
# JI- -

ten Jří&f

Cl +-POK- KOK ZÁVAl)Ut

wkrok ZAPAnu

ORGÁN JEDNOTY Ď S P S

j#jlH pMtM miřwi h fbebods r4- -

llmt li H ittt klíd bhl J fikok
r fcllý i tkhtuktnfoi

fi'ht lfr Jk firamírnl

dříhíi pij'l'1 nám volby V ř'
Hw YrkRftbf 41f jKf #řf4 i !4

í ni volba $ SI na kaM hi

fol i v ibiibb# fR tm MbřJ

prý hnhk jinyrb [UkU t+

nblkřikfeb ft t ok t Rjl('ftf
vliél K ) IpHki ilrai
totnmn w řmMÍ i H na prol ki

hh I- - Jt l la Jailm#l
Ifferh HrRfrh mjl'ý'b

tr'et % ink jliiřriřitt řřti
MikAřtikott Hkff po!oii# J#J

♦ fiovim lúitvm tht Joitli
1'oinott U oi4n # rifltlrtovtU nbin
li"t J' H ř#p"j lř4f
1 1 íi mI Ifti wřtni r míli f fyfcřA

k4 Mm i'bA

ť lf II fÍKt X riKlIlíR f lA
a ť4fnjr pant Kirli Ko i&n v

íl imHilpi )Mtí'tJ(cí Jh'i "antlinp
li " Utk frťfcb Aki frincoat
kA i hřmí kí Hthlui 'u n prxlni

k toti pn li4ři)l jmuj oim
fírifnlnho tm přJ#m# utf J#
f4riirA 'hl#m I f erbich níf

JiW pitM khkliffin rhf
mfn

ťrtlI rR"RORrYAL

pin (:íríi I# po nl'i#fi
%cÍ4il 4 iřtii# nf w briny rbt( bí#
ll řnf(ik'íl í(tiř# Tlr přOř'í

kj# t$ p iii nj-r- f Mi líiilrjho
lunni oím b-i- n4ídof tli bbno
ni rtrbrmy fflff bud Jrt bftř

Jrlo Jřorrftlí rir#rib!l pr-i!V-
fi!

Mffjn4 rííicy itíjní rtA--1

Ikjf

wrA ti fAJiirij violu vl-U- itl

MiKioloyottt clrvrUfi UkA

VolltíMt" brtli't pfM ítftl- -

ZiliRf I lT HUřlMlfc f

lldksm V"fb tt Hp mál lakVoR

jrsmlá ta aít J#rmi4f pro#yp#noi

iloboR r nsnávUtl ks t Ismii m J- -t

řpsblk4n#k# Jk'' Dsnf(- - Novff-fíka- "

J-- JI výlatlmwiMÍ íl"'k
I vruRt Iil í:ítiJRi
"Ni přlítí ttjtl
mltl řrpsjblifca vlW iMé

plstokritlrkoR Vládtl ftlftfh'l

Jřk(f lan $0 jif d v# psitR

rit tt l aby m ani po lyrseh bt
ai in wml ltrH risbylé tjřtaV

na Po vypfísní při r{ IHMy !#'!

M Kifcísy Rivrfsn po 'irské a pik

naibybnl Jelté o MÍ éiml

bl# přtfc přítřl stlřýrlobfý

ftbyťsj RSVřd I přsMtR ar vb

Ml r !fl Ibaiy A lo b'U Ri

j4#k kor Zv v!4dy #nl
Rlbo loka li syndikát! b

f pomalu ifcleatín střom amerl-rk- 4

svoUnly PomaU aby lo li l
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Iimm si bitvu Iřm co hnU Amt-- ri

ký lid (fmi Jinak nrcW I rot
umít mljf si to ldy Dílnlctvo

amařbké enťkrát nem6lR říci

fe ni véd nbyi dokonab VvIoIr-n- t

Víllo na jlné strmé své
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Jtli ly pro amsřk kou pré"l if
tia firmě titb f lotárn J vyhol
Rým milí vslký a a(41ý Irb pak t

jí ochrana r#!nl k propěchu ZkR

íRfa ftajen minulý h Iři r kft ala

I ikusVnoat v mÍnaloti přravf lila
lid o pr(spJnti orhrny rln( lépi
nsjli jak ýkolir drtud f)áv(y na

lnu lapomenoti ala ikalsrx ati

miftuljch tř rka při lkt¥lt)tm
irutabl ot braný iatanoQ n#ia

pomftutly
Triasrí ''Hvohoda" pArI IIai

duikoia která J# v novinářovi řs
sko americkém Ri tak cí itko
Arizona Kicker" pfináU v čía!e

svém i dne 6 (rravíme tltiho
ístopalo tedy třetího dnu po
volbě tato "fejRověJsT (právu o

výsbdka voleb: 'Demokratický
předseda Jones tvrdl le Bryan a

Bewall jsou zvoleni my o tom

pochybujeme neboť ono tvrient
není opodstatní n skuttčnoatí
avlak doufáme ! je pravdivé"
Není to řečeno duchaplně? V

tomle čísle na téže stránce plit
akýsi p Ig Dvorský z Vlir re

dakci Svobody: "Tak hleďme p

Iaiduiek plie ie on není jeden s

tich "moudrých" stran otátky
peněžní ti je ale přece jen veliká

skromnost příteli Po přečtení
článku "Haidaiek a volná ražba

stříhl a" přiíel jsem k náhledu že

rozumíte penižní otázce když ne

víc jak já tak aapoří tolik co já
Judeme tedy oba stříbraři a Bryan
Swall bude naším heslem! ' A

ke konci listu tímto vdikuplným
komplimentem zahájeného stojí
doslova: "Komu není a bftry dá
no ten prý ani v apatyce nekoupí!
S úctou Ig Dvorský" — Nužekte

rý humoristický list maže se "Svo
bodou" konkurrovati?

Chicagsky Čechoslovák prinííI
pod ohlavníiii'Byly ještě horSl časy
sdělení starého iowského farmáře

který vypravuje kterak v roce 1858

prodával pšenici po 45c baél

tehdejších ápatnýcb penézfcb a úroku

musil platit 24 procent v dobrých

penězích (proto že za úrok oni Spatné

nevzali) tak že padl buši pšenice

pouze jen na úroky a jednoho dolaru

Soused prý se vypůjčil 1 10000 na

pytle aby mohl zaslat ječmen do St

Louisů ale doprava byla tak drahou
že ječmen sotva vynesl na zapravení

dopravy a jestli chtěl pytle obdržet

nazpět tedy musit ještě na dovoz

dopláceli A dále uvádí co starý
ten osadník pravil do slova: "Když
na farmu zavítaly bugy (bryčka) tož

to byl dojista šerif oeboí tehdy far

máři bugy nemívali Tehdy sloužilo

clo jen jako státní důchod ale přec
musil famáři platili za žaci stroj Mc

Cormick až $160 za hřebík 44 ct

za hladký plotový drát 6} ct" —

Na to ale zapomil Čechostovan upo-

zornit že ty časy byly za dob a záko-n- ft

demokratických a že takové bídy

nebylo pokud jsme roéli republikán-
skou správou R republikánské zákony
r že jsme zakusili zase néoo podobné
ho a návratem demokracie ku vládě
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Nezapoiígte
m n as !

i prflmvBlnfťh mřt výctjohilch
Podoljiió tíž vrřkova ce ují-Ifoj- e

le již obili lépe Utf Ale

my o tom ilť5nl }nuil !

Jíou mnoil ktfK h'11Uí upravili
kT&j dluh "po žních" Ji!i e no

mýlíme j#oa žn5 v cVrvenci a srpnu

tedy před čtvrt rokem ale eiiby ty

tĎtávjf poíud cenplrřny A fuj-pD-

otřebu]pnj vtlic! Tak to

nemfkže jfti n&rai jřit lé! Ž4d4me

snažně a nalřbsvé vS'chny co rám

dlabají aby neodkládali déle e

Bvébo dluhu abychom
mohli i uiy vé vřřitťle upokojit

Vyd Pokroku Zipfidu

Marné fteči! (Pa Hm)
N Y L : To jsme to uopkaco

val i

A McKlNLEY CTEV-ftE- f DíÉáE TO- -

váren

Co BYLO PLÁTKU MLUVIT? {PAM

Bn)
Daleká csta ni marné mlu--

venl! (Pan dle opraveného

Máchy)
Asi ta zaječí nožka Bryah vi

nepomohla

Kdyby sebyl Uryan mluvil tak
mnoho o křížích bjl by třeba dotstal

více křižko

MOŽNO tB PAN OLIVEUIL'8 hledal

jen přiležiíOHt a záminku aby mohl

vrhnouti e do náruče dernokrilu

Kdybt bývala Volnost lktos

jen trochu republikánštější mohl

dostat McKinley v Ohio 150000

větřiny
M Kin lev byl zvolen jsejvét- -

iím pocteiu elektorilikh hla ů ze

véech prtBidehtn a nejvíiKÍm pocltm
i cejvitří vétřínou hlnft volif-řkýu-

PbXcr tak ncjsÉ n volké £k

i Brvanovi bjl nabMnut iřtadvacet- -

tinfeov "džob" To bv doptal za

rok více než vydilal zm celý vuj
život

VfzNAMNol Zrovna hen ro vor--bé

vydl pruident Clevelaod provo-

lání ontanovoiící den dlkuvtdiní a

vyzývající vňechny občany aby díy
vzdávali

KandidXt Butan a svfcii CE -

tách po východi blíwal ze "svého"

2elRMciiino vozu y n' -"-

!(- - Patrné Ž iel voličové Do- -

lecbli

Mnyh potu jm proto aby řb4ftO

bjbi yoUtti1 aíriR řpb!l
k4nkoi la l 4pv píímoí í pftsh

Natj'Itftl Ibtři kl#řl mysMfika

lit fntihll tnuto Rfcl tllm
tnfot lliko#ff íli4fi b

lomti ví l l ačkoliv mobU by Jím

bjti d ( 'im d&kari Jíl la fa

JA-Ir- fabba fi HtftftR píxUna

byll t 6bnl' Nřftff ovw í

id b alspi nl II k 1 vi ltl Rbtí
IlVf'lí MoiARIf I lCf IILA třtf

ni!4 k tn p6 I v ř U-- h rírh ř- -

kho é iptMVf Nl PkU I 'K

n'íf4Mfnti iA ropa
Idikánaké V fUI idnllttft
ilu 0(%ult

tm flk'iuká tl4'll

ltrrýií Itfnjriáaobiti lo hl aroefi

iko gluk'fii aťy iíuft i lobo

lo Uriritjlllio r lřj-il- výrobkR

Anri£tnA nnisiil A dd44 k

lomu cel s'ř4# hi rpublik4o- -

ku:

MTk tlla Htkou-k- o Jkr jiní

tropU atáty I4j( &) promyal

proti ott# Ji ťiioiemak Vré

by Hnbni nemyly bájit! I Mp

8t4tyr
Naproti tomu c lev Iiridk4 ''Vol

noit uwila aalto mortalit do pro--

ptí Wit4adnoat PíAp aama rov-

něž oii loélio 3 lit"pa''o:
"Letoa jme republikány ale vlaž-

nými Nenabílíme prod repa

podnožili ochranné clo penřžní
ot4zcf My ti en utoávám ponR

cháni donatádního a oavědirnébo

pomiru mezi obřma kovy ra pro

péinřjíi ale proč rep alrana

takřka odhodila celní prápor a

žene e k práporu jej! deraokralé

ukradli stráni lidové to my po-

chopit nedovedeme a pro takové

přfcbřhlicM nadchnout e nemo-lem- e

My mnáváme Ir otázka

celní byla je i tfittace životní

"Volnost" zajisté e přičinila aby

její čtenáři neznalí oA te jedná
My přinesli avé Láhledy pak jsme

přineali dftvody mistra slaťařittví i

mistra atřibrafatvf Vžecky tyto

dftvody doplnili jsme článkem

ním! dokázáno že atT zvítizí Mo

Kinley nelío Bryan zastane finan

ční otázka nezménina Očekávat

spásy od zvolení McKinleyho je
tak pofietiló jako očekávat že

budeli zvolen Bryan bude nám

dobře Zlepňení mizérie raftžw a

jen robže záviset na kandidáta

prenidtntatví který má opory i v

kongresu Možnosti té naprosto
nestává Proé Udy takové Dtd

Senl? Jen proto aby svrchovaný
národ mil příležitost dokázat le
nice považuje borny za nepřátele
ale na jejich povel a sa ku hadru

délá ze nebe maskarn béhá i rve

po ulicích dále aby týž avrebova

ný národ mohl dokázat že je tě
lem i dusí pro každého který do

vede litovat ubožáky? Ba uhožá

ky neboť nemftže být hnusnřjií-h- o

odpornijAfho podívání nad

svrchované občany kteří ku pro-

spěchu politikářů si počínají nejen

jako diti nýbrž jako utečenci i
blázinefl"

My jsme jen žádostiví co bude

Volnost" ptíáti teď když už ví že

také v kongresu budou míti republi-
káni větíimi "Volnost" ví le ilo o

ubránění poctivé měny proti neho
ráznému útoku "řóse" — ted když je

jedna důležitá hradba uhájena mflže

se spustili střelba do svobodno csl
nícb tmi onfusÍonistických

A™ V° V°'U člinek

i "I "°ť kliří

poíitiky "Svornostiny" tak aby neroz

čepejlU — pana Sekavce

tí fm flb Vt iobftl McKinlrjt

R liv fint nebi f ) ibk4i4no

li McKinley ot-n- l tuMvfm ilr-řrn''- —

To J řfé ul JinA ripJIi

jikoti "Volnon" 3 liťp la

DniU i'MR 91 ÍftiVI tl J'R(TKL

Lilu tetjtinkl ottn raytl'
ný Fořjtbfty Jf i který objevil
ee nejdFive v ídt-Jil- tkivém pl4t-k- u

Wrld Ilcrldo ale v tlm! iítn
třrtí den prohUít-- n byl ti jolrín-n- ý

Víak Vtiid Domohl i Jiti
a jfti tu pHlsiitOKt proto í jjnechával n%poled (tm je klam

vřtM a Dřřm)ii!néjSf tlra je I'Hteli

inilejžfm

LTB' tif liatAN ! KdyI tak nrm

pohlíží na mapu Spojených Slitu a

n!ťdae trakem kde vřjdi jeidil a

mluvil a tidí ty ohromné Wlíiny jež
ve viecb tecb nt4tech proti němu

odevzdány byly dojista si gratuluje
že též HtAty západní a jižní
neboC by byl dojila nemel ani jedi

ný tlektorálril b'aM kdyby byl mil
ca a příležitost vSude být alyfien

VAS OLIVERIUí Ui VÍOT JKN

jednoho koníčka kterého "rajtuj'
až jej k smrti uhoní 1'řed 4 roky
neexistovala pro ného Žádná jiná
otázka než celní Uu nic jiného Del

penřžní lau Oliferiun ho podobá
rolníku který i myalí Že jediné co

potřebuje jest dobrá pňda aby hoj
ni klidil Iliziimný rolník ovšem

tf že miuo pudy muí býti též

HvitU) teplo a vláha Rozumný
občan ví že munínie míti nejen
ochranu celni alo zároveň i dobrou a

pevnou minu je-xll-i máme míli dobré

!38V

NA8 si udili "Slovan Am" ro-vz- oíI

se v ponledolm ííhI k této

dochaplnoHti: 4iInosí lidé e do-

mnívali že když rvolí McKinleyho
lv bude hned a oblak padat zlats Je

po volbi a on ne dne odpoledne mí

Mto zlata h oblak aypat tiníb

První zklamání jeho! pokračování

je mnohoslibné" — Pamatuje li e

pak Slovan" na váechen ten blaho-

byt co kí nasliboval od Clevelanda?

Od té doby uplynulo už hezky vody
a — ted chce ''Slovan" od McKin

leyho zázraky už v dobé kdy zvolení

jebo není jeňté úřední prohláSfno
Slovánku Slovánku odstraň laskavé

botu us avébo rozoumku!

C ST Jí VOIBT? TO JKiTcTiX

koo kterou nelze tak tnadno todpo--

(vídt Jinto jetu ie atojí ná mno
I hem více než co obnáSí alužné víech

ůřadníka jež volíme Pofítámeli

výlohu t registraci voličft v mě

'tet!h h!užné úřadoíko regiatraíních

ni útraty kandidátu a v se ostatní

nepočítaje ani zahálku kandidáta r

ono rotbodlo sr pro ollkovstes
Tentokráte Jité mohlo s vybavit
dl lak o mohlo spiklým boháoaa

americkým vštípili do paměti ! f
rtpablico léto vlálo Jaíti pořád
li l r ne pení lnl lok aviak ono

příležitosti té nepoužilo r snad a

rnu jil nikdy taková nenaskytne"
Ale tento projev na I str4nc ] ho-

tovou solankou proti totnoco "Děno

N" nahromadila na stráncR 5 téboŽ
čísla To jsou přímo nilrogljceri-nov-é

pod kopy které na itéitl ne-ab-llií

ani kuřeti Na příklad:
"Generálové" postavili pak torno
to smýšlení koruna prohlášením
že v Americe nebude pokoj po-ka-

d

nebude míti stálé armády
Zrušte tedy svoboda výroby a

svobodu tržby
Zrušte svobodné obecné škol-

ství
Zrušte pravdu
Zrušte Prohlášení nezávislosti a

ústavní práva
A konečné zaveďte ta milita

rumua ci monarchickou vojsko-vlád- u

r bude dobře — ale pánům
kněžím vojákům a nevěstkám a

lásky i zr peníze
Lid si na tyto europské paměry

zvykne —- vždyť většina přistěho-
valců jim ještě ani neodvykla —-

r ti co si nezvyknou mohou se vy
stěbovati do Mexika Potom pá-

ni mohou z McKinley udělat sku-
tečného Napoleona císaře"
Nuže na tomhle Je nejlépe vidět

kam veae orvanovsky fanatismu
''Od vznešeného ke směšnému jest
Jen jediný krok" pravil Napoleon I
a je to avatá pravda jak figura uka

zuje

L1 upokojivé výledky
To 03 farmeři a obchodníci sobě

přejí Farmeři vypočítávají výsled-

ky i kapitálu a práce které vynalo-
žili Opatrně uváženu ae stanoviska
tohoto — neb Jakéhokoliv — nebra
šlí farmeři mohou se jisté vykázati

s # a t
s uspoKojivymi výsledky Uobrý
pozemek lacino Dobrá úroda
Kozrnanité farmeření může s podni-
kali a prospěchem Nebraska jest
státem pro pěstování cukrovky a
óekanky Veliký výtěžek a stálý
požadavek po výtěžku
li co vyhledávají domovy a po- -

zemky melt by m zúčastnili vtluift
kter pořádané budou 17ho list
lhoa I5ho prosince 1890 ta nfzské
ceny do všech iá--tl stálu po Fremont
řiktiorn i wtssoun Valley R R
která projíždí bezodporu nellrDŠI
řásti ttátu Ceata sem a znět budu
Vá atáti rouze polovici a doplatkem
♦200 Dopište na dolejší udanou
adresu pro statistické vysvětlení
které bude pro Vás cenným pli vy
hledavání místa %

J R BUCIIANON
OPAFK A MVRR

Omaha Neb
J R flABLK
Trav Pasa Airent

hejna kachen novinářských které vyU„k iD1Ju1 raí lí"í° dcaa
_ "Volnosti" Dokol — 'řívnrnnat"

pusuiy v aen preu voioou r v uen
volební ři litelé kampaně Bryanovy

byla že prý Mrk Ilnna nabízel

VVVv - wuu) w irui
a že proto bude dán tatn velkou po-- Defl MoioeR lowa


