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poHkytovali prontor a vzduch kaídi?

Jelikož u nase zásoba prémii krá-

tí takže za nedlouho budou roo-brán- y

připojili jsme jeítě jednu no-vo- ii

prémii a sieo knihu kuchařskou

v řeíi anglické

Pccrlcss Cook Itook
Tato kniha čítá 320 stran a obsa

liujti 1200 navedení pro kuchyni a
dum a nice jak mužemu ujistili vel-

mi praktických a dokonalých Jest
velmi pěKné úpravy opatřena nespo
četnými vyobrazeními a velmi poho-
dlně roztříděna slovem jes to tak
dokladná a dokonalá kuchařská
kniha jaké se obyčejně prodávají
pot 100 My nabízíme tuto ku-

chařskou knihu

úplné zdarma

d iviUl FaUly Julius Wolf Hwnro-- rkoTl a
!
ho rok oil roku vzrůstají
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alnf vrstvě Možno dnvrt j'Stč unad

krčili ratuony nad třmi již chtčjí
ef pam&tco třel) klťřl

ij) z&paHÍti ale i umírati in
Kiiiiiuím al v liann-- r V Kllla a Tf(fo Co

Kanaaau aa JI in Mdlut 1 alav oval ďtl Klilljr aočistu a vyMtřlbení iibcraliioiiii lín dráha U P má tam piud bojna iio ink4 nay učili ho z pfíkliJu těchto
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Každý kdo viděl avětovou ko-

lumbijskou výstavu dojista si přeje
míli nějakou z ní památku něja-

kou na ní upomínku Každý kdo

ji neviděl dojista no rád pokochá
pohledem na vyobrazení těch divu

vykouzlených rukou umělou Pro-

to jsmo opatřili pro nase předpla-
titele pamětní spin American Ko-publ- io

který obsahuje hlavní

výstavní budovy a mimo to Atlas

celých Spojených Státu a mnohé

poučení kteréž v žádné jiné knize

tak přehledně podáno není Mimo

to mftžem nyní poskytnouti čte-

nářům našim co prémii Album

výstavní a sice překrásná vyobra-
zení budov a výjevu z výstavy
a híco :

Zdarma co premii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké seSity rozměru 10jxl4
palcích obsahující 110 pře-

krásných vyobrazení výjevu a pa-

mětihodností výstavy chicagské

Za doplatek 20 centíi

J ' 1 v lobotn a lica do Arknnanaa a Mlaaourlivčtcftv by uř:ili ho t&t za
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co protnu preuplaliteium Jelikož
skoro v každé rodině obzvláště-- kdeléjiny neodeprou nám uznání že

spřízni vího poSaf l'rv padl na farwáoh ktH by rádi dubrjrcb a lar-Bc- h

pniaiukA aa dniátrulltam kde jiní odpadli OMočovaný sou již dorůstající dívky schopny
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a piikroilý rodák a výboruj) iil íolk ma'kal
prémie dojiuta velevítanou

včrnř vytrval v boji za Hvobodnou v mlatl iiiiiom v mlunlýeb doeoh v

obcbodnloli

vj
iozimi bylí celnicí kleli z

xlh fy okolí podlipanwkcm

I' )vSora i uniformovanými
ft&tní mocí Uyla to zvláít

:el iHtaffáž u tčlo mohyly jtž
ú T)L demokracie cu8kó u

Školu za vňeobecnč volební právo a

jVmIiÍiii Č5 N X N— I'an Alf tVbutoviký a CbloaKa ktarý a
za svobodu tinku!!'' chotí avnu-ii- výlntl na ipudl irndllval vrátil

v piindlll t Ctarkaon a obyitul aa toulu tdi ri

Po zdárném vihImIcu provedeni podtvaU aa UA )iJtl du Wllkar ala U rm dl
lujli l mu oiiamnonlul dítka přímil JnJ k návratuhnfí trvalo VHe ve zbožném opery "V studni" pomýSlel Hprávní
k domovu

Máme na skladě knihy pro opiso-
vání čtvrtletních zpráv pro řády i

Velkolády

Každý úřadnlk ví jak žá loucným

jest aby zachovány byly opisy čtvrt-letníc- h

zpráv Nejen že poskytují

tichu 8 obnaženými hla- - obdrží každý kdo prvé dva sešityvýbor Hpolku lJtíp" v liotidnici na

provozování Smetanovy "Prodané

nevčaly" Jeden z prvních krokft byl

!yž řokolHkó čety az&ntupy za prcnm zvolil další 2 Hešity ob-

sahující též 110 vyobrazení aDo Gbicaga Ills aoyly k mohylo zapily ve

clior&tu 8 hlavami obnaže- - zÍHkati právo provozovací Překva tvořící s prvějSími úplný celekobraz etavu a pokroku řádu nýbrž
zhusla je jich potřeba k zjištěnípení jeho bylo ovřern nemalé když'ja vazným a pohnutím Všechny 4 sešity zdarmaPan Vddav L Sima z čísla 741 okolností učlft atd Nemáli řád

iým "Hej Slované!" a"Kde Loomi ul přijal jednatelství Pokro knihy takové nemá také své čtvrt--
j!" Na to vyžinul ne na letní znrávv uloženv urolo že ooisku upadti Knihovny Americko a

dovčdčl ne že o toto právo českého

díla uměleckého v Čechách nojpo

pulárnčjHÍho je mu ucházeli ho ii

nčmecké firmy líoole a Uock až —
oueelník Sokola čcnkobrod- - celého závodu našeho a je oprávněn

kolektovati peníze přijímati před

na obyčejných blankeiách se snadno

pohodí a ztratí V knize jsou vflak

na vždy zachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40

'J menera Sokola čeHkobrod-d- u

zde včiicg na parn&tku

obsahující 220 celkem vyobrazení
zašleme tomu kdo nám získá jed-

noho celoročního předplatitele
Doufáme přijití touto prémií

vhod četným naším přátelům kteří
si chtí zaopatřiti krásnou a trvalou

upomínku na světovou výstavu
TADT Vyd Pok Zdp

platné a všecky obchoilní záležitostilíerlínčl I dopráno zdvořile a
za nás vyřizovali Zároveň má na

skladě hoinou zásobu knih a prémií
bIuhiič zmíněné firmě ovSem jazyAŠío a pravdu a právo" po

io pod pomník Jiný včnec
jež každému s ochotou ukáže Pro

íový položila k pomníku síme ct příznivce nase aby mu svou

zpráv tedy na 10 roku za $100
Pro Vclkořády jest kniha taková též

nezbytnou haždý tajemník Velko-řád- u

by měl míli zachovaný opis
čtvrtletních zpráv vflech řádu ab
mohl jo a následujícími porovnávat!

řízen laskavé věnovali

Vyd dr Pokroku Západu

'mužftv práco" Vzdělávací

Pokrok" z Úcnkého Úrodu

uhrom&ždční tiňo rozeAlo a
dik

A Hokolnků natitoupily pochod
Kdo tak se nečiní chybuje ne Má-

me knihy takové pro Velkořády dvou

velkostí v tuhé vazbě o 400 a 000íi U monyiy iTovopa ven- -

kem českým Na to doňel jednoty
"flípu" lopi ale z Vidno v němž

na rubrum původního českého "Iíi-porn- "

do Berlína zaHlaného dopisu

byl připiš německy jenž v překladu
zní: "Chcete-l- i od německé firmy z

Herlína něco věděli tak piAto něme-

cky a ne česky nebo myslíte žo co-l- ý

ivět jest povinen k vlili vám uči-ni- ti

se česky?! Já jsem zástupcem

firmy "iioote a Bock" v Ilerlíné

Piňte mně co věděli chcete ale ně-

mecky — neboť ji k v Bii vám česky

_!! __1 I U _i - í!

o leMknoucf ho stranách po $350 a $500 Kde by
přáli si tajemníci Velko řád ft knihyhří'6

jakoby na vtr&Ži by
takové jednotlivě pro každý řádméymstímkt& jichž koMli prachnivejí prodáme jun je za cenu valně sníže

Krásné dva litografovani obra-

zy představující leské velikány
Husa a Žižku hodící se pro spol-

kové a veřejné místnosti jakoi i
pro rodiny máme nyní na skladč

Prodáváme je oba po $loo aneb

za prémii k Pokroku Západu za

doplatek joctň
Vyd Pokroku Západu

touto nevxtal i mrt-- nou Ubiednavtty knili těchto 1

všech prací tiskových nechť dějí ho

hwalJ Thttn vňdce nimec~

[koHtalkářu podal proHtřud- -

askavo pod adresou:

Pokrok Západu
Omaha Ntb

ucui ru neuuuu -

oiuuiuy pn ioiu :

eLfl
je fakt že s nejnárodnějíího umfi--j[veho pr&vního cíUtupce na


