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vlnniiil ve i ilílw li oj Karli':uuvť
cena li 50
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— 1'oilobnř jako kolumbícjíl
výstava v Chicaga míla nico zcela

nového ve I crrísovfi kole tak i

imÍi- - výstava zamistitsippská budu

w moci pochlubit! nřCím ťiplni

novým a nice bude to obrovský
"tli Stník" 350 itop vysoký a 350

Moj v prúmřru mající kterýž bu
elf otvfrati a zavírati po způso-
bu deštníku Na kaSďčm prutu
neb ranu-n- i "dcStníku" bude koš

pro diváky zavíScn a když jc do

výfte vyzvedne tedy se bude do ko-

la otiířeti Náklad na zřízení to-

hoto nového divu svřta rozpočten

jest na $50000 a kontrakt mezi

řiditelstvem a vynálezcem K IC

Slurmanem z Chicaga uzavřen

byl v úterý

— Do nemilého styku s ťiřady
dostal se v úterý vykládač karet a

planet A Masery a sice zatčen

byl na ohžalabu slečny M Kur-rinso-

na 20 a Harney bydlící
od kteráž za vyložení planety a

za zjevení jistých vřcí příštích

před ntkolika týdny $4 10 zapla-
tit! si dal Leč předpovčdi pana
vykládače se nezplnily a proto
také slečinka beze všech dlouhých
okolku zatykač nan pro vylákání

penčz pod faleSnýtni záminkami

odpřísáhla

— Ve Fort Crook hlásilo se

za k včten celkem 4107 mužů o

přijmutí do služby vojenské a z

tčch pouze 587 bylo jich odve-

deno

— V pondčlí k večeru přišel
na nádraží na 10 a Mason k váž-

nému úrazu C F Garthwait ob-

chodník z lloldrcge Neb Týž
vyskočiti chtčl totiž na osobní
vlak dráhy burlingtonské noha

se mu však smekla a on tak ne

šťastni: padnul že levá noha pod
kola mu přišla a tak rozdrcena

byla Že odejmutí její nutným se

stalo

— Zdejší Švédi též počínají
činiti přípravy ku zúčastnční se

výstavy zamississippské V pon-

dělí odbývána v místnostech ob-

chodní bursy za tou příčinou
schůze jejíž předsedou byl radní
C O Lobeck a tajemníkem G

A Linden redaktor "Sveaska

Journalen" a výsledkem jejím

bylo vyzvati všechny zdejší orga-nisa-
ce

Švédské ku vyslání dvou

delegátů do schůze v níž teprvé
definitivní nčjaké kroky vzhledem

k náležitému obeslání výstavy bu

dou uČinčny

— John McGraw odkázán byl
v úterý policejním soudcem kraj-

skému soudu pod zárukou $1000

na obžalobu z oloupení Týž se-

šel se 31 kvčtna s D W Good-sone- m

z Coon Rapids la a

když notně jej i pil na železniční

tratě blíže řeky jej zavedl a tam o

$25 jej obral
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v nova vAJ!—
Malá Itftneda hf-b- t Založeni kláSter

vyí lřalnki ho -- On I tm

Hv VI ti t iVWnky % hrobu nejtar
lího ( rlia~H (xictivostí neitahynel—
Ženich na lícho -- Hetry— iSUíniv hmt
tlmta --Slasti a slratl reMulícího Čecha
Hra Opatrnost koruna

nioudrostl— ('ena 100

Hv IX t Vyrhovanec pomsty— Dceři-
na přísaha— Nový rok— Zlatníkova mi-

lenka— Svatba na Hioní— Cena 110

Hv X 5 Itozina Huthardova— Čech
Uhlíř a vladyka-S- yn vladykftv

— Katftv tyn— Karbaník a Jeho milá—
Panáci ze iivestck—Chudí dévfo a boha-
tý synek—Cena 110

Hv XI: Krátká a kratičké povídky
Nová abírka— Cena 100

Hv XHt Báchorky— Řásní a besttdn
řtenl—Místní a jioccstn! arabesky obra
zy a zprávy—Satirické a obranné elán
ky~Cena 100

Hv XlIIt Literární a divadelní roz-

pravy -- rt novinářského řefniitA 11Q

-j-Víecb 13 svazkb veiméi vázaných
mfato 11230 pvnxe $10

Tři cesty napsal Fr Ileriles 40c

ťbobý Ilja povídka (xl O Náchodské
ifim'Sn: pekue vázaná 40c

ťú bní kniha uzenářstvf a řeznictví
nadnfi pochojtitelný návod pro uzenáře
jakož i ty kdož liuiJ stáli se cbtl Jak za-

chovávali Utí mají při nakládání solení I

uzení masa a bohatým obsahem různých
receptu aestavil Joa AMier řezník a
uzenář 75c

U českého Iva historie % doby rozru-

chu ml Vác fteznlřka Vx
Ulam a oví2ka z Podle! gd J L

Kraszewskiho přel C Frlí 10c

Uméní všelikou neřesť dokonale vyhu-
bili 10c

UménI muži šťastné řiti získali si
Jakož i udrželi jejich lásku a vážnost 8c

Uméní žiti blažení se žeuami a získati
si Jejich lásku 1 vážnost i jak je udrže-
li c

Ústřední Knihovna — Malá národní
I vSeobecná bibliotéka Následující svaz-

ky jsou na skladí:
Hv 1 Pan amanuensla na venku aneb

Putování za novelou od Fr ltubefte 8c

2 Na Řtítiiím Historický obrázek
od V JSeneAe Třebízského Mc

3 Ohlas písní českých Čelakovské-h- o
8c

4 Punin a JJuburiu Z ruského pře-
ložil Jan Ježek 8c
5 DiváiJára Povídka od fi Nemcc--TÍ

8c

0 Jiskra Veselohra Z franc přel
B KlimAova 10c
7 Poslední Orebita Obraz historic-

ký od J Erazima Vocela 8c

8 Známosti z průjezdu Novela od
Jana z Hvizdy 8 centů
0 Ulas od Hyrokomly Z polského

přeložil Jan Neíaa 8c

10 ňtéjtnĎv Vít iiří se na knřze Po-

vídka t kraje od Fr Pravdy 8 ctft

11 Minka van Rosetnal Pravdivé
pKWhy přeložil J B Malý 8 ctĎ

12 Divotvorný klobouk FraAka V

trojím dřjství od V K Klicpery 10c

13 MuzikantaU LIduAka Povídka
oi V Ilálka 8 ctft

14 Emerich Fortunát Od Morice
Jokaie Přeložil Frant Brálek 8c

15 Herman a Dorota Ejoa idylické
přeložil J Junfrmann 8 rento
16 Haraf Povídka txl Pr Chocho-louAk- a

8cent&

17 Jaromíra Hadlmuká Povídka z

děj 6 Peských dvanáctého století Sepsal
ltittersberg 8 centu
19 Vrtochy pana Přtihonikého Ob-

rázek ze života od Softe Podlipskí 8c

20 Alex Novela od Oustava Pflege-r- a

Moravského 8 centft

21 Dědovy vrásky Z[ív eplcký od
Václ Holce 8 centů

A

řWilinofljc jwifldka J f dfMijjí
mlldel dl V 1 'oopra a I Moflf tu

J Kalenuk H t p krt ml obr

ky V on

řkolnf zákony ? ?ďbrac H fřvlwml
i ojiravantl roka l"i M jKKníinknnil

ýllikaml it4tntbo tkoldoi!orr V

eillnu upravil Jan Konický fc
Akftflvl a orUfttvíi od Krkrrta

:rtO
řl(M titick? hníxdo runtn o Tiirsfnnr
n i ruAliny jírl Dr Durdík 40c

řl blit ké novely neptal K Hcbnlz
11 iiiv vroliraxeniiui tul K A A Ku b
íi liera a V tllivy 1183

Hmilovakélir) uplity vpravní
Sv 1 Parnaaie —Htar varhaník B0c

Hv 3 Křupal KleofM— Za ranních řer
vínko (Kic

Sv 4 Hlarohurak]' flloaoř 70c

Hv 5 Ntlieaa— I'rM ul ikkoiím 60c

Sv fl Itozřntyiení kajutoly— Dvě novel

ly bez litMky 40c

Sv 7 Pod drakovými llechaml-K- pi
lení? Siniiík — Hanin Krušina — IVrlat
hrulii! kazajce— Leniil pancnktibOc

Svazek 8 Červený deitnlk—Tatínkovy
hodiny—Kovárna— Na klenicl -V- ácha

z N'cbuzína-1'át- er Antoní- n- Je-b- la

-- Pan kontritiufní— Hodina v

Cena 0c

Svazek Na ferislvím vzduchu HOc

Svazek 10 Martin Oliva — Kmotr Hoz-um- ec

1120

hvédovó v Polltři román u' M Caj
kovBkíbo ve 3 dílech OOc

'Avehla Jan líÍHt pov otl Vlřka !J0c

T

Tajemník lánky anebMiloatnd dopisy
1'ic

Tajemník láaky a dvorný společník 20c

Tajemník láaky a dvorný ajoleíník
nej novější a nejlepíí 30c

Tajemný" ontrov román od J Vernea
Z fninc jíel ť Urálick Ve 2 dílech
1100

Tiijnoati Pnřííaké od Kuff Hue Pevné
vázané 4 díly ve 'i v ouzo 12 00

Tajemný brad v Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20c

Tajemutví zločinu na Porter Hiuaru

Napsal H C Farjeon přeloženo z
2-i- itran velkého formátu Cena

40 ctů

Templáři v (tuchách Iliatir román
od Prok Cboclioloiihka 40c

Travlí — Dcera Otakarova Dví po
vídky od Prok ChocholouAka 30

Třetí láHka román' od V Ilbiibkr
5c

--Torna z ňtítného praotec česká fllo- -

Bone on lir J Uurdlka 150c

Trny atrnkv: satiricko verSo o láscs a
icnácu od F L Mho Lit 25c

Tři teta z třiceti: hiát román z dob dě
jin českých z doby pftvodu a počátku
třicetiletí války od Itellstaha Druhé
laciní yydání Přel Moter ítyry díly

Tvrdí palice povídka z moravská va--

nico od A II Sokola HOc

Tyla J K sebraní snisyi Veamít vá
zaní V pokud a úhledné vazbí:

Hv II: Pouf Peských umřlc6v-Iá- ka

vlastenky —Lánka vlastencova— IUka
básníkova—Ona 100

fiv III: PtaVníkova dceruSka— Hu"

dební dobrodruzi— Vlasř a matka— Če-

ské granáty — Pomřnky z Iloztie —

Htary Tomaí— Divailelní ředitel — Ce-

na 100

Hv IVt % keře nízkého — Dali- -

mil— Poslední pohanka —Alchemista—
Tataři u Olomouce—Cena 100

8 v V Drobní povídky— Cena 100

HvVI: Pohlední Čech —Hozervanec
— Marie-Pcp- tfek a Pepička —Knibaf
vlftiU-ncc- €ea 100

Í1 ř"muln4 svatba 7 poUkéha pfe
ř'lwf k n rentu
£t lilinlvý houitlísta IVpí('řk a

IVplka Novřb tky ol Tyla hc

! liulhar Minutnohra v I jednáni
ml Machák Pl rento

'1% Nřkolik arch& % rodinní kroniky
Novela od K Mvllé 8 rentu
21 Jií ii kolik archa t rodinné

j kroniky Novela im! Hví tlí Hc
1 27 Protichfidci IlUi ft h1 Nebeské
ho H centa
2 Volík nováček Novela od Prav-

dy 8 rentu
29 Přátelí al do smrti Čuang-tcn-

a Jeho rhof Tlen íi Čínské povídky
Přeložil V Petrů 8 ctft
80 Marinka lira v jednom Jednání

Přel Čelakovský 8c
81 Básníka básník Obrázek hu-

morem Najwala El Krásnohorská c
32 lilatipisec Historická novela od

Vocela 8 centů
83 Lazarice Národní fdsné srbské

vybral a přel J Kolář 8c

84 Masopustní láska Červený rak i
modrou korunkou ftest neděl po svatbě
Tři novelky od Václ Filípka 8c

31 Karla Obrázek z okolí domažli-
ckého od Boženy Němcové 8c

!KI Cid Tragédie v pěti jednáních
od P Ci neilka 10c

37 Jiří Doujiovec Povídka z dva-

náctého sbdetí od ltezníěka 8c
m Svědomí PověsC Vypravuje

Sollo Podlijiská 8 centft
39 Vznešenost přírody Lyrická bá-

seň v 6 zpěvích ol Poláka 8c
40 Žena padlého bojovníka Obrá-

zek z r 1848 od M Jókaie přeložil F
Brábek 8c

42 Jobovi přátelí Veselohra vo 2

jod od Asnyka Z polského přeložil
Polabský 10cent6
43 Děd Povídka ze života venkov

saého Ze srbStiny přeložil Job Ko-něrz- a

8c

44 Chudí lidí Příběh ze života na
horách Od Tyla 8c
45 Písní Marie Čacké 8c
4(5 Slrpcftv pes Povídka z vlaské-

ho jířcložil Flekáěek 8c

47 Tři lodi Z angliěiny přeložil
Malý 8 centft

48 Poklad VcrSovauá veselohra v

jednom jednáni Z francouzského pře-
ložil Branický 10c

40 Justa a Uuflna Povídka ze Ipa-nělské-

přeložil ňtolba 8c

60 Drak Notjaiský Povídka otl P
Chocholouhka 8c
Cl Oblafl písní ruských Frant Lad

Čelakovského 8c

02 Turnovské povídky od B Klim-5o- vy

I Malý ženich a velká nevěsta
II Kořující hudebník 8c
63—M V zámku a v podzáměf Po-

vídka od Boženy Němcové 15c

65—6(1 PavIinkaSaksová Zruitiny
přeložil Josef Koněrza 15c

67--68 MarKřr Z polského přeložil
Jan Neěaa 16 centft
69—60 Osud 7 Epiaoda ze ttraecné-h- o

života vyiravuje Jos Štolba 15c
81—62 Mezinárodní nevěsty Žerto-

vný románek najisal Frautiaek Zákrcjs
15 centů

(53—64 Veselé ženy windsorskí
m1 Shakespearea přeložil Malý

15 centů
65—66 Růžové poupí Novela od

Jarneviěoví přeložil Spafibel 15c

67-- 6H KrasiRského Povídky Hrobka
rodiny Keh hstallskí — Zámek Vlěkov-sk- ý

— Oastold — Teodoro král lco
Přeložil Frií 15c

69-- 70 Hchilera básní lyrické Př
ložil Purkyní Hvazek 1 15c
71—72 Humoresky Hálka Kterak s

pan Suchý rozhněval na svět Mladá
vdova a starý mládenec Pohádka o Jed
nom klobouku 15c

73 Noc před vánocemi Žert od Go-

gola přeložil V Pok 8c

J fiv III UMnky kokeliny Za mKlo- -'

vébo Vffi-r- a Z JcŘIila Zaiiiítání N6-koli- k

dní to životu prakho a

r i Di bornli Z iHiu-- f nlih hodin Drama
t zboicnrliodoiini ('una Tc
éK

a
'i

r
%

Hv IV Vinniiký roiufín Jlcera

jwuilfi Mladíí bratr V zťitiSÍ Cena

8f V ZvoiR-řkovi- i knílovna NaAÍ

mládě! ItozccHtf CcuaTric

Svitlo a min dví jmvídky ze zlatého
ví ku xl Koldy MalliiHkrho illustroval
Zillith 00

HylveKtnály ubírka deklamaeí dul-Jíc- h

ikrutAícb bcHediííhof tculatd 1100

8tatk t Ilabíí pwvídka od V Lipov
krrbo 15c

Stfny nliíika lielletrlHtlrkyrh jirací na-

psal V MrAUk Wv

Studio a poilobizny napaal J Vrchl-

ický 1100

fivobodomyBlny křest fill necírkevní
nolmenoviínl dílka za iolujunliní
rAdft CHIt Na mnohontrannou iádrmt

eptal Václav $iiajdr Cena 10c

Hvobrxlomyalný rpřvníkSklilililní o
vátí víře a patero píntií pohk-bníc-

Hloiil Franta Ilatovcc Cena líc

Hyebrova íra romín vc 3 'ifotfch na-p-al

Jot Lakbtcr cena 125

Bvatba v národí íenko ilovannkm řill
vatební oliyřcje teti pnimluvy pH--

arbral a iracoval ltenet Method Rudla
aídelnl kanovník taroii1avní královikí
kapitoly Vyšehradské Cena 33c


