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iv lepí ale tíi mneho nevydá

Iv Kukuřice bvla na zruo dobrá

—— i cw — —i m m m A

Naše Beseda I vři úroda její byla bruAžfní sla

Jen Ckvbm tohoto spolku jeit
7pooiáhati nrutijctnýia utaJcí-kft-

domoci se svého domov Na

pí má-- dtyík utfeňo lfK) Jol-iu- ň

a ú pury tjto ukládul v ban-

ku North Dakola a nemá li svého

Lá — a d tak poloviční '£ jara se

iií Jedlmi mokra do nt

nebudou ioď vál túdit WíďU v&ak

lěuwká policie a ta zjednala po-

řádek Jak pozoruji je rde hoj-

ní taákářů a pobertů g v obcho-

de L také nevadí ra by i% řholí
počítali Abych vám mři vše vy

pfsoval vzalo by to mnoho místa
a času Zkrátka panuje zde vel-

ká drahota a o mnohé věcí a po- -

bem mni členstvem otřeieca k

árji se tde upUtniti také

'taré pořekadlo že se chodí se

Jlbánkím pro vodu tak dlauho

až se u něj u ho utrhne g proto

jediný chybný krok můe přivést

katastrofu Nyní jmukáži na ně

která choulostivá místa kde

chybný krok učiněn být i mňze

aneb dokonce učiněn byl Ku řb

CO PÍŠÍ ZE STARÉ VLASTI
v praví-

- čas tak že ve vzrůstu s

domova ale rad bv si k němu ně opodibi a na nckteryc
nudil mňe podat žádost k výží polích ji červi "velmi poškodili

tatni %

Tik lej obrátím na P Lde tíž

jkui některé hrholce a pojedu ňa

i cně pana Runduíe jenž nevř i i

na pol"ení
'
No má úplné právo

jako já jenž zase vidím ve sdru-

žení sílu a zároveň mám za lo ý

múm příčinu tomu věřit Pane

vy radíte aby si farmer jpostavi!

sýpku a obilí držel ale máte zi-rove- ň

těž poradit' kde brat a arů-trt- t

poctivým ělovřkem Anebo

i a byte činil byritebyl

poctavpní aií jako tento ílorřt
o ncmi bnbi psát Ve východ

ním státě pracoval a zašeiřil

několik slovek nic že zatoužil jo

Vékterá se sázela dvakrát a kte

rá ne bvla značně řídká Do váiífby jest velká nouze jako pří- -

uvedené společmiKlí ta lun do-

mov buď postaví nebo botový

kuupí a to v obnosu úktát tak

vlUm teJy f00 doll a- - tná-l- i u- -

lioe liro nililo kukuřici nelá7ní celého tohoto podniku jak
mál minnlv podzim byl snad nejiž dííve podotknul jet u

horjdii ia láníání kukuřice Něbio víe tedy vždy pítbrát tj

Bedna se svatebním úborem přišla
v nejvyšším čase

M lati i mWelé p Josefa LeHle

ra bydlící v číde 19?G jižní 17

tiliee Omaha právě v minulých
dnevh obdríeli ze staré vlasti od

rodit ft p Lefílera dopit který
nám pro zajímavý jeho objali

k otištění Matka p Ief-ll-r- u

mezi jiným plic:
I lysí rí u Poličky

'
3 února lírjo

kteří íň nemohli ani donti kukuri

1 ladní petndj není k doptání a

tu se vŠuJf svítí loučemi a svíčka-

mi Qvletn kdo má trochu svého

živobytí tak to je'tě ujde Jží
de všude hojnost sněhu a při tom

panuje krutá zima Pokud se ty
ěc jiných poměru tu vezme to je-

ště ziiněně času nežli se vše uve-d- e

v republice do noiúdku Do

ee na Řemeni vybrat V tom pří

stanovena indutnálni komise

pozůstávající ze 3 členů 'ítátnieh

úředníkn n sice — guvernéra ná-

padního a komisjífe zeměděktví a

práce Tedy úředníků lo volitel-

ných každé 2 roky ve 'veřejných
volbách Dva 7 téídito třech mo

nadě isi iti se vsáli zajistil a mam

lil Půjčuje e (l na dlouhou

lhůtu od r do 20 let a splácí š

též jako půjčky na farmy umořo-Vaeíu- i

sytéiiiem dle přání pro děl

nika třeba i měsíčními splátka

v zásobě dost i -- starší kukuřice n

sciinuo nebof že své vlastní zku sve vlastni iiroinie a tam ničeno

šenosti věřím že je lepší Letosnu cmajcin in larmaruui ojcv nemohl se svým milým kapitá-

lem pořídit tedy se pustil do N'máme rifnln znamenité navlažeIřnje farmy tím samým způsobemhon rozhodovat i ve všech záleží

tostech rředníci tito mají ne- -

mezenou moc ve svém jednání n

nou a přijdou li též V létě příhoddo výše' ÍO(NK) dollarů Vzdor to

né deště v čas můžeme se těšit na
Dakoty kde se mu naskytla pří-b-žilo-

Takfaěal ale nebylo n i

vše čeho bylo třeba íscl tedy nt

bytka koní a všeho jiného zvíře
tva jest málo Mnoho brambo
rň a řepy zůstalo na poli v zemi

ježto zima se dostavila příliš zá

hy Mužové také ještě nejsou vši

tnulo piuktiekému zařízení obá

!čií ni dobrou úrodu Neradnovám se že banka úkolu svého neproto spocixu veškera zodpověd
bank Ano nak obchodník ki- -kak něco odhadovat ku předu

neboť bvli jsme již několikráte vář doktor stroje a mnoho jiné- -
nost za dobrý neb špatný výsle
dek celého hnutí v jejich rukou

Může tedy těleso toto bud" přivo

dosáhne a přivodí mnohým čle

t:ům zklamání Jak jsem již dři

ve jiravil jest to právě zde kd1

jest velké sousto zakousnuté Ki- -

chui doma % té vojny O tabák jc
zle a veškeré živobytí opatřuje se

na lístkv To bude asi vše co

ho mělo býti zaplaceno a tu szklamáni Pozemky v zdejší kra

jiné vstouply v ceně a nemyslím říkalo — nž bude po žníchditi neb zamezit i katastrofě Po
vám mní mohu sdělit Srdečně že v tomto okolí někdo mohl něco Ják se začalo mlátit tak hájilyvinností úředníků těchto jest do hacování tolika rozdílných podni

aždý chtěl své hned — cekat ani
len (Ví onen chudák měl dělat í

naování všech úředníků potřeb-

ných ku řiení všech imhistriál- -

loupit pod iflOO Následkem to
ho nájemné z farem se značně zvý

idraví vás a spob k —

Josef Xa vrátil
Obilí skoro zadarmo vzalo to všešilo a zde se přítomně začíná pro- -

ků bude vyžadovali ohromné ob

nosy peněz tak že vzdor neobme-eném-

úvěru který stát Šev Da-

kota ústavu lom iit o poskytuje
nebude možno všechny podniky

Milé naše děli'

Přijměte srdečný nás pozdrav
li zároveň radostnou zvěsf ze

jsme již v pořádku od vás bednu

tihlrfll Nemůžete sobě naši i

syna Tondy 'radost představit
Než nastala nám potíž jik bednit

co nejdříve dostat 4omů tak aby
m Jenda jenž právě měl před v'
selkou mohl na sebe ty nové vá-

mi zasljné šaly k svatebnímu ve

selí obléknout! Jenda když ne-

mohl v celém okuli zjednat nijaký
povoz vypůjčil se tedy ruční sáú-k-

a vydal se za pomoci své vyvo-

lané družky přšky do Poličky by

srdečné domů kýžené feká va-

nou bednu koncéné dopravili Oči

radostí mu zářily když se vrátili
doni 11 a bned iia(scbe oblek i stře-víc- e

obléknul a ku podivu vše mu

pěkné přiléhalo'a bylo pít tom

na něm zřít i že v duchu vdééí a

žehná svému vzdálenému bntru

ních bankovních a jiných podni-

ků které orífanis-iie-í urěeimbyly co měl Tuk se těšik že na druhí--Pan Frank Polák z llriioks Kun najímat i zu hotové což není pro
Ohio obdržel ze severních Cech tentýře nijak výhodné Kdybyku provedeni I rěuje těmto plat tuk bude snad lépe Nebylo a p

mnoho následujících roků lo sa-

mé Pokud Spekulanti jsou spo

od svého bratra dopis jehož ob byla iiěúroda může přijt o své í- -zanočaté níivésti do žádoucíhon též mají právo neschopné úřed
sah mimo osobní záležitosti zní spory — Se srdečným pozdravemníky suspendovat i a jinými dosn

tem nehnile lfi#e Ink tv svnkvzovati a počet twbto stanovitínásledovně:

V lírdiovce 10 ledna "20

nyní knněím ale jakmile se zde

přišlé přihodí něco důležitějšího by byly pořád prázdné Tak jeJak velký úkol jest těmto uložen

běhu kde by vyhovovaly vytknu-

tým cílům I'vi"r státní pozůstává
hlavně z vydávání státních dluho-

pisů které napřed musí býti zpe-

něžené nežli s nimi možno něco

finnneovati Ta okolnost že se

nom žádné spolky proč? Všichpozná každý kdo jest zasvěcenDraze milovaní přáteléj ihned se tiokiisím zprávu vám za

lat V Josef Kottlícte—do povinností jejich úřadem doSdělujeme vám že jsme od vás ni ostatní povolání jsou spojena a

jenom farmer a dělník má býti na4kterého jsou původně zvoleni fdopis oiMtrzeii a Klyz jsme zve

iěli co nám vím ve zvjáštní bední výše uvedeným přídavkem Jsou pospas (čin ostatním Vždyť i naděje ve státu veliký obrat který ANNCAlí NKlí 20 února '20

Ctěna redakce 'Pokroku"- !-zkrátka povinnostmi přetíženi še vrány mají spolek a vůdce Jenposíláte měli jsme pochopitelně
velikou radost Manželka radostí je pozorujte když ony jsou nulak lehce tedy mohou dopustit i

po případě i pohromu přivést i

tiífioVJa-ko- i ta okolnost že pe-

něz získaných prodejem státních
Když jste byli tak laskaví a dovo

lodech ve vaší úrodě jak majíplakala jak bude vším opatřena lili jste mne ve vašem všem namse chyby která může míti daleko-

sáhlé následky Vždyť již nyní tak milém časopise "orat" tak sve strazee rakli se tam objeví-
te jak st niž dá znamení — ká-ká- -

dluhopisů upotřebeno bude na ú

kol spekulantů a monopolů zdrodpůrci ligy mají pádné důkazy doufám žc mně dovolíte zase tu
iíá-k- á n hned celé hejno jest vv rukou že při dosazování úřed- - žuje značné prodej těchto dluho mou orbu uvláčet nebof jak po
prachu V Černých Vrchách vzorujii ostala na několika místechpisů mjmo stát a proto odkázánimuii ku veiient peněžního ústavu

nebyl brán zřetel na schopnost -- tát z větší části sám na sebe což hrbolatá jiroto já jako dobrý Soulh Dakotě jsem měl příležitost
pozorovat jiného ptáka lak zvaale spíše na osobní přátelství

kdežto já se zase utěšoval jak si

dám boty podrazit flíkal jsem
laké již až si dáme vše do pořád-

ku že si vezmu nemocenský lí-

stek a půjdu" do pense a ták že

těch :'(! týdnů snadněji odbudu a

pak že již více špičák do ruky ne-ezm- u

Ale všecko nás zklama-

lo a když jsme zvěděli že se loT

jež vezla asi 200 beden dárků ďi
Československa v ceně asi £100- -

ile mého náhledu nepostačuje na
ii-i

farmer jsem povinnen abych ji
připravil taV pakli někde nějaké

že ho tiik obšťastnil neboť jinak
musel by na veselku jiti ve svém

starém a povážlivé již chatrněn
mundúru Také všem nám ostat-

ním šatstvo a obuv dobře padla
vše se nám velice líbilo a ani jsme
lémřř nestačili věci ty jiným u

kazovaf Matka Anežky tvé man-

želky nám psala že ona posud
bednu neobdržela Xa jaře bu-de-l-

i

dráha levnější hodláme ji
též navštívili tak abychom se se-

známili Ondyno velice mile jsme

byli překvapeni když listonoš
dvéře a doručil nám lí

ného "fool hen" Tito ptáci u- -uvedeni taií rozsanicno pio-xním-

sednou v lese na strom v celémv pravý běh lpe by dle mého

Tvrdí že hlavní přchlížitel ban-

ku nebyl nikdy zaměstnán v han-kovní-

obchodě a že jeho schop-

nost obchodní které kdv dosáhl

semeno padlo aby mělo půdu při-

pravenou a mohlo dobře zapustit
0

icjnu Vše co jest třeba jest pesnáhledu bylo kdyby se bylo za po- -

klacek Když v lese bude s váKormity a rusti Jcuv jak vialojciiom s částí programu a dí-- o

toto úplně dokončilo a pak dle mi váš pes tedy tito ptáci se buyla ohmezena na půjčovnu ko

lou dívali na vašeho psa a vyni jtale tvrdí ze hlavni nditel000 potopila tu nás to zarazilo poměrů panujících pokračovat! oii

dím největší hrbol jest v North

Dakotě a to jest ta daň a taN P

Lípa Pravda psát to jest mt
zásada ježto s pravdou nejdále

lo konce a nenechali nic nakous- - můžete klackem potlouci celé hejTank of North Dakota" kterýPřed tím potopila se loď se oOO

1í v' no aniž hy si vás všimli aneb u- -tmtvm t lenové pak vuiouce zetéž dosazen byl do svého úřadu

industriahií komisí není svědomí ctěli — proč? Proto že neudajídojdu Ze y North Dakotě jako
čistého a přičítají run všelijaké ňdce neb organizaci A tak pro

ráce jejich počíná nésti ovoce

)vli by upevněni v důvěře že i

lalší pokusy se setkají se žádou-íi- u

výsledkem Následky této

to kazilý si dovolí bez bázně na- -detiehy v dřívější jeho bankovní

innosti Podobné přehmaty dá

nepředloženosti jsou již mezi ělen- -
ládat s tím lidem co nemá vůd-- e

Co se týče Farmer "s Slores

Iod to já sám moc nepodporuji
ni nepřekazím Jen říkám to Že

vají odpůrcům líprv zbraň do ru-

kou kteří jsouce financováni vý- - tvem patrny Na př byl jsem
i -- 1hodním kapitálem jezdí po stá sveUKein rozuovoru

tu řeční a hledí voličstvo získa- - mých sousedů z nichž dva po jest jako když vás bolí zub a vy
tuiň dáte řehíčkový olej za chví- -ti ro kvoji sirium v přištfth vol- - láli žádost o půjčku na svůj po- -

lách Kdyby se jim to podařilo bolí zas - nebof malý obchodzemci mna linu pujcuy na po

zemky dříve jednomu však mělaa volili pouze dva státní tiedtr- - ník jest jako my musí platit to- -

ky z výše uvedené komise bylo ik co m vyrábíte! nadiktuje
y provádění programu zda li n"

hůta ílojíťt asi za rok a druhému

krátkém čase Žádosti obou by--

přijaty však zároveň jim ozná
Nevím proč všechen ten odpor

úplně zastaveno tedy značně stě nebo strach ze by farmař snad
meno že půjčky jsou vyřizoványžováno Z této strany hrozí tedy ítěl vše sáni Když by kc shle
tom poradě v jakém docházejíize znaene nebezpečí Lepe bV dalo že ano tedy by se tomu lc- -

a též jim sděleno mnoho-l- i jich icc odpomohlo zase nazpět jak se"snad bylo kdyby řiditelé do růz-

ných podniků byli volitelní lidem čeká na vyřízení před nimi násled

všude jinde jsou daně vyšší to-nf- ti

se nebudeme divit a jak v

minulém mém dopisem ýscin psal

nepřátelé N P L toho používají
za strašný argument a číslice sku-

tečně jeví velký rozdíl tak že by
se zdálo že všichni osadníci tam

[dali o ItiO'' více Ale mám za
to 'ne ač nevím jistě Ale já
vám povím kdo platí ten rozdíl
a to jsou právě ti pánové co tyto
zprávy hlásají a i řečníky vysí-

lají až sem k nám do Ncbrasky

aby nás postrašili jak zlá jest ta

lip také věc vám ale v pravém
světle nepoví Mnohý snad řekne
— co ten o toni ví 'vždyť on jest
vyiějaké díře v Nebrasce tak že

to jméno ani na mapě nemohu na-

lezli! A měl by Částečně pravdu
idi? právě taková místa jsou nej-lep- ší

aspoň mě žádný nevyrušuje
a mám spojení že čerpám zprá-

vy zrovna od čepu (fonntaiu

head) Tedy můžeme říci že

hnedle západní půl N D není tak
hustě osazena jako východní tak
že v západní půlí dosud leží tisíc

čtvrtí ladem a jsou v rukou spe-

kulantů kteří tam nebydlí a na
onen pozemek ani centem nepři-

spějí jVj zlepšiť ale když nějaký
chudák se odváží tam jiti a po- -

to utvořilo poněvadž lid se nedá
utiskovat jako tomu dříve býva- -kem nedostatku financi Onentím by se předešlo ospbnímu vli

vu a tedy i různým chybám Dal který měl půjčku v krátkém ča- - o Pravé nroto tolik korun na- -

ší částí programu který líjrou ku lo ve starém světě že lid přežil

iCtimimi a množstvím jinycn zá-

silek a tak se domníváme že va-

še zásilka pro nás přišla s někte
rou touto lodí v nivee nebof po-

sud jme ničeho neobdrželi V

záležitosti této zaslali jsme váni

již tři dopisy a sdělovali vám že

někteří lidé se již přece dárků z

Ameriky dočkali a množství po-ui- d

jich marně čeká Pakli zási!

I:y přišly tak nemohou být i dále

vypraveny po }st)n jež jest roz-

vodněné a dopravní lodě nemohou

jezdit všecko tedy nejspíše leží

ve skladištích Proto bylo by do-

bře kdybyste tam v Americe vy-

šetřili co asi se zásilkou se sta-

lo Pakli se zásilka vaše neztra-

tila a my ji dostaneme to moje
žena bude pak štěbetat jako ten

špaček Nehněvejte se na nás že

vám takovou starost působíme ke
Sem vašim výlohám Dále vás

žádáme byste nyní ničeho nepo-

sílali alespojň dokud to nebude

jistější Též vám sdělujeme že

Josef Dolák jest ještě na vojně
Martin již jede ze Sibiře domu

Václav pracuje v Sulkově v do-

lech Sděluje se že se jim tam

jedna šachta zatopila a tím přes
(j'00 havířů ocitlo sc na zahálce
Pokud se týče hornického odboru

tu se konají jen řamé konference
& vyskytne-l- i se někde požár při-

jedou hasiči oheň uhášejí a zase

to klape dál Časopisy houkají co

všechno horníci dostanou obcho-

dy přiráží na ceně a nikdo jim
nemůže poručit jak to má hý
Tak myslím že jsem vám toho na-

psal dost Se srdečným pozdra-
vem znamenám se —

W W Dolák
tíí

Provedení určen byl a v činnost
fe dojitou musel tuto opět na ó

K-- t prodlonžiti a platí velká pro-

centa kdežto druhý který může
o otroctví Kdybv bvl měl v lás- -

již byl uveden jest reservní bank e své vladaře a jejich pomáhače
státu Dak (Bank of North Da- - ekat déle půjčku vládní obdrž tedy by se byl postaral aby zů

stek že máme na poště paklík
Jenda opět pospíšil na poštu a při-

nesl bedničkn jež obsahovala kus

uzeného masa sádlo a tiěeo cu-

kru vesměs to vřei jichž dlouhý
ěas jsme již postrádali a tu ona

zásilka velice vhod nám přišla
Zde niobem si jen páni dovolit
maso 'kupovat ježto hovězí sto-

jí 1p korun a vepřové a 7 ]" zl ki

lo Ostatně jfst zde všecko vel-

mi drahé a tu chudší lidi musí si

mnohé odřeknout a i nejmitněj
kích věcí a potravin mají citelný
nedostatek Přijměte srdečné mr-

še pozdravení a vřelé díky za vše

co jste pro nás učinili

Rodina J Lefflerova
#

V Čechách největší nouze snad

jest o tabák a je tudíž dobře
že se možno bez něho

"

obejít
Pan Frank Bureš čís 2522 ji!

12 ulice Omaha obdržel ze sta-

ré vlasti od přítele a bývalého
Omažana dopis asi následujícího
znění:

Kadostín pp Vojn&v Městf
dne 1 února 1020

Milý příteli I

Tímto vám sděluji že jsem se

šťastně a ve 'zdraví konečně do-

stal domů Musím vám však ta
ké pověděti jak jsme se cestou

měli a co všechno jsme zažili Na

lodi přes moře měli jsme velmi

špatnou jízdu a po Čtyři dny jsme

mysleli že to snad již ani nepře-držím- e

jak se loď povážlivě na
stranu kymácela Bylo nás na té

velké lodi 850 cestujících v mezi-palub- í

a na 300 jich bylo v hoře-

ních kajutách Cesta na pevnině
vyžádala si 5 duí Času a přes
moře 12 dní Obsluha na lodi

kde je to amý Ital a Němec byla

pramízerná a strava ještě horší:

ota)) Ustav tento snad jest je

diný toho druhu ve Spoj Státech
stali kde byli nic že bylí tyrani
tedy došli své odměny — Teď dá-

le do Oklahritny Jak vidím pan
veledůležitou vymožeností

rroti kterému aní odpůrci ligy --T T Klíma pozoruje ze zdáli vv- -

mnoho námitek nemají Kde dr'ír

na mnohem menší procenta Vzdor

lomu že s oběma bylo jednáno

stejně a oba měli stejnou výhodu

přece jeden z nich cítí se zkr%-e-ný-

A" ve skulečností jím jest
že následkem poměrů Bylo

by tedy mnohem moudřejším a

prospěšnějším celku odbor tento

odložiti aspofi po dobu až by po-

měry dovolily úplnou činnost

ve všecky státní Školní i obecné

fondy byly uidádá ny ve východ- -

nich reservních bankách na malé

jroeento a opět zpět se značné

zvýšeným procentem místním

bankám půjčovány byly musí "Home Duildin''rozvinout! S

vin N P ligy a jest hotov pra-
covat v pravém směru Mcn pří-
teli nic se bát ona lípa jest úplně
v pořádku Loyální jak jen mů
že být a jak sám podotýkáte pou-z- e

u voleb bojuje a vyžaduje aby
ti která volí bylí mužové silní a

charakterní a jen proto že pracu-

jí proti systému který jest Skodli-- "

vý-
- i zájmům pracujícího lidu jest

zvána neloyální — S úctou—

Jan Koráb

zemek v jeho okolí kojipí a zvele

nyní vje ukládáno býti v ústav!

tomto Zákon poslední legislatu- -

rou přijaty nařizuje že nejen
státní a školní ale i okrěsní á

lownshipové fondy musí býti u- -

bí tak onen spekulant hned žádá
2 3 át ví-

ce

za svůj pozemek — —

za akr a t proto že tep nový
osadník se přičinil a krajina na e

vzala lepší vzhled A ten osadník

který to svojí pílí oslazenou mno-

hou bídou zvelebil platil 50—00

dollarů ze své čtvrti kdežto ten

kladány výhradně v ústavě tom

to Na vklady tyto placeny jsou

úroky co možno nejvyňší a to ode

lne vkladu až do jejích vyzved spekulant co nedělal nic jen po-- Trpěla po deeet roků — "Ně
NĚCO 0 TÉ FARMÁŘSKÉ 0R- - nuti Odejmutím místním ban kteří lidé jsou rychlí v psaní o- -zoroval jak ten osadník pokraéii

kám těchto lokálních fondů mřínOANISACI V SEV DAKOTÉ

JEJÍM ÚČELI A DOSAVADNÍ

ČINNOSTI
ý i docíleno by banky tyto do

je platil '575 ze své čtvrtí To

bylo za starého režimu ale co N
P líjra vzala otěže vlády do ni-

kou t(ik oni pánové platí $5300

nuceny byly obchod rezervní
bankou touto zavěstí a též t lich- -

(Podává Edw Tcxel Rosu N D) vářství h těmito fondy mějo býti re čtvrtě a proto když e připoěí- -

Associatiou" jest to samé ani ta

nemůže úplně úkolu uvému

a proto též měla být na ěas

odjožena Organisace tato ještě
více podniků v život uvedla a tu-

díž musím o činnosti těchto též

se zmíniti

(Dokončení příště)
t íí Ř

ACADEMY SO DAK dne 23

února lf20 — 't redakce přilo-

žené shledáte poukázku na obnos

za který zašlete mně udané knihy

jež jsem si vybral ze seznamu
v "Pokroku" La-

skavě mně je ihned pošlete tak

cbychom měli čtení dokud ještě
jsoú delší večery Musím též a ně-

kolika zrny do mlýna tak aby
čtenáři "Pokroku" nemysleli že

jame tu už nadobro iwcblí To

ne nebof Čacrn nám tu pr5í dost
k někdy že ani vláhy nepotřebuje-
me Jako příkladně tomu' bylo
minulého jara kdy jsme pro pří-líňn-é

mokro téměř ani do pole ne-

mohli Konečně prSet přeufaio a

když obilí slibovalo nám nejlep-í- í

íírodu uhodilo Uebff takže zr-

no drobného obilí zůstalo ncvrklé
a otva A% líbry na buáJ "testo-
valo" Ovay a jeěmeuy byly mí- -

zamezeno Dále franka tato má

za úkol financovat! vžecky iudii- -

stríální podniky pfijfovati peníze

a Sude za vládal nepořádek až k

nevypsání Když jsme přijeli do

Hamburku tu každý na nág hle-

děl jako by nás elitěli na lžící vo-

dě utopit Však marné jejích by-

ly vzteky ježto naše vláda e o

nás dobře jwstarala Ti Poláci

jsou rovněž povedení a na lodí

hrubě mí počínali a pří každé řeči

se chlubili co oni všecko umí

hledně účinku léku' píše p O

Hackniaiin z FaifhvK I) " však já
píší toto až po delší době a po dů-klad-

zkoušce n Dr Petra Hobo-ke-

Moje dosvědčení jest věrné
a netvrdím nic než pravdu Moje
manžel ka trpěla přes deset roků
bolestmi na pravé straně někdy
nemohla ani konali avojí domácí

prácí Lékaři radili operaci ona

jí víak zamítla z obavy před ní-ledk-
y

Užívání Dra Petra Ho-bok- o

jí uzdravilo jest šedesát tři
roky tará" Tento prostý by-Jínn- ý

lék účinkuje na životní or-írá-

a napomáhá vyměšování
vřech zkažených látek ze soustav

farmerfim na pozemkové hypoté-

ky na malá procenta na dlouhou

(Pokraěpvtříí)
Nechť se nikdo nedomnívá že

moc organísac© této jest založena

na trvalých základech Tím sa-

mým zpfisbem jakým byla zbu-

dována mftle býtí 'zvrácena a si

bfitu až do 20 let a splatné ja

ta ten rozdíl neru tudíž divu že

jet o několik millionfi více peněz
v pokladně Jest to pouze spra-
vedlivá daň Pozorujete též l
odpůrcové se činí aby stěžovali
zavádění toho nového režimu Po-řá- d

to dávají před noudy a jen ne

snažejí stavět překážky Prog to?
Když by se to neosvědčilo padne
to samo sebou Ale oni tx páno-
vé vědí že jest to nieo co ku-teě-

by prospělo pracujícím lí- -

kým! umořovaeím ytémem a si-

ce tím že m oplácí úrok řistíce rozhodnutím voličfi Pokud to
kapitálu v určených lhůtách takDvakráte bylí jrfme podrobení dy bude udržována vomost a dft- -

HŽepří ukončení lhůty jest uplaprohlídce a jíž-js- míK obavu vřra mezi ělenstvtm ligy této po

dem a oni by též museli zapřéh- - NVprodává e v lékárnách ale do

tud bude jistou yé mocí : Ildržetí
ale členstvo v pevné důvěře ý té
Icsóf toto není úkolem íak nad-ný- m

jak se vůdcové inylh£ jlí

Jet pravdou nice ž

doposud dftvéra ve zdárný výsle

Že musíme z báííkn jež jsou
véztí platit zvlážť

ní poplatek (ako z těch velkých
bedenr jež

' ovsem nemůlíě vláda
zdarma vozit V Hamburku jsms
frkali na bedny nebof dělníci na

cen úrok a(téžf dlijb Ve apnje-n- í

touto bankou založena jest
"IlómV Bnildíngr Axwebtion!'

systenr to výnomociíého $tavebřií-h- o

spolku Podfíík tento tH má

býtí financován výS uvedenou!

bankou a jest též y íivot jiř nve- -

nll 'dof hy potom bvl konec] dává efidem přímo PiStenaDr
jejich důchod lim A poToíd jestTPeiéř Tahrnev '4 řWrM Ta -

jen jeden stát tak jest hn to ii- - Washington Blvdř fhícaeo 'lil
dmut aby e nenakazily ítáty o- - — Adverthiementtedi vyili na ftárka a hrozili 2ej dek nemohla býtí lidným způso


