
lfm tstHa k kořitfřesrt lindoiKÍnnt liktsdlí řeeínřoettftb b smluv byly ic lim f oěekavá nepochybné

fit jisto in úří ky
1 éplsy budouTru( mni lro(

V mfffitf cH dři#-- vynesl vrehnl

madf # penÍM aby mohly být wkl4

rUny t btnkáeíi 141 A přiinltýih I

řtfoií nám fintit penlfnf Jlilul
psnNt iln kUdny m ti j f I

hojný tjtnk 'Mt ! k mrháni
lď slovem f pretldenlské volbé

Jsdnato a hlavni o to jk cttitá

tiil přebytkům příjmů K U Jou ty

étjt Třtř pomátl demokrálé I

chril kdol Jím tehdy víry !

fh tlBOVall l lép tjr I '# kdy!

dlahf tifUr#l( Ml j kdy! M ř"

Bl6fltj(

Zl fílí H éMf řAnřlft HIM

lofívljl demokmlikou Jt
nad fllavle — Uké mAlo ?jt-f- f

vou t přotMtddi I nejmkwíjf
1 rtrtýrt4 m pfin%ll řik ljl

pošlou II &hM lJ#fpoélukrAt jm
n jsjl tiesvédnmíuwt f tom ohledl

epozornSlí vltk to 114 # jí jen
k ibsilejífm Itvsnlcím

betobledníjlím Ivrienfm Tsk

minulý týden pile: "Od samého po

íálku nynějšího usedáni sledovali

poskytovány nýbrl do fóvropy ak4- -

lát v lineo dovol nsleho im la
ksldoii cenu i tm nat mouku svale

no na Kub A clo vyMí ne! ni mouku

jiných femf tak H Um té! 5lef

tnitiřitl nemůlsme 7tkit tohoto

0 Idylu jest tím nitelnJ( an fsotpo-dářstv- l

trpí hfikfml nenaml plodin

1 obchod I prímysl jet iifílen ni
ledkem kotrmeloft jI dsmokrat!'

cká naíe vlá 1 prová lí Jest proto
cela přiřozeno I# v národním j

lítí továrníků odbývaném minutý

týden V Cinclnnati ttn-en- n bylo

rozhodní ve proipéch reciprocity
Jedno oneínf přijatých zní: "ZV

a U reciprocity měla by vtělena býtl

lákony n4rodní dle polidvků
spravedlnost) tak aby v4jemnl ob

chod ní styky mezi Hpojenými Štáty
cizími zeměmi mohly se vyvino

vatl"
Není o tom pochyby In vědomí

prospěšnosti reciprocity proniklo
vétíínu nárofla tak j iko není poi by

by le n4vratem republísánské vlá ly

oěínén bude znovu pokm o obnovení

reciprocity ač jestli jiní národové

budou chtítl obnovitl smlouvy které

tak náhle a bea náležitého opovézenl

tudl! nesluinýin způsobem nyněj

ším kongresem zruéeny byly

Pr&pla? nlfftracaanHk

V pálek přijal senát kongresu

předlohu čelící k tomu aby zřízen

byl průplav nicaragianský jtuižto

by spojeny byly oba oceány Tichý

Atlantickým Již po kolik roků

pojednávalo se o předloze této všik

teprvé v tomto kongresu přijata

nejprvé v sněmovně poslanecké a

nyní též v senátu ač tu a opravami

následkem kterýchž odesláni bude

nazpět sněmovně ku přivolení Jest

nepochybno že mezi oběma eněmo-vnam-a

docíleto bude dohodnuti

ohledně oprav a že můžeme hleděli

vstříc zákonu tomu co botové udá-

losti jestli president téže schválení

neodepře
Předloha ta ustanovuje vydání

úpisů ku stavbě nicaraguanské
ho průplavu v obnosu sedmdesáti

milionů jichž splacení jak kapitálu
tak úroků Spojené Bláty zaručují
Mimo těchto sedmdesáti milionů po

voluje se společnosti vydati další

úpisy v obnosu třiceti milionů dolarů

bez záruky Spojených Států Vše-chu-
y

tyto úpisy mají použity býti
ku zřízení zmíněného průplavu

Sekretář pokladny má míli vrchní

dohlídku nad podnikem a komise

patnáctičlenná má vésti správu po
dniku Do této komise ustanoví

president 10 členů Zt to že Spo

jeué Státy zaručily oplátku úpisů

obdrží za stejný obnos (sedmdesát
milionů dol) akcií společnosti a ini

mo to obdrží právo zástavní (mort-gage- )

na všechen majetek společno-

sti
Jest patrným na první pohled Že

celý podnik tento má býti podnikem
národním Národ nejen že ručí za

úpisy jež také asi pak splatí nýbrž
má v stejném obnoeu co obnáší ru

čitelslví míli podíl majelnický
úúa-sten-

at

v 1 akciové v celém podniku
Přibllžímeti k tomu povrchně podo
bá se to ovšem praobyčejnému za-

kladatelskému švindlu Všechny

dráhy a jiné podniky zakládají se

většinou lita způsobem že podniká

telé přiosobí si akcie podniku oby-

čejně bez veškerého zaplacení a

potřebný kapitál seženou vydáním
úpisů kteréž často sami skoupí
Tím spŮiobem jednali všichni ti

manipulanti železniční kteří mnohé

miliony jmění v málo letech nabyti

Přijetí předloby nicaraguanského

průplavu zdá ee n první pohled
schválením takové manipulace ne

bot tu Spojené Státy nabývají sedm

desetin úcafentví v podniku dříve

než jediný cent naft vynaložily Víak

'
in nřlní potřebné kroky k potlaření
trust a to f4knny kteřé nebu loti

řlponítřtl víkladíl řoxmsnilýeli

IVpMi t)4fid lohřt vylsduje aby

rnstOrrt nálelilé mes vyk4(4ny

byly

ťmliil rfflproflly

Kdy! uznán byl zákon McKInley

boa vtělením v tý! ítánkw řwlpM
ťitntlio nvřlnho lll'nsřof nebyla
sntd I4dn4 část i4kon toho kler4

by o htittovint a posměehent odlý
ván byla neroxumnfml a nesvé lo

mílýlnl demokfsly tou mírou Jako

onen lánek Jlcciproeita prohlaio
várm % hitmbij pfdvod tlodřjslVÍ
kdo tí co p-- více Proč tak dělo

se bylo télko k pochopeni leda !

bylo tu poue Z hlouposti a pitomosti
amb proto aby oduzov4no bylo
loishem íenei lf dobré neb ípalné
uo strana repiibik4nsk4 navrhovala
n-- ve skutek uvésli m snaliU Jiný

výklad bl nemožným nebof každý

kdo jen poněkud nvaloval musil

utiaíi ř i reciprocity pouze jen

prospěrh a ní neí prospěch vzejiti
mn!e Připomeňme sí jen co vlastně

byh la reciprocita a co chtěla: Již

dávno před tím byly dovážené sem

káva čaj a knže surové prosty cla

zákonem McKínleyho sproslěc tí!

j StS cukr a tnelasa placení cla Je

Iiko! mnohé země a kterých sem

tvto Pře-Imít- dovajeny tyly na

naftě plodiny neb výrobky uvalovaly

vysoká cis v některých případech

vyíif než na tytéž výrobky neb plo-

diny a jiných zemí (jako (?uba na

mouku) v jiných pak i bez příčiny

zapovězen dovoz naSich předmětů

(Jako v Německu vepřového masa)

proto přijat byl v zákon McKínleyho
Článek reciprocí! níkterý dával právo

presidentu obnovili clo na výse uve

dené předměty přiválené z těch ze- -

ml kteréž by náS obchod poškozovaly

křivděním mu IlylaC tedy v podsta
tě reciprocita prohlášením těm ze

mim z nichž dováželi jsme cukr me

lasu kávu čal a kůže asi tobolo

smyslu: "My otevřeli jsme vám na5e

trhy na tylo předměty úplně do ko

řán kdežto vy své trhy nám uzaví

te jestli neustanete budeme i my

požadovali clo na ony předměty od

váa přivážené však jiným zemím

které a nárni jednají slušně ponechá

me nás trh otevřený Jak y nám

tak my vám"
To jest dojista proposice slušná a

přiměřená vedoucí k obapolnému

prospěchu — reciprocitě A také

brzy osvědčily se prospěšné její ná

sledky Skoro s tuctem zemí byly

uzavřeny vespolnóobchodní smlouvy

poskytující obapolných výhod Ně

mecko a Francie zrusilv následkem

toho zákaz přívozu vepřového do

bytka na ostrově Kubě kam dříve

dovážena mouka vesměs ze bpaněl
ska obvládly Spojené Státy úplně
obchod s chlebovinami a Brazílií

vzdor panující tam revoluci vzrůstá

ly naše styky obchodní a i jinde po

čaly se jevili uičšiudné známky

vzrůstajícího našeho obchodu Tak

počali jsme se sbližovali ponenáhlu
s ostatními republikmi na pevnině
této polokoule světa % vznikála na

děje že obchodní styky naše zejména

a jihoameríckmi zeměmi budou vzrů

stati až podaří en nám vytlačili %

trhů jejich Angličany a Němce

ponkytovati jim našich výrobků

plodin ěfmž pro nás rozřešena byla

by otázka vzrůstu našeho promyslu

Tyto naděje byly zmařeuy rázem

zrušením reciprocity A teď teprvé

počíná se unávati jak velice chy

hovals strana demokratická kdy!

zrušení reciprocity vzala do progra--

mu a provedla Kázern pozbyl náš

obchod jakož i hospodářství a prft

mysl vymoženost několika roků

Kázem pozbyli jsme odbytu za mno

hé milionů dolarů mouky na Kube
a masa v Evropě Ukož i jiných vý

muset být ptačeny f poklidný nároď

ní ludl! éasern slinou Mpojené
PU4f v ektileřfiým vtínlkrfti dleko
sáhlého lobo jtodniktt

O dftlf lilosli jeho neU pochybo-

vat Ilu doup nim valné sblíženy
obé hejvd4!en'jl pobřeží em

ku prospěchu rozvoje (Ik hodu nsíe
ho v!k nejen to lif? oěekivati

! ohrhf il evropský používat! buds

průplavu toho pro spojeni své a Asií

7 ir průpUvu eiirz-kch- o r!4v4téi na

ději ls 1 nicjvrií'ttnký bu I s ča-

sem vypláceli Víak brzy to

bude a innoholi dalshh milionů

podnik ještě vjžúdá ktré ovšem

hmU miMÍt klopit strýček Hun co

hlavní úújtn(k tu jel arci otázkou

Z' to při těch prvních sedmdesáti

milionech nezitan t je jisto
Ještě žádný velký podnik nebyl pro-

veden aby iifvyJrt I il mnohem větší

náklad nel původní rozpičiy vyka-zoviil- y

a tik bude dojMta I s tímto

Kdybychom chtěli hleděli na celý

podnik len so strany cbuhodnloké

vzhledem k vývozu přímého a čisté

zi ku který přinese podíl v podnik

vložený pik ovšem musili bychom
odsoudit! úplně iVnslemtv( vlády

naní v podniku Však podnik tento

má zároveA pozidí strategické a

z toho stanoviska může být považo-

ván polřebuým a peníe naň vyna-

ložené mohou považovány býti za

tak potřebnou výlohu jako je každo

roční výloha na vojoko a námořni-

ctvo Bývalo by ovšem lépe kdyby
soukromá společnost americká pod-nik- u

se ujala vsik zdi nepanuje ta

vlastenecká obětavost jako ve Fran-

cii a jestli uskutečnění podniku
americkou společností jest pochyb-

ným a oživení panamské společnosti

možným lépe když smíříme as s my-

šlénkou žo budou Spojené Státy
míli průplav vlastní -

Vftí'i iiHímutf ii-i- tiřnillnhs ieftt
l 4f srn

že jest to kongres demokratický

který ji přijal Demokratická strana

ode vždy odporovala všem vnitro-

zemským podnikům národním po-

važujíc je za neoprávněné ústavou a

nyní svol n jf demokraté k podniku
tak obrovskému Divné to kozelce

metá ve evóra stáií strana demokra

ticka!

DlíOlíSE ZWUVV

Ve Wyomingu otevřena byla
osadnictvu k zaujmutí bývalá vo-

jenská reservace Fort Bridges :

V Sugarland Tex uloupeno

bylo ve čtvrtek v noci z tirnnl sta
nice expresní tlupou banditů #1500

na hotovosti Občanům kteří za

lupiči se vydali podařilo se čtyři
členy bandy polapili

Ve Spojených Státech událo ae

za minulý týden 303 obchodních

úpadků proti 430 v témže týdni
roku minulého

Z Unionville Mo poslán byl
v pátek nouzí sltženým osadníkům

nebrasským celý vlak uhlí z 13 vo-

zů sestávající Uhlí darováno

bylo společností Mendota Coal Co

a horníky zdarma vytěženo bylo

-- ®w Obdržel ®- -

první od mí' tni — na svět výstavě

CREAM

ITejdclECXialejl : píipia-Trs-

ťimtt nráick vlntilha kftmra Tmi km
osla Immn JlnjRtt nfUlot

'eo n RoiO v porkiícJ

soud Kpí) ftt4lft řoisiidek ve při
Um pfiti (uksrrdirtti (riltiktruul
tento mři být domiť#n k řoj iltnf
Jak íftárn( #olíly víerhny en

keřfií řlřlřterle v jedno íibťlodnf tř

Uo třit ksrtel aby ovlá hly
řflno4ftf přlfj i eenn enkřil tto
vt#rfe né potřeby Kdy! lřut J

hltil Cikrovař filsdelfl ký l'IAn

proti ř)řm !tilt na i4kNdA Wt-ninnovt- )

4kn i ř JftftO upovfd

jícího {řv4ní tntt(Í a Jb h iďcholo

vsní Zákon tfn meii jiným Ia

nov n Je I#

K1'4 itnlouva epolíertí ve pA

nn)t triMtu neb jinsk tieh eiikfxill

la obmerenl íbtshoďl neb přftmyl
merí ranými stály aneb a tiaf mi

emřmi přobMoj se tíioto neiáko- -

nitfrrt KtHý kďi by monopoli

soval aneb ehtřl mo)opolínitlneb
epttlťii se neb r iknil a jinými oo
bK)i k mnopolísf4nl jikílf liv tk- -

stí tbobodil V několika sl4lerh anc b

v císfťh aemlth bu le víným N- -

Kdo jn třibn pr bn poitortije

scetavení a Aobenl lriifu cukerní- -

hn musit pfijlti k tkvťte Že edru

lení cukerní jest trut a sice mocný

trus' který po ochromení trustu ko

řleénIho jnt "t vsei b rtmtft ten

mjtruřtovatřjSi" VždjP víechny

rafinerie vyjma několika nepatrných

řepových splynuly pod jednu spra
vu ta účelem amonopolisovánl ob

chodu cukrovarniukébu a ustanovil

jtce libovolné cenn ovládají neob- -

n ezené obchod cukerní VSuk proti

očekávání iřech vyjma trustu roz

bodl aoud pří ve prospřeh téhož

lutíitie Že no tákonu Sbernianově

nepodlthá trestu jelikož aákon vtta

hujo se na obchod a ne na výrobu

kdežto trust aaložen byl % účelem

výroby Jelikož tákr prý se ne

vztahuje na výrobu byly monopoly

výrobní ponechány kontrole jednot

livýt-- státu Sond sice přiznává že

spolčení založeno bylo ta účelem

zisku ale ten vyplývá z výroby a ne

z mezistátního ani % mezinárodního

prodeje Byť i předmét néjaký vy

ráběn byl v nékterém státě k vývozu

do jiného to samo o sobě necmí prý

týž předmžtern vývozu kerýmž stá

vá se teprvó prodejem Kongres

roce 1890 vřdél prý co dílá (kdy

přijal zákon proti trust ni!) a nepo

kusil se o obmezování monopoln neb

zkracování práv společností opráv

něných státem ani o sestavování cen

zaň by o výrobky měly prodávali
aniž prohlásil trestuhodným nabytí

majetku zpĎsohern který stát ně-

který povolil
Jeat to rozsudek pozoruhodný a

podivuhodným jest též i tožejdiný
s Měna vrchního eoudu nesouhlasil

s rozsudkem a chová náhledy opač-

né v souhlase se zdravým rozumem

Jest to sudí llarlan kterýž uznává a

s ním dojista každý rozvážný člo-vě-
k

že každý předmět vyrábí se k

prtřebé a ku prodeji a že tedy zá-

konu vztahujícímu se na mezistátní

obchod podléhá právě tak výroba

jako obchod a zejména nousl mu

podlí hati trust takový jako jest cu

kerní který právů založen byt k

ovládání obého totiž nejprvé výroby

čili rsfiuování a následkem tobo i

ceny
Tento rozsudek zdá se býti tak

patrné převráceným ža nezůstane

bez následku NáJ vrchní soud jel
až přespříliš1 konzervativním a tak

jako v dobách otroctví tomuto nadr-

žoval tak sdáse v době nynější na-

držovali korporacím a monopolům

Však tak jsko tehdy vyburcoval a

netečnosti a naklonil li straně aboli-cionist-

obyvatelstvo severu rozsudek

ve při Dred Scótla kterýž v podstatě

zněl: Jednou otrokem vždycky

otrokem tak musí takové rozsudky

jikýra je tento ohledni tru-t- ft vzbu-

dili veřejné mínění a vésti k opatfe
ním pHsnéjiím a účelnějším Hie- -

f#pahtík4fif politiku obstrokční čili

dříovacl Nephhlllejs k bélným
i4lefiloslm ku povolení pnřz po

třebných k účelům vládním iirjfi-pust- ili

fepnblikáni aby dm kratl v

kongresu mbli něčeho učinili ne)

tulné pak chlí připustit aby demo- -

kitti roohll provéstl to čeho v zájmu

emí nejvíce jet žádoucím poně

vid! by t toho mohl vyplytioml
straně demokratické nějaká výhoda

Kadějl nechť aemé utrpí sebe větší

ikodu jen kdyl demokracie nebude

I oikuteěněného aákonodárství mfti

sebe menšího prospěchu Jou vsk
občané kteří na povinnost zákono- -

d4rce poněkud jinak pohlíží a obča

né ti tvvm časem srozumitelno ti

promluví s republ ikánskými "státní

kyM— Není li! to rozkošné ? Přec e

ví každý Ikoiák !e demokraté majf

většinu dvou třetin a ta jedna třetí

na republikánská může Jíra tak málo

překážet jako mohl beránek niž

stojící kalili vlkovi vodo Co! m4

tvé čtrnáře ta takové ritofuce lu

jim i tobo nejvMétbo bejlm ca bílého

dne na noa vřeti mQže' yox e na

letnon meri jejtmi Cten&ři jeňté tací

kteří by uvěřili Jejímu tvreeni že ta

cbyby nedoatatky a přestupný ae
mokratické atrany a iiynfjílho

kon-řre-

drželi by íodpovídným třeti
novou roenŇinu a ne dvoutřetinovou
vétiinu? V éera pak vlastní překá
Seli ti aatrolent republikáné? Demo

kratick4 platforma požadovala tru-ien- i

t4kona kn ochrané volby a byl
rruSen požadovala rruSenl tákona

Shermanova a byl zrofien požado-

vala truSent s4kona McKinlcybo a

byl aruien Jestli na nestíHtí pro
cem dvoutřetinová vřtSini nemftže e

Bbcnlnouti o truňcní r4rodnfch bank

aaavedení betcennýcb bankovek z

to přece menSina nemftže Ostatně
m4me jil třch demokratických bia

hoalavenatvl až po krk

HOVORNA

(foaM dotuy ptnfm 'anm ul-- l on
ttes4do)doa poTiímoatl odpovMt

sofObepMtBé anonymní b'k-u- a

ohodtného niili koti )

WHber Neb—Sdilte v Hovorná

1 Jetlt panuje v Arkanai mnoho

limnice at4U 3 Jestli jeat to lepši

krajina ne! Oklahoma 3 Prod ne-

jsou Ž4dné dopiny o Arkansas

J F

Odpoviď 1 Mlaty ano tejmena

podél bažinatých nížin řek Známe

nřkolik krajana kteří před lety

tam tyatébovali a tí příčiny ne na

aever vrátili nemohouce Umeimniet

uvyknout! 2 O Arkansasu platilo
co o každém jiném státu i& tam to-ti- !

jsou kraje lepí! ipatnějsl Ne

brarka jeat tá velmi dobý totiž

východní řáat ale také aase v

části jsou místy plsciny které

pražádnou cenu nemají Podobné

jeat ▼ Oklabomě I Arkanaasu maji

totii dobré i Ipatné kraje Jak dale-

ce nám je mámo dávali bychom

celkem přednost Oklahomě před

Arkansasem 3 Proto že v Arkan-- a

ja málo českých oadn!k a tudíž

málo odběrateli éeských časopisu a

málo dopisovatelů

robků a plodin všude neboC nejen přee to přece llií ae předloha pooě-ž- e

ztratili jsme výhody je! nám na kud od zakladatelského Švindlu a


