd mésto Mři nik a okres
Mřlnirký sepsal Lud Bohmt úplný a

důkladný popis mělnická v každém sině
ru Pěkný a objemný apis tento čítající
píesUOO stran velkého formátu a obsahu
jící 55 vyobrazeni vaerh pozorubodntj-Me- h

pamětihodností a mapu okresu Jel
knihou pamětnou pro knzdébo Mělniča-n- a

Cena gníž na a50
Kuchaika Česko americká Novákova

v tuhé vazbé 1100 '

Kuchařka Domácí Magdaleny D Ret-ligov- é

Dle poměra nynější doby bedli
v6 uoravila Antonia Duíánková Osm
nácto vydáni Obsahuje 1114 píedpísů
Cena Vc v tuhé vazbé 1 1 25

Kuchaika praktická česká Gab Trivab
dové obsabuta 330 receptU a mnohé po
kyny a navedeni 90c

Kuchařka pražská od Karolin Vávro-
vé besté vydáni nejvíce rozšířena po
českém venkově v tuhé vazbl 1100
tT V 11 AnwáA f lr1nv Třwf

vé Obsahuje 433 přvdpisft Cena vázané
W centu

Kuchařka nová česká Fraetiíky llan
glrgová Obsáhaje Vm ihipA VI
sená 40c

Kvétomnva s barvomluvou vt'kladni
lásky a jiné 10c

Květy Americké ročník II obsahuj
na 420 stranách jeden de)4( román Wi

a črt M hásnf 8 čltínkft poučných
17 životopisů ielnýtb krajanu amen
ckťih a jejich podobiznami 2D nieniírh
článk6 a 40 jiných vyobrazení Ona
f 1 50 pro neoJbřralelo 1100 nro cdlra- -

H
teie ron apaou

Kvřiy Americké ročník III obsahuje
na 438 stranách jeden ilcl4í román a 31

vyobrazeními 13 povídek humoresek a
črt 53 básní 10 článku a évah nbsahu
ríiznébo literární školu krntM rozmarni
článečky 1 básně 20 iMHlobizen ce lných
krajanu v Americe a Tt vélAitiou pnvod
nich vyobrazeni JinVch Cena tohoto
rocomu jako ilrunelio jest %iw pio
neodběralcle a 11 00 pro odwrnclu rok
ídpauu

Kytice z básní lyrických ikI F K

BiDgsmutha pěkně vázaná "0

Kresbr a příběhy napsal lgn Hořica
20c

Kus Jižního nebe povídky r novořečti

ny přeložil O 8 Vetti 30c

Kuří oko lak povstává jak se ho va

rovati a lak io odstraňovat! od dra Za

hradníčka Cena 15c

I--
Laciná bibliotéka pro mládež Pěkné

a poučné povídky pro doapělejAÍ mládež
od neilepfiích spisovatelů Máme násle-

dující seSity na skladě- -

1 Pohádky z Krkonoš— 5 Dětská
svornost dětský ráj — 7 Nauěné

povídky pro mládež —8 Obrázky z dějin
slovanských— U a 10 Divá žena Itodi-n- a

Raimondova— 11 Lidunka Mařenka
Dobrá rada nad zlato— 13 Anděl na ze-

mi Tři stužky— 13 Obrázky z přírody
—14 éťastnl umělci BpláceJ zlé do-

břím— 15 Naučné povídky pro mládež
— itt Tři upřimní přátelé české mládeže

—17 ŠeBtero pověstí šumavských— 18 a
19 NeJzaJímavěJhí báje a pověsti staro-

věké— 20 a 21 Obrazy z přírody— 22

Pohádky a pověsti— 23 a 24 Naučné

povídky 'pro mládež — 25 Životopis

prá&ku Životopis kapky vody— 20 a 27

Povídky a pověsti— 28 Tři povídky pro
mládež —211 a 30 Obrazy z přírody
Každý seiit stojí pouze 8c

Léčení průtrží aneb pojednání o prů-

tržích a výklopech 30c

Leibnitzova monadologie přeloží' Jos
Durdfk 40c

Len a jeho hospodářský význam od

Dokoupila 60c

LcAetinský kovář básen od Hvatopluka
Čecha Dle povodního v Rakoiuku
zkonfiskovaného vydání Celá básen ob-

sažená na 88 stránkách pouze 25c

zamčenou do Čech 65c

Levné svazky novel obsahující povíd
ky a novely Každý šeřit stojí Jen 8c Na
skladě jsou náaledujíclvazky:

1 Zlatý chrobák— 2 NcStěslí tety

Ursuly— 3 Bez návratu— 4 Hcdlák ka-

valír — 5 Vyuěená v pohostinství — 6

Bizarní smrti — 7 Cikánský baron — 8

Rukavička — 9 Když listí padá — 10

Vojenské povídky — 1 1 Piková dáma—
13 Nevěrní věrní — 13 Proroctví - 14

Hlad a láska — 15 Mluvící kůB — 16

Buď - anebo! — 17 Proč? - 18 Pád do-m- u

Usherových — 19 Z moře a pobřeží
— 20 Vojenské povídky — 21 Carmcn
— 23 Jinak hlava jinak srdce - 23

Vraždy v ulici Morgue - 24 V lávě
Tří Ttlirnf tmrtL — 2fl Zlato zlato zla
to — 27 Thankful Blossomova — 28

Papralek luny — 21J Koti boj a bohem —

30 Z moře a pobřeží— 31 Zbabělec
V lffl fxllettn — ti Vesidá ěrtVi
34' Archibald Malmaison 3-- Dcery Evi- -

ny3fl-Cerv- ený květ-- 37 Ta třetí -- 38

Člověk v dvojí oaobě — 30 Povídky i
Finska — 40 Osun — 41 liumoresay

—

42 At-Dav-sn — 43 Svěcené kočiěky —

44 Holubice v kleci — 45 Hteeple Chase
4A Pohozená dítě —47 Dcera starého
vlkwUva — 48 Zuzana - 49 Hřích—
50 Dcery Eviny - 51 Král Apcpi - 52


