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Miivaná Jl iimoliKm dftlelilřjíl

iřibro a nikoliv ilittt # afřlbřo
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vali Aitatii mínili alr měl oba
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J' rě tak jko ty kuří j dlnlf
Ví ť"tu budu al lf poidějl fytftbW
Po tumto akončil p Ilorr a j

INrvcy lapořalj
'JUfn i Ik abych obhájil fakta a
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y přiví! Ík lil rokn i9-- uřlníl
iáid udané v# ut Uu tW Finan Al-- i Ilamílton toku navrhnout)

uznanou to autoritou v vtktkkvU pe
nllních Ibbat tuto poutá nu nv

ttjfti jťřfuť Cfílm tářdt pifiě
vadl otáiky t rif pMřáiané Jsoti

hlavními hody kolem nichX po!b
tík obou vrtkýrh ttrun Ui otářf

ríal Bťhool Jrtu ! illiik(rr— dva tákUdy mřny návrh byl al po-tih-
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Hitt n to dokazoval 1
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Kaldý kdo vidět avélovon ko

lumbijakon výalavu doJit ai přeje
mlti nějakou i l památku něja

Jinak irt (o nemohlo A

Debata odbývá se v místnostech

Illínoía ktulnt na Ahbnd ave v

Chicagu a zahájen byla v ntsrý ob
poledne Tmli nnde lo ilnf každý

těto debatě chc obhájil náuledojícl
iiidvni iKMjyj

Zlato mél ode vily vjíllcenuk
tUbru nel 1 k 19 a proto U měl
tlatý dolar více cenr muael víeA alříbM a alato jvu neníiiden tři hoiltíij Kal Jý a řečníku má

pronést! stá udání v looy shvech a (íitavy lt aiříbrný dollar byl jednot Ktoupnout jíoměr muel být póru-!íe- n

řPukrtivánt—

kou na ni upomínku Kal lý kdo

jí neviděl dojiala ae ril pokochá

pohledem na vyobrazení těch divů

vykouzlených rukou umělou Pro-

to jame opatřili pro naie předpla-
titele pamětní apia American Ke

kou v oai peněžní aouotavě od roku
1Í92 do 173 právě Jako yard byl
jedničkou míry délky Dle atříbra — Jíl po několik tdnft voláni
měřilo k alato a dle obou kovů mé byli hamcl pravidelně téměř k tra

public který ohahuje hlavnířil Ke viteken majetek tím dráhy Klkhornké na Nlchola

Jeho protivník m4 po uplynutí tM

minut Jl j#u mu dopřány k rt
tnyslenf }ronéti (dpovď řilajld
též 1000 slov Soudcové debaty jwti
W A Vincent Henry Miller

l'an Ilorr zahájil debatu a dle

úmluvy aby každý i ftnlkft napřed
objannil své stanovisko jež hodlá ob-

hajovat vysvětloval že předmětem
debaty bude otázks která zaujímá

výatavní budovy a mimo to AtlatZe zákon v r 173 byl nepráví úl kdei více jak deKet železničních
celých Spojených Států a mnjhépřijat kar aena požárem zničeno bylo a

Že před rokem 1873 byly oitncov pokaždé podezření bylo že cdieft poučení kteréž v žádné jiné knize

tak přehledně oláno není Mimo %!fj?y WjsA Sjiííny otevřeny neobmezené mžbě obou založen byl V atředn kolem 9
to mftžcm nyní poakytnouti čtekovů a že dlužnici mohli platit avé hodiny ranní vypuknul v místech i l inářům naáim co prémii Album

těch požár znova bvl vXtk vdluhy kterýmkoli? a obou kovů V01SÉ ruiiovKurt: tmj
mysle nejen všech občana Spojených
Států ale i mnohých jiných národa výatavnl a aice překráaná vyobraŽe dle bimetallÍKtíckého avatému p''orován tak že za v ča plameny zení budov a výjevů z výatavylil I L a- - 'i ji _ :

oyia nroomezena poptávka po obou UUM°J' royen pn iora aopauen
avěta Základem debaty bude kn(
žečka sepsaná p Ilarveyem a nazva byl kovář Jack Willu když od hořící

nu ith tki4eA

Nejlephí (Iríllia do vít b mlat

Kansas Indiánském území tel
Mexiku a iiaTii honiořskein HhWi

Jde přímo tltj

kovech aby byly raženy v peníze a

každý ii mobl nechat razit 371} gr
n& 'CoÍp'í Financial Scbool" v níl

a aice :

Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké aeiity rozměru IGjxM

káry utíkal a proto zatčen na pode
zření že paličtvl oněch ae dopoužtělp Ilarvey e snaží přesvědčiti lid utříbra aneb 23 a dvě deKetiny gránu

zlata v dolar a nikdo by byl řečenéSpojených Státfi že by vláda míla ve airean anazua ae elužba v

palcích obaahající 110 pře- -množství kovu za méně neprodal než
začít neobmezené ražení stříbra

poměru 10 k 1 zlata čemuž on ro

rodině Delwilerově na 21 a CaJifor
nia ul vyČihtiti átěnice petrolejem

Eallás Ft WortL Hillsborsza dolar
hodně odporuje a chce dokázat ie Že vůle platit kterýmkolív kovem WazahacUoWaco TemplO) g$Jkterýž viak neřraKtnou náhodou ně

jakou c vzňal a nejen že neboháKpĎaobila že byl používán lacinější

kráaných vyobrazení výjevů a

výatavy cbicagnké

Za doplatek 20 centů
obdrží každý kdo prvé dva aeaity
za prémii zvolil dalžl 2 seíity ob-

sahující též 110 vyobrazení a
tvořící a prvěíSími únlnÝ celek

Locklúrt Ilonrictta Sas Ilarccs rkov čímž e opět cpůaobila rovno díka v obličeji značně popálena
váha v trhu ale i na nábytku řkoda #200 přeKa

hujicí KpŮKobenaŽe jenl to v zájmu Spojených Stá

La Orango Dcntca Alrarado
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— To zde jeitě eebvlo! Těmtů jednali ntodvisle při Ktanovenf

"tříbra opět co základu měny v po- - kio} a T Jed Sokol do Weat VŠCClmy 4 SCŠIty Zdanila
rněru 16 k 1 ?niž třeba

I Point Neb dne 11 arpna ae I obaahuifef S2n 11
by bylo e

xiRf z: s í I ' ' KUPTE SIkat na líné národy BuvBv FliFrveu juni vyoorem zašleme tomu kdo nám tiská ied

takovéto jednání by přineslo jenom
zkázu na veškerý obchod Sp Státft

Pravil že v málo které knize nalezl

tolik ndání na tak málo stránkách a

nimiž by nesouhlasil a účelem jtho
při debatě bude tvrzení p Harvfy--e
v knížce vyvrátili Pravil že není

odpůrcem bimetallismu poněvadž

jak alato tak stříbro jsou přirozený
mi penězi viak tak jako kh stříbro
užívá při placení všech menších ob-

chodních požadavků tak hu zlato

zase lépe hodí k vyrovnání větších

bilancí Mimo toho tvrdil Že při

vyrovnání mezinárodních bilancí se

má používali obvou kovů ale pouze

věru zvláštní požitek na kteřížuionometalliam záleží v užívá noho celoročního předplatitele
ní drážního z dvou impnovanfcli PŘEPLAVNÍ LÍSTKYDoufáme přijití touto prémií

vhod četným rážím přátelům kteří
t }

kovů při úplném vyloučení druhého

hned tk hned ae nezapomene
Zjednána byla totiž ku dni onomu
celd vojenská kapela druhého pluku
pěchoty v kasárnách zdejáích po

si cht! zaopatřiti krásnou a trvaloua že monometalham jeat poprvé v do ámiu) z Cech
za nejlevnřjSí ceny od

upomínku na světovou výstavudějinácn světa na akouéku v užívání sádkou zdejSí ležícího a jeat to tážITADT Vyd Pok Zdpa to teprv od roku 1873 Jeat to
kapela kteráž při světové víítavě

nepraktické zařízení co stálý pro ze všech vojenských hudeb spolkostředek ku měření hodnonti není za JJ HavelkyPeerlcss Cook Iíookvých prvé ceny dobyla Pravíme
v jich obchodní hodnotě jakož i v ložené na vědeckých základech a jeat
domácím obchodu aby byly oba Tato kniha čítá 320 stran a otmapouze veproRpěch půjčovatelů peněz

celd kapela neboť dosud při růz-

ných příležitostech účinkoval! pou-
ze jednotliví její členové 1216

vrchního přejdavnllio Jednatele
kovy takto uřfvány Obchodníci huje 1200 navedení pro kuchyní aproti majitelům majetků a dělnictva

e zlatá jednotka beze vií pomoci
-- am a sice jak mažeme ujistili vel18 20 neb 24 mužů kdežto tento

na avětž by mí li m jejíti v meziná

rodní konvenci a ustanovili Ke něja
mi praktických a dokonalých Jestkráte na výlet vyrukuje v plné avéjiného kovu apůaobila klesnutí cen velmi pěkné úpravy opatřena nespo
četnými vyobrazeními a velmi noho

kém základě měny dle něhož by se aíle třiceti mužů Něco podobného

Itaima otavena v bJ41I od S do 11 a Hoe

ldre patoaI- - JT T Havelka
IUK Van Duřen tL

Chleatfo IMm

t" Sbore k Mfrblaaa Soalliara
B R t B(ra M

majetku a práce u porovnání a cena
měla mesínárodnf výměna díti Po dosud jsme tu neměli a proto zami v roce 1872 vyjma nahodilého dlně roztříděna slovem jes to tak

I 9 r
kud nebude nějaké takové dohodnutí vyntoupení následkem míatního vlivu jisté účastenství obecenstva hudby

milovnébo bade tím neivětsím ob
iokiao:na a dokonalá kuchařská
kniha jaké se obyčejně prodávajíucmeno tyio by to marným pro na některé jednoťivé obory

STEHzvláitě pak když sdělíme že kape- -jeden samotný národ dělali ni jakou PravS americkéWINOŽe klenání cen kryjo dobu 22 roků
následkem čehož ae přestala větáina

pofiuu aiy nabízíme tuto ku
chařskou knihu co prémii

úplné zdarma
SCIzměnu v základ? mřny vzdor všem

la lato přednese i čísla koncertní
mezi nimiž zajisté i čísla £ak6rh

LADItS
ostatním ani lid doma v řečené 6%$

os ! "':
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SI2E l)nl plO'a vaalprůmynlovych podniků vyplácet! skladatelů scházeti nebudou Lístek předplatitelům Pokr Záp Jelikož
koro v každé rodině obzvláště kdedo West Point a zpět atití bude

Au istav tento se atal velmi oaud

nýra pro dlužníky kteří náaled

adn-an- n a roy Tára

ZDAItM k pro
blédnntí aJlf pi a Jedl
aé arat aaiarlrk bodla- -

zemi by neuznal takové zrniny a při-

držel hy ne toho čemu ve my ku a

jinými národy zvykl Proto by to

bylo marné aby Spojené Státy e o

pouze 11 00 jsou jii dorostajlcí dívky schopny
jsou tyto řeči anglické bude tato

1 r ly M oena lata n- -kem kleanutí cen majetku tnuaeli

ataré dluhy místo zaplacení obnovit
prémia dojiata velevftanonG ran tory nástroi ku správkám 1 Ma-- aí Jaa II K pla

ft i-
-

_i _ iněco podobného samy pokusily to
a nové přidělat mmXfcoliiícíi pozor!

praTjn araer

Mrojkeat iarara aa f0
Ma vjrpadajl jkkopla
UI hodinky pro-Jv-

ba po f 10

by znamena'o finarčni sebevraždu

utrpěl by tím velmi obchod a nejvíce
Ze ku konci cikdo nemá a toho

užitek vyjma lichváře který penízetřída pracující Pokud celý vřt neb Není snad knihy a kteréž by se ' J " ' rPrf'IU ota--

půjčuje v nanoniiycn případech onemocnění
koní skotu dobvtki KLriWhn i 1 A WYs rutxiiic raiilntln

7W1 ) tiin v 11Které body v knížce pan Ilorr ne
f C Mj'"ini iiu au v

Pomoct Iřohlo niatmll m&iri --itl vepřového drůbeže atd tak vvdatnévyvrací ponechá pan Ilarvey tak ▼ 'hiiimii pro nu titr--
řuntnl f ř m 14k pnitlmeiif ftii k anh im-il- -l

Z? f! a fintrít lil í( tlMk JEllVV
tydoměnce že a nimi pan Ilarvey aou TVTr'r"v"vi "r"r" aumo rutyirn i ponauční cerpau da o íako ze

ta mén n-- tn pinrinu oo njrni platit kiuiiik I ''latě knihy pro farmera" rIIM NKV ZlUIlMA fctyí ti- - h hounltn anhblasl
Sto an a konrt tm II dnlná n nii~iA I V anize IttO D llcznclft mimn rn líKIT 49 t ully líllif DUCALO ILU (IrNa to zahájena byla skutečná de

většina nepřijme dvojí kov za ráklad

měny bylo by nutným nánledkem

zavedeni dvojí měny jak v knize jfst
udáno kI?Kiiutí zpít do náručí mo
nometallhmu etříbmého Porar 16

k 1 není ukutecný a poněvadž aiříbro
Jest lacinější zůstalo by atřdm
de ale alato by uniklo ze země

"Já věřím pevně" pravil Horr ku

konci 'že zákon v r 1873 jež jeKt v

knize p Ihrveye nazvváo "zloči

ri ltari f 1 Ea 12 ho tím a cUahiil I Mni ft k lAonf „lx_„i i
nátrJ na obracel uvaden a atol Ti neiuoci aobata Na otázku Horrovn odoovfdi

ueiiceinycn ponaučeni poth-- t

Ilarvey že finanční akola jeho ii-- mSatS Clark Ht ných v každé domácnoati kdež
mnohdy včasným zakročením ztrátaHSTDWxSm CHICAfJO II Upnuze allegoncká a že akutečná ta

Nejlepsí stroj n úmú sena Uovánaiézati by se měu
_

v každé
1 1 i_'j f

ková kola nikde ae neodbývala Pak
řečníci debatovali o vyavétlenf slova rahínf boul

ah M ÉÍ I 1 __aa# a"peníze" Pan Ilorr pravil že první
zákon atran peněz byl přijat kongre--

faiM-- a vSwhny boleli rnvma
Jické a neiiralj-- i ké Jft t bkJ
IH mazání (VnaúOilfi

aem due 8 července 178J5 v néml

cesze aomacnoKii ary vidy a v kaž-
dém případu byla po ruce "Zuttd
kniha pro farmerá" jeat pěkné
úpravy v plátěné vazbě o 345 atr a
cena její jest velmi nepatrná stojí
pouie llOO-Zasý- lejte

objednávky
a přiloženým obnosem na

IIOS POD AR OMAHA NEB

bylo naneacno že tednotka tifnět mi XapnidrjrevMfh lAániácli' ' r '—
tvořit do ar no monS rnl m& tt5WJll"" 'J"'ml'nm'u "? " '" au

atrii rrlxt
Kdk thrnmMCnt a má Strh ltli Ono na SI i inuu

j
—

j-- " " u Wi

nem" byl přijat po zralém uvážení
a že občané kteří tehdy zaaedali v

těleau zákonodárném věděli dobře o

íem jednají Já a knížkou onou ne

aouhlaaíui a pokorním ae co nejroz-

hodněji tvrzení v knížce obsažená

vyvrátiti Věřím že Spojené Státy
mají mít právě tak dobré peníze

jako jaoo každé jiné zemi dollar

zaplacený chudému má míti tu aa-mo- u

cena jako dollar zaplacený bo-

háčovi a eyatém peněžní má býti tak
tál Jak ae dá jen nejlépe ntvářit

Oatatnl velkosti mají být zvýíovány
ápln? vjlrílll mmaliamna

iKlIfKtt V f ílllf h Hrlí ATBarria-- OCILK a

Staé krfal aariv Itkajtel mV decimálním rxřáilkn Ik v v' — — — - ¥ I Zaýlete peníze de ataré vUtl p Ama
rleaa Eiprea í e aioBey rdrrrh

lot ňd!i uf hr „tiir4 e
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