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Historie polt (Infch událostí v

l'raz tení jeAtí skončena nebyl
pftvod veškerých třehto u lnlotÍ j
sté náležití vvMřen a fvíilen ale
tolik dlužno již dnes kontitovati
že události ty byly hlavné vyvolány
tími kteří dnes t% jich přičiním In-dl-

svobodu (lolitickoii již dávno
bez výminečného tavu jimi Hkraco

vanou jestí víre obtneziti

Proto po-lan- národa i poslední-
mi opal ř nimi vládními nedají se
nikterak odvrátiti od politického

jirogramii pod jehož praporem zvo-

leni byli
Jako kažlá politická strana dle

svého práva zákonem jl uděleného

poidanci vé čeští užijí veškerých
prostředku které jim platné zákony
v ruce dávají a nic je nepřiměje k

tomu aby v tomto svém úsilí za

uznání státního práv zemí koruny
české za úplné provedení rovnosti

jazyka čfského za politickou a ob
čnnskou jeho svobodu i hospodářský
a kulturní jeho rozvoj ochabli neb
ustali

Poslancové lidu českého který v

dějinách svých tak často a s tuko-

vým výsledkem fám jen vlastní silou

st pomohl klerý avfti rožVWt jedinA
vlastní příčinlivosti bez pomoci
vládní ano přímo proti ní dekuje
spoléhi jí i při tom především a

hlavné na sílu uvědomení odhodla-

nost a právní přesvědčení jakož i

věrnost celého národa
Poslancové češti v této dňvíře

upevňování jsou mocným politickým
ruchem klerý v Čechách na Mora-v- í

i ve Hlezsku elementární mocí

tlumené posud síly národní odpoutá-
vá a tuží

Národ český snesl již za své poli
tické přesvědčení mnoho příkoří on

Jo dovede snésti jsk pevnA doufá-

me i v budoucnosti Otázka česká
nedá řešili větší nebo menší mírou
nátlaku a policejní svrchovaností
Olázka česká jest veliký historický
státní problém který řešili se može

jen prostředky velikými a spravenli-vým- i

jakož i toliko v plném vědomí
významu a vážnosti jeho

My podepsaní trvajíce při svém

programu i ua dále očekáváme s

důvěrou od českého lidu že i v

dobách nynějších i v dobách budou-

cích zachová sebevědomou odhodlá
no"t na j'dné klidnou rozvahu na

druhé šírané a že i na dále budu
stát věrní při poslancích svých po
kud i tito zůstanou věrni velikým
oním cílím za jichž dosažení byli
dAvěrou národa povoláni
Dáno dne 24 září wn
Sbor zemských a říAských poslán- -

eft národní strary svobodomyslné v

Čechách a na Moravě i
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lo při projednávání předlohy Trut

novNkú na Hnému čenkém kteréž

jenom do vodným odporem menSiny

zamezeno bylo

Když přece vláda — ať z vlastní

ho úmyalu ať k naléhání trany ně-

mecké tak jednala muiU ni býti

toho včdorna 2e počínání to jent

ij nnobilým aby rozčililo myHle veS

ktrého lidu tenkého i urazilo by

jej v jeho doHtojnoBli a nebevřdo

mí
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la nelže proti nevšímavému

neHpravedlivému a národ ócHký za-

tlačujícímu ftytitému vládnímu užiti

jiného protředku než rozhodné opo-nic- e

zánadní

Tato tendence vládních opatření

jevila hc zejména již v nestejném za

chování ne vládních orgánu v domá-

cím nporu čeHkonřmeckém

Kdežto české menšiny v převážné

nčmeckých místech úpí pod neslý

chaným terorismem ohroženy jsouce

na vé existenci kdežto jazyk četký
nedoznává y místech takových sko

retu niádného ohledu a kdežto tyto
české meníiny vydány jsou nejbru-tálníjAí-

pronásledováním v ianc

aniž by ?e strany vládní užito bylo

platných zákon ft na ochranu jejich

neostýchají se orgánové vládni sahat

i na autonomii veleobce Pražské za

lim účelem aby ochránili domnělý

právní nárok nfmecké menšiny nad

pomýšlení hýčkané a všemi národní-

mi výsadami obdařené
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těchto řlčín panue a nás Jako v

Čechách patrná nejistota a není tu

žádného prrgramu dle něho! by se

jednali mělo Jediný výsledek ar

dobr rt-- řpatný Její týminečný
tav zpnobil j oěit strany která

by se byla jesté nějaký ča protáhla
Je tu v přední řadí takřka vypuzeni

prof Maaryka z mlaločeských řad

Prof Masarykem ztrktila svobodo-

myslná strana znamenitého pracov
níka Proslýchá se ie krom téhož

jeslí jiní realističtí poslanci mají

být přinuceni aby se svých mandátu

na říšxkou radu zřekli

Strany lidové na Moravo nedotklo

se výminečné opatřeni pražské v té

mtře juk působilo na stranu uvobo-

domyslnou v Čechách Skoro se

podobá že duch oposiční na Moravě

patrní vzruMtá To dokazuji časté

Bcbfize a veřejné projevy jež se ze

všech stran markrabství ozývají
Též strana moravských Staročechů

zachovala se po prohlášení výmineč-

ného stavu jinak než stará punktační
strana v Čechách Naši hofráli jsou

naproti lidové straní boj jvnější než

padlá strana Ilicgrovi naproti m

Ilojovnl jsou hofráti

vAnk jen tenkrát když maji ku po

moci policajty a vojsko Už jsem

jednou oznámil že národní klub

brněnský pořádá po Moravč schůze

aby svými řečníky rietecnost své

strany napravil Tak byla pořádá-

na schnze v Jevíčku a ve Slavkově

které obé schůze lidovci rozbity

byly Došlo to na pořádání schfizí

tajných jak opět ve Slavkově tak

ve Zlíní a konečně v Bzenei V

tomto místí však hofráti uvítáni byli

posměchem n museli povolat k po
moci vojsko aby svoa schůzi před

prázdnými lavicemi v pokoji odbý-

vali mohli Hofráli konají tyto

tajné schůze z většího dílu

proto aby ministru Taaffovi doká-

zali že jsou dosud Života schopni a

ře si dosud svťij obrok vídeňský

zasluhují

Celý politický svít je doposud
zvědav jak se našich sedm morav

ských švábft di vyjednávání vými-

nečného stavu v říšské radč zachová
Snad oni sami nevédf co si počnou
Naši hofráti vydávají se vždy za

rozumné lidi kteří druhdy se Staro
ěe-di- y a pomocí Hohenwartova klu-

bu tvořili onen pověstný železný
kruh pravice který šmahem veškeré
vládní předlohy schvaloval Našim
hofrálnm osamělým pařezům poká-
ceného staročeského lesa stýská s

ještí po onom železném kruhu a rádi
by Jej opět obnovili Vsak nejde

by
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tolržifei n oratskeSo J prtfýrn

pollékm jejl ininisiř TaslT#avýra

bývalým pPátelum t Želsffiého kru

bii zafii] J vt-li- c pravdě
i hofráti za to ministru

Taiffovi vymsti a sic lim ž lemu

výminečný stav pražský neschválí

Jmenování barnia Hpn# t lto
děnu za mistolržite l moravského
není Jen políčkem bofrátntn zaazi-ný- m

nýbrž Js( urážkou celé slo
vanké Moravě zpusobmiou Po
Poláku Iiellu přijeli do Moravy
N'ěmeť levíčák a ústavák baion

Spenz rodilý Slezák SIezko ovíem
ke koruně české vsak mužové

Iiaiřl
za dřívějších dob ve Slezsku

vychováni byli nehodí se za místo
držící do slovanské Moravy

llaron Spěnu z Hodenu muže tak
dobře pocházeli z Turecka jak v

skutečnonti pochází rod jeho z via

ti Koberta l$urne totiž ze Skotska
Muž tento čítá ó8 rok A a započal
svou byrokratickou kariéru u soudu
v Ilrní byl presidentem u krajskéhp
soudu v německém Chebu a stal se
konečné odborným přednostou v

ministerstvu spravedlnosti kam2

prý byl povolán aby liberální ně

mecké straní dělal jakéhosi dozorce
nad ministrem SohOnbornem Iiralr
barona Spense je ústaváckým po-

slancem a hlasuje % levicí a nynější
moravský místodržitel je švakr bý-

valého ministra Kainburga jenž
svým časem německou levici v miui-sterstv- u

zastupoval Ofliciosní tisk

oslazuje nám barona Spense tím že

praví že týž mluví dosti dobře če-

sky Nu bude lo asi krásná hat-matiik-
a!

Jak v letech padesátých v Ba

chovské dobí kvetlo udavačství
osob tak nyní prospívá iidavnčství
novin Této neřesti hoví na před-ní- m

mÍHtč ná5 holrátský orgán Mo-

ravská Orlice Tento list v jednom
dopÍHti pražském prozrazuje soudu
co se dílo v jisté dobí v Chodérové
restauraci v Praze Na toto udání
neb na udání z jiné strany bylo
zatknuto mnoho osob mezi jinými
také záložní poručík Václav Štěpá-
nek ml majitel Ktaromístského

mlýna v Praze — Moravská Orlice
také svým časem vyzradila že né-kd- o

pomazal císařského orlická na

poštovní skříni která ho na domč

Moravských Listft nacházela —

Mor Orlice vůbec děli vládí poli-cajtsk- ó

služby což se dá vysvétlit
tím že asi podporu z disposičního
fondu dostává

Ke konci mísíce září podával Dr
Tuček svou poslaneckou zprávu v

okresích hejtmanství
Novo-méat-ské- bo

a sico v Bystřici ve Žďáře a
Novém Městě Ve všech třech mí-

stech byla říšskému poslanci vyslo-
vena úplná důvěra a spokojenost
shromážděných voličů —V Postřel- -

mové dne 24 záři konal veřejnou
schůzi po litický spolek pro severní
Moravu Na schůzi mluvil Dr
Bulín z Brna: O úkolech lidové stra
ny — Selská Jednota pro Moravu
měla veřejnou schftzi I října v

Olešnici Sclinre byla bouřlivá a

byla po řeči redaktoraTvrJíka vlád-
ním zástupcem rozpuštěna


