
Pokrok Západu
Béda lhářůmNesmyslná usnesení pastorská

PRÉMIE PRO ROK 1900

lá aždému z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos

tak jako po minulých as roků cenné prémie a sice máme
letos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dřivé

Novým odběratelům zvláštní výhody!
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za iednu z prémií

Promio za doplatek
Kdo nepřál by il Žádnou i vedle uvede-

ných prémii rlitrma má na vjbřr nřkto
rou z náaledujících prémií za doplatek

Atlas celého světa io
——— ním opatřiH

na&ím čtenářům pohodlo a důkladný
ntlbí totiž mapy všech zemí na av6t6 Již
dávno pátrali Jame po spisu takovém
kteráž byl by dokladný a dokonalý a
v mírná confi a také Již nf kolikríte jame
zaopatřili nřkteré na zkoušku nabízejíce
Je odběratelům na&ím Vsak to v žádném

Efípadu nebylo co Jsme aobfi přáli co
rádi poskytli naSím předplati-

telům Letoi vsak vydán byl spis takový
kterýž v každém ohlodu vyhovuje a
aplĎujo naftě očekávání jak v obludu do-

konalosti tak I spolehlivosti Atlasovíem
Že anglický kteiýž naAíni odbfratelfim
nabízíme čitá celkem 192 stran z nichž
90 bude anglického popisu a 90 map 02
atran zaujímají mapy Severní Ameriky a
ovsem Jeat tu mapa Spoj Státfi maDV
všech Jednotlivých států tak jako i n
nady Kuby a Porto Rica Evropa ca
ujímá 18 atran map a sice Jak následuje:
Evropa Anglicko a Waleském Skotsko
Irsko Souostroví Britské Francie Bel-

gickém a Švýcarskem Německo a Nizo-
zemím Španélsko Portugalskem Itálie
Rakousko Švédsko i Norvéžskem a Dán
akem Rusko Turecko Řecko a státy
balkánské Mapy Asie zaujímají Šest
stran Afriky Austrálie a Jižní Ameriky
po pití stranách Mapy jsou vesměs zře-
telně a pěkně tištěny se všemi opravami
až do letoíka neboť jest to atlas nejno-
vější Utoi tydanů Podobně i veškeré
popisy provázející mapy obsahují nejno-
věji statistiku tak ze jest to kniha
v každém ohledu nad očekáváni cenná
Tento atlast prodáváme za 1100 vsak co
premii Jej poskytujeme všem celoročním
předplatitelflm za nepatrný doplatek 25
centů

Každým rokem do-Ve-
lké

nástěnné cházf nás dotazy a

tosti dva kalendáře za jednu prémii Jsou to kalen
Za 1 prémii dljře následující:

tak ' 'etos nabízíme čtenářům
kalendáře a sice k vůli rozmani- -

Vlact prostonárodní kalendář na rok
1900 obsahuje 15 povídek a hu- -

moresek nepočítaje kratňl 1 delií články
poučné Obsahuje též hojní a pčkných
vyobrazeni a velký ooraz titulní Krám-
ská cena tohoto kulendáfe jest též
35 centů

Oba tyto kalendáře dáváme za Jednu
premu

Občanský Kalendář ÍSkftrok 1900 kterýž mimo obyčejných částí
kalendářních obsahuje 13 povídek váž-

ných I žertovných a množství rfiznýrh
jiných článků částečně poučných čá
stecně humoristických ozdobt-- jsa Set
nýml vyobrazeními celostránkovými i
v textu Krámská cena tohoto kalendáře
jest 85 centů

Kdo by si nepřál
Mapy na místě jednoho

dva kalendáře tomu poskytneme
kalendáře mapu kapesní kterého-

koliv z následujících států: Arkansas California

se za Dáma chtěl pustit Také
čeleď bude spíše upadlému z pří-kep- u

pomáhati než-l- i se vydá za

náma Dvojí tedy věc ještě na

práci — a my jsme také dva"
"Já se vloudím pro klíč do do-

mu"

"Je li možná? Ty zůstaneš ta-

dy! Ne že bych ti moudrosti
ale k tomu kousku jest po-

třeba chytrosti A protož vkradu
se já do domu

"Na mne tedy vždy jen co nej-těŽší-

připadne?" rozhorlil se

Milota mrzutě rýč a sekeru od-kop-

jež mu Stojmír podával
"Toho sprostého nádobí se ani
netknu Já jsem lepší než ty a

protož i věc a podnikání srdnatěj-
ší na mne připadá Já půjdu pro
klíč!"

"A co jestli tě někdo v domě

potká?'"

"Tedy ho popadnu za krk—"

"— a on udělá povyk — a bude

po všem! Ne ne panáčku! Po-

týkej se třeba s medvědy ale ptá-

ky lapati zanech mně! Nestarej
se a poslechni — nebo tě nechám

tady u koní a vezmu nohy na ra-

mena sám a sám Pomysli také
na strýce — slyšíš? Toužebně
nás velebný stařec očekává Vím
že se nyní modlí a večerní větřík
zdá mi se přináší k nám jeho

— a nebeští andělové se

budou okolo nás snášeti a Široký-
mi perutěmi nás ukrývati Ach

jáť bych ti lichotil jako děťátku!
— Jen se uchop rýče! Kopati je
dílo šlechetné a veliké! Cokoliv

tady krásného dokážeš kde a jak
i zvítězíš — ten kdo tě jednou
zakopá předce všecko přemůže
Jen vezmi rýč a nes ho jako meč
— tak! Však vida! Ještě po-

čkejme!"
V tom se okázala na mostě

Margita kterouž i Stojmír zahlédl

"Jakže?" tázala se dívka "Vy
ještě nespíte?"

"Však my se vyspíme!"
"Nu - těší-l- i vás to žvatlání

já vám nebráním Já půjdu spát''
"A to zavřeš také hořejší dvéře

za sebou?"

"I — to si sám otec dělává a

před spaním celý dvůr obcházívá
Dnes ale tuším nechá toho být
Nalil tuze mnoho vína do sebe a

leží již a spí Ať se pak zlobí!

Já neučiním co mi nepatří Že
ne? -

"Ba - tak by měl každý jed-

nati''
"Jdi tedy spát— slyšíš?" usmá-

la se dívka nevinná a s milostným
srdce mladého pohnutím se k mla-

díku s mostu naklonila "Jdi
spát to je v noci omdlených slad-

ká povinnost Jdi! — a bude-l- i

pak se ti také něco zdá ti?"

"Což já to mohu věděti?"

"I to já vím!" zašeptala dívka
"Mně se bude něco zdáti — a teď
skoro již ani oči otevřití nemohu
Dobrou noc!"

S těmi slovy vběhla do domu

"Nuže —nyní s Pánem Bohem
do díla!" promluvil Stojmír k Mi-

lotovi když bylo posléz všecko
utichlo a vedl jej k příkopu v

nčmžto zadělány stály sloupce

různých Států Colorado Idaho Illinois Michigan Montana Ohio
———————

Pennsylvania Oklahoma Iowa Kansas Minnesota
Missouri N' Dakota South Dakota Texas Washington Wiscon-si- n

aneb mapu celých Spojených Států Tyto mapy jsou nejnovější
a nejdůkladnějšf z proslulého závodu tiskařského Rand McNally
& Co kterýž jak známo má v oboru tomto pověst nejlepší Mapy
Idaho Montany a obou Dakot jsou velkosti 14x21 palcích mapy
ostatních států jsou 21x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a mapa
Spojených Států 22x32 palců Při každé mapě jest seznam všech
měst městečeK a pošt vyhazující obyvatelstvo každého místa okresní
sídla expresní a železniční společnosti pošty na kterýchž se vydá-

vají poštovní poukázky telegraíní stanice dráhy a vůbec veškeré po-
učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 50 centů

MaPY čech Každému je dojista milá mapa vlasti své a
'

proto abychom přišli vstříc přání našich před-Mora-

a SleZSka platila připojili jsme ku prémiím též mapy———— — vlastí českých totiž mapu Čech í mapu Mora-

vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme za jeden z kalendářů To-

tiž kdo si přeje tyto obě mapy na místě jednoho z kalendářů budou
mu ochotně poskytnuty

ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ IÍ5?1 °r°DÍT fí g"
tělům na výběr jeden z následujících:

Luteránští pastorové kteří hlá-

sají slovo boží mezi svými souvěr-

ci v jižním Illiaoisu odbývali v

minulých dnech velkou konferen-

ci jež v jednom ohledu jest zají-

mavou tím že odsuzováno v ní

bylo pojišťování na život poněvač
toto jest prý hříchem páchaným

proti přikázáním božím Bohumilí

tito pastorové citovali při té příle-

žitosti desatero boží a sice první
sedmé a deváté jež zneužívány

jsou těmi věřícími kteří jsou po-

jištěni následkem čehož prý tito

hřeší Křesťané kteří dají se po-

jistili na život hřeší proto že ne-

důvěřují nejvyšší dobrotivosti

Boha jenž bdí prý nad rodinou

zemřelého dále hřeší proti sed-

mému přikázání poněvadž peníze

jež pozůstalí obdrží od pojišťující

společnosti jim nenáleží a tím

dopouští se přijmutím jich kráde-

že a hřeší dále proti devátému při-

kázání že přivlastSují si majetek
cizí

Nu my nebudeme se příti s

vyznavateli božího desatera jak
dalece jest hříchem dáti se poji-

stit! u těch kterých společností
avšak nemůžeme minouti mlčením

tu okolnost že každý člověk

chtějící se říditi dle těchto přiká-

zání musí mnohdy lháti a tím

porušovati přikázání aby uvaroval

se většího hříchu jehož by se do-

pustil kdyby vůbec nelhal
V jednom z desatera přikázání

na příklad čteme že lhaní jest
hříchem Dle toho měl by každý

upřímný křesťan vyhýbati se lži a

a břichu tím předejiti Avšak

jsou případy že dobrý křesťan

aby nedopustil se hříchu většího

než jest na příklad provinění se

proti přikázání božímu zalže si

Dejme tomu že matka jejíž syn

cestuje někde v dálné cizině na-

lézá se na smrtelném lůžku "O
kéž mohu jen na okamžik uzříti

svého syna pak mileráda zemru!''

vzdychne si — Dcera jež matku
s dětinnou láskou ošetřuje obdrží

pojednou zprávu že bratr její v

cizině přišel o život stroskotáním

se lodi neb srážkou vlaků Má

dcera tato jež ošetřuje matičku
svou a každé možné přání její s
vroucí láskou bned plní říci

pravdu o neštěstí synově jen pro-

to aby nedopustila se hříchu proti
božímu přikázání? Zdaž není lépe
když ucbylí se ku malé lži a řekne:

"Upokoj se matičko on přijde
již brzy buď jen klidnou!" Který
jest větší břich zabiti na smrt ne-

mocnou matku pravdivou zprávou
o smrti synově jenom proto aby
uvarovalo se hříchu aneb potěšiti
ji nevinnou lží již ona kochá se v

blahé naděli že v brzku uzří milo-

vaného syna?
Bohabojní pastorové kteří za-

tracením pojišťování věřících na

život dovolávají se desatera měli

by míti na paměti že každý kře-

sťan kdyby řídil se tímto desate-

rem nalézal by se nyní na stupni
aejplnokrevnějšího divocha a

tvora On nemohl

bj čeliti četným pohromám poně-

vadž byl by nucen podrobovati se

vůli boží která v desateru jest
obsažena Dle výroku zbožných

pastorů o povinnostech k desateru

hřeší každý křesťan jenž v nemo-

ci povolává lékaře na němž žádá
uzdravení hřeší proto že nevolá

o pomoc Boha který jest dle de-

satera nejvyšším pánem nás ubo-

hých lidských tvorů Zbožný kře-

sťan hřeší chrání-l- i se proti bouři

a blesku nespoléhaje až Bůh ho

ochrání Ba on hřeší též když
v zimě zásobuje se uhlím a v letě

vyhledává chladivý stín a odívá se

v lehký šat
Každý křesťan dovolují-l- i mu

peněžní prostředky pořídí si v

domě svém lednici aby Bohem

seslanému teplu mohl se ubránili
ano pořídí si koupelnu v které

vzdoruje úpalům slunečním a se-íle- -li

na něj jeho Bůh nějakou

pohromu neřekne dle písma sva-

tého: "Bůh dal Bůh vcal budiž

jméno jeho pochváleno" nýbrž

rychle ohraiuje se proti takovým
ranám
Dle toho hřeší tudíž křesťané

schválně vzdor zákazu božímu v

desatera jen aby ochránili te po-

hromy Bohem na ně seslané
Proto zbytečná jsou usnesení na

pastorské konferenci aby křesťa-

né varováni byli od pojišťování te
na Život

Při nejprvnějif známce neatrá-vitelno- sti

používejte Dr August

Koeniga Hamburger Tropíen
Ony odstraSojí neduh a obnovují
žaludek

ČCtfoí (ohchorfnn knihy jako s4e-rr- ~

J'iw! tteamí knihy a jiné-- d

Pokračováni
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Byl večer V panském domě
v prostranné jizbě bylo hlučno a
veselo u piých číši a chutných
jídel seděli hosté Abaňho které
sezval k oslaveni nastávajícího
sňatku dcery své s bohatým Dú
lou Z pořadí oken padala záře
na nádvoří kdežto u kuchyně
na velikém špalku Milota seděl a
svou holi si pohrával V kuchyni
u praskavého plamene otáčel se

Stojmír odbývaje domácí poslu-b- y

které s jídlem rozličně připra
veným do jizby posílal Zbývalať
ještě velká libě páchnoucí peče
né

lu vezmi řekl k sluhovi "a
oznam pánům že jest poslední
Ať si další laskominy vínem za
ženou"
Na to se obrátiv k Milotovi a

chvilku na mladíka jako bez

myšlének tu sedícího pohlédaje
zeptal se ho konečně:

"Jak jest panáčku? Rozmyslil

jsi s to?"
"A co?" pozvedl Milota lho

stejně hlavu "Co jsem si měl

rozmysliti? '

"Ty milé nebe! Vždyť jsem ti

již pověděl proč jsem tě vlastně
do kuchyně vzal Starého vlka
ale chápe se podezření Slyšel
jsem na vlastní uši že tě daleko s

dcerou pošle až ji ženich domů

povede"
"To bych si právě přál"
"Je-l- i pak možná?"
"Děvče jest hezké"
"To se mě také zdá"
"A přeje mi"
"To se mi nezdá Spíše bych

řekl že se ti posmívá''
"Nemíval jsem se ženskými co

jednati" — řekl Milota poněkud
mrzutě a povstal—"strýc mě držel
u kněh To jsem ale slýchal že

prý se škádlivá co se rádo mívá"
"Ale škádlení a posměch jest

dvojí věc!" odpověděl Stojmír
"A chceš li skutečně s milující mi-

lenkou do dalekých končin odejiti
— jak to vypadne s touhou tvého
starého strýce panáčku a s na-

ším outěkem?"

"To máš arci pravdu Ale co
začíti?"

"Poslechni dále! Na začátku

myslil jsem do dálky — strojil se
na outěk teprva za mnoho časů

Kdyby nás ale mezi tím rozvedli

bylo by po naději Dnes ale dou-

fám — jen poslyš jak tam výska-

jí a řvou až se stěny otřásají —

jáť jim ustrojil krmě jak náleží

pepřené a okořeněné že brzo v

nápoji všech smyslů nechají —

pánové i čeleď Dnes tedy dou-

fám — vidíš tamto? Klíč vězí

ještě ve vratech Jest-l- i ho dnes
večer nestáhnou zůstane cesta
svobodna a — ouba! odstup ode
mne! Tamto někdo klopýtál"

Byltě to nádvoroík Motavýma
nohama přicházel z panského do-

mu a cosi mumlaje bral se k hla-

vním vratům Trhlo to Stojmí-re- m

a jižjiž chtěl skok na most
uči niti aby uzavřeni zabránil ná-

hle se ale jinak rozmysliv opět
ustoupil a takž nádvorník bez

překážky zavřev s klíčem zase
odešel

"To se nepovedlo!" smál se Mi-

lota lhostejně
"A ty se pane tomu směješ?"
"Jen proto že jsi tak hrozně

chytrý!"
"Jsem-l- i nebo nejsem — to e

ještě okáže! Klíč dostanu za to
ti stojím panáčku Vím že visí
v noci klíč u hlavy domácího —

tam ho vezmu až víno a spaní
starého přemohou — Ahal ještě
by rádi povykovali! Ale dlouho
to již nepůjde Jsou zemdleni a
zchváceni Takový pomocník ja
ko jest tento kvas nevrátí se ani
do roka Také mi ještě cesta po
vědomá kterou jsem k tomuto
hnízdu vykonal i nechal jsem zde
onde lecjaká znamínka ježto by
ale na dlouze třeba zmizela Dnes
musíme prchnoutL Než-l- i se dea

probudí budeme a boží pomocí
již daleko — Vida! světla již
hasnou teď se odeberou na lože
a brzo je tvrdé spaní upoutá"
Toto prohodiv přiloudal se liš

čím krokem k panskému obydlí
bystrým uchem naslouchaje kam
a jak se hodovníci rozcházejí

"Vlečko se daří — raduj se pa-

náčku!" lekl pak zase k MilotovL

"Teď zbývá jenom ještě jedna
práce a to zvláště proto kdyby
uás pohřešili přede dnem Tenhle
most —- jakoi i vlečko v celém
domě — jest chatrné stavení a

špatně zbito Sloupce a kozy ledva
Že v zemí vězí a kdyby se jeden
t nich podkopal spadne to celé
lešení jakmile někdo na ně vkročí
Tím sletí po hlavě dolů kdo by

Moderní Otroci Yelepoutavý roman od

B V Hacklandera Obsahuje 1120 Mru pěkné-

ho formátu Cena 75c

Zločin a láska (La Crime de Jean Hallory)
Somin od i rn DsodeU přel J Borový řítí
99 atran Cena 50c

Besedy slovanské Dli i o 143 str obea

hoj Gogolovu hlstor kozáckea pověst? Tana
Bolbe cena SOc Oil II o 161 str obsáhaje hlrt

povídky s r 1013: Nájezdy od Marllvskljho a

povídku Námořník Nikltln od téhož spisovatele
Cena dílo II 80c Oba díly i tuha vázané dohro-

mady za jedna prémii

Chrám matky Boií v Paříži tm sme--
ralda epsnilé děrte cikánské Román arěto-znimé- bo

aptoTetele Vlkt Hngo Čiti 638 etr
Cena 50c Tajemný hrad v Karpatech
Velvpoatary román od porěatnáho rnmanopiece
francouzského Jo les Verne-- e 19 stran Cena

26c Obs tyto romány as jedno prémii

Po pfilnOcL VelepooUry román e třech

dílech od Vác Vlěka 470 relkych atran Cena

SO centi

Dědictví Azték&V román ze HroU na dale-

kém aápadt americkém Te 8 dilecb Sepsal
P Dopleiwls S78 velkých stran Cena SOc

Děti kapitána Granta Jrden a nejtíuích
a nejpoutavějlícb roman 1 Jnlla Verne-- a Zaují-

má 712 atr Cena A9e

Nový Monta Krist Naplnav? román a dě

jin povstání v 1'hrách od Jules Vernea S76

stran Cena 75c

LIBUŠE Výborné knihy vycházející

poptávky o n&stčn- -

zdarma ná m8Pv a Proto
mapy nnftttili e etog
kTaanTTvěTkTTmípý různých států ma
či po straně druhé mapu celého světa
apý tyto Jsou rovněž jako mapy kapesní

nejdfikladnčJM a nejdokonaleji! ze viech
vydávaných z věhlasného závodu Hand
McNally & Co a krámská cena jejich
jest $300 kus Jsou to mapy tak zvané
sekcionální totiž mající naznačené hra-
nice sekcí hranice townshipů a jejich
jména a čísla hranice a jména všech
okresfi všechny fekyokresní sídla tifiténé
silnějším písmem viechny dráhy vftech-n- a

města a počty všechny potoky i jeze-
ra atd Mapa celého světa na
druhé straně vykazuje vSechny pevniny
moře proudy všechny dftležitéjňí města
a stručné popisy víech zemí Každý
čtenář kterýž poněkud chce sledovat!
události denní měl by míti tuto mapo při
ruce Odběratelům v místě poskytuje
tuto mapu "V $200 co
premii k celoročnímu pfcdplacenílipl-n- é

xjLaxxzxiak Odběrstelfim na ven-
kově zašleme Jí za náhradu 30c výlohy
zásilky MĎzeme posloužit! mapami na
sledujícím: Nebratika 61x34 pal Iowa
48x86 Kansas 66x32 Minnesota 40x56
Missouri 4HX40 Severní Dakota 60x36
Jižní Dakota 63x36 Wisconsin 41x58 a
Spojené Státy 66x46

ťamatujte tuto dvoudolarovou mapu
mažete o držeti co nremll zdarmatz vselio doplatlcu a nouze
jen kde musíme nésti značně vysokou
výlohu zásilky po express požadujeme
20 centfi náhrady ku krytí téže

V saloně a na galejích román
seau

dílný ze života paiířského od francouz
skébo spisovatele Ponson du Terrail
Román tento čítá přes 8300 straa a krám
ská eena jeho v Cechách jest zl 1380
Předplatitelům co premii nabízeme týž
za doplatek pouze $100
Tb Story of Bohemia by c Edmond

Marnice Nejnovějlí a nejleplí d{)lny teski vy-

dané v řeěi anglické Rozděleny oo na 18 kapi-

tol a awjdaleiltějlím donim v dějhiich věnována

jest téi nejvělií pozornost a netři ce místa Jako
době vývinu Ceokébo státa době reformace a
době bělohorské Jest to dílo Bfjea historické

nýbri zárovrB I kritické a z Cehoi potěšení btl
miieme k nám spravedlivé Zaajími SS8 stran
má 40 vyobrazení mapu Čech a Moravou a opa-

třeno Jest ku konci důkladným dle

něhož snadno vyhlrdsU lze kaidou osoba o kte-

rá Je pojťdniriuo Cena spWu pěkni vizsnéno
li 60 aneb va skvostné polomarokové vazbě
$1 75 Co prémií poskytojem Jej nalim adběrata-l&-

aa doplať' 75 cent o ve vazbě obyčejné a aa
tl ve ražbě polomarokové

TajlMsti paHŽKké od Kacena Sne spiso-
vatele "Věcního ilda" "salamandra" "Děti

ieky" "Prorokováni osnda" a Jiných světozná-

mých děl Jma k 4 díly ve droa svazcích v do-

bré vazbě a celé to veliké dílo vázané se prodává
po 1209 se zállkoo Vazba sama stojí za dolar
Db výie Co prémie ta doplatek 75c

Palackého Dějiny národa (ekého v Ce-

chách a na Moravi Hpls tento ptH do knihov-

ny hsidébo Čecha neboť znáti dějluy rorlo svého

jert poviunostl haidébo Člyry díly velkého for-

mátu IS-e-) stran Co prémií nabízíme našim
ětrnáMm aa velmi sníženou cenu totiž vtVchny
díly nevázané za doplatek SiiJO Vázané za S3 80

NEOBYČEJNÉ VÝHODY

NOVÝM PŘEDPLATITELŮM

1 Saidý aevý predplatlteLt který aa ayat
prsdplsti na celý rok boď aa dvojtýdni Pokrok
Zapadá It SO aneb a Knlhovtoa Amerlckoa
81 SO obdrii Časopis do aovébo roka zdsrma
Za rotal předplatné bude kaidý kvltovia ai do
konce roka hm
8 Mimo to kaidý Bový predplatltat obdrii

zvUUtol premii ktaril samotná mi cenu roCoíka

předplatného to Jast valkf romia tesťdiloý
avsaý "T aaUai a aa ttalejfea kterýf vy-

chází ayat v Kolbevai Americké BoaUa lan to
)a as tlvota pstliekiho od frsac spisovatele
Poaasa da Tamil PoaieUvi as sestl dilá a
aicU Jadea Saidý dU lest samostatným avtek
viachay dohromady tvofl Jedlaf celek Jeoa la
díly aisladajid : t Tajnosti PsřUska 801 strmá
88 eeati S Klsb Srdcových Klaki 44S straa
aaaa eeati 8 BHIaiTarkyBa 44S straa eeaa
85c 4 KoessabeJo 884 straa SOc k-- Rocaaabote
ve viaaat Sil ani osma Si tl Bláaea Bed-laau-

straa osně 10c Celkem tedy ottartl

kaidý aový pfedptsUtal krato obrovský laattdtl-a- ý

romia a vica aei SSU8 atraairb který!
prodává aa aa 11 at 81 kr áblaé IsUrBia

ea aressU k Pakraka liptfn
Tshovi aábidaa pleti poaas a výhndei Jaa

pro aové predalatltala kteff as aa badoaci rak
ptadpletl a pletití hada Jaa pro krátký (aa
Plité el a Hsla na akAxks Adresa Jedaodeie:

PUKRUK ZÁPADU

OMAHA HKB

PrssisM ussaaralU své soaasiy ktrfi Pokrok
Ziaaia aeedMnjl aa tato aairai výhedaea
aahidha a vyaidaete Je aby se adbérateU stall
1 Miste idaa avliatat prémie misa at marf

BfVdpletltel vyvaUU JréU ktenakoHv a aah
Mtabuimeavýhradai BTsl aaeratalÍBS
paskytajsasa Sát valký sosaia "VUaý ttd" ed
sihlasviéaa remsaeslsra Bseeaa Bas a pasabaat
Jesoviii Raesia Seat ttut UM straa a caaa

nákladem Libuše poskytujeme
těm kdož na celý rok 1900 se předplatí ZDARMA TéŽ

prodáváme je a sice odběratelům

Máme na skladě následující ročníky:

Elba a Waterloo niatorický romio od f
Stolit Cena DOC

Mezi proudy historický roman s dějin
a sice 1 dobr předcházející války husitské

Mílci poměry tehdejěí a kvašení t lida patla-
jící Jel vedlo koneřně ka vilce od AI Jiráska
Cena SOc

Nebezpečné tajemství romio r angi od

chu Rmds: cena 40c Tajemství zločinu
na Porter Square román s angl cena 40c

Ona tjrto romany za jedno prémii

Osndnoo stopou TelepoaUTy román od ob-

líbeného romanopisce Km Oaborisn Obsáhaje
416 str Cena 86c V cizích službách po-

vídka f dějin řfkycb vypravuje Alois Jirásek
nejslsvnějli nál novodob novelista Čitá 254

stran cena SOc Oba spisy za jedna prémii

Školní zákony v Nebrasce NejnovSti!
opravené a doplněné vydáni ZcelUl Jan lioílckf
cena SOc

Památky českých emigranta vypsání
osada prvních přistěhovalek a Cech do Ameriky
Porodní spis p Tomáie Čapka a í pftvcdními
vyobrazeními Obsahuje VJÍ stran Váz 75c

Rakoplsy kralodvorský a zelenohorský
se snímkem několika Mata prvějilho a poutavou
přednáškou o nich od J A Ollverlusa Cena
25c Le&eUnský koář básB Svstopl Čecha
dle p6vodulho v Rakouska zkonfiskovaného vy-

dáni Čiti S8 str Cena 25c Oba tyto spisy aa
ledna pn-m-

po 50c neodběratelúm po 75c

Ročník 21 _ štžti román nspsal M A

Simácek — Kresby a ěrty napsala Terena Nová-

kovi— Pozrorky prach novela od Žofle Podllp-ek-

— Mezi vyhnand blst povídka od Josefa
Brauna — Knina novel nspsal J M Hovorka
— Celkem 7 svszkt o 1124 stranieb

IWník 22 — Setník Ilaiabard romia od

Vic Vleka S svazky
— Čím srdce lim Jsi abre

lilo potfdkaod J D Konráda— Květiny a ieny
povídky V Lužické — Kulba povídek od K V

Raisa — VFesová vila povídka a hor od Vlnce-alav-

Lužické— Celkem 7 svazku o 1205 str

Ročník ti — Černé jezero román mladébs
srdce od Vác Vlěka t svazky — Přemysl Otokat
IL romáa ad Žoaa Podllpské 4 svazky — Savé

povídky od Bočeny Vlkové Knnětické — Celkem
T svsxkft 11S4 stran

Ročník 24— Dvě povídky a malomastského
Slvota aapsal P Herttee — Selské Črty od T
Svatovi — Dvé klstorkki povídky a HC ptwasta-los- tl

Joa Branná — Slávia Českých lea podivá
Ter Kováková Díl I od aejetarlich duo 4a
aaovazroaeaí airoda Českého svazky — Ze
vita pra svět od S t Kraobaor Celkem f
svaikaeilajldck 1144 stiaa

Baéaik 26 — Obsáhaje aisledajícl aakry:
Hermina ed S B BeUera Ha plstiti pidA ad
R Svobodové Start aiaea ad a Podllpské
Meta Holeasova překad a frsaroeiséas ad
A B Smis Sorta I Ui ad P X Svahody V

Dvoa Kocoera ad 1 O- - Koarida Kvttiay a

ťay ad V Laileki Celkem T svukl a lias
atraaich

Bočaík 28 - Povídky Ráhny Svobodové
14S strsa — Počátky a kaace Vad prjpasd drt
povídky ad Stas Jarkovakého MS strm- á- Za stl-

al a jast fcd obrazy as nvota UdL aapsal
Vlasta PHtaarava MS) Straa — Dři aaveUy ad
Soaa Podllpaki IBt strmá - Vychová redlnná pro
aale roélre vyehovaaeia sepsal Via Gabriel

straa - V btMaa dvorci romia ad Veeoe-elev- y

LsBcki tSS straa Celkem S evaski
llWstraaiea

Eačaik 27 - Jsa Heraasa id J D toe
ráda tVasa ad Saae Podllpsha Črty aa spote-aas- tt

ad Tereay Svatové- - Dean pralasaaiara a
jmé povídky ad Stasrfeieea Jarlwnfeah TT1

Srashé saaaaiaay ad Tana) BevikavA KvMay
a fcy ed Véoceelsvy Latiké 'Sytíce UVd) Z
atraaf ad Orassmsauii radsfca Celkrm f
vasAi fiujicich 11SS straa

domácího mostu "Tamhle ten

pilíř podkopáš nejslaběji zdá se

upevněn Zem je kyprá— i půjJeť
to jakobys jedl Já sám nyní ta
ké do díla se pustim" — mluvil
dále a krk si ohmatav doložil:
"Pevně mi sice hlava posud sedí
nechtěl bych si však ničeho již na
ni vypůjčili Ale jen chutě Stoj-mír- e!

Pamatuj na velebného sta-

řečka — na své slovo — a zmužile
do toho!"

Přitom stál již na mostě

"Hej panáčku!" vzkřikl polo
hlasně dolů na Milotu kterýž byl
Šťastně do příkopu slezl a nyní již
kopati začínal "Ne tak hřmotně
—a docela se neprodrej —až budu

nazpátekl Abych pak sám po
hlavě dolů nesletíl!"

(Pokraíováot bod)

James Retd poraněn
Pao Jame Beed vrazil bolení do

kusu leda tak a se odřel pořád ni
Noha sou otekla a bolela Jej tak la
nemohl chodit! bi berli Byl v opatro-
váni lekala a používal vellké liolmen-t- y

I vypotřeboval dva a pal falonn ko

řalkyna máčení avšak neapomoklo
nic ai počal oirvati Chamberlalo
Pala Bála Tím docílil skoro óplného
vyléjeoí bebesa Jednoho tjMna a Jest
přesvědčen ia kdyby nebyl používal
tento lék byl by st motel dátl noha
Htnout Mr Beed Jest jedním s čel-

ných obchodníkA v Clsy Ooort House
ve W V a Palo Bála Jeat nevyrovna--
teloýn pro vymk ostí pomačkán lny a
rbeamatisa 9a prodej va tieea lé-

kárnách

Vyléčím koktání
MeJlrMn}: HtHt Oua

va kua Duta Xekt

Bočnik 1 — Dvě matky roman od M

—Vynikající iVny mimo krab rodinný
od Lod Simáť kové — Rodina Její starostí a ra-

dosti od Hed Bivmerové— Jobsns t Hotmltála
manželka JIHbo a Poděbrad od Lnlické- - — Cel-

kem It-- svazku o 1250 stranách

RoČník 4 — Ten pravý román od M Žofie

Švarcové: 4 díly — Ckjub-k- borb román od E

riyraré Karlénové t-- díly Celkem 6 svazku

obsahující 1144 stran

RoČDÍk 7— Věnec vavřínový román od Vác
Vlík tře ti vydáni S knih o S84 stran

RČBÍk 9— O slávi herecké román od J 1

gtallkovského t díly— Aivtka Přemyslova hi-

storicky román od Žofle Podii prké t díly — 8U-- af

dra hlstorlrky obras od AI Jirásk- a- Povíd-

ky t malého města od V Loiické Celkem

svázal obsáhajících HWstraa

BoČaík 10 — TriiW tlvota romáa a anflie-kéb- o

od Wfl Makrpaact Thsekerey PTeL T

I Mourek svstkt obsabajidch KW straa

Rstaík 11— Jaroslav itmberk historicky
romáa od teta psdllpeki 4 sviky-V- y4 a vyta
romáa 4 V Lsiické I svazky celkem svmskk

VJOtrtr

Ktčaík 17 mi obMh aásledajki: Dvtpo-vtdk- y

od Pr HerttaM 14 strask— IcsaMha po
od AI Jtri ke 14 stra- a- Z osaiUnfrh míst
cakfwvsnai tarixky a4 MA ilmieka 141 straa
sehrané polské avvidky a aovehy PreJotU
Arnošt Sebvah Polát? 141 stra- a- Z aa aV
roéaí spoleteostt érshaé (rty ed Taraste Hs
vákové I4S Stn- a- SaJos roaaáa od V Lo--

tteké aat straa Celkem araki Krt str

sWaik 18 - Kevotalea povídka ed Aloise
Jiráska — Cposmiaky ad Karalfay Světlé -
0 resaeek cukrovaní povídka od St A MaU-Ck- a

- STU dnhf shnr ksmortstkki povídka
BkUy Krionhoriké - probad povídky d

sVAssy EaaMcki - Vseeki povídky od U
Olfc-- a t sveskk 1W straa

Uřaik 19 —
Susokredy resaéa od Vic

nekal S svseká - Bratři mU ad itmiřks
1 svsaek — OsJkea S sual tm straa

kWaík tO — Pnefiky ed P Berttaaa —

f meji carte ahraaka ad V kWete IsasavafcsV

ha—Práve IsVky nati ad L PedlVké— tile
y tatarská abraty ktf a p stasa a psila V

Lfci t sisf — osáa aa snjisti a apaasl--

ak aer aismisd vAka

xr BVfler CaUMsa S kam


