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Hodnoty

9 ppoÍM ulonžl ta (lioiý pro
(ředk výměty

Tyto dv &koly prníi jo ímI ibi

povIJy tiřmířfté roidíífiy! To by
mH kallý lofti vžly na parnfti
tlicfli finanční utáci dobře rotu rn A

ti Aby pni rnltl býti ínřílki-i- o

hodnoty muii patrni 4m tijkou
hodnotu míli neboť hodnota nedá

ni mřřiti biilm jiným nežli iae bol
notou jako délka délkou váha vá-

hou V tom umy
1 u tfdy výra "ala

ti ména" pouie tnamená le no

hodnota tbožf mřří dle tlata a le
olovo "dollar'1 pMutavuje takovou

cenu jakou má 'J3'i2 grána tlata

koupí dva hnile píenice

takový dollar koupi 70'J grány rytího
tříbra uplití utravu a byt na dva

dny Jettt to ťdy doUar tnaAnó

hodnoty — koupí 6kráte tolik tbožl
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republikánského Mpotfsby by bylo
#o ciJm fkMf ffpiiblikáit

ktM phyhttji o vliilvl trsny
ivé r l)Uwir MiřjřUn I ívli-n- i

i to vísk ale poóitsjl Jíní do
mI
jr republikánsko' Wet Virginii

Kin4 n#fí Klrka Nsthř #í

J#t pak správným odhadování lo ři
ono tu JUtý m přee jn tňtáá Je v

kaldJm páda Wtiina nsbude Velkou

'A poťálku ovJeirt předpovídáni byla
vltsina dslsko vřilf odtrJrnfm

stála třibrřkfch o I ttrtny re-

publikánské situace valné se tinéni- -l

nsloC tím několik stála ucíníno

byla bu! óplné populitickýml de

mokratbjkými tub aspoft máty o

chybnými kďelto před konvencí st
louimkou vsím právem do řtdy slá

tá republikánských počítány býti

raobljr

Z fýío uvpdt-DÓh- dcinaiuu ntr- -

nm Jest le t tl&t republik4nHký
oeot jiotítin lálný o Jeboho vfrno
ti ku utřsnS by b v Dejruciiíím po

chybovalo Mimo tobo dlu!oo do-

lítali io vyhlídky dobrými jsou na

vltříitvl ve WťHt Virginii kdel jak
tlafaři tak i ochran&fi v převilné
vČtiíoi jou Kansan tóldle dochi

íojícfch ipr4v vyléčen jent již z

třeítiní populiiiUckébo a Dioino

oček&vati tam vltřmtvl lístku repu
blikátiHkébo aluSnou vtlíinou No--

branka etila roku 1892 kdy rcpubli
k4nó nřkolik otátu pochybných itra-til- i

v řad&cL rt"[ubli ť irift a vdor

tomu )tí kandidát demokratický z

Nebraitky pocháií a žo mimo demo-krat- u

i populUté a po případů i

Btřibrařfttl rcpublik&uó blanovat! pro
niho budou možuo tvrditi že i letg
vřtňinu pro líntck rcpublik&nNký

vrhne

Po uvážení všech tčcbto okoluoHtf

možno tvrditi ie i boje Htrana re

publikánuká vyjde vltřinř neboť

každý poctivy mu! anařiti ne bude o

to aby dolar plnocenný nad dolarem

inehodnocenným svH£sil Aby ví'

tJiství toto bylo tím jiHtřjéím dlužno
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Ktroi ivotíts? 'Myli (elpvator) v

Míi CHAMPION jMt krilký rni
fiifirtý kbi s plifeitkit jtoti dIpko
ih Otllf nctUl rm ve zdvíl a
protdbA t#j a lfteji i!# u které
bokutl Jinlio VřiV Hofjíí pIUii-k- o

jpst tk illwoo h přlnAtí pruvl
cl#liié a stejnoiiiériié wiwkaii oldlí k

tiiu(ifjn ňi trojí

Elevater IIAMPIOM'

Klerutor Jlnýeh raxafúz

Zdviže jiných vazačů jak patmojsou
příkré a vysoké

Ku příkladu máte 300 lb těžký
kámen odvalit! z pole co udřláte Na
lozíte sl ho na záda a
ponesete ho nebo užije-

te dlouhé páky kterou
ho odvalíte? Tak jest
tornu u N KW CHAM-

PION vazače neb tarn

jest výstředné kolo pákou které
práci kdež jest téžká

Toto jsou novinky na samovazacl
NKW CHAMPION má vSechnv dobré
vlastnosti Jiných vazaéů a má Ješté
celou řadu jinýcli předností které u
jiných strojů nenalézáme Dříve než

koupíte stroj prohlédnete si náš
Jednatelové jsou ve všech vétších
osadách

The Wardcr Bnshncll & GIcssncr Comp

Vyrublt-- lí CHAMMON vau£i a aakaelob itmj°a

Springlleld Ohio Chicago

"The Warder Tluabneil t Co'' w_
rábí Champion samovazaěe od roku
is3 Zároveň udržují v iednatelnách
po ceié zemi části strojů ku správ
kám Hlavní Jednatelna nalézá bo v

Council lilu (Ta a ti z našich krajanů
kdož Omaha neb Council MhiíTs měli
by navštívit! pfsárnu v čísle 115 So
Main ul Council lilufTs la kdež
bude Jím řiditelem p L Á Devinem
vše správné vysvětleno

hledají se )doalI4 k prodiiváot obra- -
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idlka dnant IIIut an bsad a xn4li't Ifio na
ork OA S tíiUuTtiutnnítl'aul Utnu
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Pánům ťířcdníklini spolku

Úle tni (obchodni) knihy jako
Ledgert Journals' denni knihy a
nnt od J$c nahoru u Pokroku
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I

výmífin ibolf K Iffni nořit třba
drah'MfinýÍt k'vA ktr by pMíií

íatýw lukt mm přilit mnoho aa

tPtd třitily proto 14 ohhovott

uini Mp hodí pouhá náhražky ea
nyili kovA ktř)il obyi!ijo4 bfvtjt
papíry Ty jou lehké a pohollná
a l jou to vidy pMm náhražky
kovftv { 1'apír inft} býti oběhovým

protředkm al nikdy ttn inřMtkun

h'xlitoty! VJdyř ani laVInti povinu
nutí nluhujíe( hodnoty nemá Ale

právé ty papíry v obíhá pomátly né

ktrýru lidnm bUvu Oni upooinMÍ
na ty dva rotn4 úkoly penét a odlou

řív papír od kovu jeli nahraluje
uréřill le ten papír aám má holnolu
kovu kterou prý mu dala vláda!

Tento oudný omyl zavedl lidi ku

grýnhekářttvf a k lacinému nlříbra-ře- ní

l'ravírne!i tudy le ta neb ona že-

rné má zlatou mé nu neznamená to

že má veflkrze zlaté peníze nýbrž

poutě tolik le v té zemi hodnota

prodejetiého zboží méH ae ve zlaté a

vyjádřujo ae ve zlatých penézích

Při tom nikterak není nutno aby
aarné zlato bylo v obéhuba aby zlato

vfibeo v obéhu bylo neboť jeho ruUto

obyčejné zaujmou zlaté certifikáty a

noty (bankovní nebo mátni) zlatem

Kplatné Kde ee zlatá mina udržuje
jako na pr u nátam všechny peníze
zlaté stříbrné i papírové jnou stejné
ceněny poutyadž zlato je niéřítkem
a výkupním penízem

Slavie o dem platformě

Přední tento čatiopi demokrati

cký kterýž doHud vždy za véc stra-

ny neohrožené dřevue lámal přiná
ií v poaledním ííhIb svém o výsled-
ku národní konvence demokrati
cké úvahu následovní pro stranu
tu ovsem nepříliš lichotivou úvahu
z níl vsak vzdor tomu dosud nevy
svítá jak "Slavie" zachovati se

míní zda totiž i na dále strané zá

sady své tradivSf otrooiti bude
či tda zachová no poctivé a dle

přesvédéenl svého z každé řádky
ďýsícího strany té se zřekne a pro
platformu druhou poctivou se pro-

hlásí PfAeť následovně:

"Zasedání demokratické národní
konvence v Chicagu je skončeno
Ve mámení stříbra t osudné Šest-

náctky pojde strana v zápas volební--

— třukla so tedy JeíTersonových
tásad o plnocenné mřné a do té

míry podlehla popuMst&m No
minace dopadla pak dle toho: na

vržen oviem stříbrař jeden a

stříbrařd Bryan a

Nebrasky ale ten není demokrat

nýbrl populista Koku 1804 veřej-

ně vystoupil a demokratické strany
a přihláiiil se k populistflm Přes
to vin liryan vyniká schopnostmi
nad McKinleyho který je také
stříbrař ale zbabělý
První část chicagské platformy

kde ae vyčítají demokratické zása

dy svobody rovnosti a spravedlno
sti jost výteěná ikoda jenom le
několik odstavci následujících se

a nimi neshoduje Konvence aa--

afitrifM mimvii iřot
Hmnn b

řn poíhpl4 právo kdyl vy!ot
la ttjtf mit:hlirk4 dti4ty I áVl

n ivoUf4 a na Jjíth mínto doa
díla lidi kuřf (xl lilrté ani ti

ryehlo sbnbnované konvr-n- lál-ftýís- h

povířjífíih Hild nernlli!

iSyti to dbr Irmi a stříbrtři ve

své divoké shiie pojiatitl si dvou-

třetinovou vřtiin ) proti vJpmn

právu utnati
Celnf plaňka je nápadné krotká

- plaňka u dani s příjmu chce ji
tavésti rte opravou ústavy nýbrl
nánlnou tměnou nojvyííHfho soudu

spolkového — ale nejhorSI Je pian
ka finanční která opakuje celou

řadu bludu Coinovy finanční ikoly
Není pravda le první mincovní
tákon uoinii stříbro tákladem mě-

ny on ravedl bimetalisra stříbro a

tlato Není pravda le akt a roku

1873 přijat byl bet vědomí lidu
Není pravda ie ilatá měna je sou

stava britská: ona je to také sou

stava stejným právem německá
francoutská rakouská italská tu

řecká atd Jest pošetilé chtějMi
stříbraři tákon proti alatým kou

trak tň ta — kontrakt jest u nás svo

bodný Není pravda le národní

banky vydávají "pěníte" neboř je
jich noty nejsou tákonitým plati-

dlem a nikdo jich nemusí přijí
mali nechce li Je pravda že

spolková ústava mluví o "zlaté a

stříbře" ale ona nikde nemluví o

Šestnácti k jedné Prohlášení

plaňky proti bondňm jest nepo
čtivé Nechce-l- i našo vláda své

dlužné papíry zneuctiti a zamítnou
ti musí se v čas nouze dluliti aby
nezbankrotovala Celá ta finanční

plaňky jest od začátku do kraje plná
finančních blud&v

Uryan jest lepší a schopnější
kandidát než h McICinley aie ten

má ohromnou výhodu v tom le

stojí na zlaté platformě ao je sám

stříbrař Proto má Hryan prama
lé vyhlídky na zvolení Celá řada
demokratu kterým úvěr národa

jest nad prospěch strany pojde

proti němu
'

Dobrú dobytkářská ťurma
Jest lepíi než zlutodol

Vlastním přes 100000 akrft ncJlepSích
noxu mku v Aineriee k chovu dobytka a
HniíSenlio polnfenf liohntit pftda cenné
legy zdravil klima tiojnoNt diiAto a vlá-

hy knÍHiu1 notfiťky proďkHitcí kuilfin
snierem Pozemky nulťzajf so vo velké
rcHkc osmiu v poblll dobrých trhn y

Školy atd 1'rodiíviíui pítzeniky od
:iOOd- - 10(Hakr které vzdělány bu-

dou mfti cenu 9'JO &l IlOO akr Mírné

podmínky a dloubá doba sef kťtrif tak žo

kady inno roIič zaoputfili dobrou far
inu a pohodlný domov 1'iilďto hned
dokud iwllenšl tutemkv iež irod:lviiin- - 'O

iiejHou roebrany aneb sl zakleto o

kniiiy Hpmy a mapy pozemky tyto popi
sující zaSle zdarma is-- t
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U#to ANGLICKY !

lad vl -- )Up lára o ! Jk4 vallki -
bod 7 n ního k)l kdyl t aullckr bnj tik-

ali U M p micko k nDnl M UU dl- -

inu HH ) 1'raktiťkA jikola antrlh kého
lazyka ci4 dílo t-- io vyii t ii uioh
(vlkm STO tltnu v-l- pikného Im) itojl
pont ]0U 4 UI 1114 a Ulfí bU

Mo Kdo M af ní přihlásí diUa t-- rk

éUU ed KÍitkB Kdo lUlo rdkUdí nřnl k
anglicka fot I ba alkdy ín al

l"to eaant dílo boaodkladai bbjada"]!" Adrcaai

Ant M Ifoukup 6'J'J Throop tit VhÚAyo
JUtHOtt

co rakcudká koruna nebo francouz

nký frank 4krát tolik co nčmecká

mtrka a a 5 krátě tolik co turecký

pianlr
Z mřřitko hodnoty jak praveno

hodí ae jen nřco co hodnotu má a od

pradávné doby bývalo v tó přiciuč po
užíváno drahých kovu tlata a atříbra

sice proto že jou drahé a v malém

kouttku obnahujt in5:iou hodnotu

Papír ani kuže nehodí ne za měřítko

hodnoty ponévadl jitou pří
1 i A laciný

Také jiné kovy (mimo platinu) xotva

by ae hodily za mřřitko hodnoty jak
lze eeznati z této pomírnó tabulky

jejich cen dle váhy:

elato 1

platina 3$

etřtbro 30

nikl 71

cin 012

tnřď 1090
olovo 0360
železo 00880
Z této tabulky jeet vidéti pro5 ho

na př železo nehodí za peníze —

byly by přilií třžké a prou právé zlato

a mříbro ae ta penízo hodí nejlépe
NaSe nákladní jednotka zlatý dollar

jak jnme nahoře ukázali má vyHokou

hodnotu a nánledovno také vynokou

kupní aílu — a proto snad ae nelíbí

atříbrarom kteří chtéjí míli dollar

licinťjSí aby prý jich clovčk mohl

mítl víc Co chtéjí atřibraři? Aby
"dollar'' ae atal lacinejíí aby měřít

kem hodnoty nebylo zlato nýbrl
třtbro Kdyby oni zvítézili bu Je

rUvo "dollar" anamenati hodnotu

obnaženou v 371) gránech ryzího
nlřtbra — tedy hodnotu o mnoho

meníí nežli iu& dneSní dollar který

koupí 702 grány rytího Mtříbra Ta

kový dollar by koupil jen 1 budl

píenice a atačit by aotva na jeden
den na atrava a byt Byl by o plných
48 procent ledy ba mála a polovici
menif nel-l- i je dollar nynřjií Zkrát-

ka byl by to vlaatnA tcela nový peníz
hodnoty o polovici nil&í než nynéjií

'

db&li o to aby každý republik4n při
volbo povinnoHt avou vykonal a aby

každý jemuž váleli na tom aby úvfr

a dobři povčdt Spojených Státu byla
uchována hlanu svého pro navržen

ce repeblikárinkó odevtdal

Čechové a jejich xápaH o amo-aprA-
va

Nákladem IVkroku Západu vydá-
na byla v brož Ji ce přednáška pod

výe uvedeným náivem ktrrou při

Íiravil p
Lev J 1'atda pro litorárnl

Atorovy knihovny v New

Yorku a upravil pak pro niMčnlk
Midland Monthly Tento fenky

překlad přednášky tvoři brožůrku

40 ftránek obnahaifcf vyobrateni
Jana Ilona Jana Žižky Jana Amotte

Koreenitkého a Joef Junmana
Cena pout lOct třeba v kolkách

Dva aeéity mřulčniku Midland

Moalhlv obsahující tutél přednáško
v aoglicině aa 25ct

Pokr Západa Omaha Neb


