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V agnáti hvla Přelioba i4Vti k

r tfili4ftl dolittěkli obr! lilivitlni

prtdrnflrm jdr4nl minuly útrřk
přijata 35 proti 7 MaQ 1 1 kun
hlaovali proti xdili prolily a it

néktřf dovozovali i opravy přid- -

lotiV b hebv V ftOU l tlH'()V 14M

óntava if kdt-ll- líni mn- -

dili I předlohou too iknictTiy bu-

dou dobytčí ohrady velikou mírou a

ochromen ulý obchod dobjtk4rký
tm ti I ti tě

aiat ni navru senátora iuno
in a břiiato bílo usneeni fvslovuiícl

ympatie a Keckero Delší debata t

roipředla se o předloze dle kw rol

by vsrchna botovot statni pohlťln)
musela držena biti o ruce ve sklo

peních k tomu cílí v kapitolu zřtze

ntcl sniž bv debata o tom xkonče

na uředsevzata pak předloha ku
— — - — ~ -r r

(právě kázníce kursž odporučena k

přijetí V den ten uosio v siní sno-mo- vní

ku rvanici mezi senátorem

'arlev a Merrtck Countv a C J
Howlbv redaktorem populislickífni
c í!rete členem komice bINV pru

opravu ústavy čítající Namodřili

si oba vepolbě oči a rozbili liony
V

druhv den ve středu eeoator ťariey
zaslal senátu omluvu v kteréž do-

znával neslušné jednaní a ukvapeiiOft
svou a žádal prominuti coz oyio pn
latn Skoro celv den ve středu ied
i— i -

náno bylo o předloze pro nový char
tar rríi Tinpiln kterémž nivrhovt

no aby městská rada sestávala z peli
clena ao je ve mesio neum wíru b

bw těchto liět člená mělo právo w- -

dávali úpUy na zřízení svíilůrny a

mnohé podobné opravy klertz pair
ro cell k tomu aoy inesisaa správa
ovládána bvla klikou něknliVa lill
A5 oba senátoři z Lancaster Cnunty
nilnornií lakovímto ooravárti text

přece jejich odpor málo platným Ve

attadečním sezení eice posud předlo
ha neprošla jest ale nepochybným
Sa hnrt nro ni hlasovali většina ven

kovských senatorfi kteří ovstru o

právě jakou město Lincoln zapotfe
hl mft vt tolik co koza o peirzen
Den předeŘIý bylo ve spojení s touto

předlohou oznámeno ze preaseaovi
rlnÁrntrWA 1) K Thnmn- -

sonovi nabízeno bylo že za dobré

zaplaceni bude v senátu charu-- r lin-col- nsk

zamítnut a týž nabízel se po- -

dati svědectví u věci té Senátor

Schaal ze Sarpy navrhovsl aby tato
ř4UíiioHl bvla vvšetřena a tak senát

buď očištěn aneb vinnícl potrestání

vydáni Vsak sonát jma lomu roz-nm- ěl

a návrh ieho bvl položen na

stfil Páni senátoři nechtěli vyíetřo
vat () se břesvědčiii kteří 2 nich

je takovť' že své hlasy za peníze
nabízí Í'atrn6 ae obávali když by

(od nou vvsetřovánf započalo Že neul- :

známo kde by stonalo a který kapr

by v síti uvázl

Ve čtvtek přijal senát jednohlas
né usnesení aby předloha výstavní

položena byla na první mimo na

všeobecném pořádku jednacím I'o

celý den pokračováno bylo pak v

jednání o předloze charteru pro Lin-

coln a táž k přijetí odporučeua
V tenáfci prošla v patek předloha

ku zakládání pojišťovacích spolkli

proti krupobití Též společné usne-sen- f

dle něhož pátek nejbližáí polo
vici měsíce května tri býti svěcen v

(

obecných školách co den ptactva
Delší dobu jednáno bylí o předloze

nařizující pokladníka státnímu aby
držel hotovost ve sklepenfcb jež k

tomu cíli zřízeny býti mají v budově

kapitola konečně odloženo jednání

N óplftl Mm t f rlnjř na-

stoupil president HeKiriUf jih
!

f4mi svolal ihee-- l kořnff k ivlllt
fttmtr ad4ft aby mohl ttWíll i
Mt if potřU-no- #i itřiftftl tn
h I n4il V Jtfcf' Iftili
M ilontAlnA pf4v f dřřiokfitlek#
Prvním hlavním kfoksro k tomu
{ m m přadsOím tipfivsfií i4ko--

eatnihn tik aby poskytoval ifove
průmyslu fli#mi potMino ni hra

navrktil leova) iml bUhobtl ja-

kého

rt

dílvi la tu hrany Nkoté p lí-

tala h při trm poiyrml f ! k

příjmu ku kryti vWdafbn f l4nf
M Al iin iLtnnrf 1 totfeřtá oifa
t #bvUri4rl t řfttahu troved- -

nv byli m My podjal finanční

tíhot li tjfu minulého ttÍM apra
VM ftnvá pMlohy relftt lrifli!
tak nviem iěk4v4řil dorozumění
i ktt&tnm nvní Ufm ha la s-- sts

vsetí ví-or- mí lots'1 lajmént
g

lf t(l#1 lhtur f tředdoU

[tfm jh'! ovaivolfil bylo

jitýn op#l k If ml oiřitMt#rm po
volkn bude Jl Iflf rio r#ini
itl!oh (II Připravena i řI naM

ěin4M loto ílatl badou hule jíl
koegreau preiioisna

I'fdda finaněního vfbořu Dia

a?lt Mifkttl k uveřejnění obílrný
I rtbťd Un přtdloby t av4df

f# r f I Její i"t dvojaký to

His aby tlkáň byt tftíf příjem

aby povzbuzen byl fr6mjřI Hpoj
Níitft Kdvbv aftetal přívoz ritinf

týni co byl aa zákone Wilsonove
I bv nov i4kon o 113 milionO

dolaru přijmu rocn (ei Víak to

n Dtork4á a Arkivati DemBli

Nofm 4konim foibaient budu

vértti Hom4r( i ubrrle břfvotu tik
le výbor o(k4v4 roiinnoJenl fffjmu
o 70 neb 75 mtnona aonro

Víbor I4I prtvl:

Ťjto cdhidy joa apiie menži net

bud výnleddk leU íe by přijeti

předlohy velice prouwo um po
kvtl tflltlitot imtyrtérftm kb? i

citiny přiveili n pekolci mnobé

výrobky zejména vlnu i tlnřné na

něž clo tvyfteno i?l tnk jest nepo-ťbybn- ýra

I prftuby přijetím před

loby pře l křten ipftuobily by vel

kou ctr4ta příjmu
Tento ivýšený přljjm doctleo býti

rak uloíentm cla na vlno prkna
opTurtí malby sochy otdoby alamě

né ulan ěné roboíe pytloinu a jiné

předměty
kti-r- é dle nynřjSíb j aako

nu jsou prosty cla evýéeHÍm cla na

vltřdó výrobky v náhrado za avfSe-n-(

cla na lto zvýSenim cla na cukr
o ctnlo na libře k povabuzenl ý

roby enkro v aerni ntžt což myslíme
Je m docílí a tak poskytne se naše-

mu farm&řatvu nová oíodina kterou

oynC vřlSinou z ciziny přivážíme
evýSeníra cla na plodiny a výrobky
rninické na které rftobf ho utři
kanadská a na jemné zboží bavlněné
některé pokročilé výrobky železoé a

oceloíé výrobky jutové lněné a ko-

nopné tak aby výroba týcbž zde

povzbuzena bjla a zvláště zvýšením
cla na předměty přepycnu jano uno

viny tabák4 hedvábí krajky atd

Clo navržené jet a výši mezi zá-

konem v r 1890 (McKinleyhoi a zá

konem r 1894 (Wilsonovým) Zrněna

okolností a ooměríi připouSlí snížení

sazby prvějňí bez zadáni zásadě

ochrany
Klia nro železo a ocel z r 1804

jest změněna jen nepatrně a to úplně

jen ve výrobě pokroěilejfif Totéž

platí pro výrobky bavlněné V obo

ru hospodářském vlnařském aklář-skér- a

a hrnčířském navrhuje se sko-

ro vesměs clo r 1890 a v některých

případech izvýžení ku dostatečné

ochraně a povzbuzení zájmfl rolnic

kťí h va vHMch možnvch případech
kdežto clo na vlnu k předení jest

vyésí v poměru ku cene za nranice-m- i

než na výrobky vlněné vsak má

s za to že Jest žádoucno ku prospi
i Vin fA ceninu a k vfili našim zá

tmňm hosDodářskvm abvehora tuto

ntffhu samí doma pěstovali Clo

na vlnu knhprrnvou lakož i na mno

h& tinÁ rř1mřtv iest clem blavnč k

váli přljrao Spory apftsobenÓ
ně- -

kteiýrai druhy vlny dříve raaene

moci lruhv vlnv kobercové odklíze

ny tímže tyto druhy dány mezi vlnu

k předení však do na icnio urun

vlny obnoveno dle eazoy zanona a r
1890

Při aoaiavnvint nové celní taibv
hvln k civáděai cla určitého

(specifického) tak dalece Jak možno

tak aby chráněn Dyl pnjem i nas

průmysl To učiněno ko přání lepSJ

třídy importérfl Jakož i těcb kdož

pečují o prováděni zákona a našich

výrobců Ji2 tato amena ve cie

ros kde ani není žádné ?ýiení


