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eto nr41 nlro lftí virfim a bi t

obyt Mtjíce bujných úrod slib
nou a ví iiacř kí s vtrolu n

yfjně vábnou přílclitot k bi
"trií mu utifcijtni kaptuiu a

upokojívé ojiíířnl k podnikům
máme přece iřuujíťí

ráhle ncanoní nHlflvfru a ohavy
ca víetb stranách ftné ú#Uvv

x?nřžní iatvily obchtxly jelikož
hojné prontMky jejích nebyly
loužitelnými k uspokojení voli- -

lávku přestrašených vkladatelů
Offtatní korporace a jednotlivci nu
ceni j'u podrželi v rukou pěníte
ež by jinak ráli půjčili a ti kdož
vedou spolehlivý obchod shledá-

vají s překvapením že táruky kle--

réž až dosud rabín-l- i za půjčky
ao dříve byly UKpokojivýrni více se

nepřijímají Hodnoty kteréž až

osud považovány byly ta betpeó
né stávají se rychle pochybnými a

tráty a úpadky zavládly ve všech

oborech obchod a"
Jaká t veliká a náhlá změna v

krátké době osmi měsíců od prosin
ce 1802 do srpna 1893!
Co pak se stalo?

Zmřna u vlády VSechna od

větví vlády byla svěřena demo- -

krauckó straně jež slíbila zru- -

Žení ochrany celní kteráž převlá- -
dala nepřetržitě to více než 32
roku a přinesla nevyrovnatelný bia

bobyt celé zemi a strana ta zavá
zala se k úplnému převrácení toho
a cahražení zákonem celním pro
dfichod pouze
O změně této rozhodnuto bylo

volbami liittopadovými a ihned byl
ucinek jeli očekáván a pociťován
Nemůžeme zavírat! oěl svých vfiěi

těmto změněným poměrům aniž
můžeme porainouti jich když uva- -

žujeme o příčinách jež k tomu ve

Jt fil)ří)l#ffm Jftfi mnsfm

éh ftb"hod i lil prírnfm#
Iřjíí být! odvrárertryifrshi
napraveno

lUpuhlikánski ttrtitt ilthn
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ni asi nynt Jmi!) htť (M d4
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pak nilsirssm j Dfi'n( t lke
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14 tři fofcy MU poinávijf i

i svm uvol fi po

dříve mnohým ljřť pot se ď
hsra díjlnsml aneb pověstí Oni

kaslll nyní cit dva systémy ví

e kury pro ně uímil

Wahing!on vt svém i!ti
rte fotlotiěsnou dns i" i4M

jfifío t'i iet řiu t
fojte o otecný úvlř oo vUd4lltý
zdroj síly a' Ifipoínoití JiJiu
cesta k i( hovánf téhol jest ni Um i

bo co nsjméně v)tflluii s nhn
DitTof 4n( dlaho u]ro střežením
m příležitosti k vyd4ní nýbrž i

horlivým úsilím v době mfru o

splaenf dlahů kterél spŮsobeny
byly neodvratitelnýrai válkami a

neuvrhovati ti% pokolení budoucí
bffml kteréž bychom námi nésti

měli"
Aby umožněno bylo prováděni

zásad kteréž prohlásil pravil:
MJet notným abyto mřlí nt4l f

nyti !e k oláccní dluhft muif

bfti příjem le aby byl příiem
ran! býti flnř lo nejioo l&lnó
dani takové které by nebyly více

méni nepohodlné a nepříjemné
! obtíle jel tvoří vyvolení n4le

litých přeďrařtft k odiníní (cI
pftsobí v?dy víc ménÉ neBn4tl)

měly by býti vidy na třeteli a vo

dítkem vlidě při ukl4d4nf daní a

obecenstvo mflo by býti uhovíva-vý-

vfiii opatřením jež obecné po-

třeby pro ta doba k nabytí potřeb-
ného příjmu vyíadnjí"

Oživen podobnými náhledy doumí

lid této lemě hledí ti vatřío pomé-r&-

v jakých se naleiáme Potřeby
obecné vyžádají na rycblo oobmnné

tikony kteréž předejdou hromadé-n- í

se dlabu poxkytnottm doMate5

ných příjmu pro výdeje vl&dní To

jet patrnou povinnontí
Bodali svolen prettidentem Spo-

jených Států budu ne Hnažit horlivě

abych úSele toho dosáhl a ponkytl
doitačnó povabaxení íamř-stnín-l

americkému lidu jerož předevřím
jest tak naléhavé lapotřebí v ny-něj-

době naSich nár aáleži-toH- tí

VproBinci 1892 preHident Har-riao- n

posla! pohlední svoje poMel-at- ví

kongresu Byl to výborný a

obiírný rozhled po řtavu a zdro-

jích země NatSe situace byla tam
or&itě vyps&naž nebude od míffta

když nvedu toto úřadní a cenné
vědectví

"Nebyla nikdy doba v naSich dě-

jinách" pravil "kdy tamřutnanl
bylo tak hojně aneb nuda tak vy-ok-

4

nechf měřt na pcnéii v nichž

vyplácena aneb schopností týchž
k tanpatřování potřeb a pohodlí
životních Všeobecné průměrné
ceny byly takové že poskytly rol-- !

nictvu sluiný podíl na vieobecném

blahobytu Nové průmyslové y

zříiené od C října 1890 do 2

října 1892 obnáií počtem 315 a

rosiíření dřívějífch závod & 108

Nový kapitál uložený obnáií
a počet dělnictva rozmno-

žen 0 37285 Během prvních festi
měsíců tohoto běžného roka bylo
135 nových továren postaveno z
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málo jsme ďi(4vli ansb obé My

uranii suie iilfma smřř N44

uhrmiřiií obchod imfti se
fi4 !na íhrliod oiril Ikudu
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kterou s odhadnout! Neníliž
tu přlúina patrnou a idiliž íiynílií
Usefí neiainaeujf nim spňsob ná

pravý? I)ílvřr v dmál podniky

mexické ideály mexické peníze a

jestliže padna budeS se rui klaněti"

zmizela skoro úplně Naše dílny
jsou zavřeny aneb pracují polovic
doby při snížené mzdě a malém

výdělku jestli ne se skutečnou
ztrátou Náš lid doma zahálí a
mezi tím co zahálí lid za hranice-
mi jest aiměstnán a zásobuje nás
zbažfra

Náš nevyrovnatelný domácí trh
pro plodiny farmera utrpěl taktéž
velice jelikož ti kteří jej tvoří —

velká armáda amerických dělníků
— jsou bet práce a bez výdělku
který druhdy měli Jestli nemohou

vydělití mzdu nemohou kupovati
plodiny Vydělávati nemohou ne-

mají li zaměstnání a když nevydě-

lávají tedy domácí trh farmera se

zmenšuje a zkracuje a tuto ztrátu

trpí jak producent tak i spotřebo-vate- l

Ztráta výdělku v této aemi

jedině za minulé tři roky jest
k spůsobení nynější

naší nešťastné situace Kdyby na-

še práce byla dobře zaměstnaná
za tak dobré mzdy jako v roce
1872 každý farmer v naší těmi po-

cítil by šťaNtnou tměnu ve srůstají-
cím odbytu svých plodin a lepších
cenách kteréž by dostával

(FokrťoTáoi bad)

I)r (Jallagher Jeden propu-

štěných irských provinilců tačal
v úterý v soukromém ústava pro
cboromyslné v Anityville N Y

tařiti Lékaři praví že mu napro-
sto žádné pomoci není

V Bostonu konaly se státní
konvence prohibičáků pravidelných
a národních a postavily si každá
zvláštní tiketu

VfMíiýi b svír li heiljio
fi lil p llřysn MMy M4kn pfA
myslí l po lilřdňl V'dfi4 Mlhy

Mt4fsídi sínfi i n slMbřs

m ! vm Ifhfi iijt na la i
uirl I'si rříio leolr llt
l7 1 nsbyly ri!ty sktri í4Ia

iidfiikA slřlhrné ďtlsry ačkoliv

vttmitt sii(of sl djl m4rt v po

mht 16 k I On I" tenkrát
Mníl fiidil trtuM ttní llvtho
třlbrnéhn ddiru Binsjffl f fSflřy
U Uiún řiřUn) roidll Uftl

thy stříbrný ďdsř m iswl byl vy- -

llso )k fi p Ilrytn fe nyní
kovoví ritt (Mlrffli'i ibilsfn je

hjmnl n 17 n-ni- mrnll nslli teoft
nominální l'r?i mytlt ts fy ! is
tně klfrá namohla vyrovrtttl ani

řoa lil eny o 1 renty bode mor i
víta rllřnill roidd 47 eenlftř

KtMý s(4tri(k zakládá přece v kI

lirkýdi vírech svoje domnění jsn na

rétu vědění I'n llrvsfi měl by
uvést! aUspon jndinou dějinnou sku

trěnost která by jj opravňovala k

lomněnce ž Hpojiié H4ty samotné

mohou ernu stříbra libovolné tvýlitl
a vyhnili zrovna na 112) za tincl

Jestliže ale předpokládání páně

Jryanovo není správné pak — jak
ve sjezdu "národních demokratů
dobře podotknul býv jjuv Flower —

rozpadají se v niveo I všecky jeho
závěry Hpojené Htály neměly by
ak tlHjitou minu nýbrž jednodu

chou ttřihrnoit minu I)lir byl by
ovšem jfšté dolarem ale jeho kupní
tilu odpovídala dy toHzo trhové
ceně kovu a něhož jt udělán Ne

boť Spoj Hlsiy mohou ovsem učinili

opatřeni 2e 371 1 gránů mincovního

stříbra jmenovali se rrá jeden dolar
ale nemohou předpisovali jak mno

ho chleba masa střevíců nebo šat

stva za 371 J grfinu stříbra prodali se

má Kdyby to mohly mohly by i

zlaté desítidolary měniti v zlaté dva- -

ítidolary a nařídili že jedenkaždý
za 258 gránů mincovního zlata pro
dali musí zrovna tolik chleba masa

atd jako dříve ta 510 gránů Vlá- -

která může zdvojnásobili kupní
ledu stříbra musí uměli zdvojnásobit
také kupní cenu zlata Ale ani pan
Bryan nikdy netvrdil že kongres i
desíti dolarů ve zlatě může udělali

dvacet dolarů a touže kupní schop-

ností

Spoj Státy by si casera ovšem i

na stříbrnou měnu navykly ale pro
měna ta nemehla by se státi bez vel

kýcb otřasů Jest na př 070000

penstslů 4875000 vkladatelů spoři-

telen a 12341000 majitelů pojistek
na život Všichni tito lidé nebo je-

jich pozůstalí dostali by ca každý
splacený zlaty dolar nazpět dolar

stříbrný o jehož kupní síle nemůže

pan Bryan podati nejmenšíbo vy-

světlení Jest ještě ve Spoj Státech
velmi mnoho lidí kteří vědí te zko-Senos-

li

že greenback ačkoli byl
vždycky "zákonnitým plalidlem" po
mnoho roků měl jen od poleviny ďo

třetiny kupní schopnosti jakou měl
dolar zlatý Dále lze snadno doká-

zali že v době papírové měny stou

páni mzdy neélo stejným krokem se

zvyšováním cen zboží a že tedy dři
níci velkou škodu trpěli Co by
itřibrnd mina dUniku jirotpilaf
Místo všeobecných frází rádi by
chom slyáeli určitou odpověď k této
otázce Plané tvrzení nemůže přece

pokládáno býti za důkazy

Tylěllo dřtl — McVeytown Pa„ 3ho
září 1HM — I)r Peter Fahrnry CbiraRO
lil — Ctřny psneUVsíe Dra Petra IIo-bo- ko

vyUVilo dvě z mých vliouřst Je-d- no

mřlo krtice kolem celé hlavy a Jeho
oři byly tak bolavé le Jeden fu nevi-dí- lo

Druhé mřlo průjem a tvraecní a
zhutK-nřl- tak že n bylo leé kosf a kůže
Dva VknH Je oSctřovsli beze vSeho pa-
trného výsledku

ZsalIJsme dávat! Jim Hoboko a obě
se uzdravily a Jsou tlusté Víechny kr
ticové pHznaky imlzely Jsme típlné
spokojeni že HoUko Jest lík

8 učtou vafe Harth A Korshey

"rán" v Černém oděvu k dělníku íukazule na mexickou dvilisaci

dly Jsouť to věci jež nemůžeme který působil na pokladnu a ta-c-o

lid přehllžeti a můžeme doufati raěstnávánl nafieho lidu přijatý
e zlepšíme náž nynějSí stav pouze

tehdy když studovati budeme tyto
pomtry

V prosinci 1892 měli jsme tutéž
měnu a v podstatě tentýž obnos dojista postrádá Ta jest podstat-měn-

jako máme nyní Obnášela ná vlastnost k vůli které byl utvo- -

mexickou mzdu mexickou politiku
mexické otroctví) : "Toto vse tobě dám

My ra&žeme obnovili obecnou
důvěru zákonem který by epuiobil
upluý rozruch všech cen ne vňak

zákonem kterýž p&sobí schodky v

obecných příjmech My nemůžeme
vzbuditi důvěru odmítáním povin
nosil aneb JcJnanim nepoctivým
My nemížeme navrátit důvěru ani

ku vládě sní lidu pokud nezmění- -

me nynější naSe celní zákony

Jediný zákon všeobecné povahy

53 kontiresem byl víeobccný tá
kon celní kterýž neobdržel schvá- -

Iení presidenta Cokoliv dobrého
lze říci o tom zákoně jednu věc

řen — nebýti potřebných příjmů
dostatečně ku zaopatření nutných
vydání vládních Zákon ten nikdy

neposkytoval dostateSný příjem pro
potřeby vládní nýbrž působil stálé

schodky ? pokladně a neustálé ože

bracování výnosu práce a pudy
On přispěl k rozmnožení našeho
národního dluhu o více než t'282
000000 částko to skoro tak velkou

jako dlah vládní od Washingtona
po po Lincolna zahrnujíc v to

všechny na7e zahraniční války od

revoluce až k rebelii Od té doby
oo prosel prače doma byla umen
šena ceny plodin rolnických skles

ly důvěra pominula a všeobecná
obchodní rozrušenost jest na všech
stranách

Veškery příjmy pod celním zá

konem i roku 1894 za prvních SJ

měsíců od jeho vstoupení v plat-

nost od září 1894 do června 1896

obnášely 1557615328 a vydání

v roce 18í2 12372609501 y roce
1893 12323000000 v roce 1894

i323m362 a v prosinci 1895

♦2194000230 Množství peněz na
hlavu bylo v podstatě asi totéž po
celou ta dobu Též hodnota peněz
zastávala tou samou vse bylo ro--1

vefi zlatu Keni proto ničeho co I

by se týkalo našich peněz čemu

by se mohla připisovat! ta náhlá a
velká průmyslová změna
Cokoliv lze vytýkati naSemu

systému finančnímu musí v Jak

přiznáno býti viude že naíe pení- -

niehž 40 bylo přádelen bavlněných byly úplně bezpečnými a nepři
--

48 továren na pletené zboží 26 náXely ani ztráta ani nepohodlí
přádelen vlněných 15 přádelen j držitelům Neměli jsme

4 továrny na plyi a 2 nocenou měnu která by působila
přádelny vlněné Z oněch 40 přá- - nesnáze obchodní
dělen bavlněných bylo 21 v jižních Přičítali zlé ěay torno že oase
tátech mn% jtt na základě zlatjest pou- -

Tím pravdivé vylíčen jest ifast- - hou předstírkou Dbré peníze
ný iUv země v prosinci 1892 Jaký nikdy nespůsobily zlé časy Ti
byl od té doby a jakým jest teď? kdož tvídí že naše nynější prft- -


