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Ilrdinký xápai Kubánců o lo--

nažmí nefMviloti a docíleni po--

ehnání voboly a samoprávy za

sluhuje natích nejvři U jších y m- -

lathíf My vyulovijem avaj cxlpor
vůči ukrtitnoKtem jakými vede

se &janřlskcm válka pustošivá
rotí kubánkým povstalcům a vy- -

ýviine ku brzkému zakročení naší

lády dříve než ostrov kuba bude

úplní spustošen buď uznáním

ráv válčících aneb uznáním nc- -

odvislostí Kubánců co svobolného
a neodvislého národa

Uznáváme věrnost a schopnost
senátora Thurstona a poslanců
Mcrcera a Strodeho při plnění
ejich úřadních povinností a jejich
črnost k republikánským zá

sadám

My srdeční schvalujeme po
stavení našich zástupců v kongre
su vůči kombinacím kapitálu na

obmezent obchodu kteréi hledí
tím neb jiným spůsobem ovládatl
cenu potřeb Životních a upozor

ňujeme voliče Nebrasky na to ž

jediný zákon federální kterýž sna

ží se chránitl spotřebovatele před
hrabivostí trustů byl původně na

vržen Hon lohn Shermanem

naším nynějším sekretářem za

hraničním přijatý republikán
skými hlasy podepsaný republi
kánským presidentem a uznaný
vrchním soudem Sp Států

Schvalujeme kroky kteréž uči

nil minulý kongres k zdokonalení

vydatnosti Shermanova proti-tru-stovní-

zákona a věříme že vý-

konný odbor nynější administrace
bude moci v přiměřené době po-

mocí kroků těch zápasiti a všema

kombinacema kteréž v duchu

svém aneb v provádění jsou ne-

přátelskými oněm určitým a háje

ným zásadám kteréž jsou zákla

dem této republiky
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aby přiíli dt jtífii ntla? nýtu bra-

třím na pomocí Tu umal každý

opravdový tStn(k rakouské nabý- -

tí odvahy ku radikální a brké
zinfnfttiM pobíické aouvtavy tu
muví Rakousko pro avé ba- -

chování prohliitti vře národa Če

ského za vče tvou a ojM-vnit-
i tu

baUu českého fttitu na nvýcli
hranících raději tím
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Státní konvencí republikánů
odbývanou dne abho srpna při-

jato bylo následující prohlášen?
zásad:

Republikáni v Ncbrasce potvr
zují zásady prohlášené republi-
kánskou národní konvencí roku
1896 a gratulují zemi ku vítězné
mu schválení těchto zásad jehož
se dostalo jim od lidu zvolením
William McKinleyho a Garrett A

Hobarta

Schvalujeme zákon celní přija
tý v minulém zasedání v kongresu
a pobídky presidenta McKinleyho
co nejvydatnějŠÍ prostředek k oži
vení vlastenecké zásady ochrany
americkému průmyslu jehož pomo-
cí američtí vyrabitelé mohou sou

těŽiti zdařile s importovanými vý-

robky práce cizinské americkému

dČlnictvu poskytuje se příležitost
k obdržení zaměstnání při slušné
mzdě a americké íarmerstvo na-

bývá prospěchu domácího tržiště

rozhojněnou spotřebou domácí
Vítáme s potěšením návrat dů

věry obchodní zdravých financí a

epších cen pro plodiny farem i

továren ve všech Částích země od
zvolení republikánského presiden
ta a republikánského kongresu

Chápeme se této první příleži
tosti abychom vyslovili naše roz
horlení nad zločiny spáchanými
nedávným zpronevěřilým státním

pokjadníkem a státním auditorem
kteréž jsou důkazem zpronevěry
republikánské morálce a uchýlen
se od republikánských učení a vy
bízíme k bezodkladnému stíhání
souzení jich a budouli nalezeni

vinnými ku přísnému potrestání
Též požadujeme aby učiněny
byly neodkladné kroky k vymože
ní obecných peněz kteréž byly
neprávač z pokladny odcizeny
Odsuzujeme guvernéra Že opome
nul použiti svého práva a požado
vati od pokladníka výkaz a zůčto
vání Čas od času všech obecných

peněz v jeho opatrování a proto
toto patrné zanedbání své povin
nosti nemůže ujiti zodpovědnosti
za zpronevěření v pokladně
Želíme toho že stát náš uveden

byl v nevážnost nevčasnými po
kusy nynější státní správy popu
diti třídu proti třídě k účelům

strannickým a vymýšlením sví
dectví kterýmž to dokázatí mělo
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nídi poknft a j ? t mu

řtd rubUhými nisbdky oMidné- -

o rozhodnutí jaké na ním služ- -

tovolriá pravice ulá Skoro se

tomu podobá!" ntčštije se orgán
německého kabina a myslí Iv by- -

y to nejspíše ai píc pjaté poža- -

avky nás nenasytných Cechů

jimiž jsme hr Padena tak přikva- -

iili a poplašili že se té laviny
zhrozil a zděšen uskočil "Pro- -

dásil prý beze žertu že jest o

srdečných přáních české delegace
zcela nedostateČnČ poučen a musí

sobě vyžádali aby mu je češi

dříve dopodrobna vypověděli než

bude moci dátí určitých slibův

Ovšem česká chtivost vymáhá
včru zvláštního studia Naši ne-

nasytní krajané mají tolik potřeb
a upřeli zraků svých na tolik krás

ných věcí Že byvše otázáni co

lastnŽ chtějí vždy upadají v kru

té rozpaky nevědouce co dříve
chtíti? Tak tomu asi bylo také

tentokráte"
Nu že máme my od 300 let k

vůli Němcům utlačovaní a maceš

sky odbývaní Čechové mnoho

velmi mnoho potřeb a mnoho na

Kakousku co Žádat to je svatá

pravda jako je pravdou že od

věků hýčkaní a protěžovaní ně

mečtí naši krajané nemají ani od

nás ani Rakouska Čeho více k po
žadování poněvadž mají všeho
co národ potřebuje nadbytkem a

nad práv ím

Řekli jsme stokráte že chceme

na miste a v tu cnvui s nimi
měnit Proč nechtěli nikdy na

tu výměnu přistoupit? Však ne

pravdivou za to jest posměšná

výtka že nevěděli jsme my Cecho

vé nikdy co chcemekdyž jsme by
valí vládami vídeňskými neb Něm

ci tázáni Oh věděli jsme to

vždycky a státnicí vídenští jako
Němci zdejší věděli to také vždy

cky Od r 1848 jim to vykládá
me 2c chceme pro vlast svou své

zákonnost a svéprávnost Čili jak
včera valný sjezd našich měst zno

va jednomyslně požadoval: "sa
mostatnost koruny české v sou

státí rakouském" a pro nároť

svůj úplně rovné postavení s Něm
ci v úřadě ve škole a ve všem ve

řejném životě To byly od po
čátku a zůstaly podnes čelné zá

kladní naše požadavky vůči Ra

kousku po nich následoval pak
třetí: požadavek to spravedlivého

zastoupení našeho národa na sně -

mech a ve správě vlastí našich
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olmtarivají lor 4 vn fajr j ní při-

váží z ai jskť1--
é rií přikhajřcí k n na-Sí-

a pf t Vittoni an ! Van

couvtr lráhoii kanatNkoit tlopra-vu- j

se přichází ttdy sitn lo

Spojených htátíí rxxnh přileha-

jící
Dráze kanadské to ovScrn vhod

nebylo a záhy pře!lo2 n hyl vrch-

nímu návladnímu k posontní
případ zdali takové zboží —

v tomto případfi byla to zásylka
Čaje z Japanu zvláštnímu clu po-

drobena b)'ti má Io delším uva-

žování dospčl vrchní návladní k

náhledu Že tak nemá zákon vy-

kládán býti Že nemá sc vztaho-

vat! na zásylky zboží kteréž pod
pečetí konsulátní zasýlány jsou
nýbrž pouze jen na takové kteréž

by nejprve do sousední zemS co

cfle cesty dopraveno bylo a tepr-
ve později z této nově sem prodá-
no a přes naše hranice odesláno

bylo

Proč byl by kongres přijímal
nijaký zákon k takovému cíli ne

lze ovšem nikterak vysvetliti neb

objasnit! Tou cestou neděje se

a nebéře se žádný obchod a ne

může se vftbec bráti Takové
zboží musilo by platiti nejprve clo

kanadské a pak ještě jednou clo

naše nejen pravidelné nýbrž je
ště i ono zvláštní Proto se opa-
tření to nemohlo vztahovat na ně
co co není nebude a nemůže být
Proč rozhodnul vrchní návladní

v zájmu kanadských dráh nevy-svít- á

zcela jasnč z jeho sice dlou
hého avšak patrně kroutivého a

krouceného výkladu Bez patr
ných důvodu o nichž 'by se mohlo

pojednávat! dospívá k náhledu
že kongres asi neobmýSlel zrně

niti dosavadní zařízení a že proto
má toto setrvati

Druhý bod který návladní roz
hodnul týče se dopravy zámoř
ské Zmínění předem článek

ustanovuje totiž dále Že na zboží

přivážené do přístavů naších v lo

dích jiných nežli země té z nichž
zboží takové původně přišlo má

se též platiti zvláštní clo další 10

procent Případ o němž tu roz
hodováno byl lodě anglické
kteréž ruda manganová přivežena
byla z Chili do Philadelphie I

tom případě uznal vrchní návlad
ní McKenna že lof zvláštnímu

clu nepodléhá
Náhled návlaumho stce nen

nad zákon a jeho dobrezdání není

v nadvlády na I vítlitmu alovari-kýtl- i

nifOflů tto ři?1

Takotrf MÍ nč choutky vri ly

ioi pinov od S danu ď fo- -

vato li tttnnl wn k j h

lav laková unintf'nl n itiolno
att í tr poladovali ( l Vlá l Ka- -

kouka A kdyŽ rienatbi fe íe
iidn vlády takotiikí1 která by

h n vltfhtHi ochotu k vám byla
to aby na takový Šílený program!

?Ítoupila tu jntr se jrŽilí ve

vrtj nynřjíí ucho tu r rovký ml- -

or tu chcete tirrorem míty aX

revolučním sch'lit Rakousko ku

vé zvfili

Tak zní dějinná pravda o té ne- -

naylnoti plemenné kterou jíte
oiedlí vy a která Živě připomíná
rataré slovo historie "(ietmán

vždy jen za panství bojoval Slo-

van za svobodu"

A v tom zase spočívá naše útě

cha a víra do budoucnosti: nechť

si i druhý Taaťfe Rakouska hrabě
Kazimír Hadem do dnes váhá a

otálí našim spravedlivým poŽa- -

Javkům vyhovit — za nedlouho
řece jen někdo přijde kdo jim

vyhoví a to z té nezbytné příčiny
poněvadž tyto naše požadavky a

požadavky všech Slovanů tedy
veliké většiny obyvatelstva této
říše jsou tak mírný a kryjí se tak

pravým prospěchem a Stístím
Rakouska jako jsou vaše poža

davky nezřízeně přepjaty tak

monstrosně nespravedlivý a tak

protirakouské že žádná vláda ra

kouska nechtějící Rakousko zni

čit naprosto vaším velkonžme- -

ckým choutkám vyhověti nemůže
a nesmí I

Na včerejším valném sjezdu na

šich měst dr Herold bleskem své

výmluvností výborně na tyto vaše

šílené plány a choutky posvítil
řka: "To co se dnes děje na
straně Němcův není ničím jiným
nežli předčasným cruptivním vý-

buchem toho co od let se připra
vovalo: ten boj proti našim men-

šinám v německých krajích ony
surovosti ony pračky které se

tam vedou ono násilí které páše
ten onen německý uličník na na
ších menšinách: to není ta hlavní
věc! Ale v čem to leží jest: ten

celý systém kterým připravovalo
se vše k tomu aby udržela se

jednak nadvláda německé menši

ny v zemích koruny české nad

českou většinou aby ale v tom
okamžiku když to není možná v

tom okamžiku když jest patrno
že český národ nabyl takové síly
kulturní a hospodářské 1 sebevě
domí národního když není možná

aby se ta menšina udržela ti nad-

vlády aby v tom okamžiku to co

historie co staletí utvořila jako
stát ve středu Kvropy co utvořila

jako jeden celek bylo roztrháno
a aby tak národ český byl zbaven

přirozených svých hradeb proti
velkému moři přívalu germánské-
ho JIcrbst to nazval "ochranou

1 národního území německého" za
I Plenera tomu fikali "administra


