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PDF Dvě samostatné knihy v jedné pevné
vazbě (1 až 142 + 1 až 136 stran): 1.)
antologie: Z TAJEMNÉHO SVĚTA Fantastické povídky a črty ... ... ... z ruštiny
přeložil: Albín Straka (= pseudonym
překladatele: Jan Wagner 1856 - 1905) ... ...
... vydáno: tiskem a nákladem Dra. Edv.
Grégra, v Praze 1899 ... ... ... edice: Matice
lidu, ročnk: XXXIII, číslo 6 (běžné číslo 198)
... ... ... povídky: Vladimir Ivanovič
Němirovič-Dančenko: Zakyntské noci (strana
5 - 30) Věra P. Želichovská: Viděn v zrcadle
(strana 30 - 39) A. Běžecký: Pokus (strana 39
- 65) Konstantin Dmitrijevič Nosilov:
Tajemné v životě Samojedů (strana 65 - 83)
Aleksej̀ Sergěevič Suvorin: Stín
Dostojevského (strana 83 - 91) Alexandr
Vasiljevič Arséňjev: Podivné sny
moskevského mitropolita Filareta (strana 91 100) N. Engelhardt: Skříň samovrahova
(strana 100 - 117) Vladimír Alexejevič
Tichonov: Dobrý duch (strana 117 - 127)
Olga Nikolajevna Čjumina: Podivný host
(strana 128 - 142) ------------------- + strana
143 začíná nová kniha: 2.) Dr. Václav Plaček
(pseudonym V. P. Trnavský), rodák pacovský:
PRAVDIVÁ POVÍDKA O JANU
CELEROVI - starosvětský obrázek ... ... ...
vydáno: tiskem a nákladem Dra. Edv. Grégr a
syn, v Praze 1902 ... ... ... edice: Matice lidu,
ročnk: XXXVI, číslo 6 (běžné číslo 216) ... ...
... strana 1 - 136. ".. jak jeden šlechetný, leč
hloupý mládenec vřelou zahořev láskou k
počestné leč moudré panně hanebně od ní
oklamán a zůstaven byl.. Jde o přepracování

povídky autora: Bohuslav Čermák (spisovatel
a nedoceněný literární historik, také pacovský
rodák) z knihy: Z naší dědiny, vydáno 1885 u
nakladatele Eduard Valečka, v Praze. Náměty
většiny povídek jsou vzaty z obce Pacova a z
jeho typických figurek." Pacov je město v
okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina. ("Doslov,
jenž by mohl býti také předmluvou", 2. kniha
v pevné vazbě, název: Z tajemného světa, rok
1899)

