
Pokrok Západu ís "V

chodby zatleskal rukama zacu- - Paní A: "Ušetříte nyní missis

když sama vaříte?"

Paní B: "O yes můj muž to-

ho nesní ani polovic co dříve"

Učitel: "Zvíře žere člověk jíl
Co děláš tedy ty Jimmi?"

Jimmi: "Maminka mě říká:
n n Vat £ a t "

Seznam hudebnin

K dostání za hotové v knihku

pectví Pokroku Záp

Česká veselost sbírka původ huuio
ristických zpěvů a scén pro dva tři i vír
hlasů 8 průvodem piana Sbírku tuto
edinou svého druhu můžeme vřele oc'

poručiti ct spolkům zábavním a ochot-
nickým neboť obsahuje hojnost pííhoi

AMERICKÝ HUMOR

Soudce: "Tak vy jste ten bi-cyc- le

před salonem ukradl?"

Zloděj: "Vaše ctihodnosti kde

pak já jen chtěl prubovat jak se

na takové věci taky sedí a sotva

jsem si sednul tak se se mnou

splašil —"

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání vSechny divadelní spisy Jeí vy-
šly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný seznam všech spisů zafile
se všem na požádání zdarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých názvů a pří každém je uvedeno
jaký kus j kolik jednání a kolik osob

vyžaduje Pište o seznam pod adre-
sou: Pokrok Západu

Otnalu Neb

4

kroval ' třikrát a napodobil tak
uměle chechtot hrdličky a třepot
křidel že se plukovník i důstojní
ci znova rozesmáli Pak šli vese
Je oslavit jmeniny plukovníkovy
4 Kdo chceš slyšet Amor tovy

Šprýmy zajeď si do Tábora tam

je tuším někde hostinským

LITERATURA

"Hospodář" Prvého července

vydáno bylo o číslo osmého roč
níku Jmenované číslo obsahuje
následující článku pojednání
statě čistě odborného hospodář-
ského obsahy: Ovčářství s vy-

obrazeními ovcí lincolnských ovcí

shropshireských ovcí oxfordských
ovcí leicesterských Usnadnění

oplození klisen Krmení ovsem

nemláceným Obsluha potahu v

letě Dobytčí ohrady ké

Ovocné sady v Nebrasce s vyobra-
zením třešňového sadu p W J

Jenkinse blíže Arcadia Valley
Co Nebr Zvěrolékařství: Nad-mu- tí

přežívavců s vyobrazením

dobytčete nadmutého bodnutého
trokarem Otrušík Hospodářství
na jihu: Úroda v Texas Bavlně
né balíky Skladiště k ukládání

bavlny ProČ se zmáhá hmyz dvě

strany Hovorny Polařství: Pícni-

ny vikvové s vyobrazením hracho-r- u

srstnatého a útočníku lékařské-

ho Důležitost trouchu v půdě
strana Hovorů Dbala s Nedbalém

strana Drobností Neústavní zá-

kon' V práci a vědění je naše

spasení Zahradnictví: Kroucení

listí a bouchory San Joséská mši-c- e

Větvičky Mlékařství: Mlékař-sk- é

stádo a jeho chov dvě strany
Ženské Besídky Drúbežnictví:
Nemoci drůbeže a jich léčení
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nycu KomicKycn výstupu k Kaoavam De
sedám atd Máne na skladé následující
sešity:

2 Operace komický trojzpev pro 3
mužské hlasy r $100

7 Polka pro merlotiny řilibrkan v
'uidební žert pro 4 mužské hlasy s r :'
ódem piana

r

9 RoznáSeči kultftry komické duetto
pro tenor a bas s prův piana 80c

Kinder Klavier Schule Vorubungen
W Schwartz cena 80c

Láska PySisvorova komické dueto pro
2 tentory 8 prův piana tl21

Král Beludžistánie Ali Kábul Kanda-ha- r
LXXII : komická opereta Cena

partitury i textu $135

15 Bubřil a Záducha komické duetto
pronižM avysšíklas $100

Besední koncerty sbírka původních
skladeb obsahující :

1 Pozdrav do vlasti píseň na slova
Bol Jablonského pro sextet upravil V
Zoula (v Clevelandu O) Cena parti-
tury i hlasů Ó100

2 áumařský trojlístek hudební ?er
pro 2 klarinety a fagot 25o

4 Osudná píseň (Hudba a píseň k

„tejnojmené činohře Elišky Peškové Vý-

bor div her sv 5) $100

Pobřežní krajina v Texasu

Pobřežuí krajina TVyasu závodí a

Kalifornii jiko krajina kde lze s ú

ipěchem pestovati hrušek vína a ja
bod Z třinácti akrů oaázenýcli hluš
němi strženo bylo během jedné sézo

ny šest tisíc dolarů což můžete i vy

doc'liti E L Palmer P A Santa
Fe Routě lock box 1265 Omaha Neb

s ochotou zašle vám bezplatně illustro

vané pamflety Texas popisující Za

Slete si na nejblizšfbo jednatele o ce

ny jízdní Cena lístků do čelnějších
stanic texasakýcli bývá obyčejně nízká

33tř

Jedno natřeni často dostačí

aby vypuzeny byly bolesti z kaž- - $
dé části těla vezme-l-i se k tomu Z

SEVERŮV i
OLEJ Sv G0THARDA m

60 ctů

W KřičMl ditě celé noci dostá-- ]

m vá-- H zoubky a má-l- i liorkosť i

A !

SEVERŮV

TIŠITÉL DĚTÍ I
je utiší uspí a vyléčí Z

25 ctů JA
SEVER0VY

SEVERŮV
PILULKY

PRO

pro játra upraví m zůstává posud
Vám stolici zbaví 9 lekem

' ~ —~V' TlOt J

SWdše vyobrazením jich Pápěrky
L il&testv "Starý a mladý vče-pi- —

- lář" prakticky poučná rozmluva

# k
— celá strana — dvě strany Do

Hus a Žižlca
Krásné dva litoerafované obrazy

představující české velikány Husa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyní na skladě Prodáváme je oba po
$100 aneb co prémii k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu

Omaha Neb

i poTiOTyi my

1)0 TEXAS

Vaperorj fiuletoré Spací Voza rolu

joMYé yoznavMylaíuCli

Nejlepší dráha do všech míst

Kansas Indiánském území Texasu
Mexiku a na Pacifickém pobřeží

Jdepřímodo

Denisou Shermaa Greeavilla

Dallas Ft Worth Hillsboro

TZasaliaclneWaco Temple
Salton Taylor 0ainesville

Lockliart Henrietta Sanltarcos

Qrango Senton Alrarado

I00STOH GALVESTON HUSTO

I SIN ANTONIO

8
Jste-- li Stízeni revmatismem

SEVERŮV

LÉK PRC r REYMATISMU v
vrychle Vám pomůže

$100 Y

Ztratili jste chuť k jídlu? y
Jste slabými nevrlými? v

mSEVEROVA

ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ v
Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám

síly a veselé mysli 50c a $100

Kdo trpi ria- - VV

BALSÁM bostf nervů vysí- - yjf
PLÍCE leností třesavkou

torna pomůže jen Vf
nejlepším

SEVERŮV M
NERV0T0N V

Dámy po porodu
měly by bo vzay y
užíván $100

tf
nou vět-vyráž-

Jft

ospalí mrzutí

SEveOv KRVEČISTITEL !

Vás uzdravL $100 ?f

Isii

Manželka jede na farmu: "A-dol- fe

nesmíš na mne moc myslet
nebo bych dostala škytavku a ty
víš že ji nemohu vystát"

A: "Jak jste se mohl opovážit
mě říci: vy starý osle!"

"

B: "No mladý předce nejste!"

Zloděj ve vězení udělal do

střechy díru kterou chtěl utéci a
soudce se ho na to ptá: "Proč
jste tu díru udělal?''

Kriminálník: "Vaše ctihodno-

sti pro luft jen pro čerstvý luft!"

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní štíty:

Minnesota lowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obě Dakoty

Hlavní Jednota v Montgomery Minn

odbývá své gohfize každou 4 sobota v městci v
siní F V Btaflka o 8 h veíer Velkopfedseda
V J Factor Velkotaleinník Fr Mixa

Jos E Sokol Velkopokladnik Jos
MaruSka

Č I v Montgomery Minn

odbývá své schfize každou Čtvrtou neděli v
mřsícl Předseda Fr K Staněk Tajemník
Fr Mixa Úíetník Jos B Sokol Pokladník
TomáS Uavel

Čís II Miadočech v Le Snear Center
Minnesota

Odbývá své schfize každou 2 nedřll v měsíci
síni pana J Peroutky Předseda Jan Bicek

tajemník VStípán Lexlneton MlnnAčetník
Vác Kráva pokladník Jak Peroutka

Č III v St Paul Minn

odbývá své schfize každou 3 středu v měsíci
Předseda Jan Bednář tajemník F J Pavleě-k- a

657 Oanton 8t úíetnik Fr Bělka 304 Ool-bo- rn

st St Paul Minn

Č IV t Minneapolis
odbývá své gcbfize každou 4 neděli v měsíci v
sintS 881 Washington Uall Cedar So ave
Předseda Fr Jindra taj Jan Steinbauer 259
15 Ave 8o MlDneapolis Minn

Č V t Nové Praze Miui
odbývá své schůze každou 4 neděli v měsíci
Předseda Vojta Chalupský taj F J Novot-
ný účetník Jun Jelínek pokladník Jakub 8 vo-Jo-

New Prague Minn

Komenský c TI v Hayward
Minnesota

odbývá své schfize 1 neděli v měsíci Předs
Matěj Benei místopředseda Fr Svejkovský
dozorce Vác Vaněk taj Vojt Pacovský
Glenville Minn Účetník J Plev k a pokladní
Joa Funfár

Karel Veliký c VII t Nové Třeboni
v Minnesotě

odbývá své schfize každou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník František Tu-

rek úíetník Jan Fillpek tajemník J Jindra
Kilkeney Le Sneur Co Minn

Č VIII Rovnost Owatona Minn

odbývá své schfize každou 1 neděli v měsíci v

síni Č S P 8 Předseda Josef A Stránský
tajemník V Martinek v Owatonna Minn

Frank Kafipar pokladník A Horák

t IX Česká Koruna zlatých dolil

v Fine City Minnesota

Předseda Anton Pávek místopředseda Jan
W Lověík tajemník Jos BartoS b 83 Beroun
Min Aěetník Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek

Č X Čechosloran v Oliria Minn

Předseda Josef LepeSka místopředseda Mat
Petřiika tajemník Frant W tCvěch box 87

Olivla Minn něetnik Bedřich Koíek poklad
nik Vácslav W Ployhart

FR GUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

Dr L II SIXTA

SCHUYLER NEBR
Písáraa v Hollnaaore biocki

V drahém poschodí

_ Předplácejte na "Hospodáře" do
Čech poutě 1160 ročné

V South Omaze se nade vší po

chybnost přesvědčili že pasácká
jízda která se tam 23 několik
hodin zdržela je znamenitá —

lehká kavalerie

Americké leidysky které 'se ne

chaly ze samého vlastenectví v

South Omaze od cowboyů ošku-

bat schovají si svůj "posvěcený"
mundůr na památku! Mají prav-
du každá vypadala jako rozstříle
ná fangle z války!

Žákyně z High School píše ú- -

lohu: "Obyvatelé středu ostrova
Luzonu choďi nazí což jim však

výborně sluší "

Vlaky které1 vezly cowboye ze

South Oroahy prý se proto srazily
že chtěly být co nejrychleji "z
placu" toho vlasteneckého Skan

dálu

Manager: "Čáli co nadáváš
Džekovi oslů?" '
Čáli: "Sire co pak není mým

kolegou?"

Agent vstává na ulici: "God- -

dam to je po třinácté co mne
dnes vyhodili to budu mít ale ne-

štěstí abych tam šel :eště jed
nou i"

Cowboyové v South Omaze do

kázali že znají zacházeti s dobyt-
kem !

Véřitel: "Dokud jste mělpe--
níze tak jsem čekal nyní však

když nic nemáte tak bych byl
rád kdybyste mě hned zaplatil!"

Teď víme proč jsou Amerikánky

temperenc! Při pouhém pohledu
na cowboye jsou celé omámené
natož teprvé po sklenici — piva!

Schiller praví: "Die Weiber
werden zu Hyenen!" Co by byl
býval řekl kdyby byl viděl ve

čtvrtek 23 t m tu "ženskost"
u So omažského nádraží!

Takový regiment cowboyů vy
cvičí za chvíli tam kam přijde
pěknou gardu!

Katolický "fair" v Omaze vy
nesl na $3000 kéšů! Český den
se bojíme pořádati pro výlohy! K

vlastenectví postačí za pěťák skle
nice piva!

Manžel: "Prosím tebe neskří- -

pej mi celý den svými falešnými

zuby!"
Manželka: "A ty se nervi pa

ruku!"

Lékař: "Váš kluk missis ztrá
cí vlasy následkem drobnohled

ných zvířátek "

Matka: "To maj' pravdu pa
ne doktor já mu jich našla už
kolik na hlavě!"

Soudce: "$50 a útraty roz
uměl jste? Odsedíte to?"

Tramp: "Vaše ctihodnosti ale
až v zimě teď na leto "furnished
room nepotfebuju já se v listo-pád- u

přihlásím"

A: "Co smlouvái na tom bord- -

ingu to je už jedno jest-l- i platíš
o čtvrťák víc nebo mí&!"

B: "Ale bordingboska si bude

myslet že chci doopravdy platit
když smlouvám 1"

A: "Tak jsi se oženil a vzal

jsi si vdovu? Měla pěkné věno?"

B: "I povídám yes sedm dě
tí 1"

Mnnrn onanii nu Mnna ncirv

pisů Užitečná a praktická zařízení:

Aby se kráva necucala s"vyobraze-
ním Jednoduchá branka s vyobra
zením Levné ploty s vyobraze-
ním Branka vodní s vyobrazením
Mimo uvedená velice četná vy-

obrazení jsou ještě v textu na

stránce 203 podobizny pánů M

P Goodricha a E O Furlonga
vyobrazení žlabatky a slunéčka

obou to předních přirozených ni

čitelů San Joséské mšice V Ho-

spodáři má každý farmářský obor
svou vyhraženou stať která každá

jednotlivá vyrovná se velikostí růz-

ným hospodářským listům v české

vlasti vydávaným Každý z příz-

nivců a přátel Hospodáře dobře ví

jak pečlivě každé místečko v

něm jest využitkováno ve pro-

spěch čtenářstva jetnuž v každém

pomyšlení se přichází vždy ochot-

ně vstříc Každá doba v roce má

své zvláštní potřeby a svízele a to

má hlavně redakce Hospodáře vždy
na mysli aby časovou látku své-

mu čtenářstvu poskytla což v

právě vyšlém čísle jak v dobytkář-stv-í
tak ve zvěrolékařství drúbež-

nictví a zahradnictví je očividným
o užitečných a praktických zaříze-

ních této perle farmářské svépo-
moci nemluvě! Farmář Dbal dbá
v čase a stará sek Nedbalovi mar- -
n& mluvit ten ve své nevědomosti

proti nastuzeni
chřipce chrapotu a bole-

stem v krku
Vyléčí každý kašel

25 a 60 ctů

—

iisvisia w t jest pna
jiny nenod Máte-l- i

na tSe boláky a vředy

ošt
—

y svůj prospěch nepozná a teprvé

gt v as naaymani oo-- dk

R tíží z větrů zabrání
'1? vzniku mnohých Q

25 ctů %3AAAaAA

GS
" — uivnviiuiii yW zavku bolesti v zádech žlutou f

X
MCT

SEVERŮV Z
3

A Váa rychle vyléčí I
7v 75 ctů a $125

X

9? Vypadávání vlasů jest
JSJ tým holou hlavu nemá mkdo rád

f způsobí Vám bujný vzrůst vlasů a
A nčin! je jemnými
A 50 ctů a $100 §

E :

X
trpí různými cnurooami zcnsKy

SEVERŮV

„aní :e jdravými kvetondmi )
krásnými- - t1-00- - 7

o

pozdě bycha honí Hospodář za-

sílá se pouze na předplatné $1 —

ročně a vychází každých Čtrnácte

dní Adresa Hospodář Omaha

Nebr

Naie dítko bylo od narození stále
obtěžováno průjmem a tak svánou
dětskou kolerou (cholera infautum)
Vi cokoliv jsme potřebovali nezdálo

se dítka pomahati leda jen na chvilku

ai když opotřebili jsme Chamberlain'
Ooiie Cholera and Diarrhoea Ilemeay
Oo počali Jsme dítka podávat! léka

tohoto pozdravilo se-- Sdělujeme vám

toto na d&kaz svého vdéku ač nepřed- -

wfTJádátne Ze u účelem oznamování

obecenstva varn wno potřena n

Iďif snai nyní hojivý tento lék vál

i — O li Lw v Keoiaa lowa

ň Zvláštní léky za $300 po§lete-l-i popis nenod

$ i — m 'li iMrMMcMarrrn S

jvi t rropej n všech lékárníka
lěl


