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Prémie pro rok 1895
rWina JAItO Sezona XX

Jako ku Jelitu rokem taky lotos poskytujem naiíro předplatitel inj hojny
výběr prémií zejmenit různých zajímavých a poučných knib Kiždt nřixl

Dneřknm zapoefname cshalovati lidké postavy obleky nrce- - 7
ní mi a zhotovenými pro jaro a leto '05

platite) nový I starý který ae předplatí na rok buď na týdní neb dvojtýdnl
1'okrok Západu bude oprávněn ku jedné z následujících prémií:

Třeba tu lilovati nřkolik onřch Hpotřehovatelft oblekb ktiK
nemohou býti pohnuti ku koupi poctivého obleku za poctivé
ceny na iiiinié běhání za rozličnými "požárovými" "banfcrnpt-nim- i"

"za poloviční cenu" a jinak nazývanými koupfmi

A což ten oblek Uf ! Jak oíklivý 1

Není ovíem naíí vřef když nékdo podobné obchody pod

1 O pomoci Vtlepeutavy
--omáa v lřb

4IIMB Tiol Vlika 4TJ tolkřek alra
T til

Norá VUsf kalendář a rok ISM Má aal

daaet poviď k humoMk #etn Jlnch řUakl
rAbavaýeh I pouJtifch mnotatvlm vyobraanl
Mimo í toch vyobranl k #aU xábaval BvleU

dloioo obrat titulní podobím to ffg fíallea ronáa a UtoU

aipad amrHek v I dllaek aVpaal poruje kdyby íik potřeboval trochu objasnění nabídneme mu
r uupiaaal 7 vlkea aUanj ua to

II I ~ 1 V2LIÍ
s radontí pozvaní aby ná navštívil

NkÍc jsrní zái'ba není ani z ohné (pr kropenn) aneb z nija
i wniruoi laoorua b atoriekj a

naci romia od Karla Uarlua Ia diljr Wf
kého starého bankrotu nýbrž nová donlá irávo z vřeten tkab-f- l

iraa ta aolaaaoa eana (o

taldKlyO BUioricko naaaUck7 obras od
iria lí- IMalraa CooaMeU Lékař (povolaný k potlučenému
M Ml a Waterloo klaUrUk roaáa ad T A na jsWm bicyklu jutě jel?ston Cm V e

Potlučený: Na nejnověji Pa
tentof bezpečnoittnf dvojkolce

fzp ( DC lajrmsUl romia i angtlcWbo
odChaa Baada: MoaiAe fajomslvi lllWIna
na rorterřMnar' rmáaiaafllckh4v oasa

a rukou krejčího — nová lelému svitu jak v modě tak ve
vzorcích Na5ť ceny jou zceb nové jnouce regulovány nedáv
ným svobodným dovorem vlny do naSich přÍHtaviřť což mřlo
značný vliv na cenu vlny (na5e obleky jsou z ní zhotoveny) v

značném poraéru
Když vám neuM-tfím- e nékolik dolaru na obleku přiMo v5e-c- ky

vtírající se vám nabidky necháme obchodu a dáme jej na
pospas netopýrům

15?" Mluví se zde česky

Krém otevřen do 630 večer V sobotu do 10 hod

Oba tyto romany ra ]xLna wtnU

Dobrý úfplch30VT aonw arimo Hapfaar romia a

dilla poTaUai f Ckrácb od Jnias Tarmrko

Jí 1 (XOaaa M
a~ t i

Bryaet

Peerlcs Cook Ituok Aígllcká kolbaka-chiihk- a

ebaahajlol na no etranách la} Bav
d-- nl pro kacbya a dlto rrlml praktický ob

V i valml plku! i (Taví opatřena
BtoMnáml Tyobřmiiiniml a pohodla!
rotřidln alovam knih dd hladní a dokonalá
Jak c obvrejnl prodávají po $1 00

Ilcedy slotan-k- é Pii i o us ir oba--
hnJaQoaolovB hlatkoxackoa povíet Taraa Balba)
e a 10 Dli n o Ul ttr obealiBj blat povídka
r 1613 Sixdy od Marllvekljlo a povídka Ní

mořnlk NlklUn od Uh 4 apiaovatal Cona díla
n 9xi Oba díly váxaal v úhledných obálkách

dohromady ta Jedna pramll dáváme přrdpIUl-toli- m

zdarma

Kvély Americké roé2 obuta] aa ao

atranáob delH román 10 povídek a řrt SO

bienl tlankl ponrnýeh 1T ilvotoptal celnýeh
krajaal amerických podnblaaaml M

menileb ilánkl a M Jiných vyobrtaeut Ona $1

Květy Americké roé 3 obaaanj aa4
etranách Jdn delAl román a II vyobraaatilitl
11 povídek bnmonaak a írt M bianl 10 tláakl
a 4 iab obaaba riného literární ikolo krátil
marné iUoeřky I beáni to podoblsen tlnýeb
krajaal Am-- nc a 24 vltllnoa plvodnlcb y
obraceni Jiných Ona $100

Bominl ab!ttm vlem předpla
tttellai eo prémii zdarma rjbir neel-dajl- d:

Za ÍPht OiCOTO Román I fraaeooxeklho
od Jednoho x nrjlepiloh kriminálních romaao-pla- c

řranooozakjeh Xarlara da Hontáplna
1143 atraa Q-a- a Tte

rdmatky tfljrh emigrraDtO TjpaáDl
oaadl trvalo pHalibovalel a Čoeb do Aarlkr
Pivo nl apta p Tomai Čaoka 9 plrodalo1
Tvobraxanlm' Obaaba] 101 atraa váj Tle

tívwax
lly i

Skolili tákony v NebraMe jak rnio
af opravasy r IV 8 ďdalk m oprav ph--

ých likoaodáraltraa r 1W9 a ti fotrabiu
knika pro kaidibo obťau v Ncbraae BdIíksA

tuaPetl
Rukopisy kralodrorskt a selenobor

Na venkovJsrní katalogy pro rok '95 jsou hotovy k záxylre
zařlou m zdarma

kký a anlmkam aacoUka Hati prvijllb a Pani Mrkvičkoví: Jakého Ist- -

se dodělal uniechu ve vání zahrádcepoolaroa prVdaiikoa o alcb od i A OMvarlaa

Oaaa Vtc — LfftťtiBKký koTÍř baaafl aala--

Pan Houžvička: O znamenitéhoplnka Cách v parodalm v Bakoaaka akooftako

Laťkama z feucp jame topili p&l zimyvaatm vydinL ČiU M atraa Cana M eil do

£mb im! ima ]l rarnévolm aprívnabo dojiti a opeku jame iři nich vnechna ku
aa Wa Oba tjrto tpiry za Jadna pramll řata která se v zahrádce vykrmila

PRÉMIE ZÁ DOPLATEK CLOVEKnebZVIRIOpít pokrok v létáni vzduchem

Kdo aepřál by si žádnou z v váe uvedenýcli premi( rdarma má na fýbír nžkteroii
z následujlclcb prémii za uopmen: Ranám od vymknutí uhození křeč]

nemocného neb živého masa bolestidivi po $100 1 a jiaUkoa Tazba aaaa ais)

M dolar oab vyi Oo pramU xa doplatak Tla ! mi? neuralgie atd může bvti rychle odp
lHfrcail K u!lii"— Pimátni Ko moženo mohou býtivyhojeny užíváni

Iuj b t ky AUaa 3 J 8ttS v Jrdu VnUa

0buhcJe atruřní vrikaré dditilté Bdaltatl v

Dr T JL Mclean-- a8 oj Stáu-c- od odkryti Amanky ai po ajnu
rijii di bn a maml ka kaidi porlodé Pro
bU-- nl aaímek pívodiilbo rnkoplaa Voieuiiic Oil LinimcntuTomaae i ff raoaa a podplay viacfe ělral Vir
kunvatito teara RpoJ KUtS a vyavátUtl aa
kuo Oiitui Podobí ny vloen praaldaDtt ft T? A r XirDťllř V iSv L a—Lili
Ibíty Jejich úřadováni Jména vfcwb poUUckrb i nftuíinu jiiiv pro ruzne rj

Albim Svétoté Týstary čtry utr
kriaoch Tyobraa-n- l a vatové' výatavr chlcof-ak- i

v rusmara 10'íxli paluleb oUahnJícl S30

vyobrazaal obdrtl klidy prudpUUtal aa dopla-

tek JOc aoab ] aatity oo pramll adarma

Šicí lit roje ra doplatek $13 al $21 abo U

a přadpUtnym na Pokrok Zipada dohromady
aa ti ai $34 Jak v oblilo aa JloAa mtaU

BVOdRBO

i iiiarlíeno dějiny národa {cbr)
a Moravl Spla t uto atřt do knlbo ny Ui
dóUo cecba nrbnt iriaU dJIo rod a avúbn

kaidibo i tjrry dity v Ikílio 'rtu-13- 6
atraa Co prémii nal-!ií- )i nilio (Li o

Um 7 velmi anllanna cnn totii d l

Btvázaol za doplatek $2 00 Víini tm $ 50

TajnoHti pahžhkí od Kogaoa saa tplao-va- vi

"TMallio lida" "Bulamandra" "Dhi U-k-

"Prorokovaní oanda" a Jlnýoh avitoaná

mých dál Jaoa to 4 díly v dvou avaaoloh v

dobré vazbi call to vallkl dílo vixaol aa pro-
-

moce domácích zvířat Test snarlrltraaJ4 kdy ad byly poíet hlaaA Jaia kdy pH
volbách odavadaly a Jmiiia vioeh kandidáti pre-al-d-

nukycb a pocVn hljja Jol II Mapa
SpoJanych HUti mapy viach Jednotlivých aUtl

k užívání odstraňuje ihned bolest a zánřt a hojí rychle Úplň'
návod S Ifflřílnil MaSchůze ' Věrných JJratru" v uzavře

~ — -- a
uuvj lauuc viua díJ wcniiné mutnottx $ venkovní etrdžít dakladaim a valte úblodnám pmvrdral po

plaam ka kitd maé Bkvootoi vyobraanl
50 ctů a $100 láhev

THE Dr J IT JIcLEAV MEDICÍNĚ C0f ST LOUIS M0
vlach blasokh Ludov Týitavy Kolomblcki po
play (ýcht Poblad Ba vtatarliti— Tanto akvoat--

aý pamitoj apia ktrýbade trvaloa apomtakoa
na Tátovou výatava aiaoacakoa a tárovei atlat
a 100 relkycb braaiob Abladal a IrvaaUvé vaa- -

bi a pUUnym btbxtoB prodává a xa $lT- I- BOHEMIAN-AMERICA- N IMPORTING Cllaál pHdplatltKlI obdrtl JJ aa doplakk Tle

(česko-americk- A dovozní společnost)

JeflM ryze tóá floFážecí splÉosi t Airice
JIIVE PEEMIE

O B B A Z T i

°ro ty z naSirh předplatitelft kteří si přeiíokraau pro dům máme bojný ?ýbě
obrazů vestnři nímky DejvyieCnCjSlcIi prací mtr6 a sice- -

w 215--221 MA0IS0N UL

CHICAGO ILL
Jan Amos lomenaky podabui 4bia ItyJKolumbu na králorkém dvoře fipn

U'lskťin anlmck rnamfnlUbo díla BJvyt aibe Baleno xa klada tála aodemlh akolatvL—

íníjiiho řoaktho malíř Viclata Broiik i kť rýt Cana 10 etd
bpolefnoHt tuto zorganizovaná Cer

- Ladlmtr Klacel podobíma tbi ciiicL'kyrň! pod zákony t IDinois se
kladní jistinou $100000 hudo dovážet zt

iír
fihlaaného amarickáho avobedajo naa M eti

i : 1 íí 1 n rifj) Ml
vtiliec vSia ro m v Cechách pitue a vyrál

Kristu pf4 rilátem a Krlutus na Kal
Varii anlmky obraal anainaaiUbo díla vlhla

obrn zakonpea byl nákladem $SSMO a chová
t WHmpolltnlm kfaaeti nmánt v H-- Yorku
Dái Kolumboro vjstpenl na amrrl- -
fkou pevnino d!a proaUvenábo díla Vunder
lynova nalaxnjlclho a v kapitola T Waanln-ton- a

Cena oboa Wchto kvntnjeh obra 4 $100
oo Jedna praml caloroé před plotl tul Im tdarma

Bojarská BVatba toimak tozkolnabo obran
váhlaanábo nmálca raakllio Makovakýbo 31x4

I v banKti Crt

iihjuu naicKRi se přívoz lolioto
rukou ciílio národa Cliccte-- li s t s

Babo mallf Mankacayřto oba v aváU Uk
valkoatl 11x38 oba dohromady xa M tento

krajan ftiu nnfin ve vlasti pomáhali k Ji
vlattnínu prftinj-ah-i a obedodu obraťteKtpronkoUr tiobto pfadebáafjleieh pr--

na mix Pumutnito nilml lmliii! u J
mocný a níirod chudý mimi vb kvi tlnoi líirkv amíiiii írj : 1

obraaových obdrtl kaid ptndpUtitai adarma-Z- a

doplatek fle nabíxiaiai nííin Vae objednávky a ptejte : u VaAich obchodníku po naM-- zbořf a tak r
mfižete přímc-in- spojení s nSÍ vlantí Spolčí nost zoriraninovaná '8nlmk atiamcnlUlio dl' xblho amílea ta

5rotii4Hii prvd koucilt ra koi4nkktia'
Severu? Olej v Oottharda jet

nejlepSí domácí mazaní proti re
vvatifmu srna $109

Jindřich Kohn předseda Jan Spřviík místopředseda
I) J Hachacl pokladník

Dr F J Jirka a J01 L Voborsk iprávní výbor t

Vysvřllení s díko Jsou k doHtání v pÍHárné společnosti 215—221 iíadison ul
V bance Ant Kozla 5:!0 7Án IH nl a b
u I) J 8Kcbla poemk obchodníka a notIře 120 Fullerton sve
u Jana Spéváka v kanceláři ffj-- íth ave neb v bytu í 814 záp 18 ul

iÉr i" éjzí I Ji
THE UNION LUMBER CO Winona Min

prouvá alnvtlnl UKvI a taa14DŘÍVÍ lHAm xa hotová Kirina tulo
Jo př mo farnieróm fn-- Jln 1

k tru'u áli-t- c fko 11 plti ilrívl tak lacino )a
VflMtftV k Oillilnnll Mfilnlj

koupi ohtho-inikrx- l nřjljo kupiijt-t- e a uxilck Ir j
niVnnilfV III t r A na£jn Hal LI lt_r " w 11111 iwiii fl t l l

OhJv1n4vky dtjlcl ae v fri anylieké

Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský

Nejstarii básnické památky četké vytli nakl Pokr Západu

K nim připojf--
n

jefit fotolitografický snímek čtjř Btrn pflvodufc

rnkopisa a provází je vysvítlivky o pflvodu náleza a sporu o jich r
▼ost % dfikladna předbaika o jich kultnrním významu kterou mři dn

25 kvřtna '90 ▼ síni Til Jed Sokol v Chicago p J A Oliveriua

BakopUy xahraajf alalajlef aplvy hrd laik 4 mlloatsl a stoaUyi

Rokopid Kráiedfornký - Záboj a Slavoj Iv plvodala aniaf rtarofealrta) — OMailr a
Tlaalav — Jaromír a Boloalav — Batat Břmaalv - JarrvUv — Ladila a Labar
ZblboB — Jeli-- a — fytiee — Opnitáai — Bii — iallca-SkřlTáaek- — ahadt

Bukopis ZelPBOberftký - BímA "Llboila aoad" a tloaak baanl "Bata"

ciba poczi Jo AdrawitB P0KB0K ZlPáDU Oaaha Keb

9 Kíw

60LD

Flllad

U--l
LAJ fOJ
La yLCestující: Tenhle ten koulel mu-- f aoonoo X II I

W1TCHvěru notné starým býti
ITodavaóka: Ka ano! Jen si no

l_ncme nimi oiaecrnal vo wtiiinti rruvlilrltiá na v malém Umyslej ten nl tady stál hatd kdví I'J5 Jftioui na no dni Tvío jk kn poílwoná hodinky a a'o J
doutníka xa t' vythhn l toto a raili tn nim a vailin Jnin ijá byla jeíté dřekero l

wiw - n--y _ inj " a II MIHirillB M I flUre
n aamf den kdy ohji-dnivk- ot drf(m t n áicli ne + irh 1'rrfr

balíku raii-t- rf kné raxlnrcné— Boka aaílnl v Udacb rordlla Vaiá v3 J loorniovtcn nouinian
(linky buď dániká neb liro iilány aamonatahovai-- i Ox-- z klikm a tH áaUbl I aUai aiarl I atlaáa bohaU I chadl Ba ifin k hxrnt roztok a lohrfm a trranllvf tn

T?JĚt JEX I?J AOHUTTJE tritniJcriporti ufrav
kvaiiý rtfi rnik H„né ilolifn J'lou:i rfkná fmala a toa Jako aaaioci )at aapadaal al

valtfai aab xaraltral aJlv-I- Tm DavU faln Tvrvia h lín' dKj 111 iiraoknc a irui'nlna la „ iu
Uiih-i- f al prohlednout Xbil r fxnrva ofTW a kflvl btidil 11 iMik ! u„ii:i vln íBiltor

imu Jpdnafrli
' H6 a txtovn a liwlnika tm m doutníky ]akol 1 W kne hoilinkr lnou v a i

aUi nalmlka Jat ulnřna llln a hyř ho tu awiiámlll olwivnot vo 1 rmM-in- l iriiiiimi ňEdo cbc mfti lékr neileDŇÍ ať niky a abyrhora mohli chrimt if oirhMliiikr a vMflkuH kth iiwiinolaivl tMnli m iirodávat Vu-v- i licí Iři brdnlkv a ! biHli flkW kialluaaia taul nul II ! aJedln řosky rolnický U%op ?e 8pSUtech PMplatné 11 roéoA
Do (lech II ti irwPli Maisaaw VIf Iii jwff-p-

t rilT ' íM I IM" tm mí IlOfOVé Il Vft M fiblkonpt laky Severovy CbraftU s
Ukft pfrielaach!

tl ák - Bl ltl I ktm Uai nim ittia 1BV IV I 'MOÍi Mk UtU Il WaUab ave tblcaro
YT(2—U1SU


