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pozemka jsou dosud velmi nízké

Tyto pozemky jsou žádoucí

poněvadž splátky Jtwm výhodné

pfida úrodná a bohaté cena lo-

jích stálo stoupá podnebí zdravo

příjemné výtečné trhy Jsou na

blízku nají čistou vodu a žádná

sucha bllzkó železniční spojeni
dobro cestySkolykostely asou-sedst- vf

Jsou uprostřed obydle-

ného a vzdilauého county raajt
tolik dřlvíkteró vyneso více noí
co dáto za pozemek

Můlcte na nich pistova ti víceky druhy
obilí chovat dobytek a jirovozovat má
alařství neb sýrařství IVoi bvste kupo-

vali powmek za drahý peníz kdyl můžete

dostatiakr od $5 do $10? a pozemek

Jest mnohem lepsí nci v nřktcrč staré
osadě — Vydali jsme obrázkovou knížku

o české osadě MOSINEE a Wisconsinu

kterou poSlemc každému zdarma kdo
míní do Wisconsinu přesídliti a zodpoví-
me veškeré dotazy co nejrychleji

Dopisy své adresujte:
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Jf í Jupiacovníci Zahradnictví: Šan

ckého Činí sc ve Sborníku čestná
zmínka o p R V Miškovském
bez kterého dnes není Pokrok

Západu pomyslitelným! Plných
čtrnáct let svého ncjlepŠího života
věnoval úmorné práci redaktorské

poctivě se snaže ze všech sil o

zvelebení svého listu! Dále vidí-

me podobiznu pánů Vránka a

Roswatera jichž působení vydává
pisatel' upřímný hold a rovněž

čestně vzpomenuto "Dělnických
Listů" omažskýclr a jich výborné-
ho redaktora pana Kroupy Na

Americký Sborník o kterém se

před nedávnem myslil : "vejde-l- i

opět?" čeká dnes každý dychtivě
což jest nejlepším jeho odporuče-
ním V žádné české domácnosti

by neměl szházeti jeť cena jeho
všem přístupnou $2 ročně a obsah

panensky Čistým což jej činí nej-

vhodněji! rodinou četbou Adresa

buď "Pokrok Západu" neb Pavel

Albieri 610 Blue Island ave Chi-

cago Bl

"Tie Cvsmofolitan" Illustrova-n- ý

měsíční magazin v anglické
řeči vydávaný v Irvington New

York Právě vyšlé číslo má zají-

mavé statě z nynější americko-Španělsk- é

války a jiné četby množ-

ství s hojností skvostných illu-stra- čí

Cena sešitu jest 10c

ročně tl Adresa: "The Cosmo-politan- "

Irvington N Y
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byla založena
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Taroky! Taroky!
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110

Použijte nízkých cen 1 Zašlete

objednávky pod adresou :

Pokrok Zdpodu Omaha Neb

Pánům uradníkum spolku

ť??etnf (obchodní) knihy jako
Lí-dj- -

r JournaU denní kňiny a jinct t

75c aabiu u Pokroku Ziuadu

r„t loscsKa msisc uenrana stromoví

vN)tí mravencům a hmyzu Rajská
1 Vka Včtvičky Desatero Tho- -

Jefíersona Ženská besídka
ežnictví: Nemoci drůbeže a

J cn léčení černé Javanky Pápčr- -

J iry Včelařství: Starý a mladý vče- -

ilař Dopisy Praktická a užitečná

Vfzařízení: Bedna na dovážení vody
' tDomácí vazba knih atd mnohé

tf-in-
é

Vyobrazení v textu jsou:
f%K jíyf M°l'ne VQZ Pohled z minu-i-Vft- r

žní v Nebrasce Vikev huňatá
Čili písečná Pluh Amerika Pan

1 1 A Jelínek — podobizna — šesteré

vyobrazení San Joséské mšice

TreláŽka pro rajská jablíčka Po- -

Jf dobizny: pí M k Mochalové a

QiieK manzeia Aiocnaiovycn: oie- -

pice "Černé Jáva" Vozová bedna

na vodu Trojí vyobrazení vazby#1
ti Vknih Nemáme čeho přičifíovati

€"f ku výbornému odbornému obsahu

n
f
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1 jST- %
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'slouženou reputaci kterou si dobyl
I poctivě bčhcm let jen o tom se zmi- -

ífiujeme což zajisté všecky přátely
istu potČší že se neúnavnému

ydavatclstvu listu podařilo získa- -

ti podobiznu pana A Jelínka kte-

rou ve zdařilé reprodukci se živo- -

isem jenž líčí Život Čccho- -

')eričana na Americkém západč
v listfi pouava Mimo pouoDizny
pánč Jelínkovy překvapí zajisté
Ir jich upřímné radosti ve sloup-
cích "Ženské Besídky" podobizna
elezaslouŽilé místopředsedky této

"ženv íarmářovv" — naní

I Předplácejte na "Knihovnu Americkou" $1 ročně

s malou Annií to ti upřímně gra-

tuluji I"
B: "Vždyť já jsem již zase

rozveden 1"

A: "Tak k tomu štěstí ti te--

prvé a dvojnásob blahopřeji!"

Boss: "Co se vám stalo že

jste nebyl včera v práci?
"Byl jsem mistře nemocen!"
Boss: "Goddam ve všední

den k čemu máte neděli?"

Z Tampa Fla se oznamuje
že množství jízdeckých koní dlou

hým stáním ve slunečním vedru v

písku jejž jim vítr honí do uší a

nozder povážlivě onemocnělo 1

Jenerál se nezbláznil žádný!

V Chicagu dal za tebe policejní
poručík Homer dělati nikoho jiné-

ho zkoušku na lajtnanta atd
zkrátka švindl jako z pohádky v

pohádkovém městě 1

Matka: "Vašku jak to k čer
tu vypadáš? Kde ses válel v

blátě?"
Véna: "Maminko já sem upad

pod sajtvoch!"
Matka: "A v nových kalho- -

tech?"
Véna: "Já tam letěl tak hory- -

jap že jsem si je nestačil už slík- -

nout i"

Obrazy
K dofitánf sa hotové u Fok Západu

Jan Amofl Komenskt podobizna v£
hlasného naicho zakladatele moderního
fikoUtví —Cena 50c

Has před koncilem Kostnickým Sní-

mek znamenitého umčlce Vác Brožíka
Cena 1100

KriHtos ptal pilAtem snímek obrazu
znamenitého díla véhlaaného malíře
Munkacsyho ve ivčtlotisku velkosti 21 x

28 za 25c

Hns a Žižka krásné dva litografoTanó'
obrazy nfedhlavující české velikány
Husa a Zi2ku hodící se pro spolkové a

veřejné místnosti Jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady $100

Ladlmír Klácel vřrná podobizna to-

hoto véhlanného amerického tvobodáře
Cena 50 centů

Bojarská svatba krásnf barvotiskový
obraz od ruského malíře M Makowsky-li- o

cena 50c

Kolnmbnfi na král drtře ÍDaněl- -

nkm snímek znamenitého díla vefý- -

tefnf jSího českého iralire Vftcl lirozma
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
SH5000 a chová se v Metropolitan Mubou
umíní v New Yorku

Návrat Biuittnna Mnkvv Překrás
aý barvotiufcoTÝ obraz představující
uprostřed Napoleona v tele řady důstoj-
níka v pozadí řady vojska a za ním září
hořící Moskva Nejznamenitěj&i to dílo
znamenitého malíře Meissonicra wc

Z výstavy koní Snímek zdařilého
obrazu Hosy Bonheurovy 50c

Bitva n UettyMburga Snímek zname-
nitého díla ppl'aula Philioteauze 50o

FR CUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou

dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří

pádech Pečuje bedlivě a osobně

o všechny záležitosti mu svěřené

Refkr£íce: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

Cechové !
JMlit-i- l doiwré vlutlprea Břemen íapa-matuj-

te

ai r šrém pmspfoho CMkl Hrma

Kareš & Stocký
hivemei

29 Bahnhofstratsi 29

obUr Vám nejWp a neWbodníH ker
VaJM lílfliuxul Jako tJmtnu pents prrplaml
liatky Vaie saviaadla a J

Chrt-l- t toho ta ewbou povolatl wJtlW ob- -
mAr--m laku A nnnlf 11 fot D Bán I)T Dam

dupaní a my aprivoě tkt apokojenoaU Donám

loawme

O D KípHnger
na rohtt 13tS a Farnam

tnánrjrřlll vfbír

doutníků tabáku
rábec vVocb pothsb kIáckich v oAtU

yM K Mochalové která za vše

Za sníženou cenul

Mime posud nřkolik výtisku spisu

Královské vénné méstoMělník

a okres mělnický

který a velkou píli sestavil a ku velká
své Skodč vlastním nákladem vydal
řiditel městské školy pan Lud ílochni
Jest to spi& objemný neboť čítá 934

ttran velkého formátu a 55 obrazy a

maj)ou okresu mčlnického a mčsta

Každý rodák mělnický mčl by chovati

spi tento obsahující popi a dějiny
jeho rodiStí lin spisovatel opráviiu-j- e

ná ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valnS sníženou a sice bttdcm týž
prfwlávati nvní za 1 a poštovní
zásylkou l)řívíiSÍ cena $400 Žádný
Mčlničan nemusí se nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

Omaha eb

Mají-- li děti Vaše cpu

neiK checte--h sami jemneho léku

phjcmnc chuti
iK-rt-e

SeverŮY Laxoton
Účinek pravidelný jako hodiny

25 ct

Prudká bolest v kříži ča--

často přijde z nenadání

Severova Hojivá náplast'

zbaví Vás lolestí rychle a trvale

25 ct

Zátlét OČÍ nochť jest způso

ben čímkoli odstraní

Seycrova Zlatá Masť na oíL

nejlcpSÍ oční lék na ivčté

25 ct

Svrat) (prasivina čili chrást)
zmizí často jediným natřením

SeveroYOu- - Mastí

proti svrafcu a vyraíenlnim

Dobrá na lišeje a vyrážky 50 ct

SoUCllOtiliy lančt plic a zá-du- ch

počínají nastuzením akaSletn

Severúv Balsám pro plíce

užívá-l- i sc ho včas vyléčí každý
kaScl 25 a 50 c

ScYeroya Pomáda na vlasy
činí je hebkými a lesklými 25ct

pošlete-l- i popis nemoci

obecného souhlasu všech členkyň
téže na návrh pí Rosické byla

po dlouholeté činosti své zvolena

předsedkou "Ženské Besídky" a

její místo co místopředsedka za-

ujala paní Steidlová horlivá její

členkynč-
- z Crete "Nebr Právč

vydané číslo je památným pro po-

slední událost a zajisté žc nalezne

nadšeného ohlasu u všech členkyň
a příznivců Besídky pro kterou

znamená novou dobu možno-l- i

ještě- - většího jejího rozmachu!

Paní Machalové a paní Steidlové

upřímně gratulujeme ku zaslouže-

né poctě které se jim dostalo co

"zorným spolupracovnicím na

'národa roli dědičné" zde za širým
oceánem v naší nové svobodné

vlasti! Předplatné na Hospodáře
obnáší $1 Týl vychází každých
čtrnácte dní ve 24 stránkovém

(ormátč Adres: Hospodář Oma

ha Nebr

V merický Sborník Právě vyšlo
tohoto výborného mžsíční- -

bsah jest opětně pečlivě

naplnil všecky naděje

AMERICKY HUMOR

Jeden z těch co zůstali na leto

doma v horku: "Maj' to ti vojáci
ale na moři dobře!"

Španělská královna vytrvá prý
až do konce! Rádi věříme žc se

ji z teplého pelechu nechce!

I královská koruna má prý své
— trní a hloží! Ke čertu tak jí
donést aspoň ke třem kulím židov

ského dobrodince a pak ji nikdo

do smrti více neuvidí!

Dewey byl americkým trhavým

Sampson a Schley ti zase jsou —

hlídacími

Špion Polo který když musel

ze Spojených Států a v Kanadě sc

lepil na Ameriku jako moucha

na med stane se vyslancem špa
nělským v Rakousku' Inu v Ma

dridě vědí nejlépe v jaké společ-

nosti mají usaditi jmenovanou
slotu!

'

Europský trojspolek zamění v

nejbližší době svou firmu a bude

se jmenovat "u tří zmrzlíků" Kte

rý bude Servác nebo Pangrác
nebo Bonifác se dosud neví ale

kuchařkou Žofií bude prý každo

pádně řpanělská Mariánka Kri

stina

Milý Dofli! Býk a Amerikán

to je bitr—diííerence! Na toho

neplatí ani španělský — kanón!

Cestující který vrací majitelovi

vypůjčeného osla na kterém do
vrchů jezdil: "Váš osel chodí tak

jistě a vůbec zdá se býti velice

moudrým zvířetem!" Majitel osla
"To já vím na tom jezdí vždycky
náš pan farář!"

Sousedka: "Váš Véna je teď
v učení jak pak mu to chodí?"

Matka: "Olrajt! Považte si

už nosí jako včera ptaní do Ma-

dridu ve Španělsku!"
Sousedka: "Jejej tak daleko!"

ženich: "Slečno kouří váš pan
otec?"
Slečna: "Ovšem Že!"

Ženich: "Chodí někdy do sa

lonu?"
Slečaa: "Každodenně!"

čenich: A nedomiouva mu

proto paní matka?"
Slečna: "Ba ne nikdy!"
Ženich: "Smím vás tedy prosit

o vaší ruku!"

Byl-l- i k tobě kdo nevděčným
ukázal ti jak vypadá vděčnost'!

Trápí-- H VÓS xacpa máte-l-i

žlutou pleť kola pod očima sláb-nete-- li

Seycruv životní Balsám

Vás uzdraví dodá Vám nové ži- -

Totní síly 75ct

Bolesti hlavy jsou často

tak prudké že nemůžete ani pra- -

covati

SeYeroYy Prášky

proti bolestem hlavy pomohou
vidy 25 ct

PrÚjetft j' mnoho lidí usmrtil

zvláité pak klesá jím mnoho tisíc
dčtí každoroční v hrob

SEVERÚV

Lék proti choleře a průjmu
ml rychlý" a jistý účinek 23 a 50c

BolákV vředy hnisavé rány
čerstvé i zastaralé řezy spáleniny
- :wa oparcniny zuoji ncjiepc

SEVEROVA

Masť na rány a boláky
25 ct

CetVy působí dčtem mnoho

obtíží

Severfir Čcrvokai

vypudí červy z tčla sesflí a upraví
zažívací soustavu

35 ct

SeyeroYa Růžová Masť

udrží pleť čistou a jasnou 25 ct

Zvláštní léky za $300

nadaného jeho redaktora a
t-
-

% Vydavatele kladeny byly Vedle

t4kvostných vyobrazení jest veŠke- -

rá beletristická látka pečlivě uspo- -

KKni 9 nic rmřfn£ nřrrle vifm
~

vŠem zajímá stať věnovaná Oma- -

jejimu českému životu co
fdně jsme řekli o pisateli

platí i dnes a my s oprávně-hrdos- tí

četli jsme trpce za- -

iená slova uznání o chéíu 1 1

nu Janu Rosickém který bez
tm
! íul""uv www— j

f z patriarchů amerického západu
V"4 f

nrn Ltró nrarnval fí-lt- f lidskv věk

m~U~(Un lirhnrnnf ict irrlnfm

l" f —
j j

% neúmornou silou a nadšením

váho ducha a mužné páže Více

mluviti nechceme víme dobře Že

ždy osobně skromný jednal jen

t vlAStního přesvědčení nehledaje

díků a vděku! Vedle pana Rosi- -


