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Krásné dva litografováné obra-

ty představující lesk velikány
Husa a Ziiku hodící se pro spol
kov a veřejn místnosti jakoi i
pro rodiny máme nyní na sklad
Prodáváme je oba po $ioot aneb

za prémii k Pokroku Západu ta
doplatek $oct&

Vyd Pokroku Západu

Katolické knihy
Akolni

Stručný přírodopis 60c
Druhá čítanka tfc
Třetí čítanka 85c

Stručný dějepis církevní NJc

Katolický katechismus 30c
Třetí řád regulní knížka pro Krsn-tiflkán- y

1100

Knihkupeettt Pokroku Západu
Omaha J(tb
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Cecilové !
Jedete li do etaró vluli ríte sobi

ipmtovti ie cestující a jich
kufry hned po přUt&nf parolodS do

privajl ne po železnici bezplatně
3 do mět& Břemen Chcel-l- i
obŽ uspofiti ibyteřných tydinf
neBvefujte po přintan( lodé nikomu

tickety a kufry nýbr! podnikejte r

tím aí dojedete do mřuta Hremen a

pak teprve odevtdejte tvé tickety a

kufry jedm čenké nrmě :

Kareš & SíotzKy
V BRKMEN

29 Bulnihofstrussc 20
byste se svými kufry berpeSrjS do
domova dopraveni býti mohli (16--

Herbář $150
(Mim pouze anglický)

Niřitel kuřích ok 10c-- Mojí "Vědou- -

bez léku ryhojíte souchotiny revmatisn
raka nezáživnost a vůbec kaMou nemoc
kteráit jest vfibec k vyholení ťeníze
vrátím Je-l- i to podvod Zatlete 2c kolek
pro záruku Adresa i
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Všem paním
odporuíuji užívat! TrineroT hořkí víno

proti v&ena pohlavním nemocem Doka

zuji tímto celo veřejnosti o zdárných
účincích Trlnereva hořkéhe vlna kteří
mně jedinfi uzdravilo z mé zdržená po-

hlavní neinoce Jíž jitcm byla 83 tdnft
tížena Míla Jsem více I'Wař6 s kte

rých mnS žádný pomoct nemohl a tudíž
JseinlťkG raději přestala užívali a Jenom

pro chuť k Jídlu brala Jhuiu i a Mřu

testě častokráte denně malou sklenku
vína kterým mné nejen uleh-

čeno bylo ale neočekávaně Jsem byla
přivedena k zcela novému životu Jsem
ochotna každému dle přání podrobněji
osobně odpovědlti
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Hambursko-Ame- r akciová paropl sp

výa
Jízda ph moře za pět drtí 21 ho

Z N-- w Yorku Z Mambiirk:ukfi
do Hamburku do hew Yorkh sn

Po parolodích expresních nejrychleJSÍ

To parolodích expresstiích
ro parolodích pravidelných
Po parolodích Un'on linie

118 W 12500 1 ť'
11600 t22f0

f

11900 tn ' t
Po parolodích Baltimorské linie 11600 12000 I"
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Edo chce míti léky nejlepsí ar
koupí léky Severovy Chraňte se
lékft padělaných!

Vóóný žid
Není díla které by v romanoplflec-t- ví

tak poutalo všechny vrstvy čtenářů
jako-
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"Věčný iid" Jest to román
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bením Toto velké dílo Čítající 1226
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