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kost namohli jhWjt Ta 1 mna

ttjilfojf fa má fr(iLlíkáftk& stra
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stal vsm h Hssfl Kmi lě to ublllí
1 drmokralé rhr4ll rtětmP Imi-do- n

Mfl kIk jm tlinysu 1'oton
nemélo hjt a v& ilf kdyl se id
V Kantiíé st demokratického cla

vleohno kupovalo a i délnlky tde
brali l'o bylo kanadské vládě
vhod kdy! moblt Um k Vám vte

posila' ale stftj obchod si dobře

(lem chrání A demokraté JI k

tomu pomáhali! A našinci jím k

tomu dávali hlasj! To jsou —

Však teď jim to nepůjde kdy!
vláda kanadská neotevře hranice
oni také ne Demokrati byli škftl-c- í

Spojených Státu a sama sebe A!

posíéji vypíšu dcmokraUké' podvo-

dy S úctou Marti n Lohr

HoiiMton Tcx 15bo lit Cténá

redakce I Hodlal jsem ps&ti tento-

kráte již o Mexiku sle vidím že

mám jeátě dosti k sdělení o našem

vlastním státu Tento stál by mobl

uživili hovězím masem celý sever i s

Anglií Víte le v Texasu jsou ne

scetná stáda dobytka hovězího a

nebude dlooho trvat mohli bychom

podobně učinit i s vepřovým Vsak

vzdor tomu dováží se sem a potřebuje
se zde velmi mnoho zhuštěného mlé

ka (condensed milk) ze severu

Farmor ni severovýchodu vyživí

z čávti rodinu při iedné neb dvou

kravách dobrým mlékem kdežto

farmář na jihu má 100 neb 1000

krav a mléko kupuje Ovšem máslo

té! většinou se severu se objednává
i platí se zde 35 centů libra Sýra

přiválí se sem tisíce a tisíce liber s

velké části ze státu Widconsinu a pak

z New Yorku Vepřový dobytek

posíláme na sever do Chicaga
Kansas City atd a te severu kupuje-

me nazpót totiž uzené aneb solené

Kůží sta tun všeho druhu posíláme
na sever a východ a vydělanou kůži z

toho vlastního našeho dobytka draze

platíme Posíláme každoročně tisíce

dolaru do Auglicka za cement a naše

cementové doly zůstávají neotevřené

V našich lexfch je hojně tvrdého a

cenného dřtví ale my kupujeme náš

nábytek a Indiány Illinois a jiných
států nemajíce žádných dílen zde

Máme dost uhlí t dost železně rudy
ve státě avšak vše co od železa po-

třebujeme musíme ze severu přivá-že- ti

Bavlna jest naše hlavní plodina
a posíláme jí ze států za sta milionů

aviak přivážeme všechny látky co

potřebujeme Prodáme bavlnu ta
7—8 centů libru a platíme sa látky
60 centů dolar i více za libru Ovcí

se tu péstoje dost a prodáváme vlnu

ca 8 a! 10 centů ale ta látky platíme
2 a! 3 dolary ta libru Tak jest náš

průmysl zanedbáván Při tom' ne

hledíme k tomu abychom vyhledá
vali co bylo by výcosněji pěstovali
na našich jižních poremkách Ku

příkladu chmel tabákkonopě proso

a jiné plodiny je! jsou přiměřené
tomuto podnebí a jsou výnosnějšími
ne! bavlna neb kukuřice Však tyto

plodiny vyžaduji větší práci a k
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IVkroku Západti tsk bycb tomu nemohl
ani ri iiiii 1 Ink to indn byt Že ho infí-Že- te

y ti tik mírnou cenu poskytnout
Pil jíníte srdečné díky a vřelý nozdra V

od Wilio Jiilho Ludvika
Muscoila Wls

AUftrlir-n- City Pa 2!l listopadu Vi
Ct red — Odpusťte že Jsem vám tak
dlouho nedal žádnou zprávu ohledné A i

čího stroje Mrjsmo ripliiř s ním spo-

kojeni neboř Jest to v skutečnosti
a pčkny stroj Musím Vám ozná-

mit zujstno neniMÍ Žádné namáhání se-

znat Jak s' co drlá Nsill Jhiiic všecko
hned Dťli výbornou službu Jsme
ním lípliič spokojeni Pročež Vám vzdá-

vám srdečný dík za objednání iicíbo
stroje na který Jmne velice hrdl

8 iktou Anton Kufner

Cleteliiiid Ohio 21 prosince —

Ct- - redukce Oznamuji Vám že Jsem
Sici stroj "Pokrok Západu" za doplatek

co prémii obdržel v pořádku Není
to molí zásadou néco chválit co chvály

rilečiuka Kupen co učí £itl
nám vHe vysvřtlila I ukázala a shledala
že Jest to stroj dobrý a sijo lehce Kra-

jannm radím kdo by néjaký stroj potře-bova- l

by se přiftel ke mné nait podívat
než vyhodí rfizným ajícnlfirn IW(MI oni
Jináče prodávat nemohou Nahlédnete
co musí v mčsté platit nájmu co vydr-

žují ugentfi ti inuHÍ mít nástroji třetinu
Jináče by obchodovat nemohli HtroJ
"Pokrok Západu'" Je z slán přímo z to-

várny z toho netáhne nikdo žádný vý
dělek an lest to prémie za mírný dopla
tek Přeji viim slastný a veselý novy
rok 8 učtou Fr Hrneček

Couvay North I)nk„30 dub 18U0 Ct
rediňicí stroj "Pokrok Západu' čís 3

Jhiuh v pořádku obdrželi Doprava stála
nás dva dolary tuk nás stojí cdkem i s

předplatným na rok 25 dolarli a Jsme i
uím úplné spokojeni Mohu ho každému
odporučil co řádný stroj 8 úctou

Joh Kyba

Fort Dodire Iowa Ct pane redak-
tore: Dávám Vám známost že jsem Aid

stroj v pořádku obdržel i Český návod a
žádnou chybu Jsem neshledal

V Holek

? Praze SrtersCUi
Je nyní česká lékárna

skalaný I4k4rnlk

má tam na skladě všechny byliny ko

rnky vfielijakí thé kapky olejíčky
ifávlíkv prášky tnasté náplastí

tflaatry) vodičky pilulky zkrátka vše

eo do lékárny patři TMpravuJI té
rozličné mazání pro lidské neduhy

léčebniny pro domácí zvířata a vět-ií-

dílem trefím vidy na to pravé
Léku Beverovýcha jiných t s patent
ních mám též hojný výběr Jakož '

barvy štětce olej na barvení i na stro-'- e

zkrátka vse co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám vftech vé

cí t kterých ae recepty připravují at

jsou již z Cech anelo od doktora zdej
šleh Dlouholetý cvik mně dal mno

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vboa — Zvláštní
starostlivost věnuje receptům

U A MASINDA
fVaktlattralk

— Cyklon v St Louisii ia 95

cento Ctéte ohlášku na Jiném
místě

To se politikářům nelibí to ptj J

proti ústavě Piáfti si Vás p4nově

tohls nsní proti u divé k ly I dráhy
béřon o l buši korný II centů i !(:

mil dovozného a fsrmerovi sbf vá 1

centů ta buši korný f To není proti
ústavě k ly! několik kspilalístů ve-

řejní okrádá Í4rmeraY Kde máma

Jtk rastánír Kdy! m dělník dom4há

větší inidy pošle se osfi vojsko
Karmeř jn okrádaný veřejně Že ho

okrádtjl boháči to není ládná krá

Isl to je panská vzdělanost 4 My
si přejern volit senátory přímo lidem

to si přejem aby republikánská stra-r- a

spliďa Vy pánové rolníci col
necháme se pořád tak okrádat? Je

jil na čase bychom se vzepřeli Za

kláilejme spolky na odboj sjednoť-
me se co jeden mul a nevozme do
trhu naše plodiny jen tři měsíce

budete vidět jak si kongres pospíší
aby učinil něiaké opatření k našemu
dobru jinak je vše marno

Matěj Kment

Warcrly Mino— Tak i u nás se

volba odbyla ve vší tiebosti Páni

pro "Frne Silver" před volbou ladě- -

lali mnoho hluku tak le ten který

lepši nevěděl musil sobě myslit le
oni ti střlbrnáěníoi mají celý svět

Ale ono t mu tak nebylo col každý

bedlivý čtenář dobře pozoroval Oni

doufali že s mnoha křikem ae tam

dostanou ale nedostali

Volná ražba slříbra pomůže jenom
těm kttří ho mají Já ho nemám

Má ho pan Sekavec z Kaosasu? —

Jestli bo má tuk ať se drží takových

pánů jako Tillman Dubois Teller

Stewart atd samí senátoři kteří to

stříbro chtějí a také bo nwjl neb

mají podíl v stříbrodoleoh

Milý pane Sekavče nemíním vás

nikterak urážet ale nemyslíte ie
vaše dopisy v Amerikánu byly trc- -

cbu směšné? Síranu toho stříbra:

Vždyť mezi lety 1873 a 1893 jsme
neměli free Silver" a přeoe jsme
měli ty nejlepáí časy které Spojené

Státy ješló kdy měli a lepší ne! v

které jiné zemi na světě Jestli je
Bvotodné stříbro takovým dobrodL

nim pro nás farmáře proč tedy v

Mexiku panuje daleko větší bída

nežli zde a přece lam mají volnou

ražbu stříbra A co! Čína a Japan?
Tam "free Silver" nepomáhá chudé-

mu lidu Jenom zdo by pomohlo
~~

ale komu? Těm co stříbro mají a

žádnému jinému
Věřím le volná ražba stříbra by

nám f irmářům snad mohla přinést
vyšší cena v těch laciných dolarech

ale ten dělník který by zpracoval
můj oblek neb boty nebo postavil

pro mne samovazač by asi taky chtěl

vyáší plat podle těch tlacinělých pe-- nét

a to myslím le by jenom bylo
podle pravidla správné Naopak
kterak pak by ten dělník koupil moji
tdralenou pšenici kdy! on sám ne-

dostával by vyšší mtdu?

Jak tedy kdyl pod volnou ražbou

stříbra farmer více obdrlí ta plodiny
a musí tas o trovna tolik více platit
ta všecko co koupí jak mu tedy mů-

že "free Silver" co prospět? Pra-

vím le myslím nikterak a jenom
ten farmer který se nechal zaslepit
od těch co maji podíl v střfbrodu~

lech tomu věřil
Nám farmářům pomůže jenom je-

dna věo a ta jest: dobrá úroda a vel-

ká poptávka tde i v jiných temich

po našich výrobkách ale ne "free

dobřa vsliké mío kttr by mohlo
dobřit prosplv sL řísmrtsi si ovísm
řitkd i myslit ! kdyl by sem přijel
byl by lts4m Tni má jil oby-Vlíels- tvt

bojné jest V tom ohledu

jentýiri sl4tem V celé Unii klf jelíko!

jest telíce rois4lilm je tu dorud

hojné místa pro jiné § dosti přílelb
tostl k fydě!4ní livobytl pro rodinu

My m4mft tu Jíl I hojně znifné vel- -

kýt b měst kteréž n i minulého cenu
valně zrosily však jíl tehdy měly

herky obyvatelstvu (k jako ku pří-

kladu Oilveston 30000 Uouston

toliké] Hn Antonio 40000 podobně
I a některá jiná a u tétšiny
se počet obyvsteUtva do nynějši
doby tdvojn4obiltieboť ku příkladu
v městě Houston počítá se nyní na

01009 obyvatelů Na severu pře
vládá náhled že tde panujou příliš
velká horka co! ale není tak stršrié
Máme ovšim teplo stalejií ale ne

větší nežli na severu a tak j"st proto
zde snesitelnějším a takí i zdravější

poněvadž ly rychlé proměny jel na

severu panuji nemohou zdraví pro-

spívali Kdežto v lelě nemáme

tepla větší nežli u Vás jsou naproti
tomu ziiiy nermřrně mírnějšími
Tak ku příkladu člu že u Vás na

severu jest jil vše zamrzlé o čem u

nás nikdy nezvíme Co tento dopis

píšu stoji teploměr na 40 a vše jest
v květu a zeleué Posílám nadůkat
toho kytici te své zahrady Zde

naše jižní tima nantává a! po novém

roce a to zimní počasí pozůstává t
deštů kdy! někdy nějaká ta ledová

krupka spadne jest to vzácné polár-
ní kvítko Kapitola státu nalézá se

ve městě Aus'in kde! jest kolem

krajina hornatá a město vystaveno

jí st na skále Kapitol státu jest
uprostřed města na návrší a jest
stavěn dle vzoru kapitolu Washing
tonskčbo ač ovšem ne tak rozsáhlý
V nedaleké vzdálenosti běží velká

řeka Colorado Kiver přes kterou

jest železniční most as půl míle

dlouhý Reka ta není splavná AS

po část roku má hojně vody nicméně

jest široká tak le se voda rozlévá a

letní dobou se může místy přes ní

přejít suchou nohou Příště podám
něco o Mexiku V úctě váš

V O Přibyl

LillWOOll Neb 23 list Ctěná

redakce! Lítos sázelo se v tomto

okolí hojně čekanky čilí cikorie a

všichni kdo! ji sázeli lěaili se na

hojnou sklizeň a pěkný výtěžek
Před nějakým čase četl jsem i v

Pokroku Západu o tom co bude

čistého výdělku Ováem sklizeň

byla dobrá 8 al 10 tun z akru a

podle smlouvy měli dostávati 1 10 ta

tunu Slyšel jsem ku přikladu le

Pan Dočekal si čítá (J00 ta sklizeň

Ale teti kdy! pěníte berou není to

takové jako očekávali ba někteří

místo výdělku musí dopláceli dělní-

kům S úctou Váš odběratel

CotťiHflťld Neb Ctěna redakce I

Podívejme ae ca ty rozličné časopisy

jak oplývají brubstvlm pobuřováním

voliěůjen protoíe všechen lid nevěří

v to co věří redaktor To je také

svoboda? Ted ie po volbě Mc

Kioley je tvolen co president Jak

ohromná práce na něho čeká aby

napravil to co jeho předchůdcové

pokazili Podívejme se mnoholi

akrů půdy taěantročili Cizozemští

itroje co Jsou zde prodiívum' od MHi do

li (S3 doi neb Jhou zde atrojo draííí Jak na

Ajrýcbodř! Od dovozu Jw-- zípUtil WW

S i tak odporučuju Ricl utroj "Pokrok Zá-

padu" každému kdo by Btroj potřebo
val 8 pozdravem John bparck

tl Iowa City lowa břez 1 Ci

nd— Bicí alroj pro ktfry Jsem t k varn

polal Jsem v poMdku obdríid a moje

manželka je ním liplré spokojena a

Vím df kuje V úctfi Víic IMcbt

V Indlanola Neb 0 pros 1H!)" Ctřná
♦ red— Řičí itroj č 4 Jhciii obdržel v nej- -

'nutí Jsem Hhledal fa Jest to stroj doko--

nal Též Jsem obdržel záruku čili "Cer- -

tiflcate of Wairanty" a řehký niivod ktc-b- rf

Jest tak sepsán že kdo nikdy na fiicím

JstroJI nepracoval muže vSe lebce poebo

pit Protož kdo by ze čtenáf ft I' Z za- -

myslel ílcí stroj objednat nechť obrátí

c na Pokrok Západu 8 pozdravem
Jo Kroupa

Jarkům Minn 24 pros 1H'J Ctčnu

i rcd Tímto vám oznamuji že Jsem váS

licí stroj "Pokrok Západu" č 4 v do- -

brém pořádku obdržel Zde za tukový"

stroj se platí l"5 Odporučuju Je vScm

kdo stroj potřebujou neb lepého sl e

ádny ani přát Jsem vám díky
3L zavázán 8 detou Albert Jahoda
t
' Mheatlaud Minn 20 ledna 1H!XI —

Ct red bicí stroj který Jsem oil vás

objednal v dobrém pořádku jneiu obdr-

žel a koná práci výbornou Jsem s uím

dobře spokojen neb koná práci Jako

40dolarovy neb JeKlé lepíí Jest hoden
o 'poručení vRem krajannm kieří JeSté
ílcí stroj ncmsjí aby objednali "Pokmk

Západu" Jest to stroj laciný a dobrý ve
' víech přfpsulnostecb Já ho odporučuji
vScm krajanům 8 úYtou

Václav Kudolf

XuM-oJ- a Win I I dnora Vážená

redakce: 1'remil k liftu vaSemu fSinge-r- ft

th ( alrol ř 'li lnem V Dořádkll obdrI ' " -

í žel Již před novým rokem ale not btf I

Jsem vám dříve psut až Jej náležité zku-

sím ft isoufka dopadla výborné Je to


