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KUPTE 81Manželka: "Ale Čáli ty nosíš Za sníženou cenul1 Ten já se divím jak mohou ti AMERICKÝ HUMOR
' lidé vyrušovat řečníka ve chvíli

tak úchvatné kdy mu oko plá a

ruka gestikuluje
"Ale co se stucháte Pravda je
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do místopředseda jistého spolku
vysloužilců a 'šarsanť u kanoný
rů XIX baterie kde zaujímá ve-

lice čestné místo jako pravdivý
vvnravovatel emsod z moderního

i hv :- -~ -- i aUoi
tá se dosud pan brigadýr a neu-

stává nabírat svojí stříbrnou lžič-

kou vonného pokrmu pro svůj
i il

1 #m w v v r

"V iaK mam pnnesijesie jeanur
se pan Žán a již odnáší skle--

"Nu a co dál?" ptá se zvědavý
"i 1 JL 11 J X) I

- _

na svého "ryta oa aivaaia doce
la

"Nu co? Nic Sarajevo jsme
dobyli A na dekoraci zapomněli

i a _ i : lua neuusiai jsem uiu acmiiic i

'Snad isi nechtěl ještě za ten
kofiak a za tu stodolu vyznamená- -

í ní?" přísně jej kárá desátník ode

dne
i i x i t~ _ 1 : i ::
v t prut yam ncr uuavaii iu jt-

-

ř nl za nic A ja přece stal za jíx- -

i cellecí a " namítá pan Ku- -

l lišek významně

"To si chceš dobírat mne?"
C durdí se zase desátník ode dne

Y tiehož prsa zdobí válečná medalie

p jeh& něco

"Ale toto já přeju každému je-

ho slávu Ale "

"A na počest toho sešedivělého

oapa páni 50 ran plzeňského! Ať

} ministr kanonýr Kulíšek!" volá

přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U

Z Chicaga do— tSk
Bodenbachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-

ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic a t d

Adresujte: J J HAVELKA
Lnice Shora to Michigan Sonthern

Depot Chicago lil

Též obstarává pojištění za nejnlžgí ceny
č 144 E Van Uuren St Koom 34

Frank Doležal

FREMONT NEBRASKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále
žitosti pn vrchním aneb krajském soudu
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí služeb Bvých ct
krajanům ve všech ňátích státu 21 tf

Aeský prftvnlk
r ie 933 1 1 Lift Bldsr OnaL

Kdokoliv Dotřebule Drávnioké Domoci shle
dá ▼ pann Berkovi právníka zkušeného kter}
dlouholetou zkušenosti svoji maze Krajanům
nSím kdykoliv správně posloužili 33--tf

FR GUBA
OESKÝ PBÁJNÍKV

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

Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

HPředplácejte se na Knihovna

Trápí--H VáS zácpa máte-l-i
Žlutou pleť kola pod očima sláb-nete- -li

Severův Životní Balsám

Vás uzdraví dodá Váin nové ct

votní síly

Bolesti hlavy jsou často
tak prudké Se nemůžete ani pra-cova- ti

Severovy Prášky

proti bolestem hlavy pomohou
vidy 25 ct

Prttjeitl ji mnoho lidí usmrtil

zvláště pak klesá jím mnoho tisíc
dčti každoročně v hrob

SEVERŮV

Lék proti choleře a průjmu
má rychlý a jist účinek 25 a 50c

BolÓky a vředy hnisavé rány
čerstvé i castaralé řezy spáleniny
a opareniny znoji nejlépe

SEVEROVA

Mast' na rány a boláky

25ct

Červy působí dětem mnoho

obtíží

Severů? červokaz

vypudí červy z těla sešili a upraví
zažívací soustavu

35 ct

Severova Růžová Masť
udrží pleť čistou a jasnou 25 ct

Zvláštní léky za $300

Máme posud několik výtisku spisu

Královské včnné městoMělník

a okres mělnický

kterýs velkou píH sestavil a"ku velké
své škodě vlastním nákladem vydal
řiditel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť čítá 934

stran velkého formátu s SS obrazy a

mapou okresu mělnického' a města
Každý rodák mělnický měl by chovati

spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel opfáv3u-j- e
nás ku nabídnutí zbytku spisu za

cenu valnS sníženou a sice budem týž
prodávati nyní za $200 i s poStovnl
zásylkou DřívějSÍ cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

Omaha Jieb

Dríla s poloítoTfii ?ozy

D0 TEXAS

(MÍLIU

?agneroT7 BnSetoyú Spací Vozya roln

JOllOTaOTé TQZTQaMTlaiuCll

Nejlepší dráha do všech míst

Kansas Indiánském území Texasu

Mexiku a na Pacifickém pobřeží

Jde přímo do
1

L1cnisao Sliexmas Oreanvillft

Callas Pt Wortí EillsborOb

WaxahachioWaco Temply

Bslton Taylor GainesvUlOi

Lockhart Honriotta SanMarcos

La Qrange Denton AlTarado

HOUSTON GALVESTON AUSTÍN

A SÍN ANTONIO

Americkou joiize $100 ročně

Mají-l- i děti Vašezácpu
nebo chcete-- li sami jemněno léku
příjemné chuti berte

Severův Laxoton
Účinek pravidelný jako hodiny

25 ct

Prudká bolesť v křai ča--

často přijde z nenadání

Severova Hojivá náplast'
zbaví Vás bolestí rychle a trvale

25 ct

Zánět OČÍ nechť jest způso--
'

ben čímkoli odstraní

Severova Zlatá Masť na oči

nejlepší oční lék na svčtč

25 ct

Svrab (praSivina čilí chrást)
zmizí často jediným natřením

Severovoa AlAStí

proti svrato a vyraienlnAm

Dobrá na lišeje a vyrážky 50 ct

SoUChotiliy zánět plicazá--

duch počínají nastuzením akašlem

Severův Balsám pro plíce

užívá-l-i se ho včas vyléčí kaídý
kašel' 25 a 50 c

Severova Pomáda na vlasy
Hnije hebkými a lesklými 25ct

pošlete-l-i popis nemoci

z něhož najednou zavzní melodi- -

ckv z 'Prodané nevěsty' 'Proč

VL Pan Kulíšek vstal napil se na

snubní prsten v tobolce?"

Manžel: "No vždyť mám přece

kapsu u vesty roztrhanou!"

Mladý manžel: "Ale dušinko

drahá ty brambory jsou jen na

polovici uvařené I"

Mladá choť: "Tak jez drahou

šku tu uvařenou polovičku!"

Pánům úřadníkům spolků

Účetní (obchodní) knihy jako Ledff- -

ers journais cienni umný jiuc m
7Sc nahoru u Pokroku %apacm

Předplácejte na Knihovnu Americkou

pouze 8100 na rok

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obě Dakoty

Illarní Jednota v Montgomery Mlnn

nrthťvá hvá nhfi7fl každou 4 sobotu v mřsícl v
inl V V BtatlKa o 8 d večer veiKopreaseaa
V J Fuctor Velkotalemniit x r Mixa vel
koúčetník Jos E Sokol Velkopokladník Joa
Maruška

Č I v Montgomery Minn

odbývá své schfize každou čtvrtou neděli v
měsíci ťfedseaa rr K stanou xajemniK
Fr Mixa UCetník Jos E Sokol Pokladník
Tomáí Havel

Čís II Mladočech v Le Sneur Center

' Minnesota

odbývá své scb&zekaZdou 3 neděli v mísící
síni pana J Peroutky Předseda Jan Bjcok

tajemník V Štípán Lexlngton Mlnnúřetník
vac Kráva poKiaanm ja ťorouiKn

Č III v St Paul Minn

ndhívA nvá soh&e každou 3 středu V mísící
Ptedonda Jan Bednář: tajemník F J Pa v léč
ka 657 Canton St: áčetnik Fr Bělka 30 Col- -

born st St Paul Mlnn

Č IV v Minncapolis

odbývá svá sch&ze každou 4 neděli v měsíci v
síni í 281 Washington Hall Cedar So ave
Předseda Fr Jindra taj Jan Steinbaner 258

15 Ave eo MlDneapons minn

Č V v Nové Praze Minu

odbývá Bvé schfize každoH 4 nedřít v mísící
Přndonda Volta UhaluDský taj F J Novot
ný úíetník Jan Jelínek pokladník Jakub Svo- -

ooda New ťrague minn

tr x1 X rT _ ir~ 1
C lil T JIOJTTOIU

Minnesota

odbývá své schfize 1 nedíll v měsíci Předs
Matěj BeneS mistoDředseda Fr Svejkorský
dozorce Váo Vaněk taj Vojt Pacovský
Glenvllle Mlnn Úíctnlk J Plevka pokladní
Jos Funfár "f - ':
Karel Teliký h Til v Nové Třeboni

v Minnesotě

odbývá své schfize každou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladn) n irantioeK iu-r- ek

óffutník Jan Ftlipek tajemník J Jindra
Kllkeney Le Sueur Co Minn '

Č TII Rovnost Owatona Minn

odbývá své schfize každou 1 neděli v mřsícl v
íinl Č 8 P S Předseda Josef A Stránský
tajemník V Martinek v Owatonna Minn

Frank Kašpar pokladník A Horák

Č IX Česká Koraná zlatých dolů

v Pine City Minnesota

Předseda Anton Pávek místopředseda Jan
W Lověík tajemník Jos Bartoš b H2 Beroun
Min úřetnik Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek

Č X Čechoslovan v Olivia Mlnn

Předseda Josef LepeSka místopředseda Mat
Pfttřlěkn taiemnik Frant W Kvěch box 87

Oltvla Minn úietnik Bedřich Koček poklad
nik Vácslav W Ployhart

Pojedete
do Kalifornie Mexika Nového

Mexika Arizony neb Texasu?

Jestli ano dopište na E L Palmer

Passenger Agt Santa Fe Koute

Des Moines Iowa o nejnižší ce-

ny jízdní jedné cesty neb sem i

tam a plné podrobnosti lístku se

týkaiící 3V"

nejstaril český lékárník v Nebrascr

má lékárnu v Prague Neb

Je vždy ěerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Uyliny

květy kořínky kapky olejíčky SCá

vičky prášky mastě pro různé bolest

jako podlom [řellon] mast pro otravu

krve začínající v končetinách mastř

pro koflskó boláky léky pro koBskou

koliku různá mazáni pro lidi 1 pro do

mácí zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání T uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a tolení hlavy mast

proti kuřím okám užívání pro játrv
a ledviny Elexir pro změnu života n

ženských a kdo vi co jiných věcí

Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla

tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

ie se Vaší přízně doufám že v čas

potřeby navštivíte vždy
A MASXPÍDTJ

A: "Znás támhle ten párek?"
B: fZnám ty jsou na své sva--

tební cestéT'
A: "Ale ti nevypadají docela

nic Šťastně!"
B: "Vždyť již jedou na zpět!"

Slavný cestovatel přednáší o

svých dobrodružstvích v Africe:

"Lvů a tigrů jsem se nikdy nebál

větší obtíž bvla s hady PH těch

nezpomůže žádné udatenství ani

chytrost Považte jen: Jednoho

jitra kráčím pralesem maje hůlku

v ruce když tu pojednou vidím se

přepadena obrovským brej lov

cem --"

Dáma z obecenstva: "Pro vše

mohoucího boha jak jste se spa-

sil?"

nnRI1 íehn hre:e
i J '
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Modistka ke staré Škatuli která
si u ní kupuje klobouk: "To péro
na tom klobouce vás dělá o deset
a niju rici miauui
Přezralá: 'Ó tak mě dejte je

ště na něj asi čtyři" _

Otec k synovi: "Jest-l- i budeš

takto stále flámovat tak se musíš

oženit!" '

A: "Jak jsi dopadl dnes v noci

když jsi přišel tak pozdě?
B: "Zena na mne nemluvila!"

A: 'Mázas na mne tůze mnoho!'

Špekulace náčelníka lidožroutů
'Toho bílého chlapa musíme pu

stit toho nesmíme sežrat on chce
založit tady kolonii a přivede jich
sebou víc a pak je sežereme vše

cky"

Anna: "Mery ten doktor je ale

moc příjemný člověk"

Mery: "Vždyť já proto také po
řád stúSu!"

A: "Minulý týden jsi si ztěžo

val že nemůžeš piti černé pivo a

jak vidím máš ho dnes nalité!"

r t0_ kamaráde mě umřela

pratetička a já mám smutek !"

A: "Znal jsi Cáliho Mazala? Co

to bylo za svobody za flamendra
všecko probil ale žena ho vykurý- -

rovala!
B: "Jak to?"
A: "No teď zase ona všecko —

probije!"

X "Tá nemohu noehooir iaktf

láskavec má Frank při sobě Sotva
IX - nřiiHp me7i Xenslíé hned ho

mají všechny rády" I

: "1 o je holenku kůna! un
na vaanym siecinKo a svodou- -

™u'B'
Paní A: "Ale drahá přítelkyně

vždyť jsem slyšela že se váš man
_¥--

1 J 1_V : J M i J~
upine pozaravu a nym se uo

vídám že ubožák zemřel!"

Paní B: "Ovšem že se úplně
pozdravily-al- e když uviděl od

I doktora účet za nemoc ranila ho

mrtvice

1 V Rakousku — A: "Taký ho

norář jsi dostal za svůj krásný
úvodní článek?'

A: "Prosím tě co prohlížíš
tak tv doutnfkv které isi dostal

0j otce 8vátku?

B: "To máš holenku proto že

si myslím že to je to samé smetí
co není kouření co jsem dostal

před třemi lety od tebe které jsem
dal před dvěmi lety švagrovi a on

"Kamarádi nám se všem fajn
I protiví my si nepotrpíme na kom- -

plimenty má úcta a vašnosti my

jsme a zůstane staří sprofáctr

Učitel: "Osel je velice dobn

myslné a trpělivé zvíře které si

dá všecko líbiti a proč Franku?
Frank: "Protože je osel!"

své zdraví pohlédl potutelně ko- -

lem sebe a zasedl opět do svého

Jcouta a umlkl jak automat který
dobral svůj kousek Mysiei na

svého rapa
Kdví isem se norouřel stiskl

í isem mu vřele oravici Měl isem

o figurku více

A o jakou figurku! Ten člověk

se po celé své vypravování ani ne- -

usmál Jen špičky zrzavých kní

rů se mu stahovaly a roztahovaly
r jako sumci a oči těkaly po poslu- -

Cnacicn

Ku zamezení nezáživnosti v hor--

ké letní době udržujte tělo co mož--

ni chladné požívejte pokrmů jen
málo a to lehce straviteinycn rao

V pak nezáživnosti sklíčen jest měl

by bez odkladu užívati dr August
Koenig-- a Hamburger Tropfenii z _

I II PctfeiM kráilni Y TexaSD

lj _J—
Pobřežní krajina Texasu závodí s

'Kalifornii Jako krajina kde lze ú
l Vjtéehem pěstovat! brusek vlna a ja--1

v W Z třinácti akrQ osftzenycti nrua
T mt strženo bylo během jedné séto -

AJbj iet dolarů což můžete l vy
Y docHIU E L Palmer P A Santa

S Tt Boote lock box 1265Omaba Neb

oenoton zasie varn nezpiaine ninsiro
váná namfletv Texas Dopisující Za

ilata si na nejbllliího Jednatele o ce

ny Jísdní Cena lístků do čelnějších

pnletexaakýeh bývá obyčejné niiM

mři isniT
_ _ _ _m V ftvw a _# 1 W —

UffiroúKKri

Uuk fcnroS?wrmii Mnoha tloabo ArtuL mprodám Je sa

nizl ntíté ej a splátka

i9fáal knpoiícfch od i do ssroki Několik

zase před rokem mému otcil Kdy
máš ty svátek nebo narozeniny?"

"
4 4ajt4

WTOeTnji ÍTniTrok: r tH i
% T F--V pt ibrtocnoUutl po dobrot pMy
'X yr- - J fňiďtm hned a prohledněte si bohatou
rit --éMwa to jist aejteptím odporuřením
í V ITte hned aneb plito nám o mapy a

yjr fotofrtc aalicb potemkt au

Vv U ROOHOLT
C-- i rr---i EAU CLA IRE 1713


