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Ví rtit: I) Ovlom ft Jsst
k lyf biidt mítUk {mt prostřsdkft
To alt není I4dn porovniid s p#-fií-

iVnlit plall pro Jednoho

Jko pro druhého a mají a rnul
míti stfjnoa tnu pro vítchny
lil ia nárn kdyi bud míti ptníit
juA na třída a ipatnJM jiná
třída IVníít nejsou Jn k tomu

aby sn ta ně prod4alc nýbrl i

k tomu aby se kupovalo a proto }

MpoiMd aiy byly dobří aby far-m- er

i dělník I každý jiný co molno

nejvíce ié si opatřili mohl po

třb I pohodlí životních 2) Stři-br- o

nenaléiámt v kapse každěho

chudšího i bohatilho proto Ze by

bylo lejíím než jiný penít nýbrž
jen proto že ta máni peněi jest
ho větší kus Zlaté dolary by byly

přilij malichernými a drobné v6-be- o

bychom nemohli prakticky po-

užívat a potřebovat a proto jen
volí so stříbro k tomu účeii tak

jako měď pro menší ještě diobné

Vsak tím není řečeno že by bylo
výhodnějším aneb že by měl lid

po něm toužit a bažit a přednost
mu dávat Naopak kdyby bylo

pravda co praví pan dopisovatel
pak bylo by tím více tapotřebf a

veled&ležito aby ta měna která

nalítá se v rukou lidu víeobecně

sejména podržela svou plnou codu

tak aby ten kdo ku př má pět do-lar- ft

ve stříbře mohl koupiti ta ně

právě tolik jako maže ten domněle

bohatý majitel tlaté pětky koupiti
ta pět dolarů ve tlatě 3) Sku-

tečnost nepotvrtuje domněnku pana

dopisovatele Jak jsme již minule

uvedli bylo stříbrných dolaru ra

ženo od roku 1870 ta #4 22000000

(nepočítaje neražené stříbro v po-

kladně) ale i těch ponte ta 00 mi-

lionů jest v oběhu a ostatní leží v

pokladně vládní Ta tbraft tedy
jqflt tu proti tomu domnělému ne-

příteli který viak straší poutě jen
v hlavách přepjatých stříbrařft 4)
Co docílili druhdy růtnl vládcové
čeítí mícháním mědě do stříbra to
chtí docíliti stříbraři svobodnou

ražbou stříbra nyní totiž tnehod-noce- ní

Přimichováním Mm dáte

tím víco mědě docílili toho Ze pě-

níte měly čím dále tím menfií hod-

notu čili cenu vnitřní skutečnou

Jmenovaly se groše avšak neměly
ta tolik ceny stříbra jako mívaly

dnkdy neměly tutéž vnitřní hod-

notu Teď ovíem stříbraři nena-

vrhují míchání mědi do stříbrných

penět nýbrž navrhují aby bylo o

volné ražení stříbra a to

proto že váha stříbra dolaru ne-

rovná se cenou obsahu dolaru tla-tib- o

nýbrž má cenu jen poloviční

Natrhají tedy aby se ratily stále

pěníte pod jménem dolar mající
však cenu poutě jen pul dolaru

tak jako druhdy činili králová če-

ští ratfce penise jež stále Ještě

natývali groši jež ale cenu a hod

notu vnitřní dávno již potbyly ft)
To jest právě v čem se naši stří-

braři velice mýlí Kdyby chtěli

jeti do Mexika se přesvědčit tedy
by brty přišli k jiným náhledům

Také tam bylo druhdy volné ražení

lata a stříbra a Jest v aákoni až

posud Viak proto Ze jest nemají
um žádnou slaioa mina nýbrl

ponte jft i výhrad afffhrftot i

fdfíiři
na ířiadá Jsoucích

lam Mil lidný bUinf
kUrý by komtkollf dl m stříbrný
dolar Miofcollv takové mftoMví

Jako dá M lUlf fc lf ftn stalý
řnlt doma I li hranifml dostal
d stříbrň' ansb koupil dfJt4-so-

tolik ř? it stlíbraý dolar N4

ldk toMřto a ftobfnstrh' t

Itni stříbra v Mtiíkf byl jdirorsn

p'ii J#n tsft f ilitá mlat byla
i im4 vypKMrtt ffif by mísilo
1 1 oviorrt tak4 st4ti s tím toliko
rotdflsm l f Mik'i pMH do-ht- i

mny kt spatní t iltt4 ke

třlbrné pořiři4hr# kdlti my by-

chom nyní chiAf i riism i ivlti
ralbt stříbra Jtylo by

to krkolomným skoksns flnaniním

při hml by ml vs4křM rdr

ho a prftmysl vsítí i sté N#

pm hybné fe bychom ftshtli slyisll
o "pa'Íss4li(ísntovýeh" doUrsch

kdyby v řooe 171 ftsbyl dolar

tříbrný vypuštán ie stínáme min--

rf ale dojíta bychom slyštti o
"dvoestot tntovýeh" tak Ja-

ko Je maji v Matika Milí by-

chom tHil minu stříbrnou jako
tam dllili bychom ln dolar stří-

brný na sto rento ale ta ilatý by-sho- ti

mnsli diti dva stříbrné 'ioo
ntů r) Jestli na tom pranlo

nttilelf proč tdy vlastni usilují
stříbraři o neobraceni ralení siří
bra? 7) Naopk ikušenost nis
poučuje le bychom moseli míli

mini penéi v oběhá totiž o veške-

rou měnu ilalou jak při imínce o

Metiku svrchu uvedeno Toho dů
katem Jest Jíl to le ač od roku
1H34 do roku 1873 měli jsme vol

nou ražbu stříbra i tlata stejnou
měrou a ač stříbro v dolaru obsa-

žené mělo cenu poutě jen o tři

centy více (průměrem) nežli tlato
v dolaru obsažené nekolovaly žá-

dné stříbrné dolary nebylo blátnA
kteří by byli vtali ta 103 dolary
stříora a dali si i něho ratit 100

dolarů Ten rotdll tří procent po-

stačil úplně vypudit a oběhu měnu
dražší a ponechat nám jen poutě
měnu levnější Jak mnohem spíše
by tmitela nyní oběhu měna tla-t- á

když je meti oběma rotdíi pa-

desáti procent! 8) Nepravili jsme
do nynějška nýbrž do roku 1870

0) A přece horuje o to aby tapu-ten- a

byla měna lepší tlatá a tfi-stal- a

nám jen stříbrná 10) Te
také není naše vyjádření 11)
Ano prací ale ta práce musí býti
dobře placena Že není placena
dobře v minulých třech letech i
toho nenásleduje že na tom nese

Jakékoliv viny to že nemáme vol-

nou ražbu stříbra spíše naopak
Pan dopisovatel nepodává nižádné-

ho důkatu ani důvodu že by nítké

ceny jež po minulé tři roky pa-

nují bylo tavinilo arušení volné

ražby stříbra před 23 lety Jestli

nějaké důvody neb důkazy má
nochC je podá ale tároveft nechť
nám vysvětlí proč jsme nepociťo-
vali ty hrotné následky toho "tlo-činu- "

t roku 1873 po 15 neb 20 ro-

ků předchátejícíoh nynější vládu
demokratickou a provádění demo-

kratické politiky? Proč od polo-

vice let sedmdesátých až do r 1803

tišila se terně nejvitšímu možné

mu blahobytu a při píli a šetrnosti

prospíval bet výminky každý jak
dělník obchodník farmě r i prů-

myslník? Kde tůstal ten tlopo-věstn- ý

vliv toho tlopověstného

"tločinu" t roku 1873 v oněch le-tac-
h?

12) Proč pak odvolává ne

pan Voráček k cenám nynějším?
Proč nebéře ku přikládá aa náklad

ceny a roku 1R91 aby dokáral Ze

ceny všech plodin klesají a stou-

pají se stříbrem? My ku příkladu
shledáváme v úředních výkatech

neomylný důkaa n klamnosti do-

mněnky atříbrařů Posledně vy-

dané číslo statistického výtahu

rotu 1895 poskytuje nám na strán-

ce 411 následující číslice o cenách

r&tných plodin a výrobku v trbu

nswyorskim
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Ur by bylo vírt pohodlí rte! v

tom ta #to tisfa Ale i tííi ďd
rů ) oby III f- - if nl lilni Ji
ril připustím Jt Upit míl v

kp ilttý dvatibdtr n# 1 1 1 siří
brný ilnliř Htfíhro Jfii #n f

rU Hh li la rot#f J stMorni
wn mul lídtm Hfj(r ro4fřsn
i ) Kolik li li byste našli aby ne-

milí nijiký tff stříhrAik třeb tn
I yl Jen de4k mnoha li byste jich
n%lIi nby milí v kpe ilalo?
Volnou Mlhou stříbra by m dala
li l i te řipjlri( ihraft do ruky proti
fstiilním monotolftm HiMbr4
mina tijr byl tak roiÍřeri4 mtti
lidem In ljr nebylo molno penise
Uk snadno irnonnpoliiovsl nt
stříbrná mina se rdá lak snadno
stáhntut i oběhu jako tlato i)
Co se tich českých grošů lýce n

tfth mnoho nevím Já jsem J!

rokft stár t Jem v Americe od roku
185! Ale Jestli čská groše Jak

pravit-
-
kolovaly v celé Kvropi co

měna dobrá tak ]o nich neměli
měd míchat a měli nechat

groi tak Jak hl 4) Tak jako
naíí (4konod4rcí mfli tu-tha-t utři

hrný tlolar na pokojí a nebyl by Jo

dnen lidný nlyM o 'ich palen4li-centovýc- h

dolarech Ye thpy
hould bavo let w enough alonw

6) Třiteló nlříbrnfi miny neehtí
míchat vlc mědi do ntMbrných do-lar- ft

oni chtí jednodaíe aby mři-brn- ý

dolar byl aákonitým platidlem

JakbyldorokH 1873 Pravíte že

jietn no mýlil kdyi jmim napnal 2e

tříbrnó dolary jsme méli 2e laem
roél napnat že je teď m4me AI
do roku 1873 byl utřlbrný dolar

plnocenným dolarem a tákonitým
platidlem jako xlato a na torn ne-41e-

docela nic mnoho li jich
bylo ražených aneb v obřbu (J)
Ilyl to dolar který mři hodnotu
nim v (tobř arovna jako ilato
Dnea je stříbrný dolar Jako papíro-

vý oba ty dolary Jmou splatné tla-te- m

Jentli máme sa 1513174338
stříbrné rařny v občhu jaký rot-dí- l

by to dělalo kdyby jrae to
atříbro viali c oběhá a dali na to
wíitto papírové peníie? Zcela žá-

dný neb vláda mfiže vyplatil tak
anadno ilato aa papírové pěníte
jako za atřlbrné Když vy budete
mít dvacet Htříbrných dolaru a já
dvacetidolar papírový a budeme sa
ně žádat slato vláda vám nemaže
dát ani o jediný cent více aa to
tříbro než vy mně aa ten papíro-

vý penía Tedy co je plátno ho

vořit o torr co nyní máme stříbra
v oběhu? Kdybychom byli měli
atále ivobodnou ražbu atřlbra tak

bychom měli v oběhu 4513174338
více peněi tak mohlo utřílro tvo-

řit tálohu a vláda by ne neraunila

dlužit tlato a teď by nemunila pla-

tit miliony úroka 7) Trávíte že

jíte od roku 1861 v této aemi a že
mfižete na to přínahu aložiti že aa

víechna ta léta jíte ani jediný stří-

brný dolar neviděl v oběhu 8)
Tak ne přimáváte že to nebylo
mnolittví itříbrné měny co vedlo
k aantavení stříbrných dolarů ani
nad proto že by ne-ně-

li plnou
cenu když nebyly k uhlídání nikde

jinde nežli snad v ubírkách vtáo

ných penfffl? Tak byly atříbrné

dolary vxionřjíí nežli tlato? A to

bylo přece již padesát let od té do-

by co Anglicko tantavilo svobod-

nou ražbu stříbra Dále pravíte

jestliže soudím Ze Hpojené Hiáty

by mohly dlah taplalit samým
stříbrsta ! by ho mobly samým

stříbrň nsm4 eodiUtl a cnami na
lích plodin a výrobku a ft pMíiny
toupiftl i klssiftf lýtlhl ili
jinými od siříbřni otáiky roidll-ným- i

proto taki nn( třsba pou
ŠUtl se do roilxři Uln vM a do
ksfóvati líf-hos- t lvrin( pana dopi-

sovatele lísklí Jms ovŠm jít
minale fe přtd ós(ti nb patn4tí
lty nemilí Jmt rilsnl stříbra v

pomirii M ke I totil ftnobmeitni
raltní lak jako ho ntmime tď
avšak ftny itbdy byly mnohtrn

Itpší a ft lodff rttmŮlt býti Mi
nou nynljšícli níikth cen ft nnl
příčinou prč farmtr mii dit ta
stejné mnolství ptnit dvakráte to-

lik pštnitit kukuřice a vfthte vše

ho co má na prodsj nl dal tehdy
ansb Jíii před čtyřmi roky a It
Widy příčina dlužno hledali jinde
dlužno hledali jí v té tměni která

byla učiněna a nikd jirule To

nemůže pan Voráttk vyvrátili ani

fádný Jiný stříbrař alt to ovšem
nevadí aby ta samá věc se stále a

stále opakovala jjko pohádka o

Červené karkuice Kdyi se vede
o něčem sor neb roiprava tedy
musí vždy býti pravidlem to Že co

kdo nemůže vyvrátili musí utnati
ta pravdu a nemá to tnovn ohřívat

jinak by debata nebrala žádného
konce

Irwin Pa 0 května Ctěná redak

ce! Jiyl jsem členem Katolické

Ústřední Jednoty po jedenáct roků

a po celý ten čas jsem jí podporoval

příspěvky i pečoval o její šíření a

tískávání novech Členů Letošního
roku na jaře byl jsem nemálo pře-

kvapen dopisem pana tajemníka do-týčn- ého

spolku že prý mám přijet k
svaté tpovědi a donést vysvědčení Ir

jaké osadě patřím Ani jsem tomu
nemohl rotumět že by se mohlo od

dělníka poradovat aby mimo placení
ku spolku kteréhož je dost a dost

ještě také musel připlácet na věci

vedlejší se spolkem a jeho výhodami
nesouvisící totil na kostel a a místo
v něm Dyl jsem vybíten abych

platil padesát centů měsíčně na

kostel a v něm pronajmul sedadlo

ta ♦} 00 ročně a vyhrožováno mi že

jestli toho nesplním budu prý vylou
óen at jsem clen starý aneb mladý
ať mohu neb nemohu kostelní pří-

spěvky v obnosu $1200 že musí být

placeny Když prý ala taplalím
kostelní příspévky že budu připuš-
těn ke stolu Páně a mohu tůstati
členem dotýčné jednoty Duchovní

správce v Allegheny ohlásil t kaza-
telny že každý člen dotýčné jednoty
napřed musí mít taplaceny kostelní

poplatky jinak že nepřipustí celý

spolek ke atolu páně To se mi-přec- e

tdá být jen příliš mnoho když mimo

úmrtních poplatků a jiných příspěv-
ků měl by mě spolek stáli do roka
11200 extra na vydržování kněte a

kostela Když by mohlo tohle být
kdo by mohl bránit katolické ústřed
ní jednotě aby estanovila vŽJy na

deset členů každého čísla kněte a

ubotf členové kteří dosti těžko shá-

ní a schrání na ty nutné úmrtní

pop!atkyaby ještě vydržovali takové

ležáky Jestli takhle bude ústřední

katolická jed nota sobě počínat v této
svobodné temi to asi bude špatně

pokračovat Já považuju ta avou

povinnost abych dal na uváženou

aby ai vtali ti kdo chtí do toho

spolku příklad te mně Jedenáct
roků jsem byl členem dotýčné jedno

ty a oyní musím se stát Alsnem Jloi

Hnrrah pr ťrlpph? ťwk

Pamatujte že Chicago Kock
Islsnd & Pacitic dráha jest jedinou
linií vidoucí t východu přímo do
Colorado SpriMgs přirotené to brány
do Cripple Cn-e- okrsku

Colorado springs leží na úpití
Pike's Peak na východní straně a

Cripple Creek je částí jihozápadního
svahu Pike's Peaku a blíží se jt-h-

o

tápadní čáře

Z Colorado Hprings naskytují se
vám dvě cesty Jedna po Midland
dráte Ute průsmykem pres Summit
do Cripple Creek a druhá po Denver
it Hio (trande dráze přes Pueblo a
Florence do Cripple Crrek Vezměte
Grcat Rock Island Jioute jedouce
do zázračných těchto zlatých dolů

Mapy cirkuláře a podmínky na po-
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