Pokrok Západu
Dr L

PRÉMIE PRO ROK 1898
Tak jako po minulých 20 roků předstupujeme letos opřt před odběratel
naSe s hojným výběrem prémií
Každý předplatitel buď starý aneb nový který se předplatí na rok oa Pokrok
Západu buď týdní sueb dvuutýdnl obdrží jednu % aíle uvedených prémií
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Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
Neuttarší titakki tsmátky irské vytli nákladem Pokroku Zátado
K ním připojen jest fotolitorrafickv anfmck řtyř atran původních rukopisu
a provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravoat a důkladní
prednKka o jich kulturním významu kterou mčl dne 25 kvčtna "X) v aíni
Tři Jed Sokol v Chicagu p J A Olivcriua Rukopisy zahrnují nálediijfc(
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eezomu vyrážku a td Jestli
Rukopis Králodvorský:
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114)0
KtČty Amfrirké račník III obsáhaje
na 428 stranách Jedea deial romáa a II vrobraze-tilZa Čest ©troTU Román %
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1153 a tran
krall rxaaami íiioeťky 1 biani 20 podobtaea
S21 Cemaeree lik ťhlladlelita Fa
Milotaé pletky a dobrodruittt] rakonaki-b- Mi yrh kraj ani v Americe a 24 vitiinoa pftvod
koraualho ptřK Itndolfa Napiravy romin nith vyobrazeni Jiných Cena li
K00 vfca saiíhavftíZka
S doby aMlivtie 43 arlíty 1378 atr l em IL
kaldíroa
Americký Atlas (anglicky) obaabajkf mapa JlIťUia (20 oinně zamfnjeme
a!
vetma Jdtiatiatvt pro neae doví obvar-a-m
Kfíty Amerkk roČ II obbe}e na Spoj- - KUtl a mapy vieeb Jedootllvych stati T kdo fadni
tm
Blaet
atritoa
obavy před
420 atreiiáVb
drn dríil román
Míaa Itali tm s
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mácírni hojivými prostřlky
Byliny
kvéty kořínky kapky olejlóky
prááky mas té pro rňzué bolesti
jako podlom (feJloti) mast pro otravu
rve začínající v končetinách mastě
pro koflské boláky léky pro koQskou
koliku rnzuá mazání pro lidi i pro do
máčí zvířata to vie připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolenf hlavy mast
proti kuřím okdtn užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor
Dovolává
je se Vaši přízně doufám že v čas
potřeby navítivíte vždy
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Kniha novel napsal J ií Hovorka
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má lékárnu v Frague Neb

A BIAftlNDU

Loiicki 2 varky~Romin na bojUtl a sporní]
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Ročník 21 -- Stiati romin napaal X A
Simtóck — Kraby a írty napaala Tereaa Novákovi — Pocemaky prach novela od Žofie ťodlip-ak- i
roako-taracko- o
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