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Sobo(lnii Akola

S opravdovým potěšením doctli

jma se v provolání "výboru pro
dobro tkol vobodomj siných' zprá-

vy le bude v)dáván sob idomynlný

ěaitnpia pro mládež íknlnf a fcázvrm

"Svobodná ikola" Itud to obr&z

kový měsiěník a ináeti bule po

ucné a zábavné ěUnky v dudiu

Jb li podobného čaoju z potře
bí o tom zajisté nieii znib i našich

národních potřeb jest 'ud jeditiý
Kdo jakživ poznal ty slastí a utři ti

učitelstva při svobodomyalných sko

lácb ceHko-araerický- ih přivítá pod
nik tento zajisté a otevřenou náručí
Neboť až doud neměl učitel ěeko
americké mládeže jiné pomůcky pro

svoje žactvu nežli Zir&bkovýeb čita
nek a jejich obssb při uóbS soustav
nó a víctlelé brzy se vyferpá Knih)
a Tiskopisy ze staré vlasti poskytují
v té příčině jen málo výpomoci po-

něvadž skoro všecko z nich musi se

redigovali na svobodomyslný lóo a

s tím je iěkdy práce kterou ocenili
dcvtde ji u Un kdo xtm bvl v ni za

brán Jiná zt-m-ě jiné mravy a oby

čej jiné potřeby Pro inlúdež i to

nejlepií jest právě jn dosti dobrým
a dosavadní nás duAevuf fond pro
naři mládfž jak kkždý ví jtut velice
cLudický a m dokonalý Proto mflže
Svctcdtá ékols" vedená rukou
obratuou a se sirávnyuj porozumě-
ním pro duficvni poiř-b- y naší omla-
diny býti v té příčině velice blaho-

dárným činitelem pi národní vycbo
vě Ddk{ builoucnoNti

Nadějeme se že provolání výboru
adreovMé "vt-skerý- svobodomyal- -
nym pnznitcam cesseno síioIhivi
učitelům učitelkáiji spiaovatel&m
redaktorům malířům atd" nevyzni
na piano a ze kaldy t nasicb literátů
přiloží činně ruku k podpoře tohoto
podniku Nadějeme se že redakce
hledíc k naléhivé potřebě zřídí v
listě i rubriku k výměně náhledů o
vfceib čenkoamerif-kéh- svobodo
myslného škoUtfl se týkajících

V suchonáru denních ot&7ek a v—

vu chleba u&Se nový český měsíčník
stáli se libovonnfm květným záho
nem který budu duši mladých i sta
rých oivěžovati svobodné myšlení

_ _-- (i i — l i x j" wunř V" ivub pwa

nového 'snoluboiovfík natnnřf
niběji do řad harcovnictva za zdar a
rozkvět čenkó národnosti a českého

3"i x?-- Amerc!' fIme i") tra

díme že naléhavá potřeba dočkala
se své doby svého uko eni Na adar!

i4ibujíc! ítjrr velká měitai Hi

Pani lluluth Minifitiolis Wssl
' v

Huperior Odbyt ta plodiny vý

robky farmáNké lim I v létl
éMásbi veji ti dřřbJI slsňlnydoliy
tsk vis a mA vidy čertu dobrou

Jen kdyby ohi bylo} l jaká U vy
hlllk pro farmář rb n-- nl nad

hospodářství tawvé které s ubývá
chovem dobytka pk růinfmi plo
dinsml Ola vlhn něco proto od-

byt tahftzpeíírný a nikoliv Ipekulscv)

TOký a obtílný počátek ale jaký

pocit h ltí po hGkoliM letech vMI

fsrrnář neb obchodník ovocn příčin
livo-- tl

1'" Jt tsk s kiMým stavem v

poUČDOatí H laké Pft laz lejil jot
dobré ns-- li lepši krajin jiných Po

éal stálé a doba doti dlouhá liro

plodiny polní Vody dobré dostatek

Palivo zadarmo Trávy co důkaz

Jolré Jakosti 6 ly vidy tllívovány
na výtaách státních Následkem

toho rolník velkou úrodu tělí t pů
dy bohaté Ib-rou- co osada nová

jisté viroall podivuhoddě Budovy

jsou důitojné ba velké na mMo nr
kolik měsíců staré nikoliv chalupy
starších rmadách OMludu plodfct

Co kněz o záležitostech clrksvtlcb

se rozepisovali nebudu ale i v tom

učiněn uspokojující pokrok Skol

dout o ty každý pečuje a zvláště my
Češi

l'ine City jest o I Berounu šest
mil vzdáleno a hud to jednou celá

česká osada Obchod nyní Jest v

rukou českých skoro vesměs a vy
hlídek pro mnohého ještě doKli na

výběr Zlojší ostí katolická jest

pokročilii vlastnící kostel a fainl

budovu vše důstojně zařízené Zle

jeit n'uío okresní Město nabízí dva

tifíce dolarů tomu kdo zde mlýn

poutaví Též místo dobré pro továr-

nu na nářadí dvéře okna a p Krá

snější a ladnější krajiny hledali

nelze Kky jezera hojnosl zvěře

a ryb Co lepšího si přáti? Piíi

upřímně a ncpředpojitě Žkdnému

nezazlívám ale pro 6 se krajané ne

přeptají a neporadí? Nelze každého

uspokojili ale zdejál krajinu zatra

covat jest nerozmýšlené íednánf

Můj domov jest otevřen každému a

jsem přesvědčen soudé dle zkušeno

sti Že nikdo přehlédpa vée upřímně
nebude proti nám ale vynese úsudek

příznivý nad osadami zdejšími

Srdečný pozdrav a dik

T L Hibsteinek kněz

tleveland Obio — Ctěná redl

Byly čauy že Pokrok Západu míval

často dopisy z Clevelandu Teď jen
za uherský měsíc dočíláme se něče-

ho o Clevehndě a proto nebude na

škodu když v tomto rozruchu polili
ckém něco Vám napíši Jak víte

kolik Čechů tolik smyalŮ atd Le

tos ale dělím se jen na dva tábory
— slřlbraře a zlaCaře — Dennice a

Volnost Volnost je však posud ne

dopečená polovičatá nerada by si

rozhněvala některé staré baby kť-r-é

nemBjl o politice pojem Dennice

zas je rázná až do krajnostf nešetří
ani osobnosti atd Tedy republi
káné mají zástupce velmi slabého a

kulhavého Za to se ale činí letoa i

ti starší republikáni a ti zařídili si
návštěvu k McKinleymu do Cantonu
na i října Vypadla skvěle a Jest
za to jen výboru tobo pokusu co dě

kovati — časopis neučinil nic —

nýbrž jen ještů boural — čtěte jeho

zprávu o tom výletu v čísle 307 Vol- -

notti a poznáte hned Je nemají ra-

don a tak velkého výsledku Závist
čtete mezi řádky ífdící výbor ne

i znal zástupce Volnoni ani Dennice
— proč se nepřihlásli jako zástupce
Svornosti z Chicsga? Byl by se vý- -

Jt nlčfm t iQstans- - niěíin pml lako

výmlocibojstným řízením ba rite

áaly Prosím Vá Mníte Hm

totéf nsb věru nemam cesty líné
iiel II Volat! o ornoi do jiných časo-

pisů riiétt Je tro i výboru

TU'? Neb Ctěná redk(s!
Dávno jll nebyl takový řorch
volfhnl Jako U letos Demokrati
a populité mysli celý svět obrátit
nic til pil a nám nfiihvil la
slrana demokratická Is t siá
lidu Já pravím ncdejls s n-l- s

pit svést vielijskýml lákadl) a

sliby Vzpomeňte sl na tu dobu

pfi stavěni dráhy před I lety

přes nál okres co bylo slibů
mnoholl se pak lohn splnilo?
IMélali jsme sí jen veliký hh
klerý piiud tltlma a který jrnc
na sebe uvalili za pár sudů piva
Připomeňte těl Uch slibů co

nám demokrati ttčiníli před čtyřmi
lety Víle všichni 1p se nich

nesplnil ani Jslen! Vzpomeňte
ii le nám dobře bylo v lelanh

Divějších a máteli roium volte
znova pro U politiku a pro tu

stranu za kteréž Jsme prospívali
Jak by bylo kdyby demokraté
zvítězili to al začínáme pociťovat
olsvláítě ti kterým dochází půjčky
jež relte obnovit leda a tiu vý

minkou Id ae musí zavázat splatit
zlatou měnou Kdo pak o tom
dříve slýchal o takových závaz
kách? Před párma lety byli věři-

telé rádi jen kdyl mohli půjčit
penft na farmy a agnti nis chy-

tali a peníze nám k půjčeni nabí-

zeli To bylo když věřitel ae n%

miiM-- l I át že by musit přijmout!
splacení půjčky ve měně špatnější
než jakou zapůjčil Mnoho je ta-

kových kteří maji margiče jimi!
jsou zavázáni zlatem platit a třeba
to ani sami nevedl a kdyby byl

Bryan zvolen a splnil se jeho slib
že budou peníze laciné tedy by

každý takový zadlužený člověk z

firmy utéci mnsd Také jim ti
nikdo nemůžo míli za zlé le chtí
obdržet nazpět takové peníze jaké
půjčili Já když někomu půjčím
deset bušlů pšenice tedy nevezmu
od něho nazpět 10 bušlů korný
neb ovsa neb plev Za republi-
kánské vlády jsme všichni

prospívali a oplácely' se dluhy
národní ale teď je všady nouze a
bída a vláda musí prodávat úpisy

aby měla peníze k vypláoenl vý-

dejů Proto pravím Vám: TéSte
ae že zbavíme se brzo Clcvelanda
ale mějte rozum a zvolte zase tu

stranu za které nám bylo dobře
V úctě Josef Kast!

Ldl Wia Ctěná redakce! Již
to nemohu vydržel abych neodpo-
věděl některým dopisovatelům kte-

ří se nestydí hanobit muže ji!
prokázali celé Unii to největší do-

brodiní jako byli Harrison Blaine

(íarfield McKin!ey Sherman a

jiní Nevím jestli děje se tak z

hlouposti nevědomosti aneb ze zlo-

myslnosti ale nemohu to snésti že
se má na takové muže zasloužilé
hana kydati Nuže pane Jelínek
což Jste zapoměl jak šlo pře 1 čtyř-
mi lety vše pravidelnou cestou za

vlády republikánské? Přirovnejte
prosím běžící čtyry roky a pak
snad budete ae stydět posílat Mo

Kinleyho mezi ledy My se dobře

pamatujeme že nám náviny před
nynější demokratickou zeměsprá-vo- u

ohlašovaly každý měsíc co se
dluhu oplatilo ale nyní ho každý
město přibývá My se pamatuje-
me že jsme prodávali pšenici za
75 centU až llOO ječmen 50 centů
ovea kol 30 ceniů vejce 12 o celý
rok i výše Slovem mv se oama- -

lijeme lo každý farmář i dělník

jsme měli obstojně dobře a bude-mel- i

chtět pravdu flei tedy musí-
me doznat že na celém světě ne

bylo Uk dobře jako zde v Ameri- -

rinnllly Minn-- ť( fdke!~
M radosti ěitám lluty krajmů

IIIÍ il „ _l„ LLaiainiin iarnvrn aifiiuji poiroa
vmmii jiur iMiTiio irajiH nr"ui! a

Pint Cíly Jsou Jsdny i n jmla lfc l

vlak odivuhndnA vř6ti't írh od
Vi tor lomu I mlejil křs(liis ](
nová mnohoalitmi laWipeř ajíoí
velikou budoucnost lidu v tA

kftru iftflnlWf m řico naletá n#-pfá- tH

nb poauiovatetó nspředluls
nýcb Toho dfiksi dopis p Josefa

Mifránka uveřejněný
'
v m uniím

lloipodářl Jest to motanici1 ala

isvlnná nikoliv zdejílmi osa lulky

nýbrl lidmi hledajícími něco Mn

jim na tomto štítě nsdoatano

Jen t o pravda ibrinovst a svá lít
lidioi o snování v krajině nové a

dobrá není JUtě chvály hojno neb

ny
Č-tí-

i jim dotl v Americe na

všechny stnny mipránl Na Žádost

milťho llopdáři! Je oprivdu nu-

tní otáku stran 11 rouna a l'in

City olJnít a fidu nsí-in- u

rrn Jil

Ctěná redskťo Uk4vé lovoll v

zájmu naifin ve'lréi!i abych ní-k- olik

řádtk dle sn'l'o nejVpslbo

přesvcdčení tsatal Zimu sknteČné
na I tím aby člověk uě lomělý
dal na provaiu vét od dohazovnčá

neb tak zvaných běhounů ('%f
chvála jednatelům poctivým iioii
žlcím jen po výdělku a okiadm'
těžce vydělaného gros nýbrl svě- -

l'o'(fie vsiuhui liié a

vinte vlantnímt očion —

kterak já novodobý S in
son áiri a sám ht p
moci a svolení jiných te

li ml provedu a dovudn ten

znamenitý a obdivuhodoý
Hriok" zvednouti htřlbro
do yýát ze 07 na $ 1 29
unce 1 Houch! Bác

douitě smjilejlcím vůči hlcoat"l6m

pozemků a domovů nových Není

zapotřebí aby člověk nechal do sebe

hučet a bulíki na nos si věšet Pan

Šifránek má pravdu v tom ohledu

ale jet to jen jeho chyba Celý Jen

honěn z pozemku na pozemek pře-

mlouván a řtván nebylo by divu

kdyby se člověk zbláznil Jet zde

doti krajanů by se každý přezepUt

Společnost majitelé pozemků jsou v

pořádku nikoliv ale vždy dohazova

či kteří jen hledí jako pijavice po-

slední írivu vycucni ZdejAÍ krajina

jest výbornou nikoliv Spatnou d- Ů-

! i i- - i i _j i i

vrno nu co j ui uaain

' Dfiím "Sl"jfo' a 'pokojený
mnobo pro začátečníka očekávající
Kdo neprovedl ničeho doms z Je inu

i
též zlato neb s'říbro kapat nebude

Jí0U v8ude ty saa4tkj perné Člověk

hledající budoucnost nemukí zatra

covati krajinu kde sta a sta jiných

krajtoů se usadilo Nelze ubezpečili
a uspokojili každého proto nezszlí

tmi"--u imKU" XJW ratJ cu u"rB"
píéi

gUtonosné doly Za mého pobytu
b_0 g(At Amú kratařft rAítSvmi— — -j i
ttdDJ nemohl si to zde vynachválili
TtoM jaem celý severozápad a jiné
státy aU lepét osady české a lidu

JOHN M Mollill lmm
Za nm'i

OHIANImI 1KVt"f H iinljř
Za aekf t'r fiotiinlm

41 'KU A liirH tUrimH tufitr
Za aidio-r-

putku ulo wmxxu i pioiprt
St bckluftn M

rMAHIKM K CMKY l 1'íwnee rnuntjr
Z ťttr hi klilii"rr- -

HESHT H ('oKUKTT Vor Cosntjr
Z titrla inin

A l('t Ml K S i III l( IIUI i lu! ( '

Za ki'mlte (iťM1 remků lnt'1'if
II KNUT HťtMKlU liilfat í oitniy

Za tnr ffhnih wiinia
H'líKMr KíAf lmi'ipiTmirt(j
MosM f KIVK WH Hu'l tunt-Z- a

fiiíf#i (tnl lni---it- r

VVILMAM W IUTMmKK I mti-- Uť

IConif reanlS
Za pUa do koaitmti

I álrlkl i B TRODK Lincoln
S D H r rnccR 0bv
I ROHi L HAMMOMt) l fratnont
i „ Z J HAISKH i Aarora
I W K ASťfiCWn ( HuUogt

„ A Z CADT MM řl
OKltIXNÍ i

Za okfaoltio ilofir
H H DALDitlDOE

Za iUlol caAlnrri
T K BCDBoROCOH

JOliS II IVASS

1SAACN0TIH

Za plDf do fUltltliO tuiuiU

J0H1 H BUTLEtl

JAMES ALLAN

FRAKK UUBWAN

LIVICOX

lilOU MYER9

JOfiEPH OROW

- II F íISOLETOS
A H MCBDíXJK

CLACB 8IEVERE8

Za okratnfho komli-if- 8 d itrlktu:
1'fcTEK MASOOLD r

Za okrasního kontur dutrikla:
BEK BY OSTROH

Zaimfrtt andl:
OEOROtC COCKRELL

WILL1AM ALT8TADT

Za komtébl:
V B LEARNED

Co ( dpoTidá trh

Ve bvó řeči v Memphis pravil pan

Brysn že "zlatá rnřna dá& nám

dolar v cenž Btoapajfcf" Tím raí-n- il

ře kupDt ofla dollaru etale vcrfi-8t- &

Výrok tento lze vyvrátit! stou

pánlm ceD obilí kukuKce a potravin
FSonice je o 14 ct ntň dražil nežli

byla před ročsícem a umřr poukazuje

ještě k dalřfmu stoupání To ma

mená že pěstitelé píenice jHOU o 140

—50 milionS lépe na tom oežU byli

před 30 diy a jelikož kukuřice a

oves rovnéž v ceně mfroó ulouply

tak každý farmář jenž má tyto obili-n- y

na prodej prospéeb ze Htoopnotl

Jejich ctn Z toho vyplývá že kup

oí eíla dollaru nyní nestoupá nýbrž

klesá jsouc měřena množstvím tboží

ta ai kupovaného Čím to vyavřt-tlití- ?

Stoupání ten píenice dlužno

pfíoíati na vrub skutečného nezdaru

žní y severozápadních provincích
Indie a velice touenSené nkliznů v

Ruska a Rumonaku Sděluje se že

tav věcí v Ind i jHt dosti povážlivý

aby vzbudil obavy před hladomo

tem a skutečně také odtamtud Žádná

píenice vyvážena nebude Ze zásob

? Krropě bude vyváženo méně než

obyčejně Na počátku tohoto mění-

ce zásoba píenice v Liverpoolu byla
mnohtra menší nežli před rokem ale

poptávka se nesmeníila To jsou

prostá obchodní fakta jimž každý

íntelhgentní farmář si adoo poros
nmf a která úplně ubíjejí snahu strí

brařu JoVátuti že zlatá měna dává

nám dollar v ceuě stoupající
Pravidlo o nabídce a poptávce

snižuje kupní sílu dollaru pokud se

tffie pšenice Je to toto pravidlo a

ne peněžní měna která má vliv na

trhy ono by také bylo příčinou

kdyby pšenice klesala místo aby

►tou pala Produkce písnice kleula

ajjelikož poptávka sOatala proto

cena panice stoupla V této tkoie

noati Dfnf nio notébo a v naiich ději

nách e to mnohokráte opakovalo

Kolem J roku trpěl jaem povážl- i- Krajina est výborná ale běda
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