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posobily stejným směrem: ale ony
nemají se ochromovat a paralyso-vat- i

nýbrž dáti výslednici kti-r-á

vždycky řpflsobí pohyb ku předu
— Nemá býti při stavbě čeHkó bu-

doucnosti ŽivlO které vědomě prá-
ci ruší které co jedni poitavili
podvracejí a katí

Volební řád aj to jest Archi-medfl- v

bod se kterého celý politi-

cký a ústavní svět m&žu vypáčit se
ae starých veřejí to Je páka se
kterou možná prosadili vňechno:

aměny atátoprávní politické
ba tměny v samém

společenHkém řádu Proto je vo-

lební tákon nejdfiležitějSfin se
všech aákonft a aměny jeho jsou-l- i

jen poněkud v souhlasu a pokrokem
ideí demokratických musí imenSo
vati moc vlád a ivéttavati moc lidu

Právo je vždy pronté a prfttrač- -

né Jenom křivda potřebuje veli-

kého apparátu aotiamat

Ilesoluue Je omnibusem do kte-

rého všechno ae strčí a který nikam

nedojede

Dflslednoat a věrnost k zásadám

jou obyčejně těžkým rancem pro

ty kdo vystupují do vrchu ale bet
rance nahoře mrou hladem a žitní

K vážnému dílu alnXí také vážné
slovo VJichni bea roiJílu neseme

tíhq lodpovídnoiii sa oiudy oáro

Nikde proroctví není tak nevdSč- -

ným řemeslem jako v meteorologii
politické

Státník musí klidnfi a chladní
činiti svoje opatření a jednali jako
psycholog který počítá s lidmi

jací jsou a nikoli jakými je míli
chce

Trpčlivoít je nejvČtSí politickou
cnostf národflv a jako v přírodo a

kulturním iivototakó v politických
snahách platí cákon evoluce a po

atapného pokroku Politické vřci

nevyvíjejí se dle lAkonňv abatrakt-n- í

logiky nýbrž dlo mtiohem

procesu embryogo
nie Lojjicků kávirv konstruu í a

jiným tpOHobem nežli politické
systémy a vlády

Politika není sněhobílé řemealo
a při něm je nesnadno vyhnouti se

viemu potříanení

Sociálníoh demokrata re nebojí
me naopak je ládoucno by přiSli
poinali politickou skutečnost a le

gální cestou domáhali se oprav ne
boť Jen to Je cesta k vylíčení

jejich snu

Opposice neznamená věčné pra
pory vítání poslaiícfl koSe kvítí

družičky radikální řeči kt ré se j

dnea čtou a aeitra no nich nm nn '— ~ - —t
aailěká My chceme oppoaitd kte-

rá vede k uplatnění čeaké politické
moci a k vítřntví národa C W Mott

Oeo Km Aa T FAUL XISX


