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Hlátd a pod i4knm Wílsonovým

it po Mní rok ironii vývoi tun na
♦ 1175000 Tím doslalo s (Jo kp
továrník! Jirvlř rlk ých $57V
000 kterél nikdy by lam nsbyly
kdyby jrof Wílson náhodou stát-tníke- m

no nestal Hurá pro Hrad-for- d

a Hurá ro prof Vilsoua!"

Výrokem tímto vjrj]řov4o]r jtou
ttejlépQ pocity Agiičnft Úi cel'
Dfrbtt i4kono14rntvf demokratické-to- u

oenl tdjr diva le vyhlídky
Dt tílímtví itrtny reullik4nk6
tálo )Mii! imtaftkyui ochrany
prfimyiilu dorn4dho nemalou mírou

p4ny Angličany obavami naplňují
A obavy tyto tftn víco uk4II ik bý-

lí opodMtatD&oýrni kdyl uvedeme

le vťSkorý vývot t dintiiktu Hrad

fordského do Sp SUlft 1 pouhých
#8215334 v caao republiUtinké

ochrany oolul viroHtl v jodinkčm
roo plalnoHti i&kona Wilnonova

na $27745096

Fakta tato plnou mírou objannl
nám příčiny proo p&ni Angličané
tak neradi naMtolonl McKinloyho

by vidéli Vyhlídky na úplnoa
adminiHtraci republikáriHkou nemo-

hou jim bytí za okolností ticb phije-inný-

a to tím víco když poraynlí
i 1tí pr&vo původctí t&kona ochra-

nářského McKinley na utoleo prcci

dentoký doMBten býti má Žádný z

amerických utitníkft není anglickým
továrníkom takým trnem v bokujako

McKiuley a kdyby poražení jeho
vAbec možným bylo tajintfi že by
hřivnou hvou k účeli tomu přirtpeli

Nynčjrií rákon celní právem poklá-

dán býti maže ta tákon přijatý v

tájtnu ciiozenjcŮ Továrnici angličtí
ovňftn zÍHkali s pAnobení jeho nej-

více leč na továrníky v oHUtnícb
zemích evropských ďonUl oe tčl
jejich díl a to v tórnž a pomčru v

jakémž poškozeny sájmy továrníka a

dělníku amerických A právem pro
to možno tvrditi že celní zákon Wil-sonft- v

byl tím flejSkodnčjHÍm a

jakého aerné naíedoHud

m(la
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Jssřrt pokojn KaMý řok rn4'ns
dobrou 6řod jiných stálD sty
lim Mlíffi simý niřk na ni'ttf
da Z4rovA I eony oblil máma

1 la o hlvtt taplí nl v státooh okol

nluh P4nio neklesla ť#ud ni-

kdy pod 41 ont$ bull a knkuřln

pod 30 kdJto vt výchoinl Ntbra- -

príxlává sa kokořica ta II
pSni(i nanejvýš it 40 canlft A

mimo toho) Ui i Jlíiš výhody t is
m4ms Tak ka příkladu namoce

dobytčí jako prasečí cholera jsou
ide věci úplné nnn4rnou Mnohý

by sa snad domníval la td ui4ma

strašnou lirnn leč tomu nenf tak
Po celý ten čas co tde bydlím ne-

shledal jsem ! by byl nějaký
roidíl meti krajinou idejsl a vý-

chodní Nebraskou a pěstujeme tde

všechny plodiny jak pšenici tak i

Iřornu oves lito Ion a všeho druhu

traviny a proto radím všem kraja-
nům kteří leckdes v nájmu so škrtí
neb na osmdesátce se dřou aby se

sob přijeli podívat a tde si takou-pil- i

Jj tde dosud několik tisíc
akru pozemku k prodeji v ceně od

110 do $15 ta akr na mírné splát-

ky tak že každý tu nejlepší příle-
žitost má i a malým kapitálem ti

a sobě bezstarostnou budou-

cnost zaříditi Kdokoliv by chtěl
vědět bližší podrobnosti o pozem-
cích těch nechť mi dopíše a jámu
vše svědomitě vysvětlím

S pozdravem
Martin V Stava

ZkuAený farmář píš- e- Iicnnettsville
Ind 2 listop '95— Jsem vskutku povdfi-ře- n

za to co Iloboko pro mne udělalo

Ono mnu postavilo na nohy a posilnilo
tuk Iíí Jsem toto léto mohl pracovat!
Jako kdyby mi bylo 40 let

Ačkoli čítám teď 70 lot včku svého
vzdčlul jsem 50 akru pudy zahrnuje v to
8 akru kukuřice típlnč Biím a posekal 1

skupil Bvd scnoposlednčjsí ovSem se stro

jem Pokosil jsem 2 akru ovsa za jediný
den Bylo by to tčžko pracovatl bez toho

prostředku a chci Jej míti po ruce co

budu živ ViíctěváS 1$ Klahamář

Dra Petra Iloboko čistí krev aoživulu
mdlý její oběh Ono upevňuje posiluje a

oživuje celou soustavu Bylo ho užíváno

po sto let neustále a tu ono působivost'
svoji dokázalo Neprodává se lékárníkům
Místní Jednatelé pro Iloboko je prodává
Jí Není-- li žádných jednatelů ve vaíeiu
sousedství pisté na Dr Peter Fahrney
112-1- 14 80 lloyne ave Chieapo 111

VPrazo SaQuúers C9N6U

je nyní česká lékárna

ckntoar lékfrnlk

má tam na skladě všechny byliny ko

řinky všelijaká thé kapky olejíčky
Ifávičky prášky mastě náplaaté
(Úastry) vodičky pilulky zkrátka vše

to do lékárny patří Připravují té
rozličné mazání pro HdHké neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a vět-

ším dílem trefím vidy na to pravé
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Onlarlo Kil Ctln4 r#laki!:
Mifitll tnhits Jrnt tu mtli volby v

ktř hl volili jrna polhea da pař
Umntu ntí vládni strtna pr
padl ivítf lila síran tiUrálnf J
to trna ktsrá by si přála spojsni

íípojsnýml Ktáty ku kttrlmul
nal plpe tikdy dojd 1'rosttfrn

flak oťukává tm po 11 1 jsnorti l
bu la oAinno nřjk$ dohodnuti mni
naí vládou a HA Htáty ohledni
obcholu ishiaiiínlbo Nvítn jrstti

jst to iiáslsilkfijj té volby anebo

proč alf 1d řemeslnici Wdujl také
na Ipatné čay V Ilainiltonu ul

je tavřeno pět fabrik a někteří sou II

1 fnftla přijít k výtržnostem ba ni'
kteří se obávají i války kdy! by prý
mělo dojit ku pokusu ojenI se Upo

jenými Htáty že by to totiž Angli
I a ' 1 a á

cno neiiovouio a spise vaiku po-

zvedlo — Četl jem v Pokroku že

starý liorecký vydal nějakou knížku

On toho napí4e pro lid do foroty
ale pro sebe nikdy nepřiául na do
brou radu On také chtěl farmeřit
ale nevtpoměl na to že se to neučil
a proto to neumí a proto farmaření
brzo pověsil na hřebíček a chopil se

toho v čem je vycvičený Já jej
znal pochází od Kokycan t Veselí
Srdečný pozdrav Martin Lobr

Walnut Orovts Minn Ct red!
Bydlím v krajině této již po čtyry
roky dosud jem však neměl to

potěšení se s Čechem tdo setkati

Teprve letos sem počínají se stého
vati krajané a sice t Iowy a Wiscon-sin- u

Z Nebrasky sem přijeli téi
dva krajané na podívanou a sice

pp Šandera a Coufal a zalíbilo se

jim tde tak že si blíže města 320
akrd pozemku zakoupili Městečko
toto leží při dráze Chicago North-

western u Hedwood County a na
hranicích okresu Cottonwood a

Murray Čítá as 000 obyvatelft
většinou Amerikánu a Skandináv

ců Jest mě věru nepochopíte!- -
a

ným že se krajané nafii v místech
těchto dříve neusasovali Vždyť
přece krajina zdejší jest tou nej-le- pší

pro rolničení jakož i chov

dobytka a patrně to nejlepší není
to po čem krajané naší baží a spo-

kojí se s něčím horším jako ku

příkladu tápadnf Nebraskou nebo
Herounem v Minnesotě vypráhl ým
Texasem a suohou Oklahomou

Kdyby jim někdo radil abv usa
dili se tam kde skutečně dobřo by
se jim dařilo a kde tisíce jinoná-rodovo- u

dobře prospívá a bohatne
tu jednoduše Vám odpovídá: "I
dejte mi pokoj Kdyby to tam ta
něco stálo tak by to ui všechno

bylo dávno pryč" Po čase ovšem
toho litují Nemyslete si ctěná
redakce ie píši o čem nejsem pře-
svědčen Měl jsem již příležitost
shlédnout hezký kousek světa Ví
děl jsem Oklahomu v celé jej!
kráse část Texasu Kansasu a tá-

padnf Nebrasky a leckdes nabíse
la se mi příležitost k osatenf leč
nedůvěřoval jsem a varoval jsem
leckterého krajana aby se před
státy těmi na potoru měl Do

Minnesoty přistěhoval jsem se
před čtyřmi roky a zalíbilo se mi
tde jakmile krajina jsem spalřil

Celkem k dostání $150210

Knihovna redakční (u p J J Krále) 15818

Knihovna archivu (u knihovníka br ZdrQbka) 27 00

Celkem pohledávky $163734

Vvvinnottl:

Hedaktoru T Čapkovi dluh $15000

liedaktoru J J Královi dluh 3'J000

1'okroku Západu za tisk CJ900

Celkem povinnosti adm 1$ Voice $114900
Ku zprávč této dodávám žo od 20 listopadu 1804 až do dnešního dne

přijato bylo dále:

Od pokladníka Národního Výboru:
8 červ 1805 hotoví $20000
20 července 1895 hotově 50OO

20 6er věnce 1895 hotově 50OO

Zs dluh za ohlášky 5250
Za dluh na př dplatné 21753
Z kolekcí za dluh za Dějiny 8400

Celkem $05403

Vyplaceno bylo:
Na dluh 1'okroku Západu $51753
Na dluh red Tom Čapkovi 5000
Na vydání kolekce atd 3000
Tajemníkovi zbytek pohledávky 5050

Celkem vyplaceno $05403
Zbývá nyní dluh:

Redaktoru Tom Čapkovi $10000
Pokroku Západu 15147

J J Královi 300 00

Celkem $55147
Co se týca poslednějšího podotýkám že jiom dopsal mu několi

kráto zdali chce knihovnu v rukou jeho so nalézající prijmouti na srážka
své pohledávky v ceně co výber stála což byla cena velkoobchodní any
knihy objednávány prostřednictvím knihkupectví Pokroku Západu a pře
nechány výboru celou srážkou knihkupeckou jaká se obdržela ale není
možno od něho obdržeti ani slova odpovědi

Co se týče pohledávek ta olb?rately a ohlasovately jimiž kdyby ta
placeny bývaly byl by se kryl nejen celý dluh nýbrž ježtě byl by přebytek
nutno sdéliti že po dvakráte byli upomenuti všichni avšak s výsledkem
jen skrovným a proto dány byly minulý měsío všechny účty ▼ obnosu $1 00

neb více v kolekci Publieheťa Collection Agenoy a doufám že aspoň malá
část dluhujících odběratelů bude míti tolik svédomf aby dluh ta časopis
který odbirali zapravili tak aby pohledávky ta tisk a redakci kryty býti
mohly

Ohledně českých dějin Vickersových vydaných nakladatelem Sergel
lem podal laj Výboru do 26 listopadu 1894 následující správu:

Dějin koupeno 613 výtisků ta $107275
Za dovot a zásylky taplaceno 7583

Celkem vydáno $114858
Z koupených bylo 38 výtisk& rozesláno časopu&m gratis % ta

ostatních 685 výtiskft bylo strženo hotově $124575
tak že zbyl a prodeje přebytek hotově 9717
M imo toho ale dlužili jednatelé ta 78 výtisk! 20900
tak že by celkem po tapravení dluhu jednately byl čistý vý

"

téžek na Dějinách $30317

Dr Milcs'

ERVINE
Nervj jnou zdroji života Nechte

jedno a nervovích střed inek v ne-

činnosti a nřkterá tknt Wla ochu-rav- í

Dr Mileť Kestorative Ner-vin- e

jest nejalavnójším znovubu
dovatelem téla Jenž byl vynsle
zen Zkute jej neodvažujte se

ničeho Všichni lékárníci prodá-

vají jej jistým taručením že

vrátí penftekdy2 prvá láhev mina
ae účinkem Knihu pojednáva]fcí
o nervech taSle zdarma Dr Milen'

Medical Co Elkhart Ind 2

Obnovtge zdraví

Léků Severových a jiných t z patent
uích mám též hojný výběr Jakož '
barvy štětce olej na barvení I na atro
'e zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé

cí t kterých ae recepty připravují ať

jsou již 1 Čech anebo od doktorů zdej
Jich Dlouholetý cvik mně dal mno-

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoa — Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
_) A klAS INDA

Cm Matnia čím déle tde ostávám tím více


