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čkollv víme že pan Vlach jmit v po--

Htlce národní odpůrcem dtiiřru který

hájí Pokrok Zápiidu Jest ovánu

pravda í časopisy a volicí dernokra- -

Itičtí obyčejně tak nejednají Ueháf- -

li se o úřad Čech demokrat tu js'u
vytýváni všichni: "Volte krajanal"
Ale ucháxíli Beo úřad Čech republi

kán tu mezi Čechy dernukraty Ii!íÍh1

se: "Občané volte demokrata !"

Toho máme nejlepší ukáku nyní u

nás v Omaze kly mnozí krajané
rodáci vlastenci národovci atd velebí

plnými ústy všelijakého Irčana a bez

příčiny hanobí svého krajana
Hanba 1

Belfast Irko 10 října 1890 —

Ctěná redakce Pokroku Západu! —

Odevšad čítám dopisy a v pravdě mu-

sím doznat že I já jsem povinen pár

řádku zaslatl jelikož mne vždycky

lepším proudu musil jsnn mu s!o- - Howarl coutv krajana pana Svo-v- o

co řulsťda jelikož body obdržel jem dotaz zda'i

jeho pni hodiny vypršelo a já můj dopis byl v Pokroku Zipalc
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(xlbyt pro vše co rolník ku prodeji má

Jest MidílnlKem v zdejší niáilovné

pivovaru a Jiných podnicích Ač na

se město jest většinou demokratické

byl pan Gifíert dvakráte zvolen mayo
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osvědčil se vždy co muž lidu % lidu a

pro lid Kd)ž mu dáme našich hla

sů dojista nechybíme
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Velardeiia Mexiko 13 října Ct
redakce! Ol okroMiIho klerki

otintěo tak jak jsiiin jej napal AI

pan Svoboda nepřiložil mi celý

( dopis tak jtk byl otištěn v tom
čísle jež jsem já od Vas obdržel

nýbrž přetrhl jej v půli Anebo

siad ntpos!el jste ti tV I i - jeden
UvIáStní Pokrok promne? Mohli

položil Znamenám so v ú tě Vás

Anton Spilinek

Obdivuhodné! teploměry Ne

každý ví že jsme vskutku lidskými
teploměry čili že nosíme je sebou ve

svých třlech aby nám daly věděli
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Dle úderů tepny můžeme líci zdali
krev naše iest zdráva a v nravidelném

stavu čili nic Čistá hojná červená

3™t zakladeni života jeal to život

všechny životní ústroje se ní živí a

my jame úplně zdrávi Jell krev
zdlouhavá hustá nebo vodnatá musí

in e na to nIti pozor a pomoci přírodě
Dr Petra Holinko nabylo pověsti
jakožto ožlvovatet v plném smyslu
slova Oco čistí krev a sílí celou
soustavu Lékárnici nemohou je ob-

drželi Prodává sh nouze místními
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V knihkupectví Pokroku Západu

jsou k dostání všechny divadelní

spisy jež vyšly tiskem v Čechách a

nejsou rozebrány Úplný seznam všech

spisů na skladě zašle se všem na po
žádání zdarma V Beznamu jso-- i uve-

deny všechny kusy dle svých názvů
a při každém je uvedeno jaký kus je
kolík jednání a kolik osob vyžaduje
Pište o seznam pod adresou:
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laUI4a Vale Jeel
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TrJknl ctěny na ixtdtadani
KeMpoarfiU 41alo tl Ktobauf Balldlaf Boaib
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o kteréž mohu směle říci že jest j jíle jej poJálati aby Vám dal

tou iiejlepší ve stáli a bli v ko přečíst anebo v Pokroku dtisknou-čár- u

doveženi dj hotelu Chtěl ti dal odpověď ni otázky které mi

jetii je ráno ještc v batel i pjua
Tomiška navštívit alo oni zatím!

byli již pryč Tu mezi řečí mne

pan lomiska káral proó prý jsem
Pokroku psal pravdu o panu

(ircerovi a že prý on to musí odvo- -

Ut jelikož prý mu pan Štřdrý
Iroken Hjw poslal dopis aby to

učinil oebo že ly s mu za to pan

(íreen mohl mstít Musil však :

loznat v přítomnosti svědku ž

via co isem napsal nebvlo nio

jiného než pravda do posledního
J

ountlKU neboť to ovšem uořlti re- -

i
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mM„ ř v lFftli Tit:81n- - Je'1 '1se klev pravidelná
potěší když v dálce se takých podrob

ností dočítám obzvláště dopisy od p

Martina Lohra t Kanad v m::e zaiíma- -

if že I on Mledule z Kanadv tu a

americkou politiku Že za poslední

tři roky se anglický průmysl zvelebil

to dokazuje i zdejší děluictvo které

vypravuje jak bylo zle o práci a jak

Jest nyní před třemi roky nejen prý

bylo zle o práci ale když některý ji

měl byl tuze špatný plat 13 šilíngu

_4

dně neloť šillnfr anglický platí 2' ctň

ale nyní nw té samé Jiráci jest zde

3rt i rozdílo 7 š proti dřívějšímu pla-

tu Na té samé práci co dělník do

stane ve velkém městě jako Jest

Iielfast 3 šilinky dostane dělník ve

Spojených Státech A až 8 šilinků

denně Je to o poznáni lepší než zde

aneb v Kanadě A pak snad by ti

dělníci ještě váhali su rozhodnout!

9

to popírali bude tedy to um! jut
z pouhého slrsnnictvf aby hájil
navržence svó strany ačkdiv po

chybuji že pron Lbnovati bude
S učtou P Piala

Ontario Canada Ciéná redakce!

Mnohým to nejde pod nos že si

lovolím také slovo promluvit do
té Vaíí politiky ale vidím že jsou!
zase jiní již si toho přejon Po
ťulé icmi Miiad iest rozhlášené tmi

i
I

Vás letošní zánas volební" Zde

jsou zdi polepeny všelijakými
obrázky jak tam ty Vaše obráz
kovó časopisy malují ty kandidáty

řečníky Iá si jen vzpomínám
na tu volbu před čtyřmi lety jak
ti demokrati slibovali ten veliký

blahobyt od svobodného obchodu a

kterak Pok Z varoval před tím co

přijde A teď zas demokrati mají
slibu snad ještě více než tehdy
Ale kdyby vyhráli byl bych jim
radou aby počkali s výskáním až

za rok aby potom nelitovali a ne- -

lělali pokání jako museli dělat
od poslední volby Koně novéhc
nechval až za měsío a ženu za rok

7 liro Kino man i luwivair ku ti v nv- li II l 4JI
již měl poznat co by měl činit při

oIlť Jestli nemíní pracovat za ten

samý plat co v Evropě Podle mého

smýšleni Amerika nemůže nidky mít

svobodný obchod s Evropou obzvlá-

ště dělníci Jestli chtějí udržet dobrou

vou mzdu Protož pozor dělníci

a stranu politickou snad ještě" t%ini od Jfc nahoru uPsitski
déle Teď ti farmáři co cblčli láptin


