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ilavek o níž ní příjmů poněvadž
příbytek každým rokim r jevil

nemohly býti upotřebeny k u- -

plátení dluhopisů proloží? tyto
nebyly prošlými A také kute
Čně zákonem tím byl plíjrin ze

cla valně1 zrm ní n Kdežto po
Čtyry roky předcházející přijetí
zákona Mc Ktnlcyho obnášel
příjem ze cla průměrem íaao
000000 klesl ve čtyřech letech
následujících průměrem na $150- -

000000 čili asi o tolik oč obná
šela újma na clu z cukru V po
sledních letech však byl příjem
ze zákona Wilsonova nedostateč
ným a byly každoměsíční schodky
a proto muselo se pečovali o roz
množení příjmů jež docílí se zá

konem Dingleyho kterýmž jest
ukládáno clo tak ku ochraně na
šeho průmyslu taktéž i na někte
ré předměty jež příjem rozhojniti
mají

Senátor McIIenry z Louisiany
byl jak známo jediným demokra
tem který hlasoval pro zákon celní
v senátu při konečném hlasování
Před týdnem měl ve veřejné schůzi
odbývané v New Orleans řeč v

kteréž hájil své stanovisko proč
co demokrat hlasoval pro celní
zákon a mezi jiným pravil: "Zá
kladním účelem cla jest ochrana
eelní aneb jak vyjádřeno jest to
v některých demokratických plat-
formách clo k účeli přijmu s na-

hodilou při něm ochranou V

každém z případů těch jest to
ochranou Politika svobodného
obchodu nemá místa v našem sy-

stému vládním Příjem ku krvtí
výloh vládních musí opatřen býti
spúsobem ústavním Zkušenost

poučila nás že nejlepším prostřed-
kem jest clo Žádné clo nelze
ukládati aniž by se tím poskyto
vala ochrana u větší neb menší
míře Žádný celní zákon nebyl
nikdy přijat demokratickým kon
gresem a schválen demokratickým
pres bez poskytování ochrany
některému oboru průmyslu" V

tom má McEnery ovšem pravdu
Žádný demokratský zákon nebyl
nikdy úplně a cele prostým něja-
kého stupně ochrany byl však

vždy nedostatečným ku ochraně
naších zájmů piůmyslných a proto
působil vždy zkázu naíeho prň
myslu Demokraté toho vždy na
mluvili o svobodném obchotlě
ačkoli r kdykoliv měli příležitost i

moc museli doznati že svobodný
obchod jest pro naší zemí úplně
nemoŽnvm a zkuienost vždv do- -

uíila U doif zlým Škodným

lili H 1 1( )

( ( t(M

VIJtl! tltkilttl bfihf
ftM'Mf JM 'MMM a O

Vilici fflllhř

''r4JiI"'" I M h I ' ' '

fc H tf ! 4 ( t fl
KMf f !=( i I 4 4

ftOjttt ) !( 1 J !

fmrrlt ( 'p'4 t At H f n

f 4 hn t i

r'l
# fcť" t i r ( y j

rtrJ„4 'f Hl t")" Jii iFI
'! f !' tff r ft

i I !' ( a ln '
l't íh (':fcM( fi i i ft) ' '

! í !
I i j- ( I frflhl ft 411 4„I ( hrB ((

gxxlidiffl

)! )'( Míl M k'ff I"- -'

rrw M rf fif i I ((
#V I ♦# - t IM „

h0(t h i Rt iti I - li M
♦ !! rhrltn ' Hi ín

fnl ( vV " ! m n llI - ? i f

lffi 4H I Nr ť t

kula? U hnf Km f M

Omaha Neb lí trpná 1897

Cl KIf rvi f Stvf Mik(jH
JfJhfli4 nnvýin itun tu f

Jok) lijf fint poiuf j' rt jxiio
vící ! im hrany jakn k)loval
mu íákoft VVihonQv

7A%nH St1l'U t Utf %t SK

stitř Mmotiri fx úlvníin To

nípwhyltnř Imi! c htr i Nfítsuuri
Uřlati Nťvailf konkuritui

JlJ VÍtK Nřl MÍ síť I IIVM t oli Tř

doby co proí Amlré vydal ť na

cesttt v lialonu pí s severní točnu
ale posud o nim ncdoMo žádných
zpráv a jist velmi pothybno že

nijaké dojdou

HúlK Haktcokii ve Wis ONSINÉ

mají "svatou horu" kdež panenka
Marie dčlá zázraky Kdo by to

byl řekl ještě před nedávnem že

takový humbuk bude v osvícené
Americe možným?

V JINÝCH LETECH KI'V'2 STOUPA

pSenice tedy jest to již v dobé

kdy farmáři žádnou v zásobž ne-

mají aneb aspoň když včtšinu již
rozprodali Letošní stoupnutí
však bude celé v zájmu rolnictva

V MINULÉM MĚSÍCI RAŽENO UYLO

ve Spoj Státech 260000000 stří-

brných dolarů a co nejlepšího že

každý ten dolar jest tak dobrý ja-

ko každý jiný dolar kdežto kdy-

bychom mčli volnou ražbu stříbra
nemohli bychom dostali jeden zla-

tý ani za dva stříbrné

Podle zprávy ouchooního jedna-telst- ví

Dunnova bylo za minulý
týden úpadků s povinnostmi sedm
milionů dol kdežto před 4 lety
v témž týdni obnášely povinnosti
zbankrotilých firem 60 milionů
Však podle falešných proroků a

Ikarohlídů se časy pořád jc-Št-

horší

Z Kuby se sděluje že prý veli-te- l

generál Weyler podal povsta-leckém- u

generálu Gomezovi návrh
k uzavření míru a sice nabídnul
se zaručiti samosprávu pro Kubu

když povstalci složí zbraň To

jest důkazem že Spanřlům teče
na Kubě do bot a že pozbývají
naděje v potlačení revoluce

StRÍISRO PADÁ NEJEN V TRHU NÝPRŽ

i ve sklepích vládních kdež slo-

ženo jest 152000000 stříbrných
dolarů vážících 4560 tun čili 30

tun na každý milion 1'ři přepo
čítávání minulého týdne spadl celý
stoh pytlů se stříbrem a skoro

jako zázrakem vyvázlo šest óřed
níků ve skleponf S? nakzajicích
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SitlImiíTi %Ui na mdot4tk
objilnivtk a mnohé továrny
fw ndy potit svýth ao"t nari- -

tft V O okolí Kamenice poci
fuj se již prťimyslná N-- po
di!né stížnosti dotháijí i oilji- -

nud" Co to nami-ná- ? Iomnív4
níkdo kilyž nebude ná Něrne- -

tki ani b jiné země zivibovati

některými výrobky že budeme1

zde o ně mít í nouzi a neb budeme

je postrádati? Dojista Že ne! To
znamená pouze jen tolik že je
budeme zde sami vyrábíti Že ty
peníze které jsme za ně posílali
až posud za hranice zůstanou v

zemi a půjdou 2 rukou spotřebo-vatel- ň

vyrabitelňni od těch děl
níkům od těch do rukou obchod

níků a rolníků zkrátka Že půjdou
z ruky do ruky A přece jsou
fanatikové kteří brojí proti ochra-
ně celní

V MINULÉM KONCRESU NAVRŽEN

byl zákon kterým se nařizovalo

aby ve všech vládních úřadech za-

vedeny byly metrické míry a váhy
Není to poprvé co návrh takový
v kongresu činěn byl a ani tento-

kráte neprošel Vzdor pokročilo
stí v některých ohledech je Ame-

rika příliš konservativní než aby
podnikala nějaké změny ustále

ných systémů Celá skoro Evro

pa již přijala systém metrický je
likož jest mnohem pohodlnější a

výhodnější a z čelných národů

pouze Sp Státy Anglie a Huško

přidržují se houževnatě systému
starého Navrhovatel předlohy
ve sněmu minulém Stone z Penn-sylvan- ie

jest opět členem kongre
su nynějšího a to předsedou ko-

mise pro ražení mincí váhy a mí-

ry a připravil již předlohu novou

kterouž se navrhuje aby dnem 1

července 1888 zavedena byla met-

rická soustava v úřadech a s dnem
1 ledna 1901 aby soustava ta by-

la jedině zákonitou ve Spojených
Státech

Když sejednalo pred třemi lety
ocelní zákon Wilsonňv bylo zná
mo všeobecně že týž bude v záj
mu svobodného obchodu neb niž
šího cla Proto importéři zdržo
vali se všemožně u přívozu zboží
z cizozemska očekávajíce že až

vstoupí nový zákon v platnost
bude clo mnohem nižší v čemž se
ovšem neklamali Proto před
přijetím zákona byl přívoz co ni o

žno nejmenší a naproti tomu po

jeho přijetí byl přívoz co možno

největší protože zásoby byly vy

čerpány a musily býti doplněny
Právě naopak jest tomu letos

Každý věděl žc zákon bude opra
ven tím ip&iobem 2 cU ni mno
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O toni Ž Nřfntiko pří-v- o

maa z Aimriky pml 5li-jaký-

n pravými záminkami se

vylam c nemínil ani lovi m

Že pvlo py snCsiovo n4h ihc-Htf- ti

e v delší polemiku Volno-

stí lže M znati z toho že Volnost
snaží se vlastní kabát nám obléci
Tvrdí že prý není pravda co jsme

napsali že jen dva časopisy otiskly
její U Ž Že státní auditor Ntbrasky
nařídil vyšetřování Jed ČSPS
na základe udavač&tví Jak dalece
nám známo ani New Yorské Listy
ani Dennice ani Svornost aniž

Slovan Americký otiskli tu Iti
Volnosti ačkoliv Volnost tvrdí
že ano

Když zavítal do Ameriky pred
4 lety slovfttný spisovatel p F
Herites vyslovováno bylo očeká-

vání Že spravedlivě nás a poměry
posoudí jsa pozorovatelem nad

jiné bystrým a mužem Šlechetným
V tom jsme se neklamali jak mohl

každý seznati z jeho popisu o

Americe který jsme z Nár Listů

uveřejňovali Tak postřehnouti
světlé i stinné stránky Amerického
života a tak vylíčiti je objektivně
posud žádnému před ním se ne-

zdařilo

řflDIlEL MINCOVNY PrESTON SOUD

že ani nynější nízká cena stříbra
nebude trvalá nýbrž že toto klesne

ještě více Jestli jeho proroctví
se uskuteční bude to ovšem veli-

kou chybou pro tuto zemi a ze-

jména pro státy západní neboť

Spojené Státy stojí v čele všech
zemí co do množství výroby stří-

bra Jest ovšem pravda že kle

sání v minulých letech nedovedlo
tuto značnější měrou ochromiti a

vzdor poměrně nízkým cenám
stříbra vůči oněm v minulosti po
kračováno stále s dolováním
Však všechno má své meze a když

by klesání stříbra neustávalo musí

ovšem dospěti k tomu stupni Že

by zastavena musela býti práce
i v těch dolech v nichž až dosud
3 úspěchem pracováno bylo

V ROCE X896 SPOTŘEBOVALO SE VE

Spoj Státech 2093810 tun cu
kru tedy průměrem 63 libry na

každou osobu muže ženu dítě i

nemluvně Z toho vyroU no bylo
v zemi pouze 354506 tun a při
veženo 1739313 tun přiveŽeno
tedy pět tun na každou jednu
kterii to zda vyrobila Jclikoi

mlouvy íiřioti ripublik jiho-aintřnký- fb

al n jvýlt"liijlf přo
ni byla úmbiva Kuboo náilrď
krm k I r 41 ({ ny byty tla na

iiaíe potraviny a ilovoí lýchl do

Kuby koro jídvojri"vobil Ny

njíí ikon mKliyho obiahuj'
dva půoby jk řriíprof ily ilo

náhnoulí Ji dei ipů-- ji sl oIh

thodnf umlouva a dává ♦ prií
dentu právo když by lalo uavff
na a kiiDitř i m uchvAb na byla
nížili clo na jitlé pledmty o to
proti nt Mimo to divá presi
dentu právo že může ám mloiť
vil uavříti ohledně jistých před
mětů jako jest káva čaj a j Ame-

rickým vyslancům bylo nařízeno

aly vládám 11 nichž Sp Stály za-

stupují oznámili opatřeni učiněná
v novém celním zákoně ale po-poc- hy

bujeme že následkem zkuše-

ností v minulosti budou jiné země

příliš spěchati aby s námi nějaké

smlouvy uzavíraly Majíť ještě v

příliš dobré paměti že jakmile
nastoupila demokratická vláda

zrušeny byly celním zákonem Wil-saňový- m

uzavřené dříve smlouvy
reciprocitní spúsobem přímo bar-

barským na místo aby byly zru

šeny spúsobem 11 národů civilizo

vaných obvyklým Kongres jed
noduše prohlásil je za zrušené a

bašta

HOVORNA

CotiMiflnUxy plným Jménem Umtli nputlené
Hojnou iMivotimuo a oopoTKii ixiihjr

nepocďpcMité nnrinyriinl naleznou
potmllnébo míct v kofl

SPKUCK Wis— Prosím sděl
te v Hovorně zdali jest dobrým
mortgeč jeden na dva majetky
totiž muž se Ženou když má ka-

ždý svůj majetek a dají jeden
mortgeč společný N

0 Může být dobrý je-- li do
bře a správně napsaný

SPKUCE Wis—Sekáme kon
cem července žita jsou pěkné
Ostatní obilí je tež pěkné místy
až polehlé Pšenice a ovsy po
čínají bělet Dešťů jsme letos
obdrželi více než bylo potřeba

V úctě

F Nikodym

Wiihanh železniční a paropla
vební MpoleěnoNt

Jízdné do všech částí Evropy é

zpět v nfjUvnřjfhh ernách

O dobu odjezdu lodí drafty vy
stavované do Evropy aneb jak5- -

koliv jiné podrobnosti hlaste sevi
úřadovně WAIJASH dráhy 141)
Farnam til (Paxton Hotel Plk
aneb dopište na

GEO N CLAYTON
70-t- í) Omaha Neb

Poloviční jízdné
ita vtfh vfchoJnUh stanic

po nurlinglon Ir4e Uiíl pátek %

pomleli { do 13 arpna Jeďte na vý-
chod v kterýkollT z míníných dnft %
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