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samotný mají konati dohlídku
naproti tomu křižáky anglické ž

mají rozhodovat! o platnosti zaba
veuí lodí anglických"
Odpovídaje na dřívíjší dopis

lorda Salisburyho v kterémž po
pfráno jest Že by stád tuleňů
ubývalo uvádí výsledky vyšetřo
vání v tom smíru a výroky znalců
a praví dále: "Vzhledem k tak
rozhodné mluví jest tíŽko roz
umíti jak srovnati může lord Sa

lisbury odmítnutí návrhu presi
denta se zájmy svých vlastních
krajanů nemluví ani o přátel
ských stycích kteréž udržeti ho
dlá se Spoj Státy Huškem i Ja
ponskem Na to uvádí pak vý

kazy a důvody další o tom kterak
tuleni spíjí sVénm vyhubení vstříc
za nynějších opatření"
Naléhaje na to aby zahájena

byla v Anglii nijaká jiná politika
vůči lovu tuleňů v moři Deringo
ví praví sekretář v závírce
"President proto chová nadíji
Že asjoň v této pozdní dobí vláda
britická poddá se často vyslovo
vánému přání aby odbývána byla
konference mocí interesovaných a

při odevzdání tčehto instrukcí
sdělte prosím že president s po
tišením a uspokojením uvítá kaž
dou známku se strany vlády její
Veličenstva že ochotna jest svo- -

itt ku konferenci"
Nad tímto sdílením jsou časo

isy anglické celé u vytržení
Vztekají se a dovozují že jest to
ortišením slušnosti že mluva

jakou sekretář vede jest nediplo
matickou kteráž musí vésti nevy
inutelnč k porušení míru a dobré
vůle mezi námi a Anglickem a

vyhrožují naučením jaké prý
Americe dají neboť pry je již na-

nejvýše potřebuje a přímo k nímu
vyzývá

NuŽ pravdou jest že sdílení
sekretáře Shermana není diploma
tickým jestliže diplomatickým
)ýti znamená obcházeti kolem
věci jako kočka kol horké kaše a

nevyjádřiti jřímo a otevřené co
se míní Též jest pravda Že má

rnglicko záminku hnívati se

jestliže pravda otevřené pronesená
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cka kily! ohS ty %cm£nc z4konc m
ďlním ale přímo zápovřdí proti
Americe diskriminovaly V K te ch

osmli!8ítýth Hísniark v N7un citu
a po nřm Francii zapovMy
přívoz amirickílio masa vtpřo-véh- o

pol smySk-no- záminkou
Že m'áso jist trichinovité a pří
voz hovřzího dobytka pod zámin
kou 2u jest tube rkulosním Mimo
toho různá jiná obmczi ní byla
přijata ániž by k tomu byla jaká
koliv příčina neboť tehdejší zá
kon celní byl dosti mírným Až

teprve když zákonem McKinleyho
přijaty byly opatření reciprocitní
donuceny byly tyto zemfi k od
volání tech zápovčdných opatře
ní kteráž namířena byla pouze
jen a výhradně proti nám a nu

proti zemím jiným Sotva vSak

padl zákon McKinleyho a s ním

reciprocita obnoveny byly ony
zápoviídné zákony a rozšířeny tčž

ještě valnou měrou a to vzdor to
mu že jsme míli pak demokrati
cký zákon celní kterýmž ochrana
valní umenšena v zájmu a prospí- -

chu tich samých zemí evrop- -

skveh neboť nřívoz tovaru evron- -

ských do naší zemí na ujmu
šeho vlastního lidu se rozmnožo- -

val Troto jest to impertinence
oni obchodní komory francouzské
když opováží se vftči tomu náui

vyhrožovati

Spoj Státy nevyhledávají žád- -
né celní války avšak také nemají
ani nejmenší příčinu sejí obávati
a máme za to že nic nebylo by
ku vítšímu prospíchu této zemí
nežli neco podobného Jsme to- -

ho pevného přesvídčení že kdy- -

koliv průmysl této zemí dospíje
toho stupni abychom hraditi mo--

hli všechny potřeby lidu našeho

pak také nebudeme mít i žádné

přebytky potravin pro nčž bychom

ouoyi v irzicn zanranicnycn nic- -

dati musili neboť pak naše vlast- -

ní dílnictvo spotřebuje vše co rol- -

nitivu vypesu jesm Evropa ne- -

bude od nás chtít kupovati bavl-- 1

nu pro bvc továrny lanaK a mno- -

hé jiné suroviny my jí dojista ne- -

ouutm mum

Zajímavým jest vyjádření před-- 1

sedy obchodní komory kterýž I

pravl ze následkem nového naSe- -

rňKDSKDA CÍltKVK MOHMONSKÍ:

uovt no

lílilí mkM lip Iiiim 11 t

vrhu nílu (Iřtlbdi4 Imk1' V

íi navrhoval obnov ní i a M

Kinbyloi 75c)
Tabák Jutový 114 obal doutnf

kový 1173 bb (I'řoli4
lyh'i it4vrhoval4 ÍJ75)
Clo 114 prkna ié borovic

přijato jak navřeno blo přto

I

nionnoiiHki t jodndn z pnvtxlních
v letoeň ítyřicAiyfli pirkrofili velkou

kmhiiikmiu iwmIiíi řeky Jordánu iřl
rokft Htflr h hude o poifduti vo velktS

hou Dingleyho — $200 na tisíc

stop
Článek o reciprocití zmínčn v

ten smysl že počet předmítíi vyt
Čených v předloze Dinleylio o- -

hlední nichž by smlouvy vzájem

uzavírány být i mohly rozšířen
nedáno presidentu tolik práva
by míl po předloze senátem

přijaté
JJalivo a obruče na bavlnu py- -

tlovinyžoky a rohože na podlahu
senát navrhoval cla zbaviti

podrobeny clu ač menšímu než

jaké kdykolivík na ní uloženo

bylo

Článek podrobující akcie a dlu

hopisy korporací kolkové dani byl
vypustili
Clo na bavlnu neuloženo
Lze považovali za jisto že tato

předloha projde v toni zníní jak
konferencí schválena a jak v sní-

movní prošla neboť nepodléhá
nyní jiŽ žádné podrobné debatí

žádným podrobným opravám ný-

brž zpráva konferenční komise
musí co celek buď přijata aneb
zavržena býti Snímovna ji při

a senát ji dojista přijme též
Dostaneť se jí dojista hlasů všech
hlasů republikánů a několik

potřebných hlasů populistů ba i

emokratň Pouze jest otázkou

jak dlouho debata o zpráví pro-

tahována bude jak mnoho času

Wilfortl WooiIrtilT nynřjii přrdttcda drkve
mormoiiHkyrii oxaiinlkO Utahu kteří
niuiTicKoii poimi u iiHďini o v ' -

y'iri
Blani-- lezeře Woodrud junt nyní W
rnoriiioiiHkó piulourtliluto painntni Hlavnosti v Malt Lnkn

Nový celní zákon

Koneční vystupuje nový celní
zákon ve formč v jaké nepochyb- -

platnosti nabyde Tředloha

přijatá snřmovnou
Jal známo zmíněna valní v sená né

tu a I)řtt' 2 týdny vložena v ruce ale

Konferenční komise k urovnán co

neshod mezi občma snímovnami
Tato skončila sví práce koncem
min- - ýJne a předložila předlohu
upravenou dle usnesení republi- - jež
bánské vítšiny snímovní poslane- -

cké kdež po tahodinové debatí

prošla brzy po půlnoci v noci na

'"rek
Podrobní nelze ovšem o nové

předloze jeŠtí referovati a pouze
jen o hlavních rysech o hlavních
zrninách neb usnešeních můžeme
se zmíniti

Včtšina oprav senátu byla kon
íerenční komisí i snímovnou
schválena llylyť velmi mnohé

zmčny nepatrníjŠÍ v senátu přija- -

ty Jiciz potřeba a prospíšnost
lyly zřejmými proti kterýmž se

strany vítšiny nemohly Činiti se

nijaké podstatné námitky a které jala
Iyla by snčmovna sama učinila

kdyby si byla vzala více' času ku

projednávání předlohy Jiné o--

pravý byly ústupky které musily
ho celního zákona bude tisíce a učiněny býtí některým Členům
tisíce dílníkfl ve Francii vyvrženo Jopposice neboť jak známo jsou


