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ClfSflnlr kt4á práci v mtiim n-- b vnikám Hoboko a jsem úplně zdráv Též
mé ženě lék vá5 pomohl od zebení v

KDlMDDGCtFÍ P0kTdla plxa&akibo B-- b Jluábo aplaoba dl přáni
Fa pKpadi pHjm prád v aludovni a za dobrý
alad míl Fřlbláiky raitat adraaovatls íohn
ktalatak 1T0I So llth Bt 8t Loala Ho áiá

životě Moje sousedka trpěla bolestmi
v zádech a v žaludku a užívala různé

léky ale beze vSeho výsledku Pora
dil Jsem jí tedy vaňe Hoboko: využila
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chlapec tři roky starý měl již po dva

roky vyrážku na celém těle Poradil
jsem mu aby dal chlapci váS krveěi-stite- l

Chlapec využil dvě lahve a

vyrážka Je pryč Zkrátka musím ří-

ci že kde vaSe Hoboko připravované
v čísle 112— 111 Hoyiie avenue Chica-

go 111 užíváno dalo úplnou spokoje-
nost Přejeme Vám mnoho zdaru a
dlouhá léta byste lidem pomoci pr
skytovatl mohl

V úctě vá5 Frant Tlrner
Pouze řádně ustanovení Jednatelo-

vi prodávají Hoboko a nelze Je dosta-

li v lékárnách poněvadž není výrol- -

Clati Dokola a chotná atrava tmi nánv In

TTAa a "at JoMf Vrána aury obyJ1UO JO „tel Omaiaký }U Jaj poatrá
dáma aat iaat tydni a vllea aa nám po nim
atyaká Má aa vlbaon4 aa to ia bodá nákán
T Batler nb Sanndara Coauty a doofáma ia

jj aaatalá paatva iradri! od aivrata Pro
případ ia by byl itraUI adnn připomínám
a i to J 1111 1 li 8t lTDTxlk

Venkova Capujama vyteíny iaiák iptvj

Prosba' kjfltíákům!
VtnáSfm snažnou prosbu k rodá-

kům o práci a výživu Nalézám se

v západní Nebrasce kamž jiem byl
loni vylákán slibem práce při řeme-

sle jemuž jsem vyučen sedláfství
Loni postižena byla tato krajina no

úrodou a letos hrozí ještě horší Na-

lézám se a rodinou v postavení zou-

falém a musím snad zahynout idali

nedodáno se mi práce neb výživy

Přijal bych práci jakoultolivěk buj
při mém řemeslo svrchu zmíněném

aneb v parním mlýně — byl jsem po

tři roky též topičem a obsluhovačero

parního stroje — aneb cokoliv jiné-

ho při čemž bych mohl rodinu a se-

be obživiti Kodáci neoslyžto mně

a kdo byste mohl mi zaměstnáni

učiňte tak ihned a oznam-

te to redakci Pokroku Západu Kdo

nám t bídy pomfiže a odtud vysvo-
bodí udělá milosrdněji! skutek než

samaritán J W Polanský

Pozn red Pojíme prosbu avou

a prosbou p Polanského kterýž jest
mužem uvědomělým a osvědč! se do

jista vděčným za pomoo v nejvétií
bídě mu poskytnutou Tét kdoby
mohl přispěli mu peněžitě k úlevě

bídy a hladu nechť tak laskavě uči-

ní a my ochotně zprostředkujeme

Pánům úředníkům spolkň

Ulétni (obchodní) knihy jako

Ltdgtrs Journals denní knihy a

nnt od 7f(f nahoru u Pokroku

Západu
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BJCHARD05 DRDQ 00 — Omaha Hab

B K BBCOK 00 — Omaha Nab

B I CLABKX DBDO 00 — Llnooln Kab

HOKKICK BEflS il htOUE — Sloni City Ia

VaPIKK FOX — Atehtaon lana
CHCBCHIIX PBTJO 00 — Bnrll iifton la
WOODW1BD FiXoHCO — Kanaaa City Mn
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— Pan Václav Badtk iovialnl obchodník va

Bcbaylar Kab byl v Omaao minuly tydan aa

aálniltoatl na zrovna ntáána Přijal na rada
k dr IlolovCIimrovl Jo torna aa nioo přaa rok
eo by byl málam vykrváoal na nora a od laaa
toho doaad rána immUiioo nemá Uktái kuidoa
chvíli novi Babnipafl Bia hrozí Jak a I'r
Holovilanra pochodit nám neznámo přáli by-

chom a by návitiva Jho v Omaz marná

aabyla by ao opit vylM-- byl Paa
Sadík navltívll Ja na kritko lit aái rávod a

byto nám poUicnlm opit po dtilm iaa ahvllka
v přltomnoatl Jxho ztrávlU

— Pan Joa Kaipar jadaa I teajlťli parního
mlýna v Pragna byl v Omo ta obchodními
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