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ibvtUtvu Hmii4(( ptví uikoti

tlále nýbrl bnoíným továrníkům
Clo které jet poule dutboJnvé j
díi Jako kal la Jiná Plnil v!U
spolkoví kt ř ni hra II svý výfo
ht Jciif ni prutu Jel clo oprávněné
Ale přu M branné cílu není Ik Iné po

čtivé omluvy Jmi lu uprave llitr

aby veliká vélAm i ohyvileUtva ři- -

slvla lín kape lMht ýtit to4ri(
kúrn? ochranných cel

ovsem s vymlouvají íi' ti činí k

vftli dělníkovi (?) clo prý umožňuje
to4rnlku žádui vjišl ceny Ji In

tik Jiní tulii véiif neíli by byl

bet cla následovně mňíe on lititi

dělníkům vyAAI nit Id I{ tumoáuo
je to správně ale ten řetřz
úudkft mi jednu osudnou rbybu
kdežto továrník vydírá pod celní

ochranou vyšší ceny zákon ho nijak
nenutí sby platil vyšší mzdy! A jak
ná učí zkušenost továrník nikdy

neplatí dělníku víc než tnuti Clo

prospívá chráněnému továrníku to

je pravd alu dělníku oe Mimo to

jent tu jixlna voliká tfí la lidí která

te clu nemá ani jediného centu pro

ípčeliu a to jiuiu f irmáH Ti ttiuí

kupovali viethoo cbránitió tboží ii
vyHokí ceny Bmirické alo prodávají
tó plodiny t oeny diktované avo

bodném Irhem uvetovýtn"

Slavie tuto klame nebe i jiné tím

ie nečiní rozdílu mezi ub'ru Není

clo jako clu a jet v něm rozdíl tak

jako v víem jiníni Clo ochranné
% clo důchodové liAí cu v poilntate

pQHobiiOHti Bvé měrou velikou Clo

důchodové jent daní jako každá jiná
to jeRl Hprávným Clo dňchudiívé
ukládá re na takové předměty kle

rých u lián nemáme a nemůžeme zho-

tovili neb vypěntovali a každý cent

cla uložený na předměty takové za

účelem zjednání dachodu zdražuje

tyto předmřty o onen obno a jent

proto daní jnko každá jiná Jinak

jet víak clem ochranným totiž

e clem uloženým za tím úH-le-n
Uy

vyrovnán byl rozdíl mezi mzdou

krá ne platí ddnictvu v cizinú a

mzdou tdejAf aby umožněn byl z le

vznik a trvání dotyčného prfttnylu
Od přijetí cáknna Merrillova v

roce 1801 až do zmínil zákona Mc

Kinleyova dne 5í9 urpna 1894 tedy

po více než 32 9 kfl mé li j-- ve

Spojených Ktátecb ilále clo ochranné

vyjma v letech Sedenátých kdy při
ním tnéli jme jeřté clo důchodové

aby zjednáno bylo dotitatek pro- -

(tředkfl k vedení války a po té ku
í

fill'il Mlll# áílic poulile
aby jíl hodily d o krátit Naoií
o tov4rnlho ilol( vrobkJ ď

má' l h '!:' řoilfén 1I0K Kil

mini fftinh' n faU ryby n mífo
ryb ifMvf t% mMI dříví řn-l- n

fíVi řo-- l tovární boll Z vfkvm
ťdo j n J ! l tt i př-ifit-

njbrl l'lř'l procení bylo to

vaří Jl V řoen l I Vyvuleiy

bylf
'IřVtf Itok fcondl dooi 10

flrvna J'M u4 l( Hlatle no prr(
rok i4kínt WiWonova í kaldmn

Jk1 i i 4 tu o n týl Mťoipíl V plit
iiol komem #rpn toho roku s ťi

dli iiíi n Shvin druh hfnt4

makavA řlí" Jetlile i vyvo-lovni- )

jvké výhody i i4k'Oi řík-- i

loho t ly j" dliilďi pří ji ul Ji na

úťit M"liiilfjho a rtík'dív n u5t
i4kona NVilnovi

Ctvrlé It ik končíc! dnm iO

června I nebyl celu pod 'úko-

nem WiNoftovýro nýbrl dv mčí
c thol pft4obil JeSt lákon Mo

Kinley ho

Ciln! liriva uvrchi uvedeni

udává rozličné pfidmé y vývozu

jak nále tuje:

e--t —%

panu obchodníku muže e používat

darebáku! Vždyí já kupuju od tohoto

Vývoz Cena Procento
Plodin roln 553210020 (59 73

Kul 18509814 233
Dřiví 28570 235 3 01

Iiyo 5328807 07

Kaných 4171974 52

Tovarů 183595743
Z toho jest vidčti že procento

tovaru vyvežených s nímž se Slavie
honosí Jest klamným neboť ve
skutečnosti bylo vyveženo o $233-0t!- 5

tovaru ménS nei o roce ]ted
vhi'tre} U ltn zn zákona McKiiileyn
alo jejikož vyveženo bylo plodin
rolnických za 175000000 méně

tedy jest procento tovaru pomérné
o ti včtSfm o co klesl vývoz plodin
rolnických
Páté Slavie opatrné zamlčuje

že v továrním zboží za rok 1890

zahrnut jest rozmnožený vývot

petroleje kterýž přeco se clem ne
má pranio co délat a jehož minulý
rok vyvezeno bylo o #15000000
více než v roce před tím
Dvé véci jsou vzhledem k do

vozování Slavie velico zajímavé a

pozoruhodné Každý t našich
čtenářů který čítával Slavii před
člyřma lety v! sedojista dobře pa-

matovat ie důvody které uvAdéla

pro zavedení důchodového cla by-

ly že prý takovým zjedná se n no-

hem vétšl odbyt na nase plodiny
farem jelikož kdyi budeme více

kupovati v cizinč brde eizina více

kupovali od nás a kdyl bude včtíl

odbyt budou lepší ceny Naproti
tomu délnictvu opčt hlásala že

kdy! bude svobodný obchod bude
mít hojnost práce stálé při dobré
tuidř Z číslic Je! Slavie uvádí

JJÍ pmmur Zt první rok p(l
borti i4kot MKlnb)hrt ko£M
dn#m ?50 ťorvni My ltl týiot
plodin roniekfr'N řit 5V!OOO00'
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V" ri M' J I ?í 'owfoor
I pak k ff I ntsfoupíl Jtl prs

lřtt í levi-la- o l triř?o drno
kratíi koi obnáífl p ř4 l# J4U f- -

vi plodin řolníokýíhi
V foen I"i I iA0OO0řf
V řoc lí4 'iiiooioo
(Ibniisl idy tývoi plodin ťA- -

ntekfi h pr&mJřnft 1 onlch pll
kl loročn H7 looO000kdsl'

to p dr roky blhod4rn4bo y%'
ibeni zákona WiUonova obn4lí

prftmlrem akorát o II oooohi
roční tntnt lk4 to ymo!not!
Vývol tovaro zmohl ta dva
n ky n I5 101 0011 odrazím li 1

toho zvýšený vyvoz petrotojo tsJjr
jmHzr n $ 501(0(1000 tis vývot plo-

din rolnických IU1 o #220000000!
Jtstlils Jet 1 tohoto vjkazu jaká
koliv příčina krt gratulaci pak
musím nechat Slavií gratulovat
My víak tu příčinu nevidím nebot

pr4é to potu rosní! spolfebou
doma jet příčinou ončeb prami
žerných cen jichž dostává se lar-me- ru

za jeho práci a přičínční
Neprodává ani tolik za hranicemi
ani tolik doma jako prodával

druhdy a pří úrodách pr&mčrných
musí spokojit! se s cenou daleko

nižší Kolníclvo naše nyn! vidí
komu a čemu má ta nynější panuji-c- í

nízké ceny dčkovati! Jak
zlepšily časy pro dčlnlky kde Jota
stálá práce a dobrá mzda to nechť

poví Slavie
A jestč na jednu včo chceme li

poHvítiti Slavie jásá a chlubí se

že výioz náS v roce minulém přesa-
hoval přívot o #83000000 a ro-

ce před tím o #62000000 to v Sak

opatrné zamlčuje ie ta republi-

kánských zákonu v letech 1890

1891 a 1892 obnášel vývot o #311-000011- 0

víco než přívot a tedy
pr&mčrem o #104 ročně Též ne-

vzala si tu práci aby ukázala že v

letech 1870 až 1887 přesahoval vý-

voz náš přívot o #1605000000
čili pr&mčrem o #134000000 roí-n- č

V tom že vývot ta minulé
dva roky p'd tákonem Wilsono-vý-m

obnáší prftmčrera #73000000

spatřuje Slavie příčinu ke gratu-
laci My naopak vidíme v tom

příčina k odsouzen! tákona Wilso-no- va

Nejen ie nepovtneal ná5

vývoz jak Slavie klamní tvrdí

nýbrž týž klesl ze #13404)0000 y
letech osmdesátých a ze #104000- -

000 počátkem let devadesátých na

#73000000 v době nynější
Pravili jsme předem ie není

správné porovnání posledních let
zákona McKinleyho s prvními lety
zákona Wusonova a ie patřičným
bylo by porovnán! prvních let jed-
noho i druhého Porovnání to do-

padá následovně:
Za prvních 22 měsíců tákona Mo

Kinleyho od října 1890 do čer-

vence 1892 obnášel náš vývot ta
hranice #1768235160 Za prvních
22 měsíců tákona Wilsonova od zá-

ří 1894 do června 1890 obnášel vý
voz #1545355852 a tedy o #223-0(1000- 0

byl náš vývot tnenH
Za tutéž doba ta tákona McKin-

leyho obnášel přívot náš #1523-'js:3l- 9

a za tákona Wilsonova
# 1 30 1090673 tedy o # 1 27000000
méni

Za prvních 2:J měsícft působen!
tákona McKinleyho vyvetli jsme
víco a ovšem tedy od ciziny přijali
nežli jsme do ciziny vyvetli ta
#J4 4045931 Za tákona Wilsono-

va obnášel tento rozdíl pouze
#150004179 tak ie Jsme citinS

prodali ta demokratického tikona
v prvních 22 měsících jeho půso-
bení o #94935052 mini nežli ta
stejnou doba ta p&sobení tákona

McKinleyho
Tak vypadá pflíobenl oboo onžeh

zákona v pravdě a skutečnozti

ri t4!ii i podnik4nr byly sirajkr i
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t!t4řlvo právě tk ilibř jtko kliř4
kiitif jiiiá vrtva řby n)elt f tb
Jko dlnirtvof pf nmyliii'!n neb
idiiihodtili 10 Tjf vylié i"iy
klefíl HlM lilovU před i'ltřri{

lty íirmtřňm m ibill k I i bie
řřlieo 4k'n M Kíllleyfiv e (ihíii
liftďmtoily liaoptk obili je#t le

m ml byln kdykoli dříve
l'řo: tu? VM)f pln é liro ly pi#-- le

dní ddy nebyly lak hojejnil ní
brl byty pmwe jen rnriřri é k Ž-

rtniiftle tu platili a přetnu Že by

b)U I4ii Ii4itedken pMliíné nro ly
l'trne milm blelt př ''inu ny
tiřjAi lite jiiilii a tu tiiliíiiťH)- -

kdjl vAlinneni IíS utntíitifkýeh
ulají o #itřel-Í- ! v zemi a o vý
vozti hraníce — '% jo r„in
přnkháejlcíih nytnjí deninkriti
ckou Hprávu zemé ubnáKela Djiiitřeba

pSeni: re & bulft na oobu roěne
víak v minulých třech letech kleU
lod 4 btiíle nu oobu a jelibi-- tnAme
70 uilionu obyvatulutva v remi má-1- 11

p řoto přebytky mnohem télíl
vzdor ukrovtiéjřlni úrodám nežli

jme mívali druhdy n tyto přebytky
pro než trh hlidití ee inunf pniiobi
iifkou cenu A proó máme menAl

fpotřebuř Každý ví ž náHledkem

řpatnýcb vfdřlkft a Apatné mzdy dél
níkft panuje vétif íetrnont n ti
velk popel takových rojin v nichž
teď neepotřebiije e ani tak mnoho
co se druhdy promarnilo IVkud
byl trftmytd n5 a tak i mzda délnl
ka chráréna clem dopřál ni délnlk
vSeho v doMUtku epotřeboval vlce
mana vlce chlebiviti více máMla

vleo vajec více kuřat více víeho co
rolník vypéntuje a rolník dantával za
vno lepHi cenu

Vřak nejen že domácí odbyt do
máčí trh je fckrovnéjňim nhrž i za

hranice mené plodin vyvážíme jak
nama Slavie uvádí a pik níže ukáže
roe tak že nejen pSenice nýbrž vře

chny plodiny pole a firmy jnou na
cené nízko jako enad nikdy při
lim

JeHt vfru až mrzuo Žh inuníme ei

vraceti k véci kumuž již tiilckrúte

vyvrátili a zh úplné beznod
ntstnou nmvHléiiku dokázali totiž že

ochranné clo ulouJÍ jen k obohaceni
továrníka a že tenlo přirazí obnoa
cla ku cené veho výrobku Tik na

přiklad je clo f cerlft na yard káli
ka a zaó ne prodává? Víiije v drob
ném prodeji t třetí ruky obdrží
za 5 centli a z první ruky od toťw- -
nlka za 'll centu leda: clo je
cenin aleceiM '!! centu yard A př c

Mivih tvrd' že clo n přiráží k ceně
Dle toho tedy "cena výroby kalika

mui bytí o II centu méno než nic
Na hřebíky j clo 5iJ : ntu na libru
n a5 ne prodHvajl? Každý ví že v

drobném 'i librv za pěťák ai továren
ratlAO- - 1G0 Hto liber Dle tvrzení
SLivie muní továrníka etiti vyrobení
#ta liber jeilen dolar méno nežli nic
A tak bychom mohli pokračovat!
nekonečné Ne co tvrdí Slavie ale

naopak pravdou je J vfle co clem

ochranným chrártť-n- Mává nit dt

mnohem levnejnfm než bylu když
jednou prumyni onoho oboru ne roz
mnKl ten rř(blalia itnnwn l A

"-"- I" -- —'-'' "iv

ímJ potlJřr(lt pravdou je le VH

celní poelarft se dflmyal
ann-rick- ý o vynálezy k tlacinénf vý

roly MíUtři Jímárt 0 ° ]1 '- -

vérnlk nepřirážel k cené tovaru více
nel co vyžaduje rozdíl rnzdy —

Mflže Slavie jmenovali jediný -
jen Jeden jedinký — předmft jehož
" 1 nebyla nižní kdyl pod

pranou cla výroba léhoi se tde ta- -

kořenila? 1 rosíme Zrn iny Jestli
mflí w p Břinuff

j0 VetrUf c0 Hráll továrník ka
cené i íe ae výrobky o obnoa cla

'iispalcový loket k nikupovúnl a lHpalcový k prodáváni Já vám pravím
že lahlo dvojí míra —

Délník:— Iftj le k ňípku ty
obchodníka

Pocti v ý obchodník: — "MftJ obchol je tbudován na mé dobré povéiti
a já budu používat to samou míru ku koupi jtko ku prodeji Jednu do
ořou a pravou míro

5 Za poslední rok končící dnem
0 června minulého vyvezlo se

celkem za 8(:i000000 a přivezlo
za 4i77!)0OO0O() tody opět o $tj:5-00000- 0

více nežli jnmo z ciziny
koupili

Nejdřívo dlužno podotknout! že

není slušné ani patřičné aby po-

sle lni leti zákona McKinlyho po

rovnány byly s prvními lety záko-

na Wilsonova že jediné patřičné a

spravedlivé jeit pi rovnání od po-

čátku podobení obou zákonn tedy
McKinlyho od října IBíiO a Wilso- -

nova od září lstil 1'nnechávámc

si ku konci porovnání takové íi

chceme dříve posvítili sobé na ty
body o nichž se Slavie zmiňuje
1'řednč: Podle nejnovřjAího ú

ladního výkazu Statistica! Abnlract
1805 sir ř3 obnášel celý náš pří
vot r 183 íooiou'rii jak
správné veMavii udáno však vývot
dle téže tprávy obnášel 8 4 7000
000 a vývot domácího zboží pouze
831 mil

Druhé: Úplné klamným jest
tvrzení Slavie le by tovární tbožf

vyvelné toho roku bylo tvořilo
en 2 J procenta vývozu něhot na

tránce lrt7 tmínf ného spUu nale- -

zámo náiledujfcí výkaz vývozu zbo

I a sice jak následuje

ÝtrAmiiy ffran Con rnoato
lodinroln ♦lr:M2i{HG 74 05

ludy 20020020 241
)říví ¥8127113 338
S?h 5M 1378 tí7

tnznýrh 3930164 47

Výrobků dom I58I)'J3118 1902

Celkem 83 1030785

hřebíky pokud j--
m

je přiváželi 1

Anglie platili jHmP za né 10 centfl
za libru ta kaliko platili jíme Vl—
15 fntn kolj0 íeíwoipnl které
'nyní stojí 2S 00 a2 128 00 za tunu

platili jme a! pře IlOOOOavňu v

nM~~t I11A ISl i'""clo ochranné dřlnictvu proupčch
tneh ne o lom una 1 není třeba dlou-- J

ho debatovali aneb dekazovati Sta-- '

imtika poučuje na ' že ale cenu Ví

roce 1000 za avoiHoneuo ooctionu

oonaneia mzoa ut-inu- a promerem ti
rok 124730 V roce J80 ionud

pod clem dftebodovým obnáieU

128805 V roce 1870 stoupla na

♦33162 t roce 1 880 n 134001 v

roce 1890 dokoupila výíe 14449
Tak piiiobilo ochranné clo Jak po--

obil na rnzdy délníkft celní tákon

WilsonuIv to snad nepotřebujeme

fjivftlovati Každý vl a cítí le

nevydélává tolik co druhdy a kdežto


