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ná jen ípf ik i zdravého rozumu
dobř vf# le ieil nélm Jiným nel

nepřetřlťýrn křikUvým hcfr4vlm
iái hanýiii nevelnou bdiatou třídou
lili ni mnohokrát (eiiiAjií tfldé
lidí ř"(iAji'loýčh tťti Jft dl ná-

hledu takových pánu kteří ta plat
olté třídě vydři luSaké alouží tván

ihned ariiir liitoii Janti ovšem

také na avěiě lidé kteří nemají
ani tolik rothtelu a tolik #amo

itatriě nepř'tnýálf aby potnali že

neměla by přec® býti veliká větíi-n- a

lidí jen proto na avětě aby ae

dřela a ntiv:ilt aby bídné živoři-

la k vřili tornu aby jiní mohli v

lenonti v rozkuiniavi a nadbytku
hýli NeJm z řaly těch placených
ani a těch ntiojHlfcí- - h a proto rádi
dali Jame rulftt pojednání Sok

Kudlatý (Kritické poaudky článku

''Na obranu Sjkolatva
v minulých čfaloch l 1

a proto také jnuo k nim žádných
známek nepřičinili "Pokroku Zá-

padu'' kb to nelíbilo Litujeme"
Jak je vidět redakce "Sokola

Am" zavrhl t už hetdo: "V myali
vlast srdci hinfloat v paži sílu!"
a ftdruje jen dvě poalední jeho čá-

sti Litujomo nápodobně
A jeStě poznámku My rovněž

nejamo a těch placených (od vydři
duchu) a nemyslících Jo a podi-

vením že redakce "Sok Am" mo-

hla ho Hnížiii k podobné inaiouaoi

vyNiovoDfl hladce po advokátuku
ovSein povSechně Nezáleží nám

napronto na tom co a jak sraýňlí
redakce "S kola Am" o nynějších
poměrooh veřejných v Americe ale
tolik víme juko to vědí i jiní že

Sívaní nemajetných tříd proti bo-

háčům v program okolakého orgá-

nu napronto noHpadá

Mnozí lidé někdy po dlouhá lé-- t

trpí rozličnými chorobami a ne-

vědí i rady jak by au jich zbavili
Tak pí5o pan Aug Maneth i Na-vaao- ta

Texa: ' Ciěný jiano Seve-

ra: V&8 Pii jní líalMám jeat ten

nejlepSí lék který jem kdy uží-

val Po využívání Hoti láhví byl
jaem docela vyléčen tak že ho nyní
cítím zcela bei buIeHtf kdežto jsem
dříve trpěl málo bolaatmi na

praou" Seerftv HiUán pro pifce
Jeat vskutku iiejlepáím lékem proti
K')mIi iiiinluenf cnrapolii buleatem

jv
krku a na pr-o- u zidtichii zánětu

chřipne th rd)ám plic vftheo vSe-lobec- nč

pn apěíným lékem v každé

[doinácnnHii (1eia 25 až 50 centu
Děti riV ly užívají Scverova líalaá-m- u

pro plíce protože má lahodnou

chuť a jitý účinek Proti z&cpí

užívejtu Suverova Laxotonu Cena
25 ct H tk-to- W F Severa

'
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jednatelatví ti-i- eh litu Krajané
iceliC ae vždy a důvěrou na něho
obrátí kdyl mtjí eukoliv u náa k

vyřízení Vydavatelstvo
Pokr Západu a Hospodáře
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mftJu tntti ou vllnl fniiiiínf po

litiW
Jín-lj- ř )h vol4 k poxluchurftin !

prý e'lm'l4t milioiiftv tmcríckého

líJu fft 6I rnlli VOil vllKtlif llMxlirí

alou finjnfdl politiku hol ohliu na

oatntnl kidřlan aví-- t t lileM n tu

"hritiukcu' tlatou n7nu Kr4tt--

řťřctio liletll u amerických oli'nft
vihuiliti proti ilaté miriř

jako by tu hyb ciíofriniká inlitiiri
nim iipřttcluki (no Iřhjl At glira
tió to j vMycky proti n&rn) a na

druhé mrani lichot! jim jiao by utři

brařtvl ií jik on lomu flka bime

taliáni byt aouatavou americkou pro
kterou by měl kaUý voliti

MoJná Je au Um nřktcří dají avó

aliale celý ten nrumcnt opfrá n o ne

pravdu a Jit pout ni to vypočítán

aby budil y lidu proti Alt

gliJanftru a ciiíncfitn vabec Nu!c

co jcat jiravdu? Zlatou mřou Anglie
i m4 teprv od roku 1810 před tím

míla to cernu Hryan říká bileta!
I um a kdyl niíi předkové roku 1702

takl&dali itvAj liiinnl ayatém tedy
pouto napodobili Angličany Jectli

že tedy zl iti mAna j"t aytténi ingli
ckýtdy avob raJbahlKbra jpHj tttm

jťéli angličtjňl ponSvadi ji Ang'i
£auó mcli jeilí) dřfvu t c 2 i zavedli

tlatou měnu!

NaSi předkovi viak b)li roturnnf

lidí a když považovali nijakou vío

za dobrou tedy ne jl chopili a neptali
hp přichátMi i Anglie í:i z Ameriky
Un fám ten velebný dollnr naAich

dřdouSkft jo vekrze dílo citf! Jeho

jrníno dochifí t Cech (Joichimn- -

thal) a jeho velikoul a tvar Jmou pft

vodu řpaní lHkílio nikoliv americké

ho První mincovní tikon výslovné

urcjjti hodnotu amerického dolliru

podle dollaru ApantNkéiio Byl anad

Jiří Watthington řatným vlaKtert

chii Ju ten tikon podiiial?
Pravda jet ?a tinanfioí Hynlém

ilaló nířny ncpulfí vylovtié židné

ran iiirodu Není tmi řlmnký ani

Apancdriký miiÍ angHcký Národy

doHpely k neují plirozenoti centou po

kroku Předchiiely jej atřlbro a tak

ivatiy bimettalÍHinaIti nirodové bny
a peavedcili o vet&l výhodmmli ala

ta a Klřlbro odmítli Zrovna tak

zdlouhavý doatavnlk uxtottpiti muail

rychlému vlaku Jeleniónímu Jedl
vlak pét aí deetkrit rychlejaí nežli

doHtavnlk j zlao 3lkrit rjrhlejál

pri vyrovniní vjmén nežli atříbro %

proto obdrielo přeiluoH Kdo první
zavedl itlatou minu zdali my í' ci-

zinci na tom prmio nenej Zde

belí pouze o to zdali zlali metta

ayalm moudrý a propéSný oili nio

Cokoli Itryan anebo někdo jiný řlka

o tom H zlali měna je ayntéto t if
nebo britický to jaou liohi ulova

dómagogi vypočítaná na vzbutenl

př Inudku

HtelnA prizdnó a Jalovó jeat vy-

chloubáni Uryanovo i prý aednv

deait iqíIIíodQv amerického obyva- -

tomti plné př4" irofti Uk Jko f#

mají plno právo podfruiii l hrdíi

ťhlejill A' tik ivani
neodvitot Jik o iií hov řl llryin
hadi iodfiatoat rtýbrl Jíf litot
On ihea ailirí(-ký- idiíionm !

inliifitl fa arncriiká vládl }dft rrt

Ifvnu atýrn dovfdi lilmvolr iifeiti

CelMI fitřlhri bel ohla lil ri t lid)

uUuA národy eita! )n i elil l

IHIilill liikd lidál4U"i'i !ř!lfl
í!4 licí f'i entit a tUt bIm vláli

Hpojeiiýeh Ht4lft podl llřj(ino)f

líry donuti ! by t% atflbro 1 í '

i't cent o rnlatA V V Mt" torruT

Mpojfftrt St4ty i mohou vytr
hiiocti Ct avitkil f ddi(( h tiáro

dtv a liti aarny pro
l- - aití klhy

ISryari b vlca vyi hloubal Ony

neovládají ivlový trh a rto tmi

nei'd''U při d'iovtlf (ny řie love

dou diktovali cenu pii'' á neď

vedou ttká diktovat) cenu ktMhr

Kdo tomu víří len WM v zánnriiou

moc vládni a a Kin j marno rt kov

tl A idoikrili vli l 4
tl

kVťbodnou raJbi alřlbr v ponirii
10 k 1 podnikne nebezpečný zperi

liiei t který ni l pře lu odaouien j

netkali au a neidaram a it aa in te
ml vyrnatl

Z ře('l Ilryauovych i jiných atřl

bratu Lylovřk okoro aoudilJe Viťi

pniiftm záleží na tom vlce mOli nim

aamym jakou menu mimo Na rv

ním mlátě oviern záleží na tom Ang

giiíaiiilm vftbeo a HoUchildovi (kte-

rému?) zvláitř neb on jil vétiinu

amerických volícft podplatil jenom

aby aa ve Spojených Státech ulržela

zlatá měna která má tu zázračnou

vlaatnoat Ze jednomu národu potm-l- i

a druhému il:odl

V pravdě ovdem na tom není nic

pravdy Co Evropané aoudl o naí!

hnatční politiee o tom plné Henry
Watternon ze ivýoaraké Žanevy:

"V Kvropě kdo demokracie nemá

žádných přátel tam ae obecně jiřed-povíd-

že veliká republika nevěro

americká půjde centoti malých repu-

blik jihoamerických žo ee titane oběll

revoluřnfch převratftv a ctižádonti

vých vfldcftv Otázka finanéní zde

nebudí ladné pozoruoHtí leda mezi

Amerikány zde UHedlými neb-- ) centu

jícími Kvropaký bankéř by rád vidél

Mtříbrařaký zákon a nice a té jedno
duché přlóinyíe by zamotal výměnu
a dal by mu zik Průměrný Evro

pan ncHtará mu o tak ani onak ale p

něvad! z pravidla bývá nepřítelem

Spojených Státftv lichotí to jeho
marni voili a pomiluje jeho předMiid-k- y

kdyl si pórovali že agrárníclví
A on nttývá republikinHtví mi
věrni k ti nauční anarchii a ku konci

demokracie

Zdaliž mule být i něco amutnjHÍ
ho co by vybízelo k hluUím úva-

hám nežli to Že prontomyHlnému a

poctivému farmáři ze západu a jihu

který miluje svou zemi a hledu

uprávné poučeni tito iilé (třbraři)
ku kterým mívám důvěru namloti

vajl jako by peněiní králové evrop
álí byli zlatou měnu na Ameriku

uvázali a jtelližtt obyvatelé Spoj
Státu nepovolanou k aebeobraně Je

třída věřitelů umete třídu dlužníkův

a my všichni alaneme ae otroky

pod titulem plutokracie?''

Ano je to HinutuA divadlo

Zlatá měna není aonatavou ni bri-tick-

ni německou ni frnoour

akon ni americkou — ona jo nounta-VO-

celého VídřUtého avěta Zlaté

měny aice drží ae jenom jedna třeti-

na Itdatva druhé dvě třetiny apoko

jují ho ae e alřlbrern ale ta jedna
třetina daleko nad ně vyniká vzdělá-noa-

li

A dnea nám tři poliiiuké

atrany v Americe radí abychom ily
Mexikem Čínou a Iudif poněvadž

zlatá měna prý ju aouitava _ cÍ4t
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