
4-POK- ROK ZÁPADU- --

v odpornČování jukýehkolliř potřeb
ve Hprávé Htátní a obmezuje se na

Jisté pMmčíy Dovozujíc Is za

p idima nelze vykládat) Jlntk ftel v

rAjmu republikánské Hnsnénl politi-

ky totll v zájmu zdrávi plnocenné
' a t m é Á t i

V HttrlKk odpoledn odbývalo
M ¥ kapitolu státním Jednoduchým
působeni iif oitfi ní nového gu
mnéra Ilývsjý (ídHfnř

: řlltflC
rotApfi ti4f (tfit-ftfr- svým guveř

řiéřřfít llolcombem dosNvil i do
společní schůze obou Sftf m"vett a

pMČflal lil fnjt zprávo čili p„
elilvf fcteřéj veli-M- i Jest ohllrrié A

Jhol ítenf vtlálalo holinu ěssii
Af Mf rriff proto jpfi stručný výtah
I lhof ř„hf WMV ntttlk
pojednáváním o suchu které!

Jrnét západní řál státu frtifito
a Jest příčinou miďK utrpení (i i

vernér v
jr t A rt byt aby vohl )lř„„l

podzimí zvláštní zadánf st řmu
k úlev bídy lrt-- f Mi vl ik řiPiii
fill lak jelito! by Nehnski bývah
jfliřifm státem který byl nucen
brali ňťřilA ke krokům tikivýrn
dle proto í pokladn státní J

vyprázdněna a odbývání sjezdu by-

lo by spojeno a velikou výlohou
proto ponechal jednotlivým okre-

sům aby prozatím o AUvti bídy se

maraly Mezitím čam víik ob-nov-

podj orujfcí komisi x roku
IX&I aby vyšetřila kde a jak mno-h- o

pomoci je tapotřehl I'f Njrvky

'Mif adan4 přoli mámím
úře liilkftm din iineífii( mlrtnlAlin

(řiřrnu neelj k unvídřenl jleli
♦ íunfml an jalřřiým jet f dřly

podvody při dodávkách pro
rtuUvy oÍ patrným jet jíl

toho In v řocw Iflftl placeno
mA-U- i

l zi tun (on uhlí pro ííkUv pro
f lioromynliié v roc ia 831

(on a v rorw 1í(1 pouze tu n un

Ouveřhéř dále odporoučí řozXI-řeti- í

útavti pro cháll
útavti pro vyulotililoe a

( hvíitnje zák přijatý min miřmem

který ďivolue propuítční včzftft na

zámku dobrého rhovánl za které
hol zákona bylo 31 vřifift propiií
třno tfpozorAtiJn dále le káznici

((iravujn Win II Horan jen!
rulou v ii uzavřenou W H II

Mtfiiiiefu a poHinnpenou (J W Mo-uheřo-

převzal avíak nedal žád-

nou záruku mátu Ač komine pro
obecné jmČní neuznává Ilorana co

koďraktora přece ponechává mn

správu káiniee co zánlupcl Moihe-rov- u

hiřtfan nepochybné plní
veíkeré podmínky Hinlouvy ale

není vázán aby ji dodržel a mohl

by kdykoliv káznici opímtíti MAže

být že by kátnice pod vlantrif upra-

veni Hiátu lépe proHplvAla
Ohledni úřadovny dřlnické čili

Jest neodllému Jednáni slátů v

Uill
Vzhledem k protestu výjimce

JakoŽ
1 vzhledem k zápo

Vědi přívozu našeho mnsa do ostatní

Kvropy naléná se vlála naši v re
snášeli po kolik dnů minulého

týdne odbývány ohledně toho kabi-

netu! porady Že ty zem- - které

přlvoa našeho nait zapovídají neči-

ní (ak i lé příčky Že lylu by toto

nezdravé to vláda naše dobře vyroz
unívá NeJIepSfm toho dfikazem

Jest Ie Anglie žádných kroků podo-

bných neučinila a posud maso od
nás kupuje podrobujíc je ovšem

zkoumáni co tiejbedlivéjiímu Kdy-b-

bylo pravdou nač Německo Ho-

landsko JVgie a Francie se vy

mlouvají musila by nezdravota mu-s- a

amerického i v Anglii spoorována
býti a jelikož sh tuk nestalo jest
patrným že výmluva jeat pouhou
záminkou a nikoliv příčinou Dutat-n- ě

to ony země netají a "jména
Německo projevilo že celní ráš zá

kon jest na újmu jeho obchodu

s námi a že považuje dife

renciální clo za zkrácení obchodu
svého Tomu ovšem nemusíme se

divili neboť za prospěšného působe-
ni zákona reeiprocitního vzrůstní vý-

voz řepového cukru z Kvropy do

Spojených Slátft měrou velikou Za

minulý rok obnášel $I57íM000 a Ně-mec-

stálo ze zemí evropských v

čele a tl 1003000 druhou zemí co
do vývozu cukru sem byla Relgie a

♦2377000 třetí Rakousko s 1402-79- 5

čtvrtou Francie tí42042 a

konečně Nizozemí s #338720

Kabinetní porady nevedly posud
k určitému usneíení avšak všeobec-

ně má se za to že president bude

naléhali na kongres aby diferenciál-

ní clo zrušil a tak odstranil příčinu
stíiností zemí evropských Nebude

li bráti kongres zřetele na přání

presidenta což jest více ne2 pravdě

podobno neboť podobalo by se to

jako by vlády evropské chtěly před

pisovali kongresu našemu jaké zá-

kony přijlmati má viičf zájmům
—- pak bude zbývati vládě

naší pouze jediná cet3 toiiž politi-

cká odveta cíli celní válku K takové

oprávněn jest president zákonem z

roku 1800 který tehdy ovňem přijat
byl pouze vůěi Kanadě který však

vůči všem jiným zemím použiti mož-

no Zákon ten dává presidentu prá-

vo zapovčdíti přívoz z takových ze-

mí které by náš vývoz zkracovaly a

jest velice možno že so vláda naše
tohoto nejkrajnějslho prostředku
uchopí
Kam by kroky takovéto vedly

iiclo posud dosiihnouti Že by z

nich však prospěch nijaký nevyply-
nul dá ho předpokládali Porovná-me-- !i

politiku zahájenou zákonem

McKinleyho před čtyřmi lety kteráž
směřovala k rozšíření našeho zámoř-

ského obchodu a také skutečně jej
valné rozšířila a politiku nynější
která vede k uzavírání nám dosa
v ad nich trhů pro naše plodiny a

výrobky eeznáme snadno která po
litika jest pro zemi [rospěšnější
Když naše rolnictvo bude mlti

trh na hvč maso a konečně

chováni poctivé volby Jest zárukou

amosprávy vybízí tomu aby záko

nem postaráno bylo o lo by flřed
nlel volební vybíráni byli z rftz

ný(di politických stran OblírnéJI
pak rozpisuj s o potřebř říspřnl
ku pomoci osadníkům trpícím tiá

sledkem sii(dia Houdí In není po
třebí hledali podpory mimo stát l

navrhuje opatření aby trpícím vy

pomoženo hylo Tél navrhuje
aby oprávnény byly okresy k vydá
vání úpisů k témtil účeli které!

"plsy ly mohly zakoupili sn za pe
nlze základního fondu Ikolního

jel nyní ladem ležl Občanstvo

jel letos suchem trpí nežádáš! at

mnžny nýbrž výpomocí a proto
mohlo by se nčiniti opatření tako
vé aby ti Jimž vypomoženo bude

považovali lo za půjčku a ji sph
Uii Vybízí v této včci k jednáni
neodkladnému Zřizováni zavod-

ňování považuje za podnik vele

prospčíný I veledůležitý který ml
by státem být podporován Vláda

vynakládá miliony na zřizování
hrází v dolejším toku Mississippi
vsak lépe by bylo kdyby na západ
nich přítocích Mississippi byly zří

zeny nádržky které by jarní po
vodné zadržely a sloužily zavodfio

vání

Dráhy tohoto státu byly důleži

tým činitelem v jeho rozvoji a lid

necítí vůči ním nepřátelství VSak

občanstvo požaduje aby dráhy vůči

nčmu jednaly mírné a spravedlivé
Není pochyby o tom že občanstvo

považuje ceny dopravní za přílií
vysoké a posavadní snahy docílili
urovnání léto otázky tňstaly bez

účinku Nynčjsí komise železniční
tak jak nyní jest zřízena jeet nepo
slačitelnou a jest zapotřebí míli
lidern volenou K tomu cíli po
třeba jest oprav iti ústavu Z roz-

sudku sudího Ircwcra který zákon

ustanovující sazbu železniční uznal

neplatným mři bj sestát odvolat!
Svobodná doprava ať osob neb
nákladu mČla by se zákonem zaká

zati zejména poskytování svobod

ných jízdních lístků úředníkům
mflo by se zapovčdíti t?k jako
učinčno bylo nedávo v New Yor-

ku opravou ústavy
Vzhledem ku sporu mezi dčlnio-lve-

a velkými továrnami neb kor-

poracemi jest ku přání aby záko-

nem ustanoven byl nčjaký spůsob
k urovnání sporů tčeh

Dálo navrhuje nový guvernér
aby úroky na poukázky pokladníka
státního Htfženy byly o jedno nebo

dvÓ procenta jelikož každý držitel

takových poukázek snadno prodá
je s prémií jeden až jeden a půl

procenta K závčrco vyzývá gu-

vernér sném ku šetrnosti tak aby
břímé daní na nejmonňt možnou

míru uvedeno bylo

Nemohou lyt hoi klamu

Měli jsme častuji příležitost poi- -

kázati k tomu kterak vůdcové popu- -

lističtf utíkaji se ku všelikým kla

mům aby zaslepili své stoupence a

zbudili bezpodstatné doměnky a

požadavky Tak opět

nejnovější jejich provolání přijaté
ve sjezdu odbývaném v St Louisů

nejen Ze opakuje mnohé jejich klamy

dřívější nýbrž připojuje k njtn ně

kolik novech Hned první odmsvee

počíná skoro a klamem pravé:
"Tvrzení naši strany že jednou z

velkých potřeb naší zemé bylo a jest
rozšíření oběhové měny jest uznává

no vAcmi stranami i vládou"

Výrok tento vztahuje se ovšem

na p kus vlády nynější o zrušeni ny

nějši papírové měny a zaredenl slá

tních bankovek Však i ůvodci

myšlénky této kteráž jest jedním
s požadavků demokratické národní

latformy nedávají tskový výklad

snaze avé nýbrž dovozují pouze Je

chll mlti měnu elastickou'(prulnou)
Však se snahou demokratickou ni

kterak nesouhlasí republikáni a ros- -

bodné vítězství strany nsll minulého

měny ik ny KaMf iioiiř nyi stejné
plnocenným Toť přece známo Jest

každému a nejlépe ďjiU vůdcům

popiilistlekým kteří proto ivým pro
hlášením dopoufttl se vědomé klsmu

V zápČtí následuje ihned klam

druhý tolIŽ (vržení Ie kdosi chce

"aby stříbro bylo vyloučeno— a

aby potu zlato bylo zákonitým pla-

tebním prostředkem" To Jest klam

právfi luk zíejm a patrný jako

prvnčJSf Může býti že nalézají se

jednotlivci kteří by rádi vidčli mé-n- u

pouze Jednotnou zlatou vsak ve

skutečnosti vftsina občanstva všech

stran souhlasí n používáním obou

kovů Za minulých 80 roků za

správy republikánské bylo raženo ve

Spojených Hiátech ředesátkráte tolik

stříbrných dolarů co raženo bylo za

předcházejících 80 roků a to již samo

jest dostatečným důkazem že strana

republikánská není stříbru nepřátel
skoti ač houževnatí opírá se — a

doufáme vždy opírati se bude —

neobmezenému ražení stříbra čím

by zlatá tučná byla vypuzena a naše

mčna zaležena na stříbře klesla v

hodnotéo polovici totiž na hodnotu

stříbra U demokratů lze tím méně

předpokládat! nepřátelství vůči méně

stříbrné a co tedy ohledné toho v

provolání vůdců populistických so

praví jest velice makavý klam

Jiný klam jest tvrzení že korpo-

race ''spůsobily vpád spolkového

vojska do států" To vztahuje se

ovsem na zskročení vojska při stáv

kách a nepokojích minulého léla

Každý se ví pamatovat Že vojsko

tehdy povoláno bylo pouze k zjedná
ní průchodu poštovním zásilkám a

předejití násilí a včtftímu krvepoliti
k nčmuž by Jinak bývalo dojista
došlo a vyjma výstředních štváčů

nepochyboval nikdo že bylo povin
nosti vlády zakročili

Ostatek prohlášeni jest ohříváním
klamů již dříve prohlášených a zdra

vým rozumem vyvrácených
Každá politická strana obyčejně

své zásady a snahy Hlaví do

světla co nejpříznivčj4(ho a snaží e

odsoudili stranu druhou její zásady
i jednání Vsak budováni strany

politické na klamech nemůže vésti k

zbudování strany která by mohla

zemi ovládnouli a mčla trvání Drí

ve nebo později prohlédne klamaný
lid a s tím větším pak odporem od

vrátí se od těch i kteří oklamati jej
se snažili "8 poctivosti nejdál do--

jdeš" plstí v politice tak jako v oby
čejném životě

Iludfl celní válka?

Nejprvnějším úradním krokem no

vého vyslance rakouského ve Wash

ingtoně Ilengelmueller bylo po
dání protestu proti novému celnímu

zákonu jmenovitě proti ustanovení

kterým ukládá se diferenciální clo

na cukr totiž jedna desetina centu

na libru zvláště na cukr přivážený
ze zemí které přímo neb nepřímo

poskytují prémií nějakou cukrovar

níkŮm Není to ovšem první slil
nost proti novému zákonu celnímu

neboť sdělili jsme jižf Že téže pří
činy Německo Holandsko Francie

Pelgie zapověděly přívoz masa

amerického v odvetu s téže příčiny
a nyní přichází konečně i Rakousko
Rakousko ovšem nemůže zahájiti
proti nám politiku odvetnou jelikož
vvoz do Rakouska a Ameriky da-

leko jest meušlm přívozu z Rakou-

ska Proto opírá se protest Rakou

ska o véo jinou a sice o smlouvu

která uzavřena byla mezi Spojenými

Státy a Rakouskem roku 182í Dále

opírá se též o vyměněné noty před
uzavřením reciprocity v nichž Ra

kousko učinilo nám nějakých ústup
ků v očekáváni podobném ze strany
dsaí Konečné opirá se protest o
to že cukrovarům neposkytuje pre
trne vláda tak jako v Německu ný-

brž jedootlivé samé což podobné

různých míst se scházejí a r j tn
na dlul no zmínku učinili o nékoli
ka železničních nákladech potravin
i obilí poslaných sem z Oregonu
Při rozdělováni i li2rt hýli ntmtr

ným nehoř jsou lidé hrabiví kteří

maji dostatek a přece podpory se

dožadují Jiiko bylo v roco I k 1

kdežto mnozí skutečnou hi lu trjíc
se ostýchají o pumou žádati

Jak trpícím pomoci bude úlo
hou sněmu 1'stava státní nedo

voloje větší rl tuh než #100000 a

loto dovolení hylo vyčerpáno vy

dáním úpisů před čtyřmi lety v

obnosu 1100000 k podobnému
učell roilporovánl % obecné po

kladny mřlo by ho dfu j n v ncj
nutnftjáích případoch jfdikoí h
brots taková rutnniSl ne n mažnoHlí

a podporuje ienivoit 1'roto iivit
nér Crouno noudí íe by každý
okre míd m ntirati o avó trpící
ale mído by o dáli okrouftm pr&vo

vydávati úpisy ku podpoře trpí
cícb arifb pOHkjtovánt jim pftjček
Kaídý okre by pak jednal při ro

detoanl podpory opstrno a ipmy
mohly by koupeny býti řkolnírn
fondem

Finanční ulav naícho Hiátu jtNt
velmi chatrný Dm-- 1 proiiii:
bylo vydaných poukúxck na poklad
nika tit&lnlho (warrantA) t% U0H

63811 kdežto v pokladně fondu

dotyčných bylo pouzo f(2H10:}H7

Naproti tomu ale byla v pokladní)
botovOHt tt 1731 3il rik iko
níbo fondu kurii ncncmi 'adné
úroky kdeieio na ponk&xky poklad
nika platit! ho inunl úroky 1 proc
V roca 1801 přijal miřin takon do-

volující ca hotovoHt rlkladního
ikolníbo fondu kupovali poukatky
na Htátního pokladníka avíak
vrchní noud uznal zukon ten no

ŮHtavním NynřjSí zbudovaný
nu v pokladny cavinčn byl tím Žo

minoló iučmy a zejména nnem roku

1891 povolily včtií vydání ntí co
obntSely dané Mimo to afNcxMoři

xivodl mzi nebou kl rý níže nia
letek odhadne Dle cen nu vládní

ho roku 1h(K) odhadován byl maje-

tek v naíem Htátó na II 275(585-51- 4

kdežto aHMCHHoři odhadli maje-

tek na 180000000 tedy jen jednu
edmiou vlantní ceny Jelikož daří

obmezena jeitt na 5 milU na dolar

pro víeobeený fond jent nkoro o

i při nejvítíí opatrnoHti na-bý- ti

potřebných penřz při tak

nízkém odhadu ku kryli potřeb
tátu Proto navrhuj tfuvřrnér
hoď tvýJenf dane aneb untanovení

utátního n?b diitriktn(ch aHeionirft

ÍJuvernér Crounne pochybuje ie
zákon vztahující k ukládání ti

pokladny iitální u banko

Jel aomií pro obecné jmřnf po
kladníku naznačeny budou j't
tito propříným a připomíná že

ópadkem Capiul Natiotial Ianku
v kterém! byly vklady 331IA3
přijde ttát zkrátka

tatimieké odporoučí aby učinčno

bylo opatření ku ebíránf Htatitiky
vieho druhu tak aby byl úřad ten
něčím více nežli politickým mí

atem aneb aby byl tiuien
Dále vybízí guvernér ením aby

věnoval pozornot zavodňování
Též obíírté pojednává o cukrovar
ničiví a praví mezi jiným: "Pova
žoval bych za veliké neStČHtf mátu

kdyby důležitý prftmyHl který upou
tal pozornoHt na Nebranku mči za

niknout a jent hodno vání důkladné

úvahy zdali lze vám učinili krokft

kterými by udrženy byly v činnonti

ty cukrovary jel máme a povzbu
zeno zakládání nových Uznáte-l- i

to za proHpčSno mohla by to býti

prémie cukrovarníkům podmínčná
vnak tím aby platili jutou určitou
cenu za cukrovku a aby prémie ty

neplatily ho déle než do té doby

kdy ústřední vláda by ponkytla do

Htatečné ochrany tomu prAmynlu"
Ohledné rozmidka o zákonu ušla

novujícfm ceny dopravní praví
že by mélo ne Hiát odvolání k vrch

nímu Houdu tak aby zjiítčna byla

[rava Htátu

Odporoučí pak různé opravy neb

dodatky k naní untavé kteráž při

jata byla roku 1875 a v mnohých
ohledech' jent již nedontatečnou

Navrhuje následující opravy: Před
uč rozmnožení členil vrchního hou-d- u

na pČt neb Hcdm Za druhé

opravu clanku ohledné ukládání
základního Školního fondu Za tře
tf oprávnění volené železniční ko

mino Za čtvrté ustanovení že

jen ti jiřintihovalci kteří nabyli

plného občanského práva mohou

býti oprávnčni též k právo voleb

nímu Za páté oprávnčni nnčmu

ku zřizování dalších potřebných
výkonných úředníků (Juvernér

navrhuje aby o tčehto opravách
ústavních hlasováno bylo zvlást
ním hlasovacím lístkem

Ve zprávé o Htátní université

upozorňuje na to že studentů na

vítévuje ustav 115(1 víak skoro

polovice totiž 571 jsou studující z

Lincoln kteří nalézají si v třídách
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