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POKROK ZÁPADU
rn Zprita tajemníka Nár TbornHOVORNU Ka konrl dlolno přlpomenoutl 1 nosu $10617 a Jdff J5 obnwtt

klerýl prodeje dljín ta lajsmní-k- m

fialátá vyplaceni byla lát
ka $61 17 na uhralehf 1' hodkii f
holeji nvedsnýeh účtech admlftlatra
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IID IS
'Ceny

:grocorio

sníženy
9 tb pkného zrnového cukru
II

85 Ib New Orleans trnového co- -

kru za $1

80 lb Mlho cukru hrubého trn
i II

aaaX Mínnesotská mouka II
pytel

Crcam mouku 05i pytel
Hnowflake mouka 65o pytel

Hlokáta 32Íolb
Oolden Hio káva 26c Ib

Čistá Guatemala káva 20o Ib

Čisti Jíva aMocha 33(o

Japan řj 2'icjlb

Sladká korná lo krabice

Liberní bocbnik chleba 2c

llajská jablíčka 7 Jo krabice

8 Ib kalifornských bro kvt 16c

3 Ib " ívestek laje
Zaváření jahody 6c Ib

Japonská rýte f o Ib

Mýdlo na ptaní 3okus

Caatile toiletní roýdloj2jc

Suché kalifornské ovoce

Velké hrozinky 3Jo 1b

Hybíz 3jo Ib

Nové merunky6o Ib

SuSené broHkve 7 Jo 1b

Kroužená jablka 10c Ib

Importované hrozinky bet jader
70 1b

TENTO TÝDEN

Slaná vepřovina 6o lb

Sádlo 6o Ib

Sladké íunky 7c lb

Sladký ípek Oo lb

Ovoce
Oranže 10c

Fíky 10o a! 12c

Datle 7J a! 10c

Sm'sené ořechy 10c

Banány 10o tucet

Máslo a sýr
Mátlo i venkova 7J 10o a Ujc

Cihlový sýr 10c a 12jc

Limburský sýr-lO-o a Ujc

Švýcarský sýr 12 Jo

Krekesy
Soda krekesy 4c lb

Úatřicové krekesy 4c

XXX Cream krekesy 6c

Přijďte k nám pro vsVuké druhy

ryb a neopomeňte koupili Haydcn--

n YVYYV mnnLn

llillllCil Dii
rob lfttl a Dodge ul

pro redakci Iiohemian Volra gdkán

hyU eenni knihovna 9 cen $13?

ktsri] přítomni opatrování pana
nraie m naiěf

Zpráva finanční o příjmer h a vy
'lanicit }vi 1'jtl naaiftiiovnf
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571
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8 si
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Knlhr [wi pUf rtkuUřt rrllnjr eiiriM
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1173
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Clilo 1 5000

750
75 (K

251X)

15750
2500
13757

m)M
5500
2500

60257
12500
14200
46 (X)

81300
5000
6000

10000

117307

Itcdnkrt
Číslo 1 Čapek 0000

2 12000
2 (5000
8 12000
8 0000
3 3000
3 Král 6000
4 5000

M5000

Číslo 1 SI Greirorové 10W
2 P Vickersovi 2500

3500

Ctlkem 1H72J0

rovná se příjmu $187230

Jest-l-i že by následkem nepřízni-
vého výkazu tohoto a okolností panu

jících ve vydávání Bohemian Voice

pokračovati nechtěl tu podepsaný

volným jest práci s kolektovántm

dlužných částek spojenou i dále

zdarma konati dokud by dluhy

uhraženy nebyly
Co dí-ji- páně Vickersových se

týče jichž vydání následkem usne

sení posledního sjezdu nakladatelem

p Chas C Sergellem podniknuto

bylo tu k podání má tajemník zprá-

vu tu že smlouvě mezi výkonným

výborem a nakladatelem uzavřené

úplně dostáti se mohlo a zaručený

počet výtisků Národním Výborem
od nakladatele odkoupen a rozpro-
dán byl Smlouvou zaručeno bylo

odkoupení 600 výtisků po $176 a

do listopadu odkoupeno jich bylo
celkem 613 (kteréhožto počtu pro-

dáno jich bylo 685 a gratis časopi-aů- m

zasláno jich bylo 28 Naklada-

teli zaplacena byla Národním Výbo-

rem v celku za výtisky tyto částka

$107275 i čehož tajemníkem za-

placen l předu obnos $87275 a

ostatek $200 k účeli tomu vypůjčen
a pokladny výboru Za prodá

nýcb 585 výtisků stržena na hotovo

stí 1124575 a k dostán! od různých

panů jednatelů dosud jest za 76 vý-

tisků obnos $20000 tak Že přijetu

(a ně celkem $145475 obnášeti bude

Z obnosu toho vyplaceno bylo (a
dovoz poštovná a tásylky expresní
celkem $7683 tak že po odražení

výloh a odečtení vypůjčené částky
$200 do pokladny Národního Výboru

a prodeje dějin Čistý vytilsk v ob

lfnf t slátal " MI #
traaá )d anáal Ml

tnirtlfmlll 'a-T- a

SflMdlala mtt f f

li(ugť Neb Troufni sdělte
Hovorné jaký mi plat dohlíllt!
na cesty fa iioail ()vrter fMy- -

lei Jsem ! mi ta objadnání lidu

napráni a dohlfloof na CMtjr $10
roén a ia kaldý tlen Jeho práce $]
vlak ! nesmí to přesahovat onfch
130 Dl mého náhledu Jltf
mnoha jiných to ntsrovnávi
rádi bychom viděli ida mi mftl
ofiřoh 10 ta dohlídka na cesty a

ta objednáni lida na práoi či i la
mi si obnoa ten leprv vydiUt po
2 denn ač za lích 110 Jinou

pricl vykonal Čtenář

OitpovhV: Zákon v ohledu tom
Jest úplni jasným a vysvítá a ního
le cettař nn( oprávněn v(c ne] k

110 ročnř nebof tákon ten doulova

id! takto: "Ceatař oprávnin budi!
k dvřma dolarftm denní iahrnoío
v to ča nutni atrávený jednáním
lidu dobUIenfm na prkl a vy pra
covánfrn (právy leo ohnou takto
mu vyplacený přeaahoviti neum!
obnoa třiceti dolaru v kterémkoliv
roce který] to obnoa vyplacen mu
budil po odralenj vlatn( jeho
daně pracovní a tři čtvrtiny jeho
dané cent ní a dmtrtktnlho fondu
ceatnlho"

Lleveliind O bdélte proaím
v Hovorné jaký účinek má bella
donna a jaký jest proti nl protijed
vupoviti : 1'fíinaky otravy

belladonou jaot následovní: Na po
čátku doHUvl ne rorčilenf obličej
(červená oči vystoupí a atráta tra-
ku se doMtaví ruce a noby chlad
nou kfižo r počátku jest suchou

poadéji ale potem jest pokryta do

stavuje se ííieň a pálení v hrtanu
a nemocní jen s tíží polykají Křen
není Dalíími odtnaky při polití
včtíf dávky jest též samovolné od- -
chátení lejna a moče mdloba a

ttráta védoml Co prostředek proti
otravě dokud lékař by se nedosta
vil odporučuje se vtbutení vrhnutí
a dávána tudíž silná černá káva
též dobrým jeat polévání studenou
vodou a vzbuzení stolice klystérem
Co protijedu nžívá se morfínu je-

hož dávka ovšem lékaři ponecháua
býti musí

Jiope Neb CtČná red: Prosím
sdělte v Hovorně ku kterému okr

hejtmanství patří obce Louka a

Hlína v okr chrudimském

Odběratel

Odpooiď: Obě obce patří okr

hejtmanstvím do Chrudimí a okr
soudem k Nasevrkám
Pleasant Hill Neb Prosím

sdělte v Hovorně: 1 Kde bvlo
vařeno prvé pivo a kdy a £ jak se

Jmenují česky "Cranberriea"
VáS J K

OdpovltV: 1 Vaření piva zná
mo bylo Egypťanům již po několik
století před Kristem neboC v dru-

hé knize Herodota psané r 460

před Kristem nalézáme o něm

zmínku Od těchto naučili se to
fiekové ítfmané a Gallové a těmi-

to zachován nápoj ječmenový poko-
lením daliím Že nápoj EgypCany

vyráběný a naiím pivem totožným
byl souďiti lze a toho že aván byl
v řečtině "zythum" což v překla-
du "nápoj ječmenový" značí 2

Mechynky
Owatonna Minn Ct redakce:

Sdělte v Hovorně mnoho-- zdej-
ších mil jde do jedné míle rakou-

ské J R Soukup
Odpovíď Čtyři a tři fttvrtě

3

Vstrčte poštovní

do

m otxl ríitm katalog
ifíMa JUlílcfc ma kdkoll ob

t ulili md KiUlog Unla

baha) pha tno rnbifaL Foélrto li
proS okaailll4 lalátot k]Ueuiaka
MU BíMpndáfl btd áa potlto tdtr
aa IOWA SXKO CO t-- at U

Omaha 24 listopadu 1894

Cl řtitrotlnUnu Yytm!
Nemoha i rAtných pKČln ftsobnl

jetdu au tuaatniti dovobijl sl po

dtl rtáldotní tprávu o Činrontl

tajemníka od řasa jKmlednlho In

kterýl pře-- půldruhým tmlř rokem

odbván byl Ndlj které] 1

jezdit tom vthledem k příští tla
holárné činnosti vyslovovány byly
niktersk se neak(tlef nily a vsškerá
turnéř řinnotit tý!ořu tattivena býtl
musftla a to výbradnAjen nástřikem
stále virAitající tísni rlnančnf kte-

rou] lid dílný v mlutech a firmeřl
na venkov metl nimll právA Ná
rodní Vvlwř nelvíce rříinlvcú mil
Ltále via a víre tfnntak ] nemají
ce mnohdy peníz ani na ty nejnuU

nljíl píitřeby livotnf nemohli ovšem

na dáte snahy Národního Vtoru
penllitě pfMlporovatl Následkem

ochábnutí tohoto tmenšeny vttči ro

ku předchozíma tnačně práce a po
vinnostl tajemníka tak ]e na vlatni
jeho návrh dne 18 ledna ta soubla

su výkonného výboru sníen mu plat
te $76 na 48 tnlaíčné ol 1 červen-

ce pak m-j- le vykonává veškery

práce a administrací Hohttnian Voice

spojené úplně zdarma ale i veške

ry útraty poštovní i vlastního kryje
Jakožto administrátor Iiohemian

Voicu dovoluje si tajemník podati

zprávu následovní:
Jest-l- i tíseh finanční a špatné

časy po celý letošní rok panující
kde a kým pociťovány byly tu bylof
to při časopisu tomto Od sjezdu

posledního kdy počet odbčratclstva

2337 obnášel vzrostl do 25 lUtopa-d- u

počet odbřratel Ď vzdor pilné
anaze administrace i ninoťýcb pán 5

jednatelů o pouhých 233 tak

že v listopadu 2670 obnášel
V počet Ui ovšem zahrnuty
nejsou četné ony výtisky jež
zdarma rfiznm ústavům knihovnám

časopisům a vynikajícím jednotliv
cflm zasýlány byly Jestli 2e počet

nových odbératelfl pouze nepatrné
vzrostl vírostl za to měrou tím
větší počet dlužníka totiž třeb kte-

ří předplatné své neobnovili a dosud

zaň dlužni jsou čímž ovšem admini-

strace do značných nesnázi peněž
ních přivedena byla Obnášelvť

dluhy odběratelů při čísle lintopado-vé- m

obrovskou Částku $140216

kdežto pouze 110163 ku předu za-

placeno bylo Za takých poměru
nelze ovšem se diviti že administra-

ce nejen za redakci ale i za tisk a

papír dlužnou zůotati musela ač

každý účet proti ní stojící zaplatit

by mohla kdyby dlužníci povinno-
stem svým vůči ní dostáli

Že výbor administrační povinno
stem naů vloženým dostáli hleděl

vysvítá nejlépe i toho že hned ve

schůzi lednevé rozhodnul se vydání
všemožně zmenšili čehož docílil tím
že početzdarma rozesílaných výlisku
značně snížil tak že na dále místo
4400 pouza 3600 výtisku tištěno a
zároveň zmenšeno množství sazby
čímž vydání a tiskem jednoho čísla

spojené ze 1133 na $8126 sníženo

bylo Další úspory v obnosu $10 měs

docíleno bylo v dubnu po uimutí se
redakce panem Králem kterýž uvolil
se redakci aa $50 měsíčně věsti což

bylo o $10 méně než dosud p Čap
kovi placeno bylo Však vzdor těm-

to úsporám následkem špatného pla-

cení odběratelů nemohlo se schodku

uvarováno býti a dluhy jež admini-

strace ku krytí má jsou následovní:

Panu Čapkovi za redakci $15000
Panu Královi za redakci 30000

Pokroku Západu za tisk 60900

Záloha tajemníkem 6837

Celkový dluh $121737
Proti čemu! k do
stání od odběra-

telů jest $140316
za ohlášky 10000

Celkem $160216
tak ie by po odražení din
bu a po vraceni čailky
přeplacené aflatávalo 111426

c Itohorniart Volné jevícf lak 1

v rukou Jhi dosnd $41780 M na!4

ni Návrhem tajemníka jl aby
obnosu tohoto pf ulito bylo k uhra

]#ni slnlnlho tajemníku od I ledna

lo 1 července dosud dlolnho v

obnosu $71600 zbytku pak aby

oulito bvlo k zmenšení částkř IV
roku Západu ta tík llohsmtan

Volrtt dlufnho jako] I aby k támu]
iíiMI k nhraleni totil dluhů vydá- -

váním fasoplsn onoho vzniklých
►oulilo bylo hotovosti dosud v

rukou pokladníka se nalézající a

teprvé fálky od dlulníkft skolkto- -

ané po plném vyrovnán í aby

poulito bylo k účeli Jakýl Národní

Výbor nel# výkonný výlxr tlhol ta
obrá uzná

(Dokončeni)
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Tcríj krásnf $60 stroj úplné darmou

NuMitka prr
thilf (áilná no Mllo nobylai
ifa if-- 'lomi-- l rialmi V

na Trio ikhí
"imtnkf dl)Ul

hkI MimiM tnu oii
vn prnvíinn — králk fm
J i nJ loniii Jo VtMhnMa li' á mlHriiia a ttíim hnut T

í5ft r tilvíil Zanťna aa 10 ll á
T

NOVÁ M LÉřifiNA

V D0DGE NEB

CiAn kraJano: Dovoluji sl Vám tímto omá- -
mltl to Jnora otovN-- l doin i Ant Baro
v ImicIitp N i't novou éeakou lékárnu Budu
mít vidy na

-- klndi rftiné tiyllnr koUnkr th4
vítdljuké kapky praJkv maatí na--

plnti pilulky a vfiboo víoo do lékárny path
tél budu mít hojnou záftohu viol ku právo
vánt rrcpt& ať Jsou til s Čech nnb od lékarn
diich připrav lích vřnuje vdv tvláHnt

iH-- f l a pozornost Dále budu init volk výbér
lekft patentových liko Bavorovy Maííndovy
Uluhnikovy a Jiné a bude vidy mou snahou
uoslnult! Vámstmíim nejlepáf jakosti xa co--

ny co mocna nvjuiimnj-- i
Doporoueeje s do lankavs přisní Vall cna-měná-m

se ve vii duti VU sluibovolny

lra3í) VINC KRXSL lékárník
Dr Ed Person má v Kltárni svou úřadovnu

LOUIS HASS
ZRUČNÝ ČESKÝ HODINÁŘ

VD0DGE NEB

V) titule správky hodinek s má na
skladi velkou sáaobu iparkft váebo druhu

I

Mnoho poniž vydiUno Jaét raanym! zlla
osmi Kidy domává i najraanájsl saUay

vyrlatajl s Bulr-ovyo- h Hortbarn Oro-r- a

Pomyslsta tn miUf mlU řetkvlíka
vs U do-oh- i salát vs M dpxoh brambory va 4

dnech hráeh v 44 dneoh a krásná sáli v M

dnech od dnt sasatl

KdjbjHte vystřihli toto a zaslali a $1

money ord-re- JOHS A BALZER SZKD OO

LA CBOflHE V18 obdrlíU ti ballílu anjraa-nájátc- h

llnnyoh ssmsn s Jajlob valký saaxa-n- ý

ksUlutr ssb sa S oxntl v kolkách talUak
HdonilíllO řetkrfČkovéllO anmona a ssmaa-- ny

kaUlog TM HtlS

Čechové !

Jedete-l- i do staré vlasti radle sobě

zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodé do-

pravují se po železnici bezplatnfi
až do mésta Břemen Chcete-- li

sobé uspořit! zbytečných vydání
nesvěřujte po přistání lodé nikomu

tickety a kufry nýbrž posečkejte a

tím až dojedete do místa Břemen a

teprve odevzdejte své tickety a
Eak

jediné české firmé :

Kareš & StotzKý

29 IlalinhofstrasRO 29
byste se svými kufry bezpečni do

domova dopraveni bUi mohli (1-6-

Přeplavní a železniční lístky vy

stavuje v levné cené a zásilky peněz
do Kvropy sprostředkuje rychle a

spolehlivě

radaklor Pokroka Zipada
Omavhss If

kiavnl HBU kiho Uvoda Karai a ate4tky
v Briaiaaa
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