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nisterská rada kteri po vyslyšenídnešek středa dnem který všichni vání naší mládeže A jestliže naše"Císař po mých slovech že ja-

zykové osnovy vládní jsou pro
nás úplně nepřijatelný odpověděl
slovem: "Ohol'' Stejně po mém

výroku že aktivováním osnov

těch na základě § 14- - byla by

válka prohlášena permanentní Ká

sněmovně tvrdili hlučnou muziku

a zbytky roztříštěných pultů—
Pohoda —Konečně sucho krás-

né léto červen v plné záři Kéž

pohoda vytrvá a sklízen její přízeň
dovrší Byla by to pro nás všecky
zaslouženi výhodal
Než pro dnešek už—dost Po-

zdrav! Nemo

felOO Odměny Í100

NOVINKY Z ČECH

yivudní lafortnaM od apravodaja "Poli Zip

V Praze 13 června 1900
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litika— VldeB protlíUovxk- i- ProUwtnl
ruch T (achich Flanko oov4 lldovťttrany
T Ml Bolem ary — Čech v Cechách Junt
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Mátlce Bkol-í(- lká rada iavřena-Zra-- da

poUká—Česká iouře ve Vldnl-ftU- enl

tenké muziky — Čeaké obatrukCnl Instru-

menty— Následky bouře—Plány Tlidy —

Perspektiva čecna— Návrat ieskyoh
domu— Pohoda

pohlavirů nové "pracovní majoři
ty' usnesla se vytrvat sezení ne

ukončit a pokračovati v něm celou

noc přes sobotu s dále až do ne

děle Poslanci čeští musili být

připraveni na všechno i na to že

přes jejich obstrukci násjlně pro-

vede se hlasování Vedení klubu

bylo jasno že má-l- i útok který se

strany české byl zahájen proti
pracovní majoritě být vítězným
musí ještě v noci nastati rozhod
nutí

Byla důvodná obavaže naiejtří
zatím strany vládní najdou nové

prostředky k jejímu udolání Jak
koli poslanci čeští na vše byli

připraveni a odhodláni vésti boj
až do krajnosti přece vyžadovala
toho prostě taktika aby vším způ-

sobem pracovalo se k uzavřeni říš-

ské rady Mezitím co v domě

hrála bouřná obstrukce členové

parlamentní komise důrazně a úsi-lov-

získávali podpory pro svůj

požadavek aby říšská rada byla

poslána domů Nemůžeme zde

uvésti podrobnosti ale faktum

jest že ae úsilí zejména dra Strán-

ského Kaizla a Herolda podařilo
způsobiti že o 11 hod sešla se

znovu ministerská rada jejímž vý-

sledkem bylo uzavření říšské rady
Uzavření to překvapilo celý svět

neb k této druhé poradě pohlaváři

pracovní majority již zváni nebyli

Následky bouře Majority oa říš

radě více není žádné neboť pravi-

ce jt zhroucena a "pracovní majo-
rita'' udělala fiasko Za to ale se

utvořila nová strana nový svaz

který sestává z konservativního

velkostatkářstva křesťansko-ná-rodní- ho

sdružení Jihoslovanů a

ze středu nčmecko-katolick- é stra-

ny a který již svůj prapor progra-

mový rozvinul Nová skupina
stran již při vzniku svém měla

šťastný vliv na rozvoj věcí neboť

tvořila úplnou protiváhu k pocho-
du Poláků a katolické lidové stra-

ny do mlhava a měla tak vliv na

rozhodnutí vlády aby císaři odpo-
ručila uzavření říšské rady

A tento svaz a český klub si

slíbily vzájemnou pomoc což je
důležito neboť dnes ani ve pro-

spěchu parlamentarismu ani ve

prospěchu stran pravice není aby
stará většina se starými vodami v

konstrukci byla zbudována Hlav
ní věcí pro všecky autonorriístické

strany pro všecky strany které

stojí na historickém stanovisku

rovného práva a rovnocennosti

všech národů rakouských jest a

zůstává nezadatelná nezničitelná

společná půda totiž společné pro

gramové zájmy A strany nazna
čené tento program mají a budou
s ním nejvčtší parlamentní stra
nou zdravou silnou

Pro nás Čechy se bouřemi ale

mnoho zjasnilo Leč úspěch za'
tím nečekáme jakž jsme už pře-

deslali Spíš připravíme se k mu

zice další třebas ještě čipernější
Složit ruce v klín bylo by osudno!
Známe už trochu své přátely a

proto věřit bylo by vodu sítem

nabírati

Návrat českých poslanců po bouři
ve vídeňském parlamentu do Prahy
Nadšení v lidu nad událostmi v

poslanecké sněmovně vídeňské je
všeobecné Ze všech končin do-

cházejí vřelé souhlasné projevy
s počínáním poslanců Návrat zá-

stupců lidu do Prahy byl očekáván
v nádraží Františka Josefa zástu-

pem obecenstva Rychlíkem po
pul 10 hodině večemf přijeli do

Prahy poslanci pp dr Herold

Březnovský Sehnal Koenig Ho-řic- a

a Kurz ' Jakmile vystoupili
z kupé ozvalo se na peróně bouř-

livé provolávání "Slávy"' které se
šířilo do vestibulu kde shromáž-

děno bylo množství obecenstva
mezi nímž nalézali se také poslan-
ci pp Anýž a Horák Provoláváni

proměnilo se ve frenetický jásot
jakmile jmenovaní říšští poslanci
vstoupili do vestibulu Projevy:
"Dobře jste to provedli!' "Zna- -

menitě jste si počinalil ' a pod

provizeny byly ohlušujícím volá-

ním: "Sláva našim statečným
bojovníkům! Sláva obráncům če-

ského národa!" a pod

Po uspořádání této spontánní
ovace shromáždění v úplném kli-

du se rozešlo Jiným rychlíkem

dráhy Františka oseía přijeli do

Frahy říšští poslanci pp proí
Blažek Kaítan Sokol Teklý Ho-

vorka a Šulc Byli na perronu
uvítáni studentstvem a osobními

přáteli kteří jim srdečně blaho

přáli Ostatní poslanci čeští buď

odjeli jinými směry do svých do

rnovo aneb byli klubovními pra-
cemi ve Vídni zdrženi Poslanec

p Sehnal přivezl sebou zvučný

nástroj tam tam dále i jiné pří-

stroje pomocí nichž poslanci re

Matice Školská své kořeny zapu
stila v srdcích veškerého lidubude

významné jubileum aoleté činno-

sti k němuž se Matice chystá
slavností a svitkem celého náro-

da a byť i doba byla vážni a ne

bylo mnoho příčiny k radosti přece
jubileum matiční bude nám všem

připomínati že vlastní silou a bez

příkladnou obětavostí dovedli jsme
uhájiti práv českých rodičů a če-

ských dětí I bude jubileum ma-

tiční povzbuzením aby tím úsilov-ně- ji

snahy Ústřední Matice Škol-

ské byly lidem českým podporo
vány vždyť naše česká škola a ze

jména škola neb opatrovna matič
ní nemá na širém světě jiného
upřímnějšího přítele nad český lid

Proto také Matice s důvěrou k

tomu lidu ve dnech trudných i ra-

dostných vždy se obracela a obrací

Pořádajíce tedy letošního roku

různé zábavy budeme všichni pa-

matovali především na jubileum
Ústřední Matice školské a přispě-

jeme každý dle své možnosti Ma-

tici dárkem jubilejním Český lid

podá letošního roku důkaz že

Matice školská jest mu stejně
drahá a stejně mil4 ba ještě mi-

lejší jako před 20 lety Národ náš

v podpoře Matice neochabne a

podá nepřátelům svého rozvoje
jasné svědectví že nebojí se ni

žádných obětí aby mládež jeho ve
všech zemích koruny svatováclav-

ské ba i mimo korunu svatovác
lavskou byla vzdělávána jazykem
mateřským

Říšská rada zavřena Sešla se

po svatodušních svátcích ve stře-

du a protože pan Koerber neuči
nil zadost Čechům pro prudkou
prudčí než se čekalo obstrukci se
už v sobotu rozejela věrně dle

"Pok Záp" který vzdor listům

jiným zcela správně jí vyměřil
jepičí tří až čtyřdenní život Říš
ská rada je uzavřena to je vše co

bylo v předešlé pozbylo plátno
stí předlohy presidium 1 ímmu-nit- a

poslanecká Teď tedy kde

který poslanec co vyvedl půjde
do basy! Nastává táž situace

jako po obstrukci německé Vol

nost v právo v levo Povolí teď

vláda spravedlnosti průchod? O

nikoli Obstrukce Česká zvítězila

pravda ale nedejme se klamat

bláhovou nadějí: nám ovoce z ví-

tězství sotva padne v klín Spíš
trochu utrpení Brzká budouc

nost to ukáže

Zráda polská urychlila uzavření

parlamentu Poláci v rozhodné
chvíli zase opustili Čechy a pod
vedením starého placeného mini

sterského pensisty Javorského
rozbili pravici a přidali se k Něm
cům s nimiž utvořili majoritu
pracovní" kteráž měla úkol po
tříti Českou obstrukci prosaditi
vládní předlohy a tak nasaditi
Němce Čechům důkladně v týl
Ale nová pracovní majorita a zrá

da polská neměly dlouhého trvá
ní Už první den obe byly na

hromadě zdolány sebevědomou a

nadšenou obstrukci českou která
zradou polskou byla vehnána z

obstrukce tiché do bouřlivé

Časy se změnily a naši "přáte
lé'' v nich Dnes pan Javorský

objímá Funka a pan Lecher libá

pana Abrabamowicze v tutéž tvář
o niž před dvěma lety tak neucti-

vě byl se vyslovil a bůh ví k ja

kým proievům lásky by bylo ještě
došlo kdyby nebyla udělala vše

mu konec česká bandurská Naši

provedli důkaz Že žije ještě stará
česká muzika Ale pan Jaworski
— plakal" A měl věru k tomu

příčinu Neboť po tom všem co

se stalo je polská politika už ne-

jen k piáči ale — k ošklivosti!

Česká bouře ve Vídni Konečně
k ní došlo a dobře tak vyčistila

pěkně vzduch

Hlučná obstrukce byla zahájena
na českých lavicích hned jakmile
chtěl předseda sněmovny drFiich?
dáti hlasovati o návrhu Zallingro-v- u

a sice zahájena na výslovný

pokyn úřadujícího předsedy dra
Stránského Rozumí se samo se-

bou že jakmile přikročeno k tomu

zmařiti hlasování hlukem musilo

vedení strany pečovati o to aby
tento postup českých poslanců ne-

skončil porážkou nýbrž vítěz

stvím Musily zároveS býti roz

děleny úlohy a učiněno opatření
na delší dobu Kdežto lomozící

poslanci rozděleni byli na šichty
musili býti poslanci u presidia

aby snad toto vzdor hluku nedalo

provést hlasování Dozor u prae--

sidia vedli dr Kramář dr Herold

dr Plaček a dr Brzorád střídavě

Celé úsilí vedení klubu šlo nyní
tam aby vynuceno bylo především
ukončení schůze Dr Stránský
dr Herold a dr Kaizl vedli toto

vyjedniváni s presidiem vládou a

stranami O to hodině byla mi

naši protivníci zanesli již napřed
do letopisů nekonečné války nf

den dnešní jakožto den
naší zhouby a zapěli nim "de

profundis" na veselou notu vlast-

ních svých nadějí neboť až Polá-

ci a křesťanští lidovci zachovají se

nekřesťansky a neslovansky a ná- -

ilítn zlomí český odpor pakliže
totiž tak učiní — nastanou zase

dny slávy a radosti německolibe

rální Teprve až Češi budou úplně
isolováni až se Čtyři pětiny sně

movny klidně a jednomyslně proti
nim obrátí potom teprve bude

vnitřní krise úplaě překonána
Nu trochu brzo chystají páno--

vá funus Dle našeho soudu pře-

svědčí se už dnes že bude odzvo-

něno ale ne Čechům nýbrž —

snad parlamentu a snad i té vládě

která Němce živí A ač nelze v

Rakousku prorokovati jisto as je
že dnes ve Vídni česká obstrukce
znovu bouří a že snad do neděle

slavný parlament bude zase —

doma Co potom? Co nám na

tom sejde? Ať láme si hlavu kdo

vše zavinil!

Vídeň protižidovská — Zatím co

v parlamentu radikálové a la Gross

Schoenerer Stuergkh atd vedou

slovo a ruší práci parlamentní
ve Vídni zvítězili Luegerocci jich

odpůrci v obecních volbách dopl
ňovacích i v užších na celé čáře!

Jaká to ironie Na nacionály

před nimiž i vláda kapitulovala
vzala Vídeň řišské hlavní město
koště

Není to pro naučeni pane
Koerberet Ci vám už není rady
ani pomoci? Zdá se

Protestní ruch proti jaz zákonu

Koerberovu roste v Čechách jako
lavina Není dnes města ani vísky
odkud neozval ne varovný hlas

Všimnou si toho ve Vídni? Tam

dosud velká chuť po uzákonění té

nešťastné předlohy i § 14

Fiasko nové lidové strany v Mladé

Boleslavi Dle Nár L a jiných

pan prof Masaryk zle pohořel se

svou novou lidovou stranou na

prvním vystoupení Chtěl zapustit

kořeny v Ml Boleslavi a zajel tam

do schůze Leč byl rád že zdráv

odešel Jeho názory byly odpo-- l

rem a hnusem provázeny a potom
několika řečníky vyvráceny

Čech v Čechách je— pakál! Plu-

kovník Goltz je hrdina a autor

toho titulu jak sděluje úřední ra-po-

správy elektr dráh v Praze

dle něhož konduktér zaznamenal:

"Když jsem stanul včera večer

poblíž německého nového divadla

přiběhl ke mně plukovník zdejšího
místního velitelství Šlechtic Goltz
a spustil na mne proč že vůz stojí

jinde než kde dříve stával? Na

českou pakiž že prý Čeká před
Národním divadlem 5 a více vozů

najednou (Auf die cechische Pa-kasc- h

warten dort bis 5 Wagen
Ja auf diese Pakasch!) opakoval

pan velitel ještě jednou Odpově-
děl jsem že jednám toliko dle na-

řízení i činím o věci příslušné
oznámení'' —Na to následuje pod-

pis konduktérův a číslo vozu tak
že o pravdivosti tohoto sdělení

aemúŽe býti pochybnosti Co říci

da tuto neslýchanou drzost nž

v tomto ze sedmi osmin

českém městě povinnost má re

presentovati stav vojenský? Věděli

bychom jak se s ním vypořádat a

jinde by se to stalo bez popudu

odjinud U nás je ovšem zvykem

podnikati assaulty jen pro podíva-
nou Však jde-l-i vojenské správě
o to aby zavládl u nás aspoS sne-

sitelný poměr mezi obyvatelstvem
a mocí brannou a není-l- i to pouhá
íráse co se každoročně o tom

deklamuje v delegacích potom se

musí pan Goitz odtud poroučet

Národní rada k nestrannému
rozhodování všech českých zále

žitostí všemi vynikajícími činitely
všech stran českých sejde se 17
června- - Dost dlouho to trvalo

Jubileum Ústřední Matice Školské

V měsíci prosinci t r bude tomu

20 let co započala blahodárnou

svou činnost Ústř Matice školská

která učinila tolik dobrého pro zá-

chranu naší národnosti a pro vzdě-

lání české mládeže Ký div že

účel jaký si Matice vytkla 1 její

působení získaly jí přízně ve všech

vrstvách našeho národa a že všu-

de kdekoliv jen hlaholí jazyk če-

ský poalíf í se na Ústřední Matici

školskou s pýchou a zadostuČině-ní-

Snad nižádný národ na

světě mimo národ náš nemůže

poeblubiti se institucí v takové

míře
"
dobročinnou a při tom tak

rozsáhlou a zorganisovanou jako

jest Ústřední Matice školská S

mravenčí pílí sbírá a střidi nirod
groš ke groši a odevzdivi je do

rukou Matice kteri ukládá je na
úrok nejužitečnější na zušlechtění

a mravní a v pravdě České vycho

ravě nevyslovil se císař o našem

postupu vůči ministru zahranič

nich záležitostí nýbrž na místě

kde mluvil o obstrukci při čemž

však nepronesl svůj soud ani o

německé ani o české nýbrž o ob-

strukci vůbec Při tom dodal:

"My (Rakousko) jsme již na třetí
rok posměchem celého světa Je
to hanba'' Potom jsem odvětil:

Vaše Veličenstvo my jsme ne- -

vynalezli tohoto prostředku a my

jsme také obstrukci nezačali sáhli

jsme k této zbrani teprve když

byla v rozhodujících kruzích uči

něna přípustnou Po pět let jsme

zaujímali vůči státu postavení nej
korrektnější jak ráčilo Vaše Veli

čenstvo samo výslovně uznati

přes to jsme byli bezprávně a beze
všeho provinění svého vrženi do

nynější situace'
Nuže — ač není to co přímo

císaři pověděno vše přece sluší
konstatovati pokrok Lterý se stal
od hříšné bývalé zamlklosti staro
české dodnes A bude-l- i se na

této cestě pokračovati není po

chyby že otevřenou mluvou české
ho poselstva s legitimním králem
docílí se více než všemi smlou- -

vačkami s věrolomnými Němci i

se všemi jich vládami Proto za
znamenáváme rádi tento počátek
tím spíše že začíná jím to k čemu

vy druhdy jste radili

Řlíská rada a politika — Nadešel

opět jeden z týdnů kterým ve

trojleté nynější krisi cislajtanské
dáno jméno "kritický' Kolik

jich tu bylo již? O každém se před

povídalo že přinese rozhodnutí
dalekosáhlé obrat pronikavý Ve

skutečnosti ho nepřinesl žádný
Nestalo se nic jiného leč Že

několika kapitolám zasluhujícím

společné jméno "Následky něme

cké revoluce'' přibylo nové po
kračování
Přehlédněme jen co se stalo v

poslední době:
Za prázdnin od iq května do

svolání delegací pracovalo se
tomu aby učiněna byla říšská rada

opět schopnou práce Vyjedná
váno ve Vídni 1 v Pešti a Čeští po
slanci kteří v Praze o situaci ro

kovali a pro případ vyjednávání
měli odtud plnou moc se porad
súčastnili
Při vyjednávání v Pešti oznámí

li čeští důvěrníci své požadavky
bezodkladné zavedení českého
vnitřního jazyka úředního v uza
vřeném českém území a odvolání

Kindingerova výnosu Odpověď
Němců byla příkrá: ne! Na to
vůdcové pravice domlouval! Č

chúm že první jejich požadavek
jest vlastně obsažen v osnovách

jazykových nechť prý tedy upustí
od obstrukce že pak parlamentní-
mu vyřízení předlohy této nebude
nic v cestě státi Ten ať přede
vším Češi zachrání parlament —
Domlouvání mělo úspěch Ceši
chtěli upustiti od požadavku bez
odkladného zavedení vnitřní úřed
ní řeči ale prohlásili Že na odvo
láni Kindingerova výnosu musí
trvati Žádá-l- i se na Češích po
volnost musí se jim též aspoS
troška ochoty osvědčiti Nechtějí
býti vítězi ale také ne poražený
mi

Na to konaly se na levici četné
koníerence Část levice s drem

Funkem v čele chtěla požadavku
vyhověti a vládu příměti aby od

volala Kindingrův výnos
'
Jiná

část jejíž vůdci byli dr Gross
hr Stucrgkhvšak byla proti totau
a co nejrozhodněji prohlásila že
mír může býti jen tehdy obnoven

vzdají-l- i se Češi bezvýminečně ob
strukce Otázka tato hrozila s

státi vážnou krisf pro levici Po

_ -r- - --
1—j

noceno na tom že se má rozhod-

nutí ponechati konferenci předsedů
klubů Na to jvolal dr Funke

předsedy ke schůzi V tomto se-

zení zůstalí dr Gross a hrStuergkh
vítězi

Zároveň bylo vysloveno že kdy
by vláda sama povolila totiž kdy-

by proti vůli levice Kindingrův
výnos zrušila musilo by se to po- -

važovati za casus belli který b

tuěl za následek oDstrukci na
levici
Tím byl osud všech pokusů o

dorozumění zpečetěn
Nu a když to nešlo s Čechy po-

padnuta věc jinak Sehnány v

allianci všecky mimočeské strany
v "majoritu pro jednací pořad"
Tato nová instituce mi popraviti
obstrukci A to nočními schůzemi
a dlouhým rokovánímaby se čeští

poslanci zmořili Ale pochybuje
se o zdaru — napřed A tak je
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účinkuje pllrao 01 krev a allzná blány mu
tavy Utni mlel aáklad nnmorf enslll n rn--

ne a inovu anuaovanlm cel Ulmné muMiivy
pomoienlm přírod a vykonáváni VJI ixvln
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flaira Family Pilulky jaou nejlrpií
Ha prodej n lekáralki cena tbo

Laciné výletní ceny do Colorado

ve dnnoh lí a'30 iervna S í a 17 července a
1 1 a 21 trpná pro lístky x Chicaga a míst
východní od řeky MlMourl a v dnech ID a
( tarvoa 8 7 10 17 1H iorvonce a t

7 a21 srpna od řeky Mlíwourl do Denver
uoioraao epringi Manilou ruenio naiv
Lake (Jity Ogden Utah a ipH prodáránv
budou

ta oenu llrdv Jedné přtráHkou 12 00 ta centy
oh£ Líntky platný budou do 31 října —

PlHe al pro bluii podrobnoatl a pro aplaek
"Colorado Tho Magnlflclenl" — udaruia

JOHN SEBASTIAN
O P A CHICAGO

Výlety pro hledající sobé

domovy
V první a třetí úterý v květnu

červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst-

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter- -

ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východ- ě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně

společnosti jiho-východ- ni roh 14
a Douglas ul Omaha 70ti

J 0 Philllppl T F Codfrey
A O F 4 P A PA A

ZVLÁŠTNÍ VÝLETNÍ VLAK

KU

národní demokratické konvenci

odbývané v Kansas City v nedili
dne 4 července

Omaha & St Louis dráha vy-

praví zvláštní vlak kterýž vyjede
ze společného nádraží omažského
3 července v 8 h več z Council
Blufís v 815 a přijede do Kansas

City dne 4 července v 7 hodin rá-

no Vlaky sestávati budou z vozů

spacích a pohovkových Lístek pro
obě cesty z Omaby za Í580 Obě

cesty s používáním spacího vozu
o čtyři dny pobytu v Kansas City
800 Černý hedvábný cilindr a
odznak $300 Všichni ti kdož k

výpravě této se připojí nebudou
míti žádných nesnázi s dostáním
se do síně konvenční Místa ve
vozích spacích měla by bezod-

kladně zajištěna býti Ptejte se

nejbližšího jednatele aneb pište na

John E Reagan Sec y Douglas
County Democracy Club 509
Brown Block Omaha aneb pište
na Harry E Moores C P & T
A 141 5 Farnam Street (Paxton
Hotel Blk) Omaha Neb 77x7

ŇOBHSW LINH

Vzlety! Vzlety!
Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charleston S C
Cincinnati
:" a : -

mnoha Jiných míst
The Xorth-Wcftt- rn Line

Mčutskl uMoTiia: 1401-- 3 Fara ni

The Limited" ewnliut traia and Tne Exprau"
0000 train řrom Onutha lor Chicago

UIIEXCELLED SERVICE

Day tram and evenlnf traln trou Omaha lot
UlooeapoUi and St Paul

TkkeU of agenta of eooneetlDf linea
"W a BBILL OUt Pata 'r Aft Omaha

4 H HASSOH OřJL Tt MEKBT iO-- ř %

České slovo před císařem— "Pok

Záp" už dávno v úvahách Argu-sovýc- h

radil aby se o českých
věcech mluvilo Čechy přímo s cí-

sařem Nyní konečně došlo k

počátkům takové diskuse Příleži-

tost daly delegaČní cerkly už po

několikrát Ale nikdy se jich ne-

užilo tak otevřeně jako posledně
Císař tušil že čeští poslanci letos

s pravdou nebudou otáleti Při

prvním cerklu s Čechy ani nepro-
mluvil Z toho jásot mezi Němci
že nechce s námi už ani mluvit

Ale radost měla krátké nohy —

Cerkl druhý ji schvátil Ve všech

kruzích vzbudil sensaci dlouhý
rozhovor který měl císař s dele-

gátem drem Pacákem o české po-

litice
Promluviv s delegátem drem

Kozlovským přistoupil císař k mí-

stopředsedovi českého klubu a tá-

zal se ho: "Jedete přímo do Pra-

hy?"
Del dr Pacák: Ano

Císař: Je nyní doba velmi sví-

zelná?
Del dr Pacák: Ano V V

doba je velmi těžká My všichni

kteří stojíme uprostřed parlament-

ního Života to pociťujeme Avšak

V V nikoliv my jsme zavinili

že jsme byli zatlačeni do tak ne

jasné a obtížné situace My sami

učinili jsme seč jsme byli bychom

přivodili lepší poměry a pověděli

jsme vládě V V co se státi musí

aby nalezen byl východ z nynější
situace
Prosím V V by si ráčilo vlá

dou dáti předložití naše podněty
V V se potom přesvědčí že jsme

vyslovili požadavky jen spravedli
véi jimiž nejsou dotčena práva

druhých nižádným spflsobem —

Prosím V V ještě jednou by si

ráčilo dáti předložiti návrhy námi

podané aby V V je uvážilo a po-

přálo sluchu našim tužbám Také

my chceme by nastaly utěšené

poměry a klidný stav věcí u nás

opět se zahostil jakož aby došlo

k míru s našimi německými kraja
ny Avšak my žádáme by nám

vráceno bylo právo nám odSaté
V další rozpravě zmínil se císař

o nepřátelském stanovisku český
členů delegace vůči ministru za

hraničných záležitostí hr u

a vyslovil se o této

Del dr Pacák: Vaše VeL lhal

bych kdybych řekl že nestojíme

nepřátelsky k ministru zahranič-cýc- h

záležitostí v delegacích však

také výroky ministra zahraničných
záležitostí vůči nám nebyly mlu-

veny tonem jaký byl dosud v de-

legacích obvyklým Naše oposice

byla spůsobena nejen příčinami

politiky zahraniční nýbrž také

příčinami potitiky vnitřní Není

na celém světě žádného národa

druhého kterému by se bylo stalo

tak do nebe volající bezpráví jako
našemu
' Pří těchto slovech císař kynul

záporně rukou

Del dr Pacák: Při veškeré od-

danosti k majestátu koruny musím

slova ta opakovali
Císař podotkl: Vždyť podány

byly poslanecké sněmovně jazy-

kové osnovy která by se mčly

vyřídili
Del dr Pacák: Tyto osnovy

jsou pro nás rozhodně nepřijatelný
a kdyby se provedly dle § 14 bylo

by spůsobeno v celé zemi hnutí

jakého tam dosud nebylo- - Vzná-ší-

na V V prosbu by neráčilo

dopustit! by osnovy ty byly pro-

vedeny § 14
Císař opětně kynul záporně ru-

kou
DeL dr Pacák: Prosím V V

za prominutí avšak znám poměry

příliš dobře mluvím jako upřímný
' Cech a jako upřímný Rakušan v

zájmu své vlasti v zájmu Rakou-

ska a jako oddaný přítel dynastie
Neračiž V V dopustiti aby tyto

osnovy byly uskutečněny neboť

mělo by to za následek boj perma-
nentní
Němci jež rozhovor tento a

jeho otevřenost zarazila hleděli

dojem seslabit Rozepsali se že

prý císař káral ostře obstrukci če-

skou a že za řeči Pacákovy často

se zlobil a volal "Ono'" Leč i to

ryvráceno nyní Dr Pacák jedi-

ný věrohodný svědek totiž veřej-

ně konstatuje:


