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pmu I a' hen pitiujfl
ftí řtorii f'ti to 1'řoť I"

v4íft# í 1'řotm tu primy! tu hti mn
flm'diMlf k'ťi 'opravo'1 e Ní l'fto
I (A hn a po lřiikifo#l iřlif finy

"I- - ll nt I M- - Kiřúy dí

I roj!ř lim rnedm ddntkl J

fibřika — 4 tnj říoi í" J to

( rit l# — tM jnily ty
řil-nk-

íiy aby noA byly ivny a k to

mi ji itpoiřuby hojné v

iMot" U N

íy # f)d'MlftO'l ílo fjbřlj'1 liřo

b'l- - le 11 k af f pJrrhý fy f
Ur bn J vr4i Jn polovi'il 1'řfd
l- -o a jo My fibriky ij a pfiíe
byly v ohbu aí Jm# ijH
riío iltto tflhro a papíry vin v

#íjrií friií — ale th ly inli Jm#
tťí w Ar im mini kfeřou ut m
ifti'oe

"Jen pHiliifm útyfint a li--
i

hářftm ilaM ) N

A proto ly ú vlky b#rik&

"A tu při h'rl vilíká tf iiiiona

JnŽ inda rt ř l jednoho i neJ

íílSft h a i'fjili bftnjifih muŽrt

'lovéreiftvii Abrlimi fineolna
a dl ž rmiítl tftuut viecko při
lnt(mn Dutin N

Pri flarúu iik ťť ale ie při
iitarro j k j ! Strana Lincoln a

(Sranta a (iali'dla hc tutéž podi-
vou iii nu která byla ta nich a jaká
jti ponud ale hce fároven to co teď

nemáme a tle postrádáme — tu "ta-ro- u

ochranu celní a n ní ten Marý

hhlmhyt Strana popokratická chté
l i a hlibovwli řed t roky tniínu a

provedl i jí ale lid pjtnal Že každá

tničii) není litu nou k lepH mu

"Co je lepá!: blahobyt boháčft

nebo blahobyt lidu?" Děnu N

lllnhobyt ví obecný !

'Kdo chce aby tuno tkvčtala

přUpéje podb sily své k blahobytu
iiejAiriích vrstev lidu" I) N

A k tomu cíli mají posloužit: i[iat
uč [ eníze ?

al#dJId lfinfitl
♦AirltUn mjiUAi trna im( po
krok Zl! "

KiHftt Slovtdh vyveibij
#sřlUw f lř4ftíh kin oltlo

♦ Jih tfrvch řnfoho Iďikti i

Čtenářové "Utrroiokt" ( Jií k 1 1 j#
larUurtem

O lom Mfnf)lírn vjíitlku I Fin

MT't fení vtl I' Z I topj
IU" h třmi If Inf h

lun jk li "Wfři l llfi r r#
MMtoA dokáttl a timlt-- to ilin
fm m popírá — M olftjřmw na

1'iWI tíMVfatn J flanek 'inrn F
N l dne rt Menu přinesl"
'W I!" tlř 17 srpna lhal Ull

'o bttoho ťaopi fHi'iI to tylo
jr jTiutft doltl přímo t I n IJm
ífl 9 arpril Ibíl ) bn I ú lif

spolupracovník to 4r A 4iii Vlil
nortién vtřiht kín"'ftd dna

avefsjntja dopil it xUfii v koti

Cořlff na i Wjf otttiřt(s í
('oflarfl MVedl teti f jft%tk ¥ řřt i

kon#ri dn fi £rvnt Iíi Ited

ÍMopisil toho alMřaí 'Zilllý t

kový — " pamatujme n "irn
al Ž4 Iný ťikorý nebyl mhly

námi otíitřn Jeho celt směr Jet v

o Iporu nahledý které tho4m o

áčinelrh avobodného alíta" 'IW
nejen le není umlčena njbrl WII
wavédAen nejnomalrnéjif fií
Slit Lak Třlbuue Jilé Řiuiné ča-

sopisy klam doznaly ale caopiy
Jimi let a klam jo milejil m l prav
1 ovšem v uém setrvávají
Tatrman ten tvrdí le rý Jsme

přinesli v dopie pana Flandery vy
fiatém te Svornosti ) dAIníci v Mí-z:- ku

doMtavají 2 &0 al $500 th-nn- ř

ale le 1att ta mo 3 cnly libru a

ta víno 10 c-tit- ta kvart aA kažJý
to mohl cíf ti ítrnó n bflútn o jn
Flandeři inal ie totiž platu ti MJ ti
500 doDiávajf pouta břloíi co řWi-klo- oé

Měkcí aťi kdežto olijcejní
dúl-Di-

dontAvají r0 cent A až 1 'ih O

niie p Flaodera io slojí liovt'
tf 25 vepfové 30 až 40 ccntO uláni-n- a

35 až 40 run til a íunky až 75 ctft

libra ale tatrm&nek žvanil o 3 ctech
libra

latrinan opakuje tnovii Že prý
dráha Cti M & St l'ul zALmU
prodávání a rothatovánf knih ařaito-piif- t

ve proupřeh stříbra ačkoliv si

tím Htaví korunu oezmřrnó hlou- -
pOHÚ

Tatrman jak pravá Kačenka z

uhelního trhu když j ntu mu doká-tál- i

Že bl&boll o řem neví klyž pra-

ví že iruAcn t&kon o KizbS na dovoz

tbíjží na dráhách v NebraHcc vykru-ouj- e

He že jťwt považován ta ztrace-

ný co He doRtal k Houdu

Tatrman když jnoie mu dokázali

H jakýoi IIugbt H cent a Jakživ nebyl
čleDcru úxtřetlniho výboru dovozuje

nyní žo bjl cleném okremiho vý
boru
Tatrman praví že prý Cleveland

radil evým tdoupencftm aby volili

pro McKinlfye afi to Jet pouhou

emyšlčnkou

ilila In lil míjí o tTflwrW vle

tlata Hpojr4 Húlf mají pontu
flOoiMiooo tUti al ta IIOoomv
fOO phl pipírovfídi střlbřňýnh
Itidll 7Moooí fo eťkovf řdťh i
th dla obf Jřt třrdnt peng
t{ih tu ní řil d ihiwf nh
pipíř-itjt- alřlhrnýrh Přřil#

pipfřoví třlbrné poe(fJí na i
kli I al at 4 j Imlky
Vt řlátkii MNM# o pf nfi#" atojí

?o by bytu m foo milionů dolarík

data v rU'bti není prot pravd i
J s při Iríím ulto Jfnr4!a a

mám ci to !e h- - vf rk jt pravil
ý nh JJ čerpil i liMpoéných pra-

meni

f0 mitíonft ilita a lím mllionlt

papírových a řbfifih dá !70'V
Oooooi Dl eefi'i pana i A O

álřl ft"' 400000 objvalídft v Spoj

Státiih Ji k vftli a Inřjlii4 p

řltánl vzmu opi 0W00C0 obyv
eol činí i dol na Jednu hlava

řekneme J v prAitifru jest řfxlina

r'r)i h tudl! by na hlivu rodiny

připadl obrnu ♦ loi 2i obhotýcb p

né jichž by hlava rodiny rufla

k volio'mu použití na polřrby své a

rodinní

S"ittiva kalií ve společenském
žtoté má-- li býti prospřná musí

se takbtdtti na jaklmsi řá lu Hiu

tava v táté v rodiné v obchodu a

ve všem musí míti prostředníka
kt-r- bet řeči bet vysvětlování a

lex obtíží tjidnodušíti a usnadnili

umí život společenský Soistava

pěné ivní níu jiného nežli plno

mo ný prostředník pomocník ku

usnadnění vzájemného spolužiti
Má li být dobrá shoda docílena mci

raznými výmčnimi všeho toho co

pro dosažení společného dobra ve

společností lidské jest nezbytno
musí hýli tnčřítko jež sprostředkuje

výměnu jisté určité a pevné a ne-

smí o ném nikdy býti ani to uejmen-s- í

pochybnosti nesmí nikdy mezi

vyminujícími prostředky vzniknout

pochybnost a nedorozumění

Já táži se jak jest mčřflko to pev
né jisté určité když cena jednoho
kovu k druhému má se jako
16 mftže ta jednotka býti menší—

nemajíc vedle sebe nic jiného než

opét -1 m&že se 1:1 dělit může se

lxl násobit m&že celá jednotka býti

pochybnou j"ouo rákladufm pravi-

dlem a zaručeným měřítkem veliké-h- o

vzdčlaného státu? —

A jak m&že tato jednotka býti po-

chybnou majíc vedle se totiž

nejistou nerovnou neuznanou a

úzkostlivou cenu kovu?

Pravidlo a přiklad: li uď dosta-

neš za týdenní mzdu tvoji 16 dolarft

zlatých všude uznaných které toué

dle tvé libosti buď ve zlaté nebo v

stříbře neb v papírech tebo v po-

ukázce vyplatím a tobé zlato jako
-1 1:1 lxl zaručuji Aneb obdržíS

16 dolarft týdenní mzdy ve stříbře v

pomčru 1- -16 mající ale hodnotu

dle v&Ie dle výroby dle množství a

dle amé ny nahodilé v tomto kovu v

tomto poméru kteiý tobé taručiti
nemohu Vezmi svoji mzdu a hleď

abys ji odbyl — Nevzbudí tohle ru

toho jenž maje tfžce vydé-lan- ý

penít v ruce touží po jistém a

pevném platidlu jen! nechce býti
uvržen v nejistotu že než opét příští
práci tapočne že a útkostlivé chova-

ného obnosu m&že polovičku ztratil?

Pomčr 1C jest jen tehdy možný

když všechny státy při nynéjší ob-

chodní vzájemnosti jej uznají vše

chny státy na celé temékouli

Ponévadi ale každý stát není stej-n- é

prftmyslný etejné tovární atejné

rolnický neuzná nikdy jeden to co

by ku prospéchu jiného a ka škodé

jeho samého bylo a tak jest a bude

vždy základním měřítkem jednotka
a každ Jiný připojen vtor k této

jednotce bude tuto a sebe sám v ne-

úctu v nejistotu v tnehodnocení
uvádět neb všechna Jistota spočívá

jen ve tlaté A F Černý

íř'n 4ntf pfKfm 1

4i (iť píru mn 4 4M-rit- t ffc

fleiin Nbr — Vto'm odpovii
V líovofftí jtkon li4 rerol tu v

ďdirri NekUH tf lí l alatm
dífti loliffi J prittft f lotrtá t

dolaríi ilt i K'nb% k

lhlphti — Takov vratif j#t
uplnA t p dtty a ř i r ý m ru řoiu
řiifřit KaMý kb mi 'illiái utknS
ryiibo zlit i mtli) j" tifti ď min-

covny oblřli li n loií dolarft M

v ihť be nilky a b

kal bí jínó řúliři 1'h 1 tt f"it'it
a II pM Id tnlí To irtnoltVÍ

ilita in 4 luiit rni po lí lřn svifi
Ia ilati v rutft b m4 ernu # teUut
ve kol'ř itl tyíií n I řílwiié

KJhi4 mini totiž Jik tnámo se

otře Taková otřená inine jet
Oíii in li'bť neŽ tctla nová Pokud

neobn&l otřpol J lnu dtteelimi ko

liijo td v plné riiít 'f hrinicctni

vak na' mina tUtá (e %im
innoJitví) příjdná # poic ni thtt

a jelikož mni míli :! rj]noii mU zne

s vždy iiřro otřených p'iiét muí
se na oich tratit Proto ti kdož ku

pujl tlato k vývozu za hranice aby
tam jdu platili své povinnosti neb

účty ralřji kupují zlato v prutech
neb cihlách neražené a pl itl o { aí

J procenta ta takové vlce než ta
minci raženou To přee ilá tdrivý
rofum že když so neplatí nic ti raž
bu byl by bléhovcem zralým pro

blázinec kdo maje ta 10 dol tlata

prodal by je za tu částku když mohl

by vzíli je do mincovny tt dáti si t
nčbo razili dvacutidolar!

OD
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Chicago Ctřná red Pok Záp:
Račte laskavě tento niu!ý příspěvek

uveřejnili — Z nynřjAI zlato stří-

bro celní-politick-
é války m&že každý

občan se dočisti a ponauciti se vi

nujo li aspoň trochu času otázce

národohospodářské Nejsem povo-

láním politikář ale velmi rád již od

mládl stopoval jsem pole toto do

nčhož prý máme všichni zdravá trn-k- a

sázet

Všechny časopisy bez rozdílu

a náhledů řežou do živého

a zapomínají na program jak dříve

hájily a zrKtivajl stranu od které

spásu očekávají
Dennice Novověku která vždy a

v každé řádce hájí svobodomyslnost
a a ní i Svornost která jediná nyní

prý jest nevčreckou po s jezdu Č S

P S v St Paul tlučou na stříbrný
buben platformy chicagské neb prý

tato platforma byla proto tak sešla

vena aby byla něco zcela jiného než

Demokratická platfor-

ma jest velmi příznivá katolíkům a

židům a proto svobodomyslné listy

musí hájit svoje zájmy

Tak praví D N ta dne 3 t m ve

článku "Nouze o penízo" Že jen na

stříbru spočívá Bpáaa a že ehtíjí pe-néž- nf

soustavu demokraté podepřlti
dvčma pilíři v poctivém poméru
10 k 1 V článku "Má to tastat při
starém?'' odsutují platformu repu-

blikánskou a přirovnávají k tomu

politiku Rakousko-Uhersk- a vftei Čo-chfi-
m

Jaký to poročr?

Kdyby dnea před volebním bojem

vystoupil občan a vyložil otázku

mčny jasné a pochopitelné aby po-daři- lo

se mu obé rotbouřené strany

upokojit aby vyavčtlení jeho ta do-

brou a pravou nauku o měné bylo

veškerým lidem Soustátí utnáno

byl by mužem avé doby Nehodlám

odpovídat! nikomu ale dovolím si

co dilnlk podati avflj náhled o mění

Dle pana J A O mají státy ameri

cké anglický a nčnecký při zlatím

Htandardu v občhu ta lC2940O000

penét papírových a stříbrných ve

j skutečnosti pak — llSOliiOOOOO

ffiaviolho tiktmi nkm nkUtá

abyi liíifřt ld4ifi í v''iil fmifi

aby t4ii U dUilo
M"tik' fib (llnt

'Zlito t) l hiMimJ t ffi
ttiivírlfiírii hk v ďdrí mířti

jf'14f4ílřii d:'tl"i v

pt'n{th a #!ite i!tt?nf h"
Ib ř hicn N

KJ M ví J aí jtikfm

! nji(ti'fnt jt jtili třtb(
l'o Válm liiíll Ut Id4ni M VKri)

ftiilÍ'tH ňpM kttré c j
I4 idy a tu

k#fA pUtily 6řř ky v tUtí 1 -

tito m řii iti mtlioftíi {ttd fix

riA a upi&rlo ť'0 núlíot dlnlid

tof uh a př' "i-- tm vrlkm !' I

lt" phh ďi ttnť j"t nAmn i

tUtt d't 1 Jm itiídli vrátili pk

kti dobr ru'i ř 1"7'J

"Njní tu v!4 in- -

již let a Jedni

kov ililj Jttanhřl totiž ni ifm!

J'nl utřlbntý kov Jtko pdřUric
iií! A tvLm f 'jaké blihor

IfCfjÍct ří

MMí jdlIlB !i lřťtř Jil lifJlPt-i- l p'

mřry u t l'm řle pokud na

nppřiila pohroma tM!rfká a "vyt

vacilíd"
"Dne pnuj flato — od t

1873 již panuje tlutý standard a

je tle a utále hůř1' I)iiiiÍch N

ip kteró doby? Ol nakoupení

Clevidandit Až do té doby bylo

hIÚIh Ivitc

"L"pSí ftřlbrný dolhr ntž žád

ný" pravil ondidy j'd--
n hloupí)

vjhllžťjlcl obftan A obňao tt--

pronenl tu avího iiproHtťho rotumu

velkou pravdu" Dcnnice N

LepSí tnfna dobrá uel řputná' jent

jeňto vřtil prsvda
'Kdo i:hce tedy dobrý domácí

trh kdo chce velikou upotrebu h

v (robko musí ho pontaral
o vílSÍ cirkulaci peníz o takoví

peníze k'eré v cené Htál

pájí kurii iieiuohou w z té příči-

ny Hiát předmětem Mpckulace a

nemohou tedy libuvolné t občhu

býlí utahovány" Dcnnico N

A proto Dennice odporučí volnou

ražbu ctřlbra kteráž by rázem vypu

tena byla 7Hchua rnčna tlntá a

oHtatni tnehodnocena o polovici!

Kdo pe to 8mf'je?

"Na domácím trhu fttult předce

domácí poníke tedy stříbro"
Denuíce N

Až do roku 1878 nemí li jmBf pra-ladno- u

Ktříbrtiou rnčnu v sběhu

vyjma drobné Siříhrnó a tlatS mí

ny rořli jume:

Ilok! ZUU- - HtMbu:

1880 t:i!i 1 81 1 'JOu t(i!)tC04(w

1885 68703tf 20RS3Rti7

1890 Iifl55(5302ft 308083304

Co je tedy naéím "domácím" pě-

nitém?

"Mexická vláda prohbSuje že

tak tvané mexikármké dollary kte-

ré nřktoré firmy i ponuknutí repu-

blikánského národního výboru da

ly ve Spoj ntátech do občhu aby

lid poHtraSily ž naSe stříbrné pě-

níte svobodnou ražbou stříbra ro

vnčž tak budou tlebčeny jako

jou mexikánMké— jnou padrdané''
Dennice Novovčku

Vláda mexická razí každému íet
výminky domácímu neb citinci

stříbro ve svých mincovnách v dola-

ry ta poplatek 4 procent O mnoho

levnčji nemohl by i je ratit žádný

padčlatel a jen blázen by ae vydal
ďo nebezpečí káznice dopuStoním ae

padf láni i rytího kovu Ony Jmou

tak laciné že ae nevyplácí Je padé-lat- i

A že mexické dolary tde v po-

loviční cené nabírené obsahují rytí
kov to ani D N nepopírá

'Kdyi jeat tle o pěníte viecko

váineM I N

Naopak I Když vlechno vátne

je tle o pěníte Teď máme v cemi

LITERATURA

Z nakladatelství J Otty v Pra
ze doňly nás tyto spisy:

Knihovna Zlaté Pruhy roč IV

sešit 18 19 a 20 obsahující za-

čátek "Okkultických novel" od

(liberta Aojíustina-Thierrvh- o v

překladu Josefa Svčtlého

Al Jiránku sebrané spisy sešity
210 — 229 obsahující dokončení

románu F Včk proslulý román

"Psohlavci" a 'llozmaiiítou prosu'

skizzy a studie

Steriinytrona—Mourkova v ý teč

ného Nčmccko českého Slovníka

seíity 4 2- -55 obsahující hesla

Lunae— Schicber Jak vidčti po-

kročilo znamenité toto a velmi pe-

člivé sestavené dílo tnačné ke

svému konci a bude skutečné pra- -

Vu ozdobou slovníkové literatury
vibec

'Utova Naučného slovník illu-strova-

encyklopodie obecných
védoftnstl seíity 215 -- 229 (dílu
X nes 17- - 23- - dílu XI ícS 1—8)
Seíity tto jichž text po obvyklém

způsobu proložen je hojnými vyo-bratení-

opatřeny jsou 8 tvláít-ním- i

obhznými a mapovými

přílohami Ottflv Slovník Naučný
bea odporu Vyrovná ae nejlepSím
dílflm tohoto druhu v literaturách

nejpřednčjsíchve vřcech pak Slo-

vanstva ae týkSlcfch předčí kde

jakou encyklopedi jiooa

fMciné Knihovnt národní sorie

19 seiity 31— 33 obsahují do

končeni románu "N0ba naší do-by- "

ol JonáSe Lie-- a Albierovu

vojenskou novelu "Pd kolem"

Laciná knihovna Ottová přiliS ui
tdomácnéla v rodinách českých
nežli aby bylo třeba tyláštiji dopo-ručova- ti

Dl' FIb KUIr MUk J T

)tr4oÍBt bolMU t kWríkoll tUti lil ({

tik toato Ibo (xHU 'brU hj bM bu

Tatrman praví že tabulka cen po-

travin jaké panují v Kl Piho Texasu
a na druhé atrano řeky JuHrut v Me-

xiku dle přÍMužncho Bv5dectvtruayo-r- a

prvnřjíího mřiíta joHt vřdomou
lží Jelikož prý ho tam tvrdí že Htojí

tam galon syrobu 75 eentfi kdežto
ten nejlepií Htojí prý zde HOtva 25c

galon
Tatrmnn odpovídá na vyrvání Po-

kroku Západu aby e přcavcdóil o

pravdě že nepřijímá ani nenabízí

pěníte co Kázku i lín je nnai uo
utatecnř dokátána prolhanoHt jeho i

úplná betkarakternoHt Jent to doat
mutné že v ciiopiaectvu ucHkčra

může ne adržet též takový který ne
dá pravdě a pfcHVČdcení pr&chod

který ae o pravdo preuvčdčiti nechce

% jemuž let odjakživa byla a jent mi-lej- ii

nežli pravda
A takový tatrman jemuž je milej-S- i

lež než pravda který když Umío

krátě ae Ižt uvřdíen poskakuje a po-třáaa-

tatrmanukými rolničkami opa
koje avou lež po 1001 krátě chce aby
a ním nřkdo debitoval I"

DOBKOtJ jent ku po-ter-
oka

tvláAtž když potomek tento

Jent prvé třídy a uuifutřn v nové a

pokračující krajiné poblíže trh (i

atd Teofie uložené takto tdroj-náob- f

ae v krátké dobé Lidé ne

naatujf adokooalov&nf krajiny po-

kračuje atd DopiAte na K Kooholt

Eaa Claire Win o mapy cirkuláře

poptaujícf 100000 akrft poiemkA v

nichl mohou pěnití ůp£chem býti
uloženy 13 4z


