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o alříbrt v tndJI Im tHolodnA

ralba atřlbra Miln" atfťro do

výiky ni n t% nritd i hffil
ony lřt% ta iiřitsi Z by Ut bU
♦ ýtífi # pro majiiiln 'řlbr
íiýdi doM a ftbfi pro ffujítt-l-

tUbřfiho billíotl f# totri lirpo

hyitijntt al# to by tím d£'ilk a

vftlro příniff lni třída lltiliO li In

líakala to nám doaud 14 Iný i ď
inl%[tl fifřakl
AU f"t Jfdlll dtřlbfl fioalotij ri

ň VS i% urifl 10 Jxatli obr ho Iřil

řn atříbra ku ihťi inan ti
otrná jiko ditM rii — ll' Nulit k lo

utrpí tu fJhr thji ikodti? f !

nlťtvt a vftbcn kuMý kdo pracuj
i Jiatý týdní plat Nabof uko
vý altn dotn atJnou anmu fo

jtko dřlvr ala k lalto dnr-ak-a ví

le len dollar ať zlatý atííbrný
neb papfrof ý koupí aiejnÁpak in4
k Rvémn tlříffií la i4vdnfm
avtdodri4 ralby atříbra kipnf aíla
dollará rklfaU na árovrA ob( bod-

ní ceny kot u klřýl bude v dollaru

obailm

Mlrýček Hm p)nrSvč a nabyté
zkuannoati vidMleobít koy vdle
aebe nikdy v obřhu at nenalézaly
a ponítall tbtřl aby oba dva

kovy prokazovaly lídatvu ululbu

ujal e ralení atříbrných dollrú
na vlaatní avfij áčet a zaručil krt
ditom avým rozlil incti ohcholrjfj
cenou ntflbri v dollaru obnaženého
a cenou zlatého dollaru a proto
n4X dollar ať atřlbrný neb papí-

rový má en nu zlatého dollaru Zi-veďt- e

víak avobodnou ražbu atří-

bra kde atříbrnému dollaru bude

vzat tento kredit Mátu na kte

rémž dnea Cena Jeho apocivá a

kde dollar atane ae privátním pe-
-

nízem majitele atříbra a dollar ten

bude aice zákonitým platidlem pro

dluhy veřt-jn- i aoukromó ale kapní
aíla jeho bude řídili e obchodní
cenou atříbra v ném obnaženého a'
bude atonpati neb llemti dle toho

jakou cenu atfíbro na avétovém trhu
ml ti bude j

Jeli nkntečné "odborník Šotka" i

poctivým přítelem délnictva a

atředního Ntavu nechť vyavétlí mu j

jakým zpfinobem by ni zavedením
avobodné ražby atříbra dčlnlk po-- '

lepfiil! Í

Přineala by mu anad doitatek

práce a lepíí výdělky panikakterou
mu ttlíbil IJryan v Ackley la aneb
máme čekali jeňtfi 20 let na lepíí
čaay jak nám tdibuje nejlepSt ad- -'

vokát Htříbra ttenátor Te Her který
ne doulovně vyjádřil takto: j

"Neočekávám žádné okamžité

zlepňenl naSich pomřrft od zavede- -

ní svobodné ražby Htříbra ale do

dvaceti roku mfižeme ho dočkat i

lepSího (?) Jinančntho ayBtému"

Aneb chtřl by dřlnictvu "vý
tečný odborník'' ňotkftv vynvčtliti
ro zavinilo velikou eménu ve amý-- '
Slení aenálora fílewarla jednoho z

nrjv&tfiíi-- alříbrařftv dneSních kto

rý v r 1874 volal: (

"Tato otázka nikdy nebude roz-luStf-

pokud nerozhodnete tu

prontou otátku zdali jent dčlník'

oprávnén ke zlatému dollaru (totiž
k dollaru jaký máme dne v obé- -

tu) když ai jej vydčlá aneb zdali

jej chcete oíiditi néčím jiným"
(Ivongr rek dno 12 čer 1874 Btr

4Í09)
Nebyly to atříbrné doly Ja-

ko! ahledáváme i u acnátora Jcnene

který byl tehdy zrovna tak

horlivým zaatancem zlata je! při-

vodily tu velikou zmřnu vo amý-Sle-

obou pánu a kteří by rádi
uvalili na celý národ tčžké zkou-

šky převraty a kriae Jen aby oaob-n- ě

z toho mohli kořiwtit?

J?ozn red Chyba etala ae v

sadbě i v korektuře Sazeč nasá-

zeno měl CO mil korektor opravil
na 04 ale pan sazeč to "opravil" na

010

IVrry DavIs Pain Klller Kaiay da
pMaUl aovi dlkaty o ivUltotcb ďlnolob tálo

prrparana V pKpadvh kdo rturná-- n itav
luladka Jatrr a atrvv po)a Jaala vikoa ooha-bli-

aarvovoa labtl a dpi noa

)aa dílaky lika lohuto aJdobrof laaájálml a

aaJtáaiVaáJiIml Lák u-i- nál by adrfiva
byU v kaldl rodlná
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tlfikiiy které jam proti Jho Mo-litlok-

moudroati" UřIII lifj
dftloliiAJif oljr nal o)ovl'li io

'lotýkA "In frý at rirni n torn

h4Ut rihtil" 7 to !
thyt4

m JVo tonou í atthU — )lc)ké
ohyby dl# níl tjftíJpfio utřlhrn t
Spoj Ht&trch i 910 mil
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Ki!lé

politicko n4rolohoiol4Fiik4 do --

rnhvnfi mA2 iUtl ří vinou hj
Im ta a alata ala "mudro" tet Šot-

ka to nevidí laln$ rt clicft nad

vidíti tak mu tu dřtiwnVou radořt
ridi dopřejemp

HKUický" Jt jfho dfikAt o

tom indickím "dollaru''} dle jeho
"roiomovinl" mohli bychom i v

lUkouaku nluviti o dollarech i v

Itunkti ve l'rancií atd al kaldý
rotumný človřk by aq nkm tyam4l
tak jako í inuaf tjtrpuS uxmáti

nad třmi ontit ním i vývody "od-

borníkovými" "Co prý bylo pří-

činou ralby alříbra v Indii to ni

prý mftie kaldý vyklAd:i'i jak
chce'' O výtečný odborníku

"Jak ncohaAhl&" jent hloupka tvé
oíenontil Tedy bet ohledá na

hidtorii bes ohledá na finanční

autority Indie je! n&m praví "le
svobodna raiba mříbrných rupií
muaula být cantavena proto 2e

rupie čím více jich bylo raícno

tím více kleaaly" Tedy bet ohledu
na toto atvrtenou pravdu máme

věřit Htřfbrařnké 12i?!

Svobodna ražba atřlbra jak ji
nyní demokraté chtf není prý

lidným "experimentem" alo byla
prý cde již od Davida arvbo "itnad

Abrahama"!!! O muii viécnebo
doHud nikým ncocenčnébo "vidí-ní- "

t kterých pak pramenft čerpáá
tu avou moudrCHt? Tedy avobod

ná ralba alřlbra která má být dle
demokratické platformy taloíena
na pomřru 10— 1 na pomřru to

který jfHt proti vSemu adravému

rotumu lidakému a obchodnímu
neboť obchodní cena Hlříbra junt

nyní skoro 31—1 ta není experi-
mentem? Nechť nám ten "odbor-

ník" ukáie jedinou aera jediný
případ kde by byla avobodna ral-

ba kteréhokoli kovu saloSena jinak
nežli na přirozeném vyHetřenétn ob

choilnim pornéru obou kovňt
Nechť ai ten "výtečný odborník"

přečte tnamenitó dílo profeHora Mc

L%ughlina o bimetaliitmu a tu ithle-d- á

že ač mnohé národy ikouSely
to a dvojím tákladem pro ménu a

"nažily ne upravili zákonem ob-

chodní pomér atříbra ke slatti
re no žádným úupčchem a

buď Jeden neb druhý kov vymitel
i obéhu dle toho který byl podce-

ňován I kdy! Un obohodní roidíl
v cen? obnáSel jen tři centy tu ku

př peníz stříbrný atal e obchod-

ním předmětem a vymizel jako pě-

nit obéhový
A nyní nám demokraté proti

víein roinmným záaadám obchod-

ním proti víí zkušenosti z dob mi- -
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l'pie která bydleli píed řokm v

é lioft Jil n ni Jejll maiíM po
kolik roko drlival reatinrsnt nft bf
nim to ItakiVé V jejf K&jtfitl rdiláaf

'lotiitijri ae po fii konnl v luloJíto--
aitcb

— l'řo ti I4vát( ileífíHi penří—
l rikn-n- ttn byl ve čtvrtek 0 C

Mmitb při probledáol byíu Jeho

nalezeny známky dl" fibbi podobá

j km výrtiiioti íiMuteli peníz
re zabval l'ři zatření ("ho nale

ri ny ti i Mio dva re vedvery náaled-ke- m

rVnJ vztieAena přofl němu li-lob- u

di!Af pro rťií-- ní akrylých zbra-

ní

- Manželka krajana lle)la bydlí
elbo v (libaon pomátla m koncem
min tý'lne na roxumu tak íe uxuáno
z nutno př'-- i úřadu JI odevzdali

Známky pomatenoti patrny byly na
neboří Jené po rif kolik dnli zuřivou

pak ataln a teprvVt v pátek kdy y--
nU

veikerý
U-m-

nábytek na dvo-

rek a tam úplné jej rozbila Podobné
rozbila i plot

— 1 'ulice juí koiniftí vleče ae doaud

vyfietřování alínoatl podané policej-

ním Houdcem Oordonern proti náčeliií-k- u

tajné policie Coxovl pro jedtiáuí
uřitdníku tielťiHt(ijiié a v fiterý akon

čen konečné výslech avřdkfl Již ob

řlttvnnviii jkivoIAiiI byli a jimiž doku
zovAno býtl mřlo h policejní aotidce
v rozsudcích Hvých zákonem aerielídtl
a }# tudíž kritizování Jeho oprávně-

ným bylo Očekává e že veškeré
svědectví soudce (Jordoiui předneseno
bude ve schftzi sobotní nitčež pak v

úterý rozboduutí komise oznámeno

by bylo

— Ve středu vyzvednul mayor
Kimor zittykač na redaktora demokra-

tického časopisu "Sun" lUtcbbarta a
sice odpíÍHábnul na nřj žalobu pro
kriminální urážku cti tiskem Časopis
tento oapndl totiž v poslední době

mayora spňsobem až klukovským a
tvrdil o nřm že jest bňdlerem že u

něho Jen ten milosti naleznout! mflže

kdož náležitý úplatek do ruky mu

strčí a že jen ten práci a zaměstnání
u města obdrží kdo "pomazánku"
mu dá — Mayor Knsor snažil se re-

dakci přimět! k odvolání urážek těch
to a když se mu to nepodařilo tu jed
noduSe zatykač na Ititcliharta sl vy-

zvednul a tak příležitost mu nyní dá

dokáratl to co v časopise svém tvrdil

— Henry Osthof demokratický
pro nevypršenou lliňtu radního

na místo kteréžto místo zavraž-

děním Dii Hoise uprázdněno bylo

požádal ve středu krajský soud o vy-

dání soudního rozkazu jímž by měst-

skému zápisníku nařízeno bylo jméno
Jeho co čekance pro nřad obyčejný na
lístek volební dáti Jak známo od-

píral dosud zápisník městský jména
Čejtancn pro nřad tento na lístek dátl
a odpor Bvňj opodstatňoval rozhodnu-

tím návladnílio městského dle něhož
místo ono uprázdněno není a že

Wbeeler kterýž na místo ono jmeno-
ván byl k zasedání po celou lhAtu na
níž IJu Ilols zvolen byl oprávněn

jest

Zdraví třníd se otrok Jest íťiistnřj-ftí-

a užije víre blahobytu vo bvpiii

životě nežli kriíl Jenž trpí iieduži-vont- í

těla Jt-dn-a řtvrtina ohyvutcl-stv- a

HK(jt-ný- HtiUft trpí rhorohou

anlfc Víte o tom Že
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A že prodíviína Jrat víeml lókíírníky
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láhev nezjednala Vám rtlevu budou
vím penlre vnteeny T Knihu poje-dnrtvxj- frl
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