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Prémie pro_rok 1095
Jako kaldým rokem taky letoi ponky tujem naSím iFeJplat!tetim hojný

▼ýběr prémií zejména různých zajímavých a poučných knih Kidý před
platitel nový i starý který se předplatí na rok buď na týdní neb Uvojtýdní
Pokrok Západu bude oprávněn ku jedné z následujících prémií:

Ový Jí OD to Kristo Kaplearý romáa s

4áia poviUal v Cbraek od Jnloo Vtraobo
Ooaa 44o

VamAllj CrtlfrU Emfranta Vypin
ond prvních přltf Imvlrí a ich do Amrl! y

P4(rdiíapU p Tomaío Čajika a paudlmi
kyobraDlinL Vátaný 75

Skolnl zákony v Nehrabe jk rovid--

ay opravooy r MH4 g d dtk m oprv
aákonodáMlvom rl(w9a'SI PoiN bi i

kalika pro katdiho oWna v Kvbraoca SnlJ di
tooateeté

„tyl-- j kraťHlrorsLý a
niuikora Dákolika littl prJ4 bo a pB

( i: f'dnik'a o nlrh od p J A Olivoriua
' i ''V !(( tíllfký koviiř lUri 8rit
liiVa (cha v plvodnlto v Bakoaika tkrmfliko
míu vydáni ČIU 88 itrán CnMct4 do

t ix uallámo JI M xaniíraim (právnáUo dojit)
50o Oba tyto t: iy r jodoa prcmU

SVATKCJVÍCH KALHOT

ZefVjPOŮNIi: IKVI2K!
--Jl

$15Q
Za tuto cenn obdržíte kalhoty jichž obyčejná cena

jest od 1260 do $300

$35Q
Tento druh sestává te svátečních kalhot jichž cena

v poměru celého obleku obnáší 1400 až ♦500

$3gQ
Druh tento sestává z nejpěknějíích svátečních kal-

hot zbylých od celých obleků bez ohledu na cenu Po-měr-
ná

cena kalhot od $25 obleku obnáší $800 — avšak

vy je dostanete za 1360 — když totiž přijdete za včas

PaMi jsou kalbotr Taše olnoieiit zde máte příležitost je obiioTiti

Krám otevřen do 6:30 večer V sobotu v 10 hodin

í) 417 íO

Amerikán národ al kalendář pro rok 1M
Jeet to ))il a aejvátil kalendář který I do
sad v ámrlee vydáa byt čitá xaelai maoi-et- vl

povídek a rizoiae Iteaf zábav Bábo mih
4 íeakýob spteoveteli Bailah amerických I

vyobrazeni Jua letnijií nai My před Um

Nová Vlanf kalendář aa rok 1SS4 Ui asi
dsaet povídek a baaoreesk a letni Jiných lUakl
zábavných I poařnýoh maoáatrlm vyobrazeni
Mimo éHnýca vyobraieol k tástl zábava! avistl
dlaine obraz UtaJai podoblaaa to Wa Cellea

Bryaata

reerless Cook Book Antická kniha ka- -

eaarská obsáhajíc! aa 430 stranách t a tra
denl pro kacbyi dim Ttml prakUckck a

V§ vtlml pftné dprafi oputfaaa
apoAHařml Tyobrazaoiml a telml pobodlai

raztMdiaa tloraia kaibadikUdaá a dokoaali
Jak M obytajnt prodávají po tlOO

Besedy Rloranitké Pfl I obuhoja o
lor klatorioko koaiefcoa poTst Tana Balbat
aaa 0 Dii n obabaja blatortekoa povídka
rlall lijaady od MarUrakljU a povídka

KlklUn od Ub 4 tploTlU Oooa dUa

H Ke Oba dlljr Táaao4 v dblodaýob obálkách
4obromadr aa Jadaa promU dáváno predphUl-Ulá- ra

nUrma

Irřly Ameriťké ro&2 ouahaj aa ík
atraaáeb ]daa dolil romáa SO porld-- k a řrt to
báanL ttlánki ponřnfoh 1T llvotopUt íelnfob
krajaal amarlokeb a Jleb podobUaunt 94

aiaoJioh iláakl a 44 Jtacb ryobrmaonl Ca $1

Květy Americké roé 3 oboabnjo aaU4
atraaáeb )odeo doU( romáa a 41 TyobraaentirL
11 poridok baaoraaok a írt U bánif 10 láakl
Arab oboaba r4ábo lltorároi ilcola krU!

ronrraá iláaof ky I bájili M podoblaoa Celnfob
kra]aaA v 4aiioa a M vátalaoa plvodniob rj
braaaai Jiných Caoa 1100

Bomásl kabtaímo ▼lom OHtorojoIm přodpla
tttel4m oo pnmU adarma výbor aádrdojld:

To pfilnoťi VoUpoatavt tomia vo třb
áfleeb od Tác Vížka 470 velkých otran cm 75c

Dédlctrí AzlíkÚT naiaMliToUnadv-lokáa- i
aápad amoriekím vo I dílech Sapul ř

jiplaoU 7Í volkých atna euaTte
Fotledni Táhorila bivrfcký a

Oký rotná a od irUHerloéu Dra díly $09 atrao
oaatlXO
Yalílilýn Blatorleko romaaUeký obrax od

Karla Bxrloae KOotraa OaoaWetá

Elba a Waterloo kutorický roaia od r
laotlo Oeaa We

Sebezpoéné tajemstrí mmia i niiekího
4Chao Eda eeDaáoe Tajomsltí zlm lnu
a Porter hqnarť romáa saagUckáho oooa
44a Obt tyto romány i llnn pmntl
Za {et oteova Bomáa a fraoeoBatkiho

o4 Jodaoho a aJloplteb kriminálních romaao-piae- i

traaooazakýeh Xavlora do {aToaUplna

Oom T4o - - -

9Mra4fta6lAlÍTnttťí

BEkZ JATER
NEMŮŽETE ZÍTI I VSttStfti&S' Jto"
BOLÍ VÍS ZÁDA!

JSTE SLABÍ A YVCHRTLI!
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ZKuste Dr j h miwm
Balsám pro játra a ledviny
Mí Uo jej n2fTal prayí že jest to tl nevyrovnateiný pro My

nemoce jater ledvin a mšehýře nemoce ženské

rheumatismus a nemoc Brightovu

The Dr J H MoLean MediGine Go St Louis Mo

výbor obracíme se k Vito bysta
lankavfi oznámili naši žádost k oba

centvu :

Krajané t — Do nynějška bledřli

jtime te obejít bez podpory od jinud
avíak ačkoliv nyní nouze ze všech

stran na nás tlačí takovou mírou Je

to déle k vydržení není obracíme re

ku krajanům kterými Jtčstl lépe

přálo nežli nám by dle možnosti po
mohli trpícím českým rodinám v

Michigan townshipu v nímž bydlí
me Neřádi poškozujeme dobré

jračno okresu Valley kteréž až do

nynfjAka požíval neboř dosud nikdy
co okres stojí nežádali zdejší kra

jané jinde podporo avínk nonze do

bání nái k tomu Koku 1893 přišly

krcupy a připravily nás o drobné
obilí a korná kteráž pozdéji slibo-val- a

vydat cáetecní úrodu anchla

tak že krajané v našem townshipu
nesklidili téměř nic Tohoto roku

jxme nesklidili nio Mimo trochu

kornoviny pro dobytek nemáme nic

Zeleninu žádnou brambory žádné

Hovězí a vepřový dobytek jsme mu-

sili většinou vyprodat hubený za

malý peníz a penřzy tak strženými
vítiíra dílem zaplatit morgií kterýž
na onom dobytku vězel Kdyby byla
zde někde v okolí práce bychom
mohli si tím chléb vydělali rádi by
cliom pracovali avřak vře stojí IV
třebujern nyní šatstvo a pokrm Nás

úvěr na kterýž jsme bývali hrdi

jest pro nynější dobu ztracen na

dobro Svolali jsme schůzi v naáem

towxehipu bychom se poradili co

bychom měli dělat a při té schůzi

my co výbor byli jsme zvoleti pří-

spěvky přijímat
Prosíme tedy naíe krajany by dle

možnosti nám pomohli z nouze Co-

koliv zasíláno bude zašlete na násle-

dující adresu : Frank Bouda Ord

Neb

Za jakoukoliv podpora již z předa
nejvřelejší díky vzdává

Frank J Bouda 1

Joií'f Slavíček y Výbor
J F Slezák )

8TÁT NEBRA8KA )
"- -

VALLET CO0Tr
Já Vlncnt Xok4 klerk okresq Valley y Btáta

Kebraska tímto potvnnjl ts townsblp Mloblgan
v tomto okresa byl stlloa pohromami a bora
n vedenými a le tento výbor Jsst stvořen a
docela spolehlivých lidi VIMCKST KOIfcá

Coonty Clerc

silák a zápasník — Pan
Max Beer rodem z Prahy známý
champion-sil- ák a zápasník jenž v

pod nik nu tom Zápoleni sloha řecko-římskéh- o

a panem Joergenem TVzu
eurem norským mistrem v zápasu
ftlavně zvítězil vyzval těchto dnů
renomované siláky z Vídně mezi
nimiž někteří se honosí mistrovstvím
pro Rakousko a Uhersko aby a ním
vešli v zápas hlavně o toto mistrov
stvl Ve příštích dnech vystoupí p
Beer v Praze aby také před svými
krajany a rodáky jako první silák se

osvědčil

Kdo chce míti lékv neileníf at
koupi léky Severovy Chraňte se
íčka padělaných!

VoitešKové semeno
Remenn tHInnv nmin a amnt a etMti

rffo a IrrtiaaliMnská kukuřice řlulA a bílá
Mílo kukuřice ve urilá v roce IRM
u ceny aopiate anifiioky ku

McBETH & KINNISON

Garden KansbtM Im City

ncfcellion

zaracajoao aaAe

r ai elaktrtcki pásy

pu'' TV ' la vjlAM revmstltm

řf ~ ti namoci srdce talodka
ledvin a vaacky aer

í I'1labajlcl aomooe nervi
boa pohlaví

1 píste at eeaalk a dosvadíenl
iI'ATTXBao a PaTTiaaoa

Kdaaad Wla

ř V rC YOU WANT A FARM
IN THE WEST

~-- ll tlt aw psner laaasraf tr th#)2
£chicago stoca iKtáMO a nZ
CL1DI1B VVESTERH SETTliRí

H anl will bosant F
p #ansoan J' SSPaPTjaP a T4 aJM f

PEE3IIE ZA DOPLATEK
Kdo tepřál bj si žádnou z vSe uvedených prémií zdarma má na výb?r ní kterou

z následujících prémií za doplatek

lil VÍM SPANÍ ODWČISKU!

trXpí yXs ŽLOUTENKA 1

proti revmatismu

Odporučeni ziinrina Váechny dopisy osobná
ve svité pro iislí nl krve chorobám ledvin a

000000 01
— PBOTI — Schraauv lék

iVýborná knihy ták lidem Libni

poakytajom Um k i'4 aa eolý rok 1893 predpUt!
darmo TU pmirvámo Jo a ilco odbírsUllm

po 40j eootno i noodbáratitlAm po Ti onth
Uáme ca ikiU aitlrdajícl roíníky:
KtiíUlli V O tláti krrttki romáa oáíJ

SUokovskóhn 3 díl) — AivU ItrmttUnm
román od Žofli PKlliki 3 díly — Slav-

ný drn bUtorický obrnz od Al"is Jlráika V

rUly $ vtalka wMla od T Luik-k- á Celkem 4

tvizki oboiihnjtclcb lWitran
líH'nik 10 Trřilli Kveta mután Zangllckábo

od WH Uakrpeaee Thsckr-ray- fřtl V £ Usv
rok 4 tvakd obMbujlcich 1004 otran

Kolník 11 Jantlaw SlmUrk blát román
od Žofio rodllptki á díly — Vit ary V román

od V Lciick JáTiy c Ui-- ovui 1010 átr

lignit 17 — Dři povidly od Fr
— Z manka od At Jiránka — Z opviténýck ndt
enkrvaniki obrázky od V A řlmáťka — T

braní poLH povidly a novrllp v antrlovnár
[S-kli- Arnoáíatkhwaba ť UUikébo — Z ho
národní ipolrtnotH drobni 5 rty od Trreay Ková-ko-vá

— Šilomena román od V Lollcki CoUom

4 knltt o 114 stranách

Kotník IH — AWnúw povídka od Alolv
Jiráaká 1 vak — C]míly od Kar Híitlá
— V Řetaftk — eakrotarnl pivldka od H
A šimáka liviuck — Vú dVttAy sbor bumor

povídka od EHáky Erúnolioniká — prohni po
oídky od Bot ny Eonátlcki — Tutlt povidly
Old K'tí?lfcktio— Celkem ivaiki íocannu

Rojník 21 — átetit román napaal M A

álmáíok — Krmbt crťy napaala Toreaa No-

váková — Fv—niki pracÁ novela od SoHe Pod

Upaki — Mmi wyknmmei blat povídka od Joaeta

Branná — KniÁ noml napaat i U Hovorka
— Čolkem aoda avuká o 1134 atráaáoh

TaJnoHtl pařížské od Kacsno tas spiso
vateJa "Voínátio tíd" "BiUamudra" "Dátí lá-

sky" "Prorokováni osada" a Jiných avátoioá-mýc- h

dál Jmou to 4 dli vo dvon avaaeioh v

dobrá vazbí a osli to vsUká dílo vájuaá as pro
dává po $J00 1 as záallkoB Vazba sama sto]
aa dolar aob výt Oo pra mil za doplatek 7to

Xli AmtT ran RctiUic— památní ko- -

Jniobiťký spis a Atlas S} Sut 4 v Jedná knlzo

Obanbcjo strm' o Vtákerá dúl litá událcatl v

Spoj Státech od odkryti Amsnký ai po nejno
víjil dobo a mapami ko kuidi

nejdvlalottl snlmslc pivodnlbo rakopla
Tomile Jeffíraon a podpisy vaocb flend tár
konvonta Cstavn PpoJ BUti a vyavítlenl na
áeho zřízeni Podoblmy vlocb praoldsalS l
lhiJty Jejlcb úřadováni Jmána vaneb
stranJei kdy zda byly potmi Maafl Jel aa kdy ph
volbách odevzdaly a Jmáoa váaeh kandidáti pre-sl- d-

nlakýcb a pofťm hluJ Js4 rbdri U Mxpa

8(KjJnýrh Htáti 1 mapy váacb jednotlivých stati
v dákUdtám a vsllco dhlodnám provedeni po

plasa ko katdá mai4 Skvoataá vyobrasnj
váocb hlavních bndov výaUvy Kolumblcki a po
play týcbl Pohlod na vtaunJti— Tento skvost

ný památný spis který bads trvaioa npoala ko

na svátovoa výstava ebioagskoa a zároveA stlas
100 vslkýeb stranáoh V í hladaá a trvanlivá vai-b-á

a pUUným hřbetem prodává aa za 1171 —

Kaál předplatitel obdrll jej za dopUtek 7&OT ýi
spis so aexnamoa vseh pott vo 8po) Btátoch a

poctea obývatoll 1 v tácb nejmonAíob mUWkác h

dle eonaa a r 1890 který! aeaaaa aaajlmá 10 4

stran a tndíl eolý spts 304 straaacb v diklad
ná plátáná vaabi prodává se za 41(0 5U1
předplatiteli obdrtt jej za doplatek 11-0-

al Z T l
tm{ al# raalil ft m mámm riníntv KXa
CJ4 vaaa aaw iiv UUUA) tMOjtlIV WVjUI J LVI

tečnéjáích prací iaitr& a ice:

Jan Amou Komenský podoWie vábia

nibo našeho zakladatele modmilbo IkoUtrt—

Cona 40 eti

Ladímir Kláni vířná podobizna to bob

vábUan4bo amertckálio Cona 40 eti

Kristus přr4 Hiátem a KrMns na Kal
Valil snímky obraz! snamonlUbo dila víbiae

bibo malXřo Maakarayho oba vo svíU Uk
velkosti 31x34 oba dohromady ca SO Mata

XtevonkollV a tácbto přodehásejlelcb premtf

obraaovýcb obdrží kaidý předplatitel adarma

Za doplatek 4Qe nablxlnai

gofmek snaraenltábo dUa 'aabábo amáleo Tis
trotiba U u před kondlrm kttolrkým
eaa tl-0-

Za doplatek 40a cabtalmoi

lina a TlřLa VeánA J llirrafM ae

okmrv nredatevatliil Seská twllkáav Haaa a

RE VMATISMU se vžy osvědčil

yjleptí lék proti chorobám fater ledvin a laludku
Jedinou nall chybou Jpat l prodáváme lék přilil dobrý Proto lpstll chode vyhodili

Deníif nokuDiilta M Foátovnt oblwlnávkv správné s vrřizuli NfltiřvdnMál lékárnici
omařátl odepftli pouilvall tHTtcenná láky Jiná
zodpovídány Pouze IIM Uher Jiejlcpái lek

jater ťláte hned

34-2- m

SwanHon Ilheumatlc Ture Co
167 Dearboro St CHICAGO ILL

Spelts Hitchcock & Olney
20G Exc hanse Uuildlnp 2bé poschodí

Union Stock Yards So Omaha Neb

KomisionáN ku prodeji živého dobytka"

Lxw Smlts Unos HiTcncoox D B Olmxt

O A CáLDWiLt kaslr H-Tl6-

Albnm Světové Týtavy čtyry aoiitr
biaaaýcb vvobraarni aa avoiovi výotavr ehicjf-ak- a

v roamíro 10x14 paleleb obsáhající 330

výobrazoui obdrtt kaidý pfdplatltol aa dup la-

so 0e aaob 1 aoátty oo prosil adarma

Hodiaky s řetízkem Jotm to hodinky
nos iea xo aprostono sova aia pro poirsna
imn taraSoor to dobro ]do a drti správný
iao Odbiratolia poikytajsao Jo oo pramil za

doplatek $1

&id stroje i dopiauk tu a tn"abo 11

pfodpUtným na Fokrok Západa dobraaady
a tl4 al fU Jak v obláioo na Jlaaa ntatd
wvadaao

iSXKeno dřjlny národa fcoaáho v Cocbácl
a na Moravo Bpla tento jatH do kulbomy kat-dáh-

Čocbs nebof anáU dijlay rod a svébo %'m

povtnnooti knidíbo Étyry díly wlkiho řormátn
1384 strun Co promli nabiiima Js oaáia ít ná
Hnuvšími aniionon esna toUi vleebny dlj
aováaand dopUtek fX00 Vázaní za tM

Světozor - Colý rořnlk SvítozoraÍEořníl
u 23 nob 38) Jsnot kráaaki cena obuiit pi
éolarl a který íítá 493 stran velkých Jki
' atraaa Pokroka a aWislaýml skvostnými vyo
braasniai a a radon aábavných a poořnýct
frad od nejleptloh aplaovstall caakýcb dn
saproaU za dopUUk poohých tl 00 Uím
Jan obmasoaý poeot roíalká a tato fídkno pKl
attoat trrámo poniljl vilehnl mllovnla n ri

krásná lltratnry JUkc4 moboa ob roínll
avotoaora I Pokrok Západa a přllobon obdrltt
aa Don noa rona Bvátrasara oamábo

o b a
°ro ty z naSich předplatitelů kteří ai tl

obraz 6 veamíi snímky nejvy

Kolnmbnt aa Bráloriikěm dvoře ípa- -
aélakém snímek naaenltibo dila aejvýta-Inájiíh- o

řoskibo aaallN VáeUva Broilka kťrýl
oarat zakoapoa byl nákladem táá0b4 a ehevá as
V MeAromlItnia Kaaoa aaáut v V w Torkn
Dáiei Kolumbova vjt ipenl na ameri
fkOM pevnino dlo proslavenábo dUa Vndor
lyaova aalajlofbo ao v kapitola vo Wasnlof
tona Cenaoboa tiebto skvostných obraz f 100
ao jodaa premis oslorot pfad pluti telía Marmux

5apIeoa na bojlitl a FrledUndn nl
atak saniaenlU malby váhUsoiho malife Meiseo

Btora valkosti 31x34 paldch v barvtUska Cena
44a

5árrat Napoleona i Xok vy Překrásný
barvottakový ebraa pfndatavajlel a pnistřsd

v dalo řady dteVJnlki tptnaAl řady
vojska a aa nla záH bořW Vosk va Hej Mane-tUtij-

to dílo anaaemitibo malSř IfrtssonWa
'sibae 31x34 palcirn oeca 40a

' Bafantká svatba oalaMfc tozboiaobo obraz

adblaaaibo amálco taakile lfakovskýbo 31x4

naL v barrotiaiiu Csaa SOe

LU
1XJ POJ x ii - u ii sn— p

WATCH

' Chcvme a nimi oliecenat vo apcnánilti Pravidelná cena v malém Jst
la Jfnoro na dni Tyto pěkní pozlMná hodinky a sio
doutníka za A 45 vystřihnéto toto a raálcte nám a vaáiin Jmenein I

adrcjwiu Jíppitadujem
e napřl Mrvám zatlemff p express w

teti eamf den kd) obtodnávkti oi dríime Iljo nn b iírh Hertecto
lOcwitovych doutnikí a v balíí ku zailvm ftěkrié mizlacená ho-

dinky buď dámaká neb pro pány samonataliova!Í (ix--
z klikui a přístro-

jem k řízeni ruťlfk a dobrým atrvanllvým iiřist rojem pozorná uprave-
ná dobře Jilout-- I pákná tpraoovane emailnvaný ciferník
vyryta niavni pero nepraaaue a zarutuji-n- je na # h-- i

Mfiřeia al prohládnout zboll r exprese ofllce a kdyl budeie uapokojen zaplatíte
Jednateli 4V6a pisiovná a ttwtnfka ae liMdoutuiky Jakot I plkná hodinky Jsou vaAei

Tato nabídka Jf at uřiníiia ledlni abyrhoia aeznámlil olecTitvo % nseeinl proalsvenýml dout-

níky a abychom en mobil obránit před obchodníky a výdť-lkař- t klch objednávají ve volkem
nDMri Mebialem prodávat více ne tři bedniky a troje hodinky kaJileiim Inlnotllvcl Mr
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