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IVlňíkntil kralý utok nt Mavn( mé

lo len neminul m Mlíkani Meito

klealo 1 řoko-- l faftátakff h líroiné

IřMtf atibljr povMalr vítl řteiflal

(tilloařdřřiftfř tl rsrrf fbytalié
ripliné proto povatatl abybnřfo
boly al tlobylj I řH a řnkow

křafébo nepMtfle tř aby lojjíc#
na vi ly ttratiil n Mjl f lepM ba

doaenoat H'řÉné řoailenl mařil '
eovo vtolilo KrrftnAm ibriA dn ř

kón celý wtřof noto viplannl

pofitánířif Ilri4téan6m napodahlo
a jíl Jedinfm ótokam pokořit! al

Křřříriy Maato a mtim m'Mll

dubývitl neflí ealý oatrof dnatal aa

do jejích rnkori ' t)frt
chUhkni mřt i4kopnb i řeíií i Kut-

ných Hor konali platné stulby

Nli

UTEBÍTURA

KnihfWj Americké Vfílo ÍÍ4 1 3

roé 10 obuhtijlcl pokrao jf 4ní p

ladníbo iit tnámé Jír&akovy trilo

RÍn mMii pronly" Ih tH hli
Kal lý kdo aa apUy tobolo tiejpřml

nřjíího řomaiinjic# éaakébo obeini-m-

jat aajiaté Dinává f i dílo toto
meai nejpředněji! práce Jho pr&veoi

poíltá a nJÍ4é la n-- nik lo

upřít! Kbihotbé Americké táluhi
toho le díly tak výbornými čtená
ře avé aemamtij" Předplatné obná-í- f

pouae $1 iltb a předplatí é iaí
Hno budil pod jed ritu! uchou ad COt

"Knihovna AfHrickáM Oualu Neb

Nákladem kmbkupectvi lL Kol ra
v Praia počal vycházeli npU 'Onfo
zlch ttaetbnlclť t' Antonii a Cťh
nera Selit první obaabuje odt th-- o

retickou pojednávající o zákM itch

pojmech tvarového kráaoa o báné v

architektuře a o eymbolice v ort a
mentu Dále počíná v ném llxht pra
ktická popiauiící aloby atarovřké
totiž atarovýchodnl atarozápadní a

klaaaické 01 vytáni názorného atla
au k Slovníku Naučnému roku 1865

V hoř J31n tiibnusnf potUcime pMd na

Uifenjf co ti (lůklilníjl xrDÍnin! liMimuliilky

HVRAkK Míl řitothB
Jíci klaviil prarnjtrl (Art tn-- )

Kíipitm J t řTua potiil

(ilrflina do ttolkn tik in plo
iht itolkm toM Jedna r

tu a

Vyobrawtil Tťdlcjíf uko
lo viiltřnf frf ImiiI řtroje k to-

rr II lia prvi( jmlilcd nioiil kal-Jií-mq

inátomltl olidfvuhiM-m- n

jibo klerá

tiruíuio trTBiillTcwt

tnJ "l iikrik Z'iln ' Mriif tyto J- -

tMjďjilin mi!e'í'ii a ! nnr i( rti fy

Í'H'XEK Jmi hejnoTfJřlIio a m

nodni3io n'řiz'iií ti k zrnu nniim
li!kíl t!n?í e (liiílui ku

(liti o imiiufm xulíliiiutíic

nltd - Kt Ciiuick imTlif--

ctttll J# tfr)i pw htn fiinii'

hfUt ifi itktt1m fiJrH"ft#J4řřri
lof#l! ni4]'tiii I liffil ti ifon my

V AtnU fwiíoflcl II títftf Kř

fri4 #) ?irírtříli jřftl frit ř(tl
Mít eř4tk( llenallij i!řlí'
t !

jr )m%r % 41 kov íylf lik

anjr In řifljln (ifmS!f nf fjr
m friJAky tnolily tíhnttí lionM

1'ureU Krm h4nlt j ře UH
1U-ři4tř-

tř

rfm"€ lf!l ! í'

nfia ftarr(ff jím Itk afiiíno f t-

l lh'!f I n fVcfiy Afitl Itořftitl i

ni Vlf li Jej r!r) ciilny do krajin
f Jrh'fn!tb f rjoli-- t h řoJjli #

('řiť" vrlU i ln l tam tul tlr
(Ms ifoťrfch i4kopfilk(i 71 n

lili lito líU ifpkili také fifo

5an4(5fi)?

Itoktt thU břnAíkf lio- -

friioiiia (VUi tiolouM a# o to Vt
UI do Črb 1'třfncla iJ JJitqiU

líj horníky kutnohoraké tlkl n
j)nf kti rici i4ko'ritke CVt§

Jftio DřmirmU # áínkm Jíl roku
Klrtlflne) o Ifdna oívff!i
mtus a 6'yfmí rnítlrjr hcrnirký

miJinfn tvaným 'ifffr Konra-(li-- m

Vailli Hermanem MjralrMra i

Jiriilřithvm Myfslbřní a v ní bylo

atanovciio: Mitři horoiclí m va

iujl 0'lHiAhaj(f Je vtui ili

jndnfro tuiatrrm Itornlkrm a dvact-'- !

litími price rákopnícké inulýtiii

muíí do uluhb iloJclf) a rrpubliky
btnielé a ře na Kríiu pft dou a

tam třrnf a jak nt-jt- e tnajl a mo

hou btitíou pracovali a fiiniti podko

py 4my a pod dokud bude i je

jich velitelfim libitt Naproti tomn

vjahnfc doítte tenAtekt ho alibi)

luknem svého pána a republiky be- -

nťfké řlyr ni fuiclrftm Lornkkfm

výíe jmenovaným jim jko po

olaku a lidem od nich potihnýra

alo mtdy doblane e ručitičně čtyř
tuii tUtýcb a to ode dne kdy re

ohláitf v Benátkách se všemi dělníky
n doíťtp Na třeb mlatech kde ik

kopy činili maji doptanou úplné
nebudot-- H prřeovati na

é úiraiy maji e vjíivovati Kdy

by ce Btnlo že jich jřicinřnim Iie

nfitřané dobyli by lějakých aět
nt bo ležení na Krétř má vydobylé
tCstati v rukou bcnátukých jim

víat bude dána ivláítní odměna

Kdyby He utaln že by se ciitrov dHve

Ben&tcanftm vídal a k poaluSnoeti

navrátil nežli by začali prnc-vat- i

pnatarfi ae do?e jink o jeiicb práci

K závdavku uto padertáti tbtých na

Horách Kulnýeh danému mají
do-nt- ait

horníci jaknile do Benáiek

dorarf zbývající nedoplatek mMcni

dvou aet padenáfi tlatých Ctyh

rniatři horníci ravátali ae dále

amlouvu dcdrířtí a v případé
nedo-drcen-

í

pokuto která by nu utano-vil- a

raplatili Kdyby řcbánel nžkdo

z počtu třeb kd) ne Benátčanflro

k aložbé tavárali má te nwdy tolik

býti "trženo kobk by ae adálo býli

epravedlivo Kdyby zajali někoho

horníci při rbléhánf je zajatec jejich
vřinřm Kdyby ai přál dože vydání

tktertho aajatce jest povinen aa lo

horník flm ae odmřniti

Smlouva napaaná byla přÍHabnu

atvrrna a aa avfdky při tom povolá-

ni bj li na Kotných Horách tnámí

obřaré Trokop ayn a aáatupce Ei-derlir-
a

nrburéře na Horách Kut

nýcb Heřman řeflený Pateiftv htf
'miair radní Petr miatr Ludvík

kutroborakých a j KdjŽ
ra"Ift býti pmlouva ípečeténa pečetí

hofmUtrovu nebyla po ruco Užilo

bylo proto pečeti Prokopovy

Za nedlouho potom byli již kutno-

horští hemíci v řadách voják benát

aké republiky Koku 1304 na počát
ku kvétna přiatálo loďatvo a Kréty

Upravují!

jůltra
5it

lociviny
sílí

ŽEllllCiolC
ít tvoří novou

životni silu
o o o

Ne lidejte o ní v lékárnách jeliko!

e H()lH)KO proUvá jrii zvláítní-m- l

jettnateíy Nrnf-t- i látlih jtna-tetatv- f

vo valí oi'lí dupUtií Ihned

Dr Peter Fahrnoy
1121 11 H llojrne Atp Chlfinio
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Dráha Uto napořádá výlety do iU- - J
010 aavernion upaanicn

m jim emi- -i

4 a 30 dnbna 4 a 18 kvilná Cena tíJ
llt4 um a zf i za jeano jiune
přídavkem 3 Lfatky pluli 21 dul

fOřfiaiiikmNířil()ilftCRtNílRA
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Krásné pozemky náležející npo

leénostem železničním i soukromým

ležící podél drah St Paul & Duluth

a Northern Paciíio v okresích Pine
Becker a Oitertil

Pozemky tyto nalézají ae v pokro
čilých již oaadách zvl&ňtč okri'H

Becker má mnoho přkných jezer a

pfida sestává z dobré a černé ornice

lesy i prérie

Cena pozemků od $3 do

vy $6 akr na lOletou

splátku
Krajané již by aobé přáli bližíf

ohlfdué vládních neb
řodrobcosti

nechC dopíňí na

nížepaaného a vysvětlení jakož i

mapy zaslány budou zdarma

Adresujte:

James Kluzák
lioom 6£ Vourt ISlock

tb25 23tf ST PAUL SI IN N

Pozemky v Minnesotě

Mám boj a 4 pozemkA v kflnneenté v cenúl
velmi levaýeh tx-n- l od 4 do dolari akr pré
rtjnl od a do 14 do] ra akr DalM vyv4t)en( aa

p4idaf
F J IIAYNY" 913 — 14 Ave

4~!a Vortk ItlnneapoU Hlna
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BtmJ apatKu Jent fnmoniiazoTiicl Jehlou tuk lo bv Jakékoli řliJtnt pnrnotl i(o i

pnriin mUu oraMtia JoH Til opiiífcn Jcot íimoíinnym riíjáHi m n di n b i
nudí a tiW irnma w prarldelnfi ustIII poubym jH)byltaii!m lliipndla Vilmc kaiddiu ol'o
Jrat iiienl utru Je co nejdokouulfji!

Trto' řtrojo neprodáváme komukollTřk vfUrl

pooie Jen nnílm odbírntelfím atarm I uovm

1'rolo neodáváme ceno jloen m-- takovoti v

kteří jit Jli cahrnuto pfcdplntné na Pokrok

Západa Knihovna Amerlrkoa a nabízíme lroJ

"TOKROK ZÁPADU" náaledpjlct reny v

rlr lil Jak ř ř''no Jí předplatil na týdenník To-kr-

Západu Knihovno Americkou Kahruuto:

tmj Pokrok Západu 6 8 8 Inplfk po kaíile atranS a 1 dlouhým oprootivd $'l'Ji
TVnifl etroj í 4 % liipllky po kafclé trno a 1 dlonhm uprontlou Juk vldf tl na vlle

omli-tfní- vyiibravenl %Stt
Tentíř etnJ i 3 jedním lupllkcm na kn2ilétraiiS a Jdntin ii]m#tf"il í'''i

Vlorbny tyto ftrojn Jeoo tél aourUry a tchoř dokoimlúlo entiivenl Honili v eent ílnl

(Hinre a Jen poCrt luplíkS
Katdi tlToj "Polcmk Západu" opalřmjut tnkym ( amjllckjm náewfrm l-- tarkdtrnt i (m
Kuld a třrhlo řtrojfl má Tihiiy pot Mu pfiirnji- - Jnko ohrnbotáky mputlváky alifrák)

i tp a nejdukotialejlibo druhu orelové trvanlivé a rnuinmiltft pnii ujícl

nebyla vydána ceká kniha eou-bor- né

o alozích atavebnfch pojedná
vajíuf ač od té doby védomoati o ata

vebnl cinnoHti zejména etarovékých
národa hojnými nálezy a kritickými

rozhovory podat atné byly obohaceny
a musí proto aílo toto býti vtlevíta-ný- m

každému kdo v odboru staví

telakétn pfiaob' aneb oň ae zajímá
Dílo pháno ject pokud možno popu-

lárně aby v uřm naňel nejen odbor-

ník ale i každý étenář prohloubení
avého vz lé'án( dbalý hledaného pou-

čeni Spi ten vycházeli bude v e

íitech o 32 Ktranáci velkého formátu
a bojoými illutracemi a etojí v Ču-

chách 25 krejcaru aneb do Ameriky
a poítovní ráhilkou 15 centft Celkem

bude 8 až 10 Hcřitft Předplatné a

objednávky nn opia přijímá knihku-

pectví Pokroku Západu Seíit první
zaňle ae na ukuku zdarma po ODdr-že-

ní

d vn ii centového kolku na výlohu
poštovní

Hamtioldská stromoTia P
mutiiM
XĚHBCllKK

Hojny v bér atromkd prvé třídy iabl nín hrainl broakve Iveatky tHini réva
drobné ovoea I keře a atrimky ozdobné v

cenách velmi nízkých Doplny xodpovldajl ae

V řaíl íeeké sémecké neb anglické Za apoko-Ji-no-

mil Illnutrovan katalog adarma

Dopitu na: P Nlmacbek Bumboldt Habr
bltao ím

ObroTsíé M židoTské tabory
r?eP

Oana aemara lavoá Po aedmlletém Jloh pl
átováni pro ml] vepřový dobytek niaivám le
ae vyrovnali dplné odpadklm Inéaého aamene

při Jeane pětině vydáni o podrobaoeu a
eear pllte anglicky na: O CO A ARNOLD Hay
don Pbeh- -i Ca Neb btt

NeilacíDi úrodné pozemky

které jaou ve Spoj Státech otevřené
k onačení nalézají ae v Te zaa

Tbe Miaaouri Knaaa a Texan drá
ha nepořádá výlety do Texia ve
dnech 6 a 20 dubna

O mapy a daiíf fiodrobnouti pište
na nejbliŽÁfho jednatele aneb na:

30tf O H McNUTT

1044 Union ave Kamaa C'y Mo

JIIJE STROJE!
Jclk nekwM udMrati-l- dávají k v61l lácl pFednoet l vnrjřlin Hmjfim Jnké Jln4 řmoplny pnak

tuji iialitiiH I lim vyhovili a mbÍKline vjíborný

21dolronalex137- -

stroj Slngcnivt pNtřen rovnM aamoiiaaaovaei I umoí um fm navijákem a Kdokonulvnml přiKtrojl tul

f' ko "l'okrok Západu" a nácledujlrl vi lml Iwtá reny:

ťís 3 h 3 řuplíky $10- - Cis 1 s 5 šupl $17 Čís 5 s 6 Supi $18
V léto roní řihmuto Jo ovíom til Jll pfedplutuj a Pokrok Zápudu a Knihovnu Ann-rlrko- a

K tímto Mrojům ře-k- návody nemáme

Neprodáváme šicí stroje
k vfill vdílku nlcb obchod í nám ponx a Jediní Jde jit to abychom poekyU

pHIellloel nnílm odbřrnu ltm li ubyti dokonulého Mrlho etroja ca rcnn tovární Kdo vl l olijřoin J

4 br Hnij eUijl ItS al 14 mhU hfú nedúvřFiv le bychom my mohli mu opatřit! právi tak donr)
ptroj ra měst n I polovici U ceny V tom Sak dcJmio Mdná tnjnoetl a dá ae to vta vyatítllt rc!

ji dnoduř' BlroJ ktcr Jednoti l prodává ItV-a- ) t% botová neb I 'O— 65 na aplálky nertojt pA

vihIi 4 V tovární vlce nel - dolar í Vlak eoolřnoct vydíinjo ptátniho Jilnab-l- Vlm-- f chrt

vyilřli tl 10 dolnrft neb vlia na kaldém prodaném 'roJI cbee-l- l ala níjikí prodat mnul vydíloval
podimnl Ji dimti li- - ktt-- jeoa rádi kiljl odbydoa Jrilen etroj tden aiiuiíl na kaldém vyd':latl
fIS Tento JvojI vdřlik my nnáim odl f ratelúm ní tHme a jeome proetladntky nraxl nimi t
(áninof poeiytujfce atrojo an Cfliu tovární b a vili lku mdleni ř Inltl tak aa cena rneiidt neá po!o
vlíni Z lohoeersá kh#d fe m jeoa Ut Udiié í áry íe ' u to md etroje Ipatnfjll PI{(iT)
JEN larlntjHl nhri mu? a ph avfdř it l Jm to elroj- - tuk doUoialé a dobré jak l je abotovtt
aie ievnéjř! nrl a polovlf ni cena puxe Jen prutu le a první ruky a renu továniL

Kdo by enad O !om rboval pfw- nijakou porhybnoWlob npowrflaienie ua ov den4

turu' ni

linlaktortotrfito lluta ponllv á aám JedeB ca troj li "pokrok Zipndu" ve xvé domárnnrtl lil
)riv rn'l etnJe iKimreiie a Kinder nxnáti vtaetnfbo poxnánl a ku intl atmj "Porok Zá

(' aa naldokrmakiJII Adrnuj ta jednodnia i

rOKROK zApádu omjju neb


