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lf E H0L07TCHINEB OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ Odmítám název odpůrce Husova

protože jím nejsem Kdo chce
ať uctívá jakýmkoliv spúsobem

ČESKÝ LÉKAŘ POLITIKA RAVENNA Neb 3 září 1900

by ježatá opice byla jeho pratátou
Proto se mi zdi že nynější lid
itvo si mnoho nezadá od Babylo-
nu neb se též mluví všemi jazyky
aniž by kdo věděl kde je ta pravá
pravda S úctou Farmář

Ct Red Pok Zápl K minulému muže jenž ipůsobil roztržkuOřPIdK na rohu la a llnward ul Uhasly'!

Vyléčen z chronického prSJsa p
třícetfletép ntrpecí

'Trpěl jsem po třicet roků prů-

jmem a myslel jsem že k vyléče-
ni nejsem" praví John S Hallo-wa- y

z French Camp Miss "Vy-
naložil jsem mnoho peněz a času

dopisu svému dodávám žemous cis uTiin nu luimnn
V plaárně k nalnsenl od 10 do It hodin ráno rodině ve spolku v politické

straně v některé církvi nebo vU BÁRUaiao oauoifdo imi don večer
Telefon raaldenue 1074

spolek M Woodmen nadělal
mnoho hluku se stavbou nové síně

i t
národě já ho za to nikdy ctít ne Náš Farmář chce

a zavrhuje ušnf
Porn red —

býti katolíkemspolkové ku kterémuž cíli uspo monu Kayz spiodii tolik zla a
a vytrpěl jsem tolik že vzdal jsemřádal velký picnic Počítaje na nesvárů které se nikdy nemohou ízpověď Což nezná přikázánt

t
zacelili Rád bych věděl co jevelký výdělek konal k tomu veli

I ň _ _
f_ rr a

(V malé venkovské hospůdce církevní: ' iNejroene jednou v rosatima:— io je notaie zas# BoblDsonorA lékárně

ni) Pacifk nikl to za dobré katolíky nebo knězeschází se pit dobrých přátel ce Bvému nařízenému knězi se
ae přípravy 1 sezval spolky ze
všech vůkolnfch městeček Ale

jedna z těch vašich prázdných
pum která sice může účiokovatispolečným rozhovorům o otázkách zpovídati? Jestliže brojí protico čerchmant nechtěl mít: V u

se vši naděje na vyléčení Byl
jsem průjmem tak sesláblý že ne-

mohl jsem pracovat ba ani cesto-

vat a náhodou dostala se mi do
rukou láhev Chamberlain's Colic

Cholera & Diarrboea Remedy a

po využíváni několika lahvi byl

české kteří uctívají jakoukoliv
reformaci čelící k jejich poníženf
Pravidlo že menšina se má po

Úřadnl hodiny i

Od II do II dopol a od
4 do t a od 7 do s veíer

Telefon 1T8P

niuvf m íeiKr
tomuto přikázání jest větším kahýbaích americkým lidem a třeba

byli razného politického smýšlení

na lidt slabého ducha ne ale na
lidi rozumné Naše vláda učinila

rčený den hned z rána počalo cířem než byl Hus neb ten ne'
T pršet černé mraky se válely po brojil proti žádnému článku vírya nepřátelé političtí tu zůstávají

drobili většině platí pouze není-l- i

vyhnutí a bez poškození stranyDr C Eosewater obloze na všech stranách a tu
svou povinnost když na žádost
jihoafrických republik nabídla se katolické nýbrž jen proti nemravupřímnými přátely osobními Jsou

jsem úplně vyléčen Jsem nadnení divu že vzdálené spolky jedné neb druhé Já se prototo: nosti kněžské a prodávání odpustAnglii za prostředníka mezi níČESKÝ LÉKAŘ výsledkem tak potěšen že chci 'obecenstvo z obavy před deštěm nechci podrobiti většině an mohu kú Měli-l- i by svobodomyslní urepublikami Nabídka tato bylaVáclav Sazima rěS vzítí spolek třetí který vyhovuje pustiti od hlásání historické prav
se na cestu vydati nechtěly Již
před polednem se však vyjasnilo a

oa Anglie sé vsí určitostí odmít
aby o tom zvěděli' všichni kdož

trpí podobně jako já trpěl'' Na

prodej u všech lékárníků
Úřadovna úplně mým požadavkům Z222 Bee Bolldlnř" dy že cfrkev katolická Husanuta' Co měla vláda nyní dělat?

Josef Líska demokrat

Antonín Kotal SSSÍSL krásný den potrval až do večera

á

r

jednota Dřevařů jest prohlášena odsoudila a upáliti dala pak byVI9-- to Kotale pověz nám toOd II do It dopol
Odidnb l --a-tifadnl hodiny ale tu se přihnala bouře která
od kaian Ani Bryan to nevěděl a zůstal na8( ""W- -

za protikatolickou rozumí se sa
mo sebou neb co nenf čistě kato

irel Vorel 'edici na fencl celou společnost z krásného hájeV nedeil od ie do U dopol
museli křesťané vůbec upustiti od
líčenf smrti Ježíšovy od Židů ne-

boť tím jsou zase uráženi občané

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu ChicaVoJtéch Pilný "" to odpověď dlužen co byl by on

udělal ve prospěch republik kdy
ické dle přání vrchní hlavy jest

sehnala do Operní budovy v Ra
venně Toť se rozumí že náTeU v ářadorně 604-- Tel t btu 1217 Nechť laskaví čtenáři "P Z' protikatolické ač jednota ona ani go bt Paul Minneapolis & Omaameričtf mosaického vyznáníby byl býval presidentem Spoje sledkem slabé návštěvy toho bo slovem neuráží katolicismus Nestopují rozhovory těchto pěti záBydli— číslo 2417 Jones ulice Vzdor tomu že se občané Severuných Států Dle mezinárodního žího dárku hodně zbylo a spolek míním tím ustát od uctívání slavstupců lidu a sami rozhodnou práva zbyla jediná jen cesta pro

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti

vydělal asi 5150 ale ze spolkové ných mužů ale má se tak dít bezkdo z nich má pravdu) vládu naši když smírná ruka její pokladny na zaplacení deficitu pokoření strany druhé Nevím ja

a Jihu v této zemi přátelí přece
se mluví stále o_ rebelii Jihu a o

jejím potlačení ód Severu Na

posledním sjezdu veteránů v Chi-

cagu bylo na to žalováno že se
na jihu používá dosud školních

To ochladilo členy tak že teď o kým směrem se berou řečníci v A--"Veóer ptttý
byla odmítnuta a sice: zakročiti

proti vůli Anglie A co by byl
nevyhnutelný následek toho? Vál

kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách americe při veřejných slavnostechstavbě spolkové síně žádný ani

nemuká Za to se však Šeptá uLíska:— Strejda Sazima necítí ale pochybuji že by severní řeč

Chas Kaufmaii
n pojišťující jednatel --

a veřejný notář °
Zastupuje Olepil pojllřujíel ipoleřnontl

prodává a kupuje maji-te- nvmnviiy vydáví
cplavni li'ky i Evropy a do bvropy atd

nnriie na nemovitý majetek

OFFICE: Room 6 N Y Life Boildiní

jezerech v nichž jest hojnost rybif: ka mezi Spojenými Státy a Anglií českých spolků s stavbě vlastní níci uráželi své jižní spoluobčany jež poskytuji nevyčerpatelný
se dnes asi příliš dobře po té ťafce
kterou mu dal "Přítel Lidu"

čítánek v nichž se stará žášť meziVálka nejhorší jakou Spojené Stá síně hlavně ZČBJ se o to chce proto že s nimi válčili pro jistou Severem a Jihem udržuje a tentýžty ještě kdy měly válka která by zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytekpokusit! neb má vlastní pozemekKotal:—To si myslím Ten příčinu a naopak jižní asi sotva
severním vytýkají uchvatitelstvííž dříve zakoupený Za pomoci

nám byla zasadila rány pod nimiž

by trpěli i naše děti a děti našich
ale Jima taky sek do živého

Pozemky po většině jsou zaless druhými spoUy snad by to šlo
dětíVorel: —Přátelé já vám povím

stesk vedou také občané ve stá-

tech jižních protíUCebnicím Seve-

ru Dle náhledu našeho Farmáře

tedy by se všecky tyto historické
události musely zcela vypustiti z

něny půda jest úrodnou a snadno
neb podmanitelství Jinak ale si

počínají naši Čeští řečníci svoboVorel: -- 1 v tomto bodu má zase
ač to bude velmi obtížné začíti s

malým kapitálem Má-l- i se však

platit velký nájem z cizí síně proč

co si o tom myslím Odbýt
pádné důvody úŠtěpkem

to není žádný argument Jsou-l- i

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

domyslní třeba i při dětské slav-

nosti Hlavní částí jejich řečí
strýc Sazima nepopiratelnou prav-
du a každý Člověk pohlížející na

O D KIPLING-E-
zela 13 sv Famam

DontoftuMí a Mtmlj oůclioi

O D K IScsntovéa ANNA HELD 10c doutní-k- y

nepfedíl žádné jiné v trhu

dějin lidstva zkrátka veškeré dě-

jiny by se musely odhoditi v úpl
jest že hatolíci a jejich kněži odslova jeho "cancánlm jak to vše střízlivě musí nahlédnouti že

oy se to nemohlo raději obrátiti
na sin vlastní? K mému přede jiná prospívající města na dráze

soudili a upálili Jana Husa začežPřítel Lidu" nazval ať mu je né zapomenutí A přece se říká: 1 St P M & O a na dráháchnaše vláda nemohla jít do krajno- -
šlému dopisu jste dali redakční "učte se z dějin" Našemu Farstl které by měly tak hrozné návyvrátí a ukáže Že důvody

Sazi-mov- y

jsou falešné a bez podkladu
To bude zbraS mužná a důstojná

sledky

zasluhují opovržení jsou zpáteč-níc- i

zdržující jakýkoli pokrok
udržují lid v temnotě atd Tak
se vštěpuje nenávist proti katoli- -

máři by také neškodilo trochu
více poučení z dějin aby se stal
buď pravým katolíkem nebo sku

Satima— km Rus s Francií ač

poznámku že bych chtěl svůj
vlastní spolek jako mám svou
vlastní víru a v tom máte pravdu
Není tu ani jediné podpůrné jedi

jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny fármerské

O bližší podrobnosti pište na
'

Geo W Bell
pozemkový komlBař Hudson Wla

'
aneb na £# ff McRae

15 pros A G P A Bt Paul Minn

kým občanům hned v mladá
Jak ale vidím na to se žádný po-

litický jeho odpůrce dosud ne-

zmohl
Dr ČEPELKA srdce dětská Ač celému tomunoty bez nějaké té výstřednosti

každá má nějakého koníčka jejž

tečným svobodomyslníkem takhle
není ani jedno aniž druhé a chtěl
by aby se jeho náhledu vše ostat

měli tisíc chutí vrhuouti se na An-

glii nechtěli odhodlat se k tomu-

to kroku obávajíce se nejistého
výsledku a my sami s loďstvem
tak poměrně nepatrným proti an

i ýkladu mnoho dítek nerozumíSatima:—A nezmůže poněvačw Cechách promovaný
'

t tkuiený ní přispůsobilo 'Ji nemůže Vorle To je to "kafe''
to si ale přece zapamatují koho
mají nenávidět Pro mne za
mne ať sj nechají katolické spol-

ky jejich zpověď svobodomyslné

IřTejlepěl ze věecla1
PO Padesáte let Mra Wlnlnv's Snnthtni

rajtuje bez ohledu na to je-- li to
jezdci vhod neb ne Kdyby ka-

tolické spolky vypustily nutnost
zpovědi získaly by nejméně 25

procent na členstvu Že by i

ZČBJ získala kdjby Husa ne

glickému měli jsme se pustit do

války a vsadit vše na to abychom
pomohli africkým republikám? A

Syrup mat katnl podáván jich dítkám v době
když dostávají loubky Jste vyrušováni v
noci a zbavováni spánku churayym násled-
kem boleni zubů nlaílcim dítkem? Tíwfli inn

jejich Husa nevěrecké jejich Dar
i
3

Jen to pozorujte jaké jsou to pla-

né výmluvy ku kterým se utíkají
popokraté když jsou naší statisti-
kou a našimi důkazy vehnáni do

úzkých Výmluvy na úrodu a

které tak zhusta slyšíme

nestojí za fajfku tabáku a já vám

—-- Nemáte-l- i chuť k jídlu motá-l- i'

se vám hlava trpíte-l- i závrati

neb nezáživňostí užívejte Severo-v- u

Žaludeční Hořkou a uchraSte
se mnohých nemocí Odporučuje
se zvlášť starým a slabým oso-

bám Cena 50c a Ji 00

wina a Ingersolla mně je to vše-

cko stejné já si nechám svou
laileta sl ihned pro láhev "Mrs Winslow'g
Soothlng Syrup" pro dítky dostávající zoubky
Cena Jeho jest neodhadnutelná tJleví ubohé-
mu trpícímu dítku Ihned Spolehněte se naB
matky Vvléfií Drfttam KrAimliita RinriAir

chala na pokoji o tom také není
žádné pochybnosti Není zde

spolku střední cesty kam by se
zvláštní víru tak iako ie mnoho4

dejme tomu — což ovšem neod-

váží se žádný tvrdit — že bychpm
Anglii porazili na moři tu museli

bychom ještě porazili armádu ge-

nerála Robertse v jižní Africe

250000 mužů čítající! A ten

obrovský úkol ku kterému ne

vobodomyslných i nevěrců z

OKDISUJB

V ČESKÉ LBKABNB

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE HEBRASKA

Veíkeré předpisy lékařské vyno-tov-

se v této lekárnět právní a
svědomité i neJílsUích a ntjlnp
Uch létebních prostředkn grtf

to braši dokáži Meh jsme zde uchýliti mohli nespokojenci všech íchž každý má svou zvláštní víru
stran jako na příklad v politice

střeva vvléíí koliku imíkne dásně zmírní
zápal a dodá svěžesti celému ústrojí ''Mra
Wlnslow's Soothlng Syrup " pro dítky zoubky
dostávající Jest příjemné cbutl a jest předpi-
sem jedné z nejstariich a nejlepSích ženských
lékařek a opatrovnic ve Spoj Státech Jestna prodej u víech lékárníka po celém gvžté
Cena 25c láhev Buďte jisti a Dožédeita o

Záchvaty trvale vytéieny Záchvaty a ner- -
vosnost zmizl po jednodenním ožíváni Drneb nevěru Tak jeden věří v

praotce ocasatého opičáka kdežtose hlásí nespokojenci obou sta-- Rilne'8 Oreat Nerve Keatorer Kašlete si pro

v Nebrasce v r 1892 pěknou úro
du Liško?

Liská:—To nemohu zapřít že

jsme měli -

Obdržíte jl zdarma$2 00 láhev na zkouikuchtěli se odbodlati největší nepřá ých stran k populistické straně K KUne Ltd 831 Arob St PhiladelphiaUrruhý nechce o tom ani slyšet že Mrs Winslow'8 Boothing Syrup" Patelé Anglie Rusko s Francií ten JUUUlMId

měly Spojené Státy vykonali! JakáffW' 'Vy 7 Sa&ima: — A jaká byla cena za

[Srl(ÍSÍlillÍl[ÍlÍ][ÍLSÍ]pšenici v našem státu?

Liská:1 —Já už se nepamatuji
ale vím že to bylo mífl nežli do

VO-- V V Q W ty-iy- Iffl SJ

jjfj ifri ty iji iý ioi itfny iol W o

to šílenost! 'Ovšem naše některé

Časopisy jimž jedná se o Štvaní

proti vládě chopí se všeho aby
popudily proti ní lidi kteří nevidí
dále nežli na špičku svého nosu
ale na ?'ověka přemýšlejícího musí
takoví politické zbraně účinkovat

stáváme nyní r Jiě po xiékolik týdii-ů-
0

Sazima: --To si myslím že to

PijreMalt bylo mlB Vezmi si "mčtífiif týrá--
vu naícho sekretáře rolnicttíf z pro odporně North Wisconsin Colonization CompanyPilný:—Připadá mi to že je to

áannnnaVanmsmannsBanjas
lep na chytání hlasů ale ten volič

by musel být hodně krátkozrakým

since t8g$ a tam nalezneš následu-

jící zajímavé faktum: V r 1883
za vlády republikánské byla prů-
měrná cena pšenice na chicagské
burse která tvoří ceny pro celou
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který by na něj sedl

Satima:—Republikáni bohudík

HISKEY
DISTILLED AND

BOTTLED AT THE

WillovSpriugs

uistillery
CUARANTEED --

j—
ITY

5TRENCTH ANP
F LA VOR

zes-a- r ceatů za bus! Ale si nezahrávají s city nešťastného
lidu jihoafrických republik jako

hned v prosinci r 1884 po prv-

ním zvolení Cle velandovu pšenice
na chicagské burse sklesla na

64 centů za buši To bylo "po

to učinil demokratický výbor 1

newyorským kongresníkem Sulze
rem v čele který se ustavil ve

žehnání" první demokratické vlá
Washingtoně aby Boerům po
mohl a zatím pomohl si— k věčné

ostudě

Vorel—Strýče povězte nám tu
historku

- K dostání t lékárnách hotelích a ve
▼Jech známých obchodech

Jediný českým
0 závod olovnický strojnický

a zámečnický v Omaze

" vlastni

Leo Barooh

Sazima: — I s radostí Bylo to
takhle Sestavil se výbor který

X

i-
-

r

si obral za účel pomáhati Boerům
morálně i finančně Předsedou

dy pro amerického farmáře že

ztratil skoro 37 centů na každém
Dušlu své pšenice A nyní se

koukněme o několik roků dále
V posledním roce Harrisonovy
republikánské vlády a sice r 1891

byla na chicagské burse průměrná
cena pšenice 83 centů za buši
Hned na to v r 1892 po volbě

Clevelandasklesla průtněrná cena

pšenice na burse na 62 centů
za buši A klesala stále níž a níž

až mrŠka jako by radostí že repu-

blikánská strana byla zvolena v r

1896 vyskočila o více než dvacet
centů

demokratického tohoto výboru
zvolen jeden z demokratickýchnoa 18 til Htroet

Telelon 1H7
vůdců v kongresu Mr Sulzer

Uspořádána velká schůze a v té
Zaádřni vody plynu akanaliiacepro--

po veliké řeči Sulzerově sebránovádl le levni a do

pres 91300 na podporu vdov are Jediné MrědceStatai Jednatektrl

i

(

i

3

e tifrtianaMK p4Tni puaipj sirotkův po Boeřích padnuvších v

boji za samostatnost své vlasti A

když konečně slavný tento výborDr L II SIXTA sestavil své účty tu zbylo z celých
11300— mizerných šestnáct dolla
rů a několik centů na ubohé vdo

SCHUYLER NEBR

Písáraa v HeltaaneTl bloeka
V druhém poaehodl

Vykrucujte se a vymlouvejte se

jak chcete tato fakta nezměníte
hoši

Pilný: —Já jsem sice jen dělní-

kem živícím se prací rukou svých
ale doufám ie časem pomohu si

také ke kousku té půdy abych
si na ní založil svou samostatnost
a skutečně jsem vděčen strýci Sa
timovi za %o poučení které nám

podává svými Čfliceitt :t:z -
Satima:—Já vím že vás ty mé

ZE SUPERIOR WIS
uváděla Čtenářům Pokroku Západů ve známost pozemky jež má na prodej
v Douglas Co Wis Jest ovšem přirozeno že každý mluví pěkně o tom
co na prodej má v případě tomto však nejednalo se pouze jen o učinění
dobrého dojmu ale zároveň i o sdělení úplné pravdy Nemusíte se spoló-ha- ti

pouze jen na naše slovo neboť časopis tento vyslal svého oznámko-
váno jednatele p J EL Carse do krajiny oné aby pozemky ony prozkou-
mal a to dříve než oznámky tyto přijal a sice stalo

-- se tak z té příčiny an
vydavatelstvo nechtělo povzbuzovati lid ku stěhování se do krajiny nežá-
doucí Zástupce listu vrátil se úplně spokojen a přesvědčen že vše co o
pozemcích těch tvrzeno pravdou jest Pozemky tamní považuje za
zvláátě vhodné ku založení české osady a to osady nejlepši uváží-l- i se ja-
kost půdy cena za kterou koupě učiněna býti může liberální podmínky
platební a výborný trh okolní Můžete p Carsovi psáti o potvrzení toho
co tu tvrdíme

BZažd-ý- - fteiriner ví
že dobrý trh jest pro něho hlavní věcí Tvrdíme o těchto pozemcích že
jsou beze vší výjimky těni nejlepšími ve Spojených Státech Nabízíme
vám po $5 akr dobré pozemky ve vzdálenosti 2 až 6 mil od dvou dráh a 15
až 25 mil od sídla více jak 100000 lidí a kdež v 25 letech bude jedno z
ne jvětších měst Unie k čemuž vám tuto důvody své podáme: Města Du-
luth a Superior pozemkům těmto nejbližší leží v blízkosti největších že-

lezných dolů na světě tamní doly měděné jsou obrovských rozměrů mlý-
ny tamní jsou druhými největšími na světě leží při velkých jezerech jež
tvoří naši severní hranici a jsou o 300 mil hloub ve vnitrozemí než
který jiný přístav jezerni čím zajišťují se jim levnější ceny dopravní
než městům soutěžným a přístav jest tak prostranným že pojmouti by
mohl veškeré naše loďstvo obchodní i kdyby bylo dvakráte tak velkým
co nyní jsou střediskem doloyni dopravy železniční jsou tam obrovské
pily ocelárny koksárny továrny na nábytek a četné jiné továrny a závody'
k jichž vyjmenování místa tu není

To jsou některé z důvodů k tomu proč že při jezeru tom nové Chicago záhy vznikne Pochopujete jii ia
bylo by žádoucno míti farmu pouze jen čtyry hodiny jízdy povozem neb 45 minut dráhou od měst těch?

Zajímá-l- i vás to pište na

NORTH WISCONSIN COLONIZATION COMPANY
do úřadovny 509-51- 1 již 12 ni Omaha Nefc o Ulžši podrotiostl

vy a sirotky — ostatní prasklo na

Šampaňské které vybumbal slavný
výbor a na kočáry v kterých se

projížděl Účty ty jsou zachová-

ny na věčnou památku jakým
způsobem dovedou lidé kteří nej-

více křič! a naJi'ají na vládu po-

máhali vdovám a sirotkům po
padlých bojovnících republik jiho

Kamna uunp plynové n(y rt
'

dlltky a pod nikluji m tak ie jaou Jako

číslice které mluví k rozumu rol
nové Cena pHuilfená Hlaví tateeky

OMAIIA PLATINO CO
TelrftaXMS 8m "Boe" budora

Onaiia Síore Bepair Woits

1207 Deairlai allee

níka pálí že se pod tíhou jejich
pravdy kroutíte jak úhoři že hle-

dáte všelijaké výmluvy abyste jim
unikli ale hoši přelháváte jen
sami sebe když zavíráte oči před
skutečnými faktyl V Nebrascemaji na skladě všechny druhy
jsme měli ca demokratické vlády
dva úrodné roky a sice 1802 a

správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovýra nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby 1896 a neměli isme zde peníze a

pročt
Poněvač jsme dostali jen babku

afrických!
-

' ''

Oprava
V poslední Politice u bárij při-

hodily se přehlédnutím dvě smyil
rušící chyby a sice v odpovědi

na námitku Liškovu —

"že lidé ve Spoj Státech "museli
přece jisti" — má státi: "že za
demokratické vlády každá hlava
ve Sp Státech nespotřebovala to-

lik masa atd
A dále v druhém sloupci nechť

laskavý čtenář opraví si smysl
věty takto: beřete nejsvětějŠÍ vo-

lební právo americkým občanům
Černé pleti poněvač atd

Cena lidského života
Kajvyaf aoudy nedávno ruchadly íe

iivot promt-rnéh- řlovřka mi renu dle
toho kolik vydělali si dovede Výdílek
xíviil do velké 01(17 n Jeho idravl a Je

jdy v moci Who rdravl tobě ilepSitl
Žaludkem míří te zdrávi i afla Katdý
mul mohl by bytl vaael činným ifa
ttnVm když by taifvánf Jeho bylo nor
málnim eni li ta UoeteUer'i 8tomach
Bittere k torna pomftfe Uvidí zalfvaci

za své plodiny a svůj dobytek a

po úhradě naŠf práce 'a našich
úroků 1 morgyčů nezbyl nám v

kapse skoro groš Úrody jen ne- -
Ceekonallrkf bunpu Aawflcké Llty vy

Chiti nyní ve soela nové aprav a priniii h"j-ni- t

rtnntijih povidt k ilánka a tpriv
Wm ilruhn nvlli kv Itnlir I lak ne CUa
Ptlnálí lak řv%ui vyohrenl JM(aaopl

dllajf dobré lasy jak jsme st pře
srldUli ale eeny ta nate irtdy je
illajl jak nás tkulenost ta poslední
ftyry rtky pouHla a ty ceny za

kalii pravím za každé demokra
tické vlády Šly dolů

pni keMéhn W'ba ar ul ee ebce o'ltl angli-
cky od tafitku nrho m choe v té 1WI aduko
naliti Hiloíílonaukku Kdoaynl
a pNhliaidoataoecennoa prémii Plil Bf a

Maj "Movf velk anlli:ko-ek- # elovnU"
ktrrf nyní T alTterh vydávám onde velká
kniha aai I netn 4 pali-- tllná ad palci
dkraba a ( llruká Jrit bM dmrtatl CUla od
aálku Hluleee nyní puk nd iáMba stati
VyuíuJI také anglicky pntiov a moha vál na
utni as tri maslea anlicky Poila vám yůum
aMta naskonlko kdrl m( nyni dopiirtn —

Ha také aa pcďrj tri knihy k ntcai as Wl
aaalleké ale InlM anfllí lny' dála 'Prak-tleka- a

tkola anallckéko jaiyka' a pak ívnáf
ovtn aalr#-b- ' Ck)itlíakTOi ItohU
kalk bum mf Adresa: Aat M tatkn W

lst mC rilsM StaUos LaiescoTlll tsVr

Lcska:~k nech ul těch číslic

jim a pověz nám radíi jak to

přijde ie se naše republika neza- - Snížené ceny železniční jsou zajištěny a obnos jízdného odrazí se v pádu koupě od kupní ceny
iicpocDjDiie aoyz si pozemicy ony( prohlednete

stala malých republik jiboafri
ckých jak bylo jejf povinností uatroje do navu v nemt potravu rocpoa

Ul stravuji Zkuite li oroti cáCD naKětoi- :- Poněvač si nechtěla AJLaAja-AAu- sUiivooeti {patnému tráveni íluínatosll
proti nemocím Jater a ledvia Není nic

lepifno — Pravá ni naif snukromeu
maaku vnitroxemni dan nahrdla lahve

rozhněvat Anglii — to přece vidí
i alepý

— Předplácejte ae na Pokrok

Západu Pouze fioo ročně


