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ŽELEZNÝ KRUH
ROZETNOUTI NELZE
Vážení poddaní Draka,
již v minulém čísle Listu jsme k vám promlouvali prostřednictvím otevřeného dopisu. Nová politická síla ŽELEZNÝ KRUH je tady především pro
vás, aby reprezentovala to, po čem vy toužíte. Nedělitelnost říše, jednota,
stabilita, pevnost zásad! To jsou hodnoty, na kterých chceme stavět, to jsou
hodnoty, které chceme pro vás za každou cenu zastávat!
Vedení naší politické strany bylo donuceno projít bolestým procesem
očištění. Ukázalo se totiž, že v našich řadách bujel odporný plevel, který se
chystal zadusiti vše naše konání pro mrzký zisk. Oktavián Ryj Kinský byl
jasně identifikován jako defraudant. Paní Naděžda Kramářová pečlivým studiem účetních knih vojsk vedených Kinským jasně dohledala účetní operace,
které jsou prokazatelně podvodné a z nichž zisk jednoznačně plyne tomu,
kdo vládne těmito záznamy. A nejedná se o žádné drobné. Obrovské částky
určené na proviant Kinského vojskům jsou kráceny snad na polovic. A zatímco vojáci strádají nedostatkem po všech stránkách, pan markrabě tuční
v ziscích.
Jistě chápete, milí čtenáři, že takovéto zjištění způsobilo v partajních

Oktavián Ryj ryje tam, kde rýti nemá
Není možné déle přehlížet skutečnosti, které nesmírně ohrožují fungování ústavů podstatných pro chod
Říše. Mlčely jsme dlouho, ale nyní
již nám docházejí síly – a to na všech
frontách. Musíme se zde nyní proto
jasně a nekompromisně vyjádřit, že
nesouhlasíme s konáním pana Oktaviána Ryje Kinského. Ve snaze získat co nejvíc „masa“ pro své válečné
stroje nám ubírají kvalifikované zaměstnance a odborníky.
Moje nemocnice se ocitla nyní
prakticky bez možnosti dalšího provozu, aspoň v tom smyslu, jaký by
byl potřebný. Jakýkoliv vědecký výzkum je zcela znemožněn a ústav se
zvolna proměňuje v polní lazaret.
Všechny síly jsou rekvírovány jen
pro potřeby armády, a jak Kinského
pluky bobtnají (ovšem jen proto, aby

byly vzápětí rozstříleny na kaši), nám
se sil stále více nedostává. Do velmi
podobné nezáviděníhodné situace se
dostala kolegyně Anna Baťová. I její
složitě a dlouhodobě zaškolovaní zaměstnanci jsou odváděni do armády
v takovém počtu, že její továrny nejsou takřka schopny provozu.
Požadujeme proto okamžitě snížení odvodu branců pro české země.
Nesmíme všichni vykrvácet ve válečném soukolí! Potřebujeme žít
a pracovat a vytvářeti hodnoty, které
jsou Říši prospěšné daleko více než
jen palebná síla! Odvody v současné
podobě jsou neúměrně vysoké, naprosto nemohou ani odpovídat situaci v armádě. Nejen útoky nepřítele,
ale i naprosté pohrdání člověkem
ze strany pana Kinského zbytečně
zabíjejí ty, které tolik potřebujeme!
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kruzích Kruhu Železného pravou
bouři. Panu Kinskému bylo jasně
doporučeno, aby sám rezignoval na
všechny své stranické funkce a aby
co nejpoctivěji vrátil to, co nakradl.
Pokud tak sám neučiní v dohledné
době, budeme projednávat pozastavení jeho členství, či dokonce snad
vyloučení ze strany. Vážíme si všeho
dobrého, co pro stranu v minulosti
vykonal, ale takovéto chování nemá
v našich řadách místo. Stranu je třeba reformovati, je potřeba ji očistit
od jakéhokoliv podezření z podobných skandálů. Pokud bychom odhalili jakýkoliv podobný zlořád, nemilosrdně s ním zatočíme.
Všichni poddaní* (od kategorie
III. výše) jsou samozřejmě i nadále
srdečně zváni, aby se zapojili do činnosti politické strany Železný Kruh.
Za předsednictvo Železného Kruhu
Jan Josef I. z Lichtenštejna, předseda
* Nadále platí, že musí splňovat platí alespoň
jedno z níže uvedených:
a) jsou členy šlechtického rodu, b) byli doporučeni jedním z kultů, c) drží volené místo,
d) drží úřednické penzionované místo, d) jsou
držitelé jednoho a více univerzitních titulů, e)
v posledních třech letech po sobě odvedli na
daních více než danou částku ročně (je v jednání – do Umírání bude upřesněno). Místa ve
stranickém vedení jsou tři místopředsednická
a jedno předsednické, volena jsou členy. Jedno místo v předsednictvu je vždy vyhrazeno
zástupci vedlejších zemí říše.

Dozvídáme se o katastrofálních podmínkách, ve kterých odvedenci žijí,
mnozí umírají ne proto, že by byli
pozřeni válkou, ale jen proto, že pro
pana Kinského jsou pouhým materiálem, o který se ani neumí postarat.
Tento stav nikdy ani udržitelný nebyl! Na jedince je zde pohlíženo jako
na kus masa určený ke zpracování,
osekání a vyvržení. Tomuto šílenství
musí být učiněna přítrž!

Janina Janská

MANIFEST
REALISTICKÉ STRANY
v Praze v dubnu roku devadesátého pátého

Vážení členové strany,
dovoluji si vás oslovit otevřeným dopisem: ne snad, že by nás bylo tolik, že bych významně ušetřil
za poštovné. Považuji ale za vhodné zprávu o stavu naší strany a prorůstání myšlenek liberálních
představit všem čtenářům otevřené mysli tak, aby alespoň zauvažovali o možnostech, které jim náš
realistický program nabízí.
Nebudu ztrácet čas výčtem našich úspěchů: a i přes náš skrovný počet jich není málo. Velmi samozřejmě děkuji důvěře Pražanů, kteří mě vyzvedli do poslaneckého křesla, velké ocenění ale mám
i pro krásné osvětové a polemizační protiválečné spisy Berty Kinské, pro náboj touhy po vědění
obsažený ve spisech pana Julia ze Schwarzenbergu a velmi, velmi cením odvahu Mandragory ze
Schwarzenbergu a Lideriky Pállfy. Jistě není snadné se veřejně přihlásit k hodnotám svobody a poznání, obzvláště v prostředí tak konservativním jako jsou naše nejbohatší rody. Pohleďme pravdě do
očí – jsou to úspěchy zatím malé a zaměřené spíše na růst strany, ale věřím, že toto jsou semena,
jejichž plody brzo sklidíme.
Důležitější zprávou je, na čem se po dlouhém zvažování, dopisních výměnách a týdnu rokování
náš stranický nejvyšší výbor usnesl jako na prioritách. S potěšením vám mohu oznámit, že pro tento
zlomový rok říšské historie máme silný program, na který můžeme být hrdí. Zavázali jsme se:
1) prosazovat další změny a posuny v Zákoně o hiearchii života a navázaných normách s přihlédnutím k současnému vědeckému poznání o povaze různých bytostí, obzvláště vzhledem
k poznatkům o velmi malých biologických rozdílech mezi některými kastami
2) posílit v řízení říše principy parlamentarismu, jasné politické odpovědnosti a počty mandátů
přizpůsobit skutečné populaci jednotlivých zemí (tzn. provést úpravy ve prospěch vedlejších
zemí)
3) významně rozšířit práva informační a vzdělávací
4) ukončit použití tortury všech druhů v práci bezpečnostních složek a proměnit je v síly prosazující právo prostředky moderního právního státu, nikoliv neprůhledného náboženského
řádu
5) v zahraniční politice země hledat zásadně to, co pomůže dlouhodobě říši a zároveň je efektivní v poměru ceny a výkonu. Bosenské dobrodružství například bylo díky velké dávce štěstí
a udatnosti našich zbraní poměrně úspěšné, ale hrozí, že špatně vedená okupační správa
Bosny bude bažinou, ve které utopíme zdroje potřebné jinde
6) centralizace společných úřadů, hlavně armády, a jejich udělování na základě meritu, nikoliv
rodu
7) odstranění přílišných regulací a privilegií bránících volnému obchodu a rozvoji lidskosti
Při tom všem nezapomeňme, že Drak je naším deštníkem, mocným štítem, který jistě touží po
tom, aby se jeho poddaní rozvíjeli co nejsvobodněji a dává jim k tomu prostor. Právě a jen moderní
stát, federace důstojných zemí, může čelit výzvám současného světa, ne starými pravidly škrcená
parodie feudalismu.
Předseda strany
Tomáš Masaryk
PS: prosím, nezapomeňte poslat své členské poplatky na účet 532, “Strana Realistická”, vedený u Pražské Velesovy záložny.
Obzvláště pak vyzývám majetnější členy, aby zaplatili za méně majetné.
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5 let od posledního
sjezdu Všeslovanského

Redakci Listu bylo z důvěrných zdrojů sděleno, že o slavnosti Dračího umírání, které
bude velkým festivalem všemožných organizací a spolků, chystá se také zasedání přípravného
výboru sjezdu Všeslovanského,
který se naposledy sešel v roce
devadesátém.
Sama paní Naděžda Kramářová (33) nám k tématu ochotně
sdělila: „Ano, skutečně již tolik
času uplynulo od posledního
sjezdu, na kterém jsme své odhodlání společně se bít za záležitosti všech Slovanů deklarovali
a kde velkých úspěchů dosaženo bylo. Čas pokročil a ukazuje

se jako potřebné takové setkání
znovu zorganizovati. Je zcela
nezbytným ukázati jednotnost
a sílu.“
O posledním sjezdu ukázaly se
však drobné neshody. Paní Kramářová právě již před pěti lety
vyjádřila nespokojenost s tím, že
velekněžka Dragomira se sjezdu
nezúčastnila. „Ano, samozřejmě
si velmi přejeme, aby na tomto zasedání již Dragomira byla
přítomna,“ říká paní Naděžda.
„Stejně tak doufáme, že přijme
naše pozvání Bogoris Kerenský,
předseda všelidové Dumy na
Rusi,“ dodává.
Jsme velmi zvědavi, jaké výsledky toto rokování přinese
a budeme zcela určitě naše čtenáře informovat
–bly–

LICHTENŠTEJNI A ŽIDÉ
Lichtenštejni se potýkají s citlivým problémem – závislosti na
práci Židů. Ti přicházejí již po
generace na panství za lepšími
podmínkami a otevřenou náručí
výměnou za dlouhodobé úpisy
setrvání. Dle propočtů doktora
Masaryka ze všech říšských Židů
jich žije celá čtvrtina na tomto jediném panství, z pohledu panství
se pak jedná o téměř 40% pracovních sil.
Na tomto místě je třeba připomenouti, že ač je náboženství
židovské v naší říši tolerováno,
rozhodně není doporučeným
směrem, kterým by se jedinec
měl vydávati. Tolerance také rozhodně neznamená, že by bylo
v pořádku tento náboženský
směr jakkoliv propagovati.
Byl to právě Masaryk, jehož
zjevně nepřipravená poznámka
na zemském Sněmu, že by mělo
být uvažováno o větší rovnoprávnosti pro Židy, vyvolala ostré reakce nejen verbální: na brněnské
burze padly lichtenštejnské podniky o celých pět procent. Vzápětí ale přišel další propad: když

Vlken z Rožmitálu vyhlásil, že
naopak by jim měla být všechna
práva odebrána. Pán z Lichtenštejnu neposkytl žádný komentář.
–pul

Nenechme si vzít
naše dedictví!

Naše země, v tisíci svých podob tak líbezná a každému z nás
tak drahá, nám byla dána jako
kolébka i jako domov. Její podobu
a také její dějiny utvářely sny, tužby, revoluční zápasy, každodenní
dílo mnoha pokolení dělníků
rukou i ducha. Všechny nejlepší
síly, utajené v lidu a jeho schopnostech, v jeho společenských
snahách i v celé národní kultuře,
směřovaly vždy k jednomu cíli
– učinit tuto zemi šťastným domovem člověka, domovem života
stále bohatšího a radostnějšího.
Proto však také pohrdáme
těmi, kdo v nezkrotné pýše, ješitné nadřazenosti, sobeckém
zájmu, nebo dokonce za mrzký
peníz se kdekoli na světě – a také
u nás se našla skupinka takových
odpadlíků a zrádců – odtrhnou
a izolují od vlastního lidu, jeho
života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem pochybných sil v jejich
službě hlasateli rozvratu a nesvárů.
Pohrdáme zkrachovalými sebezvanci, kteří se snaží odejmouti
nám dědictví nejdražší – prastaré
a vzácné rukopisy svědčící o naší
slavné historii, o našich kořenech
a zdroji síly! Bludy, které šíří jakýsi „dobrodruh“ Masaryk, nemají
co dělat v naší společnosti! Povstaňme a jednotně a z plna hrdla
řekněme své NE těmto ubohým
zrádcům!
To nejdražší, čeho se nám dostalo, svědectví o dávné mírové spolupráci všeho Slovanstva,
nemůžeme nehájiti. Naopak, my
jsme těmi, kdo na tyto tradice
musí v plném rozsahu navázati
a přivést je znovu k plnosti života. „My stojíme stále pevně, jako
stěny hradné. Černá zem pohltí
toho, kdo odstoupí zrádně!“
Naděžda Kramářová

Oktavián Ryj Kinský prý sbírá
anekdoty, které se o něm vypráví.
I s těmi, kdo je vypráví.
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za správnost celého listu ručí osobně
Joseph Pulitzer

