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Spalní flnanřnlrl

Po předešlých 30 rokft spr4vy

republikánské byly finance této te-

rně obdivem celého aréta a finanční

ministři jiných zemí shlíželi k nám

se závistí touhou Nejen že řepu-LlikánS- tí

finančníci v době války
téměř vydupali ze země potřebné

biliony k vedení největiiho nejdel-Jih-

zápasu válečného jebol krutost

pochopíme sna Ino když si vzpome-nem- e

že trval čtyry roky kdežto

všechny války novější od dob Na

poleona počítány na pouhé měsíce—

nýbrž po ukončení války mohla vlá-

da ihned pHkročiti ku snižování da-

ní a uplácení dlahu který válkou

byl způsoben

Staří osadníci mají dojista jeftto v

paměii že v dobách války k v Alt na-by- tí

přijuft potřebných ukládány

byly razné daně jsko dag z přljinň
kolková daň na úřední listiny daň

na sirky karty léky a nesčetné jiné

předměty jakož i clo k vůli přijmu
na čaj kávu a jiné plodiny jež zde

nepěstujeme Brzy po válce hned

koncem let šedesátých počato bylo
se zrušováním razných těchto dani

až konečně nezůstaly žádné nežli

clo potřebné ku ochraně našeho

průmyslu a daň na lihovny a obchod-

níky a nimy A při tom po všech-

ny ty leta od roku 1805 až do roku

1893 každoročně upláceno národní
ho dluhu tak že během dvacíti pěti
roku uplaceno téhož skoro dva bilio-

ny kdežto v jiných zemích spíše

přirůstalo A při tom jak zmíněno

rok po roce zrušovány byly daně ně

které a kongres přemýšleli musel

kterou dan bylo by lépe zruáiti

kdežto v jiných zemích lámali aobě

hlavy fiinančntci vymýšlením no-

vých nových daní a přirážek
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e 175 o i4konu ka n4frtn k

tvídé iiíínJ bjlo tehdy lelenákfk v

oblitu aa 11 46000000 k udrženi

jich v plné ceni povalováno bylo sa

potřebié aby ležela v pokladnn lá
loha obnášející aspoíi Jednu třetinu

papíru v obíhu proto (svolen m

prodej upisA v obnosu sto

milionu ta rlato k tomu účeli Víik
k vůli vétsl jistotě mimo toho povo
leno bylo sekretáři prodávali Apisy

ta zlato kdykoliv by toho bylo
k udržení úvěru země Nyní

máme asi tolikéž zeleň4kA v oběhu

jako tehdy více než tolik jest
na stříbro jehož vnitřní

hodnot jest poloviční pouze tálo-h- a

tlala k udržení veškeré této mě-

ny v plné ceně obnáší mén6 než še-

desát milionů tedy pouze asi dva

náctinu obnosu měnv kterou v

plné ceně udržeti má Zároveň

však prvdou jest též že každým
dnem každým okamžikem m&že na-

stali doba kdy rovnováha naší mě-

ny bude porušena nastane ažio na

naši měnu papírovou a stříbrnou
K tomu zapotřebí jest pouzo jenom
malého poplachu při atálem vývozu

našeho zlata za bránice který bude

muset zr&stati jestli zrfistati bude

přívoz ze zemí cizích

Za těch dvacet měsíců vlády de

mokratické dala tato patrných důka

zů že neumí řídili finance země a

jestli nechce voličstvo aby zde rok

po roce vládly finance rakouské

jejichž znakem jest prázdná poklad
na heslem: "Devět od nuly ne-

mohu musím se vypůjčit" pak musí

očiniti konec hospodářství takové-

mu zvolením republikánského kon

gresu Komu ae jedna o to aby
finance naše opět uvedeny byly do

stavu ziravého na jakém dříve stá

ly jakým Isme se honosili a na jaké
byli jsme hrdými ten musí hlasovali
ro republikánské navnence do

ongresu neboř lo jest t cesta je
diná
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zniruf a roMtft-n- dpnokrtit ký £4

opí lltrptrs Wřfkly praí fe Uill

et W výmínky nijhorií pilitikář
který ne v Nw Vurku vyskytl od

au Aaron Kurra a dodá4: "Hill

y h l poražen ta kaldou

cena

llALTIMORoKt KARPINiL GlBBON

apouUl na sebe pozornost tyto dny

kázáním kteréž mfi v katedrále a v

kterémž rozhodné se prohlásil proti

míchání se ženských do politiky

Pravil mezi jiným že jestli ženské

politiky se súčaitnf uvázne na nich

dojista trochu Spiny a bahna kte-

rým v politice rousí přijití do atyko
a že náležitý obor ženina p&sobení

jest domov Rozumní lidé muži i

ženské dají kardinátu za pravdu

Již priu pCl dri ha miÍcb nimX- -

rne žádné clo na dříví O mnoholi

pak jest levnřjSl? Vždyť nám pře-

ce slibovali demokraté jak bnde

dříví laciné když clo bude zrušeno
Až posad cítí to pouze jenom dělní-c- i

zaméstnaní při dřevařstvi Pokud

byl zákon McKioleyho v platnosti
doptávali délntci v dřevařských tá

borech v severním Wisconsině a

Minnesotě 20 až 40 mésíéně teď

jsou rádi když dostanou tutéž práci
za $12 až 116 Tak působí oprava
celní

O revoluci" cukrovarník 0 v

Louiniana proti straně demokratické

pf5e tamníjsí Louiniana Planter z

New Orleans: "Dějí se pokusy toto

hnutí bagatelizovat! tvrzením že

pouze ní kolik plantázníku se jej
záčasinf To jent d 6kazem nevědo-

mosti neb neupřímnou Zeptejte
se presidenta banko pojiSfojícfeh

spoleěnostl železničních spoleěno
stí parolodních spoleftnostf odkud

přichází hlavní obchod New Orlean-a- u

na který nejvíce sjo!éhajf a od

něhož závif přímo neb nepřímo

právníci lékiři duchovní obchodní
ci řemeslníci klerkové a dělníci v

New Orleans a uni řeknou vám že

od pr5nyslu cukrovarnického Zniř-t- e

prflmysl cukeinický a zničíte tím
New Orleans 8nad vstane opět co

Ph'erix z popele svého zničení je-

likol jeho zeměpisná poloha musí

jej konečně učinili mocným mě-

stem Vřak ti kteří nyní jsou ohro
žení zničením nechtl se nech?t smé
st i a povrchu země aby udělali mí

sto budoucímu neb jinému rozvoji a

proto revoltují Nebezachování Je

zákon který je k tomu nutí"
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Administrace Pok Západu

PounwobtI KAÍDřlIO obCana je

aby ikoumal která Ktrana a které

tiaady jnou ka profpfchu témě a

tich ae přidržel

KlTtAlTENKCKf MI J00 TT A80-pi- sy

které prompřeh strany kladou

nad proupř-c- temě a na!( e omlou

vati a tuSovati nesnáze do kterých
ravedla n& titraua demokratická

avou politikou

NaSÍ HLASATELÉ BIřORMT CXLNf

atavl nám vždy Anglii a vnoř co

zemi svobodného obchodu a blaho

bytu viak v Anglii při tom svobod-

ném obchodu jet 1317104 žebrák ft

vydržovaných v chudobiocícb

V rock 1873 iiYio v oniiic míst
na každou OHobu 1 1 804 V roce

1892 bylo v obihu $2444 tedy o

čtyřicet procent více A přece

tvrdí že byla ména v oběhu

xmenSena

V JIMfCH tKTECH PŘICHÁZELO OBT- -

čejné touto dobou roční do zeooé

zlato za naSe plodiny kdežto jirnf
dobou pí5e plynulo odtud Viak

letos % jara sice plynulo zlata odtud

proudem vétším než kdy dříve Uď

se ale nevrací

Kanada uklXdX clo na všechny

plodiny pul ní ovoce a výrobky
far-mers-

vňak dfinokratxký zákon cel-- ní

zruíil na ně clo a otevřel trhy
americké do kořán farroer&tu kanad

ským Tk utni demokraté hájili

zájmy země

PaoHLXftZSÍ tíTBIDí'nO STÁTNÍHO

výboru v Obio kterým otázku ntff-brn-

za jedinou nynější politickou

otizka považuje nepřekvapuje ani

v nejmeníím Demokraté ohioAU

bylí v otázce finanfní Ždy trochu

na slabých nohou Ohio bylo před

35ti lety ohniskem zelenácníkA a

zelenéčnického bláznovství a střlbr-nácnic- tvi

jet ovSem blámovutvím

podobného smřru

zavázán O povolení prostře
ochraně břehů řeky MUšoun

zájmy osadníků na Otoe a Mij
reservaci zasazoval so Hamer f£''l
vě jakož i o lo aby Nebraka

"

lu brala ve výhodách vyplýve'4
za zákona o suchoparných pl
cích „ v

Práce poslance v kongresu j '{

nejlépe ze zápisek konrgesrtíchV
" i

jsou důkazem že pan Ilainer vyf
svou povinnost On byl vždy na v
místě nejen v zasedáních k'' f
nýbrž i v zasedání sněmovny IvtÁ
zákon který týče se NebraHky-

-

účastenství jeho v zápiskách k'Též vysvitá ze zápiek těchtoy l
g

vedl v debatě udržeti půdu j
avýrn olpůrcům byť byli zkuMW

jí
v síních kongresnteh než on ('Hf V

zápisky kongresní vykazují
byl Žádny nový člen nynějšil--

- --

gresu který by byl pracoval
livě a mohl vykázali se vfce výj- - ?

ky nežli poslanec z čtvrtého?'
slriktu - "i

Ilainer hlafoval pro odvoIúii :

kona Shermaiiova a zastával s K
žení plnocennó měny a nfít(JJ

s

úvěru Co poslanec člvrtého
triktu musel pečovali o zájmy ví'
části státu Voličové mnozí zJA
ných míst kladli mu žádoali 'f:"
vyžadovaly navštěvováuí S$~
úřadoven a zodjiovídání kažjTj! áT)
množství dopisů rol konal acQ'
a obětavě Žádosti jeho spoluoM
nft nezŮsty nik ly dloího birk

7

t„ r
( byU Doarámo t nyol rjohl asdravoal niala- -

našem finančnictví to takový Že aou ooa u vmm o]krauiai mUto

se můžeme iměle postavili Rakou- - :—"- - --p -J- --

- Pa Jun rolnický abfUal toimt
sku v bok Nejen že ohrožuje nás bi oiond nb obohodntmi uit-mize- ní

zlata t oběhu prémie fcj
v am ia#u jvo obríjoi awuwt

ažio na stříbro pspíry nýbrž kal

dým měsícem trůslá schodek v přij
mech množí ae národní dluh Dle

nejnovějšfcb zpráv z Washingtonu
bude tento měsío opět vydání asi

devět milionů větší nežli příjem' tivott
Sekretář pokladny aklamal se v účin-- J Město Balozi Ala čítající té-cí-

nového zákona celního velice' měř 10000 obyvatelů bylovsobo
Přívoz z ciziny neoŽiynul tou mě' tu téměř úplně požárem zničeno a

rou jak sekretář očekával a proto Škoda téměř $225000 obnášející
také příjem celul jest menší než se- - tím spflsobena Sotva polovice Jest
kretář doufal K tomu druži a i pojištěním kryta


