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dmhý d(dr nemohl koupiti v roc

H'Kt ne} máto vír jk polovíri té

pra'e kťtoii koupil v ro-- e 150 Od

roku 1M H fnine tentýž dolar a tŽe
cenjr rteostálit proto řeči o drahém

dohru Jsou pouhým mluvením do

včtru Jestli hh nám najedná o do-

brou mčnu jestli by imm byU pro--
spťína laoini mé tedy by nám

muxila být proKpčěnčjsi jpJtí la:i- -

nřjsí musila by býti rnřdčni lepií
stříbrné železná lepSI mčdčné a bii

nřná lei)í než železná I uime že

včříte PokroLu Západu porévadž

jte ' přesvčdčil J Vás nezklamal

ponévadž jte přeavčdčen Že Pokrok

Západu mel pravdu a splnily nh p ho

vSechny výstrahy a předpovčdi kdfž

to ze slibů demokratických neHplnil

su ani jedint Kde je la dolarová

pšenice kterou sliboval před čtyřmi
lety Bryan? Kde jest ta hojnost
stálé prače a dobré mzdy které sli

bovala Slavie? Jestli pak se splnilo
co předpovídal Amerikán Že to bude

polád stejné ať hh zvolí strana ta

anebo ta že je to jen pouhá rvanice

o úřady? Jestli pak ee splnilo co

slibovala Pennice Novočku že Cle

vJfind zmaří a potlačí trusty? Jestli

pak dostavil ten blahobyt který
nám slibovaly všechny demokratické

časopisy a všichni demokratičtí řeč-

níci? Tyto otázky nechť Vám jí

ti pobloudilí popoknté s

když tak učiní po pravdě tedy musl

doznati že máte příčinu abyste
dftvčřoval Pokroku Západu

1'rrry Pavlu' I'nln Klller Ttatoutvj- -

rovnatelný prostředek dostává více

odporučení o zázračné své působivosti
v odstraňováni bolestí nežli který ko-lí- v

lék obecenstvu kdy nabízený Do- -

svédčenl tato nedochází pouze od osob

neuvřd jmčlých nýbrž od osob Inteli

gentních všech RtupfiA života Lé_
kaři nejlepAích schopností kteří jsou
áplně obeznámeni s povahou neduhů
a léků odporučujf lék tento jakožto
nejpůsobivěji! v jejich oboru k od

stranéní bolestí

Jkit PoěirlLf m ubírali se za úče

lem zakoupení pozemků na západní

prérie aneb do dusného parna jižního

když lze nabýti n? jlepAfcb pozemků
v zemi v krásném a prospívajícím
Wisconsinu K Kosholt i Eau

Claire Wis jehož oznámka nalézá

se na jiném místi tohoto listu vlsslnl

1G0C00 akrů pozemků a prodává Je

za ceny úžasné levné Dobří a po
čtiví osadníci e hledají a pro takové

jsou ta velké výhody 17—4
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V Mexlktu
Slanina libra 32

Šunka libra 32

Sol 3 libry 00

Syrob galon 170
Fazole libra' 17

Sýr libra 29

Suítnó ovoce 25

Káva 40

Cukr 100 liber 1075

Suchary 21

75 centu až 1150 denni

VŮfti mexickému stříbru totiž naše

stříbrná rnčna byla by přijímána tak

dobře zde jako za hranicemi pouze

jen v te hodnotč jakou cena má kov

v ní obsalecý Podobné též kdyby
třibraM zvítl-zil-i bylo by asi prav
dou Že by Anglicko c Ameriky
všechno zlato vytáhlo Jest o4em

pravds že by nám jej nemohli vkrá-$- ti

že by nám nčco zaA dáti musili

a to bylo by nepochybně stříbro a

pak různé cenné listiny jako akcie

dluhopisy atp po případč ovřVm éi
I výrobky Aviak když e

mHi žádané svobodné ražení stříbra
neni se toho co obávali 'o viechna
td dobu co Jsrte s navrátili ku dobré

mČně v r 1879 pokud nebyli jsme
ohrožováni střlbrařskými agitacemi
každým rokem skoro jsme a Anglie
více zlata přiváželi nežli jsme tam

vyváželi Tak ku přikládá v r 1881

vystoupil dovoa zlata a cizozemska

do Spoj Států na sto milionů Až

teprve kdyi začalo se množili stři-brařsk- é

ošili obrátila se karta a od

roka 1889 každým rokem více zlata
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Slanina libra 11}

Šunka libra 11}

Sol 2 libry 40

Syrob galon 75

F4oI libra 03

Sýr libra 12}

Suiené ovoce 11

Káva 20

Cukr 100 liber 5 60

Suchary 7}
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domova Dnes odjíždí a Omahy
n:i východ

— V iirddi odpoledne odebral se

in ceNtu o cech míly naš krajan a

až dosud sazeč u "Pokroku Západu"
p Jomí Svoboda rodák t Chelčio u

Vodnan V Americe pobyl tři roky
i po cil iu (bibo tu pracoval v závo

du naseiii Než Amerika neňla mu

nikterak "pd vouy" a vedle toho

hryzlo ho svědomí fe cíař pán při- -

jde o jednoho "ljíitveraka" a proto t

odjel zřt k asentu Doufáme až

ho bříza on ní a nčjaký kaprál mu

vynadá urh" Že se s nim zase shle-

dánu) v éto zemi svobody Přejeme
mu mnoho sičutl pod žezlem starého

Procházky

Car do Francie Návstéva caro

va ve Francii jeHt včcí rozhodnutou
J-e- t to rorhodnutl význama histori-

ckého kteréž může i ití vliv veliký

pro vnitřní déjiny Francie jsouo

nejslavnéjHÍm uznáním této republi-

ky a znamenajíce opevnČní její proti
rejdům orleai iitů i bonapartistů —

zvlásté ale i pro dčjiny a styky mezi

národní K povíntem dotyčným ož

i k níliiliW ítuft v t& iřfřini Wrvlnť_í
' '

I „l 'I t r
unii i imi p Tiuenxay i ueriin-k- ý

velice zaražené anglický pak

přímo podr&ždčoě Pařížský tisk

pak stále ještě nechtěl věřiti

vždyť ra celých dvacet pět let repu-
bliky ni Aleztodr II ani Alexandr

III nedovedli se pro návštěvu řepa- -

blik AniiWilio úsemf ritcbndnmitl X
— - " - - - - - -- vw v

zIA5tě car poslední Francii srdečně
i vi udtiari iin vxixmiene veiaoie- -

pcho uvítaní rukého námořnictva )
admirálem Avelanem v cele vToulo--

II Ml „II mmnu iuarseiiiu m v i arill maze SI

učiniti potuchu o tom jak asi Fran
cie bude cara vítali Dle některých
zpráv i Paříže uvažuje se tam aoa- -

časně kdy a jakým způsobem by měl

president raure návštěvu tuto na
Kuši oplaliti

Téměř kařdým rokem atlíen jeem J

tW i m X IL !L A M m hAJala 1 M

cta a neduhem jater a ledvin
Účinkem dra Augusta Koenitra
hamburských kapek byl jsem vidy
opět vyléčen — Carl Christian

ho nechte uschnout Asi za inísíc
neb 6 týdnu když Jeit dost micliý
lof te ho do beďiy K tornu volt
den když jest vlhká povťtrnotit Tak
udéláte dobrý tabák ai ho btdete
kouřit nebudou od vás lidé utíkat
jako od hořící koudele K tomu inu
afte mít pravé bavauské semeno od

Hospodáře ale iieKapotnefltfl otrhat
květ a výhonky neb dostane lepší
listy a jest chutnřjfií
A uynl néco o politice Schfite se

odbývajívSechny Btrany se namáhají
aby se doptaly k veslu a všude se řeč

ni pro ilato a stříbro Podle mého

by bylo tuze dobré kdyby mřnu ne-

chali jakou máme a jakou jsme uířll
a hleděli na clo které zajisté nám
vrátí lepfií časy a to bude jen kdyi
bude zvolen McKinley za presidenta
neb ty sliby demokratické Jsou velké

chyby které niAže každý vidět ba i

omakat Ale nejlépe Je pociťujme
kdyi Jinak ne tedy aspefl v kapsách
Myslím že lid se ji nabažil toho svo
bodného obchodu a tich slibovaných
dobrých časů a že se nedá chytit na
tu stříbrnou udici a nebude volit na
sebe jeité vétií metlu liude vám to
divné že takto mluvím co starý demo

krat a populista ale myslím že jsem
▼ylééen neb vidím kam to cílí l'o-pull-

měli obě dvi strany staré za

korruptní a hle teď se najednou spo-

jil Tedy Jsou horSÍ obou! Tady bu
dem volit vllchnl Čeill pro McKinley-h- o

ačkoliv dříve byli skoro všichni
demokraté a popullsté a Již I mnoho

ríémcQ a Amerikánů jsem přivedl do
tábora republikánského 8 úctou

F Fiala
Vlnlnfj Tami Co I 14 rpn

Ct redakc U nás pořad prii
takie kupky obilí jsoa celené

toby tél Jeden den je píkní a

parno k tomu v noci přijde do Jc i
hromobití Nékdy také kroupy
které nim viak dosud oeaikodily
Za to deiti tím více a jestli nelíta-
nou shnije nám to ve stozích Mi-me- ť

ta velké přívaly potoky vy

tápají třeba Nékteří farmáři
ani nesekali oves protože lell
aikteří pak ho neatohnjoa poni-vad- l

je shnilý Korný jsoa dosud
▼ dobrém stavu a slibují dobrou

úroda — ovlem nepřijde li do toho

nic Každý hospodář ni Je teď oe-I- f

mriotý nad tím počasím
Josef Koníček Jednatel

II 50 aŽ 1230 denné

Havenna Neb - Prosím sdólte

co je na tom pravdy co popokratí

tvrdl že Arglicko a Ameriky vytá
bne vAechno zlato neb prý stříbro

jinak nechtf než dle váhy to jest sa

60 centů dolar a my ▼ Americe prý
e rountme spokojit a drahým dola

rem a k tomu prý nás vedou republi-
káni a nejvíce prý Pokrok Západu a

já prý mu přece vřřim

Matéj Slavík

0fp Nejen Anglicko ale žádná

jiná temó nbéře mřnu stříbrnou te
států v nichž neobroezenfi se razí ▼

cení vyiíf nežli co má ceny kov v

minci obsažený Tak ku př zde ve

Spoj Státech stříbrné dolary soused-

ního Mezika ačkoliv jsoa o nčkolik

gr&nu ti isí než idejii mají pouze

poloviční cena dolarů amerických
V Chicaga Jsoa mnohé obchody

které při koupi sa půl dolaru vrátí

kupujícíma zdali ai přeje místo

amerického půl dolaru meiieký do

lar Jatky Codahjho vSo Omase

vyplácí dobjtkářům a rolníkům

jestli ai přejí za dobytek koupený Schneider 1 loomington III

-


