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DY století,stoletívynálezů,stoletístrojů, pokroku a osvěty chýlí se ku konci

a zanečlní společnost lidskou rozháranou,
meuspořádanou Wšeobecněse cítí, že jest něčeho
zapotřebí, čím by společnost lidská přišla k žá
doucímu uspokojení, pořádku a blahobytu.

Zdálo se sice, že liberalismus — neprávě
svobodomyslností zvaný —společnost povznese,

a na nový sice, ale na pevný základ blaho
národů postaví. Zatím vidíme, že následkem
liberalismu, v jehož smyslu se společnost lid
ská změnila, národové přivedeni jsou ve stav,
z něhož všickni vybřednouti a něčeho lepšího
se domoci hledí. Společnosť lidská má zapo
třebí opravy, obnovy. Když společnost lidská
zvláště v říši římské v podobném jako nyní
zbědovaném stavu se nacházela; když přese
všecko vzdělání Římanů a Řeků říše ta hynula
mravním úpadkem, pochybovačstvím nábožen
ským, děsnou požívavostí, hromaděním majetku
v málo rukou, zotročením větší části lidu,
když šlechetný filosof Seneca zvolal: Tak hlu
boko jsme klesli, že nám není pomoci, tu přece
znenáhla opravila, obnovila se společnost lid
ská a sice křesťanstvím; tím vznešeným uče
ním, které 8 naukou o věcech božských příneslo
osvětu vůbec, zlepšilo mrav, ujalo se trpících
a pracujících, rozlomilo pouta otroků.

A čím nyní má společnost lidská podobně
neurovnaná obnovenabýti? Liberalismus
se neosvědčil. Snadtedy socialismus,jehož
podklademujest bezbožectví ? Snad úplným pod
vrácením kolisajících již základů mravnosti?
Nikoliv. Společnost lidská může se jen obno
viti tím, když rozhodne se pro pevný základ
všeho řádu, blaha a pokoje, pro zásady kře
sfanské.

A v tom smyslu chce pracovati list náš —
„Obnova“ Svět jest nyní velikým bojištěm,
na němž vlastně bojuje bezbožectví s vírou.
A proto netvoří se strany v národech jen dle
národnosti a politiky, nýbrž hlavně dle toho,
jak kdo smýšlí o víře, o náboženství.

Též u nás už je viděti, že strany netvoří
se dle sinýšlení o politice a národnosti, nýbrž

FEUILLETON.

Vohradecký „Pražák.“
Napsal Frantisek Jiří Košťál.

Jmenoval se vlastně Jan Podvinec, nebo jak
on sám se rád podepisovával Jan Václav Pod
vinec, to druhé jméno si zvolil k sv. biřmo
vání, ale zejmena tak v okolí dědiny Vohrádky
by se nikdo na Jana Podvince nedoptal. Ve vsi
samé to ještě, ale v celém okolí ho znali jen jako
„Pružáka.“ Ostatně i ve vsi samé se někdy poza
stavili a rozmyslili se při slové Podvinec, jakoby
říkali: Podvinec — Podvinec, ale který pak by
to byl — že to bude «Pražák.« — Někteří také
říkali, že to bude ten »pazderák,« bylť majitelem
malé chaloupky, kde podle používání téže v letech
dávných se od nepamětí říkalo na pazderně, jiní

se říkali »a to bude náš zvoník,« nebo „vůtec“
přišel li tazatel náhodou na ty, kterým se zdál

Ján Václav Podvinec snad moc pobožným, odpo
vědělo se třebas i s úsměškem „a to je ten mod
Iitbičkář.< Ve vsi samé nazývali jej tedy podle
toho, kde bydlel a proč ho buď kdo rád měl, že
totiž krásně vyzvárěl a k pěkným poutím zvával,
anebo podle toho, proč někomu snad, odtud to
„modlitbičkář“, se nezdál. V té spleti několika těch

—— —

dle tobo,jak lidé smýšlejí o náboženství, o Bohu.
Je zřejmě viděti, že mizí již rozdělování se na
stranu staro- a mladočeskou, jež obě nazývají se
národními, ale druhá přikládá si ještě název
„svobodomyslná.“ Proč to? Protože Mladočeši
chtějí k náboženství státi v poměru novověké
„svobodomyslnosti,“ nesouhlasné s nábožen
stvím křesťanským, zvláště pak katolickým.
Strana staročeská naproti tomu chce, aby ná
boženství bylo lidu zachováno, dle latinského
slova konservováno a proto se jí přikládá také
název „konservativní.“ Z řad mladočeských
pak vyšla strana pokroková, jíž strana mlado
česká je proti náboženství jestě málo „svobo
domyslnou“ a proto chce to vzíti „od kořene,“
dle latinského radikálně, pročež pokroková
strana nazývá se také radikální.

Ku které straně má náležeti náš list?
„Obnova“ naše chce státi při českém lidu,
který je ve svém jádru a nejhlubším nitru
lidem křesťanským, v ohromné většině kato
lickým. „Obnova“ bude pečovati o to, aby lidu
našemu zachováno a náležitě ceněno bylo to
náboženství, které vyznávali sv. Ludmila, sv.

které přiueslo národu našemu vzdě
lanosť, osvětu a učinilo jej národem
silným, ctěný m,váženým. Vímepředem,
že nepřátelé náboženství budou list náš nazý
vati klerikálním, kterémuž slovu přikládá se
namnoze potupný význam. Ale klerikalismus je
vlastně pouze pevné, důsledné zachovávání ná
boženství katolického a proto si z uvedené
přezdívky nebudeme dělati nic Naopak, čím
více povstane nám odpůrců, tím horlivěji bu
deme pracovati k tomu, aby co nejvíce lidí
poznalo, že zloby a tísně naších dnů vyvolali
ti, kteří v lidu podkopávali víru a život dle
zásad křesťanských.

V ohledu národním budelist náš vždy
pěstovati vlastenectví upřímně a rozhodně.
Chceme i my přispívati k tomu, aby českému
uárodu bylo dáno, co mu uáleží, totiž aby
koruna sv. václavská, která zdobila hlavu
Karla IV., zaskvěla se na hlavě panujícího

různých pojmenování však vždycky více vynikalo
to „Pražák.“ Také doce'a případně. — Byl ten
„Vohradecký Pražák“ takto prostý český člověk,
neúhledný venkovan na prvý pohled, Postavou
nevelký, poněkud přihrbeny, obličeje, zdálo by se,
drsného, rukou upracovaných, těžkou prací jako
by vytažených a ovšem zmozolených. A také při
svém postavení chudého domkáře, jemuž obec na

který nikdež se nevtíral, nikomu překážeti nechtěl
a snažil se také, aby nikomu nebyl na obtíž. Zil
ve své chaloupce naproti zvoničce sám. Zenu už
dávno zahrabal a po ní jediné dítě, jež jsouc slabé
a útlé, brzo odešlo za matkou. Zivil se poctivě.
Vzdělával přičinlivě kousek toho pole, jež měl za
službu zvonickou a jinak podělkoval při jednom
statku stále a už leta. Tam v tom staiku si -ho
pro jeho spořádanosť a přičinlivosť vážili a ned
bali toho, že má jejich dělník svůj vlastní pořá
dek. Ovšem měl to zvonictví a Podvinec byl
zvyklý vždy v čas, v pravý čas, jak ráno, tak
v poledne, tak večer býti na svem místě. A pak
čaké musil odbíhati, aby, kdvž někdo ve vsi zemřel,
vyprovodil jeho dušičku. Ostatně to vše tak ne
vadilo, statek, v němž pracovával, byl blízko jeho
chaloupky a tedy i zvoničky, to odbíhování neško
dilo. Ale Podvinec měl ještě jiné obyčeje, pro
ktere, říkali to jiní hospodářové, by prý nechtěli
takového dělníka, který si určuje sám zejmena
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mocnáře, jakožto krále českého přísahou koru
novační českému království zavázaného. Nebyl
bychom křesťany, kdybychom při tom ublížil
chtěli německému lidu; právě proto, že jsm
křestany, chceme vůči Němcům zachovati pra
vidlo: Co nechceš, aby ti jiní činili, ani t
nečiň jim.

Ale pouhou politikou, byť i na základ
náboženském spočívající, nebylo by lidu pomo
ženo. Chceme tudíž přispívati k tomu též, ab:
zvýšila se u nás vzdělanost, aby zkvetla mrav
nost, aby povznesl se blahobyt. Snahou naš
bude, aby do všech zákonů našicl
vnikla křesťanská spravedlnost:
všem vrstvám lidu našeho, zejmení:
rolníkům, řomeslníkům i dělníkůu
nadešly dobylepší.

Ve vážné chvíli vážného chápeme se úkolu
Máme-li dílo započaté prováděti šťastně a zdár.
ně, je nám třeba porozumění, souhlasu, při
spění, součinnosti a toho se dovoláváme u všec]
Čechů dobré vůle, u všech, kdo milují vlasť s
lid láskou v pravdě křesťanskou. A jako sam!
také k odpůrcům svým chovati se budeme
vždy slušně, svědomitě, tak od těch, kteří nám
nedůvěřují, očezáváme, že na3 Jebudou Jespra
vedlivě posazovati neb odsuzovati dříve, do
kud nepoznají naše konání.

Otevřeně, mužně zvedáme svůj prapor,
poctivě, vážně pronášíme heslo: (Obnova, ze
všech sil a se vřelým citem pracovati budeme
na základě křesťanském k tomu, aby vrátily
se doby, kdy slavné Čechů jméno po celé
Evropě bylo ctěno.

Časové politické rozmluvy,
(Původní zpráva zvláštního zpravodaje „Olrnovy“)

I.

k. Z Prahy, 21. března.

Jeden z nejčelnějších a nejzasloužilejších po
litiků národních, jehož jméno prozatím zůstaniž
tajemstvím, uvolil se laskavě ku projevu o běžných
otázkách čassvých pro časopis „(Obnova“. Vzhle

na jaře a v létě, kdy je nejvíce práce, svůj čas ke
práci! Povídalo se však, že to tito říkali jen z ne
přízné, takového svědomitého delníka, ktery jinak
přilnul k místu, kde pracoval s neoblomnou véěr
nosti, vzal by si každý rád i při jeho zvycích do
svého statku. Měl Podvinec na jaře, v létě a na pod
zim své dny i mimo neděle a svátky, ve kterých
odbyv si ranní klekání, chystal se do městečka,
kam Vohrádka byla přifařena, do kostela ke mši
svaté! To se vždy odzvoniv postavil před kříž a
zanotoval nějakou zbožnou píseň. Z počátku tiše
zněl jeho hlas dědinou probouzející se ze spánku,
pak ale se Podvinec rozezpíval, až ty zvuky jeho
čím dále tím vroucnější nesly se od návsí i dále
do dědiny. To tak pobízel ty, kteří by mohli,
aby se přidali k němu na cestu do kostela. A
vyšel tu starý výměnkář, tam babička o hůl se
opírající a jiní, jiní. Pravím, kdo mohl, dostavil
se| Měl Podvinec vždycky svůj houfek! — A to
obyčejně tak z Vohrádky putovávali do městečka,
do kostela na jaře ve dny pašijové, před veliko
noci, po celou velikonoční oktávu, v den sv. Ji
řího, o svatojirskou pouť v městečku, v oktávu
svatodušních svátků, nepřipadl-li v ní svátek svato
jánský, v oktávu Božího Těla a na podzim. Pod
vinec také slavil takto oktáv svatováclavský! Ve
svátky mariánské vodíval Podvinec processí k blízké
kapličce mariánské v lese „Ochozů,“ nad prame
nem čistého potůčku postavené. A jak vyzval svou



dem k důležitosti otázek vyžádal jsem si pro
příště ještě rozmlavu druhou, o níž Vám podám
zpráva do čísla příštího. Průběh dnešní mé roz
mlavy byl následující:

Otázka: Jeví prý se snaha po kompromisu
Staročechů a Mladočechů v tom směru, aby se
v nejistých okresích volebních čelilo společně
Němcům ?

Odpověď: Že v tomto obledu dojde k do
bodnutí, rozumí se samo sebou! Ovšem posud
se v tomto směru jednání žádné neděje, puněvadí
vůbec na obou stranách u těch, kteří nyní mají
officielní řízení klubů v rukou, jest veliká neebuť
k nějakému vážnémuspolečnému vyjednávání. Ta
nechuť zakládá se namnoze na osobních po
měrech; a jako osobní poměry Často v zahraniční
politice rozbodují, tak jest bohužel i v vašem
vnitřním politickém životě. — Ale jak jsem řekl,
že as pot v okresích volebních nejistých státi
se musí a stane se dobodoutí, rozumí ge sama
sebou; neboť za zrádce národních zájmů musil by
každý pokládán býti, kdo by různicemi domácími
a nepřátelstvím proti českým svým bratřím dal
se svésti k takovému jednání, které by Němcům
pomohlo k vítězství.

Otázka: Ale stalo se předce při volbách
obecních již leckde, že Staročeši a Mladočeši
se potýkali a že Němci následkem toho v někte
rém sboru zvítězili. Ba někdy, ovšem zřídka,
uzavřela dokonce jedna česká strana kompromis
s Němci.

Odpověď: Je to pravda, že se takové sinatné
úkazy při volbách obecních staly. Ale tím jsou
vinoy lokální poměry. Ale takovýto bratro
vražedný boj není možný při volbách do sněmu
nebo «lo říšské rady. Tyto volby jsou pod kon
trolaucelého národa, kdežtopři obecních
volbácb obě zápasící strany myslí, že je to jaksi
domácí věc, o kterou se nebudou Širší kruhy
národní etarati. — Poučná jest v tomto ohleda
zajisté poslední volba do zemského výboru. Jest
známo, že Mladočeši původně chtěli, aby nejen
po dru. Kučerovi, nýbrž také na místo uprázdněné
úmrtím dra. Škardy volen byl Mladočech, poněvadž
v mladočeském klubu bylo mooho kandidátů. Ale
protoše se mohlo státi, že by v městské korii
volen byl německý poslanec za přísedícího, kdyby
se obě české strany nebyly dohodly, stalo se do
hodnutí a také Mladočeší dali svůj hlas dru.
Šolcovi, ačkoliv jest u nich persona ingratissima.

Otázka: Nebyla by možná a žádoucí shoda
rozvážnějších Mladočechů se stranou staročeskou
tak, aby se čelilo radikalismu pokrokovému?

Odpověď: Že by takováto shoda byla
svrchované žádoucí a že prospěchnároda
našebo nezbytně vyžaduje takovéto shody, o tom
nemůže býti žádná pochybnost. Musím však k Vaší
otázce připojiti doplněk, že spojení Staročeši a
Mladočeši mají čeliti i tak zvanému realistickému
i tak zvanému pokrokovému směru. Nehof frakce
realistická i pokroková jest v hlavní věci totožná,
a kdo ještě není o tom přesvědčen, že naše po
krokové studentstvo na dráhu tak zvaného „po
kroku“ t j. oa dráhu socialistickvuu uvedeno bylo
od hlavních náčelníků realistických,
ten jest buď příliš dobromyslným politikem, anebo
sám tujným realistou.

Avšak vracím se k Vaší otázce. Řekl jsem
že shoda Staročechů a Mladočechů proti pokroko
vámu radikalismu jest svrcbovaně žádoucí. Ale
bohužel politiků vážně o situaci uvažujících, nemá
me právě nadbytek ani v jedné ani v druhé straně.
Jest to velmi smutné, že mnozí zajisté upřímní
vlastenci staročeští i mladočeští o velikosti ne
bezpečí brozícího našemu národu od strany po
krokové nemají tušení, kdyby věděli, jak úžasně
směr socialistický v naší studující mládeži, v tomto
dorostu naší intelligence, v posledních létech se
vzinohl, procitli by ovšem ze své netečnosti. Snad

písní u kříže na cestu do kostela, jak se ten hou
fek sešel, když cestou notovával svou píseň, nebo
modlíval se ten růženec, to nebýval ten Podvinec,
totiž na prvý pohled drsného vzhledu, neúhledný,
přibrbený. Tu se vzpřímil a divával se kolem
sebe tak povznešeně a přitažlivě, že se říkávalo,
e bylo milo s Podvincem na takovou pouť jíti.

Avšak, když blížilo se sv. Jana, býval Pod
inec ještě více k svému prospěchu změněn. To

jen zařil a jen se usmíval, Vodíval ode dávna
švalojánská procesí do Prahy na pouť. A to rok
co rok. Odtuď to „Pražák.“ A ještě pro néco
jiného. Byla v tom u takového, jinak neúhledného
a docela prostinského člověka až zvláštní, obdi
vuhodná a i dojímavá přítulnosť k matičce Praze,
k tomu hrobu svatojánskému a k těm všem hro
bům královským tam v tom velebném domě po
blíže hradu králů českých. Byla v tom zjevu taková
upřímná láska k minulosti české, k zemi rodné,
že bylo až na podiv, kde se tyto city v takové
míře, v takovém spůsobu a v tolikeré vřelosti
v tomto človéku vzaly.

Před dávnými léty putovávalo se sice také
prý z Vohrádky ke dni svatojanskému do Prahy,
ale to nebylo tak hromadné. Druhdy ze vsi za
toužil tak ten který a nežli se dostal houfek dohro
mady, muselo se přejíti kolik vsí. Ale od té doby,
co já sem dpstslPodvinec, už sama Vobrádka

vydala velikýhouf, který pak vzrostl v mohutný„M

|
rocitnou, až bude pozdě, jakož vůbec jest naším

Bistorickým neštěstím národním, že přicházíme
ku poznáníneštěstí teprv, když již neštěstí jest
hotovou událostí. Mladočeši i Staročeši jsou na
stanovisku poctivě národním. Ale realisté a po
krokáři tomuto našema „vlastenčení“, jak to jizlivé
nazývají, se roubají a posmívají. Oni hlásají, še

ujmouti povznešené stanovisko sociálních. reform.
Kde jsou ty krásné doby, kdy studentstvo naše

nadšeno bylo národním idealismem! Ten sociali
stický radikalismus, který teď u té svedené Omla
diny se jeví, jest nám dvoj- a trojnásobně ne
bezpečným, poněvadí jsme poměrně malým
národem. Znamená to ohromnou ztrátu v našem
národu malém, když veliká část té uaší dorůstající
mládeže, kterou za naději lepší budoucnosti ná
rodní jsme pokládali,našim národnímastátopráv
ním idealůim se odcizí 4 s dělnickou Omladinou
bratříčkuje,která neřídí so hesly národními,
nýbrž mezinárodní otázku žaladkovou ře
šiti chce buď po dobrém, ale nešlo-li by to,
i po slóm. Výminečnýstav pro Prabu a okolí je

rvním, ale ne posledním ovocem Činnosti té pu
krokovéOmladiny|

Otázka: Také já jsem úplně přesvědčen
o tom, že jest svrohovauě zádoucí, aby všichni
poctiví Čechové bez rozdilu strauy svorně čelili
zhoubným těm snahám. Ale prosím, dovolil jsem
si také tazati se, zdali v této příčině shoda a
svoroá akce mezi Staročechya Mladočechyi ož
oou jest.

Odpověď: Máte pravdu, že jsem ještě ne
odpověděl na tuto druhou část Vaší otázky.
Možná by taková svorná akce byla, kdyby na
obou stranách bylo pravé poznání a dobrá vůle a
kdyby nevládiy všeliké obledy strannické aneb
také osobní. To pravím blavně 0 straně mlado
české. Já vím dobře z rozmluv s vynikajícívi
stoupenci strany inludočeské, kteří maji vřelý cit
vlastenecký, že zatracují rozhodně počínánípokro
kové Omladiny právě tak jako realistů a že dobře
vědí, že realisté zplodili tu pokrokovou Omladinu.
Ale »lladočeši vůči nastávajícím volbám bojí se
pokrokářůl Oni myslí, že by mohli ještě při těchto
volbách uzříti mladíků pokrokových k agitaci
volební proti Staročecbům a že by 80 8nad později
nějak zbavili téch pokrokových živlů, až by jim
ke zničení všech Staročechů přispěli. Zvláště od
volby pana Rašína do říšské rady mají Mladočeší
obavu, že by jim pokrokáři jako nepřstelé mohli
velmi uškoditi.

Otázka: Myslíte opravdu, že pokrokáři tuto
volba způsobili

Odpověď: Nejen, že to myslím, ale mám
náhodou toh» důkazy zřejiné, že asi 30—40 po
krokových mladíků d+ volebních míst přijelo a <u
řivou agitací officieloíimukandidátovi mladočeskému
Horákovi porážku způsobilo. I jména hlavních těch
mladých agitatorů jsou mně a jiným známa. My
siím ovšem, že Mladočeší náramně přeceňují vliv
těchto mladistvých živlů; ale jak se říká, strach
má veliké oči! Kdyby Mladočeši chtěli dle svého
přesvědčení, které mají o zhoubném vlivu pokro
kové strany, jednati, musili by spojenství s těmito
živly se zříci! Ale tu by musili část mandátů saně
movních kompromissem přenecbati nenáviděným
Staročechům. A to ovšem nesmí býti! — Nejpád
nější důkaz toho, že Mladočeši pokrokářů se bají,
jest návrh Dra Slavíka o všeobecném rovném
právu volebním! Já vím najis'o, že veliká vétšina
mladočeských poslanců je v srdci svém proti
tomuto návrhu, jehož uskutsčnění by bylo
národním neštěstím. Ale menšina českých
poslanců říšských i zemských, jako pánové Kaitl,
Kramář, Kounic, Slavík, Síl, Sokol, Janda (také
rolník!) dovedla to, celý msadočeský klub terro
risovati. A poctivý zástupce roloictva Rataj mnasil
proto z imiadočeského klubu vystoupiti!

zástup, neboť z celého okolí těšili se na Podvin
covo »vůtectví.« Ta pouť s ním stála za to; opu
stiti na nekolik dnů svůj domov, přemoci obtíže
pěší cesty, to říkalo se vůbec, nebo po té Praze
ukazovati pumátky starodávné a vysvétlovati je
a pomodliti se v těch starodávných památných
kostelích a nad hroby králů českých, tak jak to
dělával Podvinec, to by tak hned někdo nedovedl.
Opakuji, že lidé se divívali, kde se to v tom člo
věku vzalo. (Dokončení příště.)

Vyznamenání.
Z národních zvyků katolíků Dabrovnických.

Před vánočními svátky udál se smutný pří
pad v městě D. v jižní Dalmacii, kdež jsme trávili
šťastné a vesele v rodinném kruhu zimní dobu.

Naše služka Giva (Živa, Jobana) přišla z trhu
v sobotu ráno všecka ulekána a rozčilena, vypra
vujíc nám, co se záhy ráno událo. Jedna dívka
skočila v záchvatu šílenství z vysokého patrového
okna na dlažbu ulice a téžce se poranils. Již
zpráva sama sebou byla rozčilující a soustrast
vzbuzující u těch, kteří nešťastné ani neznali, čím
více pak rozčilila naši Givu, která byla družkou
její, pocházejíc z téže osady a jsouc nad to ještě
vzdálenou příbuznou. Nešťastnice byla sice bned
„dopravena do městské nemocnice, ale na zachrá
nění nebylo sni pomyšlení. V neděli před štědrým

. Otáska: Pravil jste, že pokroková a reali
sbocká frakce jsou totožné. Ale realisté, jake hlavní
náčelsík realistů Masaryk, proti tom: totožňování
se obražují a s druhé strany polemisují někdy po
krokáři proti realistám, jako na př. cbrudimský

pokroká! Pelcl proti Masarykovu spisu „Česká0 * “
Odpověď: Že Masaryk zapírá, není nic div

ného. Ten má v zapírání nevšední obratnost. On
zapírá, poněvadě by to jeho karrieře mohlo ško
diti. Kdo přízeň vlády za věc drahocennou po
kládá, nesmí se ovšem k duševnímu příbuzenství
s Omladinou přiznati. Ale pokrokoví studenti sami
řkaji: Masaryk je náš! -A te polámika Pelolova
proti Masarykovu spisu je klagaickým svědectvím,
že ti páni dobře si rozumějí. Pan Pelcl velmi dobře
míní, že ty rozdí y. mezi ním a Masarykem týkají
se snad jen 8lov.

Tím skončila dnešní rozmlava, O další příště

Nepřekonané „překonané stanovisko“
(Laik laikům.)

Nebude od místa drobet zalomcovati u nás
svědomím a citem těch, kdo svědomí a cit v ňa
dru mají.

A to jsmeek všickni!Jest totiž v Čechách za poslední doby oby
čejným zjevem, že 8e na všech stranách mluví
o pokročilosti a uvědomění národa a že se při
řečech téch přeblíží od největší většiny zejména
inteligentních českých mužů jeden z nejpředněj
ších květů, jež kultura, vzdělanost a pokrok lid
stvu podaly.

Není snad pod Božím sluocem druhého ná
roda, který by se tak studené choval ke své víře,
ke svému náboženství, jsko se děje ze strany ka
tolické v Čechách.

Zjev ten přináší našim poměrům jenom to
nejtrpčí ovoce a žalno na to patřit, jak sn tiaí
cové sami připravují otu mocnou duchovní útěchu,
posilu, jež víra a náboženství člověku v srdce leje.

V Čechách stalo se „neznabožství“ jaksi
modou, ovšem že jen zevní a u jednotlivců peri
odickou a dočasnou.

V ohledu tom nezadá strana staročeskástraně
mladočeské jnijak, takže náboženství a víra jsou
většiné stoupenců té i oné strany —-„pfekonaným
stanoviskem“ jak se rádo povídává. — —

Avšak tu třeba konočné jednou na srdce če
ská zabuchatiapůsobiti,aby se- nepřetvařovala!

Jak jsme děli, povídá se, že prý jest nábo
ženství u nás „překonaným stanoviskem"“; avšak
to nemnáší se 8 pravdou, to je nepravda, ano to
jest lež, kterou se sami podvádíme a klameme.

Dach našeho národa jest duchem zbožným,
jemným, nejušlechtilejším vznětům přístupným, dě
jiny našeho národa staly se slavnými ne státoickou
bezohlednosti, ne politickou hrabivostí, ne obchodní
kořistoostí, avšak především a blavně hnutími ná
boženskými|

A svědkové dob zašlých, kteří nám « býva
lých časech kamennými svými tvářemi vypráví, ti
všichni vznikli ne £ kořistí válečných, nadřených
na pokořených národech, anobrž všichni zbudo
váni byli z náboženského přesvědčení.

A když denně ráno rozblaholí se po nivách
českých zvony, budící lid k denní práci, když
v poledne opět tytéž zvony pracující volají ke sto
lům, aby pojedli chleba vezdejšího, když tyto zvony
večer rozezvučí se dojemným „sve“ a uklopocený
lid uspávají k posile těla na novou lopotu, když
tyto naše stříbrohlasé zvony oplakávají zesnulé a
vyprovází je na poslední cestě na tomto světě,
když rozhlabolíse ve slavných svátcích, tož jakoby
mluvili věkové napomínající, že se zapomínáu nás
na nejmocnější pásku, která nás vzájemně váže
poutem bratrské lásky a která nám připomíná

večerem, tedy na druhý den skonala. Pán Bůh
ukrátil její muka, byla prý hrozně potlučena.
Nikdo na ubohé dívce nepozoroval úmysl samo
vražedny, ještě poslední večer modlila se zbožné
sv. růženec. Naříkala si jen na velké bolení hlavy.

Hned na Boží hod šla naše služka se štědro
večerním nadělením domů, do vesnice půl hodiny
od městečka R. vzdálen:, aby se u rodičů ob
veselila a něco dobrého jim a svým sestrám a
bratřím na pochoutku donesla. Na odchodu vy
prosila si ještě, smíli sebou zpět přivésti mladsí
sestru Niku (Mikulášku),ana ještě nezná vánoč
ního stromečku. Na druhý den prý Si ji otec zase
odvede, ježto jest mu příjíti na pohřeb oné ne
šťastné dívky. S radostí bylo vyhověno jejímu
přání, neboť jest hodná a hodné dívce kdož by
nezpůsobil rád nějakou tu radost! Giva přišla, jak
řekla, odpoledne se svou mladší sestrou, radujíc
se. že otec její jistě záby z rána přijde doprovodit
k hrobu ubohou dívku; musí prý přijíti, poněvadž
ponese kříž a to jest velké) vyznamenání!

Vracela jsem se z rága drthého dne ze mše
sv, když zastavil se u našich dveří bodrý Dal
mestin. Na s". Štěpána po bůl noci vypravil se
bodrý ten stařec ze své kučil (chaloupky) na cestu,
aby nezmeškal; nedbaje dloubé, kamenité cesty,
přišel poslední vzdáti poctu zemřelé. Pozvala jsem
ho dále do kuchyně, aby se trošičku ohřál a snad
i posiloil něčím maličkým. Jemu však se jaksi



matku církev, jíž se sice nevzdáváme, ale k níž
se chováme chladně přehlížejíce, že požehnání mat
čino jest nejmocnějším talismanem i nejbídnějšího
člověka.

My všickn: se v náboženství svém rodíme,
my nejdůležitější svazky své dáváme si církví
světíti. my se víry své nevzdáváme, my v ol umí
ráme, ale máme ji ve své velké většině za „pře
konané stanovisko“ — —

Á proč?
Protože několik nepřátel našeho pokroku

národního i politického naselo vsrdce naše bodláčí
planých domnění a frasí o — — svobodomyslnosti.
Toto nešťastné slovo spůsobilo u nás jií tolik zla
a tolik bludů, že hlava hrůzou se točí, pakli na
to pomyslíme.

„Svobodomyslnost“jest jen planou frasí, frasí
ničemu neodpovídající, „liberalismus“ jest pouze
zástěrou a to zástěrou tak pošpiněnou a tak potr
hanou, žesnad konečné také bude i u nás uznáno,
že to byla pouhá vějíčka. — —

Slovo „svobodomyslnost“ jest na čase nahra

či správným pro naše poměry slovem „snášenjvost.“ — —
Snášenlivými jsme k mínění každému, pakli

ze přesvědčení vychází, neboť „svobodně myslit“
nic neznamená, to jest slovo bez skutků — —

Jak vidíme, jsou u nás židovští a evangetičtí
epoluobčané napořád „svobodomyslnými,“ avšak
známe každý ze zkušenosti, že ti „nejsvobodomy
slnější“ z nich jsou nejhorlivějšími stoupeaci uvého
náboženství, svého vyznání, v jejichž rámcích jsou
lidmi zbožnými. — — Opovaž se někdo před
„svobodomyslným“ židem víry jeho se dotknout!

Jenom velká většina katolíků připouští na
své náboženství vtipkování, neváží si ho, zlehčuje
je sama a mluví o — — „překonaném stanovisku.“

A proč tak mnozí činí?
Obyčejně jeuom proto, aby se zdáli býti po

kročilými, vzdělanými, při čemž těm vzdělancům
uniká, že největší duchové i doby přítomné, k nimž
celý svět se zvědavostí pohlížel . přihlíží, odpo
ručají v prorocké předtuše pilný aled zásad ná
boženských. Mudrci všech věků stavěli se vždy
proti tomu. lidu pocity z víry plynonací odjímati,
lid tak o nejhlubší vzněty a naděje olupovati — —

K tomu se musí jednou u nás vážně pouká
zati, že O náboženskou jednotnost obírají nás oby
čejně jen uepřátelé naších národních i hmotných
zájmů, kteří při tom sami svého pilně se drží,
avšak kořistí z toho, když mysl našeho lidu pustne,
kdvž břichenu hledí hověti, když se stává v ruce
jejich ochotným otrokem tak zvaného „pokroku,“
který však rozvoj našich zájmů českých a domá
cích kazí a dusí. Jen otevři každý oči a patři
kolem sebe a uvaž, co by by!o ku př: ze židů,
kdyby nevěřili svým rabínům, když jim vkládají
o šábesu, o mesiáši. — —

A my?
Připravujeme se o nejmocnější utěšení, jehož

dobrovolně pomíjíme a zapomínáme, čím pro nás
kostel jest!

Patřte jen na naše krajany v končinách, kde

chvátají míle cesty do chrámu, v němž se 8 nimi
kněz česky otčenáš pomodlí a evangelium jim
přečte; vzpomeňte, že první baštou své várodní
bytnosti čibíme školu, v níž žádáme alespoň vy
učování náboženstí jazykem českým a popatřte, že
české bohoslužby máme a pokládáme
za nejpřednější potřebu ducha svého
lidu, ač sami doma 8e kostelu často vyhýbáme,
0 „překonaném stanovisku“ mluvíme, ač při tom
všem a přes to přese všecko don.a dítky nejdříve
„otčenáš“ učíme a o Bohu s nimi mluvíme

Nebylo by včasným také v ohledu tomto
drobet přemýšleti?

Máme za to, že Si nikdo nezadá, když ze
svobodomyslností „překonané stanovisko“ nechá

= ———— -= —
nechtělo, namítal, že jest mu koupit: smutek pro
sebe a své děti.

»Což vy budete nosit smutek za zemřelou?«
ptám se udiveně.

»Ano, ne úplný, ale přece smutek, ženy
černé šátky aspoň a já černou čapku.«

»A proč?u
»Ínu protol« A sáhnuv za pás, vyňal zpod

něbo malý dřevěný křížek s kovovým obrazem
Pána Kristu. s»Láska a víra v Tohoto mi tak
káže!l« řekl s tak posvátným zanícením, že jsem

-se podivila,
Giva vidouc moje podivení, přispíšila si vy

svěditi to tím, že u nich jest ten posvátný zvyk,
kdo nese při pobřbu kiíž, dostane malý dřevěný
křízek z chrámu a pro víru Kristovu jest mu i
jeho rodiné uložen smutek. Duše pak nebožtíka
zavazuje se býti pamětliva při všech modlitbách.
Pyšní se tímto vyznamenáním, jako pyšnili se
bojovníci za časů válek křížových a největší po
tupou by bylo pro něho odejmutí sv. kříže, nej
větším pak hříchem zdráhání se této povinnosti.
Jak zbožný a vroucí to lid! Nás všechny v rodině
naplnila tato událost jakousi úctou před těmito
lidmi, před tímto zvykem náboženským.,

Vzpomněla jsem si tak na poměry své vlasti
v nynější době,

Tom mizí ty hezké náboženské zvyky našich
praotců a s nimi také ta ryzí láska k bližnímu.

překonaným stanoviskem, neboť také naše dneu
nejpřednější politická tužba nese se pod velebnou
klenbu svatovítského chrámu, v němž by kníže
primas českého království za nejzbožnějšího vznětu

ranu na hlavu královu. — —
Jen drobet o tom uvažujme a nestydme se

vyznati a říci: tato víra jest vírou mých otců,
jako jest můj jazyk jazykem mé matky!

Proto v ohledu národním i politickém může
zůstat radikálem každý, ale nemusí při tom sám
sebe zlebčevat, neboť není smutnéjšího zjevu nad
tev, jako když muž „překonaného stanoviska“ ne
dovede se přizaati : já mám v srdci víru v Boha,
jehož jsoucnost uznávám, k němuž své děti mod
liti: ee učím, a v jehož pomoc doufám a věřím,
jeho zákony se spravuju, aby se mně dobře vedlo
a abych dlouho živ byl na semi.

Jen se za svou víra nestydine, neboť nej
mocnější národové světa moc svou opírají přede
vším o zbožnost a náboženské přesvědčení, jež
právě je činí velikými.

i Tažme se každý ve příčině té svého svědomía citu — —

Pražská kronika.
—a. Z Prahy, 21. března. (Pův. dopis.)

(Národopisná výstava a dělnictvo. — Nepravdivé
správy o Svutopluku Čechovi. — Národní podnik. —
Potrestaný pokrokář. — Půjčka dvou milionů. —

Drobnosti.)

Boj o obeslání národopisné výstavy dělnictvem
českým je dobojován Dělnictvo uznalo, že obeslá

ním výstavy může jen získat uznání pro sebe odostatní společnosti—a proto výstavu obešle.
Internacionální socialisté vedení Krapkou z Brna
a Němcem z Vídně do poslední chvíle vzpírali a
vzpírají se dosud obeslání výstavy, a když před
časem vyskytlo se v dělnických časopisech vyzvání
k dělnictvona obeslání téže, vyskytly se v čet
ných časopisech zabraničných výtky na organisaci
dělnickou v Čechách. Nejhůře v tum směru vedly
si listy „Rovnosť“, redigované v Brně známým
agitátorem socialistickým Krapkou a „Dělnické
listy“ "ve Vídni, redigované Němcem. K zuázorněnt
sociálního života dělnictva sloužiti měly dotazníky,
v nichž měly býti zodpovídány otázky ohledně
práce, mzdy, doby pracov 1 a j. Jakmile tyto do
tazníky předložila tiskárna policejnímu řiditelství
k censuře,zabavilo je toto a nařídilo výboru
výstavnímu, aby na příště dálo se oznamování
scbůzí dělnického odbora národopisné výstavy za
účelem intervence policejní. — V dělnictvu strany
národní udržuje se nyní opětně řeč o zmizení
1009 zl., které ještě za doby Chleborádovy v Praze
jistý Pele odevzdal vydavatelské-u drožatvu děl
pického časopisu. Rovněž počíná se v dělnictvu
mluviti o zmizení volebního fondu asi v částce
5000 71. a to od té doby, kdy jistí internacionální
vůdcové dělnictva horkou již pro ně půdu praž
skou opustili.

Svatopluk Čech je stále předmětem pozor
nosti všech novinářů. O ném rozeaýlají se z Praby
téměř všem krajinským časopisům zprávy — ale
nejnepravdivější. Tak zvědělijsme, že
Svatopluk Čech jel se sestrou svojí do Švýcar a
odtud odebéře se d» Italie a to proto, že prý
policie pražská ho střeží a za ním prý tajné své
strážníky posýlá. Zpráva ta je při nejmenším před
časnou. Je to klep. Svatopluk Čech jest — dosud
v Praze, jest zdráv a rediguje dále beletristickou
čásť „Nár. Listů“. Policie pražská jej také ne
střeží a kdyby toru tak bylo, činila by to jen
proto, aby jej uchránila před zástupy a tlačenicí
pokrokářů, kteří ae k mistru tlačí, aby s jeho

O skromnosti zdejšího lidu u nás ani ten nej
chudší ponětí nemá a přec je tu lid tak spokojen
a šťasten.

Pamatuji se na jeden případ u nás; před
léty byl chudičký pohřeb jednou v. neděli
odpoledne Jako vždy, šlo několik párů školních
dětí v průvodu, hoši v čele; jeden z nich měl
nésti kříž, ale žádný se nehlásil. Bylo mi to ten
kráte velmi líto, že naše mládež tak netečná a
vlažná jest u vykonávání této svaté povinnosti.

Přemýšlela jsem o této věci celý večer a hned
při vyprávění naší služky jsem si umínila o tom
napsati, v jaké úctě chová zdejší lid své povinnosti
křesťanské. Jak vážně a věrně plní, co mu nařízeno
pro víru ukřižovaného Pána a Bohal

Lid beze všeho školního vzdělání, zapome
nutý a nepoznaný od jiných nárcdů, v mnohém
jest však všem dobrým příkladem a to v pevné
víře v Bohs, upřímné úctě k svatým a v odevzda
nosti do vůle Nejvyššího.

Kéž by i u nás opět vrátila se víra v srdce
tak mnohých, kteří o ni jakýmkoliv osudem přišli.
Zajisté bv bvlo více blaha, spokojenosti, svornosti
a vespolné lásky.

Utkví zajisté každému v paměti onen cti
hodný starý Dalmatin, který s takou úctou a hor
livostí vzal kříž, jemu věmovaný a vykonal, co
mu pro víru v Něj určeno bylo. Zdenka Š.

jménem vedl: — kolportáži. Pokrokářům jedná se
o to, aby kořistili z pro sebe, proto ty nej
různější a nejpepodobnější swyšlénky v jejich ča
sopisech.. Poslední hbnusná zpráva vyskytla se
v brněnském orgánu dra. Kramáře. Di> zprávy
té napsal prý Svatopluk Čech proslov k jisté děl
nické zabavě, který je prý autentickým výkladem
„Písni otroka“. Státní zastupitelstvo proslov prý
zabaviloa tázalo se avětového nčenoce
voboru právol vědy prof. dr. Randy,
jaký paragraf mělo by prý v záležitosti této po
užíti? Nevíme, kdo bročnskému orgáuu podobné
nesmysly posýlá, musí to však býti igavraut a při
tom tupitel, jemuž není ani česť člověka posvát
nou. Spojovati jméno věhlasného učeace prof dra.
Raody s básnickým“ jménem Svatoplaka Čecha
takovým způsobem, vzbudí nejen úžas vzdělaného
avěta, ale i bnus nad takovou podlostí. Jen tak
dále, páni pokrokáři, a buďte ujištění, že Svatou
pluk Cech odmění se vám brzo, jen co úmysly
vaše prohlédne.

Národní podnik se již tedy ustavil.
V sobotu 9. března konána byla valna hromada
za četného účastenství zejména podílníků venkov
ských. Výsledek vuleb poněkud překvapil celou
veřejnost. Ve výboru nenalezáme téměř ani jedno
jméno, které známo by bylo ve avětě obchoduím
neb průmyslovém.Velkoobchodníkpan Gustav
Adámek, předseda výboru městské spořitelny
pražské, největšího to českého ústavu peněžního,
vzdal se kandidatury do výboru vida, jaké proudy
při valné hromadě se objevily. Také předseda
českého obchodního gremia pražského cís. rada
Karel Tichý nechtěl kandidovati,ač nemožno
popříti, že i rozbled jeho po světě obchodním byl
by národolimu podniku jen ku prospěchu. Na valné
hromadě vyskytly se ne ojedinělé blasy žádající
zastoupení třídy děloické, maloprůmyslové, dělníci
tovární žádali rovněž zastoupení a tak výbor pru
zatímní, který připravil tištěnou kandidátní liatinu,
byl přinucen některá jména vypistiti a nahraditi
je kandidáty dle přání žadatelů.

To nebylo by se zajisté stalo, kdyby se
bylo ibned přistoupilo ba važné uávrhbypraklic
kých znalců, kteří po příkladu jiných akciových
podniků navrhovali, aby na určitý počet upsaných
podílů připadl jeden volební hlas. Timto opatře
ním zainezily by se spory a trapné výstupy, jaké
se objevily na první valné hromadě, spůsobeny
byvše zejména Prav. Beránkemmz Cetenova. Pře
jeme si, aby národní podnik přes to vše vyplnil
svůj národní úkol jaký je na něho vložen. Je-li
ve správní radě více na místě tkalcevský mistr
Krykorka z Náchoda než český velkoobcbodník
Gastav Adámek neb jiný průmyslník zvučného
juena, ponecháváme na uvážení podilníkům 8a
mým. Myslíme však, že by se byla podílníků
nestala křivda, aníž by byli přišli ku škodě, kdyby
zastoupení byli lidmi širokého obchodního roz
bledu. „Národním listům“ se ovšem o to nejedná,
jinak byly by se v referátu svém o tom zmínily;
jen když je národní podulk ve vleku. jejiců
strany. —

Syn presidenta trestního zemského soudu
právník Procházka poučen byl v jisté kavárně pro
neslušné své řečí vůčí staročeským žurnalistům
tak pádným spůsobem, že hanlivá slova svá sbíral
pod stolem Pokrokáři, jichž s ním sedělo as deset,
Boudruba svého se nezastali, patrně pod vlivem
ostudy, kterou jim soudruh jejich spůsobil. —
Boj o půjčku dvou milionů zlatých na podniky
obce pražské dokončen ve prospěch strany ná
rodní na radnici majoritou zastoaupené. Mlauočeši
tohoto potřebného opatření užíti chtěli ve prospěch
své strany — jsko vždycky jde jim prospěch
strany nad dobro obce nebo národa. Chtěli di
ktovati staročeské straně avé požadavky, za tím
však spokojiti 8e iusili jalovým prohlášením, že
se půjčky neužije k ničema jinému než k podni
kům obcí již započatým. Orgán jejich uamlouval
svému čtepářstvu, že staročeši udělali před tino
ritou mladvčeskou ústop, ale listy strany národní
„námluvy“ takové mu přistříhly. Je totiž vše
obecně známo, že mladočeší museli z problášení
svého škrtat větu za větou, až scvrklo se na plané
prohlášení, pro něž staročeská strana, jež zásady
v problášení uvedené již od prvního počátku ve
finanční komisi bájila, pak hlasovala. — Na rad

projednávání návrbu rytíře Pátrose na zavedení
jednuduché frekvence. Boj o celo a polodenní
úřadování by byl ovšem velmi prudký, kdyby 500
městských a magistrátních úřadníků nebylo velkým
hlasovacím materiálem, 8 nímž obě strany při
všech volbách počítají. Takto myslíme, že obě
strany se shodnou a úřednictva uleví, aby si ne
rozlily u něho ocet. — V Karlíně založili mlado
češi krajního křídla spolek „Lidamil“ a jmenem
tím lákají ku přistoupení i stoupence strany národní.
Dovídáme se, že dílo to se jim také daří.

Co týden dal.
(Politicko-socialní rozhledy.)

Oprava berní a volební jsou nyní stále nej
tvrdšími oříšky, jež těžce louská vídeňský parla
ment. Oprava berní vleče se jednáním v plné



sněmovně, otázka volební plaší a straší pořád
všecky strauy v uvažování zákulisním. O berní
opravě přineseme v některém z příštích čísel delší
úvahu z odborného péra a proto se dnesna tomto
místě nebudeme rozepisorati o příslušném jednání
na říšské radě. Osud palčivé záležitosti volební
zůstává posud nejistým a nerozhodnutým. Nejno
vějším krokem v této záležitosti jest, že ministr
vnitra Bacauehem podal v odboru pro volební
opravu další čásť statistické látky. O rozsabu a
spůsoba volebaí opravy není dosnd určitých zpráv.
Jistým zdá se býti jen tolik, že novým voličům
má se dostati zastoupení v nové páté kurii, která
by se rozdělilave dvě skupiny. Dle vídeňských,
ovšem nezaručených zpráv je plán asi následující:
Posavadní soustava, spočívajícína zastoupení zájinů,
bude zachována i na dále. K posavadním čtyřem
třídám voličským, velkostatkářstvo, obchodním
komorám, městům a obcím přibude voličská třída
pátá. Tato třída sestává ze dvou volících skupin
z nichž každá volí pro sebe zvlášť. První skupinu,
tvoří voliči, kteří platí přímou daň a uenáleží
do žádné z ostatních tříd, tedy vůbec poplatníci
podpětizlatoví. Druhou skupina tvoří způsobili
dělníci průmysloví, zvláště členové nemocenských
pokladeu a osoby, které neplatí žádné přímé daně
a kterým ještě by mělo volební právo býti při
souzeno. Volící skupiny nové třídy voličské budou
míti dohromady as.70 poslanců, o které bude po
čet poslanců rozmaožen. Vláda vypracuje okrsky
volební tak, aby v obou byly zastoupeny obě
skupiny. V žádném okrsku nesmí býti pouze jedna
skupina zastoupena. Zdá se, že o těchto odstáv
cích v zásadě jsou Strany v subkomitétu zastou
pené, jedné mysli. Na základě ujednaných po
drobností podá pak vláda předlohu, jež se odevzdá
výboru pro „volební opravu. Jelikož říšská rada
bude po celé období letaí zaměstnána berní opravou
a rozpočtem, dojde na volební opravu teprve až
na podzim, ale prý každým způsobem ješié
v tomto zasedání.

Videnští Čechové v 10. okresu vídeňském
chystají na den 31. března velkou protestní scbůzi
proti zamítavému vyřízení stížaosti českých rodičů
v 10. okresu za příčinou převzetí soukromé školy
„Komenského“ do správy obecní.

Delegace rakousko-uherské zahájí své letošní
porady ve Vídni počátkem června, hned po svato
dušních svátcích.

Cirkevně- politicképředlohyhýbou zase
v Uhrách iuyslemi všech. Po dloubé přestavce
sešla se sněmovna magnátů zase dne 20. t m.
k zasedání, v uémž se má projednati rozpočet,
pak předloby o svobodném vykonávání náboženství
a recepci židů. Před zahájením zasedání konaly
se porady kouservativních magnátů a uherských
biskupů. Lidová strana hr. Zichyho rozhodla
se, že bude blasovati proti oběma uvedeným
předlohám

Osmdesáté narozeniny Bismarkovy budou se
v Německu oslavovati blučně dne 1. dubna. Na
všech stranách kooají se již k tomu velké pří
pravy. Zajímavo je, že dvě největší iněsta říše
německé, Berlín a Vratislav nesůčastní se této
oslavy. Je viděti, že kuíže Bismark netěší se u
všech politických stran německých obdivu ani
lásce. Proto zdá se, že ani sněmovny nechtějí se
zabývati otázkou Bismarkovy oslavy, nýbrž pouze
některé strany budou mu jako v jiných letech,
také tentokráte blahopřáti. Jiné strany zůstanou
při tom beze všeho účasteuství, k němuž nemá
příčiny zejména katolický střed sněmovní, proti ně
muž užil Bismark v dobách kulturního boje zbraní
nejbezohlednějších a nátlaku nejkřiklavějšího.

Na sněmu německém navrbli v těchto dnech
katoličtí poslanci. aby byly obnoveny $ 15., 16.
a 18. ústavní listiny, dle nichž stát a církev
byly do jisté míry odděleny. Církve (katolická,
evangelická a jiné) spravovaly by dle toho zále
žitosti své samostatně a užívaly by svých ústavů
osvětových a vyučovacích. Jmenovací právo státu
bylo by zrušeno.

V Srbsku jsou nejisté, rozhárané poměry
stálou zlobou dne. Na dea 7. dubna vypsány jsou
nové volby do skapštiny: má se voliti 180 po
slanců, kdežto dalších G0 bude jmenováno králem.

Odstoupení ministerstva Sagastova je nej
novější udalostí ve Španělsku. Za příčinu se udává
spor mezi důstojníky posádky a časopisy. Sagasta
prý již nepřevezmnevládu. Očekává se, že bude
utvořeno ministerstvo s maršálem Martioezem
Camposem v čele. Krise byla způsobena tím, že
ministr vojenství žádal, aby urážky armády v ča
sopisech byly přikázány vojenskému soudu, kdežto
ostatní ministři ve shodě s oynějším soudem vy
slovili se pro porotní soudy. Maršálek Martinez
Campoz převzal velení nad madridskou posádkou.

Zvěsti z východních Čech.
Kralohradecké novinky.

Vypsání cemy. Politické družstvo ti
skové vHradci Králové vypisuje tímto po
usneseni ve výborové schůzi dne :6. ledna
t. r. cenu 5 dukátů na nejlepší povídku
s dějin českých z 18. nebo 19. století s ho
norářem, který bude zálešeti v počtu |

výsků dle dohodnutí s auktorem. Podka má býti 8 aš 10 tiskových archů
malé osmerky a bude nejprve vycházeti
jako příloha k našemu listu. Kdo se otuto
cenu ucházeti chce, nechť pošlerukopis
beslem opatřený do4měsíců předsednic
tvu jmenovaného družstva.

Hradecké pokroutky a pilulky. Přilétlojaro
z daleka a všude plno touby, všude plné strouhy.
Vody dost měli jsme také na náměstí, kde čtvrtmet
rové kry ledové tály tak rychle, že málem staly se
z Hradce východočeské — Benátky. Nemyslete, že
toto přirovnání napadá mně jen tak nahodile. Je
tv zcela časové u nás, kde na náměstí mohli jste
se prosaickv brouzdati lagunami bláta a v botelu
jednom naslouchati jste mohli vážnému rozhovoru
o tom, jak by se bývalé sídlo královny Alžběty
skutečně mohlo zaříditi po benátsku. Nás aspoň
bavil výklad o probloubení řečiště Orliee, o ve
dení kanálu starým řečištěm labským nsméně než
před lety jedna schůze ve Stěžerách, kde bývulý
poslanec Hevera pestrými barvami líčil, jaká to
bude rozkoš a krása, až po parolodi bude
se na regulovaném Labi jezditi pořád z Prahy
pryč až do rodště Balbinova a Tomkova .....
Ale po čem matně toužil Hevera, to nám nevy
mohl dosud ani mnohomluvny Kaftan ani For
mánex ani Koldinský, Labe stále bezohledně dělá
škody ve všem Polabí a půjde-li to tak dále, bu
dou se ještě naší vnukové těšiti na to, jak se to
bude jezditi po lodi z Hradce až někam do Ham
burku. Ale přesto nevzdávejte se vší naděje, kdo
do Hradce vstapujete, Jsmetu 'na začátku nové
doby loňskou výstavou tak šťastně zahájené, pev
nostní šněrovačku již odkládáme mezi staré ha
raburdí, zvykáme si pomalu na nové poměry a
míme se k světu — Boříme staré hradby,
stavíme nové domy, zřizujeme moderní zá
vody, budujeme | dalekosáhlé | plány a byť
Hradec co do lidnatosti byl dosud po Praze 48.
městem, my dnes udělati z něho chceme přímo
Plzeň českého východu. Ovšem nejde to najednou
a jako Rím nebyl hotov za den jediný, tak ani
v naší východočeské Plzni nejde vše ráz na ráz
a jsou tu ještě lidé nemilosrdní. dost, že by dnes
poslali dle vlastních slov docela na Sibiř ty, kteří prý
dříve nechtěli hradby zadarmo a teď za ně dali
půl milionu. Ale pozdě bycha honit. Dnes mar
ným jest odsuzování věcí minulých, neradno jest
ukazovati k tomu, že pry obec má jen dluhy a
vykácené lesy, více jest těch, kteří hledí jen do
mnohoslibné budoucnosti a slibují si snad více
než je radno . . . Ale nepřipouštějme si zbytečné
velké starosti. Naše spole:nost se teď raději baví
a my ji z toho neminime vyrušovati. Jeť beztoho
ten maloměstský klid vzrušován nvní dost a dost.
Vojenský odvod, promenádní koncerty na náměstí,
koncert v nové budové nádražní, divadelní před
stavení, trh vyroční a jiné mimořádné události
baví a vábí naší společnost jistě více než tohle
naše povídání. Jednu jen dovolte mně ještě po
známku. Provandroval jsem už hezký kus světa,
ale nikde ještě jsem neviděl, že by v divadle vedle
dam s obnaženým: hlavami dovedli meškari pá
nové s klobouky — na hlavě! Kolem Hradce
jsou různé dvory, v městě vidíte také dvoroosti
dost, odkud se tedy béřeta nezdvořilost v divadle:
Ale to jen tak mimochodem, my si takových
nepořádných zjevů, všímáme jen mimořádně a za
to tím větší pozornost chceme na dále věnovati
všemu, co by mohlo a mělo přispěti ke skuteč
nému rozvoji města tak nadějného, jakým nyní
jest Hradec Králové, Co je tu hořkého, to chceme
svými pokroutkami osladit, co je tu chorobného,
to chceme pilulkami vyléčit,

Změny v duchovenstvu diecese krá
lovéhradecké za měsíc březen. Ustanovení za
faráře pp.: Alois Leder, katecheta na měšťanské
škole v Trutnově farářem v Markoušovicích, Jos.
Zajíc, administrátor ve Chvojně farářem tamže;
za kooperátory vlpp.: VojtěchLebuška,de
ficient kooperátorem v Dolních Libchavách, Ar
nošt Porteš, kaplan v České Prusnici kaplanem v
Lanškrouně, Vojtěch Krejčí, kooperátor v Ober
altstadtě kooperátorem v Liberku, Fr. Rigel, ad
ministrátor v Markoušovicích kooperátorem v Ober
altstadtě, Jan Bischof, kooperator v Pilaikově,
kooperátorem v Starých Bukách; za admini
strátory vlpp : Josef Kutschera, kooperátor v
Dolníeh Libcbavách administrátorem tamtéž, O.
Fiala, kaplan v Lanškrouně administrátorem v
Horních Heřmanicích.Zemřeli vd. pp.: P. J.
Engelbert Hejzdlar, kněz řádu Piaristů v Chocm,
Josef Vacek, farář v Horních Heřmanicích u Lan
škrouna. Uprázdněéné fary: Kněžice,fara na
patronátě hraběte Theob. Černína z Chudenic od
11. února, Libchava Dolní od 25. února a Heř
manice Horní od 5. března na patronátě Jana
knížete z Liechtensteinu.

Změna stanov. Veleslavnéc. k. místodr
telství vynesením ze dne 28. února 1895 č. 20.784
nezakázalo žádanou změnu stanov družstva svatého
Jana Nepomuckého. Změněné jednotlivé články
zní takto: Úláneki. Jméno a sídlo spolku: Po
litické družstvo tiskové v Hradci Králové pod
ochranou sv. Jana Nepomuckého. ČI. 3. a) členové

příspívající první a druhé třídy. a) Žakládajícímlenem jest, kdo složí v desíti letech 100 zl. (300
korun). c) Přispívajícím členem prvé třídy jest,

kdo složí ročně 2 zl. čo kr. (5 korun); přispí
vajícím druhé třídy, kdo splatí ročné 1 zl. (dvě
koruny). £f)Činným členem jest, kdo literárními
pracemi neb jiným způsobem k šíření a zvelebení
družstva pracuje, zejména, kdo získá 10 členů

platících. ČI. 8. Členem zakládajícím, skutečným,
činným a čestným zůstane člen doživotně nebo
do vyloučení; přispívajícím prvé i druhé třídy,
pokud řádně platí a do vyloučení ze spolku. O
zúamujíce tuto povolenou změnu stanov žádáme
všech, jimž na zachování a obhájení pravdy,
dobra a práva záleží, aby se laskavě za členy
družstva přiblásili nebo, jsou li již členy, a mož
no-li je jim to, ze třídy nižší do vyšší postoupili
Kdo členem býti chce, nechť se přihlásí u. někte
rého člena výboru družstva ústně nebo písemné
nebo nechť tak učiní jednoduchým lístkem adres
sovaným: Předsednictvu politického družstva ti
skového v Hradci Králové, načež se mu stanovy
odešlou. Ku lepší informaci ze 3. článku stanov
připomínáme, že zakládajícím členem jest, kdo
složí v desíti letech 100 zl., skutečným, kdo v
desíti letech složí 5o zl. a přispívajícím, kdo
složí ročně buď 1 zl. 50 kr. nebo 1 zl.

Konference čili časové řečiduchovní
v Hradci Králové. -Na žádosť vyšlou z krubů
vzdělanců královéhradeckých bade J. M. ndp.
biskup Edvard Jan Nep. iníti také. letos „patero
konferenčních řečí výbradné pro mužské poslu
chačstvo. Themata konferencí jsou: „Písně
otroka“ „Atbeismus“.„Liberalismus“.
„Konservatismua“. „Národní církev“.
Doba i místo jsou vhodně vyvoleny. Budou se
totiž konference konati dno 6., 6., 7., 8. a 9,dubna
vždy o půl Z. hodině večerní v utěšeném kostelíku
semminářském. .

Osobní. Děkanem města Dvora Královén. L.
jmenován byl od Její Veličenstva císařovny Alžběty
vdp. farář pou-hovakýJ osef Beran: — Slut
bou ke kraj. soudu v Hradci Králové byli při
kázání: adjunkt okr. soudu v Březnici p. Hugo
Feigl, přesazený do NovéhoMěstan. M., adjunkt
okr. soudu v DolníchKrálovicíchp. Jaroslav
Březík přesazený do Rychnova u. K. a nově
jmenovanýadjunkt+.Antonín Malijovský
v Novém Městě u. M.

Dost živo a plno jest už po dva týdny
v městském divadle Klicperově. Dobře známá
společnost p V. Budila saslouží také při pěk
ných výkonech svých členů přízeň náležitou. Pokud
jsme byli přítomni jednotlivým představením,
můžeme zdařilým hrám účinkujících vzdáti jen
všecku česť. Nechtějíce tentokráre pouštěti se do
podrobného rozhovoru, ani plýtvati chválou, která
při dostatečné návštěvě obecenstva byla by zby
tečnou, máme za svou povinnost dotknouti se re
pertoiru samého. Je mám totiž tak trochu podivným,
že na repertoira byly dosud kusy vesměs cizí,
kdežto původní kus český ani jeden. Při předsta
veních v českém divadle Klicperově a při bobatcsti
naší původní tvorby dramatické slušelo by ve soad,
aby našemu obecenstvu poskytlo se také něco
našeho. Dusud byly sehrány tyto kusy: Dummasův
„Pan Alfons“, „Malí velikáni“, Krenn-Lindanova
„Bujná krev“, Zellerův „Pan naddůlní“, Davisovy
„Katakomby“, Sardonova „Madame Sans Gene“,
Flotova „Marta“, Kleibrova „Královna Vltavy“,
Davisovo „Soubní hnízdo“, Straussova „Noc v Be
nátkách“, Czikyho „Babičku“, Krenn-Lindauova
„Chudá holka“, does hraje se Shakespearův „Ro
meo a Julie“ a zítra Zampova opereta „Farinelli“
— tedy celkem snad dost pikantní směs německo
francouzsko-anglicko-italsko-maďarská beze vší pří
chutě české. Jak aspoň my to naše venkovské
obecenstvo zuáme, nezdá se nám býti tak přesy
ceným a labužnickým, aby se měločastovati vším
cizím napořád, ať je to lebkým anebo lehtivým,
peproým anebo neslaně-nemastným. Dobrých i
vážných, zábavných i poutavých kusů českých
máme dnes už výběr dostatečný, z toho vybrati
něco vhodného, bylo by zajisté pro divadelní spo
lečnost také vděčným i vábivým. Na to si dovolu
jeme upozorniti šetrně a alušně právě společnost
tak oblíbenou, jakvu jest družina p. Budilova.
Nepochybujeme, že při české bře bude se naše
obecenstvo neméně dobře baviti a že v českém
divadle Klicperově bude přitom také dost živo
a pluo.

Nové jatky mají býti zařízeny v Hradci
Králové. Za účelem informace v této záležitosti
meškali dno 19. t. m. čelní zástupcové našich
řezníků v Králové Dvoře. Jatky mají býti vysta
věny a vedeny na vlastní režii hradeckých řezníků.

Na koňský a dobytčí trh konaný dne
12. t. m. bylo dopraveno 427 koní všech drahů,
532 kusů hovězího dobytka a 6 koz. Obchod byl
čilý, s.častnili se ho domácí i cizí obchodníci.
Příští trh dobytčí konati se bude dne 9. dubna.

Duchovní koncert cyrillské jednoty
v Hradoi Králové. Dne 9. březnat. r. uspořá
dala diec. jednota cyrillské v městském divadle
Klicperově v Hradci Králové duchovní koncert, jenž
v plné míře splnil veškero očekávání. Jaké pozor
nosti se těší církevní zpěv a hudba, to nejvíce bylo
patrno s hojné návštěvy, jaké se tomato koncertu
dostalo, neboť s daleka (až z Nové Paky, Hořic, N.
Bydžova,Chrudimi,Rychnova,Žamberka,Týništěa j.)
ajížděli se milovnící chrámové budby, aby byli svědky



čilé činnosti a horlivé snahy účastníků cyriliské
jednoty královéhradecké. Program koncertu skládajicí
se z čísel vesměs šťastně volených byl i velmi zda
říle proveden. Celý koncert byl rozdělen ve dvě od
dělení o pěti číslech obsabujících skladby vesměs -na
slovo vzatých amělců a znalců staroklasického slohu
církevního; zahájen byl hymnou cyrillomethodějskou
od p. Křížkovského, již přednesl čtyřhlasý sbor muž
ský pod veděním ředitele jednoty p. J. Wůůnsche a
za průvodu na harmonium p. prof. Koaraulinky. Ná
sledovalo „Adagio“ od G. Merkla, které bylovzorně
předneseno p. L. Kneprem s dobrovodem řed.Wůn
sche; precisní a vyškolená bra a neobyčejná technika
vynikajícího tohoto bouslisty vyvolala všeobecný obdiv
a pochvalu. Velice účinně působily i dvě části sta
ročeských rorátů, totiž chorál „Mnozí králové a pro
roci“ a píseň: „Jesu Kriste, my zajisté Tobě na
čest zpíváme“. Mužský sbor s průrodem p. ředitele
Wansche přednesl tyto zpěvy velmi pěkně a mobutný
dojem, jaký působí tato překrásná skladba staročeská,
nikdy nám nevymizí z paměti a musí každého na
plniti nejhlubším obdivem blubokého skladatelského
taleutu, kterým vynikali naši. předkovéptakže. jejich
zpěvy se mohou důsťojně postaviti po bok nejkrás
nějším plodům světových mistrů. — Umělecky před
nesená „Vánočnískladba“ Alex. Guilmanfa ua varhany
řed. Wůoschem případně následovala za zpěvy ro
rátními. První část programu byla zakončena perlou
celého koncertu, . úchvatnou skladbou, Mendelsthna
Bartholdy „Ave Maria“. Jest to osmihlasý smišený
sbor s tenorovým solem, v. němž slavutný mistr uká
zal celou velikost svého ducha skladatelského. Vrouc
nost pozdravu andělského a velebnost toboto vzne
šeného děje slavný skladatel ku. podiva dokonale po
chopil a velmi případně svojí skladbou naznačil.
Osmiblasý sbor tento se velmi pěkně vydařil, rovněž
i pěkně se poslouchal příjemný blas solisty p. učit.
Ryby. Po delší přestávce bylo přikročeno k oddělení
drubému, kteréž počíná variacemi na píseň „O Sanc
tissima“ od P. Hillera, a Bachovou „Fantasia cro
matica“; obě skladby provedl na varbanách ředitel
Wůnasch s obdivuhodnou zručnosti. Bucb, tento uej
větší mistr varbanní bry, působí nesnadností svých
skladeb i největším technikům budebním obtiže, jež
ale p. ředitel hravě přemohl. Jeho bra je lebká,
bezvadná a jerí zručného zualce královského nástroje
varhao, jež dokonale ovládá. Na to přednesl dámský
sbor římský chorál: ©„Popule meus“
sekvenci „Victimae paschali“ velice vzorně, takže
jsme všickni v tomto zpěvu poznali vzor, jak vzbne
šený liturgický zpěv proveden býti má. — Modlitbu
a kostelní sbor z oratoria „Svatá Alžběta“ od Fr.
Lizsta, tohoto Paganiniho na pianě, zabrál p ředitel
na varhany s pravou virtuositou. Velmi zajimavé je
přirovnání staročeských rorátů se starocbarvatskou
písní zbožnou, k němuž dána nám byla příležitost
číslem 4. drubého oddělení, obsahujícím píseň adventní
„Veselí se o Nazaret“ a vánoční „O Detece me
predrago“ (U Ditě mé předrahó). Obzvláště píseň
druhá jest krásy neobyčejné, která musí uchvátiti
každého, i kdo méně se o budbu a zpěv zajímá. Dů
stojným zakončením celého koncertu jest osmiblasý
smíš. sbor „Crucifixus“ od Ant. Lotti, který velmi
mohutně působí svými velebnými akkordy, jež zprvu
klidně a přece bolestné nazuačují utrpení Kristovo a
žalost nad umučeným Spasitelem, avšak čím dále tím
více se jednotlivé blasy rozvlňují, moc a síla jejich
vzrůstá, tempo se zrychluje a veškeré části skludby
jakoby prudkým bolem zuchváceny kvílejí v směsici
navzájem. Celek byl uzavřen velikonoční skladbou
Hindlovou „Alleloja“, která činí ladný celek s pře
dešluu, podobně jako případně skladby vánoční do
plňají adventní. „Auleluja“ je čtyřhlasý sbor smíšený
z oratoria „Messiáš“, jež jest jedno z nejlepších ve
26 oratoriích Hándlových, v nichž byl velmistrem.
Celou skladbou vane bluboké pochopení, jeví se tu
bobatost výrazu, svrchovaná pravdivost a velkolepost.
Dobře pravil Mozart o Hůndlovi, že tento nejlépe ví,
co činí velký dojem, a kdekoli clce, že udeří jako
hrom. Toho byli jsme svědky při posledním čísle
tohoto koucertu, jež také bylo zvamenitě provedeno
pod osvědčeným vedením panem ředitelem Wůnschem;
průvod obstaral p. prof. Konvalinka. — Neríme ani,
co by bylo v celku vytýkati; jednotlivá čísla při tom
množství provozovaných kusů zdála se nám býti příliš
dlouhými, což bylo spojeno s nebezpečím duševní
únavy posluchačstva, zvláště pak když se rychle za
sebcu piécy střídaly, takže při krátké přestávce sotva
poslachačstvo poněkud oddechlo, již musilo v duši
bromaditi nové dojmy, any předchozí posud živě
v paměti tanuly. Při chorvatských písních neznalost
chorvatštiny působí la poněkud obtíže; zvláště co se
týče přízvuku tohoo jazyka, což ale zajisté nepadá
tak na váhu; za to ale překvapila správná výslov
nost latiny u dám, což svědčí, že tyto jsou dobře
seznámeny s litargickým jazykem a že horlivě účin
kují při bohoslužbách chrámových. Celkem musí se
doznati, že všecky kusy byly pečlivě nastudovány a
že se jim dostalo pravého pochopení jak od účinku
Jících sil, tak zase navzájem od posluchačů. Jak ve
liký význam má duchovní koncert pro církevní hudbu
a zpěv vůbec, zajísté vycítí každý, kdo byl mu pří
tomen. Zde bylo uhozeno na pravý spůsob, kterak
vybaditi zájem pro chrámovou hudbu, kterak ukázat
nejširším vrstvám obecenstva krásu a vznešenost to
hoto druhu budebního umění. Musíme doznati, že
celkové provedení veškerých čísel svědčí o veliké
píli, kterou věnovali všickni členové sl Jednoty cy
rillské nejenom celku, ale 1 všem jednotlivostem
každého kusu, o nevšední obětavosti hlavně ředitele

hudby p. Jana Wůlnsche, ředitele kathedralního kůru
a známého skladatele výborných chrámových skladeb
přesně v církevním duchu pracovaných. Tento ne
šetřil ni námahy ni času, aby mohla jednota čestně
a důstojně vystoupiti, a bylo mu zajísté veliké pře
kážky překonati, aby se mohl tak nesnadný úkol pro
vésti. Nesmíme ani opomenouti zmíniti se o ochotě

šzol; konečně i Lhotova továrna na barmonia nemálo
přispěla zapůjčením krásného varbanového barmenis
ku dosažení povšechného úspěchu tohoto koncertu.
Upozorňujeme, že toto harmonium bylo letos na kra
jinské výstavě v Hradci Králové přední ozdobou prů
myslovébo paláce a že bylo vyznamenáno první cenou,
Kéž .adále zkvétá spolek zařízený ku zvelebení
budby a zpěvu církevního, nechť příkladu jeho ná
sledují též ostatní cyrillské jednoty diecése Králové
bradecké!| (H. K. t 16).

Diecésní jednota cyrillská v HradciKrá
lové. koná svou výroční valnou hromadu dne 23.
března 1895 o půl 6. bodině odpolední v místaostech
spolku Katolických tovaryšů. Program: 1. Zpráva
jednatelova. 2. Zpráva účetní a rovisorů účtů. 3. Volba
přodstavenstva. 4. Volné' návrby, jež 3 dni napřed
výboru podány byly. P. T. členstvo se zdvořile zve
by k valné hromadě hojně se sešlo.

„Odbor „Klubu českých turistů“ chystá
na květen polodenní výlet do Kuksu, v době květu
třsšní celodenní výlet do Nového Města nad Met.,
o svátcíchsvatodušaích zvláštní vlak do Praby k'ná
vštěvě- výstavy národopisné. V paslední schůzi 'ustavil
se výbor odboru takto: předseda B. E. Tolman, jed
natel' dr. J. Uchytil, pokladník dr. K. Fultner.

Úmrtí. Dne 15. t. m. zeuiřel v Hradci Král.
klempířp. Fr. Růžička, zakládající člen Jednoty
kat. tov. Pohřeb zesnulého konal se v neděli, dne
17. t. m. za hojného účastenství obecenstva; členové
Jed. kat. tov. dostavili se s praporem.

„ Redakce našeho listu nalezá se na Vel
kém náměstí č. 34. Kdokoli by si přál ústné vy
říditinějakou záležitosť redakční neb administrační,
může redakční místnosť navštíviti každodenně od
9 do 12 hod. dop. neb od 2 do 5 hod. odp.

Všelicos.
Katolické dělnictvo na výstavé náro

dopisné. Spolky katolického dělnictva v českých
zemích uspořádají společnou výstavu v socialaím
oddělení národopisné výstavy českoslovanské. Při
nedávné poralě o této záležitosti bylo usneseno:
1. Vystaví se dějiny katolického dělnictva česko
slovauského, které napíší pp. Václav Žižkaa T.
J. Jiroušek. 2. Vystaví se dějiny klubu, které
vypracuje předseda pan Josef Hovádek. 3. Vy
staví se velká mapa křesťansko-socialní organisace
česko-slovauské, na níž budou uvedeny dle měst
a míst křesťanskésocialní dělnické spolky, jednoty
katolických tovaryšů, jednoty katolických jinochů
a mužů a připojené dělnické spolky samostatné.
K této mapě vyhotoví se orientační tabulka se
jménem každého spolku rokem založení a počtem
členstva. Provodení této veliké úlohy vzali na
sebe bratří pp Josef a Karel Schwarzové. Také
počet německých dělnických katolických spolků
v Čechách, na Moravé a ve Slezsku s úbroným
počtem členstva bude ve zmíněné tabulce k vůli
celkovému pojmu o wobutnosti katolického dělní
ckého života u nás, přesue naznačen. 4. Klub
vystaví úplnou literaturu křesťansko-socialních děl
nických česopisů, knih, brožur a provolání, jež
od roku 1867 až do roku 1895 « jazyku českém
vyšly tiskem. Z časopisů českého dělnictva se
vystaví: „Dělník“ 1867 —1872v Praze, „Oul“
1869 v Praze, „Jednota“ 1869 v Praze, „Če
ský dělník“ 1869 v Praze, „Práce“ 1876
vPraze „Dělnické Noviny“ 1891—1895vPraze,
„Nedělní dělnická příloba „Čecha“ 1891—
1892 v Praze, „Obruna Práce“ 1893—1895
v Brně, „Zájmy Dělnictva 1894—1895 v Mor.
Ostravě, „Práce“ 1890—1895 v Mor. Ostravě.
5. Vypracován a vystaven bude seznam všech
článkův, úvah a pojednání o křesťanském uocia
lismu a o křesťanské socialní dělnické otázce
s udáním jména »utorova, časopisu, čísla. ročníku,
kniby a stránky, kde článek nebo ;ojeduání jest
otištěno. Tento seznam bude obsahovati články a
pojednání, které jsou roztroušeny po časopisech a
knihách českých, vydaných od r. 1867 do r. 1895.
Tímto seznamem politický klub chce dokázati, že
křesťansko-socialní zásady v dělnictvu českém jeou
mnohem starší, nežli jest učení z ciziny k nám
zavlečeného socialně-demokratického internaciona
lismu. 6. Tabalky tři: statistická, členská a fi
nanění. 7. Podobizny předních mužův, řečníků a
fankcionářů spolku v Praze i na vonkově půso
bících. Dekorace vystavených předmětů provede
se v zemských barvách království českého. Z vý
ohodních Čech přihlásily se k obeslání výstavy kat.
dělo. spolky v Hradci Králové, Horním Jelení,
Kostelci n. O., Rokytníku u Hronova, Dolní Do.
brouči, Červ. Kostelci, Poličce, Ústí n O., Proseči,
Kracemburku, Dobrušce, Přelouči, Třebechovicích,
Červ. Pečkách, Přibyslavi.

Ústřední Matice školská koná v neděli,
dne 34 tm o 3. hod. odpol. v Měšťanskébesedě
vPrase výroční valnouhromadu stímto programem:

dd

Zpráva jednatelská.! Zpráva účetní a pokladní.
Zpráva revisorův účtů. Návrh výboru na zvolení
čestných členů. Volba starosty. Doplňovací volba
3 denů výbora na 1 rok. Volba 3 revisorův účtů.
Návrh na změnu stanov. Do valné hromady mají
přístup všichni, kdož roku 1894 členy byli aneb

em roku 1895'za členy přistoupili, dle čl.
. odst. 10. stanov výborem za členy přijati byli

a lístkem členským se u vchodu vykáží.
Nové neštěstí v dolech ostravských.

Minuloď sobotu ráno udál se na šachtě arcikn.
Albrechta a sice na Hoheneggerské šachtě výbuch.
Ze 285 horníků zachránilo se pouze100 na že
břících. Práce zachraňovací ihned podniknuty. Jako
příčina neštěstí uvádí se výbuch dynamitové pa
trony v kapse jednoho mistra.

Novinářské paběrky. Houby rostou po
dešti, kandidáti množí se před volbami. Až bude
blíže známo, kdo všecko má zálusk na poslanecký
mandát ve východočeských okresích, pohovoříme
si o jednotlivých kandidátech podrobněji. Pro dnes
zaznamenáváme,co rozšiřují listy pokrokové, že
prý totiž v jednom okresu mladočeští důvěrníci
usnesli se na kandidatuře jistého advokáta 8 pod
uxnkou, že „připojí se k poslancům na radikálním
křídle. mladočeské strany stojícím.“ Dle toho bude
mladočeská jednomyslnosť okřídlena dost pestře,
vedle pověstného podvázaného křídla bude se
křídlo radikální pěkně vyjímati... Že to 8 tou
Svornosti ve straně mladočeské divně dopadá, vi
díme také z mladočeského listu nymburského, jenž
v jednom z posledních čísel pustil ostrou palbu
proti pokrokářům. Nymburský list považuje pro
gram pokrokový za různý od mladočeského a vy
ulovuje se zásadně proti komprowisu 8 pokrokáři;
dále žádá, aby výkonný výbor mladočeský žádného
pokrokového stranníka népřijímal za kandidáta
strauy mladočeské, ježto jsou pokrokáti živlem pro
Mladočechy nepřátelským. Proto prý bylo by lépe,
aby rozchod Mladočechů s pokrokáří nastal hned,
poněvadž jimi kázeň vo straně trpí.

Český kostel na národopisné výstavě.
Uprostřed české vesnice na národopisné výstavě.
českoslovanské bude zbudován velmi zajímavý če
ský kostelík. Jest stavěn v původním přesném
slobu staveb lidových v zemích českých uákladem
9600 zl. Navržen jest architektein Ed. Sochorem,
který za příčinou: tohoto projekta konal svědo
mitá studia v zemích naších, procestoval veškeré
země koruny svatováclavské, by dílo jeho bylo
dokonalým a věraým odleskem ducha našeho lidu.
Jest stavěn dle nejrázovitějších staveb, hlavně ve
vísce Kočí u Chrudimi, ve Velké Hrabové na Mo
ravě, v Podůlšanech u Král. Hradce a v Komá
rově na Moravě. Stavba jest však úplně samosta
tnou myšlenkou architekta Sochora dle studií na
zmíněných vzorech konaných. Kostelík, opatřený
vížkou, jest obklopen chodbou a hřbitůvkem a
rádi doznáváme, že česká vesnice bez kostelíka
toho nedá se vlastně ani mysliti. Všimněme si
vynějšího stavu této charakteristické stavby. Ho
tová konstruktivně, pne se již na Národopisné vý
stavě českoslovanské věž, která jest znovu kon
struována, nikoliv však snad přenešena z Podůlšan.
Z této obce použito jest ze zbořeného kostela jen
některých částí. Jest t» směsice věží, jaké vysky
tají se u starých, památných kostelů na Moravě
a ve Slezaku. Zajímavá jest konstrukce. Za prahy
slouží abnormální trámy, které snažil se architekt
Sochor po celých Čechách získat a na výstavu
dopravit. I poslední krajnosti této konstrukce oplý
vají zajímavostí. —Tak zvlášiě | konstroovány
jsou kolíky z roku 1620. Professor na. české
technice Pucold vyžádal si vzory jich pro svou
zajimavost. Věž jest doposud nekrytá a jest mo
žno tak shlednouti veškeré její „vláštnosti. Z ko
stela podůlšanského budou na věži umístěny staré
zvony, k nimž přibude ještě zvon „umíráček“ zí
skaný z obce Citolib. Za krytbu věže sloužiti
bude starý šindel převezený z kostela v Podůlša
nech. Architekt Sochor postará se i o schodiště
do věže,by bylai zvonicepřístupnaa obecenstvo
mohlo se pokochati krásnou vyhlídkou, před zra
koma diváka se otvírající.

Župní hasičská jednota východníchČech
se sídlem v Kostelci n. ()rl. podala před časem
žádost za změnu hasičského stejaokroje. Jak se
nyní sděluje, byla žádosť ta vyřízena příznivě;
místodržitelství ve srozumění 8 velitelstvím 9. sboru
v Josefově rozhodlo, že nečiní žádných námitek
proti užívání stejnokroje Ustřední hasičskou jedno
tou pro království české navrženého 'dle vzorů
místodržitelství předložených. Upozorňujeme na
toto rozhodantí sbory soastředěné v župní basič
ské jednotě východních Čech.

Z Dobřenic. Zdejší divadelní ochotníci po
řádají due 24. t. m. v panském bostinci představení
kusu „Furiant.“

-2 Přelouče. Vzdělávací křesťansko katolický
sociální spolek „Svornost“ pořádal v neděli, dne 17.
t m. divadelní představení Štěpánkova obrazu ze ži
vota „Marnotratník.“

Doporučení. K části nákladu dnešního čísla
je přiložen cenník p.Fr. Valeše, obch. a uměl.
zahradníka v Kr. Hradci,jejž doporučujeme vše
obecné přízni.

Velké množství látky do čísla přichystané
museli jsme odložiti pro nával časových zpráv.
Jednotlivé pp.zasýlatele prosíme protosa poshovění,



Nejnovější zprávy.
Původní teiegramy „Obnovy“.

Žádný velkostatkářský kompromis.
-— a. Z Prahy, 22. břézna. (Zvl. tel.) Jalt

se mně věrohodně aděluje, nebylo v této záležitostí
učiněno dosud žádných krollů avi s jedné avi
s druhé strany. Obě strany zaujmou savé stano
visko ku příštím volbám bespocbyby až bez pró
středně před volbami samými. Zprávy jiné krá
jinským listům z Praby zasýlané spočívají Ma
omylech.

Elektrická tramway v Praze.
Z Prahy. (Zvl. tel.) Vyjednávání se Živ

nostenskou hankou a s inženýrem Křižíkom v Kar
líně jakož i s českou bankou Union a Norimber
skou podnikatelskou firmou je skončeno. Obec
pražská vyjednávati počíbá nyní s Anglobankou.
Stavba elektrické dráhy dle plánů inženýra Křižíka
zdá ne býti zajištěna.

Zastavené vyšetřování.
Z Prahy, 22. března.(Zvl. tel) Vyšetřo

vání se satudujícími středních škol,
kteří v den dušiček na pomník Josefa
Juugmanna položili věnec 8 trikolorou,
bylo zustaveno.

K novým zemským volbám.
Z Prahy, 22. března. (Zvl. tel.) Mezi zá

stupci strany pokrokářské a stranonmlado
českou započatobylo vyjednávání obledně
mandátů ku přištím volbám zemským. Pokrokáři
žádají pro sebe jistý počet mandátů a kandidáti
jejich vystoupili by v krajích, kde pokrokářské
seineno zapustilo nejvíce do půdy. Ze své strany
hodlají pokrokáři kaodidovati také Františka
Rašína a posl. dr. Jos. Šíla. Požadavkům
pokrokářů staví se na odpor nmírněná frakce stra
ny mladočeské.

Z Prahy, 22. března (Zvl. tel.) Mladočeši
vydají v nejbližším čase k novým zemským volbám
agitační brožurku, kteroudle doslechuk tisku
připravuje nejobratnější frasista novinářský Karel
T ú m a. — V jakém rozsahu a ve kterých okre
sích súčastní se strana národní volebního zápasu,
není dosud známo. Mladočeši . pokrokáři posta
viti hodlají v každém volebním okrese svého
kandidáta.

Masaryk a „Písně otroka“
Z Prahy, 22. března. (Zvl. tel) Ve zdejších

politických a literárních kruzích budí velikou po
zornosť útok ve vyšlém právě čísle Masarykovy
„Naší doby“ proti „Nár. listům“. Praví se tu, že
se Sv. Čechem odehrály se dvě trapné komedie,
jedna na pražské radnici, druhá v „Nár. Jistech“,
do jichž lodi navrtal díru „Hlas Nár.« článkem o
„Písních otroka“, načež v „Nár. listech“ byl jeden
z kormidelníků Čech) hozen s paluby, aby loď
mohla plout dál. Dala by se prý napsati ještě
jedna „Píseň otroka“, zoufanlivější. hroznější a
krvavější, než jsou Čechovy. se šibeničným mottem:
Ať to praskne! „Naše doba“ dále odsuzuje, že
„Nár. listy“ budou uveřejňovati krvavý román
„Hledá se vrah;“ proti takovým škvárům člen
redakce „Nár. listů“, Sv. Čech, napsal kdys říznou
satýru „Rrrbumbum“.

Z Berlina, 22. března (Zvl. tel) Císař
Vilém odejel dnes s velkým průvodem k návštěvěBismarka.

Z Vidně, 21. března (Zvl. tel.. Ve dnešní
schůzi poslanecké sněmovny odmítl ministr br.
Schůnborn výtku posl. Šamánka o zdravotních
poměrech omladinistů v trestnici na Borech; když
při jednání o berní opravě navržen konec debaty,
vyvolal velkou boufi posl, Gessmann, jenž tvrdil,
že předseda uvedl víc hlasů, než je přítomno po
slanců. Za to volán k pořádku ikřičeno nuň:
Ven s ním, to je klukovství! (iesemann volá: To
je čistý předseda! (Velký nepokoj.,

Z Vidne, 22. března. (Tel) Včera měl zde
český místodržitel hr, Thun rozmluvy s ministry
a ceskými velkostatkáři.

Z Bělehradu, 22. března (Tel.) Královna
Natalie přijede sem 14. května.

Dopisy.
V.—Z Pardubic, 20.března.(Socialistický

útok proti mladočeským poslancům) Kilo
seje vitr. klidí bouři. Toto staré pořekadlo začíná
se již povážlivě osvědčovati na mladočeských po
slancích, kteří tak rádi, rázně a nehorázně zahrá
vali si 8 podněcováním vášní a nyní ten rozvášněný
lid obrací se přímo proti nim. Tam pokrokáři, zde
socialisté Z prudkého výstupu, který se zde ode
hrál minulou neděli při mladočeské schůzi, mohou
si poslanci vzíti věru moudré naučení Nechceme
obtěžovati čtenáře zprávou o celém průběhu schůze,
vebylvť ve výkladech posl Sokola a Koldinského
nic nového eni zajímavého; co vykládali, slyšeli
jsme již stokrát. Fo řeči dra. Koldinského došlo
k příkré srážce, jakou jsme již dávno neviděli.
Na schůzi zdejšího saeiahstického spolku, „Svor
nosí“ meškal známý agitátor Václav Sturc
z Humpolce, jenž se dostavil také dn schůze mla
dočeské, kdež spustil na celé kolo Řečník vytýkal

nejprve dru. Koldinskému jeho projev o tulácích a
pravil, že na takové řeči není třeba ani studovati
doktorát (Hluk) V řadách tuláků mají prý právé
vzdělané třídv hojně zástupců. Že tahkéživnostníci
stávají se tuláky, toho příčinu vidí Špěník v tom,
že křiminály přeměňují se v továryy a témi vý
robký, které poměrně velmi lacinoS pořídí, za

plavují pak jednotliví podnikateléz, svět, poškozujíce tak řemeslníky; některé lo; přímo je
zničéno, jako se to stalo při provaspictví, z něhož
bobátne nyní pražský žid. Pan daktor prohlásil,
že je mu milejším dělník než mijoatpán, jen když
jest Čech; ptám se ho: Což pejsou tuláci
z národa českého? (Nepokoj.) Úiiníkůma řeme
slníkům nepomůže se, dostanou- podpory ua za
kupování strojů ; vždyť nemají cé dělat ani bez
nich. A proto pánové, všímejte si vípe otázky této!
Takové ledabylé vylíčení dovede i nedoktcr. (Hlučný
odpor, volání: Neurážet !) Může Ji zde mluvitjenom
někdo, pak není to žádná schůze lidu. (Hlasy:
Ticho!) Pan doktor vid: blaho ve glovanské většině,
ale já myslím, že když poslanci nekonají svou
povinnost a je jich tam málo, že ani pak jim
nebudou zájmy naše ležeti na srdci. Vždyť je mnoho
těch, kteří do schůzí sněmovních ani nechodí, jenom
když si jdou pro diety. Ostatně vše, co jsme zde
slyšeli, četl každý dávno v novinách, není to nio
nového pro toho. kdo něco čte (Opětný hluk)
O schůzi na střeleckém ostrově v Praze řekl dr.
Koldinský: Ti nám tam dali!, ale já myslím, ne
dovede-li se poslanec obbájiti ve schůzi demokratů,
kde je svoboda slova, pak je to slabý zástupce
lidu. (Hlomoz) V opravě volebního práva vidíme
my jenom klíč ku dosažení práv jiných. Řečník
mluví pak dle socialistického epůsobu o žaludkové
otázce a praví dále: Volební opravu, jakou vláda
zamýšlí. nechceme; my chceme rovné a přímé
právo hlasovací. Pan doktor nám povídal, že jsou
to hlavně rolníci, kteří platí dané; my ale musíme
platit i pa ty koně, jež se zde každoročně při honbě
jelena potrbají. Řečník dělá na konec kompliment
posl. Sokolovi, ale řeč posl. Koldinského odsuzuje
rozhodně(odpor) Dr. Koldinský hájil se pak
velmi slabě. Pravil mezi jiným: Já jsem řekl bned
ze začátku, že jsou Socialisté nevděční, a tuto
máme; ale já mu odpouštím. Nemvalel prý ve své
řeči dělníky, nýbrž skutečnétuláky, kteří nechtějí
pracovat a proto útoky Štarcovy byly prý bezdů
vodné. Řádných dělníků si váží, jinak by byl
nemluvil o rovném hlasovacím právu. Na Střelec
kém ostrově, kde bylo dru. Grégrovi spíláno, ne.
mohl se nikdo uhájiti, poněvadž byl ukřičen. Lituji,
že takšpatně sloužíte věci dělnické (Hlasy: Chtějí
se 8 námi délit!) Ano, to se říká. (Hanba jim!
Oho! Velký hlomoz.) Na konec schůze byla sice
přijata obligátní resoluce, ale průběh jednání za
nechal u všech účastníků dojem trapný. Že zejmena
dr Koldinský odešel ze schůze mravně pošra
imnocen,přiznali sami přívrženci mladočeští Inu,
kdo seje vítr, klidí bouři.

Bursovní zprávy.
Vídeňaká bursa.

Z Vídně, 21. března. (Telegram). (10 h. 26 min.)
Uvěrní akcie 4079/,, uherské úvěrní 470.75, anglobanka
173.75, unionka 334.50, lombardy 111. —, státní drába
432.80, napoleony 9.74—, květnová renta 101.60, uherské
papírová renta —. —,uberská zlatá renta 124.25, rakou
sku zlatá renta —.—, rak. korunová renta 101.25, uher.
kurunová renta 94.15, turecké losy 77.49, lánderhanka
244.15, alpinky 83.50, buštěhradská druha litera B. 336.—,
česká unionka — —, polabská dráha 279.50, Rima 289.75,
pražská železářská společnost —.—, rakouská továrna
na zbraně 36:1.—. Smýšslení nerozhodné,

Z Vídně, 21.března (k.-B.) Po pevném prubehu
následkem neustálého stoupání sestátňovaných drah zprávy
z Berlína působily na smýšlení tísnivé. — Eskontní sazby
33—"'4.

jpenize (penize

Květinová renta... '101.30ELombard . (1275Rak. korunová renta [101.05ESererní dráha... 3490
Stříbrnárenta... 10170 fPražs.-duchdr.. 98.00
Rak. zlatá renta.. ;125.55 [Neverozáp.dráha.. | 284.00
Uh. zlatá renta... . |124.00ECeská západní drába| 00.
Uh. korunová renta| 99.95 Pardubická dráha. | 219.50
Losy z r. 1460(celé) [159.75E Polabská dráha -| 239—
Losy z r. 1860 (pět.) [164.75 Ceská severní dráha | 306.00
Losy z r. 1864... . (196.50EBuštěhradská A.. -1100.00
Losy kreditní... . (24)—EBuštěhradská B. . .| 958.00
Losy z r. 1864... . [152.50 EVíd.tramwavky . -| ——
Komunální losy . . .|17:.25 Dunaj. paroplavba —.(378.00
Tisskélogy ..... 152.50ETur. tabák rež... | 251.00
Urerní akcie... . /405.—E Pražské železářské .| 63200
Anglobanka ..... 173.25 ETureckélosy . . 77.60
Uniónka....... 332.00 FNapoleony. . ... 9.74
Banka pro země rak. [292.80ÉPaříž . . . . . 48.67
Uherskékreditky. . 466.50FLondýn. . . - . 12310
Bankovní jednota.. . |167.— ENemecká města - 60 15
Haličská....... 00.00[ Rnbiepapírové „132
Lvov-Cernovická . . 322.00EUnionky pražské . .| 00.00
Státní dráha... 434.00 Živnostenská banka| 90.00

Cukr.
V Praze, 21. března (re 8 hodiny). Trh pevný.

— Pohotová 1. surovina. Ustí přístaviště asi zl. 12.47'/4,
Ustí loco zl. 12:50, na květen zl. 12:60. basis Ustí na
Labi.

Obilí.
Plodinová bursa. Z Vídně,21. března (Tel.)

Pšenice jarní 6:95, pšenice na květen-červen 6.99, pše
nice ozimní 7 38, žito jarní 597, na květen-červen 6.02,
žito ozimní 6 38, ovemjarní 662, řepka na srpen-září
1140. Uřadne znamenáno: Pšenice jarní 6.9%,pšenice na
květen červen 696, pšenice ozimní 7.36, žito jarní 559,
žito květen červen č92, žito ozimní 628, oves jarní 6-11,
oves na květen-červen 6:40, oves ozimmníUUN, řepka na
srpeu-zdli 11:25, řepkový olej na duben-kvéten 27—28.
Lih: Pohotové kontingentované zboží 15:20 až 15.57

mám, když mu lo nesdé
lím novinami?“

Vanderbildt

vhodným apřitom Jev
mým1nsrrovánímvnej
rosšířenějším Usstě ve

Inserování v listě našem je tím výbodněj
ším, ježto v učm dle vzoru amerických jistů za
vedena jest osvědčené mmerická reklama

BaB“ Inserty přijímáme jen od solidních
firem křesťanských.

Insertní poplatek: 4 kr. za 1 petit jedno

„Obnova“ v Hradol Králové.

Umělá zub
podle nejnovějšího amerického způsobu vyrádím a konám

lepšá obaloužení. — Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje
se do vzácné přízně ctěnéhc obecenstva znamenám

+ huuboké úctě oddaný

v Hradci Králové, Pražská ul. č. 77.

Sklad a výroba nábytku

nabízí
ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i čalounické

zboží vyrobená

pěérovky ažíněnky.
opony a záslony do oken hladké i zdrhované dle franc.

způsobu.

„ak můše svél věděli,
co výborného na skladě

o celých východních Čechách

dosáhnese nejjistěji h ( 6všechkrajíchvýchod- oV
níchČech: 7)

tim způsobem, že inserty zařaďojeme vedle textu,
číež každé oznámení dojde jistého povšimnutí. ;

sloapcorý řádek.
Nabídkyjaeertů přijímáadministrace časopisu

veškeré práce v obor ten spadající přesné a solidně na
základě dlouholetých vlastních zkušeností, ruče za mej

Josef Čáslavský,
zubní technik

Frant. Knepr,
1 Hradci Králové. Malé náměstí.

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vykládaného.

Průce vesměs důkladná v cenách mírných.

O0000O0OOOOOOOONXx
Svíce voskové.

Vyznamenán v Praze r. 1891. stříbrnou medaili,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání: Čestný

X diplom král. blavního mésta Prahy a zlatou medailí s korunou.

JOSEF PILNÁČEK,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Strojní mydlářství

X
X
X
X

č. d. 24, založeno roku 1816 :Závod ooskářský
č. d. 31, založeno ruku 180W.

Doporučuje mýdla všeho druhn, svíce vo

X

skové a polovoskové v jakosti uejlepšíu
u v cenách nejlernějších.

Upozorňuji vysoce důstojné farní a
velecténé patronátní útady /. T. pány ob
chodníky a ctěné obecenstvo, na na je
dovýa největší "klad svicí 10sho
vých a polovoskových —„Albersů“
a doporačojí zboží o jakosti nejlepší v ce

KARAIIIC

vách uejlevnějších.

DOOOODOOOOOOOOGKXŘ

V. Vacka závod školkařský
v Pamětníku u Chlumce n. C.

nabízí k jarnímu vysazování stromy i keře ovocné,
gadbu lesní 4 pro živé ploty, keře okrasné a j.

v mírných cenách.

—5©BermannApožádánídana.195
Dra. denaté krmiče | Místa pro učedníky
dobytka na velkosta- všech řemesel
tek za slušný plat hledá obstarává
J Bouček v Hradci J. Bouček v Hradci

Králové č. 88.Králové č. 88. K
Odporučení!

Veleosvědčený na mn-ba výstavách posledně
v Hradci Králové a Humpolci nejvyššími cenami
čestnými diplomy vyznamenaný

nejstarší závod výrobní
kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní
firmy Josef Neškudla č. d. 86

v Jablonném n. Orl.
v Čechách se P. T. veledůstojnému duchovenstvu,
sl. patronátnim úřadům a vůbec dobrodincům co
solidní a nejlevnější pramen toho obora k příslu

šným zakázkám vřele odporončí.



levněji se účtuji. "ap
Ukázky dobrozdání:

Vaše Blahorodti!

požadovaný — srdečné Vám děkuji!
Křivoklát, 10.XILg4.

Vaše Blahorodi!

výtečnou jakosť zboží Svého zcela zasluhujete.
V Kr. Dvoře,21.NII4.

Korsel dsspol,
majitelé školek,

uměleckého a obchodního zahradni
ctví, obchod semen

v Turnově (v Čechách).
Kjarnímu sázení a setbě

odporučujísvé hojné zásoby cvocných i okra
sných stromu a keřů, růži, stromu jebli
čnatých, jakož i L-hatý výběr bylin pro stu
deny 1 teplý sklennik, bylun na skupiny
a koberce, rostlin hlizovitýchi květino
vých cibuli, rovnéžvelkýskladzeleninových,
polních, lesních a květinových semen. —
Kytice. věnce, guirlandy atd. zhotovují se
z čerstvých jakož i sc z čerstvých. jakož i sušených

květin v každém čase co nejvkusnéji a nejlevněji.

Hlustrovaný hlavní seznam a cenník se
zašle na požádání zdarma a franko.
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Největší skladsicích strojů

původních i všech různých soustav
Albert Šťourač, Svitavy (Morava).

Záruka © roků. Cenníky zdarma. Podmlaky pla
tební velmi mírné.

O0000000000000000000000OBSEHBO
Velectěným dámám! ž

K nastávajícímu období budu zásoben bíKA
těmi nejnovějšími a

: nejelegantnějšími ;

Ř:
tudíž žádám zdvořile. by se ctěné dámy
při jarním a letním nákupu na moji firma
laskavé obrátiti ráčily.

Š „Zároveň upozorňuji,že na požádání: jsou u mne též jedootlivé šaty k dostání:
Též dovoluji si upozorniti P. T. pány

na bílé prádlo, které dle míry se zhoto- A
voje od nejosvědčenější Pražské světová ZZ
firmy. Vzorky na požádání vyplacené.

tu-i cizozemskými:

novinkami,

V dokonalé úctě

J. Jeřábek
v Hradci Králové. RŠtí

Nejosvědčenější —
Šicí stroje, ve

locipédy, |
'stroje na praní prádla |a mandlování nejle
vněji doporučuje to-;

'vární zástupce F. Cerha
jv Kr. Hradci, u býv.|
(Pražské brány, v no

vém domě č. 276.

Bup“Svíce "kz
voskové, polovoskové,
stearinové a porafinové.
pak voskové zádušní svíce,
poškaly, triangly a sloupky
jakož i osvice toiletni a
luxusní renais:-anční a ba
rokuvé,dále svíce a sloupky

přo p'vovsvy
nejlepší jakosti

a četnými cetami na vý
stuvách v tu- i cizozemsku

vyznamenané, dodává

v cenách nejlevnějších
c. k výe. I. česká továrna
na voskové výrobky, pe
č.tní vosky u smolné po
chodně, na svíce steari:
nové, parefioové a sklepní

Fr. Sezemského
c.a k. dvorního dodavatel

v Mi. Goleslavi.
Cenníky oa požá

dání franko.
P. T. ducbovenstvu odpo
ručují zvlášť svá velejemná

S úctou

-————42= kadidla v cenách mirnych. ]

Národohospodářská hlídka.
Veřejné výprodeje.

Nepoctivé šuejdy obchodní, provozované na
škodu kupujícího obecenstva i solidních prodavačů,
nalezaly dosod výbodné útočišté ve slově „vý
prodej.“ ©Nesvědumité dryáčnictví, jež provázelo
různé ty výprodeje „za báječně levné ceny“, „pod
výrobní cenu“, ta divná a jinačí reklama, která
se přitom dělala, to špatné zboží, které se pro
dávalo „od polovičky zadarmo“, všecko bylo vy
počítáno nu ošizení, poškození těch, kteří při do
mnělé levné koupi jen se draze napálili. Lze
doufati, že tomuto vykořisťování bude nyní přít:ž
učiněna. Dnem 13. tin. nabyl platnosti nový
zákou o veřejných výprodejích; zákon ten sice
nevyhovuje všem dosavadním steskůun, však aspoň
z velké Části zamezuje křiklavé nepřístojnosti,
které se dosud konal: na účet výprodejů. Je to
záležitosť důležitá pro nejširší kruhy u proto v ná
Mledujícím uvádíme ustanovení nového, pybÍ již
platného zákonu.

Uspořádání oznámebých veřejných výprodejů
k účelu zrychleného prodeje zboží, aneb imovitých
předmětů uáležejících k živnostenskému provozu
vání v malém, dovoleno jest pouze zu souhlasu
živnost. úřadu.

Ucbázeč o takovéto povolení má zakročiti
písemné u úřadu živnostenského v tom místě, kde
výprodej uspořádán býti má a písemné podání
toho obsabojž vásledující udání: 1. Označení
tupožství a jakosti zboží, jež vyprodáno má býti.
2. Přesné udáví místa výprodeje. 3. Doba, během
kteréž zboží vyprodano mů býti 4. Jména osob,
v jichž majetku se nachází výprodejné zboží aneb
jiné movité přelmněty, dále osob, kteréž výprodej
mají uskutečniti (ku př. majitel živnosti, sluhové,
obetodvedoucí atd.). 5. Důvody, z kterých výpro
dej díti se má ku př. odůmrť majitele závodu,
vzdání se živnosti, převod obchodu na jiného ma
Jitele, přesídleuí obchodu, živelní pohromy atď.

Živnostenský úřad rozhodne 0 žádosti v do
rozaiení 8 obchodní a průmyslovou komoron a
společenstvem, k němuž ucbázeč náleží. Dobro
zdání tato mají zjistiti, zdali udání důvodů zaklá
dají se na pravdě. K podání dobrozdání toho má
živnostenský úřad vymeziti přiměřenou lhůtu, ne
však delší 14 dnů a když dobrozdání došlo neb
během lhůty nodošlo, ma úřad živnostenský roz
hodnouti nejdéle ve lhůtě 30 dnů.

Ivpostenský úřad první stolice může povo
ti nejdelší lhůtu výprodeje do tří měsíců, pro
delší Jbůtu, a sice nejdéle do jednoho roku, může
svolení dáti při okolnostech zvláštního ohledu ho
dných toliko zemský politický úřad. Rozbodnutí o
povolení zůstaveno volnému uznání úřadů živno
stenských podle uvážení platných poměrů — Povo
lení ku výprodeji v obchodě, který notrval aai
plné dva roky, může býti dáno toliko v případě
úmrtí majitele závodu, nebo následkem živelní
nehody anebo v jiných případnostech zvláštuího
obleda hodných. Výprodej může se týkati pouze
zboží původně přiblášeného. Živnostenský úřad jest
oprávnén vykonávati v místuostech výprodeje pří
slušné prohlídky, anebo jedáti vykonati místní policii.

V příčině výprodejného místa rozhodae živ
vnostenský úřad v dorozumění s místní policii.

Dříve než povolení dojde, nesmí žáoný vý
prodej ani oběšován, ami započat býti, aniž smí
býti provozován déle, než stanovená lhůta dovoluje.

Na prodeje, kteréž dějí se správou konkuraní
podstaty nebo následkem sondního rozhodnutí či

jiného úředního nařízení, nevztahují se předpisy
tohoto zákona.

Přestupky tohoto zákona stíbají se podle
ustanovení živnostenského řádu. Pokuty plynou do
místoí pokladny chudých.

Nebyl-li výprodej omezen na zboží původně
přiblášené, budiž ibned uzavřen bez ohledu na
uložení přiměřené peněžité pokuty, zboží po ote
vření výprodeje přidané prohlásí se za propadlé.
Peníze za úřední prodej zboží toho plýnou rovněž
do pokladny chudých.

Berni oprava a volební právo živ
postnictva. Našim společenstvům a korporacím
Šivnostenským doporučujeme k pilnému povšimnutí
a následování vystoupení ústředního spolku živ
nostníků moravských v příčině obbájení volebního
práva do sborů zákonodárných a samosprávných.
Novou berní osnovou má býti maloživnostnictvu
právo to zkráceno a po případě i odejmuto. Ve
vládní předloze osnovy zmíněné jest totiž v S. pá
tém ustanovení, kterýmž by zejména poplatníci
pětizlatoví zbavení býti mobli volebního práva,
což by bylo za maloa úleva beraiční příliš velkou
ztrátou práva občanského. Proto se moravský
spolek ústřední obrátil se zvláštní peticí k fišské
radě prostřednictvím poslance a člena Žživnosten
ského výboru sněmovuího dra. Jana Záčka a dů
tklivou žádostí, aby snémovna při usnášení se o
osnově zákona o přímých daních osobních a o
všeobecné dani výdělkové před uzákoněním před
lohy o tom rozhodnutí učinila, že úlevy poskyt
nuté novou berní osnovou nemají v zápětí ztrátu
dosavadotho práva volebního, nýbrž že i na dále,
maloživnostníci práva tobo požívají a nabývají
dokud dle dosavadních podmínek jej nabýti mol
hou. Společenstva naše živnostnictvo zastupojíci
jsou v zájmu vlastním přímo povinna uásledovat
příkladu ústředního spolku imaloživnostnictva mo“
ravského. Mohou tak učiniti prohlášením k sně
movně poslanců na radě říšské, že připojují sc
v plném obsahu k petici, kterou ústřední spolek
živnostníků moravských dle svého usnesení ze
dne 15 února t. r. podal vysoké sněmovně
ohledně úlev, jež novou berní předlohou poskyt
nouti se iají S prosbou, aby petici té bylo vyho
věno, jelikož tlumočí věrně přání a tužby malo
živnostnictva z Král. Českého.

Okr. hosp. záložna v Hradci Kr. koná
dne 23. t. m. dop. v místnostech besedy valnou uro
madu delegátů, při níž podány zprávy a provedeny
doplňovací volby.

Živnost. společenstvo v Plotištich koni
dne 24 t. m. odp. v mistnostech Školní budovy řád
nou valnou bromadu, na jejíž programu jsou zprávy
a volby funkcionářů. ,

Občanská záložna v Upici konaladne
17. t. m. řádnou. valnou schůzi, v níž podána byla
zpráva o Činnosti záložny za minulý rok,

Zapsané firmy. | krajskéhosouduv Hrudci
králové zapsána firma „Balcar « kybal“ v No
vém Méstě n. M. Obchodní společenstvo trvá od I
července IxY4. a jsou jeho veřejnými účastníky O1
dřich kybal a Vincene Balcar, vba majitelé tkalco
ven v Novém Městě n. M. Firmu zastupuje a pode
pisaje každý společně.

Hospodářský spolek pardubický koná
dne 24. t. m. v místnostech. reálných škol v Pardu
bicích valnou hromadu, při níž řed. Eckert pojednáo
bilanci rolníka za rok minulý a rozhledu pro rok příští.

Spolek ku zvelebe včelařství, zahrad
nictví a užitečného drobného, zvířectva v Chrudimi
konal dne 1€. t. m. valnou bromadu, při níž podány
výroční zprávy a provedeny volby nového výboru.

Okr. hospodářský spolek v Ceské Ska
lici konal schůzi v neděli dne 17. t. m. 0 2 a půl
bod. odp. v sále pí. Bartoničkové u přítomnosti asi
TU členů. Z jednatelské zprávy vyjímame, že výbor
i Jetos učinil ofertu na dodávku žita a OVSB8pro vu
jenský erár v Josefové, avšak opět marně. Dále po
dal peticí za zápovéď australského masa; provedl
v celém okresu přiblášení dělnictva k úrazové poji
šťovně. Z pomologického ústava v Troji obdržel
vrouby a sice 500 kusů třešní a po 1000 kusů ja
bloní a hrušek. >pulek obdržel ujištění, že budou
z knížecích dvorů a sice: Ratibořic, [šeřmanie, Malé
Skalice a Třebešova členům spolku telatu ušlechti
lých druhů za přiměřenou cenu vydávána, a teprvé
v drubé řadě jiným kuprům. Dále ozuámuje se, že
došla sůl Anojivá a sice 11600 kg. sazí černě zbar
vená. Též že jsou na skladě veškerá umělá hnojiva,
letos i katnsf na luka, podobně i semena Inčná. pří
mo dovežená. Spolek obdržel darem od zemědělské
rady království Českého jednoho dyka plemene Si
mentbálského, kterýž umístěn jest u p. Aug. Kordiny,
mlynáře v Slatině u 35 zl. na ušlechtitého kaučika.
který zakoupen jest ve dvoře Skalickém. Též se
oznamuje každoroční dar 10)zl. od záložny Jesenické.
Členů má spolek 405. Na to mluvil řiditel zimní
hosp. školy v Kuklenách, p. Fr. Bauer o článku 2.
a 3. programu. Co se tkue nové úpravy Čili revize
katastru berního pro daň z pozemku připomíná, dle
uaděje rolníků na spravedlivé snížení té daně na
předloby vládní asi splněny nebudou. Snížena měla
by býti daň ta, nebo cena výrobků proti r. 1840
jitě o třetinu poklesla a nelze ani pomysliti na její
zvýšení; vždyť vývoz se stěžuje a cízích plodin k nám
podporuje. Větší výnos polí nelze více očekávatí. Ná
klad na výrobu, zvláště na práve ruční stoupá, tak
že se pomýšlí upustiti od intensivního hospodářství
zase jen k obyčejnému, co asi pole dá. Nejvíce škodí



bospodářám konkurence závodů průmyslových, které
dělníky bospodářům převádějí. Dělník málo na to
dbá, že se v továrně zmrzačí na mravechb, že bubí
duši, ničí síly tělesné, jen když má v továrně úpl
nou volnost a může dělati co chce. Ovšem volnost
ta v továrně vede dělníka k otroctví stroje. Naučí
se jen jedné práci, kterou koná do smrti. Dělník
v továrně jest citronem, který se vymačkává; až jest
neschopný ku všeliké práci, pak re vrací do domov
ské obce a očekává od ní zaopatření. (Jak veliké to
bezpráví!) Rolník má nyní větší vydání na rodinu a
domácnost a nedá se to tak snadno obmeziti. Z těchto
důvodů se čekalo, že bade daň pozemková příměřeně
svížena. Dle nové předloby nemá se nově oceňovati,
nýbrž toliko změny kultury mají býti vyšetřeny, křik
Javé nepoměrv odstraněny. Hlavní chyba jest, že se
nemá podklad vcenění měniti, kdežto se skutečně
změnil. Srovná-li někdo Halič a Čechy v r. 1880 a
1895., ten ihned tu změnu vidí Čecby byly již r.
1880. hospodářsky vyvinuté, kdežto Halič teprvé nyní
pokročila. Avšsk Halič dle vyšetření z r, 1880. platí
daň průměrně z jitra 42 kr., Čechy 1 zl. 32 kr.
Průměrně v Cislejtánii jest 76 a půl kr. Čecby mají
místy dobré pozemky a místy velmi chudé a podobně
je tomu v Haliči. Pováží-li se, že Halič leží mezi
Moravou a Ukrajinou, nejúrodnějšími to zeměmi, tu
každý nablédne, te by Halič novým oceňováním měla
býti více zdaněna a o to Uecby méně. K tomu má
se daň vyměřovati z důchodu pozemkového a nikoliv
z výnosu, který kapitálem a prací se zvýšuje. Takto
odůvodněna byla petice k vládě, abv při revizi daně
pozemkové kontingent dané byl aspoň o třetinu sní
žen, by vedle zemské i okresní komise byly ustano
veny, aby každý jednotlivý mohl reklamovati. Petice
taková byla jednomyslně schválena. Pokratičkém od
dechu podobně důkladně probrán byl třetí odstavec
programu. Hlavní myšlenky byly tyto. Maso jest
zdraženo, poněvadž skutečně není tolik dobytka, co
by bo moblo a mělo býti. Rolníci na místo cukrovky,
které so namnoze mnobo pěstovalo, bleděti by měli

k tomu, abydobytek svůj rozmnožili, ataké zušlech
tili. Než v tom jsou nečinni, Řezníci velkých měst
volají, aby se otevřely hranice, by i cbudší mohli si
masa koupiti; avšak masitá jídla u chudiny dala by
se výhodně nahraditi luskovinami. Že není dostatek
dobytka, bylo přiveženo maso i z Australie, tobo ná
sledek jest také rozšíření se másla margarinového,
které snad vytlačí máslo pravé. Také by měla se
zvýšiti výroba a upotřebování sýra v domácnostech.
Než i druhé druhy dobytka měly by se pěstovati
vice; v úpadku jsou více méně: chov vepřového do
bytka, drůbežnicíví, králíkářství a chov koz. Připo
menuto též, že nemocem vepřového dobytka předchází
se nyní včasným očkováním. Schůze trvala až do 5
a půl bod. Kéž by budoucně hojněji byla navštívena.

Tržní žprávy.
Z Rychnova p Kn. 13. března

pšenice zl. 6.80—6.00, žita zl. 460 —4.90, ječmen 4l.
4.10— 440,oven zl. 2.60—2 90, jshel zl. 1000 hrechu
zl. S.:0. čočky 21.000, vikve zl. 4.55, bram'orů sl, 1.80,
100 'g. sena zl. 3.00, 100 kg siamy dlouhá zl. 150,
100 kg. slamy kratké zl. i.20, 1m dřiví tvrdéhozl. 4.20.
měkkého zl. 380, I kg. másla z! 1.—.

Z Jičína, 11. března Na trhu prodán hektolitr
pšenice 74 až 78 kg. za zl. 5.05—570, žita 7(W—75kg.

za zl. 4.10 - 4.50, ječmene 65-—-71kr za 21. 4.15—4 70
ovsa 45—50 kg. za sl. 2.30—3.00, hrachu za 21.0.00 sž
0.00, čočky zl. 00.00 až 0000, vikve zl. 4.45 až 50)0'
bremborů zl. 1.80—2 20, sušených sliv 100 bg. zl. 7.00
až 5.00),sena 100kg, zl. 2.60—3.00, s'ámy žitné dlouhé
el. 1.80 až 2.00, masl. 1 kg. zl. 1.— a> 108, tvarohu
14 »2 20 kr., h pa vajec zl. 1.80 až 2.00.

Z Pacova, 12. bř-zna. Pšenice 10) kg. zl. 6.50
až el. 0.00, dito 71. 5.20 až zl. 0.00, ječmen zl. 6.25 až
9.00, oves zl. 620 až zl. ©00, mák zl. 19.00, brambory
zl. 1.60. máslo 1 kg zl. 0.70, vajec 100 kusů zl 00)
Husa (©al O kr.. kachna 00 kr., kuře 00 kr.

Z Dobrusky, 12. března. Pšenice 1 hl. zl. 3.7"
až zl. 5.0, žito zl. 450 až zl. 4.80, ječmen 81. 4.00 nž
sl 4.60, oves zl. %.40 až zl, 300, hráčh zl. 0.00. čočka
zl. 0000, jábly zl. 0.00, »měska 0000. vikev 21. (00,
br. mbory zl. 000, masla 1 kg. z'. 0.00, sena vázeného
zl. 0.00, slámy zl. 000, dřív tvrdé 1 m zl. 0.00, dříví
měkké zl. 0.60, kopa zelí zl. 0.09.

V Hradci Králové, dne 9. lřezna. Znamenalo
se: Hektolitr pšenice zl. 5.60 nž 5.85, žita 4.20 až 4.50,
ječmen zl. 4.30 až 4.70, oves 2.45 až 200.. proso zl
1Ó0 až 0.00. vikve 21. 4.20 až 5.00), brách 7.60 - 8.00,
čočky zl. 8.10 až 1000, jáhly 10.00 zl. až 00 (00, kroopy
zl. 8.00 až 2100, brambory zl. 1.60 až 1.70. jetelového
semínka červeného zl. 34.00 až 50,00, jetelového se
minka bílého zl. 0000 2ž 00000. mák el. 10.00 až 13.00,
Jněné semeno zl. 4.70 až 900, 100 kg. žitných otrub
zl. 5.26, pšeničných otrub zl. 6.00, 1 kg másla čeprtvého
zl 1.00 ež 1.05, sádia vepřového zl. 00.76 až 00.80,
tvsrobu zl. 0012 ež 00.14, 1 vejce 3 kr

V Poděbradech, dne 13. března 18353. Jeden
hl. pšemice od >| 5.50 +ž 5.76, žita od t£'. 4.50 až do
4.76, ječmene od zl. 4.45 až 4.65, oven ad zl 250 až
4.80, hrachu 71, 2.00 1ž 1000, čečky od zl. 1600 až
18.00, vikve od zl. 5.40 sž 590, bremborů zl. 1.90 až
2.00, I kg. másla od 2|. 056 až 0.90..

Z Hořic, 14. března. Hektolitr pšenice zl 5.80
až 5HO, žita zl. 4.28 až 445, ječmene tl 415 až 470
ovsa zl 2.30 ež 2.540, hrachu zl. 700, vikve 21. 490'
bramborů zl. 1.90, kopa vajsc +1. 1.30.. kilogram másla
zl 0.92, tvarohu 14 kr., mass hovězího 60 kr., telecího
56 kr.. vepřového 64 kr., »kopového 00 kr., 100 bg.
nena zl. 3.10 až 360, slámy zl. 2.60 ož 300.— Na trh
přivezcno bylo hektol trů: pšeuice 307, žita 86, ječmene
121, ovsa 543, hrachu 9, semena: lněného 0, jet. lového
20, máku po zl. 0.00, semčat 27, švestek RO po zl. 0.—
jablek 11 po zl. 4.00, 5 vozů se zeleninou

Za hektolite
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OBNOVA«

vychází každý pátek

Kdo nejlepší

agentury
hledá, ať dopíše se

dopoledne. zvámkou na odpověďna

Vydavatelstvo: Fe venPotitické družstvo ti- | © on“
skové v Hradci Král. Praha-Vinohrady.

Veškeré zásylky, do
pisy a předplatné adre

Kdoněco
sujte pouze: výhradně prodati neb

„Obnova“ v HradciKrálové, koupiti chce, kdo z Pra.o- by neb odjinud něco
Předplatné: potřebuje jaf je to co

Na celý rok 4 z). | koliv, kdo vůbec vše
na půl roku . 2, likých zpráv zapotřebí

na čtvrtroku.. 1, n afčopišea5 ní: ou na odpověďna prvn

Venot K čhaloBb Českou reklamní kan„P celář„Felikon“KINO
Praha-Vinohrady..

ku výrobě koňaku
od francouzského téměř k nerozeznání
prodám-za zl. 4.—. Výrobní cena as 50 kr.

Žádné trestěl E“. FTušek, jednatelstvía ko
missionářství v Praze,> Žižkov, 518.mBTO

i Sranf Mešetříl, !
obchodník s dřevěným nádobím

v Hluboké p. Rychemburk
u Skutče v Čechách,

doporučuje svůj velký akled všelikého druhu opálek,
košíčků, hubatek, ošatek a kol ke dveřím za levné
ceny každé domácnosti, zvláště pak pp. pekařům,

mlynátům atd.

Obsluha rychlá a solidní, objednávky na dobírku. g

ŠTYTRYTYTIOMETOYOIITOIOTIYITOYYEOOY IPOD
©

K nastávajícímu
Ši ronémmaaObdobá

dovoluji si evé

na sta tisic kop obnášející zásoby
BF“ různých "UE

sazeneklesních
co n-j'épe doporučiti

a nabízímzvláštěz listnatých dřevin ná
sledvjící druby k objednávkám „ve velkém“

a sice:

Akáty, 1, 2 a 3roční.
Boučkv, 3, 4, 5 a Groční.
Dos bky, 1, 2 a 3roční.
Javory, 1. 2 a Jroční.
Javor kalifornaný, 1 roční.
Kaštany divoké, 1 a 2roční.
Kaštany jedlé, 1 a 2roční.
Ořechy vlašské, 2—5roční.
Jasasny, 1, 2, 3 a 4roční.
Doubky americké červené.
Lípy maloliaté.
Lípy velkolisté.

| Jilmy různé, 1—4roční.Olši bílem, 2 a 3roční.
Olší lopkou, 1, 2, 3 a 4roční.
Hloby. 1, 2 a 3roční.
Javor Jasanolistý.Zimoles tatarský.
Různé druhy vrb.
Pluné růáe až 3 metry vysoké
Plané růže, 1 a 2roční.
Okrasné keře, 3—10roční.
Ovocná pláňata.
Hrachor leaní, lroční ald., jakož

| i různé jehličiny a semena *
oznUPOUYSU"SUKpzajuognJodop-usi

00000000000000000000000

ZásylkydovšechzemíRakouskéříše.

Nejnovější cenník na laskavé požádání.
Adresa pro dopisy:

Hubert Plhák v Káji,
pošta Mohelnice, Morava.

Miino mnoho jiných dostalo se mně vzácného
uznání od vysoké „Zemědělskérady pro království

| České v| Praze“.

i
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Strojní
hnací řemenyšž

wlastní výroby.
„ P. T. pánům rolníkům nabízím tímto

řemeny k žentourům,
pp. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových

závodů hojný výběr důkledně vy članých

strojních hnacích řemenů
| ve všech šfřkéch, jednoduché i dvojité

DWza ceny velmi mírné. UB
Mimo to nebírím těž krupony, šicí a vázací

řemínky a ujišťuji, že poslovším zbóžím nejtrv=n

livějším a jakosti vyborné, jelikož jem sam vyděJavatelem koží i vyrabitelem řemenů.
V úctě v.škeré

p" Jan Zadrobílek,
< koželužský závod v Koklenách.

"| ARON ROKOROROKOROREZROROKOONOKOKONOKOKOKOK

Co nejlépe odporučená
o v . o

semenanejvyšší kličivosti.
Červený jetel, trojlistý be ázky K k

Vojtěška pravá ancouzské'KoBo kr. Jetel bíhýKoA
zl. 1.20.Jetel švédský Ko 86 kr. Jetel letní ksetí
tam na jsře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmiv 'Ko 79 kr.
Travní semeno k zakládáníluk Ko 86 kr. ň ové
semeno, pravá Obendoríka, žlutá,kulatá Ko40 kr. epa
Mamuthka Ko 4“ kr. Řepa cukrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wednice či okrouhlice Ko zl. 1.20 nabízí franco
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS, SGHALER,
obchodník v Ečlatoveoch,

Čechy.
Lesní semena : Smrkové Kozi. 2.50,medřinové
Ko zl. 2.80,černá borovice Kozl. 2.0, bílá boro
vice ko zl 5.60, agat Ko 60 kr, javor Ko 54 kr., je=
dle Ko60 kr. Semena k založení školek: jako
hruškové +o zl. 2.10, jablkové ko zl. 1.58. Se
mena k zaopatření brzké píce ještě na jaře:
Hořčice Ku 55 kr, kolenec Ko 40 kr., pohanka Ko
25 kr. Wýsevek tě hto s-men, jakož i výtečného letního
jetele 10 Ko na korec do lchce zoraného a pak zavlečeného
pole — Dále nabízím světoznámé a elmi oblíbené Bfílm=
tovské karafiáty, co nejlepší okrasa do oken pokojů a
zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 12 barvách pro pěstěnív hrncích zl. 2.30. Ty samé pro zahrady zl. 2.60. Růže
vysokokmenné ož 3 metry vysoké 12 kusů zl. 12 vc
čtyřech barvách, bílé, žluté, tmavočervené a růžové. samé
až ©metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4.50. Jihnky
pra pěstění do zahrad ve 12 barvách zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele. Zásilky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem proti všem mrazům a nepohodám.

Pánům představeným obcí a hospodářských apalků,
jakož i obchodníkům při větší odebírce ceny zvláštní.
Vzorky na cténou žádost zdarma a franko Jednatel na ven
kově, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi
ku prodeji a ke koupi semen u mre přijme.

Největší sklad
- —«--elocipedů

Albert Šťourač, Svitavy (Morava)
Novinky pro saisonu 159%, ve velkém výběru
Cenníky zdarma. Prodejní podmínky co nejpřízni

vější. Záruka 1 rok.

0000006000009
Poctěn na výstavě východočeské nejvyšším v ontom vymamenáním, stříbrnou medalilí král.

města Prahy.

Umělecký závod pozlacovadoký

„u Černého koně'“
doporučuje se k aolidnímu provedení ve

škerých
0prací kostelních

jako: oltářů, kuzateleu, noch atd.
též obnovování (pozlacování, polychromo

vání) věrné dle slobu.

Mnoho poohvalných vysvědčení po ruce.

-Velkou zásobou —

uměleckých obrazů
| „veskvostných rámcích z vlastní výroby
jakož i trcade!, lišt, římeů a p. do oboru
spadajících výrobků opatřený sklad do
poručuje o jakosti nejlepší v cenách nej

levnějších.

:



af“ Na ukázku!
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Drobná národní práce.

V poslední době zhusta slyšíme a čteme ve
lice pěknou a zajisté každému zamlouvající se
tužbu, že třeba u nás ujmonti se — drobné ná
rodní práce.

Tato tužba jest potřebvu a to potřebou u
nás obecnou, nalehavou. Proto také jest tlumočení
její sympatickým a to tím více, poněvadž ozývá
se zejména a skoro výhradně ze řad bodré, jaré
naší akademické mládeže, která dnes © konání
drobné národní práce horuje na všech stranách.

Všude mluví a „tiskne“ do lido, co všecko
má konati. aby se poměry vřele milovaného oároda
našebo zlepšily. Pro každého má radu, pokyn,
výčitku a případně i štulec bez ohledu na věk,
zásluby i postavení a i šediny tobo, kdo se tomu
Či onomu nadšenci nezdá, že dost pilně pracoje
pa národa roli dědičné

Žijeme tedy ve dnech módy „drobné národní
práce“, k níž jest uejčilejším a nejmocnějším
hybným živlem v národě dnes hnán bez ohledu
především každý, kdo uvé zásluby hlučné ne
vytrubuje a kdo má za to, že u svého verpánku
pilně ševcující a rodinu svou poctivě živící mistr
obuvník není o nic špatnějším vlastencem, uež-li
tím a oním místním tiskem zbožňovaný výtečník,
který ovšem právem za své vlastenectví bere pří
slašné diety neb alespoň presenční marky.

Každého pokroku milovného člověka masí
tato pěče naší mládeže těšiti a s radostí nutno ji
vítati, pokud meze slašnosti a příslušnosti ne
přebíhá.

Avšak při tom třeba také přiblédnouti, zdaž
oni činitelové, kteří mrvu ve zracích bližníbo vilí,
nemají před zraky svými celá břevna

A věru nebylo hy od místa. aby některý
náš statistik nebo národní hospodář v zoležitosti
této drobet světla podal a ukázal, jak o drobnou
národní práci jioých pečující naše akademická
mládež koná-svou povinnost vůči národu, rodičům
a svému poslání a povolání především sama. Bylo
by žáoucno nablédnovti a přísně přiblédnouti,
zdaž páni nemetou před cizími prahy. ze samého
vlastenectví na své vlastní zapomínujíce.

Jak se zdá, došlo by se zde ke zpropadeně
smntným zprávám o drobné národní práci našebo
studentstva. jehož jistá část osobuje si dnes mra
vokároý diktát v národě.

Ovšem vejce bývá obyčejně moudřejší než-li
slepice a proto neškodilo by blíže přihlédnonti
k té moudrosti našeho pokrokumilovného panstva.

Nesmělo by se tak státi k nějakému snad
jeho zlebčení, ale pouze pro vlastenecké zjištění
fakta, že především naše akademická mládež ve

© FEUILLETON.

Vohrádecký „Pražák“.
-Nepsal František Jiří Košťál.

(Dokončení)

Vysvětlení podali ovšem ti, kteří znali jeho
dětinství. Podvinec Jan Václav byl rodem z Vo
hrádky, syn rodičů prachudých. Byli v podruží.
Jan záhy osiřel. Starosta obce si tehdy vzpomněl,
že jeden vzdálený Janův příbuzný je učitelem
v dědině v podhoří Krkonoš. Dopsal tam, neujal-li
by se týž sirotka. Příbuzný učitel tak učinil. Vzal
si hocha k výpomoci při domácí práci. Chlapec
ovšem musel pracovati, ale měl příležitost si leccos
přečísti. A když mu nestačily knihy ze školy, farář
tamní, upřímný Čecha horlitel pro minulost ná
roda a jeho práva, rád půjčoval ze své knihovny.
A oba, jsk farář tak i učitel, vypravovali rádi
hochu, s rozechvěním je posloucbajícímu,o- všem,
co k uvědomění národnímu směřovalo a je po
vznášelo, Jan za takto příznivých poměrů dospíval
zde tělesně i duševně. Slova a čtení knih jeho
příznivců, to vrylo se mu v mysl,srdce a utkvělo
zde na dobro. Neštěstím bylo pro Jana Podvince,
že oba jeho příznivci byli již věku pokročilého,
Brzy odebrali se jeden po druhém na věčnost.
Podvinee zdědiv po faráři něco knih a po svém

= =
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značném svém zlomku nbkoná svých ani vlastenec
kých, ani sociálních poťfinností!

Nechceme to. prohlašovati za | doslovnou
pravdu, ale pramenů tuho blízcí lidé 8 určitostí
tvrdí, že neméně než-li 46 procent naší aka
demické mládeže předsevratého svého
cíle nedocbází, a to proto,že buď žádných
skoušek pro jiné starosti nedělá, anebo
že z vysokých atudil vůbec aběhne.
Vypráví se ku př. také, že od r. 1883., kdy česká
uoiversita byla zařízena, přes 1000 iediků na ní
zapsaných zmizelo, aniž by doktorátu dosáhlo.

A žalostný úkaz téD, o němž 83 šířiti ne
chceme, jeví se při všebdh takřka světských od
větvích vysokého učení.

Je to k pláči, co nadějí. co talentů, co
schopností u nás hyne a co tak výborných Jidí a
národního majetku na zmar přichází.

A proč?
Protože u nás. jak si studonstvo dnes přeje,

není dostatečně hojná kontrola zdaž každý pří
slušoou mu drobnou národní práci koná. Kdyby
naše inteligence přísně přihlížela, zdaž její dorost
v čas a pilaé svá kollorguia, své zkoušky A svá
rigorosa koná nebylo by k tomu dušlo, že dnes
v zemích českých buď bloudí nebo v nepoměrném
zaměstnání chudou skýva chleba si „vypisují“ celé
tisice zklamaných n zmařených existencí — — —

Oblédní se každý kolem sebe, ovšem ne
cbvíli tak dost

bořkého života ještě více ztrpčenou, „ale prota,
aby konečně ozval se u nás blas asice kategoricky
rozhodný hlas: každý konej. především drobnou
národní práci na záboně vlastním! a aby se k tomu
předevšímpři vysoce vzdělané inteligenci přísně
přiblíželo.

Vždyť i
napomíná:

„Přiblížéj každý k vlastuímu vždy jádru,
když budem všichni z křemene,
bude colý národ z kvádrů!“ :

Nuže, čas a zkušenosti kážou, aby především
nejprvnější vrstva, smetana náší uárodní společnosti
vlastní svědomí zpytovala a aby. místo.starosti

pěvéc

viunoslem ilostála.
Jest tosměšné přímo, když naše akademické

panstvo pouští se v laštění dalekých ho otázek,
když chce imiuviti ve věcech, kie ho nikdo ne
poslouchá a kdvž při tom samo o sebe nedbá.

Neníť komičtějšíhozjevu nadto, jako když
páni rokují o somalním a hmotném postavení
služeka slubů,kdyžse tváří,jako by studovaným

čteme, že doktor medicinyhledá sé za 400 zl.

příbuzném neveliký odkaz peněžitý, vrátil se do
svého rodiště. Přičiňoval se a tak bylo mu možno

pazdernu. Pak žil, jak vylíčeno. Zivot jeho pro
stupovala příčinlivostťa oddanost k těm, kteří jej
měli rádi tak, jak byl a přáli mu, pák jeho nad
šená zbožnosť a až dětinsky tklivá přítulnosť k té
Praze stověžaté, k minulosti národu, k památkám
jeho a vřelý cit lásky k vlasti veškeré. Byli lidé,
kteří se nad ním pozastavovali, vytýkali mu .to
neb ono, některým byla nepohodlnou, jak víme,
jeho zbožnosť, ano našli se i ti, kteří jej odsuzo

e ovšem pro takové a podobné útržky bývával
Podvinec ostýchavým a uzavřeným, ale když tak
našel duši, která ho vyslechla, která ho povzbu
dila — oh to nebyl ostýchavý a uzavřený človíček,
to byl tak, jakoby se v něho všechno to, o čem
vvprávěl, přímo vtělilo. Povídalo se ve Vohrádce,
že prý kolikráte přišli páni z městečka do Pod
vincovy chaloupky a že i oni nemohli se dost toho
prostého muže naposlouchat. Tak nedivno, že i
ty pouté jeho, pořádané k sv. Janu do Urahy,
staly se přítažlivými.

Ty poutě svatojánské! Ty poutě mají vůbec,
zejména v dějinách probuzení národa veliký vý
znam, neboť tenkráte, když po Praze se roznášely
jen cízí zvuky, vnášeli sem poutníci venkovští
české slovo, českou píseň, tak že ta stará, cigotou
prosáklá Praba jakoby omládla. A měly svůj veliký

Ročník I.

ročního platua to na rok prozatímně, že suplentu
ze tří předmětů zkoušenéma uliboje se 600 zl.
a že doktor práv nabízí se zadarmo anebo za
blídačský plat za koncipienta.

Moudrému napověz! Neníf zajisté notřebí
žádných dloubých výkladů, aby se stalo u nás
všeobecným požadavkem, aby především atadující
mládež, v níž jsou obrovské sumy národního jmění
uloženy, v níž naděje celých rodin a celého ná
roda spočívají, Sama nad sebou se nezaponínala
tak. že z ní skoro polovice stává se mimoděk
nešťastoým proletářem, klooucím sobě samému a
nenávidicím vše ostatní.

Proto drobná národní práce budiž u nás
přísně žádána jako projev vlastenectví především
také na naší studující mládeží a nebudiž z ní
nikdo připuštén ku kritice jiných, kdo předevětmu
sám svých povinností, jež inu rodiče, národ i
vlastní budoncnosť ukládají, řádné nevykonal a
neprovedl.

Tím bude n nás mnoho hídv, mnoho rodin

se octne na té růží. květů plné půdě, která jí
slnší a náleží.

Proto třeba radostné hlas ze středu jejího
znící a pilné kopání drobné národní práce vyža
dujíct jen vítati. Snad volání to bude šťastným
východištěm 7 toho neštastného bludiště, jež tisíce
draze vychovaných, schopných lidí nám již pohl
tilo, zničilo, zklamalo a rodiny jejich na dosmrti
zarmoutilo a mnohdy ožebračilo.

€ bludištěm tím jest hlavně všetečné, ne
včasné se pletení v cizí záležitosti. anaha po roz
hodování ve věcech, jež mebou vyříditi jen ti,
kdo něčím jsou a nikdy všuk ti, kdo teprve něčím

Nuž tedy platiž obecně především oproti stu
dující mládeži přísné žádání, aby drobnou národní
práci, své zkoušky konala a tím vlasti a národu

tak ho milovala, aby každýz ní hleděl dojíti tam,
kam -po maturité dojíti se rozhodl a kde by ho
jeho drazí rádi viděli, aby náklad a starosti jejích

věkem zmařeným, ostatním lidem jen za prřekadlo

Doufame. že se © statistiku drobné práce
naší akademické mládeže někdo třeba z její středu

své povinnosti koná a jak sek vůžnému působení

Přihlížej každý k vlastnímu vždy jádru!

význam i potom a mají i dosud, neboť vedly a
vedou k společnému přilnutí všech k matce měst
Praze. Je v nich mnoho a mnoho povznášejícího!
Podvinec začal ty hromadne poutě tak v letech
čtyřicátých. A nebylo ve Vohrádce a okolí, kdo
by s ním aspoň jednou neputoval. A účastníci
rádi vypravují, jsk vždy okřáli! Podvinec prochá
zel se svým houfem všechna větší města, zasta
voval se v čelnějších chrámech, o každém něco

mu oči, když konečně doputovali až na návrší,
z něhož bylo viděti Prahu, když ji tu matičku
svému houfu ukazoval. A dokládával: »+Acož až
po pobožnosti! To, lidičky, na Vyšehrad, na Vy
šehrad! Tam odtud to je Praha, to je Praha!«
A pak na tom Vyšehradě, když přímo před zvuky
všech ve svitu slunce ranního zaleskly se celé
velebné královské Hradčany, to býval prý, pane,
»"vejklad!a Podvinec ukazoval jednotlivé budovy.
*Ten chrám. to je svatovítský chrám, nejhlavnější
svatyně českého národa. Tam odpočívají králové
čeští, tam spí Karel, vtec vlasti. Ten chrám mnoho
přestál, ale stojí tu veliký, vznešený, co znak
české síly! Byl Bedřich Prus u Prahy, chtěl ho
zničitil Dvaadvacet tisíc bomb, poslouchejte, ho
zeno na Hradčany! Chrám tento kolikráte hořel,
ale oheň byl vždy uhasen. Nezničil Bedřich chrámu
a řekl: «Neměl jsem moc zničit Hradčany, nepo-.
valil jsem chrám Čechů, teď věřím, že i Čechy
nepovalím.« A tak to šlo dále, až všechny vybídl



Časové politické rozmluvy,
(Původní správa zvláštního zpravodaje „Obmovy“.)

II
K. Z Prahy, 26. března.

První má rozmluva došla v politických kru
zích zdejších velkého povšímoutí. Doufám, že ne
menší pozornost vsbudí dnešní drubý projev,
k němuž se mně týž politik dnes oehotně uvolil
a jenž za dnešních poměrů mohl by pro vynikající
politické činitele býti směrodatným. Průběh roz
mluvy dnešní byl následající:

Otázka: Zvítězí-li při nastávajících volbách
na celé čáře Mladočeši, nebude-li tím ohrožena
česká většina na českém sněmě?

Odpověď: Já musím odpověděti,že vlastně
české většiny na sněmu již teď nebylo. Byl
jakýsi přátelský poměr mezi velkostatkářským a
utaročeským klubem a velkostatkáři v mnohých
věcech jevili uznáví hodnou ochotu, podporovati
naše národní požadavky. Ale předce se stalo, že
Jeckdy, a to ve věcech důležitých, jako na př.
v otázce volebního okresu teplického velkostatkáři
s Němci společně hlasovali proti Čechům spojeným.
Avšak mnohem častěji se stalo, že velkostatkáři
svorně s Čechy blasovali.

Jako poslanec národní musím si ovšem přáti,
aby velkostatkářivětší důraznost v podpo
rování našich snab národních a státo
právních jevili, ale nicméně rozvážnýpolitik
1 té podpory, kterou nám velkostatkáři v mnohých
otázkách poskytovali, musí si vážiti. Kdyby Mla
dočeši při volbách na celé čáře zvítězili, bylo b
to dle mého mínění velikou pohromounárodní.
Jako Mladočeši jsou tím vinni, že se koalice na
řlšské radě utvořila proti nám, tak by i na sněmu
koalice protičeská se objevila. Já ovšem jsem

irdáné že by mnozí vynikající velkostatkáři,teří mají pro český národ vřelý cit, nechtěli míti
en činiti 8 tou koalicí. Odatonpili by rozmrzelí
z politického jeviště a stal by se bezpochyby
kompromis s německými velkostatkáři ústavověr
nými, o který již teď pokusy byly činěny, ale
prozatím bez výsledku.

Otázka: Jak se zdá, pokládáte to za chybu
Mladočechů, še nebledí jakéhosi sblížení s velko
statkáři docíliti.

Odpověď: Rozhodně za velikou a osudnou
cbybu mladočeskou to pokládám, že Mladočeši
svým počínáním šlechtu odpuzují od sebe. Odpu
zují ji od sebe nejen svými často „meurvalými
útoky, které ve sněmu i v šurnálech i ve schůzích
politických na ni činí, nýbrš také tím, že jsou
Mladočeši fakticky ve spojení politickém se stra
nou pokrokovou. A to předcenemůže žádný
spravedlivě soudící člověkod šlechty naší žádati,
aby pěstovala styky se živly takovými, v jichž
středu se nalézá O mladinal! Aťprotestují Mla
dočeši sebe úsilovněji proti tomu, že odpovědnost
za skutky Omladiny jim 6e přičítá -—fakticky
aspoň část této odpovědnosti musí nésti, poněvadž
Omladina jest jen důsledkem, ovšem krajním dů
sledkem mladočeského hnutí a poněvadž Mlado
češi nemají dosti mužné odvahy, aby se veřejně,
poctivě a otevřeně Omladiny zřekli! Ostatně žádám,
abyste také toto s rosmluvy naší, kterou jak jste
mi řekl, chcete uveřejniti, sdělil veřejnosti: Já se
tomu velmi divím, že strama, která se nazývá
svobodomyslnou, jenom pro sebe svobodomysl
nost žádá. Já myslím,že pravá a skutočná
svobodomyslnost musítaké jinýmstranám,
které jiné stanovisko dle svého přesvědčení za
ujímají, svobodu a volnost v projevování a hájení
tohoto tanoviska přáti. Rozhodnutí o tom, které
stanovisko je lepší, ná se echati obecenstvu
soudnému. Ale vystupovati s terrorismem Žur
nalistickým nebo parlamentárním a se spoustou
nadávek proti konservativnímu směru šlechty —

O
do svatyně vyšehradské, kde modlil se se svými
„za Boží požehnání celému českému království.“

A tak to bývalo rok co rok přes padesáte
let. Podvinec stárnul, více a více chýlil se k zemi,
ale svatojánská pouť ho vždy vzrušila, pod vlivem
té touby »do Praby, do Prahyl« vždy omládal,
byl jakoby osvěžen. A kdyby snad měl sám jíti,
šel by, putoval by beze rmutu, ale s veselím a
touhou. Jen že ho ovšem Vohrádečtí a poutníci
z okolí samotného nenechali. Říkeli: »Musíme
s našim „Pražákem“ dokud ho méme, kdo, kdo
potom nás tak bude zvát, tak vykládat a kdo ase
s námi pak tak pěkně pomodlí?«

A měl Podvinec vždy svůj houf až do
poslecka.

Sám z Vohrádky byl v Praze jenom dva
krát. A z té dvojí cesty vane taková milá, a jak
již vůbec naznačeno, dětinská přítulnosť k té jeho
„matičce“, že to stojí za poslech.

Poprvé to bylo roku osmačtyřicátého. Známe
ten rok pohnutí všeobecného. [Í na venkově zři
zovány gardy. Podvinec byl první, který se z Vo
brádky přidal ke gardě v městečku. A najednou

»Na pomoc, na pomoc Praze!« Podvinec. přiběhl
k večeru z městečka všecek rozrušen. U večer
ještě na návsi rozkládal o vlastenecké povinnosti
ku Praze. Pak dělal přípravy, jakoby se někam

to če má býti svobodomyslné?! Tomu
nevěřím. Takovéspílání zdá se mi býti spíše do
znáním v slabosti. Pánové svobodomyslní
myslí, že musí hrubých zbraní užiti proti kunser
vativnímu směral

Otázka: Dojdeli k trvalému sloučení Mlado
čechů s frakcí pokrokovou,nebylo by raano dle
podnětu br. Harracha pomýšleti na ntvo
ření nové konservativní strany, kteráby
ve shodě s historickou šl-obtou a za součinnosti
katolického duchovenstva pracovala ke zdravé,
rozumné obrané našcho rosbáraného života ve
řejného? —

Odpověď: To jest otáska velmi nesnadná a
když dnes odpověď dám, vyhratuji si výslovně
další uvažování a dám rozhodnější odpověď jindy.
Především musím se však tázati, zdali mínite
utvoření nové konservativní strany před volbami
aneb po výsledku voleb do sněmu.

Otázka: Otázka má měla ten smysl, zdali
by se na utvoření nové konservativní strany ne
mělo pomýšleti před volbami, když by totiž jiš
před volbami bylo pravděpodobno, ža staro
česká strana podlebne na celé čáře
stráně mladočeské spujené 8 pokrokovou.

Odpověď: Kdyby bylo pravděpodobno, že
staročeská strana posavádní při volbách v znač
nějším počta okresů volebních může zvítězili, ne
radil bych k utvoření nové strany konservativní,
poněvadž by zrolenci strany staročeské beztobo
konservativní úkol plnili a poněvadž by nebylo
radno síly rozptýliti.

Ale ovšem, jaké jsou poměry v tomto
okamžiku, nemám naději, še by posavadní staro
česká strana mobla značnějších úspěchů dobýti
Snad se to podaří ve 4 nebo 5 nebo 6 okreslob
volebních, ale takovýto skrovný úspěch nestojí za
řeč. Já myslím prozatím — ale vybražuji si
opětně vyslovení určitého mínění pro pozdější dobu
— že by radno bylo již před volbami, až budou

měry blíže známy, pomýšleti na utvoření nové
onservativní strany, která by, jak pravíte, byla

ve sbodě s historickou šlechtou a s katolickým
dachovenstvem. — Stýkám se často se zástupci

dra. Mattuše ve vídenských punktacích vzhledem
k organisaci vrchního zemakého soudu obsaženo
jest, není zapomenuto.

Bylo by však velmi osudné, kdyby při vol
bách nastávajících spolu se etaročeskou stranou
měla také konservativní idea v našem národě na

celé čářebýti poražena.Kaldý myslící politik musíuvažovati, jak by taková pobroma, kterou přímo
za národní katastrofa pokládám, mobla býti od
vrácena. Kdyby se utvořila konservativní strana
národní, jejíž kádry by ovšem z nynější staročeské
strany se utvořiti musily a která by od historické
šlechty a od našeho duchovenstva byla podporo
vána, zajisté by | mnozí umírnění muši, kterým
e nyní ve spojeném táboře mladočes
6m a pokrokářském velmi nevolno,

k této straně se přidali. Mob! bych ze své zkuše
nosti jmenovatimnohájména takových nucených
Mladočechů, kteří však k staročeské straně
živou mocí přistoupilinechtějí, ale k nové straně
národní by bned přistoupili. Velmi vděčný úkol
by se při tom naším volkostatkářům nasky
toval, kdyby ba výšisituace stáli. Snad ještě
nikdy pro naši historickou dlechtu nebyla tak

příznivá přležitost, zjednati si velmi závažné a
imponující postavení v našem národě, jako teď,
kdyby totiš se horlivě akce ujala a k utvoření
tákové konservativní strany přispěla. Kdyby takto

nější bídy vyvázl, získala by si zajisté trvalou
zásluhu a spolu také vděčnost našeho národa.

Tím sakončil můj dnešní rozhovor.

(>
chystal. Časně z rána rozezpíval se před křížem
a pak doběhnuv k chaloupce, vyvlekl ze dvorku
trakař, na němž mě] cosi naloženého a obeleného
režným plátnem a ujížděl k městečku — sám
jediný. Těm, kterým včera tak mluvil, rozleželo
se asi v blavě, anebo je nechtěly ženy pustiti.
V městečku přidal se Podvinec k několika odvát
nějším gardistóm. Co to vezeš, ptali se ho. »Jistá
rána,« odpovídal Podvinec úsečně a rozrušen. Když
oddělán režný obal, viděli všichni starý skuse,
z jakých se za starodávna střílívalo. A Podvinec
nadšeně vykládal: »Dédictví, dědictví po příbuz
ném učiteli, byl milovník starých věcí, vynašel
to na starém hradě — vykládal mi o tom, ©o to
dalo práce, než to očistil — a jak z toho i střílel —
a poslouchejte, vyzkoušená věc—jistá rána.« — —
Pak jel s trakařem za gardou.

Jak to s těmi gardami dopadlo, je známo.
Nebude však známo, že, když jedna tlupa po
druhé šmahem se vracela — Podvinee vrátiti se
nechtěl. Povídalo se, Praze že je každá pomoc
marná, ale oa chtěl, chtěl viděti tu máti měst,
jak po dnech bouře vypadá. Hemžilo se všude
vojsko, ale neúbledného venkovana, vezoucího cos
jako v pytli, si nikdo nevšiml. Přivezl Podvinec
svůj „kus“ Praze na pomoc až do středu Prahy.

Potom byl, když domů se vrátil, ve vyšetřo
vání a několikráte k zodpovídání volán, ale když
vše vysvětleno, brso mu dali pokoj.

Pražská kronika.
—a. V Praze, 28. března. (Půr. dopis.)

(Ruch men šivnostnicivem. — Úředníci na rad
mici. — Divadlo Vinohradské. — Žiškovský ra

dikál. — M. Pospíšilova.)

Mezi řemeslnictvem a živnostnictvem rozdmy
chává se zvláštní obrozojící život. Příčinou jebo
jsou ty nad vše zdárné výsledky politické akce
mladočeskýchzástu ců. Dnes jest ovšem modou,
aby byl koždý mladočechem, nechce-li už býti
dokonce pokrokátem, poněvadž pohříchu u nás
velmi rychle nabývají půdy proudy měnivé, jimš
většina vždy smadně podlehá, ne snad s přesvěd
čení, ale z toho jediného důvodu, aby se o Dní
nařeklo, že je zpátečnická. Když však prohlédne,
jako nyní problédá tivnostnictvo, tu sezná, co se
jí slibovalo a co va skutečnosti obdržela ©Bach
mezi řemeslnietvrem povstal v Praze a šíří jej
několik živnostníků, kteří na počátcích rozkvětu
éry mladočeské atáli v první její řadé. Mladočeský
orgán 8 pysměchem hledí na počínání oněch mužů,
leč nám se nezdá akce ta nezdravou Oni mužové
znají velmi dobře wladočeské slabosti a bylo by
jen ku prospěchu řemeslaiotva, kdyby v čas na
klamy, 8 jakými si strana mladočeská 8 řemesini
ctvem zahrává, upozornili. Hlavní zřetel tato frakce
obrátila k paušáláímu rozdělování mandátů do
sněmů. Živnostnictva, jehož je největší dik
tuje se kandidát bez ohledu na to, je-li schopný
či nic. A takovým spůsobem dostali se do repre
sentace mladočeské samé nuly. Pan Sedmidubský,
který zajisté úmysl svůj provede. s jeho věrnými
věc mladočeskou neporazí, ale navrtá do tobo ko
rába slibů notnou díru, takže se přece mnobý
plavčík utopí. Uspořádal již dvě schůze a jak se
dovídáme, pořádati bude i další schůze, na nichž
vždy jednáno býti má o organišaci řemesinictva
bez závislosti na politických stranách. Frakce ta
chce nastoupiti jakýsi přibližný program Alfonsa
Šť stného. Zbožňovaný a patentovaný orgán mla
dočeský má prozatím pro akci tu jen pohrdlivý
úsměv, známe však jiš dobře smýšlení různých
živnostníků a vidíme, že s pohrdlivým úsměvem
tím nesouhlasí.

Úřadoictvona Staroměstské radnici si šeptá...
Dosud potichu rozmlouvá o nadělení městských
pánů radů a obecníchstarších, jímž má se dodati
úřadnictvu kvinkvenálních přídavků. Úřadnictvo
již nyní projevuje svou nespokojenost nad jednot
livými rozbodoutími v tomto směru a poznává
též, že liberální a svobodomyslná minorita mlado
česká na radnici zastoupená ve skutcích svých
není taková, jaká světu na odiv se stavěla.
úřadnictvo dosud jednala jen řečmi, skutkem ni
koliv. Sbor vážených otců města má nyní rozhod
pouti o dvou otázkách úřadoictva se týkajících,se
zvědavostí očekává každý ty konce.)

Vinohradské divadlo stůně na úbytě. Zdá se,
že je nevyléčí ani fiditel Stocký ani jeho drama
turg p. Jan Ladecký. „Česká Stráž“ pojednávajíc
v minulém čísle svém o divadle Vinohradském
napsala, že by divadlo mělo zapotřebí něja
kého dramaturga! A pan Ladeckýnežaluje?
Jeho činnost u Vinohradské areny (prý, jak se
hlásalo, „drahého ého českéhodivadla“) jest
tak úspěšná, že bystrý divadelní recensent ji sni
neznamená? Divadlo prý netáhne-pro nearovnaný

svůj repertoir. Ať44 turg se vzchopí a dáprovést všech svých 12 odmrštěných kusů drama
targem Národního divadla Stroupežnickým, pak
uvidí on i řiditel, jak bude kasa nabita! Ostatně
myslíme, že o divadle Vinohradském mnoho hluku
se nadělalo pro nic za nic. Místnost taková po
stačila by pro obec s několika tizísi obyvatel, ale
nikoliv pro Král. Vinohrady. Vina sklamání musí

přičítati též poněkud na vrub fanfárám vytru

A podruhé byl Podvinec v Praze sám, ten
kráte už ve svém životě vůbec naposledy, když
přišli ti smutní dnové 2. a 5. září 1890. Však
víme, jak šly smutné zprávy po Čechách, že Praha
je oblita proudem vod a te věkovitý kamenný
most Karlův, tento nerozborný, jak se zdálo, pa
mátník dávných dob, se sřítil. Když ta zpráva do
Vohrádky přišls, Podvinec, teď již šedovlasý, lety
ještě více k zemi schnutý stařec, byl chvíli jakoby
bo podrazil. Ztrnul. Po chvíli teprve se Vzpame
toval a dal se do pláče. „Karlův most pryč —
socha svatojénská snad pohřbená i s tím obrem
kamenným —tou stavbou přepevnou, toho všemu
národu milého mostu! Když toho obra to po
valilo — pak co bude z ostatních staveb, co z celé
Prahy ?“ šeptal si a slzy mu stály vočích.

Na druhý den časně ráno poznali Vohrádečtí
podle znění zvonku, že si asi Podvinec na zvo
nění zase zjednal. »Že ho ta zpráva rozrazila,«
mínili; »prosím vás, je starý, tak k té Praze loul,
zástesklo se mu« s myslili, že Podvinec jistě a to
pádem leží.

Ale milý Podvinec byl ješté před slunce
východem zase na cestě a nutil ty staré nohy své
ku Praze. Když se vrátil, vyprávěl chvílemi o ve
škeré té spoustě s pláčem a jen jedno bylo mu
v tom bolu útěchou, še nepovalen světec Jan
Nepomucký, jeho patron, patron vlasti.



bovaným do světa o „Národním domě.“ Při oto
vření jebo mluvil největší státník český dr. He
rold slavnostní řeč, jistý člen spolku českých
spisovatelů „Máj“ napsal k zábavě na to pořádané

pronloy a za pět roků, ne-li ještě dříve, oslavovati seude jubileum trvání Národního domu jako jinde
oslavili jubileum pětiletého trvání obecní stříkačky.
Už se toho ani nemůžeme dočkat! Slavnost neví
daná, proslovy, slavnostní řeč radikální apo slav
nosti řekne druhé město v Čechách dle velikosti,
Žižkov: dosti jsem se již na tebe, okrese Vino
hradský naplatil, chci míti také já ačco pro sebe.
Žižkov domahá se totiž: zřízení zastupitelského
okresu, okresního hejtmanství, střední školy realné
neb gymnasiulní — a zatím nedostává neustále
pic. — Radikál a člen městského zastapi elstra
Žižkovského p. Karásek, jinterpeloval ve schůzí
zastupitelstva starostu p. Fr. Bláhu, je-li pravda,
že účastnil se plesu u místodržitele hr. Fr. Tbuna.
Starosta krátce odpověděl p. Karáskovi, že mu do
toho nic není. Týž radikál podal návrh v zastu
pitelsvu, aby Svatopluk Čech jmenován byl čest

podporován (17 členy zastupitelstva) a odkázán
radě městské. V král. hlav. městě Praze proslavil
se p. dr. V. Škarda, na Žižkovéko lega jeho v ra
dikalismu p. Karásek. Nepošle Svatopluk Čech
městské radé Žižkovské opět předem svou resi
gnaci pa 50 kr. kolku?.

Mařenka Pospischilova vystoupí tedy přece
na Nár. divadle. Hry a dny k oslavě její zvoleny
jsou takto: 1%. dubna „Fedora“ od V. Sardoua,
22. dubna Sudermannův „Domov“, 25. dubna
Wiibrandtova „Aria a Messalina“,27. dubnz Vrch
lického „Noc na Karlšteiné“, 2. květua „Frou-Frou“
Meilhaca a Halévyho.

Co týden dal.
(Politlchko-soclalnírozhledy.)

Zemské volby do sněmu království českého
budí již nyní zájem všeobecný. Také strana staro
česká hotoví se k volebnímu zápasu, Český klub
v Praze konal minulou neděli valnou schůzi, v níž
dr. Sole vzhledem ku příštím volbám prohlásil:
„Se vším úsilím pomocí organisace na venkově i
v Praze musíme se snažiti o to, aby naše
država nejen zůstala nezkrácena,
ale 1 pokud možno, 8e rozmnožila.
Požadavky, které klademe, jsou dosti skromné.
Máme na sněmu 32 mandátů i je zajisté povinností
naší,abycbom se snažili tyto mandáty
zachovati. Vždyť při předešlých volbách do
říšské rady obdržela strana naše 40 procent hlasů.

. Strana, která representuje 40 procent, má budouc
nost, jest potřebí jen, aby si vědoma byla úkolu,
který v národě plniti ma“. Při volbé nového vý
boru byi za starostu klubu zvolen dr. Sole, do
výboru zvolea také dr. Bedř. kn. Schwarzenberg.

O berní opravě vleče se na řišské radě ro
kování loudavě dái. Do velkonočních svátků bude
sotva projednána první část daň výdélková. Jed
nání toto přerušeno byle nyní debatoa o daiším
prozatímném rozpočtu.

V církevně-politickém boji utrpěla uherská
vláda Bánffyho nenadálou porážku. Při jednání o
zbývajících církevně-politických předlohách zamítla
sněmovna magnátův ustanovení vládní předlohy
o bezvyznání; změněné předloba byla pak minulou
sobotu přijata. Ale za to byla pak l1I8 proti
112 hlasům zamítputa další předloba o vyznání
židovakém. Je tedy Bánffy dnes tam, kde byl přes
rokem Wekerle — na holičkách.

Podtatranské město Nitra bylo nyní jmeno
váno ve všech novinách V tamnéjším okresu vo
lebním byla totik katolická oposice všemožnými

Potom přišel sychravý podzím, zima — a
o Podvincovi se povídalo, že schází, pokašlává
a ztrácí se vůčihledé,

vJara nedočká,« řikali lidé.
poslední mu asi dodala.«

»Ta cesta jeho

Ale dnčekal se jara. Ve svatojánský den
roku 180: skonal tiše, odevzdaně, s úsmevem na
rtech svych. Nedočekal se toho, aby v ten rok
o pouti svatojánské mohl pomodliti se za tu vlast
svou tam ve svatyních pražských, za tu vlasť a
národ svůj, jenž v tom roku zahajoval den ví
tězný příčinlivosti, práce a důmyslu svého, ale
dočekal se aspoň dne blahostného pro veškerý
národ nás — a úsměv té blahosti obestřel tvář
ve skonu posledním, když duše jeho ubírala se
na pouť nejdelší, k těm výšinám, kam tak často
a rád své vzdechy a prosby vysýlal. — — —

Podal jsem tuto několik črt ze života pro
stého českého člověka. A naznačil jsem, proč měli
ho mnozí rádi a proč něktetí našli pro ného také
i svůj úsmešek. Míním, že dobře by bylo, kdyby
měl každý český člověk u nás tolik vřelého citu
pro tu máti českých měst a ovšem tím pro vlasť
celou, jako ho měl tolik a tolik ten —- »modlit
bičkář«, jehož lidé dobře smýšlející nazývali «Vo
hrádeckým Pražákem«.

pásilnostmi odpuzena od voleb a za zvoleného
poslance prohlášen vládní kaadidát Látkocsy. Ni
transké ukrutnosti byly však vzaty na přetřes ve
sněmovně a vláda se přece trochu zastyděla, její
kandidát vzdal se nitranského mandátu.

Kolem Bismarka točí se nyní celý německý
svět. Osudesáté narozeniny bývalého kancléře vy
volaly již celou řadu demonstrací. Na říáském
sněmé německém byl 163 proti 140 hlasům za
mítnut návrh, aby sném dne 1. dubua Bismarkovi
blahopfál. Usnesení toto pobněvalo císaře Viléma,
jenž bned Bismarkovi telegraficky sdělil „své
nejhlubší rozbořčení nad usnesením říšského sně
mu“. Očekává se nyní rozpuštění sněmu. Cesař
Vilém za tím odebral se do Friedrichsruhbe, kde
sám Bismarkovi blahopřál jmenem armády.

Ve Španělsku seslavil nové ministerstvo Ca
novas de Castillo; bude to vláda Konservativní,
nynější sněmovna bude nejepíše rozpuštěna.

Zvěsti z východních Čech.
Kralohradecké novinky.

Jednota katolických tovaryšů měla
v poadělí o 6. hod. ranní společnou sv. zpověď
v chrámu P. Marie, načež vup. dr. Ruth sloužil
sr. mši v kapli av. Josefa, kdež členové jednoty
přistoupili ke sv. přijímání. — Dne 2. t. m. odp.
přednášel v jednotě dp. Černý. Postní konference
konají se vždy v pondělí o 8. bod. večer ve spol
kových místnostech,

Cirkevní missie ctih. O0. Redemptoristů
konati se budou v Novém Hradci Kr. od 31. t. m.
do 9. dubna.

Hromada pomocniků přidruhémživnost.
společenstvu v Hradci Kr. konati bude v neděli,
dne 7. dubva o 2. hod. odpol. v místnostech živ
nostensko čtenářské jednoty řádnou valnou schůzi,
v níž prodány budou různé zprávy a. provedeny
volby funkcionářů. Členové zvou se k hojné účasti.

Jako dvě bilé vrány v černémhejné div
ných a jinačích kusů cizích zjevily se konečně
tento týden na repertoirnv městském divadle
Klicperově dra české kusy: Subrtův „Jun Výrava“
sehrán dane24 t. m., Smetanova „Prodaná nevěsta“
hráti se má zítra. To zaznamenáváme 8 povdě
kem, pro rozmanitou směs cizí je Škoda imísta
v listě vašem zrovna tak, jako — v českém di
vadle Klicperově.

Podpůrný spolek pro propuštěnétreatanrekoná dae 31. t. m. dopol.v zasedací síni krajského
souda valnou hromadu, při víž budou podány
zprávy a projedná se změna stanov.

Veřejná zkouška čáků hospodářskéškoly
zinní na Kuklenách konala se dne 28. t. m. dop.
v místnostech školního domu za dest bojného
účastenství

Osobní. Ctihodná sestra Eudoxie Nacht
maanová, která po řada let výdatně působila v
Hradci Králové, odebrala se v těchto dnech do
Kladna, kde nastoupila místo učitelky na měšťan.
dívčí škoie. Odcházející byla jednou z nejschoj
vnějších učitelek v našem městě, kdež zdárně vy
chovala mnobo bývalých žaček svých; na novém
působišti doděláse“ zajisté neméné platných vý
sledků. ,

Mužský odbor Ustř. Matice školské
v Hradci králové koná v neděli, dne 31. března
t. r. řádnou valnou hromádu v zasedací síni měst.
rady. Program: 1. Zpráva jednatele, pokladníka a
revisorů účtů. 2. Volba nových funkcionářů pro
rok 1895. 3. Volné návrby. K valné hromadě
mají přístup všichní členové odboru, kteří přispí
vají I zlatým ročně do pokladny odboru. Valná
hromada počne o 10. dopoledne.

Generální porota výstavy lospodářské,
průmyslové a národopisné v Hradci Král. v r. 1804
pořádané vyzoamenala pp. Caivase Em, | vo
řáčka Jos., Kccinu Jos., Košťála Jos., Marii
Sturmovou a Součka Jindf. čestnou medailí
spolupracovnickou za ochotné obstarání prodeje
vstupenek výstavních.

Pokroutky a pilulky. „Ci siamo e ci re
steremo|“ (Zde jsme a zde zůstaneme!) — to
pravil Viktor Emanuel při vstapu na Kapitol a
my bychom až mohli říci něco podobného. Zde
jsme a zůstaneme, vytrváme, vždyť už dues po
čítá se s námi všude. Kdo viděl ten hon a shoa
po našem prvním čísle, nebude nám vykládati za
neskromnosť, když sami zmiňujeme se nejprv
o této události nyní nejvíce a všeobecně přetřá
sané. AČ už k vážnému povšimnutí mícbáse také
pouhá zvědavost, k opravdovému zájmu také trochu
zloby, nám stačí, že bladina místní veřejnosti rá
zem rozčeřila se pro nás. A na té pojednou po
hnaté hladině dělají se již krahy kolem nás, kruňy
Širší a širší, v nichž příboj vln odporných ztráceti
se bude jako rmutná voda Orlice v širokém toku
labském . . . Zpozorovali jsme při tom místním
rozrucbu již i trochu kalu a jakkoli nás malicberná
zloba nijak neznepokojuje, zmiňujeme se v zájmu
veřejném o té stinné stránce, kterou. jsme ve
společenském vystupování již viděli. Není jistě
ke cti nikomu, kdo nezná nebo nedbá příkazu
společenské slušnosti a snášelivosti, která vyžaduje,
aby každý tlumočil své přesvědčení apůsubem váž
ným, aby ve veřejném životě slnšně, čestně, mužně
čelil odpůrci a nebrojil proti němu nezdvořilosti,

přezdíváním, spíláním. To nejméně se sluší na lidi,
kteří si přejí považováni býti za vzdělané, a
proto zcela taktně a slušné některým mladým,
v Hradci se vzdělávajícím pánům, kteří společenský
takt dost nezachovávají, radíme: Učte se slušněj
šími býti! . . . A ještě jiný zjev ukázal se nám,
sotva jsme se přiblásili k světu | Dřív o Hradec
nezavadil dlouho nikdo a teď najednou hned ně
kolik redakcí zabořelo láskou k Hradci. V Chru
dimi, Král. Dvoře a jiade krmí nyní redaktoři
savé nebobé čtenáře atále jen bradeckými — řízky.
Řežou totiž ti jejich hradečtí dopisovatelé lo všebo
a kdežto dříve po celý čas v wěstě nušem sami
nenapravovali. oezlepšovali nic, teď náhle tu vidí
samou špatnost, z čisté lásky k Hradci dělají tou
jinde nečistou ostudu Politický spolek, obecní za
stupitelstvo, starostové z okoli, spolky mužské i
ženské, lidé velcí i malí, každý a všichni jsou
a ještě prý budou biti, všecko napořád bude se
řezáno. Smělí ti harcovníci mají dle toho kuráže
dost, jen že je při tom jeden velký háček: po
krokoví hlasatelé rozbroje totiž brojí ve zbroji
prastaré — řízní t bojovníci jsou zakukleni, jsou
v úkrytu, jsou to rytífi boz bázně a jména! Když
sami tak zatracují vše staré, proč nebojují po
novém způsobu, 8 otevřeným hledím: ... Ale
to jsou jen tak vedlejší přeháůkv, které se k nám
dostavily s jarem. A jaro přinese nám ješte
jiných novinek dost. Především čilý stavební ruch,
jenž oa troskách hradeb zbuduje té naší zakleté
princezně bradecké nové paláce, 8 rozvojem do
staví se volnost, s čerstvým vzduchem svěžest,
s rozkvětem lepší poméry vezdejší. Jen aby všeho
v naší metropoli českého východu nebyla vykořistěvo
proti nám. Právě tento týden máme tu vážné na
pomenutí. Na velkém náměstí je pojednou zavřen
velký závod české nirmy Em. Marba -— český zů
vod padá a zatím všude po Hradci rozšiřují a
množí se firmy nečeské . . . Toť povážlivý zjev,
tof pro české obchodníky a živnostníky v Hradci
pilulka přehořká — kde na to vzíti bonem po
krontku nějakou“ Začal jsem slovy prvního krále
italského, koním beslem čelného politika českého:
„Svůj k svému a vždy dle pravdy'“ ...

V záležitosti Suchodolu počne ine 5.
dubna u krajského soudu v Hradci Králové pře
líčení proti Kristiné Rinslové a asi. 13 jejím 0
bráncům, kteří v Suchodole protivih se Četnictsu
Přelíčení potrvá nekolik dní.

Dopisy.
Z České Skalice, 26. března.Včelačský

spolek pro okres Česko-skalieký konal první valnou
hromadu dne 23. března odpoledne v hostinci paní
Bartoničkové v České Skalici. Po zprávé prozatímního
jednatele p. Rolčíka vykonána volba definitivního vý
boru. Za předsedu zvolen vdp, Fr. Vecka, bisk. vik.
sekretář a farář v Ueské Skalici. Za místopřed-vdu
p. Šichan, rolník z Jesenicea za jednatele p, Kolčík,
říd. učitel v Třebešově, za pokladníka p. Honzu. mů
šťau a obchodník v C. Skalici. Do výboru zvolení
pánové: Foreth z České Skalice, Špatenka 7 Chlí
stova, Rydl ze Žernova, Kabrle ze Svinišťan a Iorák
ze Světlé Spolek čítá 22 členy. Roční přispěvek ob
náší 1 zl., začež dostávají člonové časopis „('oský
Včelař.“ | Spolek jest členem. zemského. ústředního
spolku včelařského pro království české v Praze.

Z Kutné Hory. 74 předsednictví dra. V.
Bruny ustavila se zde v posledních dnech. „Jednota
občanů kutnoborských,“ z jejíž provolání právě vy
šlého | vyjimáme tento povšímnutí hodný projev:
„Majíce nezvratné přesvědčení, že víra a
nábožeuství jsou základnými kameny a
nezbytnými oporami obce, státu a řádů
společenských, budeme je chovati v ucti
vosti a proti tnpení a snižováníje hájiti.
Také otázkami politickými, které mají význam aktu
ulní a ráz všeobecný, chceme se zabývati a tím k roz“
šiřavání správných názorů a. vědomostí politických
napomabati. Zvláštní péče důkladných porad a úvah
předmětem chceme učiniti otázky sociální. Vychá
rejice z tobo názoru, že společenské řády od staletí
utvořené beze škody a pohromy nezbytné pro všecky
útvary, v nichž společnosť lidská se soustřeďuje, rá
zem a najednou převráceny, neb jak tomu valná část
lidf chce, rozvráceny býti nesmí, budeme se svědo
mitě a vytrvale o to snažiti, aby to, co dobrého
v nich jest bylo zachováno a chráněno před rozvraty,
co opravy potřebuje, aby bylo opraveno a zlepšeno
a 70 jest, sbnilého a spuchřelého, aby bylo vymstěno,

společenských řádů poradou a skutkem napomálati.“
Přejeme jednotě ve vážné práci hojný zdar.

Z Cihošti u Ledče. V Cíhošt nedávno cdbyvaly se
volby obecní a o výsledku jejich jest záslužno podat zprávu,
puněvajž jsou snad újedinělým zjevem+ ce'ém kra;i našem,
ba snad v celém českém království. Cihošt jest převáznou
většinou katolická, z jino črců jest k volbí oprávnén“ pouze
pět protestantů a jeden žid. A jaký byl výsledek, letošní
volby: Do devítičlenného vyberu obecního, zvolení byli
čtvří protestanti, jeden žid a teprve ostatní (tyii MIsta ně
chali si katolici pro sebe. K faktu tomu není treba Za Iných
úvah připojovati.

4 Červ, Peček, 25. března. /S.hoze at3| spolku
»Svornosťe) Dne 17. ©. m. kanal katol. spolek »Nvornosta
měsíční schůzi. Ač počasí nebylo přiznivé, byla přeče n r8t=
nost spolková přeplnéna. Schůzi zahájil místopředseda, ©běs
tavý stavitel p. Ant Dajby ch pozdravem a sdíln Zo73vy
spolkové. Na 10 ujal se slova milený, predšela spoko dp.
Jan Záruba, aby pojednal © otázsz „Ulorék a nahožení
strí“. Ve sté promyšleré, ducheplné ře. která s eh 8



napjátou pozorlivostí sledována a četnými příklady ze života
vzatými oživena byla, vysvětlil poměrtento, z byl bouř
livým potleskemodměněn . Stručný obsah této poučné před

y jest: Dnešní doby nepravdu za pravdu prohladovatí
hledí ti, kteří se za moudré, pokročilé a osvícené dle této
moudrosti považují,nebof u nich skutečně ta nejsvětější
pravda za lež se vydává, te nejhrubší lež pravdou se nazývá.
Pravda Boží tmou se jmenuje, lež ďábelská světlem, život

podle Boba spořádaný zpátečnictvím, život bez Boha porokem.Tisk nevěreckýv pravdězrubujea otravujelidstvo.
Zkáza dostupuje takového vrchole, že tiskem to nejsvětější,
Bůh a náboženství se hanobí a lid o nejdražší poklad se

připravuje. sAni Boha, „ni pána,« hlásají jedni a druzí »náoženství je věcí soukromou.« V podstatě jsou oba výroky
stejné, nebo drží se zásady: »Nevěř a na náboženství ně
dbej!l« Kdo zapírá víru v Boha a potřebu náboženství, ten
zapřel důstojnost lidskou. Nejpřednější dary, které povzaáší
člověka nad zvíře jsou: rozum, svědomí a srdce. Tyto
všecky vlastnosti zvěstují Bobe a náboženství a všecky tři
vědou k víře a náboženství. Rečník poukázal na katolické
spolky, které na základě náboženství a spravedlnosti se or
Genisují a ukončil: Snaze katol. spolku žehnej Bůh! — Při
volných návrzích rozproudil se čilý rozhovor, kterého zvláště
eúčastoil se vdp. Ant. Dvořák, bisk. sckretář, jenž věnoval
na pořízení praporu spolkového větší částku peněžitou; jeho
příkladu hned následoval p. stavitel a dp předseda i sebralo
se přes dvacet zlatých. Členů má spolek nyní 1to.

—ob.Z Chrudimi, 25.břerna.(Učitelský ústav
pro ženské.) Nejnovějšíudalosti, o níš se vede stále
čilý roshovor, jest u nás, že ptedagogium školských se
ster řádu sv. Františka stane se zds skutečností. Stero
čeští otcové města (Mladočeši posýlsjí u nás dc*rky na
skušonvu buď do Vídoě nebo do klášterů německých) do
mábali se povolení pro ústav podobný poláváním žádostí
i deputacemi po celá skoro dvě léta, ale olporědi do
stávalo ss jim stále vybýbavé, až nedárma) překvapení
byli povolením, jshož dostelo se ne jim, ale ctihod. se
strám vo Slatinanech, ješ učinily návrh, že by ústav tento
saložily v městě našem. O příznivém vyřízení své dádosti
věděly zajisté již před Vánsčními svátky, neboť přeložily
tenkrát ústav ze Slatinan k ném do doleních místností
domu p. stavitele Tomáška, kde so nyní vyučuje. Pod:
mínky, jek sestry městské radě kladly, byly dvě a sice:
baď aby město svým nákladem badovu postavilo a ka
pitál s úroky že by se mu ve 30 letech oplatil, neb aby
poskytlo zdarma příhodaý pozemek, byt pro skolníke a
potřebny kapitál zaračilo hypotekárně ns tak dlouho, do
kud by eplacen nebyl. Na podmínby tyto nemoblo však
město přistoupiti a tak po vzájemném dohojnstí se bylo
v obecním zastupitelstvu odhlasován?, aby vyplácela se
po 50 let subvence ve výši 8.0)0 z!. Bulova, jak se do
vídáme, má býti rossáblá; uprostřed bude státi volká
kaple, která by pojmula asi 600 osob s po obou jsjí
stranách křídla budov s místnostmi pro ústav ku vsdě
lávání učitelek industriálních a pro školy obecné, troj
třídní škola cvičná, opatrorna, iaternát, refektáře, byt
pro ředitele atd., oož bu le vyžalovati náklad as 180.000 sl.
Be stavbou má se sapočíti již příštím létem; místo, kd3
stavba se bude prováděti, dosui však není určeno a
proskakají růsné domačaky. Zojímavým bylo, jak zacho
vali se při hlesování v příčině povolení subvence naší
Mladočeši a radikálové, kteří jsou vidy proti všemu, 00
dle jejich minění sapáchá „klerikalismem“. Jeden nej
kuorážnější a nsjóervenější, sotra pronesl několík slov
proti „kláštsru“ e jeptiškám, (sám má dcera n: vsdělání
ve Vídni) utich! ihnsd, když připomsnul mu bodrý jedea
občan něco o jeptiškách, boje se, a“y ss ma máslo mi
hlavě nerozhřálo. Jiní opět jsou Mladočechy, radikály a
vším možaým, dokad to nic nestojí ansbo nenjkodí jim
te v kapse. Jeden ma př., jenž mí kus pole, které by
se hodilo dle jeho zdání pro stevbu ptedagogie, mičel
jako pěna, ačkoiv jindy vidí ve všem všuly vydaní sy
tečná — tentokrát hlasoval s ostatními o st) dest. Ač
jest tomu přes 14 dní, co subrence byla odblasování a
co je jisto. ži ústav v Ubrudimi bude, přece jsště stále
čeří sáležitost ta hladinu naišeh> tichého, až mrtvého
rybníku veřojaosti; všude opět a opět vyslovují se různé
náhledy, jichž většina sh>daje se v tom, že ptedigog am
bude pro město naše užitečným, ano dobrodiním. Hrstka
Mladočecbů kárá nyní sa to svého řečníka, (nejeplš. te
to obodas při příštích volbách olnesej, že tak sbaběl:
utekl z bojstě proti „klášteru“, který bude prý hanbou
jich všecb; těch všakje jan několik, ostatní vidí v ústava
prospěchměstaa přidávajíse rozamněke straněstarých.
— Průmyslové museum pra východníČechy v
Chrudimi uspořádá o evátcích velikonočních odbornon
výstava modelů, které zapůjčí ž vnostensko-hygiesické
museam ve Vídni. Výstavy takové odbývány doposud
v Čechách pouze dvě, a sice v Liberci s Kolíně, a proto
doafá sprára průmyslového musea, že s> nejen zdejším
odborným krubům, ale i oalému okoli zavděčí, ježto se
takto poskytne všsm, kdož se o nová zařízení a opatřaní
zajímají, příležitost seznámenís těmito. Vystava bude
bes vatupnéhbo. Kdož by se mimo to výstavy hudďmodelem
neb výkresem súčastniti chtěl, nechť přiblusí ss u správy
musejsí.— Spolek ka podporování propučště
ných trestanců obvodukrajského souduv Chralimi
koná řádnou valnon hromadu dae 31. března odpoledne
ve 2 bodiny v sále krajského soadu v Chradimi. K této
valné bromadě se všichni členové spolka zvou; pikli
se potřebný počet členů nesejde, odbývati ee bude valná
hromada téhož das o 8. hodině odpoledaí bez ohledu
na potřebný počet členů. Program valné hramady jsst:
1. Schválení zprávy výbora o půssbaosti spolkové, jskož
i o správě jmění v aplynulém roce. 2. Ustanovení roz
počtu na rokepolkový 1893. 3. Volba výboru spolkového,
4. Volné návrby členův.

(Jednota katolických tovaryšů.) Jakokaž
doročně, tak i letos oslavila Jednota katoliceých tovaryšů
svátek sv. Josefa, patrona to řemes'níků, důstojným způso
bem. Dopoledne súčastnil se apolek v plném počtu s pra
porem slavných služeb Božích o 9. hodině v arciděkanském
chrámu Páně a večer uspořádal ve spolkových místnostech
v sále hostince p. Cabicara pro své členy a příznivce spalku
přátelský večírek, jenž byl rovněž v počtu obstojním —
přihlédne -Ji se k tomu, že byl všední den a mimo t>, že
mešká zde divadelní spalečnost — navštíven. Na program
nalezala se jednoaktová veselohra „Jen samá possie«, v níž
hráli a vesměs statně se drželi slečny Musilova, Elgartovi
a Kmoškova a pp. Choura, Jírek, Hájek, Dachovský a He
rold. Před tím přednesla sl, Kmoškova legendu o svatém
Josefu. Po divadle přečetlpředseda dp. katecheta Liebich
úryvek básně »Sníhe oj SvatoplukaČecha, jež byla předeš
lého roku otištěna ve »Květezh«. Později pax pobavil nás
p. J. Gallat společné s panem Konrádem několika pěkně
provedenými a povedenými komickými výstupy, jež hodily
se na místní poměry. Ku konci představil se nám ještě p.
Óhl jako »fešný Pepa=. Výstupy provázel kvintet p. Chme
Vxa.Zábava byla nenucení, přítelská a potrvala dlnuho da noci

—j— Z Náchoda, 31. března. Katolický vadělé.
vací spolek dělníků „Svornost“ odeslal na Národopissu
výstavu do Prahy stručné ové dějiny, s niohž tato vyjí
máme: Spolek saložen dme 1. ledna 1873. Úbelem jeho
jest: vadělávati členy ve vědění pro život potřebném,
me základě opisů a časopisů katolických neb takových
knih poučných a zábavných, které nečelíproti víře kato
lické, hlavněvšak zjsdnárati zásadám víry katolické v
životě veřejném i soukromoém nálešíté platnosti, dále
chudé a nemocné členy podporovat. Členů při založení
bylo 20, kterýžto pojet během drou robů varostl ns 233.
Spolek konal 3 valné hromady, 26 členských a tolikéž
výborových schůsí do kono» roku 1894. Předuůšek pouč
ných pořádel v místě 44 a mimo ty: 9 v Hronově, tři
v Úpici, 3 w Dobrušce, 2 Červeném Kostelci, 2 v Rokyt
níka, 2 v České Čermě. Spolková knihorns číté 360
svasků © půjčeno 1400krét. Odbory shízeny jsou tři:
pěvecký, sábavní a řečnícký. Podpary nemocným člsnům
poskytnuto 80 sl., podpory na cestovné členům spolku a
a přicestoralým celkem 4: sl. Spolek řídí si prap>r v ceně
350 ul., stal se zakládujícím člemem družstva „Vlwst“
s vkladem 50 zl., členem „Očdictví Ma ičtých“ s vkladem
5 sl., Padným členem jednoty pro vystavení novéh> ko
stels sv. Vavřince v Náchodě s vkladem 50 sl Spolek
sáčastnil «+ deputací slavnosti ověsení praporů: v Hum
poloi, v Třebe:horicích v Hradoi Králové, v Hrono-ě,
při nastolaní J. M. biskupa Edacrda Jano v Hradci Kr.,
ejssda katolických dělníků v Litomyšli, eletu katolických
jeloot v Červeném K-atelci. Prvým čestným členemjmes
nován valnou hromadou dne 7. říjaa 1834 J. M. Eluerd
Jan Nep. Brynych, biskup Kralohradecký. Spolek sařídil
flislka ka prodeji dělnických morn s porolením mís'o
držiteletví v Praze se dane 8. listopsdu 1893 a prodá es
novin ročad2460 exemplářů; odebírají se: „Vlast“, „Zá
bavy večsrní“, „Hlasy kat. tisku“, „Obrani“, „Anežca“,
+Váolav“, „Lidmila“, „KHž“ a „Maria“ (p 180 exempl.),
„Český Východ“, „Večerní Noriny“. „Čech“, „Dělniocé
Noviny“, „Dilník“, „Obecné Noviny“, „Zájmy dálaictva“,
„Práce“, „Obrana Práce“, „Slova Pravdy“, „Lilie ov
Josefa“, „Zahrádka se. Františka“, čisoré brožary, tak
že přiblížaš spočítáno, byl) v roce 1894 na nichodské
dachovní osadě rozšířen) mezi lid 43.468 ex *mplářů ko
toloká četby. Vidíme,že jedro lide není dosud stažen,
áe lid rád sáhne po novinách 'a opisech v duchu kato
lickém pesných.

(Vznešený dar.) Jeho MilostNejdůstojnějšíPán
Eduard Jan Neo. Brynych, biskup kralohradecký daroval
katolickému vzdělávacímu spolku dělníků »Srornost« v Ná
chodě 50 zl. Nejdůstojnějímu dárci a šlechetnému přízaivci
katolického dělnictva vzdává srdečné oZaplať Bůhle« Výbor
„Svornosti“.

V—Š.Z Jičína, 25. břesna. Minuléhoroku r době
růlk, jež tak rád pěstoval, sesnal Frent, R'eger, městský
lékař v Že'eznici a neš minul rok, dne 11. t m. semřel
cís. rada MUDr. Gustav Kuk ulav Jičíaš. Oba proslalí
snamenitou lékařskou praxí Aa prení žil v zátiší byli
přece oba vyhledávání z nejvsdáleněšího oko'í | Mnoho
jest t>oh, kteří srdejní připomíaejí si jednoho neb? ara

mistrů lékořekých. Pohřeb obou svěddil o nezměrné úotě,
jaké těšili se sa reločinnéh> a zdérnéh: svého působení.
— Pronájem stavby měšť nskó štoly v Jičíně | proveden
14. tm. Nejnižš ofertu podal stavitel Mareš; oslovil
s rospočtové částky 12 a půl proc — Pan Ferd. Ma
cháček, Feditel o. k. ústava učitelského v Jičíně, k'erý

neméně i o dorost učitelský vůbec a svláště o sdejší
učitelský ústav, naboť jeho páší sařizen a upřaren tak,
že jes: vzorem ústavům podobným, Lloašíce 6e svými
četnými přítel; a míní trvale usídliti se v Českých Bu
dějsvicích. Dne 16 tt m. (v sobotu) uvpořádán ma ku
poctě a n1 rozloučenou v hostinci „U Pinků“ přítelský

večírek, pří kterém sošel nede ep nečnosti Jidínské— Občanská záložna v Bělobradě mí v norém
výbo-u předsedou vdo. foráře a biskapského vikáře J.
Sohusla. Je viděti, jiké oblibě se těší vdp. Sehnal v pro
slulém tom lisaňském místě a okoli — Velebný pán A.
Máka daroval knihovně ve Stružaici. ve oré rodné
vísce nově založené, 100 knih v osně 80sl.

—a Ze Solnice. 35.bř.(Ako.škrobárna.) Čilý
hosp>dářskýspolekpro okres rychnovský dal podnět, aby
se vážně uvažovalo o tom, zde nebyl: by na prospěch
v nyoější krisi hospodářské pomoci hospodářům našim
v podhoří výbidaým sponěžením bramborů. oož jedině
však umožňoje sřísení průmyslového sávedu čškrobárny.
O zřísení této již dávno mlavilo se sejméns v Balaici,
neboť zvliště Solnice mi množství jsk obeoní tak i son
kromě půdy k pěstování bramborů příhodné. Proto snaží
se občaně solaičtí, aby škrabírní byle postavena v Bol
nici. Při jedaání o táto zálažitostí v hospo lářském spolku
obeo solnická učinila nabídku, že podtoupí za běžnou
cenu pozemek (škrobírní by podle věeh> měle státi na
obsoní louce nad Lítoch'ébkou)a dodá stavební matsriál
a že zi to převezme 100 až 140 padesáti slatových ak=
cil (při dřívějším jednání s'fbeno, že se oboí odsbéte
akcií za 900 zlatých), sa něš činiti bude návrh na di=
vi lendy ze ziska teprvé p> 5 letech p> zohájení práce
ve škrobá-né. Také soukromníci se Solnice a okolí uro=
lili se státi akcionáři budoucího toboto podniku | Obso
Bolatice a s3akramí apisovatelé upsa'i doposud 300 pas
desáti zlatových akcií. Ten*o počet ale jest dalsko ještě
nedostatečný. Na solniskou obso se tedy vznáší žilod,
aby pokročila vstříc tomu podaiku jejtě přísnivěji. Oršem
mísli býti střeliskem tohoto nového průmyslu hospodáte
ského, jes“ na ní jsn, aby pokul můts a pokud ču,
příznivé pro 6eb> situice ponši'a. A to boz. obětavosti,
c) motno největší nepůjde.

Mfsatoobvodního lékaře pro Solnicia okolí
konečně obsazeno. Od smrti MUDra. J. Kunze byl obvod

solnický, zejm*na keď i provisovní I“kař, pan MUDr. F.Dohnálek se místa svého vzdal, jako osiřely. Vtěchto dnech
tedy obsazeno konečaí místo to a obrodaím lékařem byl
ve schůzi okresního zastupitelstva zvolen p. MUDr. Ant.
Mojžíš Nastoupil ve svůj úřad dnem 18. března.

—l Z Rychnova n. Kn. 326.března. (Před=
náška 8t Vráza) Taristický odbor pro Rychnovs
okolí má (tu záslaho, že slovatný oestovatel poříčím
Orinoka, SL Vrás také i v Rychnově o svých cestéch
přednášeti 69volil. Přejníška tato koninů dne 17. £ m.
o 5. bo3. odpolední shromáždila valný počet poslaohačstva
všech vrstev spo'eůnosti Rychnova i okolí v prostorný
sá! hotelu „Pachweln.“ Účastenství bylo snačné. Možno
Ficl, že každý byl uspskojen, ano proputelo, 1 nadšení
Pro cestovatele po 14 lézech oplt do vlisti zavítavšího.
B'anko Vrás připoutal k sobě mysle všech již svým mís

lým ujovem, účisf pro néh> pak rostla mezi přednáškou
čim dále tím více. Cestovatel Vras p edelší pynnou če
štinou nezalrhuje, jako jeme měli přiležitosť o tom te
přesvělóiti u j'néh> cestovatele, líčení jeh> js přímo po
etické a dovede u vyprávění vážní vetkatí i, ptipady
rownmarné. Nenmiraje poslachsče n odborníka učenými
výklady, ale vypráv: o skušsnostech srých tak přípsdaě,
že to bárí všecany. A přetom přece si můžeme utvořiti
obrázek o svířectvu, rostiiních, pteotvu a bmyzu kras
jiny, kudy keáčsl a o zryvích lidí, mezi nimiž šil. Než
slyšeli jsme jiného nasli jelna ohvalu o přednášce, a
bylo řečeno. če předstible i nejlépe psaný oestopie.
Staako Vráz jako vřels byl uvítán pří sečitka předaášky,
tak vší poobvalou byl sabrnat, když ukomahl. Turistický
odbsr na počest jeho nepotádal spolednou vašeři v „Ob
danské besedé“, při níč a po níž rosprvudile se vejíce
animovaná zábava.

Natrati místní dráhy Rychnov-Solnice
Častolovice chystajíse v jízdnímřáduod jarního ob
dobí počínaje nikteré zmjay, jež podle všeho jak cestova
telům od Solnice a Rychnova, tak £ 01 stani: severozápadní
dráhy budou vhod. Chystá se změna řádu jak ranních vlaků,
tak i večerních. Z:jmena bude spojení k vlaku, který od
Hredce dojíždí v 10 hodin do Častolovic. Tak bude možno
Cestu do Prahy a zpět vykonati jedním dnem. Změnu wuuví
t jí také Cestovatelé od Praby a Hradce, neboť bývalo | ne
milé mnobým, žs přijedše večerním vlakem do Čestolovic,
měli čekati na vlsk k Rychnovu až do druhého dne. Letním
navětěvovatelům Rychnova a jeho Studánky a vůbec výlet
níkům do hor Orlických přijde změna ta také vhod. Nynější
jízdní řád na trati Čestolovice-Rychnov-Solnice byla asi to
jediné, nač slýchali jsme stížnosti z mnohých stran.

Nové ložisko uhelnéř Od hor Krkonošských
dochází nás zpráva, že na pozšmcích panského statečku
Bedřichova (Fridrichsw ald) pruskou společností zakoupených,
začalo se pátrati po uhlí a jest prý naděje, že snad odkryto
bule dosti vydatné ložisko. Tou nadějí ovšem kojí se oby
vatelé tamní krajiny a okolí doufejíce, že tento jakoby za
pomenutý kout naší vlasti obživne, ale není dosud jistoty
o celkovém zdaru a veškeré skrovné úkazy uhlí dosud ne
rozhodují. Také v tom případí, že by uhlí sc vyaašlo, dlužno
uvážiti, že pozsmky jsou v rukách oruských a území zmí
něné k Prusku tak přilehá, že by obchod s těží rožeinul se
na stran! české. — Jest s těmito také věru hraničnými
osadami a ostatním podhořím českým velmi nepřiznivé spo
jení. To Prušáci na tét straně hvenicjsou v tom o mnoho
lépe:—Obtěžován( obecenstva tulák y.'Jakmilc
zima jen trochu polevila, rozplyzují se po venkově ti, kteří
mohou:e pracovati nechtí e spolehají jenom na dobromysl
nost lili spořádaných. V t»n ohledu snad nejhůře jest
v podhotí orilckém. V samém Rychnově, kde přece mohou
si pom aci, ozývají s: stížnosti do obtěžování se strany čet
ných pobudů. Co mají říkati na rychnovském venkově, kde
jsou vysazeni venkované nejen obtěžování, ale | terorismu
ponejvíce zvrhlých a tudlž žádoého dobro linf nezastuhujicích,
indiviluf. Takový tulák a pobuda kyž i dostane almužnu,
jest-! náhodou není tak vysoká, aby sa ni byl hned celý
sčtvrfáko někde v kořalně anebo není-li jinak vyhověno
jich imperativním požadavkům, obsype ješté almužny dárce
spoustou ošklivých nadávek! S'yšeli jsme z různých stran
a zejmena z dědin od měst více vzdálených a ji 081m0
cených míst r podhaří kolem Rychnova a Salnice stížnosti,
které ukazují, čemu všemu vysazení jsou obyvatelé zdejší —
i tenkráte, když takového tuléka s práznem neodbyli. Doba
žebráků s t>u upřímnsu křesťanského milosrdenství se do
volávející prosbou jakoby měla minouti a jakoby také pod
haleny načíchlé otravným líhem usazoval se zde pustý a
bzcitný radikalismus| Nadávky těchto pobodů ospoň uks
zují, že mezi nimi také s> nalezají lidé pro ne řádek; z práce
propuštění — jež svede dokud v i byli, směr jistých

listů, který místo, sby takoréh: povzníšel, jehé
více jej rozrutuje. A konečně prý | v některých kořalnách
mají takoví lidé prý příležitosťpoučiti a doučiti sel Že mezi
takovými pobudy a tuláky jsou i lidé nebezpeční, mohlo by
býti z kolika stran dokázáno. Neškodilo by podobná indi.
vidua držeti poněkud v ostřejším dozoru. —

Ze Sezemile.(Strašná sebevražda stráž
níka) Strážník Václav Procházka v Sezemicích prořezal
si dane II. t. m řeznickým nožem krá a vypustil za nedlouho
ducha. Týž byl dne 14. t. m. za velikého účastenství zdej
jšíh» obyrtelstva pohřben, ježte vyilo ma jsvo, že ubohý
v nívaiu porušenosti mysli ruku na sebe vložil. Procházka,
j:nž horlivě koaal své povinnosti, trpěl domněnkou, že čím
dél vícepozbývádůvěryu svých představených.

Všelioos.
Ústřední matice školská dle správy

podané na nedělní valné hromadě vykazuje za
loňský rok příjem 232659 sl. 71 kr., vydání či
pilo 204.344 zl. 8 kr. Za čestné členy zvoleni
obětaví vlastenci dr. L. Fritz v Jihlavi, J. Neff a
AL Oliva v Praze, vedp. prelát hr. Em Potting
Persing v Olomouci

Mistodržitelské výnosy. | Mistodržitel
království českého br. Fr. Thuavydal právě jako
předseda zemské kolní rady k řiditeletvům
etředních škol a učitelských ústavů a k okresním
školním radám čtyry výnosy, kteréž právem vzbu
dily pozornost všeobecnou. První týká se pěsto
vání Joyality a praví 8e v něm, že pozornost
mládeže dlužno při náležitém oceňování užší vlasti
vždy obraceti k celé říši a žák musí býti veden
k poznání, že jest mu Rakousko krásnou a prv
slavenou vlastí, kteréž povinen jest svrchovanou
měrou svou lásku a veškeré síly věnovati. Rakouská
národní hy:nna musí škole býti klenotom a musí
zpívána býti při všech vynikajících příležitostech
dynastických a rakousko vlasteneckých, na něž
jit napřed dlužno také všemožným způsobem při
pravovati. Drubý výnos týká se pěstování národní a náboženské snášelivosti mezi
žáky. Třetí zipovídá žákům nositi národní
nebo spolkové odznaky, hlavnětrikolory.
Také při vyzdobování školních budov národní
trikolory užívati se nesmí, za to však musí při
takové příležitosti říšské barvy způsobem vyuika
jícím a důstojným býti zastoupeny. Čtvrtývýnos
konečač zazovídá pořádání všech sbírek na peně
zích i na jakýchkoli jiných věcech ve školách.
Řiditelové a správcové škol jakož i jednotliví pro
fessorové a učitelové jsou za přísné plnění těchto

výcosů zodpovědní a kdo by proti nim se prehřešil, toho a s nimi také žáky stihne bezobled
ný trest.



Vypsání ceny. Politické družstvo ti

akové v Hradci Královévypisuje tímto pousnesení ve výborové schůzi dne :6. ledna
t. r. cenu B dukátů na nejlepší povídku
2 dějin českých s 18. nebo 19. stoleti s ho
norářem, který bude zálešetí v počtu

tisků dle dohodnutí s auktorem. Po
dka má býti 8 až 10 tiskových archů

malé osmerky a bude nejprve vycházeti
jakopřílohaknašemulistu.Kdoseotuto
cenu ucházeti chce, nechťLpošle rukopi3heslem opatřený do 4 měsíců předsednio
tvu jmenovaného družstva.

Spojeným úsilím, společnou prací lze
provésti a dosíci mnoho. Proto žádáme všecky
přátele nešeho listu a stoupence našeho směru,
aby každý ve svém okolí hleděl snahy naše pod
porovati a šířiti co nejvíce. Prosíme zejmena, aby
všickni pp. přiblášení odběratelé sami v Čus se
předpláceli, aby hleděli získati nám nové odběra
tele, aby na list náš upozorňovali při každé vhodné
příležitosti a posýleli nám hojné zprávy o všech
časových udalostech v jich okolí. Jen takovou sou
stavnou součinností bude možno, aby list náš vy
nikal všestranným obsahem a hojným rozšířením.
Kdo jdeš s námi, pomáhej!

Všeobecnou pozornost již předemvzbu
dilo vydávání našeho listu, Přízeň se mnoba
stran nám projevená bude jen pobídkou k úsi
lovné práci. Doufajíce, že toto přátelské účasten
ství bude nám trvale zachováno, zaznamenáváme
zde z četných povzbuzujících přípisů pouze násle
dující projev, jejž nám zaslal jeden z předních
politiků českých: »Založení nového kons:rvativ
ního listu „Obnovy“ vítám upřímně, poněvadž
přesvědčen jsem, že prospěch, ba životní interes
našeho národa nezbytně toho vyžaduje, abychom
se vší rozhodností tento směs pěstovali. My mu
síme usilovati o to, aby duchovenstvo naše a šlechtu
historická « našich snahách národních nás důrazně
podporovala, a proto musíme my navzájem opráv
něné tužby těchto konservativních činitelů podpo
rovati. Mne vede k tomuto názoru ostatné také
moje přesvědčení, že v nynějších poměrech vůbec
jest potřebí opříti se důrazně a statečné Ižilibe
ralismu a tak zvanému pokrokovému hnutí, které
pro náš národ jest největším nebezpečenstvím.
Tento »pokroke v důsledcích svých spůsobil by
lhostejnost a netečnost v domáhání se našich ná

a utonutí našeho národa Ti „realisté“ »pokro
káři,« »sociální demokraté« s jakýmk li jmenem
jiným se ta společnost naznačuje, ti by se stali
pravými hrobaři našeho národa. Myslím ovšem,
že potřebí jest akce energické, mužnél« Také po
vyjití prvního čísla dostali jsme s mnoha stran
hojné přátelské, souhlasné projevy. S povděkem
uvádíme, že také v učitelských kruzích byl Let
přijat příznivě, o čemž mimo jiné svědčí násle
dující přípis od váženého učitele ze severový
chodních Čech: „Pěkný obsah, tisk, úprava, pa
pír, vš: u „Obnovy“ mile se zamlouvá. Viděti
na ní ušlechtilou snabu sl. družstva, jemuž zajisté
dá milostivé nebe dojíti cíle: uvědomí široké
vrstvy nirodní, upřímnosti naučí, pravdě průchod
otevře s lás<u k Bohu a bližnímu obnoví. Dejž
tak Pán!“ My tímto za bojné, potěšné pro nás
účastenství děkujeme ze srdce všem|

Cestní řád při udílení sv. jbiřmování a
při kanonické generální visitaci ve vikariátních
obrodech jaroměéřském,náchodském a opočenském
roku 1895. Dne 19. dubna Vřešťov, dne 2J. a 21.
dubna Nácbod, doe 22. a 23. dubna Police, dne
24. dubna Machov, dne 25. dubna Bezdékov, dne
V6. a 27. dubna Hronov, dne 28 a 29. dubna
Vervený Kostelec, dne 30. dubna Rtyně, dne 1.
a 2%.května Upice, doe 4 května Bohušín, dne
5. květoa Hořičky, dne 6. kvétna N. Brusnice,
dae 7. května Chvalkovice, dne 8. a 9. Česká
Skalice, dae 10. května Studnice, dne 11. května
Zvol, daoe 12. a 13. května Nové Město n. M.
dne 14. května Slavoňov, dne 15. května Bohu
slavice, dne 16 května Bystré, dne 18. května
Nový Hrádek, dne 19 května Olešnice, dne 20.
května Sedloňov, dne 21. května Deštné, dne 22.
května Dobřany, dne 23. květní Dobruška, dne
24. kvétna Mezříč, dae 25. května Přepychy, dne
27. května Opočno, dne 27. krětna Vysoký Újezd,
23. Třebechovice, 29. Hoříněves, 30. Sendražice,
dne 14. června Chotěborky, 10. Dubenec. 16. a
17. Koclífov, 18. a 19. Králové Dvůr, 30. Hra
diště Choustníkovo, 21. Kohoutov, 22. Žíreč, 23.
Vlčkovice, 24. Heřmanice a Němci ze Zálodova,
20. Jaroměř a k tomu Češi ze Zálodova, 26. Jo
roměř, 27. Josefov, 29. Čibuz, 30. Jásená.

Změny v duchovenstvu diecese krá
lovéhradecké; ustanovoní po: VáclavČer
mák, farář v Bohbdánči u Ledče za faráře v Sli
vici v arcidiócesi Pražské, Václsv Vačkář kaplan
v Ledči za administratora v Bohdánči, František
Víšo, kooperator v Sobšicích za administratora
tamže, Bohumil Bayer, koop. Vítkovický za kovu
peratora ve Starých Bukách; vyznamenáni
pp.: Ferdinand Macháček, ředitel c. k. učitelakého
ústavu v Jičíně obdržel Ordinariatní pochvalné
uznání. František Příkop, professor a katecheta na
témže ústavě a Josef Přibyl, prufessor a katecheta
na c. k gymnasiu v Jičíně obdrželi expositorium
canonicoram; zemřeli dpp.: P. Viktor Muníček,

Prior kláštera O. S. B. v Broumově, Jan Vrabec,
farář v Sobčicích, Václav Šimon, fuodatista ve Vi
límově.Uprázdněné fary: Bohdáneču Ledče
od 14. března, Sobčice od 21. března.

První záložna na Vysokém
konala dne 25. března o 2. hodině odpoledne ve
vlastním sále za hojného účastenství pp. členů
XXXI. řádnon valnou bronadu. Pan starosta
J. B. Tůma, uvítav vhodným: slovy přítomné
zabájil schůzi a přikročil k vyřízení programu tím,
že dal čísti protokol o předešlé valné hromadě,
kterýž byl schválen. Na to přednesl ředitel ústavu
pan Jan Fidler, dobře zpracovanvu obšírnou
zprávu jednatelskou i účetní a byl za ni hlučným
voláním výborně odměněn. Po přečtění aschválení
zprávy revisorů účtů přednesené revisorem panem
J. Šmidtem přikročeno k volbám doplůovacím a
si:e; a) čtyř členů výboru a dvou náhradníků dle
pořado odstupujících, b) tří revisorů účtů: Zvoleni
do výbora opětně pánové: Karel Matoušek, bostin
ský, Jan Podhajský, soukromník, Ferdinand Bro
žek, majitel octárny a Václav Škorpil, soukromník.
Za nábradníky pánové: Oktavién Pohl, stavitel a
Aot. Mašek, knihkupec. Revisory účtů pánové:
Jan Šmidt, důchodní, Ant Eblich, berní ve výslužbě
a Frant. Učík, okres. tajemník. Další článek pro
gramu zněl: Návrh výboru, aby posavadní příspě
vek 30%, každoročního čistého zisku ku vydržo
vání obec. vyš. gymnasia stanovami určený, dnem
1. září 1896 počínajíc ha oprava chrámu Páně
sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě věnován byl, po

vydržování státu přijato bude. Návrh ten byl po
delší živé debatě jednohlasně přijat s tím dodat
kem, že záložna poskytne obci na dostavba
chrámu Páně ov. Vavřince panem arcbitektem Mo
krem rospočtenou částku jako zápujčku a bude
ji umořovati 30%, každoročního zisku dosud ku
vydržovájí gymnasia odváděnými K návrhu vý
boru, její přednesl pan starosta J. B. Tůma, roz
děleny z 10%, zisku v částce sl. 2817.08 tyto
dary: Fondu sirotčince a opatrovny r. č. zl. 500.—
Městskému museu zl. 200.—. Obec vyšš. gymnasiu
pro chudé žáky zl. 150.—. Obec. vyšš. gymnasiu
na učebné pomůcky £l. 100.—. Divěl obecné a
měšťanské škole zi. 100.—. Chlapecké obecné
škole zl. 100.—. Pokračovací průmyslové škole
zl. 60.—. Sboru dobrovolných basičů zl. 100.—.
Ústřední Matici škulské sl. 100.—. Občanské be
sedě na knihovnu zl. 60. -. Kunibovně pro lid
zl. 20.—. Na opravu chrámu Páně nejsv. Trojice
zl. 200 —. Zimoí hospodářské škole zl. 100—.
Hospodářské průmysl. výstavě zl. 250--.
chudinskou nadaci sl. 600 —. Na udržování, po
případě upravení sadů 1l. 247.08. Při volných
návrzích uchopil se panředitel zdejšího obec.

mnasia p. V. Hospodka alova a žádal přítomné,
y vejezasloužilému řediteli ústavu, panu Janu

F.dlerovi, za jeho píli a snahu, pak nehynoucí
zásluhu, kterouž si o rozšíření a rozkvět ústava
získal, dík svůj povstáním projevili. Za provolání
„Sláva“ a „Výborně“ návrh ten akklamován. Na
to pan starosta poděkovav vřelými slovy za hojnou
účast všem přítomným, sakončil echůzi přáním,
by zá'ožna blahodárnou činnost: svou i na dále
šířhla a provolal dalšímu rozkvětu ústavu břímavé
„Na zdar !“ což nadšeně opětováno.

Družstvo na zužitkování ovoce na
Kralobradecku mlže při dostateuém účastenství rol
nictva platně přispěti k rozvoji zanedbaného oboru
ovocnářského. Proto se přimlouváme, aby rolníci
hojně se přiblašovali za podílníky dražstva. Po
díly jsou 10 zlatové; každý podíl opravňuje ke
zužitkování 3 až 6 metr. ctů. ovoce. Přijímati se
budou jablka, brušky všech odrůd, švestky a třešuě.
Př.blášky přijímají členové výboru pp. Fr. Čer
vinka ve Stěžerách, Jusef Kuliř, říd. měšť. školy
v Hradci Králové, Jan Morávek-Tvrzský ve Sro
bodných Dvorech, Josef Loučný v Říbsku, Dr.
Rejchrt v Předměřicích, Čenék Souček ve Brze,
Dr. Frant. Srdínko, advokát v Hradci Král, Jos.
Šrám v Rozběřicích. Fr. Valeš, zahradník v Hradci
Králové, Bedřich Wejr, řid. cukrov. v Předměři
cích a zvláště p. Ant. Šteffok, učitel ve Svobod.
Dvorek, který veškeré dotazy zodpoví a jiné in
formace s ochotou podá.

Z Úpice. Katolická jednota v Úpici pořádá
dae 31. t. m. v místnosti hotelu „u Sokola“ di
vadelní představení Šlechtova obrazu ze života
venkovského „Hospodář a výměnkář.“

Čínské poselstvo u ruského cara. V
po-ledních dnech přijelo do Petrobradu vysoké
poselstvo čínského císaře Kiug-Tai, nesouc ssebou
počary pro cara acarevnu. V čele je hrabě Vang
Tše-Tšung, mandarin čínský, gabernátor provincie
Chan Te. Dar bogdichána (čínského císaře) sestává
ze dvou překrásných váz (cloisonně) z obrazu
pracovaného z kamene (ledvince) v zlatém rámě
představujícího živoť v Číněa ze dvou váz bron
zových dva metry vysokých. Dar samého manda
rina VaogTe-Týunga sestává ze stolového servisu,
dvou stříbrných korábů (model), dvou schránek
drahocenných bohatě ozdobených pro čaj. Posel
stvo zdrží se v Petrohradé do konce března, ua
čež navštíví Paříž, Londýn, Berlín a snad i Řím.

Sásejme rybizové keře. Mládežráda na
rybízu si pochutnívá a obratná ruka dovede « něj
lahodné upraviti zavařeniny, Přebytek rád odkoupí
cukrář a cizina. Zahrádka u domu zbarví se v létě

pěknou červení. Pěstování nevyžaduje veliké práce
aniž ošetřování, Ze starších keřů, dokud nepučí, uříz
neme lojské výhony, jež pod očkem spodním seříz
neme. Upravíme zábůnek asi půl m. široký a výhony
nasázíme ve vzdálenosti 2 a půl až 3 dm. Je li sucbo,
občas sazeničky zalejeme. Travou zarůsti je nen.
cháme, někdy okopáme a po druhém roce potěší nás
nejen svým vzrůstem, ale i bojnou úrodou.

Hlídka literární.
Ojfowum Divinum sem brevis instructio de

horis canonicis rite recitandis. — A. P., sacerdos
dieceseos Reginae- Hradecensis; typis typographiae
episcopalis. 1895. malý 8 str. 74. V této knížečce
vykládá spisovatel na základě knih liturgických
a nejznamenitějších spisovatelů odborných pravidla,
jak se má breviř recitovati. Pro diecési kralohra
deckou jest jak alumnům tak kněžím schválena a
doporučena Jeho biskupskou Milostí. My pak na
ni, jako na spisek velmi dobrý a praktický upo
zorňujeme p. t. představené a alumny i jiných
seminářů jakož i duchovenstvo vůbec. Sepsána
jest latinsky, aby byla pro bohoslovce a kněží obou
národností. Úprava jest slušná, cena 32 kr., ne
vázaná, mírná.

Poučení o svátosté stavu mamšelského. 'Sepsul
Anlonín Kaška, farář v Chlenech. Nákladem vlast
ním, tiskem biskupské knihtsskárny v Hradci Krá
lové. — 48 str. 8 větší, cena 25 kr. Poučení toto
jest vlastně cvičení, které duchovní správce mívá
se snoubenci přel přijetím svátosti stavu manžel
ského. Poněvadž jest v této příčině jinak zachá
zeti se snoubenci z lidu než se snoubenci vzděla
nějšími, dělí se celý spisek na dvě části, v nichž
spisovatel probírá v krátkosti nejdůležitejší články

ry a pravidla mravů, která má duchovní Suou
bencům připomenouti. Spisek tente, který jest
opatřen schválením Nejdůstojnějšího Ordinariatu
v Hradci Králové, pro jeho důkladnosť a prak
tičnosť vřele doporučujeme. Zejména by se hodil
za dárek jako upomínka na uzavření sňatku man
želského. Máme za to, že by mnohý manžel ze
jména pak manželka i později v knížečce této
doma čítali a tak na své svaté a vznešené povin
nosti Častěji se upamatovali; upozorňu,eme ob
zvláště na poučení o av. zpovědi. Mnohdy jest
s různých příčin nemožno, aby cvičení snoubenců
bylo delší; darováním této knížečky by mohlo býti
doplněno, a tak by se dosáhlo jejího účelu, aby

„přinosla Bohu slávu a tisícerým duším spásu“vždyť by posvěcovala rodiny křesťanské. Kdyby si
jí někdo z p. t. čtenářů přál za tím účelem, opa
třili bychom vkusnou vazbu. — Úprava jest slušuá,
cena mírná.

Kříšová cesta Pána mašeho Ješíše Krista.
Z pramenů českých čerpal a českému lidu kato
lickému podává Antonín Kaška, farář v Chlenech.
V Hradci Králové 1895. Tiskem biskupské knih
tiskárny. Nákladem vlastním. 16 str., 8 větší; cena
8 kr., při větší objednávce značná procenta. Jméno
pana faráře Kašky jest v naší diecési dosti známo
a proto i tuto Křížovou cestu doporučuje. Že na
Šenu zbožnému lidu jest milá, patrno z toho, že
byla v krátké době již vícekráte vydána.

Všecky tyto tři spisy možno objednati u Bis
kupské knihtiskárny v Hradci Králové.

Osvěta přináší v 3. čísle tyto nové práce:
Emil Zola od V. Kaliny, Tatíku Žižkovi, báseň EL.
Krásnoborské, Ples na oceáné od St. Jarkovského,
Skalník, ptačí motiv od Ad. Heyduka, Marie Čer
vinková-Riegrová, pohrobní Vzpomínka Ot. Červinky.

Z nakludatalství J. Otty v Praze došly nám:
Ottova laciná knihovna národní, serie 18. obsahující
začátek podhorských obrazů K. V. Raise „Lopota “—
Sbírka pověstí historických lidu českého, sebralAug.
Sedláček (začíná vycházeti jako první číslo „České
knihovny zábavy a poučení “ vydávané Ústředním
spolkem českých professorů). Cesta kolem světa od
J. Kořeuského, seš. 1. — Povídky, arabesky a hu
moresky Sv. Čecha, ilustrované vydání, seš |.

„Vlasť“, měsíčník pro poučení a zábava (red.
T. Škrdle) přináší v březnovém čísle tyto nové
práce: llyrská idea za Ljadevita (raja ma Jihoslo
vanska od Fr. Štingla; Nad hrobem básníka od Svá
rovského, Jindy a nyní, báseň J. Tichého, Fra (srgo
Martič, kněz-básník bosenský od J. Tfeštíka:; Pro
cházka britským museem od dr. J. Sedláčka; dvě
poesie Srbů lužických ed V. Kovandy; Filosofická
akademie sv. Tomášo Akvinského v Římě od dra. A.
Kolíska.

Nejnovější zprávy.
Původní teiegramy „Obnovy“.

Kandidují Sv. Čecha.

Z Prahy 29. března.(Zvl. tel.) Pokro
káři kandidovati chtějí v příštích suěmov
ních volbách básníka Svatopluka Čecha. Lite
rární i politické umirněné kruhy hledí na po
čínání to jako na drohon blumáž, do níž má
býti jméno Sv. Čecha zataženo. Jak známo
žije Šv.Čech jako druhý básník český Jarosl.
Vrchlický v ústraní a nikdy nechce ani jeden
ani druhý vystoupiti v politickém světe.



Doplňovací volba za prof. Tilšera.
Z Prahy 29. března.(Zvl. tel.) Proslýchá

se, že místo odstouplého prof. Tilšra kandido
ván bude za říšského poslance za skupinu
měst Černý Kostelec- Kouřímpředseda Ústřední
Matice školské prof. dr. Jaromír Celakov
ský. Prof. Čelakovský vzdal se již před lety
politické činnosti a v kruzích dobře zprave
ných udržuje se mínění, že prof. Čelakovský
kandidaturu nepřijme, ježto se s mladočeskou
stranou již nestotožňuje.

Předvolební pletichy realistů.
Z Praby, 29. března (Zvl. tel.) Od oseb

nosti súčastněné a proto zcela věrobodné doví
dám se, že Masarykova realistická frakce chce se
samostatně súčastniti voleb sněmovuích. V posled
ních dnech konala sezde vtéto věcidůvěrná porada,
v níž bylo mezi jiným usneseno, že na letošní
volební kampaň nají se najmouti také některé
venkovské, zejmena staročeské listy. Dovídám se
právě z venkova, že v tor směru Se již vyjedná
valo. Realistická frakce se nabídla dotyčným re
dakcím, že by v jejich listech uveřejňovala dopisy
z Praby neb úvodní články, v nichž by se dopo
ručovali realističtí kandidáti, kteří prý mají tvo
řiti jakousi umírněnou stranu mezi Mladočechy a
radikálními pokrokáři; kde by realisté neprosadili
svého kandidáta, tam by prý raději podporovali
Staročecha než Mladočecha. Tak asprů sami uji
šťují. Na několika místech však realisté nepocho
dili. (Dovidáme se současně, že jienem realisti
cké frakce byla podobná nabídka učiněna také
staročeskému listu v Pardubicích, ale ježto
joho vydavatelstvo nešlo na lep, bude prý v Par
dubicích založen nový list realistický. Pozn. red.)
Tyto předvolební pletichy realistů kuiy se dosnd
zcela taječ a po tomto vyzrazení bude asi vše
popíráno. Já však trvám při své zprávě a bude-li
třeba, doložím ji fakty.

Rozpočtova debata.
Z Vídně, 28. března. (iel) Prodloužení

prozatímního rozpočtu vyvolalo drondenní debatu,
v níž ostrých slev padlo dost, ale nového prone
seno málo. Reč posl. Eima, jevž včera příkře úto
čil blavné proti mistodržiteli hr. Tbunovi a jehož,
výtky bned odmítl ministerský předseda kn. Win
dischgtiitz, vyvolala také dnes delší odpověď mi
bistra Plenera a Bacyuehema. Důležitým je při
tom toto sdělení ministra Pleuera: Výmwminec
ný stav v Praze nechce vláda dlouho
udržovati; donfejme, že brzo bude zru
šen. To záviseti bude od poměrů, které dnes
ještě nejsou odstraněny.

Ministr Plener nepochybuje o dalším trvání
koalice; k otázce volební opravy podotýká, že
tato záležitost ovšem zvolna postupuje, ale při
naších zvláštních poměrech není volební oprava
tak snaduou věcí, jako v zemích s jednou národ
ností a Se stejnými Bcciálními poměry.

V polemice proti posl. Eimovi uvedl Plener,
že od r. 1840. bleděl dociliti vyrovnání neb aspoň
sblížení mezi Němci a Čechy i lituje, že se to
nezdařilo. K útoku proti místodržiteli hr. Tbunovi
pravil ministr, že od místodržitele za nynějších
poměrů nelze žádati, aby se vyhnul příkré kri
tice výstředné oposiční strany jako je suvladočeská;
ale proto nelze tvrditi, že by ministr vědomě pro
váděl pronásledování českého národa.

Proti posl. Eimovi polemisoval dnes také
posl. Pichler a Russ. Posl. Biancbini mlovil 0po
měrech v Dalmacii, kterou dle jeho mínění chtějí
Maďaři dostati ve své jho.

Posl. Lueger mluvil proti rozpočtu a proti
vládě. Řečník zmínil se zejména o poměrech na
burse; dle nynějších zákonů nemůže se zakročiti
proti podvodům a zlořádům na burse, proto by
vláda měla podati novelu k trestnimu zákonu.
Řečník vytkl také ministru financí, že při peněž
ních operacích obrací se stále na družstvo Rot
šildovo.

Po další řeči posl. Russa bylo rokování skon
čeno a rorzpočet prozatímní schválen.

Oslava Bismarka.
Ze St. Hradce, 29. března. (Zvl. tel.)

Obecní zastupitelstvo zdejší usneslo se v důvěrné
schůzi 32 hlasy ze 42, zasaditi Bismarkův
dub oa památku 80 letých narozenin knížete
Bismarka. Starosta Štýrako-hradecký mluviti má
při komersu.

Z Vídmě, 29. března. (Zvl. tel.) Někteří
poslanci ze spojené německé levice usnesli se, že
budou blahbopřátiBismarkovi jakožto tvůrci spolku
německo-rakonského.

Z Berlíma, 29. března. (Tel.) „Votwiirta“
oznamuje: Scciálně-demokratická frakce usnesla
se, že při třetím čtení rozpočtu podá resoluci,
ve které bude sněm říšský vyzván, aby zaujal
postavení k telegramu císaře Víléma ke knížeti
Bismarkovi.

Z Vídně, 29. března. (Zvl. tel.) Antisemité
zvítězili včera také v židovské čtvrti, Leopoldově.

Z Bruselu, 29. března.(Zvl. tel.) Dělnické
bnutí v Belgii uabývá povážlivé rozměry.

Z Borlíma, 29. března (Zvl. tel.) „Nat.
liber. koresp.“ popírá, že by byl býval Levetzow
nucen složiti předsedsednické místo říšského
sněmu.

Z Petrebradu 29. března.(Zel. tel.) Za
vyslance do Paříže vyblednut je Nelidov.

Z Vídně, 28. března. (Zvl. tel.) V pěti

„Jak můše svét věděli,

okresích konaly se dnes doplňovací volby do obec
níhozastupitelstva.Zvolení byli vesměs přívrženci uotisemitismu.

co výborného na skludě
mám, když mu lo nesdé
lím novinami?“

Vanderbildt

o celých východních Čechách
dosáhne se nejjistějí
vhodným a přitom lev
nym inserováním vnej
rosšářenějším listě ve

všech krujích východ- 79ních Čech:

Inserování v listě "našem je tím výhodněj
ším, ježto v ném dle vzoru amerických listů zavedena jest osvědčenáamericka reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu,
čímž každé oznámení dojde jistého povšimnutí.

Wap Inserty přijímáme jen od solidních
firem křesťanských.

Insertní poplatek : 4 kr. za 1 petit jednosloupcový řádek.
Nabídky insertů příjímáadministrace časopisu

„Obnova“ v Hradoi Králové.
Čo

Peněžní obrat za r. 1894 činji 68.898.784 kor. 42 hal.

Diplom uznáni. Praha 1801.

Pryní záložna ve Vys. Mýtě,
založenav roce 1964,

podružný úřad rakonako uherské banky

přijímá vklady na 4“
a vyplácí je bez výpovědi v jakékoliv výši.

Poskytuje půjčky
na směnky, hypolhéky a zástavy cenných

pepirů,
eskontuje obchodní směnky,

vše za podmínek příznivých
Ve směnárně

kupuje a prodává všeho druhu cenné papiry
— a valuty co nejvýbodněji. —
Veškeré bursorní zakázky a transakce

obetará co nejpečlivěji.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První záložna ve Vys. Mýtě,
dne li. ledna 1895.

Starosta: Jan B. Tůma. Ředitel: Jan Fidler.

Bursovní zprávy.
Vídeňská bursa.

Z Vídně, 2+. března. (Telegram). (10 h. 26 min.)
Uvěrní akcie 41125, uherské úvěrní 474.50, anglobanka
173.75, unionka 332.—, lombardy 113.75, státní dráha
4467/3, napoleony 9.741, květnova renta 101.50, uherská
papírová renta —.—, uherská zlatá renta 174.—, rakou
ska zlatá renta —.—, rák. korunová renta 101.15.. uher.
kurunová renta 90.10, turecké losy 74.10, lánderbanka
293.40, alpinky 83.40, baštěhradská dráha litera B.379.—,

1"83OSLET(UmnvIg)pa41ds01jU9P
Fondy(vlastníjmění); 588.706kor.28hal.

česká unionka — —, polabská dráha 296.75, Rima 374.—,
pražská železářská společnost —.—, rakouská továrna
na zbraně —.—. Smýšlení pevné.

Z Vídně, 2o. března (K.-B.) Nun.snadnější stav
peněžní a pevné zprávy z cízozemska kursy z počátku
stoupaly, pozdějizavládlo smýšlení kolísavé. Závérek na
zprávy z Berlinastisněný. Na dodatečné burse kreditky
4093/4, Eskontní sazby M.

ppentze) peníze

Květinová renta . . „10142ELombardy . . 113.25
Rak. korunová renta (101.10 ESevernídráha - 3580
Stříbrná renta... 101.50 EPražs.-duch.dr. ——
Rak. zlatá renta . . (125.10 [Severozáp. dráha. „| 219.00
Uh. zlatá renta . . . 124.00 ĚCeská západní dráha VO.
Uh. korunová renta ; 99.15 Pardubická dráha. | 219.50
Losy z r. 1860(celé) 137.50 Polabská dráha.. „| 296.26
Losy z r. 1860 (pót.) 164.75 Česká severní dráha | 307.00
Losy z r. 1864... . ;197.00 Buštěhradská A.. „| 1490
Losy kreditní... . 20050EBnštěhradská B.. „| 557.00
Losy z r. 1854.. . . (108.608 Víd. tramwayky . -|
Komunální logy . . .'173.50 fDunaj. paroplavba „| 584.00
Tisské losy ..... 183.— (Tur. tabák rež. . „| 239.60
Uvěrní akcie . . . . |410.—[ Pražské železářské . | 637.00
Anglobanka ..... 174.— [Turecké losy 70.70
Uniónka ....... 331.50 fNapoleony . . . „| (972
Banka pro země rak. (292.60 [Paříž , | 48.46
Uherské kreditky.. 72.00 Londýn . . . ... 123.45
Bankovní jednota. . |156.— [Německá města . .| 59.90
Haličská....... 00.00[Rnblepapírové „S
Lvov-Cernovická .. 838.00 Unionky pražské.. . 00.00
Státní dráha .... (44.5, Žirnostenská banka| 99-00

Cukr.
V Praze, 28. března (ve 8 hodiny). Trh klidný

— Pohotová 1. surovina. Ustí přístaviště asi zl. 12.48'/2,
Ustí loco sl. 42:15, na květen zl. 1253", basis Ustí n.
Labi.
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Strojní
hnací řemeny

wlastní výroby.
P. T. pánům rolníkům nabízím tímto

řemeny k žentourům,
pp. majitelům mlýnů, t váren a j-ných průmyslových

závodů hojný výlér důkledně 1y čtaných

strojních hnacích řemenů
ve všech šířkách, jednoduché i dvojité

OW-za ceny velmi mírné. DE
Mimo to nabízím těž krupony, šicí A vázací

řemínky a ujišťuji, že poslovžím zbožím nejtrvan
livějším a jakosti výborné, jelikož jsem sam vydě
Javatelem koží i vyrabitelem řemenů.

V úctě veškeré

Jan Zadrobílek,
X koželožský závod v Kaklenách.

OOKOKOKOKOOKKOOOROKKOVOHOKO
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Co nejlépe odporučená

semenanejvyššíklíčivost.
Červený etel, trojlistý bez povázky Ko 69kr.

Vojtěška pravá francouzskáKo 80 kr. Jetel bíthy Ko
zl. 1.20.Jetel Švédský Ko 80 kr. Jetel letni k setí
tam na jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmivo ko 79 kr.
Travní semeno k zaklálání luk Ko 80 kr. RŘepové
semeno, pravá Obendorika, žlutá, kulatá Ko 40 kr. Řepa
Mamuthka ko 4“ 1r. Řepa cukrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wodnice či okrouhlice Ko zl. 1.20 nabízí franco
pošty neb nádraží objednatele jako jina leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS. SUHALER,obchodník v Ečlatovech,
Čechy.

Lesní semena : Smrkové Kozi. 2.:0, modřinové
Ko zl. 2.80,Černá borovice Ko zl. 2.00,bílá boro
vice Ko zi. 3.60, agat Ko 60 kr., jawer Ko 55 kr., je=
dle Ko60 kr. Semena k založení školek jako
hruškové Kozi. 2.30, jablkové ko zi. :.%. Ses
mena k zaopatření brzké píce ještě na jaře:
Hořělce Ko 55 kr. kolenec Ko 40 kr., pohanka Ko
25 kr. Výsevek těchto semen, jakož i výtečného letního
jetele to Ko na korec do lchce zoraného a pak zavlečeného
pole — Dále nabízím světoznámé a eimi oblíbené Klas
tovské karafiáty, co nejlepší okrasa do oken pokojů a
zahrad, 12 kusů plnokvctých ve 12 barvách pro. pěstění
v hrncích zl. 2.50. Ty samé pro zahrady zl. 2.60. Růže

okokmenné ož 3 metiy vysoké 12 kusů zl. 12 ve
čtyřech barvách, bílé, žluté, tmavocersené a růžové. Tv samé
až ©metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4.50. Jiřinky
pro pěstění Jo zahrad ve 12 barvách zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele, Zásilky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem proti všem mrazům a nepohodám.

Pánům představeným obci a hospodářských spolků,
jakož + obchodníkům při větší odebírce ceny zvláštní.
Vzorky na ctčnou žádost zdarma a franko. Jednatel na ven
kové, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi
ku prodeji a ke koupi semen u mne přijme.bb

Největší aklad=-elocipedě
Albert Šťourač, Svitavy (Morava).

Novinky pro saisonu 1895, ve velkém výběru
Cenníky zdarma. Prodejní podinínky co nejpřízni

vější. Záruka 1 rok.

OOOOO00 3000600000600
Poctén na výstavě východočeské nejvyšším v oboru
tom rymamenáním, stříbrnou medalilí král. hl.

města Prahy.

- Umělecký závod pozlacovačský

Jos.KigslichavHradciKrálové
„u černého koně“

doporučuje se k aolidnímu provedení ve
škerých

prací kostelních
jako: oltářů, kazatelen, soch atd.
též obnovování (pozlacování, polychromo

vání) věrně dle slobu.

Mnoho pochvalných vysvědčení po ruce.

Velxou zásobou

Guměleckých obrazů
ve skvostných rámcích z vlastní výroby

6 jakož i zrcade!, lišt, Hmsů a p. do oboruspadajících výrobků opatřený sklad do
pornčuje o jakosti nejlepší v cenách nej

levnějších.
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Sklad a výroba nábytku

František Knepr,
1 Hradci Králové. Haló náměstí.

ve své vlastní dílně na omělé truhlářské i čalonnické
zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechovébo, dubového, černého a vyklédaného,pérovky ažíněnky,
opony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle franc.bu.
Práce vesměs dáklndná v cenách mirných.

Americké F Kdo nejlepšíagentury
: hledá, ať dopíše se
známkou na odpověď na

. reklamní kancelář

subníatelier| »Felikon«
V. HROMÁTKO Praha-Vinohrady.

ordinujev pondělí4) | «» n
a v pátek Kdo něco

vwPardubicích ;
bradně prodati neb

v ostatní day lupit chce,kdo z Prav Chrudimi

Navštívenký
od 60 kr. výše nabízí

BishopskáInihtiskáru

v Hradci Král

drant. Mešetříl,
obchodna'k s dřevěným nádobím

v Hluboké p. Rychemburk
u Skutče v Česhách,

M doporučuje evůj velký sklad všelikého d-aku ek,
košíčků, bubatek, ošatek a kol ke dveřímu rné
ceny každé domácnosti, zvláště pak pp. pokařům,

m'ynátím atd.

Obsluhe rychlá a solídní, objednávky na dobírku.

by neb odjinud něco
-potřebuje af je to co
koliv, kdo vůbec vše
likých zpráv zapotřebí
má, ať dopíše se znám
kouna odpověď na první
českou reklamní kan

celář „Felikom“
Praha-Vinobrady.j

K nastávajícímujarnímu období
dovoluji si své

na sta tisíc kop obnášející zásoby:
Was“různých "U

sazeneklesních
co nejlépe doporučiti

-a mabísímzvláštěz Išetnatých dřevin ná
-aledvjící druhy k objednávkám „ve velkém“

a sice:

| Akéty, 1, 2 a Sroční.Bončkv, 3, 4, 5 a Groční.
Dow-bky, 1, 2 a Sroční.
Javery, 1, 2 a 3ročaí.
Javor kaliferasuný, 1 roční.
Kaštany divoké, 1 a 2roční
Kaštany jedlé, 1 a 2roční.
Ořechy vlašské, 2—5ročaí.
Jasacy, 1, 2, 3 a droční.
Denbky americké éorvené.
Lípy malolisté.
Lípy velkolisté.
Jilmy různé, 1—4roční.
Olší bílem, 2 a Sroční.

. Olší lopkou, 1, 2, 3 a droční.
Hlehy, 1, 2 a 3roční.
Javor jasanelistý.
Zimolez tatarský.
Rázné druhy vrb.
Plané růáe až 3 metry vysoké
Plané růže, 1 a 2roční.
Okrasné keře, 3—10roční.
Ovocná pláňata.
Hrachor lesní, iroční ald, jakoš
i růnné jchličíny a semena. |

Píše.

he

RNUPOYCU"00APFAjuoonJOdOp-vwuj
ZásylkydovšechzemiRakouské

Nejnovější cenník na laskavé požádání.
Adresa pro dopisy:

HubertPlhákv Máji
nání od vysoké „Zemědělské r levství

České v Praze. © M4 pre královety

Národohospodářská hlídka.
Rolnické sužby a tužby.

navyklé chyby těžko se napravují, nová soužení
se množí, ba těžko je dnes býti v selské kůži.
Všelijské velké sliby málo se eplnily, mnohé tužby
zůstávají marnými, vážná pomoc odnikud se ne
dostavuje, tíseň roste, poměry 8e horší, žádoucí
zlepšení, náprava Se nedostavuje — věru není
divu, že mnobých vzmáhá se melomyslnost a Aní
také nedůvěřivost i k těm, kteří s rolnictvem do
bře smýšlejí.

A jiní, kteří ještě před pěti lety horempá
dem hnali se za větrnými zámky a nové politice
pomáhali ve vzduchu stavětí paláce blahobytu,
dnes už o politice uni slyšeti nechtějí, zmoudřeli
po škodě a sklamání, rozamně všímaji 8i přede
vším zájmů hospodářských. Dloubo dost podkuřo
valo se našemu rolpictvu chválou, že jest uvědo
mělým, pokročilým, bodrým jádrem národa; dnes
už dost je těch, kdo si nedají malovati takové
straky na vrbě, sami poznali a přiznali své chyby
a napravují je. Mladý jeden, inteligentní rolník
z okolí bradeckébo jistě netušil, jak mne potěšil,
když mně v těchto dnech na ledabyle prohozenou
otázku, je-li také Mladočechem, vážně počal vy
kládati o potřebě práce zdola, což mně doložil
příklady tak drastickými, jako šena př. starosta
v pokročilé obci, v uvědomělém kraji vůbec ani
nevěděl, co to jest obecní zákonník, jejž 8i po
několikaletém úřadování koupil teprve nedávno...

Ten úvod předesýlám, abych napověděl, že
dle špatného příkladu jiných novinářů nezačínám
choditi mezi rolnictvo, abych tu všecko šmabem
velebil, ale že chci oddělovati plevy od zrní, že
bernou mincí nejsou mně jen lahodná slova, ný
brž opravdové a správné skutky. Přes toto pří
sočjší měřítko mohu se celkem uznale vysloviti o
průběhu a účastenství schůze, kterou hospodář
ský spolek kralohradecký pořádalminulou
neděli, dne 24. t. m. na Probluzi. Ale čtěte

sami.
o bř po valně nepříznivémdostavílo se

s okolí také vzdálenějšího přes 100 účastníků.
Probluzský starosta, p. Fr. Budinský uvítal pří
tomné jmenem obecního zastupitelstva, načež před
seda místní jednoty hosp., p. J. Tyl vhodně uká
zal k u spolčování ve všech stavech, při
čemž takó sdružené rolnictvo může lépe hájiti své
krušné postavení; přátel má rolnictvo velmi málo
a proto ve avépomoci, práci 8 -vědění -musí ble
dati svou záchranu.

Místopředsedahosp. spolku p. Loučný zeŘ'bakatěší se ztoho,že je vtéto schůzičetná
návštěva, kdežto jindy jeví se ochabnutí. Řečník
poukazuje k tomu, kam to přivedlo svou čilostí
dělnictvo, jež pro své tužby jeví všeobecný zájem.

$ spolek hradecký mobl by čítati pěHos
kolik tisíc členů, jest jen třeba dávati popud
k hojnému ú jaké dnes projevila beseda
stěžerská.

Řed. Bauer z Kokleonato dákinůně a hdjímavě pojednalo rovisi katastru dan
Kmková, Chceme o této vážné otázce pojednati
v samostatném článku a proto zdezaznamenávámo
jen stručný obsah této řeči. Rolnictvo očekávalo
revisi katastru s touhou, doufalo v odstranění
křivd; ceny pozemků klesly, základ zdanění se
změnil, čistý výnos ostatně není správným měřít
kem, neboť tím uvaluje se větší daň ne toho, kdo
své pozemky bedlivějí vzdělává, za 6voupřičinli
vost musí každý více platiti. Největší čistý výnos
vykazuje Morava, pak Horní a Dolní Rakousy,
dále Čechy (4.82sl. z jitra);kdešto Halič má výnos
z jitra vyměřen průměrně na 1.86 sl (Slyšte!)
Ale dnes už je rozdíl malý. Trapně nyní zhoršuje

měry otáska dělnická, hrozivá také prorolníky.
šlnictvo rozumí svému prospěchu, jebovyspěním

trpí hospodář stále více; dělník odvrací se od
práce na venkově, jde do průmyslových závodů
za větší plat, hledí užíti, co může a myslí si:

dnes blaho, zítra obe Zubožené zemědělstvíÍ také tím, že dělnictvo tělesně i duševně vy
ené, ochablé vrací se na venkov, aby od obce

žádalo další zaopatření — s vesnic odcházejí sta
teční mužové a vracejí se zchátralí, sešlí starci
Souhlas.) Proč je dělníkům tak milov továrnách?

že falešně pili význam svobody, ne
chtějí míti nad sebou nikoho, kdoby jimporoučel,
ač v továrně jsou zase otroky stroje. Nespokoje
nost štve dělnictvo proti společnosti lidské; když
žaludek má hlad, měníse člověkv divocha, jemuž na
světě není nic svatého a jenž je všeho schopný.
Dělník, otrok stroje v továrně, je svým pánem,
když zvonec odzvoní, ale to v hospodářství nelze
zavósti. Rolnictvu neprospěje Be jen upravením
domovského práva, je také třeba, aby tovární zá
vody postaraly se o ty, kdo jim věnovali své síly.
Poměry dělnické na venkově jsou bídné; děvečka
na vesnici slyší doma jen bučet krávy, jednou za
čas má muziku, ale v městě může se stát kuchař
kou, muziku mít každý den. Kdyby ty poměry
potrvaly, musela by pro nedostatek dělníků zů
stati většina pozemků ladem. Společnost pokročila,
rolník sám nemůže sotrvati při starém uskrovňo
vání, větší výlohy jsou nezbytny, čistý výnos tím
klesá, ale daň a všecky poplatky se nezmenšují.
Nová předloha nepočítá s nastalou změnou poměrů.

Nejedná se o nové ocenění, nýbrž jen o změny
v kultuře; však ani v tom komise, evidenční ge
ometři neprovedou vše řádně. Berní inspektoři ani
nemohou vyslechnoati všecky stížnosti a proto by
lepší zprávy spíše podala okresní zastupitelstva.
Nejtrpší pilulka je v tom, že daň pozemková v cel
kovém výnosu 37 a půl mil. nemá se změniti.
Pro české rolnictvo bylo by vlastně lépe, kdyby
k žádné revisi nedošlo. Řečník přimlouvá se za
petice obcí k říšské radě, za snížení úhrnu po
zemkové daně o třetinu, za zřízení okresních ko
misí, za povolení reklamací. Spravedlivou daní
byla by pouze daň vzestupná, rovnající se dani
z výtěžku. To však očekávati nelze dle berní
opravy, která přinese jen trochu nesvárů. Ale
stav roloický se nezachová, bude-li přímo vháněn
do úpadka. (Hlučný souhlas).

Po malé přestávce pojednal pak řed. Bauer
o tom, má-li rolnictvo věnovati dnes více pozor
nosti pěstování řepy či dobytkářství. Od
pěstování eakrovky nelze šŠmahem“upustit, isměr
hospodářství nemůže se rázem změnit, ale samo
sebou dojde k tomu, že řepa nebude se pěstovati
tam, kde se to nebude vyplácet. Cukrovary ovšem
se neuvolí k vyšším cenám. (Hlasy: Protože jsou
zkartelovány!) Při hledání jiného pramene výtěžku
jeme v rozpacích. Sušárny na čekanku líhly 8e
jako bouby po dešti, ale ceny klesly. Nezbývá než
věnovati péči dobytkářství, které se může aspoň
na čas vypláceti. Chov dobytka v posledním de
eftiletí klesl, masné trhy jsou v rukou kapitalistů.
Kloudný dobytek mizí z hospodářství, nejlepší
kusy Be prodají a ve stáji zůstávají nedochůdčata,
tím. dobytkářství padá. Rolník sám musí chov do
bytka zlepšovati (Souhlas).

Dp. farář Branclík případně líčí tísnivosť
poplatkovédaně z hospodářských převodů.
Daň ta je nespravedlivější než daň pozemková,
vyměřuje se také z dlubů a všelikých břemen, ne
ze skutečného majetku. Tato daň je nespravedlivou
také proto, že se jí vymýká kapitál; z velkého
jmění neplatí se nic, z dluhů dost. Taxa vyměřuje
se vysoko, je třeba nápravy také v dani z pře
vodů, v čemž by měl kralohradecký hosp. spolek
podati petici k říšské radě. (Soublas.)

Řed. Bauer připomíná, že tuto petici bylo
by třeba doložiti skutečnými případy, v které obci
co 8e platilo z převodu; až to bude, podá se
petice. Předsedající p. Loučný žádá ra sdělení
příslušných případů.

Pan Spalek z Probluze uvádí své smutné
zkušenosti v tomto směru a míní, že členové vý
boru by mobli dáti sami doklady, jichž by každý
nalezl ve své obci dost.

Del. p. Červinka ze Stěžer soublasís dp.
Brunclíkem v otázce daně z převodu. Ale to vše
ještě nepomůže, dokud se nezmění hospodářství
vládní. (Hlasy: Odzbrojení!) Řečník připomíná,že
v severní Americe jsou vojáci pouze na papíře,
ale nechce zabíhati na pole politické a proto po
nechává přítomným,aby si další domyslili...

Učitel p. Steffek zmíňuje se při volných
návrzích o Činnosti družstva na zužitkování
ovoce i přimlouvá se za účastenství; dosud
upsáno 152 podílů. Pp. Červinka a Loučný
doporučují rovněž toto družstvo vzhledem k tomu,
že se proti němu chce zříditi akc. společnost vý
dělkářská. Řed. Bauer vysvětluje účel družstva,
jež nebude výdělkářským.

Del. p. Červinka pojednal pak o kartelu
cukrovarnickém, načež akončena schůze, jež tr
vala přes 4 hodiny.

Myšlének dobrých pronegeno tu dost, kéž se
dle toho pracuje!

Dráha ze Skutče do Poličky. V těchto
dnech se konala revise trati projektované dráhy ze
Skutče do Poličky. Jednání příslušné komise byla
dne 27. t. m. ve Skutči, 28. v Pusté Kamenici, 29.
v Poličce.

První záložna ve Vysokém Mýtě ko
nala v pondělí dne 25. března © 2. bod. odpoledne
v sále svém XXXI, řádnon valnou hromadu.

Dráha Jičín—Turnov. „Teďnebonikdy!“
pravil rozhodně pan ředitel Kořenský v době světové
výstavyamerické,chtěje se ubírati kolemavěta; roz
hodně tak mluví ti, kteří zajímají se o trať Jičín —
Turnov. Město Jičín utvořilo spolek, v němž stará
palčivá otázka spojení Jičína s Turnovem probírá se.
Jičín také musí se domábati dráhy té, jeť svýma dra
bama ve slepé uličce. Okresní výbor Jičínský pecho
pujo důležitost chvíle a povoloje na dráhu přes100000 zl.,
1 městečko Železnice napíná síly a usneslo se vě
novati 10000 zi., aby čilejší v městečka život rozvi
nul se. Zvláště čile si vede město Rovensko, jež
chce největší oběti přinésti. Nechtějí zde ani slyšeti
o nádraží u Oujezda nebo na Mladějově! Tím také
by Rovensko pramálo získalo. Spíše pronášejí se my
šlénky, že budou se domáhati spojení se Železným
Brodem, bude-li Turnov lhostejným. Tu nebylo by
třeba nákladného mostu přes Jizera a docílilo by se
přímé spojení. Dhá-li málo o drábu Turnov, nedivme
se, máť spojení na vše strany. Jako trať Jičín-Tarnov
má se v kruzích vojenských v ohledu strategickém
za veledůležitou, lze tím více tak říci o trati Jíčín
Železný Brod. Pak také Rovensko dalo by se spojiti
s průmyslovou Lomnicí a Starou Pakou.

Sestátnění drah. Je tomu právě rok, co
ministr obchodu hrabě Wurmbrand ve schůzi rozpo
čtového výboru vyslovil se obšírně o svém plánu se



státňovacím, do kterého tehdy zabíral zejména českou
západní dráho, jibo-severoněmeckou spojovací a sevaro
západní dráhu. O severní Ferdinandově a jižní dráze
se vyslovil, že prozatím do programu sestátňovacího
pojaty býti nemobou. Od těch dob sestátněna byla
pouze česká západní drába. Ale v poslední době za
čalo se též mlavit o sestátnění jižní dráby a vyjed
návalo se v té příčině mezí vládami rakonskou a
uherskou. Jak „Fremdenblatt“ je zpraven, spočívala
hlavní ebtíž jen v tom, žo uherská vláda požadovala
pro Uhry větší podíl na vozovém parku, než jaký by
jí dle stavebního povolení by! příslušel. Zavedeným
jednáním ústním i písemným docíleno prý i v tom
obledu již shody a záleží nyní na tom, jak rychle
budou obě vlády hotovy s vyjednáváním se spgávou
jižní dráhy. Tak snadné a bladce, jak všeobecně se
za to má, prý dokonce to nepůjde. Další snaby mi
nistra obcbodu nesou se k sestátněnístátní drábya
severozápadní dráhy. Jak týž list se dovídé,
jsou stadie v té příčině v ministerstvě obchodu ko
nané již dokončeny a elaboráty předloženy minister
stvu financí. © bezprostřední aktuálnosti této věci
mluviti bylo by prý prozatím předčasné; nicméně za
jisté může se již pokládati, že v úmyslu je, zabrnouti
i státní i severozápadní drábu do programu sestátňo
vacího a konaly se již také prý se zmíněnými sprá
vami „nezávazná jednání“ Očekává se, že ministr
obchodu v parlamenté uchopí se nejbližší příležitostí,
aby své scstátňovací úmysly vyložil, ježto současně se
sestátněním těchto dráh zamýšlí se též upravení
nážzladních sazeb pro státní dráby.

Hospodářská beseda v Tuněchodech
u Chradimi podala říšské radě petice: a) aby bursy
oprávněny byly rozsnzovati jen své članya jen obled
ně obchodů na burse učiněných, b) aby upraveny
byly tarify na drabách, jakož i aby dávány byly vý
vozví premie na ječmen a slad, c) aby zvýšeny byly
vývozní premie na cukr, d) aby zakázán byl vstup
cikánům do našich zemí,

Výstava býků a kančíků. Čílý bospo
dářský spolek pro okresy pardubický, přeloučský a
bolický pořádá dne 14. dubna výstavu a trh na ple
menné býky a kančíky.

Obč. záložna v Bělé u Přelouče konala
dre 3. t. m. valnou bromadu, při níž byla sdělena
tato rozvaha za rok minalý: Pohbledanost: Hoto
vost koncem roku zl. 2881.18. Členové dlabují na
směnkách 83930.07. Uloženou jiného ústava 22577.29,
Nedoplaceno úroku 190.49. Úbrnem zl. 109479.03.
Povinnost: Závodní podíly 3100.—. Vklady členů
26546 87. Vklady nečlenů 76803.56. Úroky ku předu
placené 1040.93. Povinné úroky ze závodních podílů
za rok 1894 137.64. Reservnímu fondu 1618.17.
Čistý výtěžek 231.86. Úbrnem zl. 109479.03.

Občanská záložna v Bohdanči. Výkaz
za měsíc únor: Počet členů 635. Stav splacených
závodních podílů zl. 15 815. Stav reservního fondu
21. —.—. Stav jiných fondů 21. —.—. Vklady volné
členů i nečlenů: Obyčejná míra úroková z vkladů
4 procentu. Stav počátkem měsíce zl. 285.208. Vlo
ženo během měsíce zl. 6.693. Vybráno během měsíce
71. 4.219. Stav na konci měsíce zl. 287.682. Aktiva.
Půjčky: Míra úroková z půjček 5 procent. Stav půj
ček ročatkem měsíce zl. 237.904.. Půjčeno během
měsíce 2). 24.447. Splaceno během měsíce zl. 24.003.
Stav půjček koncem měsíce zl. 238.348. Uložené pe
nize u jiných ústavů zi. 36431.. Cenné papiry zl.
15435. Nemov'tosti zl. 6.076.. Pokladní hotovost
zl. 3903.

„ | Smutná rubrika dražební. Vevýchodních
Cecbách jsou pro nejbližší dobu ohlářeny následující
dražby: V Chotěboři: polovicedomku č. 5 v Hoje
šínč, 6. dubna. — V Cerném Kostelci: usedlost
č. 50 ve Výžerkách, 17. dnbna, 17. května. —
V Pardubicích: nemovitost č. 40 ve Ždánicích,
25. dubna, 25. května. — V Ledči: usedlost čís.
1. v Zdeslavicích, 24. dobna, 24. Avětna Ve
Vysokém nad Jizerou: polovice usedlosti číslo
1. v Končinách, 4. dubna. 4. května.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové. dne 18.hFezna.Znamenalo

se: MHektolitrpšenice zl. 5.50 sž 600, žira 4.30 aš 4.60,
ječmen zi. 4.30 až 4.60, oves 2.75 až 800, praso tl.
0.00 až 0.00. vikve zl. 4.30 sž 4.90, brách 6.36—7.50,
čočky 11. 7.00 až 1160, jáhly 10.00 zl. až 00.00, kroopy
zl 8.00 sš 3100, brrmhory zl. 1.C0 až 1.70. jetelového
seminka červeného tl. 34.00 až 60.0, jetelového se
mínta bílého zl. 00.00 až 00 00). mák <. 10000 až 18.0),
Iněné semeno zl. 5.70 až 9.00, 100 kg. žitných otrnb
zl. 5.26, pšeničných otrub zl. 6.00, 1 kg. mérla Čerstvého
zl 1.00 až 1.05. rádin vepřového zl. 00.76 až 00.80,
tvarohu zl. 00 2 ož 00.14, 1 vejce kr

V Poděbradech, dne 20. března 1835. Jeden
h!. pšenice od zl. 6.50 sž 5.75, žita od r. 4.50 až do
4.75, ječmene od zl. 4.45 až 4.65, ovsa ad zl 250 aš
2.80. hrachu al. 2.00 sž 1000, čočky od zl. 1600 ož
18.00, vikve od zl. 5.40 ež 590, bremborů zl. 190 ež
200, 1 kg. másla od +1. 0.86 až 0.90.. .

Z Pocova, 18 března. Přenico 10) kg. zl. 6.50
až sl. 0.00, dito zl. 5.20 až sl. 0.00, ječmen sl. 6.265 aš
0.00. oves zl. 5.20 až sl. 000, mák sl. 19.00, brambory
a). 1.60. máslo 1 kg 21. 0.70, vajec 100 kvsů sl. 003
Husa (© si 00 kr.. kachna 00 kr., kuře 00 kr. .

Z Dobruóky. 16. března. Pšenice 1 hl. z". 6.7)
až zl. 6.90, žito zl. 450 až zl. 4.80, ječmen zl. 4.00 až
zl. 4.60, oves zl. 9.40 až zl. 300, hrách sl. 0.00 čočka
2l. 0000, jábly sl. 0.00, rměska 00.00, vikov si. 000,
brambory zl. 000, mesla 1 kg z'. 0.00, sena vázaného
zl. 0.00, slámy sl. 000, dřív tvrdé 1 m zl. 0.00, dříví
měkké z!. 0.60), kopa zelí zi. 0.09. |
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Řorsel džspol,

majitelé školek,
uměleckého a obchodního zahradni

ctví, obchod semen

v Turnově (v Čechách).
Kjarnímu sázení a setbě

odporučujísvé hojné zásoby ovocných i okra
sných stromů a keřů, růží, stromů jehli
čnatých, jakoži b hatý výběr bylin pro stu
dený 1 teplý sklenník, bylin na skupiny
a koberce, rostlin hlizovitých i květíino
vých čibulí, rovnéžvelkýskladzeleninových,
polních, lesních a květinových semen. —
Kytice, věnce, guirlandy atd. zhotovují se
z čerstvých jakož i sušených květin v každém čase

co nejvkusněji a nejlevněji.

Ilustrovaný hlavní seznam a ceaník se
zašle na požádání zdarma a franko.
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Největší akladsicich strojů

původních i všech různých soustav
Albert Šťovrač, Svitavy (Morava).

Zároka o roků. Cenníky zdarma. Podmínky pla
7 tební velmi mírné.

O0000000000000000000000
Uněle zuby

podle nejnovějšího amerického způsobu vyrábím a konám
veškeré práce v obor ten spadající přesné a solidné na
základě dlouholetých vlastních zkušeností, ruče za nej
lepší obaloušení. — Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje
se do vzávné přízuě ctěného obecenstva snamenám

v hiuboké úcté odilaný

Josef Čáslavský,
zubnítechnik

v Hradcet Králové, Pražská ul. č. 77.

Knotek A.spol, strojírna vdičíně
vyrábí jako specialitu

soustavy, kteréž jsou ne
dostižítelnými ku tří
dění a čistění obilí a
semen a dooilení stej
nezraestiprotrha setí

Tytéž třídí obilí na
tř druhy a zbavují je
bodláčí, ovsíře a pod.

26205W oknaě,
a jm o0na al. 24.—.

Rovněž doporučuje ku jarnímu období

»patentní stroje lšíčkové«
s pevnou trublou výsevní pro stejnoměrné a přesné
seti na polích rovných i svahevitých s jednodu
chým zařízením ku setí semen malých a snadným

odstraněním zbylého zrna z výsevní trubly.
Cennilky zdarma a franko.

A Vacka zárod školkařský
v Pamětníku u Chlumce n. C.

nabízí k jarnímu vysazování stromy i keře ovnené,
sadbu lesní a pro živé ploty, keře okrasné a j.

v mírných cenách.
— > Seznam na požádání zdarma. <©m-.

ým

>

Dra ženaté brmiče | Místa pro učedníky
dobytka na velkosta- všech řemesel
tek za slušný plat hledá obstarává
J Bouček v Hradei © J. Bouček v Hradci

Králové č. 88. | Králové č. 88.

Odporučení!
Veleosvědčený ua mn. ha výstavách posledné

v Hradci Králové a Humpolci nejvyššími cenami
čestnými diplomy vyznamenaný

nejstarší závod výrobní
kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní
firmy Josef Neškudla č. d. 86

v Jablonném n. Orl.
v Čechách se P. T. veledůstejnén.u duchovenstvu,
sl. patronátnim úřadům a vůbec dobrodincům co
solidní a vejlevnéjší pramen toho obora k příslu

šným zakázkám vřele odporoučí.

VÁCLAV ŠOLC,zlatník a stříbrník
přísežný soudní znalec a cenitel

v Hradci Králové,
zhotovujea ua skladě chováveškeróšperky zlaté
a střibrné, ryje monogramy 8 pismeny a
všechny v oboru tom práce za velmi levné

ceny se zaručením.
Zbotovujekostejni nádoby všeho druhu, zlati
a stříbří v obni i galvanicky. Kupuje staré

zlato a stříbro. za rejvyšší ceny.

Nejosvěděenější
Šicí stroje, ve
| locipédy,.
„stroje na praní prádla.
„8 mandlování pejle:
„vněji dogoručoje to
(várnízástupce F. Čerha'
v Kr. Hradci, u býv.,

Pražské brány, V D0
vém. domě č. 275.

ag“ Svíce2
voskové, pofovoskové, |

[ stearinové a parafinové,pak vosko:é zádušní svíce.
psěkaly, trisngly a sloupky
jakož"i svíce toiletní a
luxusní renais snóní a ba
rokvvé, dále svíce a sloupky

3 „ro pivovsry
nejlepší jakosti

A četnými cenami na vý
stavéch v te- i cisezemeku

vysnomensné, dodává
o cenách nejlevnějších
© k výs.!. česká továrna
na vosková. výrobky, pe
četní wsky a smolné 10

) shodně, na svíce stenris
i nové, parsfinové s sklepní

] Fr. Sezemskéhoc.e k. dvcrního dodavatele
j w Ml. Boleslavi.
Cenniky na požá

dání franko.
P. T. duchovenstvu odpo
ručají zvlašť ová velejemná
kadidlav cenách mírnych. (j

JA
prvni a nejstarší

1

18, 24 sž

raloT=Loralerel]

7.

EPIESGOIGPIGOÍH0Í

A ŠTA,

v Schěnbachu wuChebu (v Čechách),

nistrojům budebním ve vbech cenách 4 ja
kosti neje pěší.

Zevrobné cenníky zdarma a franko.

nástroje opravují se mistrně hned a co mej
levněji se účtuji. "©
Ukázky dobrozdání:

své housle pro jejich t'ář, aoláterak bych nebyl věřil, že
Zas'laje s radostí oboos za opravu

S úctou

Y. Zuska, učitel.

odporučiti, čehož jak pro áel tak i pro
S úctou oddaný

K. Macháček, říd. uč.
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Ticho v Čechách.
(Ouverture k volebnímu koncertu).

Staří Mladočešíza šest let už setrochu vy
bouřili, mladočeská omladina teprve se chystá ke
hlomozivému koncertu volebnímu, prozatím ještě
je ticho v Čechách Ticho bezmála hrobové, jako

dyž mrtví k mrtvým ulehají. Skorem zapomínáme,
že dýcháme a žijeme v době oposiční politiky,
když v těchto dnech bez poznámky mohla všemi
novinami kolovati tato zpráva:

Politický spolek v Hlinsku (okres
chrudimský), jehož stanovy byly dze 19. května r.
1891potvrzeny,byl ze seznamu spolků vy
mazán, ježto te týž posud neustavil.

Zde tedy již máte mrtvoly padlých oposič
níků, kteří statečné do boje — ani nevytáhli. A
jak se činí a žijí činní a živí bojovníci? Seli vítr,
sklidili bouři a pak zkrotli, ztichli.

Po vlastech českých bylo od povolených i
nepovolaných, radikálních i boucharonakých opo
sičníků rozseto větru tolik, že každou chvíli mohla
a měla se čekati velká bouře, vážné hromobití,
mocný úder blesku. To předvídati musel každý,
kdo sledoval nový odpor český proti vídeňské
vládě. Ano, všiobní museli tušiti, že nás stihne
nějaký nový, vážný projev vládní nemilosti — a
zatím co do poslední chvíle, při každé vhodné i
nevhodné příležitosti mluvilo se o tuhém, houžev
natém odporu českého národa proti Vídni, přece
v rozhodnám okamžiku, kdy na hlavní město české
snesl se blesk výminečného stavu, byl překvapen
každý, vůdcové i vedení stáli tu jako omráčeni.
A stojí tak podnes, ticho nastalo v Čechách.

Po kolikaletém bouření je dnes ticho v Če
chách a my teprve nyní to dobře cítíme, teď
upřímně si to přirnati můžeme a musíme, kam
jsme to dopracovali s tou dosavadní oposicí —
na pepíře!

Áno, dnes je ticho, je mrtvo v Čechách,
smutně, velmí smutně dopadl ten náš papírový
boj do krajnosti. Rázem ztichli a zkrotli naši ra
dikální i nejradikálnější zápasníci, poslanci jeví
kuráž jen za větrem parlamentárním, novináři ne
touží po žalářích, z bořivýchberanů stala se uči
něná jehňátka, břitká péra zaměnila se podváza
zaným křídlem.

Když tak rekovně bojují naši političtí gene
rálové, ký div, že neméně statně vede si naše
národní armáda. Rozhlédni se jen každý ve svém
okolí a netaj se S poznanou pravdou, že nepoho
tovosť u bezstarostnosí vůdců zavlekla také do
všech řad vedeného lidu netečnost, ochablosť,
omrzelostť. Může to viděti každý jak v Praze, tak
ve venkovských městech i vesnicich.

© FEUILLETON.
EKErotilék.

Na toulavé manžely prozrazuje Kl.

Vidíme již, jak tisíce oček laskavých čtená
řek se zadívalo na tento nadp:s a jak se jejich
rty maličko, ale tak hezounky pousmály, mezitím
co srdéčko radostně zabušilo při pomyšlení: „to
bude něco na mého starého.“

Velectěné čtenářky! Já vlastně touto historií
si škodím, moc si škodím, ale když Vás mám tak
rád! Víte, já mohl zcela dobře dáti na př. do
dnešního listu inserát: Báječne, nevídané, neslý
chané! Která z p. t. čtenářek by si přála atd,
nechť udá atd.; ale jsk povídám, já už jsem ta
kový, že mám každého na světě tuze, tuze rád
a jak se něco užitečného dovím, nedá a nedá
mi to, abych to se svými spolubližními nesdělil.

Uš je to taková dobrácká povsha. A tohle je takétak!
Nuže?

* . .

Pao dr. Klíma vstal od stolu a pohlížeje
stranou na svoji mladou ženušku, která obírala

- ještě kousek krčku smaženého kuřátka (ona tak
ráda krčky), počal se pomaloučku oblékati.

Ještě nezapjal sni prvý knoflík, když se

———————

Ti naši bodří Pražané! Pražští vojevůdcové
zvěděli o ráně, teprve když dopadla, týž večer,
kdy tisklo se již výminečné nařízení vládní, bavilo
se několik mladočeských poslanců nenuceně u Cho
děry za zpěvu otřepané ovačky „Já mám trakař
novej“ — a dnes už ří Pražané žijí tiše a
klidně, jakoby výminečného stavu ani nebylo, po
litieují dále při džbánku, ve veřejném životě- praž

ském pozorujete leda trochu slídivosti po špiclech.Přijde- do hospodské spečnosti někdo neznámý,
bned je považován za „tájného“, hovor umlká,
jakoby utal — kdo si nechce ústa spálit, musí
mlčet nebo chválit. A když neznámý nejeví nic
špiclovského, je bned zase kuráže dost a pak se
rázem mluví nehorázně oposičně. Takoví jsou
naši oposičníci v Praze!

A náš venkov? Jak se dělá oposiční poli
tika ve venkovských městech, to může viděti
každý z blízka. Je to ta nejopravdovější politika
papírová. Ovšem když tak v dáli někde jste čí
tali, jak odněkud mezi Kocourkovem a Prahou
posýlali do pražských listů šťavnaté projevy poli
tování nad Staročechy, protesty proti punktacím,
rozbořčení proti vládě, mohli jste si pomysleti:
Do, tam jsou přece kabrňáci! Ale když jste tam
někde mezi Kocourkovem a Prahou žili, viděli
jste, že ti kabrňáci doma nedělali nic, čistě nic,
pořád nic a leda tak jednou za rok zmohli se na
jednu parádní, pardon, veřejnou schůzi, v níž při
jata sice řízná resoluce, alepak nedělo se zase
nic a opět nic. Tak všude dosud se v politických
věcech činí a vyznají ti naši oposičníci malo
městští !

Zklamání v Praze, rozladění v městech
menších jdete se podívat, jak vlastně vypadá ten
oposičníruchna vesnicích."Potvíte přese sno
vin, že na vesnicích máme jádro národa. Ano,
náš rolnický lid jest opravdu poměrně nejsamo
statnějším a tedy nejspíše by si mohl dupnouti. Ach,
těžko se to dupá, když noby slábnou, není chuť
do výskání, když kapsa se prázdní, nezbývá času
na politisování, když hlava je stále plna vezdej
ších starostí hmotných. Ten náš vesnický lid věru
je dobrým, snad až dobráckým, ale kdo vidí a cítí
ty dnešní selské trampoty, věru 8e nepodiví, že
dnes v českých vesnicích není ani ten ruch, jaký
tu býval v dobách oposice pasivní ....

Ba zajisté, v době trpné oposice byli jsme
všude činnými — dnes děláme oposici činnou a
trpíme, trpnými jsme všude.

Po šesti hubených letech oposice mladočeské
je ticho v Čechách. Blíží se volební kampaň a
přicházejí noví, břmotnější bouřliváci, kteří znovu
chtějí jen rozdmýchati vášně lidu, rozeštvati jej,
aby mu na konec připravili nové zklamání, větší
útrapy, další strádání, záhubnější pohromy. Om!a

Ročník I.

dina mlado' a břmotivému kon
certu volebu Jočeši dají se jim
prostě do vlek

Je ticho v . — aby nenásledovaly
nové bouřea nov. | „e, nýbrž pokoj a mír, aby
naše česká společnost nebyla dále rozvracována.
nýbrž volně « klidně se rozvíjela, k tomu nechť
v Čas pracují všichni Čechové dobré vůle!

Kateřina ráda žalovala !

„Kateřina ráda žalovála na své spolužačky.
Jest-li ji sousedkasednula na šat, čalovala; jest-lť

Jí v tlačenícína nohy šlápnuli, žalovala; jest-lí Ji
někdo loktem ustrčíl, šadovala. Fodďobnými mali
chernými žalobami vytrhovala učitele v6 vyučování
a radovala se, kdykoliv byl někdo pro ní káran.
dóy těm nevčasným steskům. konec učinil, posadil
učitel Kateřinu na poslední prázdnou lavici atd“

Zajisté že jsme těmito řádky všechny čtenáře
velice příjemně naladili. Zavedli jsme je citováním
populárního článečku ze druhé čítánky v luznvu
mladost, vzbudili jsme v nich nejspanilejší vzpo
mínky, které v každém tento jistotné každému
známý článeček, jedna z prvních lektur české
mládeže celé řady generací, zajisté vzněcuje a vy
volává.

Každý si bo již ve avé paměti dále doplní,
neboť stat o „Kateřině žalobnici“ uvedena jest
v našich čítánkách jako výstražný příklad nepěk
ného jednání a každému z nás z dětatví nevybla
ditelně na mysli utkvěla a často v životě potom
jsme si na tu „Kateřinu“ vzpomínávali, když jsme
se s podobnýmjí zjevem setkali.

A bohužel, že takováto „Kateřina žalobnice“
u nás vyrostla dokonce v pravého obra, který vše
chen náš veřejný, jak politický, tak národníi
společenský život ovládá a dusí, souží a přímo
pronásleduje na všech stranách.

V našem celém veřejném životě se skoro nic
jiného neděje, nežli že — — Kateřina ustavičně
žaluje — —

Neboť bez brejií každý vidí, že „naše ve
řejné mínění“ v posledních letech (na čestné vý
minky) jest takovou Kateřinou žalobnieí!

Popatřme jen na náš novinářský tisk. A co
v jeho obsahu nacházíme?

Z největší většiny jenom samé malicherné
a plané žaloby, které kdyby jeu z polovice byly
pravdivými, podstatnými a důvodovmi, tedy by
celý národ náš sestával ze samých lidí nehodných.
Neníť totiž v našem národním společenstvu snad
dnes jediného muže, který by z některé strany
nebyl „Kateřinou“obžalovánz věcí přímo děsných.

k němu obrátil s bolestnou výčitkou hlas panín,
která právě pustila poslední kůstku, otírajíc si
bílé prstičky o zmuchlaný ubrousek.

»Už zas mne opouštíš'" V otázce té jakoby
se třásly slzy.

eAle jdi, draboušku, snad bys proto ne
chtěla plaka:'“

»Prosím té, mužičku, zůstaň aspoň jednou
doma. Co máš v té hospodě'«

«Tomu ty, milá ženuško, nerozumíš. Co
mám v hospodě. Společnost několika přátel, do
brých a upřímných mužů, kousíček hry a trošku
pivale

»A což toho doma nemáš? Nestačím já ti
svou společností, nemohu také já nějakou hru
s tebou bráti a nemůžeš si pro pivo poslat ?«

„To jest sice pravda, ale víš, časem jest
třeba už ze zdravotních ohledů přesadit!«

„Jdi se svými zdravotními ohledy, k tomu
jsou pacienti tvoji«, rozdurdila se paní, »vždyť já
ti přeji časem trochu té společnosti, ale každo
denně... .«

»Každodenně přece nechodím a ostatně i to
by bylo omluvitelno. Mé postavení toho vyžaduje.
Lékař, který se skrývá mezi svými stěnami, bývá
brzy sapomenut, a ostatně . .« pan doktor se na
chvilku zamičel, »a ostatně považ, s jakou radostí
se shledáváme, když jsme se několik hodin nevi
děli. Seděti u sebe stále den ze dne, bylo by
v brzku oběma něm k omrzení.«

»K omrzení'!« a tvář paní doktorové při
těchto neprozřetelných slovech, jako by obílil.
„K omrzení!* vzdechla. „Tak já té už mrzíml
O jdi si, jdi, mezi své přátele, když jsem tě omr
zela! O matinko moje, kdybys věděla“ A ani ne
po roce, o že jsem tě kdy poznala, já nešťastná
ženal«

Proud slz provázel tento náhlý výbuch.
pAle, ženuško, prosím tě, méj rozum; vždyť

přece.. “
„Jděte, pane |"
„Prosímtě...
„Neprostel“
„Ale dovol . .“ než mohl doříci, obrátila se

paní doktorová ku dveřím a bouchnuvší jimi,
zmizela.

Pan dr. Klíma zůstal samoten. Zprvu hodlal
pospíšiti ze rozhněvanou chotí, ale pak, jak by
si to rozmyslil, pokrčil rameny a vyšel ven.

Pan doktor byl ještě necelý rok ženat. Při
stěhoval se do N. před několika roky a jsa úsluž
ným i zkušeným, záhy opatřil si rozsáhlou praksi.
Do úplné spokojenosti scházela mu jenom —

ženuška. Než i té se mu dosel a sice pečlivévychovanou dceruškou pana Šroma,domácího pána
a soukromníka z P. Nevyrovnala se jí ani jedna
z N..ských dám ani krásou ani pořádkem ve všem
všudy. Dr. Klíma mobl býti šťasten a on také
dosud byl. Ovšem netrvalo to zplna ještě ani rok,



Představme si každý v daobu řada osob ze
svého okolí, které význačněji ve veřejnosti působí,
a vzpomínejme, která s té či oné strany nebyla
nedíme příkře souzena, ale dokonce přísmě odsu
zována, zrádcována a tupets — —

A když blíže k odsuzování a růsným těm
rozsudkůám naší „Kateřiny“ přiblédneme, tu ahle
dáme, še to jsou z největšího dilu samé jenom
vlastně malichernosti a to malíchernosti a výčitky
namnoze jen osobní povahy.

Není soad národa na takové výši vzdělanosti
stojícího, jako stojí národ náš, v němž by se ke
vzájemnému odsuzování tolik špíny, kalu a bláta

uZpotřobovalo, jako se vypotřebovalo v národěém
Jen klidně popatřme, co zbytečných, bezů

čelných a bezdůvodných výčitek, urážek, útoků za
rok u nás se napáše proti lidem, kteří ničím se
neprovinili a neprohřešili, než-li že byli buď Pro
ařetelností na vynikající místo v našem životě po
stavení anebo že se ochotoě dle svých sil a do
vednosti chápou národní a veřejné práce.

Když jdeme pak po pramenu a proudu ta
kového útočného výronu, tu shledáme, že vyvírá
obyčejně jenom z malicherných osobních pohna
tek, které náš veřejný život otravují a uice tak
neblabým apůsobem, že takřka všechen český tisk
poslední doby nic jiného nečiní, než-li žalaje na
to, 00 se buď děje, anebo co se neděje.

Nikterak nepřebáníme!
Zásada sv. Augustina „in dubiie libertas,

jn necessariis unitas, in omnibus caritas“ —v po
cbybném volnost, v nutném jednota, ve všem láska
— našemu veřejnému mínění jakoby známou no
byla.
' Obklopení kolem do kola odpůrci nejvážněj

šího druhu, nemáme rodák na rodáka, bratr na
bratra nic jiného než-li kyj, sochor, jež však obe
censtvo samo našemu tisku do raky vtiskuje a je
nom ho žalovati a láti nutí, činíc z něho — —
„Kateřina“.

Kde nacházíme dnes ve veřejném mínění
vznět ku práci, kde nacházíme pobudky k dobře
činění, kde nacházíme nabádáuí k milování se?
Jen hledejte a naleznete skoro všude jenom 8a
mou zášť, nenávist, utrhání, ničení a soužení — —

Náš tisk dnes skutečně takřka nio jiného
nedělá, než-li činila ona Kateřina v čítánce, 4a
luje a vořád jen žaluje — —

Jest-li sonsed sousedu sedne na šat, již se
v novinách proto žaluje; jest-li někdo jinému
v tlačenici mimoděk na nohu šlápne, již 8e v no
vinách žaluje; jest-li někdo někoho bezděčně
ustrčí, již se v novinách žaluje. A jak se šaluje?
Jsou to hned samá snižování, zlehčování a křivdy.

Tim náš veřejný život divočí, poněvadž ve
vřavu tu zatažena jest takřka veškerá naše in
teligence. jejíž příslušníci stále stavění jsou na
pranýř a ukazování masám lidu jako mužové ne
dobří, ba špatní.

Kam to vede?
Že pak lid neváží si ani žalobců ani žalo

vaných, že všechen zmaten chytá se hesel, která
konečně nejsou milá ani žalobcům.

Takováto neblahá žalovací epidemie zachvá
tila veškeren náš tisk, opamovalanáš život, v němž
jest napořád všude nyní rozlitý ocet, který kyse
lostí naplňuje všechny kraje, města, osady a který
všude vzbuzuje jen nelásku, nenávist a samá
protivenstva.

To se nedá mysliti, aby všichni lidé byli
napořád jednoho smýšlení a jednoho chtění, avšak
aby pro to, co jeden má za svobodu, že totiž se
spravuje vlastním přesvědčením, druhý hned byl,
když tak také ze svého stanoviska činí, špata

p, to předce jest nespravedlivým tvrzením, kfiv
děním, bludem!

ale není li toho dosti, když nyní tak málo šťast
ných lidí?

Až dnes, dnes ta modrá obloha se trošinku
zukalila. A čím? Pan doktor po cestě do hospody
o tom rozjímal. Čím? Hloupostí takovou! +Mohl
jsem také zůstat doma, když si to přála, mohl«,
a pan doktor již již se obracel. A byl by se obrátil,
kdyby nevstal ten starý pokušitel, kterého všichni
ssebou nosíme a který tak mnohé dobré před
sevzetí hned v zárodku ničí.

»To bys si dall« šeptal mu sto jsi muž?!
Jak povolíš, je stvojí samostatností amen, znáš
ženský pantoflíček? Nebylo by to hanba, abys pod
ním uvázl/« A pan doktor si dal říci. ča do
hospody. Ale společnost zdála se mu býti opravdu
nějak tádní, karta mu »nešla«, pivo rostlo v ústech.
Jak se mu odlehčilo, když se vrátil domů, ele
dnes ho nevítala ženuška jako jindy, dnes již byla
ve svém pokoji a ani se neozvala, Spala ?| Niko
liv! Když odešel muf, ani se s ní nerozloučiv
(a ona na to přece tak čekala a proto i ven ode
šla, doufajíc ho splše za sebou vylákati), zapla
kala si upřímně. Ale pak se upokojila, nahlíšejíc,
že pláče opravdu pro nic. Bez odplaty však mu
to nechati nemůže. Bude se na něho hněvati, jak
dlouho? Den, dva? To však jí nic neprospěje.
Ukázat mu musí, že doma může býti také člověk
veselý, že může ve společnosti ženy oalézti
všecko, co dává hospodal Ale jak? Jakf Všakto
najde! »A pak uvidíš, pane manželi« zahrozila
prstem, »co žena můžel«

Zde žádoucíjest.nápravaa to náprava rychlá,
aby naše veřejné mínění přestalo býti „Kateřinou
žalobnicí“, aby neobíralo se jen evšíma hlavně
osobním tu utrbáním, osočováním a pode
stíráním. Nanejvýšjest potřebno, aby náš tisk
sačal konečně pojednávati vždy hlavně o věci a
osoby co nejdéle možno ponechával stranou. Osoby
bez toho béhem doby z veřejného jevišté přírose
ným postapem věku se mizí anebo samy
odstupují ale každá věc jde avým chodem dále
až ke svémuusrání

Zde odvoláváme se na Havlička, jehož jméno
Jako vzorného žurnalisty tak mnozí u nás berou
nadarmo. A aniž bychom šíře o muži tom jako
novináři psaji, tak to mu musí každý nechat, še
ani jeho „Národní Novimy“, aní „Slovan“ ne
obsahují nižádných nízkých osobních útoků a
bezedných bahniáť,jaká dnes v novinách nacházíme.
Z toho lze souditi, že velmi málo dnešních žurna
listů noviny Havlíčkem vydávané ei prohlídlo, aby
se jeho příkladem spravovalo.

Jeho noviny byly pak počátkem českého
novinaření v moderním slova toho smyslu a po
važme, kde a na jakém stupni mají vlastně dnes
noviny české státi, když stojíme na stanovisku,
že mají od svého počátku pokračovati ve všech
směrech — —

A zatím vidíme, že naše noviny jssu dnes
hlavním zříllem zmatků, hořkostí a trampot, pod
pod nimiž náš národní, společenský a politický
život byae.

Popatřme jen na následovní!
Když své doby byli Staročeši u vošla, tak

mladočeský tisk měl za svůj první a hlavní úkol
útočení na Staročechy a není možno to tajiti, že
nyní, když Mladočeši mají v celé fadě sborů za
český lid rozhodné slovo, že nejsou Staročechy
nuceni vyslechnouti přátelských rad, mínění od
jejich náhledů různých, ale že se na ně jde také
vždy hned s kyjem. Jaký šel, takového potkal!

My se vzájemně nedoplňujeme, neposilňuje
me, nemilujeme, sle máme na sebe a proti sobě
jenom pěsti, samou obžalobu a výčitku.

„Suaviter in todo, fortiter in re“, lahodně
ve spůsobu a rozhodně ve róci — není zásadou na
šeho tisku, tak že on konečaě, nucen vlastně obe

cenaton, stává se napořád „Kateřinou žalobnici“ — —

Co otázek ušitečných leží u nás ladem, co
záležitostí důležitých jest v Čechách nevšímáno, 00
zájmů českých je zanedbáváno jenom pro plané
hádky, když ten či onen jednotlivec svými snahami
se nelíbí lidem, jež by sprárný proud našeho ve
řejného života vlastně postavil sám na příslušné

ro ně místo. Mnobého třeba hodně na zad do
outka!

Ale dnes u násten, kdo umí bodně křičet,
kdo dovede z cizího slibovat, kdo nejšikovněji do
káže lidu straky na vrbě malovat, ten stává se
hrdinou dne a pánem situace a to sioe jen tím,
že si namnoze pojedná „Kateřinu“, která na jiné
pořád a neunavné žaluje — —

To se dnes cítí a uznává obecně! Žarnali
stika naše i šarnalisté dávno pozbyli u nás té
ceny, vážnosti i úcty, jimž se drahdy téšívali,
ač jsou mezí uimi i dnes maožové zoamenití a
úcty hodní, avšak blavně a především naše „poli
tisující“ vbecenstvo snížilo samo tisk na stupeň, že
si bo konečně samo více nechce vážiti, že novi
náře nojen že ani slušné neplatí, alo že je i fa

Chnje a stav žarnalistický cení asi jako mějakécikány!
Proto bylo by dobře a včasno, aby všichni

ti, kdo vášně se svým povoláním a poslánímv
národě smýšlí, ať si náleží ku kterókolivěk atraně,
sjednotili se v myslích svých v té žádoucí snaze,
aby dnes celou veřejnost maši terrorisující „Ka
l

Drubý den nestál u doktorů věru za nici
Pan doktor hned z rána odejel a když se vrátil
v poledne, zdál se mu oběd přesolený, přepepřený,

Fepálený a kdo ví jaký ještě. Ať se však zlobil,
jak chtěl, paní jakoby tu nebylo!

Mraut ubíral se bned odpoledne ven, umi
ňuje si, že ani k večeři nepřijde. »Když trucuje,
ať trucuje, však nemé načl« A splnil to také, zů
stal v hospodě na večeři!

Hůře bylo ještě paní doktorové, již již měla
úmysl vrhnouti se mu kol krku a smířiti sc, sle
ten pokušitel i ji odrazil. »Nic jsi mu neudělala,
nač bys ho odpročovala la

ak to trvalo několik dní. Pán si nevšímal
paní a paní pána. Napjatý tento poměr přetržen
byl náble neslýchanou událostí.

Pan doktor obdržel asi čtvrtý den domácího
hněvu, zapečetěný, rekomandovaný list s nějakým
tvrdým vnitřkem. Když psaní rozdělal, nalezl
v něm svou vlastní podobiznu, ale vykrášlenou
nad čelem dvěma mohutnými parohy!

Pan doktor při pohledu na tento obrázek
div se stolice nespadl! Z hrdla vyvinulo se mu
jen dlouhé: »Tááák!« V tom jakoby zaslechl kroky
přede dveřmi, rázem sbalil list i s podobenkou
a vhodil bo do stolu a zamkl. Obličej jeho
stažený údivem mezitím bral na sebe klid, pokud
to možno bylo! Ale kroky zašly dáje a pen
doktor ujistiv se tichem, zašoupl dvéře a počal
znova tajemný list prohlížeti. Marně zpytoval však,
písmo bylo mu úplně neznámo, list dán byl však

žalobnice“ byla jako ona ©„Kateřina
žalobnice“ v čítánce prosvé nekonečné a nevčasné
žaloby posazena ma poslední prázdsou lavici, na
níš by pak mobla přemýšlet, že porisností novin
v národé naše:n není míchatí kalem osobních po
hnutok, ale že český tisk má vsnešenější úkoly
před sebou, nežli je vzájemné potírání a banebení
osob a to většinou mezasloužené a křivé.

Jean spytojme ns všech stranách svědomí,
zdaž se nepřehání, sdaž se v osobních zá
penadsazuje a věra že když se v obledu tom všude
drobet sleví a zejmena když ušlechtilí ze řad no
vinářetva se oprou a nedají listů svých zneužívat
k mozřízeným osobním útokům, tak bně
co nejdříve budou oni činitelé, kteří se does jen
samou„obžalobou“jinýehživí,opětnapravé cestě,
která nejen jim, ale celému našemu veřejnému
životu půjde jak náleží k duhu. A pak zajisté
všichni budeme as lítostí vspomínati oněch trp
kých dob, kdy „Kateřiňa ráda žalovala“, což ná
rodu našemu doneslo jenom trochu trpkostí a hoř
kostí a rozrušilo bo v takovou nervoenosť a ne
důtklivosť, že jsme napořád jen samý stesk a
nikde vydatná, činorodá práce, k níž nemáme
čase, protože „Kateřina“ pořád jen žaluje, všude
vytrhuje a ruší.

Což aby přestala a neviděla na jednotlivcích
jen samé chybné, stinné stránky, ale aby ni za
čala všímat také skutečných potřeb lidu a život
ních zájmů národa?

Zajisté že u mužů; kteří poctivě e lidem
svým smýšlí, tato slova naše pohoršení nespůsobí,
s témi pak, kdoživi jsou z výroby ostudy a útoků
na jiné, dnes ovšem zatím bude těžko mloviti.
Ovšem nepochybujeme. že by si dali časem také
fici, kdyá by viděli, že rozhodající činitelé posa
dili „Kateřinu“ na poslední prázdnou lavici, kam
nyní za své jednání patří.

Za zkoušku by to stálo! Vážnost především
žurnalistiky i žurnalistů by tím nesmírně získala
a veřejnost naše toho nutně potřebuje!

MilionČechů na ztracené vartě.
Ó. — Z Vídně, r. dubna. (Pův. dopis.)

Parádní kandidatura dra. Eogla ve třetím
okresu vídeňském je nejnovější význačnou známkou
politiky, která se nyní dělá jménem českého ná

roda. Jeto heské na pohled, ale vážný prospěchpro českou věc ve Vídní z toho nekyne. Jižproto
ne, že je to pouze blýsknavá bublina, která chvilku
se leskne a budí klamné adání, jakoby se tím
hájily české zájmy ve Vídaj, zatím však kandi
dátoí bublina za chvilku praskne a poslanci dále
budou neči lhostejně přihlížetik tomu, jak
videňští Čechovéstále žijí jako na sapomenuté,

ztracené varté. A tak to dopadá s Čechy v eiziněvůbec.
Mladočeští politikové rádi a mnobo se chlu

bívají, že jménem českého národa vedou boj před
tváří celé Evropy. A zatím vidíme, že jsme před

tváří celé STORYposud ostouzení a hanobení stáloa soustavně, vidíme, že poslanci sice sami sebe
dávají doma velebiti, ale v cizině nechají celý
várod tupiti, doma sice troufají si mluviti jménem
celého národa, ale pro jeho pří-ušníky za hra
nicemi zemí českých nepracnjí vážně nijak, o jich

zachování pro národ upřímně se nestarají nie,Vědí vůbec mladočeští politikové, kolikČe
Úv 'usazeno je za Českými hranicemi, vědí, kolik

ů dosudodcházínámročnědociziny?Vědí
snad, že tato stráta dospělých mašinců je větší

nežli jak kte přináší nám Ústřední Maticeškolská dětí našich menšin? Nebo vědí,
že k ochraně italských vystěhovalců bude zřízena
úřední kancelář v New-Yorku? Vědí-li pak, že

na poštu v N., tedy doma. (Což aby šel se ze
ptati? Ale kdož ví, pamatují-li si toho člověka a
pak jsk snadno mohl by se kompromitovat.

Pozor všsk si na každý způsob dá na svoji
domácnost. Jak je dobře, že s paní žije na kordu,
jindy by jí to nedalo, aby se nezeptala, co list
obsahuje, dnes však se neodváží. „Ale nebylo by
dobře ji o tom spraviti? Což je-li to jen nejapný
žert! A což jiného také by to bylo,vždyť moje
chot mě má tak ráda. Či mstaa závist znašeho
štěstí? Ano, to to budel Ach jak směšný jest ten
závistivec, doufaje takto rozraziti naše blaho |“
a pan doktor se usmál tomu, leč vypuditi to
z hlavy přece nemohl!

Večer odebral se k rozptýlení mysle do spo
lečnosti opět, ač si umišovsl před večerem, že
tentokráte nepůjde. Přátelé byli již pohromadé a
čekali jen na něho, aby si sehrali partii. K ukrá
cení chvíle četl právě jeden z nicb pikantní hi
storku z pražského života. Jednala o manšeli
dlouho svou nevěrnou ženou podváděném a měla
nadpis: Pod vládou parohů!l Páni se tomu srdečně
smáli, pana doktora všsk jakoby zařezal.

Večeře mu již nechutnale, karta padala čím
dále horší a k tomu hrál on ještě „pod vší kri
tiku“, jak se jeho spotuhráti vyjádřili, nemo
houce pochopiti zaraženosť a roztržitost páně
doktorovu.

Tu noc spal pandoktor neobyčejně špatně.
Sny točily se koldámých parobstých hlav...

(Dokončení příště.)



američtí Čechové sami jednali již o zařízení české
vystéhovalecké kanceláře v New-Yorku? A vědí-lí,
že nyní ve Vídni tvoří se rakouská osadnická

p alenost pro hájení všech rakouských vystého
Ale nač tolika otázkami skoumáme srdce a

ledví politiků mladočeských. Kdyby něco věděli,
museli by také sami bněco konati a kdyby samí
pěco dělali, jistě by se tím za tepla pochlubili,
když tak honosivě dovedou mluviti jménem celého
národa. Česká veřejnonf ostatné nedávno dostala
makavý doklad toho, jak mladočeští předáci do
vedou působiti ne k dobru, ale na újmu našineů
mimo starou vlssť usedlých. Každý má v živé
paměti, jak dr. Važatý svou německou pozoámku
na českém soudním přípise omlouval a vymlouval
tím, že prý to udělal ve Vídni, kde pošta české
věci po česku nevyřizuje, a jak „Nár. Listy“ tuto
výmluva vchválily kou, še prý hájíme
rovnoprávnost jen v semích českých. Tady máte
trefnou illastraci k tomu, jak ten mladočeský boj
je zvráceným: těm odvislým a při známé ho
lubičí nátuře ješté odvislejšímise dělajícím Čeebům
vídeňským dovedeme vyčísti, de si nemohou vy
moci ani jednu školu, my pad jich národní sta
tečností dovedeme útrpně pokrčiti rameny, ale
když přijde řada na naše velké, věblasné, rázné,

ikální výtečníky, aby tém hojácným Čecháčkům
„ve Vídni dali dobrý příklad a dodali jim kuráže,

nitou chráněný bojovník a povýšený zručné odvojevůdce nejen neblesne, nýbrž vlartnoručně pod

peraje něn eckosť úřadování ve Vídni. Mysleliyste, že takový Velikán Velikánovič považoje to
za svou povinnosť a rád chopí se každé, sebe
nepatrnější příležitosti, aby svým vlivem pomábal
k u«nání české řeči ve Vídni — a ejhle! páni á la
dr. Vašatý dělají Čechy jen Coma za pecí, však
ve Vídni statečné píšou německy. A po Vašatém
přichází dr. Eogel a pomáhá vídeňským Čechům
tím, že v kandidátní řečilichotil — socialistům...

A takové kousky dějí se nepřetržitě. Mlado
čeští vůdcové namlouvají si, že jednají jménem
celého národa, ale nedbají toho, že každoročně
odcházejí nám tisíce Čechů do ciziny, kde pravidelně
zůstávají pro nás mrtvými na vždy. Vědyť o všech
našincích za hranicemi zvíme jen, když k nám
přijedou někdy až z Ameriky, nebo nám pošlou
peníze na Matici, ale jak kde žijou nebo živoří,
jak se národně činí nebo nečiní, jak by s námi
chtěli nebo mohli spolupůsobiti pro háš národní
celek, o tom neví ani naše politická representace,
ani širší veřejnost, jež o krajanech v cizině do
vídá se. jen náhodou, jednou za onoho času.

A přecemáme dnes za branicemi zemí če
skýchjisté celý milion Čechů, počet to věru
veliký, zvláště pro nás, kteří nemáme milionů
nazbyt, naopak každého jednotlivce rádi bychom
v zemích českých zachránili před odnárodněním.
Ale jenom v tom našem trojjediném království a
to právé je ta smutná věc: mlufí se pořád jen
0 souvislosti zemí koruny české, píše se o českosti

Čech, rv] a Slezska,ale pranic nepodnikásev zájmu velikých větví českých, roztroušených za
icemi, jako jsou nové české osady v Americe,

Rusku, ve Slavonii, Dolních Rakousích, zejména
ve Vídni, nebo staré zbytky Čechů v praském
Slezsku — celý milion českých duší žije a živoří
skoro beze vší souvislosti s českým lidem, usa
zeným ve starých vlastech.

Přes deset let pracuje již celý národ pro
střednictvím Ústřední Matice školské na zachrá
nění českých dětí v místech národně obrožených,
i bylo by jistě na čase, aby se tatočinnost do
plnila zahájením lepších styků s Čechyusazenými
za hranicemi. Je to potřeba tím valéhavejší, že
vystěbovslecký proud ze zemí českých se nezmen
šuje, nýbrž očividně roste. Od r. 1580 do 1890
odešlo z Čoch 215.420, z Moravy 65663, ze
Slezska 12944, dohromady tedy 804.027 lidí a
z těch byli na tři čtvrtiny Čechové. Kam odešli,
kolik se jich pro naši národnoať ztratilo na dobro,
o tom nemá nikdo ani potuchy a přece by orga
nisace vystěhovaleckého proudu národu prospěla
více nežli — třeba nežli to dnes běžnépořádání
politických schůzí s banderiemi, družičkami a jinou

ou.

Vidí-li kdo vrchol politické práce v tom, že
poslanci ve schůzích a ve sněmovně mluví, jak
se to líbí a je to teď v modě, hezky zovtra, ať
už se mluví o čem chce, není to věru známkou
sdravého veřejného života. A když nejsme národně,
Bi politicky, ni hospodářsky s dostatek organisování,
když kde kdo du posledního Čecha není ješté
získán pro společnou naši věc, jak může kdo sobě
nebo jiným namlouvati, že celý aárod je připraven
a botov k boji za svá práva? Vče národa nezíská
tím, že se bezcenné pozlátko vydává za ryzí zlato,
že se dosavadní chyby úzkostlivě tají, nedostatky
ostrašitě se zamičují, jen aby sláva těch velkých
a největších výtečníků nebyla pošramocena, jen
aby voje mladočeské lepšími, dokonalejšími, sta
tečnějšími vypadaly než skutečně jsou, v oprav

dovém boji nenažene se nepřátelům strachu pohými atrašáky, v tom rozboduje skutečná schop
nosf, pravé uvědomění, pevná sílá, celá mužnosť.

Dosud ovšem mluvilo 86 na účet a ve jménu
celého národa, ale mladočeští politikové musí do
snati, že celá jejich dosavadní politikanebyla dle
tobo, aby k sončinnosti soustředila všech šest mi

lionů Čechů v českýchzejí a ješté méně všímala si jednoho milionu Čechůzahraničních. Čí je
to podporou mladočeské politiky, klyž česká liga
americká poslala OUÚzl. na vězeňský food „Omla
diny“? Kdyš už však se chce dělati politikave
jménu celého národa, je povinnostíJejí vůdců,
aby v dobra všenárodním, v zájmu hospodářském
i politickém pamatovali stále na všecky příslnsníky
národa, u proto dle našeho míaění bylo by povin
ností vůdců mladučeských, aby u nás dali podnět
k řádnému řešení otázky vystěhovalecké, v čemž

rávé mohousl vzíti ped s podniku nyní veflni předsevzatého. Ve Vídni totiž vydal účetní
rada R. Schroft nedávno apisek, v němž přimlouval
se za upravení vystěbova'ectví a za zřízení rakou:
ské osadnické společnosti dle vzoru podobná
společnosti berlínské. Myálénka tato nalezla ohlas
a jednací výbor, v jehož čele stojí notář ryt. Bóbm
a k němuž náleží také polský posl. Wielowiejski,
sbírá jiš příspěvky pro rakonskou osadnickou
společnost.

Tak zase ve Vídni začíná ge řešiti také vy
stěbovalecká otázka česká — vůděí dnes politika
česká bude se na to dírati so založenýmarukama?

tí vystěhovalci, našinci za hranicemi zemí če
ských usazení mají navždy býti bez součinovsti a
stálých styků s námi, milion Čechů v cizině má
býti pro nás jako na ztracené vartě?

—. VPraze, 4. dubna (Pův. dopis.)

(Výstava a prašské mosty. — Jak se herci dělají
slavnými. — Z Národního divadla. — Skromnosť

básníka. — Náš pan primátor.)

Čtenářstvo „Národních Listů“ myslilo již, že
bude veta po Národopisné výstavá, nebot dočítalo
se brozných správ, že most císaře Františka Jo
sefa z Elitčiny třídy vedoucí, je na spadnutí a
že komise bo 00 nejdříve uzavře. Touha po no
vinkách se tentokráte nezdařila a zmíněný list
utržil si zprávou gvou velkou blamáž. V sobotu
konal se z Buben do Kaulína pohřeb továrníka
Umratba, jehož súčastnilo se více dělnictva a tu
skoro celá redakce béžela se podívat na most,
zda vydrží. A vydržel! Jak už to tak bývá, také
tentokráte v proloženém tisku nebyla zpráva „Ná
rodních Listů“ pravdivou a přispěla jen k tomu,
že ji listy německé otiskovaly s pochoutkou proti
výstavě samé. Věc má se zatím jinak. Vláda na
řídila, aby všecky pražské mosty měly čtyrnásob
nou nosnosf, proti čemuž obec pražská se vzpírá
a právě nyní konají se £i Účelem tím komisse,
aby vyšetřily pravý stav věci a techničtí znalci
aby podali své dobrozdání. Zdali více poškodí

podnik výstavnítyto komisse nebo podobné zprávy,eží na bíledni.
Národní divadlo uzavřelo se na čas a umě

lecký svět rozběhl se na všecky strany, aby šířil
osvětu a ještě více, aby šířil známost svého jména
a dobyl nové slávy a vavřínů. Každou takovou
návštěvu divadelního poloboha ohlašuje vyšper
kovaný článek nebofeuilleton v některém krajinském
listě a mínění obecenstva o hostu je ustáleno.
Jinak nikdo brát nemůže, než jak to noviay píšou.
Náš brdinoý tenor pan Florjanský odebeře se do
Petrohradu, aby tu batuškovi zazpíval a při té
příležitosti vyjednal si výhodné angažement, jet
starou zkušeností, že dobré bydlo pálí. Paní Hana
Kvapilová odjede na pohostiaské hry do Plzně,
kamž zaslán byldo „Plz. Obzoru“ feuilletonz pera
jistého mladšího básníka. Všecko se rozuteče
z našeho milého zlatého domu nad Vltavou ipan
řiditel Šobrt na měsíc se vzdálí, aby nemusil býti
přítomen poličkování národa našeho vystoupením
slečny Pospíschilovy. Na dobro opustila Národní
divadlo prima ballerina sl. Grimaldi. A zatím co
ona odchází, kouká, vlastně šilbá pan Vilík Heš
z Hamborkn zpět do „drahé“ své vlasti. Pan Heš
rozloučil se s národem českým pro několik mi
zerných zlatek služného a nyní, když mu vHam
burku postavili žlábek výše, šilhá zase zpět, domů.

Skromnosť je pěkná věc a měl by ji míti
i p. Jaroslav Kvapil. Jeho zasláno,že nebude psáti
proslovů a příležitostných básní, zní příliš — ne
básnicky. Jaroslav Vrchlický a Sratoplak Čech
svého času zcela jinak a slušněji obecenstvu to
řekli, nežli p. Kvapil, který byl požádán několika
studenty, aby jim napsal na několik vějířů verše.
Proto nemusí vědět celá veřejnost, že někdo pro
slovů psátnebude. —

áš primator královského města není ani
takový ani makový. Nehlásí se k žádné straně na
radnici zastoupené, snad z obavy, kdyby strana
ta padla, že by padl s ní. Nápadoé je jeho ko
ketování se stranou mladočeskou a stranění se
všech záležitostí, které vyvolati by mohly nějaký
spor. Při vyjednáváních © dvoumilionové půjčce
mezi staro- a mlado nebyl pan primatorv Praze.
Musil za různými záležitostmi do Vídně,do Frank
furtu a jinam. Rovněž bývá na cestách, když
strana staročeská něco podniká. Posledné podíval
se zase do Vídně, náhodou před banketem na
oslavu 10 letého trvání jednoty občanů pražských.
Neroshodnosť jeho mezi oběma stranama je již
velmi známou a liknavosť jeho ku straně, která jej

na stolec primátorský dosadila, ještě více. Známo
je, co očekává každého, kdo sedá na dvě židle.
Nebude tomu tak i v tomto případě?

Co týden dal.
První květen se blíží a sním řada nových

demonstrancí sociálně demokratického dělnictva
pro všeobecné rovné právo hlasovací a pro osmi
bodinnou dobu pracovní. Na loňském sjezdu 80
cialních demokratů rakouských bylo vydáno heslo,
že se má chystati také všeobecná stávka, místo
té dojde však letos k demonstraci docela jinačí,
totiž proti —. vojenským kapelám. Aspoň ve Vídni
konsjí se jiš k tomu přípravy a tak vídeňští
socialisté k různým projevům v den „dělnického
svátku“ připojí také kousek — směšný. Či myslí
někdo, že vystoupením proti vojenským kapelám
zlepší se postaven: dělnictva? Nám se spíše zdá,
že to svědčí o úpadku sociální demokracie, když
její vůdcové musejí sré agitace kořeniti již tako
vými malichernostmi.

Z vídeňského parlamentu přinesou nám
mladočeští poslanci na velkonoční svátky pomláz
ku zrovna tak hozkou, jako v jiných letech:
velké, kulaté, pěkně malované, ale prázdné va
jičko — O. V poslanecké sněmovně pokračovalo
se V podrobném rokování o berní opravě; při
jednání poukázáno bylo mezi jiným k tomu, že
touto oprav-u budou spořitelny kruté postiženy.
Oprava volební vázne stále; nyní se jednání točí
kolem návrhu posl. Dipauliho, aby nynějším 5 zl.
poplatníkům bylo volební právo v dosavadních
kuriích pro přítomnost i budoucnost zachováno.

Hlavní den oslavy Bismarkovy uplynul ve
Friedrichsruhe za hlučného sběhu deputací z ce
lého Německa, ale jinde přese všechno úsilí úřed
ních kruhů nejevilo se nadšení. Také dary Bi3
markovi podávané nesvědčío zvláštní duchaplnosti.
K sudům piva, vína, vuřtům, židlím, pultíkům
atd., divné se druží dary jako poduška v podobě
velké houby, aby jí „zacpal zlé hoby svým utr
hačům“, nebo šest pivních sklenic v podobě
granátů s hodinovým strojem, jenž ukazuje, ko
likrát takový granát piják vyprázdnil. Bismark
sám stal se dosti povídavým a mluví s každým,
kdo k němu přichází, čímž se velice unavuje.
Proto doktor Schweninger prosil, aby deputace
k uému byly co nejvíce obmezenya které přijdou
aby se dlouho nezdržovaly.

Předloha proti podvratným snahám v Ně
mečku byla domněle ve výboru pochována. Dne
29. března však ujednán komprowis mezi stranou
katolickou a konservativní a dle toho jest skoro
jisto, že předloha i ve saému bude přijata. Od
stavce o ochraně náboženství, manželství a rodiny,
o základech řádu společenského, o monarchii při
jaty jsou dle návrhu katolického středu.

Rosebery, anglický předseda ministeratva,
jest churav a umdlen a touží prý po odpočinku.
V Londýně mlaví prý se zcela vážné o tom, že
lord Rosebery odstoupí a že Gladstone, jenž na
byl opět zraku, ujme se na novo vládního vesla.

Na odojiští Činsko-japonském | vastal klid
zbraní. Mikado totiž z vlastatho popudu následkem
vražedného útoku na čínského vyjednavatele Li
hung-Čanga povolil třínedělní příměří. Útočník
odsouzen byl k doživotní nncené práci. Ještě než
došlo ke příměří, opanovali Japonci všechny Ry
bářské ostrovy.

Zvěsti z východních Čech.
Kralohradecké novinky.

Pokroutky a pilulky. Velká voda— první
april — droboá práce — to bylo teďu nás hlavní
zlobou dne. Trochu brzy a divně splpila se tužba
téch, kteří v Hradci zaříditi chteli všecko po be
oátsku. Z Hradce staly se rázem Benátky na po
hled, ale těch vodních alastí a strasti, té mokré
sloty a psoty měli jsma váichbní po krk dost, na
předměstí pražském toho měii až nad krk moc.
K Pouchovu i Farářství, k předměstí pražskému i
slezskému, všade učiněné moře. Magnat jeden —
nikoliv uherský, nýbrž hradecký — viděl prý tu
docela plavat krokodila, jiný již se škodolibě amál,
jak hučavý most se stavidly proti velké vodě ná
hodou spuštěnými poplave k Opatovicům, jiný zase
lehkověrným posluchačům namlouval, že z Mal
šovic doplaval až k železnému mostu a ještě jiný
dal si namluviti, že jelen utopenec zachytil se o
kůl, do rána byl bez sebe a druhý den přiveden
v nemocnici zase k životu — tak velká voda ho
dila se leckomu k dobrým i špatným žertům
aprilovým... Ale beze žertu řečeno, ten případ,
že v Labi utopil se muž vyšlý z kořalny, zaslu
huje povšímnutí vážné. Ty kořalny, ta doupata
bídy a zbědovanosti, chátry s zcbátralosti, ty broby
duší pobloudilých a pobadů — ba těchhle hnízd
otravných všímnouti by si mobli takó ti mlado
čeští poslanci, kteří letos na sněmě českém roko
vali o stravovnách a na říšské radě zase podpo
rovali třebas interpelaci — rabína Blocha... A
nejen poslanecký zástupce lidu, také naši milí
cives academici inobli by na př. v některém pro
deji lihovin konati dobrá, drobná studňm, tam by



možná poznali, kdo a co dělá z člověka solovskou
bete humaine, tam by snad nalezli také dobré
východiště ke drobné práci... Chtěli být uště
pačnými někteří ti mladí pánové, kteří nyní z
vysokého učení přišli si všední život krátit v ovzduší
hradeckém, ohtěli výsměchem odbýti náš poslední
vážný projev o drobné práci. Ale kdyby chtěli u
dovedli být upřímnými k sobě a jiným, přiznali
by, že jeme jim přátelsky radili, aby se starali
nejprv 0 sobe, aby nejdříve pracovali pro sebe,
domohli se nějakého postavení a pak tím vydatněji
působili pro dobro svých bližních. A když už
vedle svých studií mají dost času pro starání se
o zájmy obecné, nuže také v Hradci Král. k tomu
mají příležitosti nadbytek. Kdydy snad naším po
kročilým demokratům nevonilo, zajíti si do ne
vonné kořalny, mohou třeba při corsu na náměstí
konati stadia noméně poučná, vyhledati si vážné
pokyny pro praktickou drobnou práci. Lábo li,
zastavte se na př. na podsíni,která druhdy slula
velkou a kteréž už dnespřikládá se název —
nový. Postůjte ta třebss u jednoho obchodu ve
dvou. domech. Vidíte dnes lákovou výkladní skříň
obchodníka,jenž zvolna postupoval od
pražské brány, až se rozhostil ve dvou domech,
ve kterých druhdy byly dva dobré závody... Je
viděti, jak v Hradci zkvétá blahobyt obratuého a
přičinlivého člověka ... Tady máte dohró, plodné
pole pro drobnou, užitečnou práci. Nechejte jen
ty uaše velké politiky borovati pro utátní právo,
nechejte ty pražské fantasty zřizovati národní
velkozávody — kdo znáte naše zubožené poměry
venkovské, nestavte si vzdušné, větrnězámky, jež
vzoikají a zanikají jako bubliny na vodě,ale při
ložte race k opravdové, rozumné prác: drobné,
nehornjte pro velkozávody, ale hleďte chrániti ty
menší závody české, které nám šmabem přechá
zejí do rukou nečeských!... 8 povrděkemzazna
menáváme, že ryze česká podnikavosť nechce při
rosvoji Hradce zůstati pouhou popelkou. Tak jedná
se v Kuklenách o zřízení sladovny a pivovaru,
s Hradce po dlouhém jednání konečně má se zří
diti elektrická dráha přes nádraží ke Svobodnýnm
Dvorům. My těmto podnikům přejeme plný zdar,
když budou a zůstanou v rukou českých — jen
tak dále a vždy svůj k svému!...

Diecésní jednota oyrillská konaladne
23. března valnou hromadu za účastenství 29 členů.

Předseda dr. Jos. Mrštík uvítal přítomné onykrátkým proslovem, načež jednatel, katecheta Vlad.
Sekera přečetl zprávu jednatelskou. V této obhá
jena byla činnosf jednoty naproti mnohým neprav
dám, v některých listech uveřejněným a dok o
daty skutečnými, že jednota nejen neklesá, nýbrž
vzrůstá. Při tom přečten byl také seznam badebnín,
jež jednota dílem zakoupila, dílem obdržela da
rem. Po přečtení zprávy jednatelské p. předseda
vylíčil působení diecésní jednoty cyr. na venek,
kterýmž přes nynější nepříznivé poměry značný
počet (farních jednot cyrillských po diecási
vznikl. Na to předčítal pan pokladník knihkupec
B. E. Tolman správa pokladní, ze které zřejmo
jest, že diecésní jednota cyriliská čítá koncem 1.
roku svého trvání 19 členů zakládajících, 36 sku
tečných a 18 přispívajících, jejichžto příspěvky
obnášejí úhrnem 225 zl. Účinkující členové,jichžto
bylo koncem roku 65, a chovanci cyrillské školy,
jimž p. ředitelem Winschem vyučování se dost
valo ve dvou odděleních, mužském a ženském,
příspěvků neplatí, Celkový příjem činí 370 zl. 10
kr., vydání pak 20 zl. 25 kr., tak že zbývá 16
zl. 85 kr.; přebytek to při tak krátkém trvání
jednoty dosti značný. Zpráva pokladní a účetní
byla revisorem p. ředitelem Fr. Reylem prohlídnuta
a v úplném pořádku shledána. Potom přikročeno
dle stanov k volbě dvou výborů; akklamací jedno
blasné opětně byli zvoleni vylosovaní starší výbo
rové pp.: ředitel kathedrálního kůra J. Wůnsch
a c. k. prof. B. Konvalinka. Poněvadž volné ná
vrhy nebyly, ukončil p. předseda valnou hromadu,
vysloviv srdečné díky J. M. ndp. panu biskupovi,
kterýdalpodnětkzřízeníjednotya stálejak mravně
tak i hmotuě ji podporuje, všem hodnostářům
duchovním i světským, jakož i všem přátelům
posvátné hudby, kteří buď k jednotě přistoupili

ey aneb jinak přízeňsvou jednoté na jevoali.
Valná hromada mist. odboru Ústř.

Matice školské konala se v nedéli dne 31.
března t. r. Jednatel odboru pan učitel Ryba
přednesl srou zprávu o činnosti odboru v uply
nulém roce. Zpráva jeho byla schválena. Odbor
čítal v roce 1894 všech členův 233, mezi
nimiž byli 3 členové činní, 8 řádných a 222 při
spívajících. Ústřední Matici školské odvedeno
4219 zl. 99 kr. K výsledku tak skvěléma přispěl
vlastenecký odbor výstavy hospodářsko-průmyslové
a národopisné, neboť věnoval Matici « čistého

výnosu VÍ 248596 zl. Tím se stalo,že odbor
královébradecký ov dle výše peněžitých příspěvkůodvedených sa rok 1894 zařaděn hnedza král.
hlavní město Prahu. Zpráva pokladniéaí tiskem
vydaná také schválena,jakož i přijata správa re
visorů účtů. přikročeno k volbám. Za starostu
odboru svolem p. dr. Fr. Ulrich, starosta města;
sa jednatele p.Boh. Ryba, učitel; za pokladníka
pan Theodor městský důchodní. Za členy
výboru zvoleni pan Jar. Červený, továrník, p Fr.
Peřina,panB E. Tolman,knihkupeca p. Ed.

Troníček, městský tajemník; ze náhradníky:
Ludvík Domečka, městský koncipista, pan k
Sluka, majitel domu, pan Fr. Vachek, fíd. učitel.
Za revisory účtů Ed. Chocenský, e. k. řed.

mooných úřadů na odpočinku a pan Josef
iř, řed méěšť škol. Tím schůze skončena

Politický spolek pro okres královéhradecký
odbývá v nedělí dne 7. dubna o 2. hod. odpol. val
nou výroční schůzí v místnostech „na Střelnici“ na
Pražském Předměstí. Pořádek: Zabájení schůze po
slancem p. V. Forménkem. Zpráva jednatelské s
pokladniční Zprávu ze sněma zemského podá posla
nec p. V. Formánek. „O všeobecném právu hlasova
cím.“ V rozhovor uvede jednatel p. Červinka. Volby
funkcionářů. Volné návrhy a rozhovor o zájmech ná
rodních. Přístup je i nečlenům dovolen.

Proti gustu žádný dišputát Odposlední
naší zprávy nebyl v divadle Klicperově sebrán ani
jeden český kus. Nám všelijaké cizokrajné komedie
nestojí za posluch a prote jen dle doslechu zazna
menáváme, že české obecenstvo chodí na nočeské
kusy do českého divadla Klieperova stále bojhě.

Dopisy.
Z Chrudimi. Dne 7. t m koná se zde po

litická schůze, v níž mlaviti budou posl. dr. Herold
a dr. Šamánek. Mloriti smějí v této „veřejné“ schůzi
jen členové mladočeského spolku a pozvaní hosté.
Ovšem opatrnosti nezbývá, vždyť nedávno zvěděl dr.
Koldínský v sousedních Pardubicích, zač je tam —
socialistický perník.

—tt Ze Bkuhrova. Ode dvou roků již zase
obnovena jsou divadelní představení při divadle zdej
ším a můžeme řící, že za ty dva roky ukázal náš
ochotnický sbor seč jest, s výsledkem dosti zdařilým.
Bylo sehráno za tu doba kusů několikero a některé,
jako „Podskalák“ a j. i s patrným úspěchem. Po
slední divadelní představení due 24. března pořádáno
bylo k poctě starého a zasloužilého ochotníka Ant.
Oejnara. Ant. Cejnar, prostý muž, kterýž neměl pro
nepříznivé poměry rodinné ani té příležitostí, aby do
školy chodil a čísti a psáti se naačil, takořka jako
samouk jest již dávno přes 20 roků při skubrovakém
divadle čínným. A brával vždy rád, s ochotou a do
každé úlohy vžíl se cele a svým přítažlivým spůso
bem. © Může býti příkladem vytrvalosti ochotnické.
Ochotníci skuhrovětí Mavili svého tatíka spůsobem
pěkným. | Předně vybrán byl jeho zamilovaný kus
„Chudý písničkaář“,v němž Cejnar před časy již brál
»Vojtíška—-písničkáře.“| Úloha ta mu svěřena byla
znova. Po druhém jednání pozdravila jej ochotnice
sl. Mibulkova jmenem všech a ochotník Norbert Hájek
podal jubilantu dar všech ochotníků. Obecenstvo čet
ně přítomné vítalo slarého Cejnara s radostí a po
tleskem. — Celý kus „Cbudý písničkář“ byl sehrán
s chutí a e porozustěhím. — Pro pondělí velikonoční
připravena pěkná a dojímavá Tylova „Paličova dcera.“

- —k ž Rychnova n. Kn. Ze spolku sv.
Ludmily. Záslužný a dobročinný tento spolek dám
rychnovských pořádá dne 6. dubna v sále hotelu
Puchweinova koncert s programem velmi případným a
účelným. Výnos jeho ovšem bude věnován spolku t.
j. konání dobročinnosti chudým a zejména mládeži
chudobné. Pro dobročinnost svou tento spolek za
slahbuje vší možné podpory. Doufáme, že budeme
moci o výsledku jeho referovati s uspokojením nad
tím, že jako bývá při jiných poduicich toho drubu i
záe sešly so všechny vrstvy společenské, aby pořada
telkám koncertu vzešel zdar a chudé mládeži značná
podpora. —

Přerušená jízda. Na trati dráhy Rychnov
Solnice- Častolovice musela býti v pátek dne 29. břez
na přerušena jízda pro příval vody, jaký po značném
dne předešlého a téhož dne tání, slil se ze všech
stran v řečiště řeky Kněžny. Řečiště ani nestačilo
pojmouti přívaly vod ze všech stran a tudíž rozlila
se Kněžna na četných místech i nad břehy. Nejhůře
bylo „na Dubince,“ kde museli někteří obyvatelé
utéci před proudy vod ze svých obydlí. Vážně ohro
žen byl ale most železniční za nádražím. Pilíře jeho
voda podemílala více a více. Proto zastavena jízda a
pracováne úsilně na odvrácení nebezpečí. Z Kvasin
po volné trati dovážen byl na rychlo materiál, pí
skovec a pilíře mostu byly v čas podcbyceny. Bohu
dík nebezpečí odvráceno také tím, že brzo vody
opadly. Cesta po trati té je zase volná,

—r. Z Kostelce n. Orl. Drahá měšťan
ská škola. O stavbě drubé měšťanské školy v mě
stě našem mluví se již dávno. Konečný a rozhodný
krok ku přede a ve prospěch její stal se v dnech
nedávno minalých. Odbyto totiž i komissionelní oble
dání místa ka stavbě určeného a to dopadlo příznivě.
Bude asi tedy škola ta otevřena již letošním rokem.
Jest to důležitý krok pro naše město a také zá
služný, Taková obětavost ve prospěch školství ponewe
bobdá své dobré oroce. Druhá tato měšťanská škola
kostelecká bude školou dívčí, neboť chlapecká existuje
v městě našem jíž po delší dobu.ZPardubic.Dne28.t. m.másezdepo
řádati ajezd rolnictva, na němž rokovati se bade o

tísní 7 Česk2 é Třebové. Místní odbor damský
Národní jednoty sereročeské v České Třebové svolil
sa předsedkyní pi. Alžbětu Mackovou, za jednatele
p. Mir. Vyskočila,za pokladní sl. Marii Čajanoroua
do výbora pí. Frant. Černobouzovou, Ver. Hruškovou.
Miloslava Hubálkovoa, Zdežku Bémovos a pp. L.
Béma a VáclavaKrále. — V České Třebové udržuje
Schulverein německou škola pro české dětí pomocí |

různých lákadel, slevy školného, darovaných potřeb
školních, celých oděrů k Ježíška atd. Jelikožjsou to
ponejvíce děti chudých rodičů, chce se dámský odbor
o to zasaditi, aby jim poskytouty byly tytéž hmotné
výhody, pošloa-li dětí do školy české, aby české dítě
při nečeském vyučování nehynelo.

Z Vys. Mýta. Zdejší zpěvácký spolek „Ota
kar“ pořádá dne7. £m. vsále wHanast kon
certní zábavu.

2 Jičína. Cestovatel po jižní Americe E. St.
Vrás zavítá ku pozvání „Občanské besedy“, „Lite
rární jednoty“ a „Klabu čoských taristů“ v drahé

poloviet dubna do Jičína a vspořádá sde přednášku
o svých zajímavých cestách:

Z Litomyšle. Dne 7. t. m. odp. bude zde
ve dvoraně Karlovské přednášetí oblíbený cestovatel
E. St Vráz.

Všelicos.
Novinářské paběrky. Mladočeský svět

točí se pořád oholo příštích voleb sněmov
ních a kolem pokrokářů. O zámyslechtohoto
mladočeského křídla dovídá se mladočeský l:st

v příštích volbách, dlouho nebylo mezi pokrokáti
jasno. Když však došlo jich z několika okresů
vyzvání?) by sevnich pokusili kandidovati, že tam
mají naději ve vítězství, (?) bylo nutno zaujmouti
určité a pevné stanovisko. Dne 26. března konali
stoupenci pokrokového směru četně navštívenou
echůzi v Prase, jíž byli přítomní i přívržencijejich
z venkova, a radili se o té věci. Průběh porady
byl prý velmi bouřlivý, ježto mnozí chtěli, aby
pokrokáři kandidovali co možná v nejvíce okre
sích na základě svého programu (tedy

jako nová strana!), kdežtodrazí doporučovali opatraost, poukazujíce k tomu, že lidčeský nepo
chopil s velké části ani programu mladočeského
a že oposice jeho jest namnoze v plenkách, neřku
li, aby mohl s úspěchemztráviti a prováděti
prográm pokrokový. Lépe jest pracovati se vším
úsilím o povznesení politického vzdělání a oposiční
rozhodnosti lidu, než obírati vavříny pochybné
ceny na kolbišti vídeňského parlamentu. V tom
smyslu též usneseno působiti na všech voličských
schůzích a postaviti se Da nich přímo proti
kandidátům, o kterých by bylo známo, že
nestačí na úkoly ecké nebo že nesouhlasí
s některým zá m požadavkem mladočeského

rogramu (oa př. se všeob. právem hlasov.) a pod.
Doporučeno podrobiti každého kandidáta na volič
ských schůzích řadě určitých otázek, z odpovědí
na něj bylo by patrné politické a sociální jeho
vyznání. Konečné asnesení stalo se v ten smysl,
že směr pokrokovýnebude nikde vystapo
vati se svými kandidáty, aniž se bude o
volbách obraceti proti straně mlado
české; ovšem, se vším úsilím bude pracovati
k tomu, aby svolení byli mužové, jichž oposiční
stanovisko bade v každém směra nad pochybnost
povzneseno. Když by voličatvo té které volební
skupin) výslovně si žádalo kandidáta směru radi
kálaě-pokrokového, vystoupí teuto před ně s po
krokovým programem a bude řádatizvolení
na jcho základě“ Tak tedy pokrokáři jednou no
bou stojí ještě v táboře mladočeském, drahou již
na půdě vlastní strany — pokrokové jablko pomalu
již odpadá od stromu mladočeského. — „Budivoj“
píše: Pan dr. Eduard Grégr vydal r. 1893. opo
siční heslo: nekouřit! Nuže, jak je nároi pro
vádí, jak se tuží v oposici proti finančnímu
ministru Plenerovi? Za lonský rok vykouřilo se
v Čechácho 11'/, milionůdoutníkůvícenežvroce
1893, na Moravě o 4 miliony a ve Slezsku o
2/5 milionů více a vydali jsme za tabák v Čechách
22,599.000 zl.,na Moravě7,163.000 zl. a ve Slezsku
2,663.000 sl. A pak mají ve Vídni naši zásadní,
stále prý se zostřující oposici bráti vážně!

Změny v duchovenstvu diecese krá
lovéhradecké. Ustanovenípp.: Josef Hofman,
bisk.pský vikariátní sekretář a děkan v Trutnově
správcem vikariatního úřadu trutnovského, Frant.
Riogel, kooperátor ve Starém Městě administrá
tofim tamžo; na odpočinek vstoupil vdp. Rai
mund Franz, bisk. vikář a farář ve Starém Městě
u Trutnova; uprázdněné fary: Pouchov od 1. dubna,
Staré Město od 1. dubna.

Jako vwAmerice. Dekretem presidenta
Ulevelanda, potvrzeným od senátu, byl nedávno
jmenován generálním kaplsnem námořnictva spo
jených států severoamerických P. Chidwick, první
kaplan u sv. Štěpána v Novém Yorku. Říká se
často: „Svoboda jako v Americe“; ale my dodá
váme: „také náboženstvíjako v Americe“ Tam
stát není bezbožeckým, cení náboženství tak, jak
se ceniti má, a svědomitě ustanovuje kněze, jak

ro vojáky tak i pro námořníky katolické. A v
vropě? Ve Francii a v Italii, oba tyto státy

jsou význačně katolickými, ustanovují se ošetřo
vatelé pro koně a lékaři pro těla vojákův, ale za
to ani v nejmenším nepostaráno o duše vojínů. I
v tom vypadáto v Americe lépe.

očeši a židé. Minulou noděli ustavila
.v ém Brodě„NárodníjednotaČeskožidovská“
K této ochůzi vyslali mladočeští poslanci dra. Engla,

ujišťoval židy o přízni Mladočechů. načež dr.
ed ujistil, še židovská jednota má stejný program

jako strana mladočeská.



Americké oddělení na výstavě náro
dopisné. Zvláštní oddělení Čechův americkýchbade
umístěno v bezprostřední blízkosti „české chalupy,“
jež jest semenem, z něhož vyrostla letošní naše vý
stava. Oddělení ono záleží ze dvoučástí, lotiž z velmi
pěkného amerického kostelíka se zvonicí, jejž postaví
katolíci, jejicháto zástupcem. jest vdp. Vavřinec
Hojsa, katecheta měšťauských škol staroměstských, a
2 americké osady, kterou postaví svobodníci, znázor
ňujíce poutavě všechny stránky klidného a bouřlivého
života českého vystěhovalce. Dle přípravných prací
soudě, lze již nyní říci, že oddělení americké bude
velmi bohaté a pěkné. Kostelík, obehnaný plotem, ne
zvonicí, přesuě dle amerických plánů proveden bude
za částku 1917.46 sl. Americkou osadu vystaví ame
ričtí řemeslníci a dělníci, kteří jsou již na cestě do
Čech; potřebné peníze jsou již v Praze. Američtí
bratří naši přijedou opětně najednou v počtu asi 400.
Na výstavě uspořádají „Americký den“ s tamními
volbami ve dnech 4. a 5. července.

s.-—Co nového na Rusi. Členové čín
ského poselstva obdrželi od cara tyto ruské řády:
mandarin Vaag-Táe-Tšung řád bílého orla s brillauty,
dvorní rada Jan řád sv. Anny 2. třídy, sekretář
řád sv. Stanislava 2. třídy, dva tlumočníci řád av.
Anny 3. třídy a dva attaché sv. Stanislava S. třídy.
Vůdce čínského | poselstva © mandarin | VangTše
Tšung zavěsil pak hofmistra knížeti A. C. Dolgoru
kému nákrčaí šperk čínského mamdarima I. třídy. —
Ruské časopisy přinášejí zprávy z japonských listů,
že výbojní Japonci za každou cenu budou žádati od

ů mys, na němž je pevnost Port-Arthurle ostrov
Formósu. — V Petrohradě v posledních dnech ote
vřena první všeruská výstava umění tiskařského, je
hož reformatorem byl před týdnem zesnulý Karel
Rikker, který byl vydavatelem maobých časopisů
zvláště lékařských. — Na Rusi zemřel nedávno spi
sovatel Zacher-Mazoch, jehož koníčkem byl avláště
dějepis. Rus teprvé později dovede oceniti jeho dílo.
— 04 Tb. M. Dostojevského vychází nyní román:
Přestoupení a pokárání, pak Sbledání se rozkolníka
s ospalcem v Sibíři. — Překrásné zápisky o pochodu
raského vojsku va Pamír vydal B. L. Tagějer. V$
chodní zajímavou pověst o Abdul Kasymě a železné
skříni od Gaarganza přeložil V. L. Stetkevič.

Čechové ve Vidni. Spolek sv. Methoděje
ve Vídní podal říšské radě petici, aby vláda byla vy
zvána, by pečovala o to, ahy na každé faře vídeňské
byl duchovní českého jazyka mocný a aby na ško
lách obecných se náboženství vyučovalo také jazykem
českým. O petici jednal dne 26 března rozpočtový
výbor posl. sněmovny. Posl. dr. Fuchs jako referent
navrhl, aby se petice, která uvádí, že ve Vídni sídlí
na 260.000 Čechů, odstoupila vládě k náležité úvaze.
Posl. Exner však přimlouval se za přechod k den
nímu pořádku, poněvadž prý počet Čecbů ve Vídní
nejvýš obnáší 80.000 a bydlí příliš roztroušeně po
všech okresích, Těch 80.000 Čechů vídeňských tedy
poslanci Exnerovi nestojí za starost! Posl. Beer pod
poroval návrh Exnerův, kdežto posl. Morsey, Klon,
Kaizl a Gregorec přimlouvali se za návrh referentův,
Ministr vyačování Madeyski upozornil jen, že žádost
spolku odporuje ustanovením říšského zákona o ško
lách obecných. Referent dr. Fuchs na to změnil ná
vrh svůj v ten am)sl. aby se petice vládě prostě
odstoupila. Posl. Kaizl vzal sice první návrh refe
rentův za svůj, byl však odmítnut, rorněž návrh Ex
nerův a přijat modifikovaný návrb dra. Fuchse. Jím
pohříchu spravedlivá žádost Čechů vídeňských zase
ještě není spluěna.

Drobnosti. Dr. J. Podlipný zvolen byl za
předsedu výkonného výboru strany mladočeské. —
Sv. Čech vzdal se řádného členství české akademie
pro vědy, slovesnost a umění. — Všesokolský slet
na výstavě národopisné bude pořádán ve dnech 28.—
A. června. — Uherští Slováci sáčastní se národo
pisné výstavy hromadně najednou; četné Slovenky
chystají si již rázovité národní kroje. — V Praze
zemřela pí. M. Riegrová, choť unjv, prof, dra. Boh.
Riegra. —

Universitní professor proti spalování
mrtvol. Ve své „Všeobecné Fysiologii“ mluví F.
Mareš, professor české university, o spalování mrt
vol následovně: „Dusík ze spálená mrtvoly nevrátí
se více v živé tělo, přirozený způsob pohřbívání jest
zetlení, při němž dusíkaté sloučeniny jako čpavek se
odštěpují a v koloběh života se vracejí, příroda ne
chává mrtvá těla zetlívati, užívajíc jich k aorému
životu. Spalování mrtvol jest nepřirozený čin člověka,
poškozující život vůbec.“

Blahobyt katolického kněze. Dne 3.
března t. r. navětívil jsem svého bývalého žáka P.
V. Šimona, fundatistu v Kláštoře u Vilímova. Již
dříve dověděl jsem se, že pro nemoc dán do pense
o příjmu 229 zl. a ustanoven fandatistou. Cbystaje
se k němu na návštěvu, domníval jsem se, že naleznu
Jej v bytu povo ání jeho důstojném. Ale jak jsem
byl trpce aklamán! Pro nedostatek prostředků peně
Žitých a snad i nedostatek vhodnějšího bytu zavděk
smusil vzíti mladý kněz deficient nízkou komůrkon
« hostinci zvaném „na Filousku“, která sousedí přímo
s venkovskou šenkovnou, v níž minulého masopusta
konány dvě „maziky,“ jejichž vřavu snésti musil
těžce nemocný, na lůžko upoutaný knéz deficient!
Šenkovnou vešel jsem do světničky jeho. Útaloou ji
nazvati nelze, ač v ní bydlí hodný katolický kněz,
na jehož tráři anděl smrti již píše tajemné písmo
své. Jest horší než nejtěsnější výměnkářská budka se
vzduchem těžkým, miaemy naplněným. Vnitřek chová

na sproslém loři těžce momocnébo mladého kněze,
veďle lože těsně stojí kamínka, jako malý bubínek,
dále stoleček s několika hrnéčky, remdlíčkem kaše a
mastí na bolavou nobu. V okně sa blavoa několik
neúhledných brnců skvětinami; na stěně dva obrasy —
toť vše, nač zraky své upírá těžce nemocný kněz!
V okně jednom záclony žádné, v drabém tabulkovém,
vedoucím na chodbu, kus cáru, aby nebylo viděti
hned ta děsnou vnitřní komůrku, <> poslední čtaci
kněze Joba! A mboták — jest spokojen! Na klidné
Jeho tváři jakoby obrazila se rysy vyznačnými slova
modlitby Páně: „Buď vůle Tvál“ — Platí měsíčně
sa strava 21 al., jí málo, topí málo — bylo viděti
dech — a jediné pouze chová přání ve šlechetném
srdci svém, aby jen zas pracovati mobl na viniei
Páně a těší se, že jarní vzduch vzkřísí ho k životu
novéma! Kóž by vzkřísil! Ze srdce by mu toho přál
s jinými upřímný jeho učitel J. A. Zelený. Tak na
Psal vám vážený přítel lista našeho a nešli řáďky
jeho dostaly se do veřejnosti, není již nebobý trpitel
kněz mezi živými — již v předešlém čísle uvedli
Jsme vp. Šimona v seznamu zesnolých ..

Čechové v království srbském. Die
správy, vydané zábavním spolkem „Lumír“ v Běle
hradě, jsou v královatví srbském usídlení tito Če
ohové: lékařů lí, lékárníci 2, magistrů farmacie 9,
zvěrolékaří 2, generální konsul pro Nizozemí a řidi
tel eskomptní hanky 1, inženýrů 12, učitelů budby
9, professorů 7, průmyslníků 7, kapelníků 6, důstoj
níků 6, odborných učitelů 7, lučebník 1, lesníci 3,
kresliči 2, stavbyvedoucí 2, strojvedoucí 3, správce
strojnické dílny 1, úřadníků 15, sládci 4, řezbář 1,
zahradníků 9, sladovníčtí 3, kovolitcí 2, zámečníků
8, klempíři 2, aíťař 1, bodináři 3, obchodníci 4, ob
chodní agent 1, trublářů 11, koláři 3, tesaři 2, se
dlář 1, koželozi 3, kožešníci 2, řesníků a uzenářů
Ď, mlynář 1, kamenníci 2, cihlář 1, maliř1, natěrač
1, rukavičkář 1, čalouník 1, knihař 1, knibtiskař 1,
pekař 1, kuchař 1, dozorců železničních trati O, hu

5, obuvníků 6, déle několik asistentů lákárnických,
sladovníků, řeznických pomocníků, borníků, řemesl
níků a dělníků, jichž jmena nebylo možno zjistiti a
jichž počet se mění stálým příchodem a odchodem.

Za pet dní přes moře s Evropydo Ame
riky přeplouti má nová loď „Heroic.“ ©Konkurence
paroplavebních společností vede ku stavbám lodí no
vých a nových, jež předotibnouti mají vždy nejlepší
toho času. Dodnes nebyla předstibnuta rychlost par
níku Cunardské společnosti „Lucania,“ který v říjnu
m. r. urazil cestu z Ouecenstowou do New-Yorku za
5 dní, 7 hodin a 23 minuty. Dosud nedokázala to
loď žádná. Avšak předstibnoutí má rychlost „Herolc“,
která se staví pro paroplavební společnost „White
Star.“ Stavba její pokračuje velmi rychle a Vesmlouvě
výslovně jest vyjednáno, že loď musí býti způsobilá
uraziti cestu přes atlantický ocean sem nebo tam o
8 hodin dříve než mejrycblejší toho času loď „Lu
canis.“ Loď „Heroic“ u bladiny vodní bude 689 stop
dloubá a o dvou šroubech. Jezdití pak má již v r. 1896.

Dráha Jičin—Turnov. Okresnízastupitel
stvo v Jičíně rozhodně ai přeje, aby dráha šla smě
rem k Železnici a Roveusku. Rozhodnost tato je
cbvály bodna, neboť pak soadněji uskuteční se dávno
obmýšlené spojení k Lomnici a Staré Pace.

Doporučení. Upozorňujemena inserát firmy
Fr. J. Schaler v Klatovech a doporučujeme osvěd
čený tento závod k hojným objednávkám.

Zmizelý učeň. Václav Souček, 15 roků
starý učeň z Novébo Hradce Králové, příslušný
do Kuklen, odešel dne 31. března a nevrátil se
domů ze strachu před trestem od otce mu slíbe
ným. Týž jest štíhlé postavy, podlouhlého obličeje,
tmavých vlasů a modrých očí. Oblek má tmavo
šedý, kostkovaný. čeroou plyšovou čepicia vysoké
boty. Dne 1. dubna dopoledne byl viděn v Opa
tovicích n. L. O případnou zprávu o něm prosí
otec Václav Souček, natěrač v Novém Hradci
Králové číslo 227.

Ze soudní síně.
sSuchdolské výtržnosti.

Známé výtržnosti, jež udály se dne 2. ledna
při shluknutí lidu v lese suchodolském, mají nyní
dohru před krajským soudem v Hradci Králové.
Před soud povoláno je ve čtyřech skupinách celkem
15 blavních výtržníků jednak pro zločin veřejného
násilí, jednak pro přečin shluknoutí a přestupek
protivení se stráži. Jak známo, čekalo dne 2.
ledna přes úřední zákaz v lese snobodolském více
než 6000 lidí na Kristinu Ringlovu, která však
byla četníky odvedena do Police. Okr. hejtman
Gall dostavil se s četníky na místo sbluknutí a
vysval shromážděné k rozchodu. Většina chtěla
jiš rozkazu toho uposlechnonti, z jedné strany však
ozval se hlomoz, v darech nastalo tlačení, křik
a vřava, které museli četníci čeliti bodáky. Přitom
byli hlavní výtržníci zatčení a po vyšetřování u
okres. soudu v Polici pohmáni před krajský sosd
v Hradci Králové.

Ve čtvrtek, dne 4. t m. konalo se před

čtyřělenným senálem za předednictví presidentap. Ježka přelíčení s první skupinou obžalovaných
i byli odsouzeni:Ang. Krtička, tkadlecze Žďáru,
pro přečin shluknatí do vězení na 5 dní a jedním
postem, Bob. Krtička, tkadlec ze pro

zločin veřejného násilí do těžkého žaláře na dva
měsíce se dvěma posty, Hedvika Vacková,
tkaleovka z Police, pro přečin abluknutí do vězení
DApět dní s jedním postem.

Proběb přelíčení nebyl valně zajímavý.
Aug. Krtička, muž 53 letý, při sbluknutí

křičel, že věří ve „sjevení“ Riaglové, pro níž by
prý smrt podstoupil, rozbalil si kabát a běžel

ti četníkovi se slovy: „Já so dám v šance'“
Obt. vypovídá, že mu bylo Kr. Ringlovy líto a
že vykřikl jen jednou. Svědkové, četníci K. Hering
a V. Sohober dosvědčují vinu obžalovaného, po
jehož křiku lid se sbíhal. Za četníky hnal se celý
zástup a chtěl za nimi až do soudní budovy; ob
žalovaný křičel dle udání svědků nejvíce, také již
přitom, když byla Riuglova odváděna.

Státní návladní p. Rinda žádá za potrestání
obžalovaného, obbajce dr. Heller míní, že obžal.
do úředního výkonu we nemíchal, a žádá, aby
obž. byl trestu sproštěu. Na to vyneaen rozsudek
uvedený nahoře.

Drubý obžal. Bob. Krtička, muž 3ž2letý,
dopustil se veřejného násilí tím, že chtěl násilně
vyprostiti Ringlovou, protivil se stráži a provinil
se takó přečinem shluknutí. Obž. křičel k četní
kům: „Probodněte mě, mně je to jedno!“ a stále
povykoval; když byl veden k soudu, vzpíral se
četníkovi, cbytil jej za rameno a utrhl ma kco
fík. Obž. tvrdí, že šel dobrovolně, přiznává však,
že křičel a že příkazu k rozchoda neuposlechl;
měl prý nové boty, smekl se a zachytil se četní
ka, aby neupadi. Svědek Heriog dotvrzuje, že
obě. zu četníky stále povykoval a u soudních
vrat svědkem strčil a chytl jej za rameno. Totéž
dosvěděnje Scholer.

Po krátké řeči státního návladního byl ob
žalovaný odsouzen, jak už jsme uvedli. Obžalo
vaný sizí a prosí, aby směl trest nastoupiti za 14
dní, což se mu povoluje.

Hedvika Vackova, 2áletá svobodnátkal
covka, dopustila se přečinoshluknutí; příkazu
k rozchodu neuposlechla. Obě. se vymlouvá, že se
nemohla hnout, protože cesta byla shluklým lidem
zatarasena; není prý žádná socialistka i nepomy
slela si, že by se jí mohlo co stát. Svědkové He
ring a Kalista stvrzují, že obž. mohla odejít, ale

příkasu zámyslně neuposlechla a tlačila se ažokr. hejtmanovi.
SL návladní poukazuje k tomu, že shluknu

tím byl ohrožen veřejný pořádek, a žádá, aby
obž. uznána byla vinnou. Na to soud vynáší roz
sudek již uvedený. Obžalovaná odchází 8 pláčem.

V ponděli, dne 8. t. m. bude se konati lí
čení 8 Kr. Ringlo vou adalšími obžalovanými;
přelíčení s ostatními výtržníky jest ustanoveno na
dny 18. a 25. t. m.

(Zasláno.)Přátelé! Bratří!
Dne 21. dubna t. r. koná katolický vzdělá

vací spolek „Svornost“ v Náchodě slavnost svě
cení spolkového praporu.

V bojích, jichž jeviátěm bývalo království
české, staroslavný Náchod měl vždy úlohu vyui
kající. Stoje na krajní hranici zemské, vydán byl
po každé prvému návalu nepřátel. Avšak neklesl!
Zalím co ostatní města, jimž střežiti bylo nejenom
hranice království českého, ale i český jazyk a
český mrav, dárno již svinula český prapor, Ná
chod jediuý uhájil český avůj ráz a ve zdech jeho
táž dosud hlaholí řeč, jíž vojům svým velel dědic
země české sv. Václav, jíž lidu svému žebnal ve
likého Karla veliký rádce, ctihodný Arnošt.

Než boj, boj o dědictví sv. Václava, dosud
dobojován není ve vlasti naší. Po těchže stezkách,
kody drubdy valily se boufy cizáckých žoldnéřů,
aby uloupily nám zemi a řeč, přichází i nyní ne
přítel £ ciziny, aby z odkazu sv. Václava ulonpil
nám naši sv. víru a 8 tou i spokojenost a blalo
byt, a nepřítelem tím jest rudá internacionala, fa
lešný demokratický socialismus.

Náchod je na stráži! Nedali jsme si vyrvati
řeč, Dedáme si vyrvati ani víru ani spokojenost
svou. Spozorovavše uvepřítele, sestoupili jsme Se
v šik na obranu dědictví svato-Václavského a
spojenými silami čeliti chreme proudům zhoub
ným, které nevzavše původ svůj ve vlastech na
šich, nýbrž tam, kde nechvalno nám pravdu hledat,
zaplavojí žírné kraje české. Tohoto pak sdružení
našeho viditelným odzoakem má býti prapor, je
hož posvěcenívykoná J.M. ndp. Eduard Jan Nep.
Brynycb, biskup Kralohradecký.

Přátelé! Bratří! Veliký jest již počet Vás,
kteří a námi ateiné arnyšlíte, četné jsou řady naše,
fady odhodlané k čestnámu boji. Nuže dejte smý
šlení svému veřejně průchod a dostavte se v den
21. dabna všichni do jednoho k nám, oslavte
přítomností svou památný náš den, ukažte, že
mohatní náš šik. Povzbuzenikráčeti budeme ne
ohroženě v před na dráze vytknuté, na dráze kře
sťanského socialismu.

Nuše na shledanou v staroslavném Náchodě !

Za katolický vzdělávací spolek dělníků „Svornost“
v Náchodě:

Albert Moliagor, Jos. Fr. Stejskal,
Jednatel, O předseda.

=- vější ké zprávy vlmestram následující.a“ eké zprávy víz



Nejnovější zprávy.
Původní telegramy „Obnovy“.

Prof. Tomsa zemřel.

Z Prahy, 5. dubna. (Zvl. telegr.) Včera
zemřel zde universitní profesor, skutečný státní
ruský rada dr. Vladimír Tomsa ve stáří 65
let. Před několika týdny onemocněl chřipkou,
která proměnila se na bronchidis. Zesnulý stu
doval v Praze, byl r. 1865 promován na doktora
lékařství, r. 1865 povolán byl na carskou uni
versitu v Kyjevě a r. 1883 za řádného profesora
fysiologie na universitn českou, R. 1889zvolen
byl za člena české akademiie, volbu však za
mítl. R. 1590 zvolen byl za rektora. Zesnulý
byl ruským rytířem řádu av. Stanislava a sv.
Anny II. třídy a povýšen do šlochtického ru
ského dědičného stavu.

Antisemité ve vídeňské radnici.
Z Vídmě, 5. dubna. (Zvl. tel) Ujišťuje

se v kompetentních kruzích, že vláda nepomýšlí
na rozpuštění obecního zastupitelstva zdejšího
a že zaujala vyčkávací stanovisko; nelze proto
očekávat vypsání nových voleb. Nikdo dnes
už neupírá, že strana německo-liberální na ví
deňské radnici dohospodařila a že pány situace
jsou tu antisemité.

Oprava volebni.

Z Vídmě, 5. dubna. (Zvl. tel.) Ve vážných
kruzích parlamentárních ujišťujese, že vystou
pení barona Dipauliho ze subkomitétu ne
znamená roztržení subkomitétu pro volební
opravu, v němž docíleno jiá ve hlavních
otázkách zásadní dohodnutí. Po veliko
nocích subkomitét opět se sejde a dne 22. dubna
bude dále o volební opravě jednati.

Atentáty.

sterský předseda dostal výbružné listy, v nichž
vyhrožuje se dynamitem pro případ, že by
předlohy pro volby do obec. zastupitelstev
byly uskutečněny. Byty ministrů jsou střeženy.

Z Pešti, 5. dubna. (Zvl. tel.) Manželka
zatčeného redaktora Szelese, útočníka na po
mník Hencziho, dostala anonynnní list, v němž
neznámý odesilatel vydává se za pachatele
atentátu. Časopisy ujišťuji, že atontát spáchán
měl být již koncem minulého měsíce, že však
byl policií zmařen.

Poslanci na prázdninách.
Z Vídmě, 5. dubna. (Zvl. tel.) Včerejší

schůze poslanecké sněmovny byla před velikono
cemi poslední. Zasedání bylo odročeno, poslanci
sejdou se zase dne 22. dubna. Jednání o dani
výdělkové nebylo ještě dokončeno, nýbrž bylo
včera přerušeno; Posl. Rašín mluvil proti zdanění
spořitelen. Na to jednalo se o předloze v záleži
tosti podomního obchodu; předloha ta byla schvá
lena. Posl. Lueger podal pilný návrh na změnu
Živnostenského zákona. Posl. Steinwender podal
návrh na zvýšení daně bursovní.

2 Vídně, 5. dubna. (Zvl. tel.) Na počest
biskupů, kteří se zde sůčastní biskupských kon
ferencí za předsednictví J. Em. kardinála kn.arc.
hr. Schonborna, konala se včera u J. Em. kardi
nála (iraschy hostina,

„ | Z Prahy 5. dubna. (Zvl. tel.) Zdá se býti
věrohodnou zpráva, že ministerstvo obchodu zaká
zalo pražské obchodní a živnostenské komoře,
aby vyplatila národopisné výstavě povolenou pod
poru 2000 zl.

Úmrti. Po krátké nemoci zemřel v Hradci
Kr. ve čtvrtek, dne 4. t. m. o 1*/, hed. odp. p.
J. Šantrůček, účetní spořitelny,členmnohaspol
ků atd. Zesnulý těšil se pro svou bodrou povahu,
vlasteneckou horlivost a obětavou lidumilnoaf
všeobecné oblibě i působil po dlouhá leta velmi
vydatně ve veřejném životě na Kralobradecku.
Široké kruhy ztrácejí v zesnulém milého přítele,
štědrého dobrodince, vzor uvědomělého Čecha.
Zesnulý mimo jiné též obatarával adm.
„Dědictví Maličkých“. Odpočívejv pokoji!

Studený vítr 8 mrazem a malýmpopreš
kem' sněhovýi překvapil nás po několika teplej
ších dnech opět na dnešek v noci. Ta zima loučí
se 8 námi nějak nerada. Dnes dopoledne zasvítilo

„zase slunce, bylo jasno, ale nevaluě teplo.
Stanovy župní hospodář. jednoty jsou

schváleny. Za tou příčinou svolává se první val
ná schůze delegátů na poudělí velikonoční, dne
15, dubna t. r. určitě o 2. bod. odpol. do místno
stí „Hotel Schlůgl“ na Pražs. Předměstí u Hradce
Králové. Program: 1. Sdělení zatímního předse
dnictva schválení stanov. 2. Volba předsednictva
dle stanov. 3. () zavedení sazeb kilometrových. 4.
Zařízení sladovny rolnické a pivovaru v severo
východních Čechách. 5 Ustanovenípříštího sjezdu
rolnictva. 6. Volné návrhy. M

Svíce voskové.
Vyznamenán v Praze r. 1891. stříbrnou medailí,

PŘ v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání: Čestný
diplom král hlavního mésta Prahy a zlatou mo

dailí s korunou.

JOSEF PILNÁČEK,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Strojní mydlářství
č. d. 24, založeno roku 1816.

Závod voskářský
č. d. 31, založeno roka 1809.

Doporačaje mýdla všeho druhu, svíce ve
skové a eskové v jakosti nejlepšía

a v cenách nejlevnějších.

Upozorňuji vysoce důstojné farní a
velectěné patronátní úřady P. T. pány ob
chodníky a ctěné obecenstvo, na ma je
diný a největší oklad ovicí vosko
vých a polovoskových | „Alberst“
a doporučují zboží o jakosti nejlepší v ce

Dách nejlevnějších.

Americké
Kdo něco|

výhradně prodati ueb
koupiti chce, kdo z Pra
hy neb odjinud něco
potřebuje ať je to co
koliv. kdo vůbec vše
likých zpráv zapotřebí

zubní atelier
V. HROMÁTKO má, ať dopíše se znám

ordinuje v pondělía kounaodpověďnaprvní
a v pátek českou reklamní kan

v Pardubicích
. vostetní dnyv Chrudimi.

celá?„Felikon“
Praha-Vinohrady.

Sklad a výroba nábytku

František Knepr,
v Hradci Králové. Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i čalounické

zboží vyrobená
úploá zařízení do pokojů

ze dřeva ořechového, dubového, černého a vykládaného,pěérovky ažíněnky.,
opony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle franc.ůsobu.

Práce vesměsdůkladná, v cenách mirných.

Bursovní zprávy.
Vídeňská bursa.

Z Vídně, i. dubna. (Telegram). (10 h. 25min.)
Uvěrní akcie 41376, uherské úvěrní 467.00, anglobanka
160.25, unionka 322.75, lombardy 112.25, státní dráha
454—, napoleony 9.871/,, květnová renta 101.75, uherská
papírová renta —.—, uherská zlatá renta 123.85, rakou
ská zlatá renta —.—, rak. korunová renta 101.50, uher.
korunová renta 99.30, turecké losy 83.30, lánderbanka
287.30, alpinky 87.26, buštěhradeká dráha litera B. 678.—,
česká unionka —.—, polabská dráha 318.—, Rima 271.50,
pražská železářská společnost —.—, rakouská továrna
na zbrané 36.—. Smýšlení pevné,

Z Vídně, +1.dubna (K.-B.) Po delší hausse na
očatku berlínské a místní realisace knrsy oslabily. Es
ontní sazby 7/1—4.

peníze [penize

Květnová renta... |101.65FLombardy . . . 112.75
Rak. korunovárenta (101.40Severní dráha... | 3665
Stříbrná renta .... [101.70fPraže.-dach.dr.. . |——
Rak. zlatá renta . . 125.00 Severozáp. dráha. —.| 310.00
Uh. zlatá renta... . [124.75Česká západní drába | 00.00
Uh. korunová renta | 99.508 Pardubická dráha |.| 221.60
Losy z r. 1860 (celé) [169.00 Polabská dráha . . | 316.—
Losy z r. 1860 (pět.) |164.5U| Ceská severní dráha | 306.00
Losy x r. 1864.. . . [197.500 Buštěhradská A. . .| 00-00
Losy kreditní.. . . 801.25 Buštěhradská B. . .| 678.60
Losy z r. 1864... . |162.001Víd. tramwayky . . |447.—
Komunální losy . . . (170.25 Dunaj. paroplavba —.| 589.00
Tisské losy ..... 162.50| Tur. tabák rež. ©.—.| 846.75
Uvěrní akcie . . . . |286.700 Pražské železářské . | 628.00
Anglobanka ..... 170.— PTureckélosy . . 81.30
Uniónka ....... 831.50 ENapoleony. . . „| 9.72
Banka pro země rak. (280.701Paříž . . . .... 48.40
Uherské kreditky. .|+66.00 [Londýn . . .... 132.20
Bankovní jednota. . |106.—f Německá města. „| 659.75
Haličská....... 00.00fRublepapírové . | 130.—
Lvov-Černovická . . (338.00| Unionky pražské . „| 00.00
Státní dráha... . (44. Živnostenská banka| 00.00

Cukr.
VY Praze, 4. dubna (ve 8 hodiny). Trh klidný

— Pohotová 1. surovina. Ustí přístaviště asi zl. 13,87'/,,

k loco zl. 13.40, na květen zl 1245'/, basis Ustí n.
Obllí.

Plodinová borea. Z Vídně, 4. dubna, (Tel.)
Pšenice jarní 7:01, pšenice na květen-červen 6.98, pše
nice ozimní 7.40, žito jarní 6.16, na květen-červen 6.02,
žito ozimní 6-38, oves jarní 6.52, řepka na srpen-září
11:40. Uřadné znamenáno: Pšenice jarní 6.95, pšenice na
květen- červen 6:96, pšenice ozimní 7.86, žito jarní 559,
žito krěten-červen č-92, žito ozimní 624, ovas jarní 641,
oves na květen-červen 6:40, oves oxzimní0-00, řepka na
srpen-září 11:26, řepkový olej na duben-kvéten 27—28.

: Pohotové kontingentované zboží 15-20 až 15.60

OBIVOVA.
vychází každýpátek dopol. ©M. bod.
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VÁCLAV ŠOLC,zlatník a stříbrník
přísežný soudní znalec a cenitel

vwHradci Erálové,
zhotovujea na skladěchováveškeréšperky zlaté
a stříbrné, ryje monogramy a písmeny a
všechny v oboru tom práce za velmi levné

Ceny 80 zaručením.
Zhotovujekostelní nádoby všeho druhu, zlatí
a stříbří v obni i galvanicky. Kupuje staré

zlato a stříbro za nejvyššíceny.

Peměžní obrat za r. 1894 činil 65.898.784 kor. 42 hal.

Diplomuznáni. 1801

„Pryní záložna ve Vys. Mýlé,
založena v roce 1864,

podružný úřad rakousko uherské banky

přijímá vklady na 4%
a vyplácí je boz výpovědi v jakékoliv výši.

Poskytuje půjčky
na směnky, hypothéky a zástavy cenných

papirů,
eskontuje obchodní směnky,

vše za podmínek příznivých.
Ve směnárně

kupuje a prodává všeho druhu cenné papiry
— ea valuty co nejvýhodněji. —
Veškeré bursovní zakásky a transakce

obstará co nejpečlivěji.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První záložna ve Vys. Mýtě,
dne 1. ledna 1896.

Starosta: Jam B. Tůma. Ředitel: Jam Fidler..

(19498otpr(Vas"[JG)payjde01jU0P
Fondy(vlasíníjmění):588.706ker.28hal.

——< ————
Odporučení!

Veleosvědčený na mnoha výstavách posledné
v Hradci Králové a Humpolci nejvyššími cenami
čestnými diplomy vyznamenaný

nejstarší závod výrobní
kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní
firmy Josef Neškudia č. d. 86

v Jablonném n. Orl.
v Čechách se P. T. veledůstojnému duchovenstvu,
sl. patronátním úřadům a vůbec dobrodincům co
solidní a nejlevnější pramen toho obora k příslu

šným zakázkám vřele odporoučí.

Korselh dz spol,
majitelé školek, .

uměleckého a obchodního zahradni
otvi, obchod semen

v Turnově (v Čechách).
Kjarnímu sázení a setbě

odporučují své hojné zásoby ovwoonýoh i okra
sných stromů a keřů, růží, stromů Jehli
dnatýoh, jakoži bohatývýběr bylin pro stu
dený 1teplý sklennik, bylin na skupiny
a koberce, rostlin hlisovitých i květino
vých oibuli, rovnéžvelkýskladzeleninových,

ch, lesních a květinových semen. —
Kytice. věnce, guirlandy atd. zhotovují se

z čerstvých jakož i m nějí květin v každém časeco nejvkusněji a nejlevněji. č

Ilustrovaný hlavní seznam a cenník se
zašle na požádání zdarma a franko:SSSASSSSSOSFOKOSSSSSSSS

OOPPODOTOODOOOP0000000908OSI000So



K nastávajícímu
jarnímu období

dovoluji si své

na sta tisíc kop obnášející zásoby

W“ různých"U

sazenek lesních
co nejlépe doporačiti

a nabízímzvláštěz lšetnatých dřevin ná
aledojící druhy k objednávkám „ve velkém“

a sice:

| Akáty, 1, 2 a Jroční. |Boučky, 3, 4, 5 a Groční.
Do: bky, 1, 2 a 3roční.
Javory, 1, 2 a 3roční.
Javor kalifornsný, 1 roční.
Kaštany divoké, 1 a 2roční.
Kaštany jedlé, 1 a 2roční.
Ořechy vlašaké, 2—6roční.
Jasasy, 1, 2, 3 a droční.
Doubky americké červené.
Lípy malolisté.
Lípy velkelle*é.
Jilmy různé, „—4roční.
Olši bílem, 2 a Sroční.
Olší lepkou, 1, 2, 3 a 4roční.
Hioby. 1, 2 a Jroční.
Javor jasanelistý.
Zimeoleutatarský.
Různé drahy vrb.
Plané růže až 3 motry vysoké
Plané růše, 1.4 2roční.
Okrasné keře, 3—10roční.
Ovocná pláňata.
Hracher leseí, Iroční atd., jakož

| i různé fjohličiny a semena. | |

Nejnovější cenník na laskavé požádání.
Adresa pro dopisy:

Hubert Plhák v Háji,
pošta Moholnice,Morava.

Mimo mnoho jiných dostalo se mně vzácného

Ee od vysoké„Zemědělskéradypro královstvíké v Praze“.

znupojynu"00ApzajuopnJodop*uwj

ZácylkydevšechzemíRakouskéříše.

“

Poetánmavýstavěvýchodočeskénejvyšším©oboru
(em vymmamezáním,stříbrnou modalilí král. ki

města Prahy.

—Umělecký zárod pozleoovačský

Jas. Kieslicka v Hradci Králové
„u černého koně““

doporučuje se k solidnímu provedení ve
ča škerých

prací kostelních
jako: oltářů, kazatelem, sech atd.
též obnovování (pozlacování, polychromo

vání) věrně dle slobu.

Mnobe poobvalných vysvědčení pe ruce.

Velkou zásobou

ve skvostných rámcich z vlastní výroby
jakož izroade:, lišt, římsů a p. do oboru
spadajících výrobků opatřený sklad do
poručuje o jakosti nejlepší v cenách nej

levnějších.

ECEPT U:
ku výrobě koňaku

od franoousského téměř k nerozeznání
prodámzasl. 4.—.Výrobnícenaas60kr.

Žádné trestělE'. FIušek, jednatelstvía ko
miseioúátství v Praze, Žiškov, 518.

Největší sklad

šicích stérojů
původních i všech různých soustav

Albert Šťovrač, Svitavy (Morava).
Záraka 6 roků. Cenníky zdarma. Podmínky pla

tebaí velmi mírné. P

Národohospodářská hlídka.
Pojišťujme se v časí

(Pro „Obcova“ napesl odborník.,

Letos předpovídají mnozí věci znalí, že po
rudké, vytrvalé zimě, v které bylo i hojně mlhy,
udeme míti bouřlivé leto, r kterém Časté a vy

datné krupobití se dostaví. Běd u nás je všade
již dost a k tomu ještě krupobití, to by v mno
bých krajinách opravdu hospodář na boličky při
praven byl. Uposorňujíce nato, co dle pozorování
povětrnosti mohlo by ae letos očekávati, myslíme,
te dobrá rada v Čas lepší jest nežli pe
níze a proto chceme na tuto věc náležitě upozorniti.

Proti krupobití nejlépe pojisti se u spoleh
Jivé domácí a zároveň solidní společnosti, by pe
nize do ciziny se nedostávaly, ale pro domácí
průmysl doma udržovány byly.

Spolky assekurační měly by hladěti důvěru
hospodářů si sískuti a nikoli je pti vyšetřování
škod všelikým možným způsobem zkracovati, aby
nestalo se pravidelným pořekadlem našeho lidu:
Kdo se proti kroupám pojistiti tosnu již potlouk

lo 5“ musí totiž velkou prémii zaplatiti a potom
v případě pobromy o nábradu za škodu se han
drkovati. Proto ať společnosti pojišťovací volí pro
odhad škod krupobitních jen rozumné tsnalce a
nikoliv mluvky a lidi, kteří pojištěnce všelijak
ošizují, neboť tak nejen sobě nižádná pojišťovna
důvěry nezíská, ale nedůvěru v pojištění vůbec
v lidu utvrzuje.

Podmínky pojistné buďte stručoy a jasny,
nikoli krouceny a zapleteny do úplné nesrozumi
telnosti, ovšem ve vodách kalných a labyrintu uli
ček nelze viděti na dno a pravdě přijíti bned na
kloub a protu mnohem snadněji se v nich loví.

Poněvadž platí se stejně, pojistíme-li se Čas
ně na jaře anob snad až později, lépe zajisté
dříve si pojištění opatřiti, dokud osení pohromy
neutrpělo, ježto pojišťovny potom naše pojištění
boď nepříjmou nebo velké srážky činí.

Kdo přihlášku krupobitní posýlá teprvé,
když mraky nad hlavou jeho se stahují, velmi
často se přepočítá, neboť vyšetřovatel škody (li
kvidátor) hledí vyzvěděti nejen v který den, ale
i v kterou hodinu a jak silně kroupy padaly,
nesrovnává-li se vše přesně s podáním přihlášky,
nedostane pak pojištěnec ničeho.

Společnost pojišťovací jest povinna k ohle
dání škody svého komisafe co uejdříve vyslati.

Vyšetřující kďmisař musí hleděti náležitě se
řesvěděiti, kdy kroupy padaly a jakým směrem
uře se hnala, aby pravda se zjistila a škoda

spravedlivě oceněna býti mohls. Krupobití bez
větrnéneškodítak, jako kroupysvichřicí; kroupy
samotné mnohem více škodí nežli kroupy deštém
zalité.

Obilí krupobitím poškozené třeba náležitě
rojíti, aby škoda přesně vyčetřena a určena

býti mohla.
Ježto pak nejen kroupy, ale i vichr, mráz,

dežť, hmyz mohou osení poškoditi, nemožno mnohdy
rozeznati, čím škoda hlavně způsobena byla.

V případě tom s výhodou bývá porovnání
zemku kroupami nezastíženého s polem, kde

Krosp byly řádily.
Vyšetřováním škody při dešti nebo krátce

po něm neposlouží se aní pojištěnci ani pojišťovně,
poněvadž práce v čase takovém vykonanábývá
velmi nespolehliva, kdežto za y lépe a svě
domitěji možno odhad provésti.

kody nechť vyšetřují se jediné za úplného
světla denního, ješto v pološera bývá odhad klamnýane,

hlížení polí stlučených počněme od nej
horšího místa, ubírajíce se k pozemkům méně
sastíženým, až příjdeme k nejméně potlučeným.

Poloby větrům vydané spíše kroupami trpí
nežli polobychráněné,

rupobití blíže lesa a vody nebývá tak
prudké jako jinde.

Vyjde-li od ústava pojišťovacího komisař

vyšetřovati, ptává se nejen Který pozemek, aleikterý jeho díl krupobitím utrpěl.
Při malých částech snadno se přehledne,

rozsáhlé třeba ma oddíly upraviti a ros
děliti, by tím snáse oceniti se mohly. Tu ptává
se vyšetřovatel společnosti, mnoho-l: asi očekával
hospodář z pole užitku? K tomu arci nesnadno
bývá náležitě odpověděti, tu třeba poměry místní
a půdní dokonale snáti.

i v nejůtlejším mládí nejvíce trpí
vají krupobitím, ale škoda se tu nejhůře může
oceniti a odhadnouti; nejsnáze určití ji možno
v čas nalóvání a zraní klasu.

Při krapobití, bylo-li dosti silné, poraněny
bývají zelené rostlinky tak, že na nich zůstanou
hnědé skvray, které posvolna při zraní obilí se

Množí se domýšlejí, že ochlazením povstal
kroupami místa ta v škodu trpí, čemuž jiní
odporují, pravíce, že za krátkou dobu, v které
kroupa na rostlinku působí, šťáva její zmrznouti
nemůže a že tudíž skvrny po krupobití jediné ná
razem krup povstaly.

Dle nárazu a skvra poznáme, jak silné bylo
krupobití a s které strany vítr vál;ale kdyby
stébliny již bělely, třeba se poohlédnoati po okol

ních polích aneb plevelu mezi obilím se nalézají

-——éh

elm, kde až dosud selené úťavnaté rostliny stojí
a dle známek na nich viditelných lze pak snáze
posouditi prudkost a ullu krupobití.

Útlé rostlinky nejeví toliko náras, ale bývají
také potlučeny, později zkolinkovatí.

Klasy větrem se klátící bývají buď zpřerá
ženy nebo zrna jim vytlučena.

Čím plnější a zralejší klas, jakož i čím sil
nější krapobití, tín: větších bývá škod na kluse.

Krapobitím zmrzačené stébla a klasy buď
rostou zakrněle dále neb úplně zanikají.

Lopenaté rostliny, jako řípaatd. mívajíkrou
pami, někdy ale i větry zprorážené listy, a tu třeba
bedlivě pozorovati stonky a lodyhy, abychom určité
znamení krapobitní seznali a sílu krup určiti mohli.
Hrách a víkev, potlučeny a v hlavních stoncích
poškozeny byvše, vybánějí bojně odnožů, čímž 80
stává, že stále kvetou, ale lusky nenasazují.

Krupohití vždy škodlivě půsubí nejen na
vývoj rostliny, ale i klasu, neboťporušuje nárazem
oběh šťáva proto zaráží a seslabuje růst rostlin.

Pouhé škrábnutí slabými, vodou salitými krou
pami neškodí tak rostlinám jako kroupy suché a
za vichru padající; proto také při menších znám
kách nárazu a při krupobití a deštěm spojeným
sotva očekávati možno nějakou náhradu od spolků
assekuračních.

Mnobé nesvědomité společnosti pojišťovací
lákají pojištěnce meuší sazbvu, ale když škoda se
stane, dělají velké, nepoměrné srážky na sláma —
namítajíce, že potlučené obilí netřeba kositi, domů
svážeti, mlátiti, vypočítávají za práce tyto všechny
vydaje a odrážejí je z vyšetřené škody, ba vy
počtou moobdy, přišlo-li krupobití z jara, co by
hospodář na potlučeném pozemku ještě mohl za
síti, a takovýto domnělý budoucí výnos ještě odrazí,

Tím způsobem poškozený může býti rád.
dostane li několik jen grošů neb zcela nic.

Jednání takové je velmi nesolidní; rovněž
nesolidní, ano hanebné jest, odrážeti od vyšetřené
(a k tomu ještě jak!!) škody výnos, který lze
očekávati ze drahé nějaké setby.

Ať pojišťovny takové, když umějí užitek
z pozemků tak obratně vypočítat, vezmou na se
záruku, že co vypočetly a kolik na tu budoucí
úrodu srazily, hospodář také skutečně sklidí!

Dokud takové úskoky a podvody vládnouti
badou v oddělení krupobitním, dotud nenabude
hospodář přesvědčení a důvěry v pojišťovánía bude
k nému nevšímavým, nechtěje sám ukládati si
daň nepomérnou, pro kterou, kdyby v čas
nesplatil, více než za daně veřejné bývá trápena
sužován.

Ranným krupobitím vždy utrpíme velkou ško
du ba obilí a řepce, byť se i zotavily, neboť plo
diny tyto nevyvinou se tak, aby žádoucí úrodu
poskytnouti mohly, zvláště když zárodky jejich
poškozeny byly.

Čím více seslábla rostlina kroupami potlu
čená, tím spíše dostavuje se hmyz, který zhubí
to, čeho kroupy ušetřily.

Hůře bývá, postihnouli kroupy obilí v metání
(ječmen, pšenici atd.) poněvadž mnohý klásek za
své vezme, ani se nevyklubav, aneb i přitločen
v skázu přichází.

Neméně zhboubněpůsobí kroupy na dozráva
vající obilí, kdy zrnka nejlepší vytlukou tak, že
mnobdy klas zubatým aneb dokonce hluchým se
stane.

Při vyšetřování krupobitním obilí takového
nepozorujeme více známky kroupami způsobené,
nýbrž hledíme vyšetřiti, mnoho-li vytlučeného zrní
po zemi leží.

Jakož jsme na různé nesvědomitosti společ
ností assekuračních byli ukázali, nemůžeme nezmí
niti se o podvodech, kterých se dopouštějí hospo

dářové, čímž opět společnosti aesekurační škodurou.
V mnohých krajinách hledí nesvědomitý ma

jitel role, když mu ani přirozené kroupy padati
nechtějí, střílením prachem v obilí nebo smrská
ním bičem škodu krapobitní — tu skvrnami, tam
přerasenými stébly — napodobit.

Rozumí se samo sebou, že rosumný a věci
znalý vyšetřovatel škod krupobitních podrody po
dobné snadno poznává a místo nábrady spíše
potrestání svévolníka navrbne.

Nuže, rolníci, pojišťujme se u českých so
lidních ústavů a v čas!

Poslanci a cukerní tíseň. Pražský „Hlas
Rolníka“ stěžuje si na to, že mladočeští poslanci
na říšské radé hájí pouze zájmy cukrovarů, nikoli
rolníků. Tak nedávno pravil posl. Teklý, že dnešní
cukerní tíeeň je zavinéna velkou výrobou a příliš
vysokými cenami řepními. K tomu podotýká zmí
něný list: «Cukrovary takové, které loni rolníkům
nestrhly a vyplatily I zl. neb 1 zl. 20 kr., ty by
se musily s lucernou hledati. A cenu 80 neb 90
kr., tu nazývá p poslanec Teklý vysokou? A to
má býti pán poměrů zemědělských znalý ?? Věru
to se divíme. Dnes, kde naše rolnictvo jest na
pokraji záhuby, nestará se o ně nikdo. Ačkoliv si
rolnictvo zvolilo své zástupce na uhájení svých
zájmů, přece tito o zájmech rolnictva, o jeho
nesnázích a potřebách ničeho nevědí. Což pak jest
účel nynějšího kartelu cukrovarnického? Není to
známo našim poslancům! Ano musí jim to býti
známo. A co učinili, aby se stala přítrž vykoři
stování rolnictva? Nic — a zase nic. Cukrovary
nabízejí rolníkům 70 kr. za motr. cent a více že



nesmějí, neb jest to cena stanovená kartelem a
ta tuto cenu myslí pan poslanec, že může rolník
český bez veliké stráty pěmtovati řepu? To jsou
poměry pro naše rolnictvo přímo nesnesitelné, neb
takovýmto kartelem se na rolnictvu našem páchá
nejen bezpráví, ale násilí. A rolnictvo nalézá se
v hrozné bídě, ono jedině za jidášský peníz zálohy
z továrny vydává se na milosf a nemilost cukro
varů. To jest našim pánům poslancům zcela ho
stejné, platí-li cakrovary rolníkům 1 sl. neb 70
kr. neb dokonce 50 kr. za metr. cent. Oni se na
lézají v té domněnce, že když hájí největší odvětví
českého průmyslu, že již tím vykonali mnoho pro
celý český národ, vše ostatní jest pouhou nulou.
— Na dobrá, naši rolníci přijdou konečně k ná
hledu, že jest jim třeba a sice nevyhnuteláé takých

poslanců, dovedou zájmy jejieb ubájiti v první
řadě 8 náležitým důrazem. Tak jak se to nyní
děje, s tím rolnictvo nikdy soublasiti nemůže a
nebude. Na místě, aby se páni poslanci přesvěd
čili o té bídě mezi rolnictvem a hleděli, aby se
vtanovila nejmenší cena řepy poměrům bospodář
ským odpovídající, když se má též vývozní premie
zvýšiti, jednají o své vlastní vůli, zapomínajíce
při tom docela na rolnictvo, které je zvolilo.“

Cukerni anketa svolána byla do Vídně
dne 2. dubna na podnět z krubů poslaneckých.
Zemědělský výbor říšské rady podal anketě dlou
hou listinu dotasovací, v níž se nalezá též otázka:
nebylo-li by vhodným zřízení cukerního monopolu
a kontigentování výroby dle korunních zemí? Od
usnesení ankety může si rolnictvo alibovati tolik
jako nic.

Obč. záložna v ČÓ.Třebové koná dne
15. t. m. o ]. hod. odp. v místnostech radnice vý
roční valnou hromadu, v níž budou podány zprávy a
provedeny volby představenstva, dozorčí rady a revisorů.

Nová spořitelna má býtidle usneseníobec
nílo zastupitelstva zřízena v Heřm. Městci.

Výroční trh dobytčí v Chotěboři pře
ložen byl na den 8. dubna.

onkursy. Krajský soud v Hradet Králové
prohlásil konkurs na jmění Josefa Berana v Nízkém
Dřevíči. Soudním komisařem i správcem konkursní
podstaty byl jmenován okresní soudce v Polici. Schůze
věřitelů dne 10. dubna, přihlášky do 15. května a
likvidační stání 5. června. Krajský soud v Hradci
Králové uvalil konkurs na jmění Vojtěcha Středy,
obchodníka skleněným a porculánovým zbožím v Hro
nově. Konkuzením komisařem ustanoven přednosta
okresního soudu v Náchodě, zatímním správcem kon
kursní podataty advokát dr. Dvořák tamže.
věřitelů 6. dubna, přihlášky do 29. dabna, líkvidační
stání 9. května. —

Smutná rubrika dražební. Ve východních
Čechách jsou pro nejbližší dobu ohlášeny následující
drežby: V Humpolci: uredlost č. 5 ve Speřicíab,
1. kvétne, 1.června. — V Nasavrchách: nemovitost
č. 19 v Nasavrchách, 3. května, 7. června. — V Par
dubicích: usedlcet č. 50 ve Veselí, 17. dubne.
V Turnově: dům č. 309 v Rovensku, 17. dubna. —
V Žamberku: nemovitostč. 108 w Jamném, 18. du
bna. Ve Vysokém nad Jizerou: nemovitost
č. 76 ve Vysokémmad Jiraron (5092 zl), 27. dubna,
27. května.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 23.března. Znamenalo

se: Hektolitr pšenice zl. 6.45 sž 5.90, ira 4.35 až 4.86,
ječmen sl. 4.40 až 4.60, oves 2.50 aš 3.00, proso sl
0.00 až 0.0). vikev zL 4.80 až 5.00, hrách 7.60—9.00,
čočky zl. 8.25 až 10.50, jáhly 10000 zl. až 00.00, kroupy
sl. 8.00 sž 21.00, brambory zl. 1.40 až 1.60, jetelového
semínka červeného zl, 36.00 až 50,00, jetelového se
mínka bílého zl. 70.00 až 9000, mák «l. 00.00 až 20.00,
Iněné semeno zl. 7.60 až 10000, 100 kg. žitných otrub
zl. 5.50, pšeničných otrub zl. 6.00 1 kg. másla Čeretvého
zl. 0.90 ež 1.00, sádla vepřového zL 00.75 až 00.80
tvarobu zl. 00.14 sž 00.16, 1 vejce 2, kr.

Z Rychnova a. Kn.. 27. března| Ze hektolitr
pšenice zl. 6.80—6.10, žita zl. 485—65.—, ječmen 4l.
4.50—4.70, ovsa zl. 2.90—3.50, jahel zl. 1000, hrachu
zl. 7.50, čo ky 21.0.00, vikve zl. 4.60, bramborů zl, 1.90,
100 'g. sena zl. 3.00, 100 kg. slámy dlouhé zl. 1.50,
100 kg. slámy krátké zl. 1.20, 1 m dříví tvrdého zl. 4.20,
měkkého sl. 3.80, 1 kg. másla z'. 1.—.

Z Hořic, 28. března. Hektolitr pšenice zl 5.36
až 5.56, žila 21. 4.30 až 4.65, ječmene tl 4.— ož 4.55,
ovsa zl. 230 až 280, hrachu z). 0.—, vikve zl. 4.90,
bramborů zl. 1.60, k“pa vajeo sl 1.36, kilogram másla
zl. 1.20, tvarobu 14 kr, mast: hovězího 60 kr., telecího
56 kr, vepřového 66 kr., skopového — kr. 100 kg.
sena zl. 3.20 až 3.60, dámy zl. 3.— až 260.

Z Kutné Hory, 27. března.Hektol.pšen'0e od—
do — kg. zi.0.00—0.00, žita od — do — kg zl. 0.00,
ječmene od — do — kg. sl. 0.00, ovsa od 45 do 50 kg.
zl. 2.63 —, hrachu — bg. sl. 0.—, čocky s). 0.—, vikco
5.20, zemčat sl. 2.10, 100 kg. sens zl. 3.60, slámy sl 1.70,
metr tvrdého dřív. zl. 0.— měkkého zl. 0.—, 1 kopa
otýpek 66 kr., 1 kg. másla zl. 0.90, vejce 2'/, kr.

V Chrudimi, dne 28. března. Bektolitr pšenice
zl. 6.25 aš 6.—, žita zl. 455 aš 4.60, ječmeno sl. 4.25
aš 4.65, ovsa sl. 2.80 ož 3.20, zeměat zi. 1.80 až 3.—,
100 bg. sena lučního zl. 5.20 oš 0.—, sena jetelového
zl. 0.— až 8.60.

V Nymburce, dne 328.břesne. HI. pšenice al.
5.85 až 6.10, žita sl. 4.75 sž 5.—, ječmene zl. 4.60 oš
5.10, ovsa sl. 3.70 až 2.05, vikve al. 0.— sž 0.—, čodky
l. 0.— sž 0.—. bramborů 1.80 až 2. 

V. Mn. Hradišti, dne 29. března. Hektolite
pšenice sl. 5.62, tita 11. 4.44, ječmene zl. 600, orsa zl.
3.00, vikve zL 5.0), brambory +1. 0.00, seno zl. 2.80,
sláma al. 1.50, máslo sl. 105, vejce a). 1.20.

Majitelavydavatel:Politické družstvo lo
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šloí stroje, ve
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stroje na praní prádla
a mandlování nejle-;
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v Kr. Hradci, u býv.,
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n v Mi. Boleslavi.
HCenníky na požáédání franko. srdečný dík s ujištěním,že

zaamenanéstátní stříbrnou medailii

v Sehěnbachu u Chebu (r Čechéch),
se co nejlépe P. T. učitelům, ředhelům kóru, hudebním spol

Mistrovské housle, se smyčoem a pouzdrem,
lnýr, flanelem vyloženým,k nosení,is obalem
za 10 zl. r. č. Dále: Housle bez smyčce od 5, 8, 10, t2,

zl. — Smydoe od 1, 3, 3, 4 až 30 zl. — Koncertní jemná

Koncertní flétny ze dřeva grenadilového C-H apodek, od
13 až 120 zl. — Koncertní klarinety ze dřeva grenadilo
Es, D, od 8, 12, 15, 16, 18, 20 až 40 zl. — Pouzdra na

1 34 5, 6, B, 12, 14 zl. a výše. — Déle struny a věeliké

kosti neje pěší.
Obohodnici obdrží přiměřenou erážku. =5==

Zevrubné cemníkyzdarma a franko.

nástroje opravují se mistrně hned a ce mej
levněji se účtují. "Uma
Ukázky dobrozdání:

electěný Pane!

mobou míti takový svuk, jský nyní mají. Přijmete mé

ovati budu. 5 upřímným posdravem
A. Bartůšek, učitel.

návod Váň každému odporučovati budu.
S úctou

Florian Koatný, nadně:tel v Ondraticích na Moravě.

i Fr. Sezemského
[ c.a k. dvorního dodavatele:

1
[Aročaií zvlášť svá velejemná ]
(kadidla v cenách mírnych.k

Kdo nejlepěl|

své světoznámé
šumivé limonad.

BONBONY.
Zároveň odporučajeme

orilentálskécukrovinky
jsko: turecký med, sulténský chléb mannu, haívu,

šučuky, terstské řízky a t. d.
Továrna orientál. cukrovinek A. Maršner

Král. Vinohrady, »Plzenka.«
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Největší sklad-=elocipeděů
Albert Šťourač, Svitavy (Morava)

Novinky pro saisonu 1895. ve velkém výběru.
Cenníky zdarma. Prodejní podmínky co nejpřízni

vější. Záruka 1 rok.
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(Co nejlépe odporučená

somenanejvyšší kličivosti.
Červený jetel, trojlistý bez vázky Ko 69 kr.

v pravé P oDUzskéKo80kr. Jetel bítý Ko
zl. 1.20.Jetel švédský Ko86 kr. Jetel letmé k setí
tam na jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmivo Ko 79 kr.
Travní semeno k zakládáníluk Ko 86 kr. ové
semeno, pravá Obendoríka, žlutá, kulatá Ko40 kr. Řepa
Mamuthka Ko 4“ kr. Řepa cukrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Weodnice či okrouhlíce Ko zl. 1.20 nabízí franco
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS.. SUHALEŘ,obchodník v Elutovech,
Čechy.

Lesní semena : Smrkové Kozl. 2.50,medřinové
Ko zl. 2.80,černá borovice Ko zi. 3.60,bílá bere
wiee Ko zl. 3.60, agat Ko 60 kr., Jawer Ko 55 kr., je
dle Ko60 kr. Semena k Žení školek jako
bručkové Ko zi. 2.40, jablkové Ko rl. 2.80. fSe=
mena kz ní brzké píceještě na :
Hořčice Ko 50 kr, kolenec Ko40 tr., p Ko
25 kr. Výsevek těchto semen, jakož I výtečného letního
jetele 1o Ko na korec do lehce zorahého a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a <ohmi oblíbené Ile
tovské karafiáty, co nejlepšíokrata do oken pokojůa
zahrad, ra kusů pinokvětých ve +13 barvách pro tění
v hrncích zl. 3.50. Ty samé pro zahrady zl. 2.60. Ráže

enné sž 3 metry vy 19 kosů zl. 13 ve
řech barvách, bílé, žluté, tmavočervené a růžové. Ty samé
1 metr vysoké pro péstění v brncích zl. 4.50. Niěinky

pro pěstění do zahrad ve 12 barvéch zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele. Zásilky dějí re již teď

chráněnéKmpředečevcmpm a jl spolků;Pénům a hospodářských
jakož © obchodníkům při větší odebírce ceny rvláštní:
Vsorky na ctěnou žádost zdurma a franko, Jednatel na ven
ově, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisí

kuprodeji a kc koupi semen u mše přijme.

ví!
odl jnovějšíh ickéh ů y ábíma konáNavštívenký| agentury: tt sti smerskézs zz tora

d 60 kr. výše nabísí hledá, ať dopíše se *lepit obsloužení Z vlastních kušenontí ruče za te. , obsloužení. — Zaručujeceny m. a poroučeje

9 známkou na odpověď na | se do vzácné přízněctěnéhe obecenstvaznamenám

BiskupskáImihtiskáru reklamní kancelář | v hluboké úctě oddaný čv Hradci Král |(»Felikon«. JosefČáslavský,
n Čo n Praha-Vinohrady. vHradelKrálové,Pražskául. č. 77.

77- OKO1000000004000000000000000000003000000000„= k t k ů | l a' ] měj ě
ž v ěch

úetřadeí maeoe šk. č| MILOLOKOL OpUL 00 OJIE NA VUJULN
prodáváme -vyrábí jako specialitu

*FUKARY“ zlepšené soustavy, kteréž jsou ne
h doatižitelnými ku tří

dění a Čistění obilí a
semen a docilení stej
nozrnosti pro trh a setí.

Tytéž třídí obilí ne
tři druhy a zbavují je
bodláčí, ovsíře a pod.

Výkonnosť
HI. denně,

cena zi.

Rovněž doporučujeku jarnímu období

»patentní stroje lšíčkové«
8 pevnou trublou výsevní pro stejnoměrné a přesné
seti na polích rovných i svahovilých s jednodu
chým zařízením ku setí semen malých a snadným

odstraněním zbylého zrna z výsevní truhly.
OCenni:yzdarma a franko.

V. Vacka závod školkařský
v Pamělníku u Chlumce n. C.

pábízí k jarnímu vysazování stromy i keře ovocné,
gadbu lesní a pro živé ploty, keře okrasné a j.

-v mírpých cenách.

—59X$>Seznam na požádání zdarma. DL

Strojní
hnací řemony

vlesiní výroby.
P. T. pánům rolníkům nabísím tímto

řemeny k žentourům,
pp. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových

závodů hojný výběr důkladně vy-ělaných

strojních hnacích řemenů
ve všech šířkách,jednoduché i dvojité

Om za ceny velmi mírné. US
Mímo to spbízím těž krupouy, licí ©vázací

temínky a ujišťují, že posloužím zbožím nejtrvan
lisějším a jekosti výberné, jelikož jeem sám vydě
lavatelem koží i vyrabitelem řemenů.

' -V úctě veškeré
Jan Zadrobílek,

koželužský závod v Kuklenách.



Hospodářský spolekpardubický odlo
žil výstavu plemenný býků a kančíků na den
26. května. Kdo by chtěl čistokrevné plemenníky

rz, má 0 přiláalůu jodnataéníspolkudo. dubna.
První záložna na Vysokém Mýtě vy

kasuje za měsíc březen následující činnost: Pří
jem: Hotovost z předešlého měsíce 31.460'79 zl.
Vloženo 692.832- — l. Splaceno zápůjček smě
nečních 128.598-45 11. Splaceno zápůjček hypoté
kárních 62.812-82 zl. Splaceno zápůjček u peněž
ních ústavů 31.882-16 11. Na úrocích, soudních
útratách a růsném 17 5676-86zl. Směnární odbor
471.41506 zl Úhrvý příjem 1,432.678-14 1l.
Vydání: Vkladů vybráno 658.611-62 sl. Půjčeno
na směnky 142.081'22 zl. Půjčeno na hypoteky
61.198-74 sl. Půjčeno peněžním ústavům 50.928:86
zl. Za vlastní cenné papíry 250-— zl. Správní
výloby, daně, dary a různé 27.429-76 zl Směnární
odbor 455.124:64 1l. Hotovost koncem mésíce
36.953-30 zl. Úhrné vydání 1,432.578-14 zl. Pe
něžní obrat za zněsíc březen 1896 činí
2,828.202-98 zl. Stav koncem měsíce března 1895:
Vlastní jmění (fondy regervní a jiné) 274.421.9421.
Volné vklady 5,490.010"19zl. Zápůjčky 4,841.0402z1.
66 kr. Cenné papíry vlastní 608.250'75 zl. Zá
půjčky u peněžních ústavů 135.867'96 zl. Reality
44.355-— zl. Celkový peněžní obratod 1. lednado
konce měsíce března 1895 obnáší 7,341.631.06 zl.

Družstvo na zužitkování ovoce pokra
čuje horlivě v činnosti V neděli dne 7. dubna
přednášel p. uč. Šteffek na Lípě ve schůzi pořá
dané besedou z Čisťovsí za hojného účastenství.
Po přednášce přihlásilo se 10 nových podílníků,
čímž dostoupil počet všech podílů na 181. Aby
se mohlo začíti, musí být nejméně 200 podílů,
kterýžto počet během svátků Velikonočních na jisto
se doplní. Proto 8 určitostí začne se s úrodou
letošní pracovati. Přihlášky jest nutno učiniti bě
hem tohoto měsíce, by dle množství přihlášeného
ovoce mohlo se vše v měsíci květnu připraviti.
Podíly jeou 10. zlatové. Písemné přihlášky adre
sovány buďtež: Družstvo na zužitkování ovoce
v Hradci Králové.

Nové české závody. Ant. V. Moravec
zřídil v Nové Pace tkalcovnu na pestrobarevné a
bavtněné zboží.

Dráha z Přeloučedo Hradce Králové.
Přehlídka trati navržené místní dráhy z Přelouče
přes Bohdáneč do Hradce Králové ustanovena
jest na 17. a 18. dubna. Komise sejde se dne 17.
dubna v 11 hodin dopoledne v Přelouči na
stanici společnosti státní dráhy a téhož dne ve
4 hod. odpoledne na obecním úřadě v Bohdanči
a dne 18.dubna na stanici v Hradci Králové.

Trhy týdenní v Humpelci, každoustředuna
dobytek odbývané, nestávejícím jarem začínají se jako
vždy a ode dávna i letos utěšeně dařiti. Na poslední trh
přibnáno bylo 853 kusů pěkného hovězíbo dobytka a
176 mladého dobytka vepřového.Dráha Humpolec-Ném60
ký Brod byla téš lonského roku otevřena. Za tou pří
činon upozorňuje se obecenstvo na tyto týdenní, četně
obesílané trby v Humpolci s dokladem, že na nádrašní
stenici Humpoleoké dobytek vůbec možno nakládatii
skladati, což obchodníkům velkých poskytuje výhod.
O lékařskou prohlídku na trzích jest úřadně postaráno.

Mimořádnou přílohu, v míš
důkladně pojednává se o volebním
právu, přikládáme ke dnešnímu číslu

vzhledem k důležitosti a časovosti tétoo F

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dve 30.března.Znamenalo

se: Hektolitr pšenice zl. 5.40 sž 5.85, žira 4.50 až 4.70
ječmen zl. 4.20 až 4.70, oves 2.60 až 5.00, proso zl.
0.00 až 0.00). vikov zL 4.60 až 4.80, hrách 7.50 - 9.00
čočky zl. 8.25 až 10.50, jábly 1000 zl. až 00.00, kroupy
sl. 8.00 aš 2100, brembhory zi. 1.40 až 1.60, jetelového
semínka Červeného sl. 36.00 až 50,00, jetelového se
mínka bilého zl. 70.00 až 40 0U. mák <l. VŮ.00 až 00.00,
lněné semeno zl. 7.60 až 1000, 100 kg. žitných otrub
zl. 5.50, pěeničných otrub zi. 6.00 I kg másla čerstvého
zl. 0.90 až 1.00, sádla vepřového zl. 00.76 aš 00.80
tvarohu zl. 00 14 až 00.16, 1 vejce 2"/ kr.

V Poděbradech, dne 20. března 1895. Jeden
hl. pšenice od 31. 5.40 až 5.68, žita od s!. 4.50 až do
4.75, ječmene od zl 4.70 až 4.96, ovsa od zl 275 až
3.00, brachu zl. 3.00 sž 1000, čočky od zl. 16.00 sž
18.00, vikve od sl. 5.40 až 890, bramborů sl. 190 až
2.00, I kg. másla od zl. 0.86 až 0.90..

Z Pacova, 2. dabna. Pšenice 10) kg. sl. 6.80
až «l. 0.00, šito zl. 6.20 až sl. 0.00, ječmen sl. 6.25 aš
0.00, oves 21. 5.20 až al. 000, mák sl. 19.00, brambory
sl. 1.60 máslo 1 kg. zl. 0.70, vajec 100 kusů sl. 0.03.
Husa U' al 00 kr., kachna 00 kr., kuře 00 kr.

Z Vysokého Mýta 6. dubna. Za hektolitr
pšenice al. 6.80—6.10, žita zl. 460—6.—, ječmen sl.
4.50— 4.70, ovsa zl %.90—3.50, jshel sl. 10.00, hrachu
zl. 7.60, čo ky zl.0000, vikve zl. 4.60, bramborů sl. 1.90,
100 *g. sena zl. 8.00, 100 kg. slámy dlouhé sl. 1.80,
100 kg. slámy krátké zL 1.20, 1 m dříví tvrdého zl. 4.20,
měkkého zl. 3.80, 1 kg. másla zl. 1.—.

Ze Žamberka. dubna.Hektolitrpšenicezl 7.10
až 7.86, žita 21. 6.40 až 6.55, ječmene zl 5.60 sž 6.00,
ovsa zi. 6.20 až 5.26, hrachu £l. 0.—, vikve sl. 4.90,
bramborů zl. 1.60, kopa vajec zl. 1.85, kilogram másla
zl. 1.20, tvarohu 14 kr, mase hovězího 60 kr., telecího
56 kr., vepkového 66 kr., skopového — kr.. 100 kg.
sena sl. 3.20 až 8.60, slámy zl. 3.— až 2 60.

Nejosvědčenější
šlol stroje, ve

loci Vs
stroje na praní prádla
a mandlování nejlo
vnějí doporučaje to
várnízástupceF. Čerha
v Kr. Hradci, u býv.
Prašské brány, v no

vém domě č. 276.

1 Svice"S
voskové, polovoskové,

) stearinevé a parafinové,
j pak voskové zádušní príce,

pobkaly, trisngly a slovpky
jakoš 1 svíce toiletní a
Inzasní renais:anční a be
rokové,dálesvíceasloupky

pro pivovary

h nejlepší jakostia čestnými oenemi ne vý
stavách v ta- i císozemsku

l vysnamenané, dodává

o cenách nejlevnějších[
Ho k. výs.L českátovárnsna voskové výrohky, pe

četní vosky a smolné poohbodně, ne svíce stearis
[ nové, parsfinové a sklepní

| Fr. Sezemského i
c.a k. dvorního dodavatele

v OM.Bolealavi.

[

B,

Cenníky na požá
dání franko.

j P. T. dochovenstvumá

le jsem stak krásným

[ ručuji zvlášť svá velejemná
[)kadidlav cenách mírnyoh.

vOchlnbachuuChebu(«Čechách),
P. T. učitelům, ředkelům kůru, hudebnímspolůmpřípotřeběhudebníchnástrojůasice:

STY3e dřevagrenadilo
„ D,od 8, 12, 55, 16, 18, 20až 40 zl — Pouzdra na

. —Dále struny a věelíké

kostinejepší.

Zevrubné cemníky zdarma a franko,

Ukázky dobrozdání:

mají. Přijemete mé

S upřímným pozdravem
A. Bartůšek, učitel.

8 úctou
Florian Koutný, nadněstel v Ondreticích na Moravě.

Navštívenký |
Kdo nejlepší. U ělé b

AgONGUryrezort pakommlotrád zkoná
od 60 kr. výše nabízí | hledá, at dopíše 40 | Zk odsloukemí— ZaručujecenynelermálíLporouěeznámkou na odpovědna do vzácnépřízně ctěnéhc ob snamenám

BiakogekáInihtiskárn reklamníkancelář P uboké úctěoddaný mh

v Hradci Král |>»>EFeoelilkone« Josef Čáslavský,
pu- ——— Praha-Vinohrady. | v Hradci Králové, Pražská ul. č. 71.

ODD daně0.0-00 :, 0 '

ečazrezěeh„+ MnotekÓ spol,„st Jičíně
ústředníMzoo šk. $| MILULOKOL O)Ul, POjirna V 1G1Ňprodévámo

své ovětoznámé
šumivé limonad.

k BONBONY.
Zároreň odporučujemeorlentálské cukrovinky

jeko: turecký med, sultépský chléb mennu, balva,
tučuky, terstské řízby a t. d.

Továrna orientál. eukrovinek A. Maršner
Král. Vinohrady, »Plzenka.«

pode„FSrub

hdnada

Největší sklad«-elocipeděĎ
Mibert Šťourač, Svitavy (Morava).

Novinky pro saisonu 1895. ve velkém výběru.
Cenníky zdarma. Prodejní podmínky eo nejpřízni

vější. Záruka 1 rok.

Co nejlépe odporučená

semenanejvyšší klíčivosti.
Červený jetel, irojlistý bez porázky Ko69 kr.

v a pravé Ko ouzské Ko Bo kr. Jetel brný Ko
zl. 1.20.Jetel švédský Ko86 kr. Jetet Jetmě k setí
tam na jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmivo Ko 79 kr.
Travní semeno k zakládáníluk Ko 86 kr. Repové
semeno, pravá Obendorika, žlutá, kulstá Ko40 kr. Řepa
iMamuthka Ko 46 kr. Řepa cukrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wednice či okrouhlice ko zl. 1.20 nabízí franco
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS. SUHALER,obchodník vElatovech,
Čechy.

Lesní semona : Smrkové Kozi. 1.50,medřinové
Ko zl. 2.80,Černá borovice Kozl. 2.60,bílá bord
wice Ko zl. 3.60, agat Ko 60 kr., javee Ko 55 kr., je
dle Ko60 kr. Semena k žení Šk jako
hruškové ko zl. 2.30, jabikové Ko zi. 2.80. Se

mena k zaopatření brzké píce ještě najaře:Hořčice Ku 55 kr, kojenec Ko 40 kr., pohanka Ko
25 kr. Wýsewek těchto semen, jakož i výtečnéholetního
jetele 10 Ko na korec do Ichce soraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a 1elmi oblíbené Bla
tovské karafiáty, co nejlepšíokrasa do oken pokojů a
zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 12 barvách pro pěstění
v hrncích zl. 2.59. Ty samé pro zahrady zl. 2.60. Růže
vysokokmenné sž 3 metry vysoké 12 kusů zl. 12 ve

čtyřech barvách, bílé, žluté, tmavočervcnéa růžové. šiky1 metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4-50. Jiřlnky
pro pěstění do zahrad ve 12 barvách zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní atanice objednatele. Zásilky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem protivšem mrazům a nepohodám.

Pánům představeným obcí a hospodářských spolků,
Jakož + obchodníkům při větši odebírce ceny i.
Vzorky na cténou žádost zdarma a franko. Jednatel na ven
vově, který mé známosti 6 hospodáři, se prot dobré provisi
Ju prodeji a ke koupi semen u mne přijme.

vyrábí jako specialitu
“"FUKARY“ zlepšené soustavy, kteréž jsou ne

dostižitelnými ku tři
dění a čistění obilí a
semen a docilení stej
nezrnosti pro trh a setí.

Tytéž třídí obílí na
tři druhy a zbavují je
bodláčí, ovsíře a pod.

vkonnest
HI. denně,

Rovněž doporučuje ku jsrmíma období

»patentní stroje lšíčkové«
8 pevnou truhlou výsevní pře stejnoměrné a přesné
seti sa polích rovných i svahovitých 6 jednodu
chým zařízením ku setí semen malých a snadojm

odstraněním zbylého zrna z výsevní truhly.
Cenniky zdarma a franko.

v Pamětníku u Chlumce o. C.

nabízí k jarnímu vysazování stromy i keře ovocné
sadbu lesní a pro živé ploty, keře okrašné a j

v mírných cenách.

—19% Seznamna požádánízdarma.K2.
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Strojní
hnací řemenyZ o
řemeny k žentourům,

pp- majitelům mlýnů, továren a jinýchprůmyslových
závodů hojný výběr důkladně vy-“élených

strojních hnacích řemenů
ve všech šířkách, jednoduché i dvojité

BWza ceny velmi mírné. US
Mimo to nabísím těž krapony, úicí 6 vázací

řemínky a ujišťuji, že poslouším zbožím nejtrvan
livějším a jakosti výborné, jelikož jsem sám vydů
laratelom koží i vyrabitelam Femenů.

V úctě veškeré

Jan Zadrobílek,
koželužský závod v Kuklenách.
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Tvrdý oříšek.
(Volební oprava heslem pro příští volby.)

Jako panktace byly strašákem při volbách
posledních, tak ce o ve všech schůzích a ča
sopisech louská tvrdý oříšek opravy volební. Po
třeba změny, zlepšení volebního řáda, rozšíření
volebního vráva poznává a přiznává se všeobecné;
ale souhlasu všestranného nenalezl dosud ani je
den opršžysí návylí ať Taaffáv čí Hohenwartáv,

Di no kol Fu Slavíkův či Pernerstorfraterýkoli jiný. Dlouhé porady parlamentární
záplava všemožnýchprojevů řečnických, spousty

novinářských úvah rogiču a mnoší se, šíří a řítíse na nebohé obacenstto politické jako prudká
lavina borská, ale ve spleteném tom labyrintu ne
Balez) ještě nikdo niť, vedoucí k východišti, ni
kdo dueud nerozlouskl tvrdý ten oříšek, nikdo
nedostal se ku pravému, zdravému jádro, jež by
po chuti bylo a k dubu šlo všem.

A k jádra věci tím méně ae dospěje, když
oprava volební stává se planým heslem agitačním,
místo rozmotání ještě více zaplétá se klubko vo
lební pletichami strannickými. Obecenstvo ne
nabádá ge k uvažování vážnému, věcnému a roz
mmnému; raději rozdmychuje se zápal a vášnivosť

tužby nemožné, na ten čas aspoň nesplnitelné.
jy se mění a hesla s nimi; prožluklých punk

tanínebojí v inak politické děti a proto sem8 em novým, navým, stejné svůdným jako

bludný: všeobecné rovné právo volební ..est a zůstane to pouhým beslem agitačním,Iterýmdidnt už' a
ještě více má se másti a mámiti. Není dnes aspoň
soi jediného člověka, jenž by doufal, že tento po
žadavek bode rázem splněn, není jediného poli
tika rosamného, jenž opravdu od splnění toho
sliboval by si za dnešních poměrů prospěch vše

Ahonů, A tdo po tváří, i by si takovéhoněcosliboval, není upřmn mlaví to ústaj

srdceSemajotom ol jen Jeho,ní demokraté jediní vědí, co chtějí, a
přímo to přiznávají. Jim rovné právo hlasovací
není pouhou frásí, nýbrž jen prmním atupněm,
prvním prostředkem k domahání se toho převratu,
po němž touží. A pociální demokraté jsou táž
upřímnými a rosumnými dost, aby poznali a do
znali, že od samotného rovného práva volebního
neslibují di a nemohou si alibovati hory doly.
A nejen oni, každý to vidí, že rovné všeobecné
právo hlasovací není tím zlatem, za něž u nás

řečníci hledí lidu českému namluviti, že právo to
bude základním kamenem ku zbndováví obecného
blahobytu, stačí naproti tomu jen uvésti slova,
která v pestřeženém okamžiku napsal nejmlado
češtější časopis, „Národní listy,“ jež dne 22. ledna
t r. k poměrům francouzským podotkly: „Třetí
republika — to stydno — v oborech sociálního
hospodářetví zůstala za Švýcarskem, Anglii, Ně

- FEUILLETON.
Vstalťjest!

Wc chrámu veském hlava vedle blavy,
zvon krajem zvučí, na vzkříšení bije:
»Vstalťtéto chvíle!« — známá melodije
nad vesničanůšumí husté davy...
A ticho v chrámé — stěny v zlaté záři,
lid v úctě svaté sklání svoje čelo,
kdy světlo jasné vstává na oltáři
a v monstrenci se stkvěje Krista Tělo!..

O chvíle svatá, plna něžné víry
a plna naděje a svatých vznětů!
Zda anděl k zemi chýlí se to v letu,
či jaro véčné ve kraj dýchlo širý,
že mizí sváda, siza bídy steré
a kouzlem mystickým se štěstí skládá
ve srdce lidská, v chrámu klenby šeré,
do klínu luků, v probuzená lada?

Chrám otevřen — zář světelná se line
ze vnitra jeho na hřbitovní rovy
a září jasnou mrtvých planou krovy,

meckem, ba i sa Rakouskem. Franeouzský dělník
a proletář má volební právo, ale sněmovna ze
všeobecného hlasovacího práva vyšlá ještě ničeho
pro dělníka neučinila.“ Na toto zajímavé přisnání
ví vspomeňte, poměry v Německa, kde zavedením
všeobecného práva volebního nenastal ráj na zemi,
Da mysl uveďte si všichni, kdo nyní ve voličských
sohůzích slýchati budete o tom rovném právu slova
krásná a nejkrásnější, na pouhouskutečnost v ji
ných zemích pamatujte, kdo nechcete, aby se vám
za cenné zlato vydávalo pouhé pozlátko, aby mí
sto naděje na skutečné zlepšení poměrů malovaly
80vámjennové—strakyna vrbě.

Český národ nemá dosud ani bytí národní
všestranně zabezpečeno, politickápráva naše rů
stávají nesplněna, hospodářské zájmy naše víc a
více jsou ohrožovány a proto by to byla hazardní
hra, kdybychomse všichni vrhli na provádění po
kneu, který se r jiných zemich neosvědčil a jenž
ani nám nepřinesl by to blaho, po němž se touží.
Nejedná se jen o záležitost podřízenou, mali
chernou, nýbrž o to, aby české, národní vrstvy
lidu nepomáhaly bezděky mebo svévolně vháněti
vodu na mlýn sociální demokracie mezinárodní.

Nablížíme všichni, že dosavadní volební řád
jiš nedostačuje, neshoduje se s nynějšími poměry.
Nemá-li však řád nedobrý pro náš národní celek
jen se zhoršiti,můžemea mesímedomábatise jen
změn takových, při nichž byla by vyloučena mož
nosť, že by se poškodily zájmy kterékoli vrstvy
naší společnosti národní. Z rolnických ozvalo
se již dost hlasů varovných a výstražných, jichš
medbati nemůže žádná vážný. strana politická a

t, kteří v rovném hlasovacímprávu ro
lebním vidí kámen základní, mají tu napomenutí,
aby právo to nestalo se jim samým kamenem úrazu.

I my toužíme rozbodně po důkladném zlep
šení volebního řádu, po rozšíření volebního práva.
My však si při tom přejeme, aby přirozený rot
voj naší české společnosti nebyl přerušen ukva
peným, střemhlavým skokem, nýbrž aby kráčelo a
pokračovalo se vážně, aby pamatoralo se na do
bro všech. My sami v tom ovšem kladného ná
vrhu nečiníme, neboť časopis má jen právo vol
ného posudku, kdežto činní politikové mají po
vinnosť, aby důvěry lidu použili k práci platné,
činorodé, prospěšné. Na dosavadních 1 po zvolení
toužících zástupcích lidu českého jest, aby v lid
nevmášeli jen planá agitační hesla, nýbrž aby
dbali jeho skutečného prospěchu, aby pracovali
Rejen s odvahou, ale také s rozvahou, aby z tvr
dého oříšku volební opravy hleděli nám vyloup
nouti jádro pravé, zdravé.

Prázdnému pytli nemožno přímo rorně státi'

Stalo se jedenkráte v severní Americe, že
si občané v jistém velkém shromáždění jedno
hlasně naříkali na zlé Časy, na malé svobody a
velké daně, na utiskování a nesnáze a žádali ve

blesk žití svitá v příbytky jich stinné:
eVstalť této chvílel“ — Slyš, o nebe, země,
chřest psdá pout, jež život lidský drtí,
ples živých, mrtvých v nebes jásá témě:
sVíc smrti není! Slyš, víc není smrtil«

A průvod velký v řad se křížů řine,
hlas zvonků jasný v klín se noci noří,
svět mizí v dáli — vrakem v bouřném moři
a bvězdou hasnoucí kdes ve hlubině ...
Co zmítá se tam, bouří, chabne, hyne,
co mdloby lidské matné píšou runy
v svých synů nitro, v kterém světlo jiné
chrám nový staví — nové bohů trůny:

Ten světa ruch, jak moře pěnné vlny
ve mlhách těžkých, v světa zmírá dáli,
chimerou sobě, žebráku i králi...
Na jeho práh, jenž zoufalosti plný,
velmistr pěvců chvějná píše slova
své velkolepé lidstva epopeje:
s»Zde vzdej se víry —, kdo ji v srdci chová,
zde naděj pusť! — a lásku, která hřeje l“
O mistře stůj zde, střež ty noci brány,
já s vírou zpět se vracím v lidu davy,

schůzi té přítomného Benjamina Franklína o radu,
jak ze protivenství těch se vymaniti.

Benjamin Franklín povstav, jal se jim dá
vati takovéto naučení:

»Milí přátelé a sousedé!
Daně jsou ovšem těžké břemeno, ale kdyby

byly tím jediným poplatkem, který odváděti
musíme, tedy bychom je velice snadně platili!
My však máme daleko větší břemena, která nástíž lg

Dvakráte více daní, nežli zákon, ukládá nám
vlasto( lenivosť, třikráte více marnivost a čtyři
kráte více naše pošetilost! A od těchtá“ velikých
daní a poplatků nemůže nás žádná vrchnost o5v6«
boditi. Vládu, která by na nás desátý aíl našetřo:
času k veřejné robotě požadovala, mělí bychom!
za ukrutnou, ale vlastní naše lenivosť žádá .od'
mnohého z nás daleko více nežli dosátý díl Zi
vota, sečteme-li všechen čas, který v úplné leňi
vosti nebo nečinnosti, v neužitečném zaměstnání:
nebo v ničemném vyražení promarníme.

Zahálka ukracuje život, protože působí mnoho
nemocí a lenivosť jest rez, který se člověka mno
hem více dotýká, nežli práce: často potřebovaný
klíč se vždy více leskne.

Mnohem více času, nežli třeba, strávíme
spaním. Liška ve spaní nelapí žádnou slepici a
pak-li čas na světě ze všech věcí největší cenu má,
tedy jest plýtvání časem nejhorším hýřením a to
tím více, poněvadž uplynulý čas nedá se nikdy
více dohoniti.

Lenivosti všecko se příčí, pilnosti vše jest
snadné. Kdo pozdě vstává, musí notně klusat, aby
do noci práci svou zastal. Lenivosť tak pomalu se
loudá, že ji chudoba brzu dohoní. | Živnost svou
nuť sém ku předu a nedej se oď ní noti seně
na lože, časně z lože a ty pomoz, milý Bože, pak
to půjde všechno dobřel Co nám to pomůže,
pak-li si dobrých časů jenom stále žádáme a stále
v ně pouze doufáme? Tu musíme nejprve sebe
zlepšiti a časy se pak polepší ihned samy. Kdo
jest sám pilným, nemusí si cizí pomoci přáti. Kdo
se živí nadějí, umírá hladem. Zádný zisk není bez
práce. Jsme-li pilní, nikdy nebudeme hladoví, ne
boť pilnému snad někdy nouze podívá se do okna,
ale hlad nepřekročí nikdy práh příbytku jeho a
teké dveřmi jeho sluha úřadní nevchází, neboť
pilnost všechny povinnosti platí a osvobozuje, ale
Jenivost je množí a člověka žotročuje. Pilnosť
jest matkou štěstí a spokojenosti, neb Pán Bůh
pilnému všechno štědře dává. Jest-li že již oráš,
dokud lenoch ještě spí, netřeba ti žebrati. Pracuj
dnes, neboť nevíš, zdaliž budeš moci zítra praco
vati. Jedno dnes má tolik ceny jako dvě zítra a:
máš-li zítra něco učiniti, udělej to dnes.

Kdybys byl čeledínem nebo sluhou, musil
bys se styděti, kdyby tě pán nazval lenochem.
Nejsi-li však sám svým pánem? Proto se styd,
když sám sebe musíš lenochem nazvati.

Nesnáze pocházejí z lenosti a namahavé
práce z pohodlnosti. Pilnosť naděluje blahobyt,
hojnost a vážnost. Nesháněj se po radosti, ona

kde oblak dýmu k nebi letí hravý
modlitby vzdechem nad vzkříšené lány,
kde víry píseň lidská srdce nítí,
kde láska Boží v mocném síly dchnutí,
jak jarních větrů teplé zavanutí
do lidských vášní padá vlnobití!

V mé duši víra velký obraz tvoří:
Stín noci mizí — ve hřbitovní rovy
zář světla trýská, život jásá nový,
den Páně v broby všebomíra hoří...
Zem nová vstává z ruin starých světů
a nové nebe nad hlavou se klene,
blas anděl dotýké se země v letu
a k Světlu volá lidstvo probuzené ...

Již stichl zpěv — poslední světlo hasne
ve chrámu veském — ticho na hřbitové,
jen větřík šumí na zapadlém rové
a měsíc svítí v mračen šedé třásně...
A hledím v křížů silhouetty temné,
kde Bobočlověk v mukách rozepjatý
a pod ním nápis v kovu stkví se zlatý:
»Ten život věčný má, kdo věří ve mnel«

Vladimír Hornov.



řijde sama a máš-li ustřádaný groš, každý ti
Ened dábré jitro přejeí Iři všípalr plinosti mě
síme zůststi stálými a atarostlivými a své zdleti
tosti mušíme posorným okem sledovat. Stromu,

stěhuje, nedaří se tak, jsko těm, kteří na jedoom
místě pořád zůstávají.
jedno vyhoření.

N eopouštěj dílnu svou a ona tebe neopustí.
Kdo chce od pluhu zbohatnouti, musí jím sám
vládnouti anebo bo poháněti. Oko hospodářovo
více práce vykoná,než-li jeho ruce. Více škody
přináší nedostatek přičialivosti. než-li nedostatek
vědomostí. Nemáš-jí dělníky na očích, otevíráš
jim svój měšec, aby celou hrstí mohli do něho
sáhati.

Učenosť připadá za podíl studentu pílnému,
bohatství hospodáři pečlivému, mocnost muži od
vážlivému a nebe člověku ctnostnému. Chceš-li
míti věrhého sluhu, který by konal vše dle tvé
vůle, služ sobě sám. Obezřetelnost a bedlivost
musíme míti i ve věcech nepatrných, neboť malá
nedbalost může spůsobiti velkou škodu. Že scbá
zel hřebík, upadla podkova; že ztracena podkova,
padl kůň a že nebylo koně, zabynul i jezdec, ne
boť nepřítel ho dohonil a zabil a to se stalo proto,
že v podkové scbázel — — hřebíček!

Musíme však, přátelé milí, taktéž střídmost
připojiti, má-li pilnost neše účinkovati. Muž, který
toho, co vydělel, šetřiti nedovede, může po celý

pšivot do úpadku klopotiti a od práce schromnouti,
tak přece naposledy po smrti své musí býti po
chován na útraty pokladny chudých. Tučná ku
chyně činí hubený kšaft. Mnohý statek pozbyt
proto, že ženy hledají svou čest více ve klepech,
než-li v praní a muži v pití víc nežli v orání.
Chcete-li býti neodvislými a bohatými, pamatujte
tak na spoření, jako na získání. Pryč především
s drahými marnostmi a zbytečnostmi a nebudete
míti žádných příčin stýskati si na zlé časy, velké
daně s vydání na rodinu.

Co stojí jedna nepravosť a zbytečný zvyk
nebo rozmar, vystačilo by mnohdy na vychování
dvou dítek. Myslíte, že někdy trochu misu anebo
nápoje, skvostnější jídlo a nádhernější šat, jakož
1 hostina jednou za čas mnoho neobnáší, ale po
važte : mnoho potůčků činí řeku. Střež se malých
vydání, neboť malá díra potopila často velký ko
ráb. Labůdky-li miluješ, k žebrotě se připravuješ.

Vy myslíte, že kupujete věci levněji než zač
stojí, jest-li ie jich však nepotřebujete, vždy draze
je platíte. Mnozí kupováním věcí laciných a ne
patrných připravili se na mizinu. Blázen pak, kdo
strká své peníze do obchodu, jehož litovati bude.
Moudří mužové učí se z neštěstí jiných, blásní
sotva ze svého vlastního. Šťastný, jest ten, koho
cizí škoda prozřetelným činí. Mnosí lidé, aby své
tělo ověsili rozličnou parádou, jdou spát s hlado
vým žaludkem a rodinu svou hladem moří. Hed
vábí, atles a aksamit v domě, v kuchyni netrpí ohně.

Co si člověk přivykne, to jest málem tolik,
co potřebuje. Na jednu osobu chudou přichází
sto potřebných. Zbytečným býřením stává se bo
háč chuďasem a musí si dlužiti peníze od těch,
jimiž dříve pohrdal, kteří však pilností. přičink
vostí a střídmostí mohovitosti dosábli. Proštý oráč
jest neodvislejším a svobodnějším mužem, než-li
zadlužený pán. Blázen a dítě myslí, že 20 krej
carů a 30 let nelze nikdy dopotřebovati. Vybí
ráš-li však z moučnice stále anic tam nepřidáváš,
brzo na dno se dostaneš. Když studnice vyschne,
naučíš se znáti cenu vody. Chceš li se naučit
znáti cenu peněz, hleď-si něco vypůjčiti a uvidíš,
jaké po dlužení následuje strádání.

S >
Natoulavé. manžely prozrazujeK!

(Pokračování.)

Zase utíkaly dny a týdny. Pan doktor jiš
téměř zapomněl na onen osudný list, jen když
časem otevíral přibrádku svého stolu, zarazil se
a jakoby pichnut, přirazil prudce "ámek. Ba i
s chotí se smířil, sle do hostince ehoditi nepřestal,
a co zvláštního, paní doktorová ho nezdršovala.

Zase bylo jako dříve u nich štěstí a klid.
Již hodlal doktor pověděti neobyčejnou pří

hodu svou choti, když jednoho rána nalezl na
svém stole opět dopis, jehož adresa psána toutéž
rukou. Při pohledu na toto drobné písmo zachvěl
se, ale jen na krátko. Vzal dopis a nesl jej ke
kamnům, aby neotevřený spálil. Již rozškrtl sirku,
když mu napadlo: „Což jest-li pacbatel nepřichází
snad prosit za odpuštění? Snad bude dobře list
otevřít, na spálení jest vždycky dost času“

Otevřel jej.
Dopis obsahoval jen několik řádek. Zněl:

Velecténý Panel
Vidím, že Vám třeba zřetelnější mluvy, Kdy

se zbavíte své ukrutánské důvěry? Ženy jsou
křehké jako sklo!

Váš známý neznámý.
Pan doktor po přečtení tohoto projevu

zaklel, opravdu ukrutánsky zaklel.
Kdyby snad byl četl Schoppenbauera, byl

by s ním zvolal na anonyma: sLotře, pověz své
jméno! Se škraboškou na obličeji napadat lidi
s otevřenou tváří vystupující, to nedělají lidé po
ctiví, nýbrž kluci a ničemové. Tedy lotře, jmenuj

Pýcha pak jest nestydatý a asytný ke

brýh, tětět než-li bí jem prap|„gěknéko, ihnelžmusíš koupit děsetkráftolik, aby

ň statní celek tvůj vypadaj stejně. Prení přětí své

báči vyrovnati se chce, jest tak -pošetilý, jako ona
žába, která st nadýmala,aby byla tek ela jako
kůň. Pošetilá pýcha sama sebe brzy potrestá.
Neboť pýcha snídá s hojtiostí, obědvá s cbudo
bou a večeřís hanbou.
vnitřní pýcha, pro niž se tolik odvažujeme a tr

sluby osobě nedodává a urychluje neštěstí.
Jaká to pošetilosťk vůli zbytečným věcem

dluhy dělat! Ale rozvašte, co počínáte, jest li že
dluhy děláte! Tím dáváte svobodu svou
jinému do moci! Nemůžete-li Vurčitý Čas za

| plen stydíte se pohlédnouti pa věřitele svého,Gojíte se s ním mluviti, výmlobváte se plané,
| smutně a podlízavě, posbudete vážnosti a stanete
se nepravdomluvnými. Vždyť druhým hříchem
Jest lhaní, prvním pak dlušení, t. j. lež jezdí na
dluhu a nepravdomluvnosť a neodhodlanost oby
čejně rodí se z nesnází finančních. Chudoba- a
nedostatek berou muži zmužilosť a ctnost:
prázdnému pytli nemožno přímo rovně
státil

Co byste řekli vládě, která by vám bránila
v celé řadě případů samostatně jednat a vystupo
vat? A přece pode jho nesamostatnosti a neod
vislosti lezete, dělajíce dluhy. Věřitelmůže s vámi
co nejkrutěji nakládatia nejpříkřejivás utiskovati.

Když jste dluh učinili, nemyslíte soád ani
na možnosť jeho aaplacení. Ale věřitelé mají lepší
pamět než-li dlužníci, jsou to lidé pověrčiví, ne
boť dávají pozor na doy a na čas, Den uběhne
dříve nešse nadějete a plat se nu vás žádá dříve,
než dati jej můžete. Myslíte li na dluh, bude se
vám lhůta, která se vám dříve zdála dloubou,
naposled krátkou zdáti. Krátký jest půst těm,
kteří o velikonocích dluhy platit mají. Kdo se
dluží, o'rokem je toho, kdu půjčuje. Opovrb
něte řetězem věřitele, střežte svobodu
svou a udržte neodvislost svou. Buďte
pilní a střídmí s budete svobodní, neodvislí a bohatí!
. Ve přítomnosti snad mníte, že v dobrých
jste okolnostech a že něco si můžete dovoliti,
ale sháněj pro stáří a možný nedostatek, pokud
možno. Vždyť ranní. záře nikdy netrvá celý den.
Zisk jest nejistý a trvá snad jenom krátký čas,
výloby však jsou jisté, pokud živi jste a snadněji
je vystavéti dva komímy, než-li každodenně pod
jedním komínem oheň „udržeti Líp, jdeš-li bez
večeře vpát, než,ahys ráno s dluhem vstával.
Kdo vydělává a spoří, tomu se olovo ve
zlato mění; nalezl-lis kámen mudrců, kterýmž
dle starobylé pověry sprostý kov ve drahý pro
měniti lze, nebudeš -déle naříkati na obtíže a
zlé časy|

Nespolehejte však, mojí přátelé, jediné na
svou pilnosf a moudrosť, ačkoli obé mají svou
cenu. Bez požehnání Božího by však přece ne
prospěly ! Nebuďte nemilosrdnými k těm, kdo
pomoci vaší potřebují,a pomáhejte jim. Rozvažte,
že Job mnoho trpěl a přece opět zbohatl. A nyní,
abych ukončil, povím jen, že zkušenost je arcif
drabým učitelem, ale blázni nedají se poučit
učitelem žádným. Radu vám každý dá spíše, než-li
vám poslouží skutkem, A proto vězte: kdo ne
chce slyšet, musí cítita nechcete-li roz
umu uposlechnout on vám zajisté not
ně záda vyprášíle

=
své jméno I,« ale pan doktor Schoppenhauera ne
četl a proto místo citování zaklel.

Msta! Msta to je od některého chlapa!
Dostal koš a teď chce také mne učinit nešťastným,
ale to se mu nepodaří! Chce viděti u mne nesvor
nost, bouřky, škandály, ale já mu na lep nepůjdu.
Důvěra mně cůceš vyrvat, ale já si nedám vzít
ani jediný její paprsek| Ženské jsou křehké; vím,
ale ne moje žena!

Ten večer schválně odešel pan doktor již
hodné brzo, bez večeře do hostince a vrátil se co
nejpozději. Ovšem když se ukládal na lůžko s těž
kou hlavou, litoval toho a ráno při snídani styděl
se skoro své paní na oči, Očekával řádné kázá
ničko, neboť tak dlouho se ještě nezdržel nikdy,
ale činil to jen pro dobrou věc. Paní však jakoby
na to úplně zapomněla. Usmívala se radostné a celá

ořekávaná bouře odbyla se několika leskavýmislovy.

„Víš, mužičku, až podruhé nebudeš chtít
doma večeřet, oznam mi to. To čekání jest tak
nepříjemné a ohřívané jídlo tak nechutné !“

„Odpusť, drahoušku, ale já to již neudělám
vícekráte, včera to bylo naposled“

sJsk jsi hodný! Než k vůli moč a jídlu
nemusíš se tak vázaril Nechci tě o kratičkou
denní zábavu připraviti.“

Tohle alova dotkla se však pana doktora
trochu nepříjemně. »Snad to nemá význam, mne
z domu vystrnaditi? Ale kdož pak by slova dobré
žeoušky kladl pod kritický nožík?, zajisté jen

= 3 eimné lásky mne nechce vázati k sobě napo
V úplně radostné náladě odebral se pan

W

Tak mluvil Benj Franklín a tek radil

| i- ulékmoy ne k"apoluobča
věťedu
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—ler. 4 Praze, dne11.dubna. (ár. dopis.)

Přes tu chvíli čteme Šíme zde i onde

p. architektu Gregorovi. A překvrapajícím zjevem
tom je, že výčitky ty na páně 'primatorovu

Javu padají se strany, kníž on máleží,se strany
staročeské

Zde nám budiž popřáno několik upřímaých

Kdykoliv jest někde 'primator takto ká
rán, tu největší radosf působíto straně mladočeské,
která s toho vede důkaz,že jistástaročeská frakce
naradnici jest tak nesnášelivou, Že s ní nomožno
v součinnosti žíti, nebof nesnese se ani s vlastní
mi a to s nejvýbornějšími a nejalušnějšími stou
peaci. A to jest skutečně pravda, že útoky na p.

slov.

primatora G vedeny jsou pravidelnězo středu
staročeské frakce, která sice již slábne, ale která
staročeskou stranu příkře ar ovým jedná
ním vlastné zabila a nyní ji neunavně dotlouká.
PanGregor jest tobo dokladem.Vlastní lidéhomí
jej ulicípotapy, ač on jedině svou osobou

staročeskouvětšinaU Pak LBez osobypáné Gregorovybyli by i jiš
i s této posice vytlačení asice jenom přičiněním.
vlastním, neboť jednání jistých ů důvěru ke
staročeské straně rosplašuje ve v m tábote.

Primator Gregor se jim nelíbí! A proč? Po
něvadž muž ten jest si vědom těžkého, namejvýš
zodpovědného a v nynější době tím více
nesnadného svého postavení na radnici prašské a
proto jenom jeho taktu, rozšafnosti a moudrosti

děkovatisluší, že jb boji, Krofenichvýstapůajevištěm nenfetržitýe pro výstapů a
jalových bádek. A aby takovéto kravaly obcí
pražskou zmítaly, toho sí jistí pánové přejí, myslíce
při tom na tiskérny a listy ových družstev, o náš
se chtí opírati. Pání ti žijí však v ústraní, jenom

kancelářím a svým rodinám, mimo své vlastní
nájmy ničebo si nevšímajíce a nemajíce zdání, jaké
v' obecegstvesmýšlení (, páni si myslí, k
Mladočechtm v novi „vycinkají“, že je
zničí a přitom zapomínají, že dnes věthinaMila
dočecků jsou bývalí — — Staročeší, kteří si ne
plodných sporů a odhánění ku práci hlásících 00
mažů nepřejí. Toto obecné smýšlení primator
Gregor velice dobře pochopil a jest tak šťastným,

že sestray mladočeskédoplňuje ho ve správnémchápání přítomné sitaace první jeho náměstek, ad
vokát p. dr. Podlipaý, rovněž taktuplně sivede,takženaradnici hedocházík žádnýmzby
tečným výstapům, jež by sde byly jistě d
zjevem, kdyby tito dra mužovépřipustilímožnost,
aby se zde rospoutaly vášně stranickosti lidí, kteří
si veřejnou činnost představují jemom v utrhámí
a v podezřívásí druhého.

Nad zasedací síní staroměstské radnice stojí
starožitnéheslo, ježna každéhootoe města,kdyt:
do budovy té vchásí, volá: „Dignitatlu momores,

doktor po pacientech. Tentokráte vše se mu tak
pěkně dařilo, ba i ten případ, o němž již pochy
boval, obrátil se k dobrému. Pohvisduje si potichu,
vracel se před polednem k domovu. Vešel do své
pracovny právě, když vycházel listonoš s polední
poštou. Uklonil se mu zdvořile a podával mu
lístek jakýsi: »Odpusťte, Vašnosti, ale jest nadepsá
no: jen do vlastníchrukou, a poděkrtnutole

»Dobře, dobřel« Pan doktor přijal list, ale
jakoby udeřil do něho blesk z čista jasna. Z listu
šklebily se naň ty drobné známé řádky potouch
lého anonyma! Roztrbl obálku a četl:

Pane!
Jest k tomu potřebí ootné porce tupost:

nepoznati, co se ve vašem domě děje.Jste slepý?
Ovšem kdo noci tráví v hospodě, ten nemůže
vědět, co jest doma. Včera zajisté paní choť byla
vám povděčna za tak dlouhé se zdržení. Když
to všecko vidím, musím uznati, že jste buď stej
ný hříšník nebo osel.

Známý neznámý.
Dumas praví, že anonymoí listy počínají

slovy buď: „Milý příteli“, či »starý osle«. Tento
končil „oslem“, ale měl účinek jako každý jiný.
V panu doktoru by se byl zprvu krve nedořezal.

»Může to být? jsem opravdu takovou straš
nou obětí ženské zpronevěry? © bídnice, třes
se! Ale ne, ne; opatrně musím jíti, a dozvím-li
se všeho, pak bude trest hrozný!

Pan doktor přemáhaje se vší silou, zašel
do své pracovny. »Zavolám služku a ta musí
vše povědět, co se v mé nepřítomnosti děje! Jen

aby P arypeodena již la



paa primator Gregor, rosmrzen útoky naň číněný
fesignoval, že by jeho nástapoem značnou

většinou zvolenbyl — Mladočech.
Amieus Plato, amicus Cicero, amicissima

veritas!
Staročeská strasa má ve věcech obecních

v Praze tolik, mírně řečeno, opomenutí na svědomí,
Že nesmí donfsti v rehabilitaci neobmezené své
vládynaradnici.Tojeou zcelamarnésy vy
bnanců! Badononost jest u nászcels jiná. Na to
nedá so ovšem také myaliti, že by zde mladočeská

aynějšíní ra nynější toninoua se svýmiByB osobnostmi ú le opanorala, avšak
nodaloká jiš doba alouči v eh muže dobré vůle
3 obou stran ku platné součinnosti a dnešní
„Gregorova úra« jest k ní cestou a před

Primater Gregor ukasuje, že zcela dobře
ým spolužití s mladočeskou stranou a

ejí představitel v presidiu dr. Podlipnýopět osvěd
e, še na místě primatora Gregora dovede říditi

a spravovati obec scela dle prospěchů veřejných
a k obecné spokojenosti obou stran. Jeden ani
drahý ne úvají zbytečných půtek, nedávají

ým povahám straonickým příležitosti ke sby
tečným šarvátkám a tak obec z víru strannických
sporů avolna kráčí vstříc nové době, kdy o správu
její nebudou pranice, jež více nežli po deset let

- prospěchy a pokrok Praby zbytečně otravovaly a
mařily. Výčitky v bojích těch prozášené mají
v -sobě přemnoho pravdy a váby.

Kde mají Staročeši tolik let slibovanou ka
malicaci? Kde mají tisíce již stojící a stále ještě
hledanou pitnou voda? Kde mají Rudolfovo ná
břeší? Kde mají potřebné bezpečné mosty přes
Vltava? Kde mají přenesení Prahu škrtící čáry

vní daně? Kde mají asánaci? Jemom si bez
vu mluvme pravdu, staročeské hospodářatvína

pražské radnici dobře illustraje dnes statisíce pro

cisipy vydělávajíc „pražská tranway“ a osvětlujeje, račte dovolit, „elektrika“ na Václavském ná
tí, která měla být dle smlvuvydne1. září m. r.

obciodevzdánaa zatím máse to státi teprvednes
po půl létě. Však sám dr. Rieger svého času po
dobné hospodářství poctivě charakterisoval apřím
ným přiznáním: „Prohloupilí jsme!“

Proto každý soudný, pravdy milovný muž
v době, kdy hlarní město naše, Praha
obklopena věncem vzrůstajících, mobutnícich, bo
batnoucích předměstí byne, musí na zájmy této
královské obce pohlížeti ne ze stanoviska malicher
ného osobního strannietví, anobrž musíse povznósti
ku přání, aby apráva jeho vybředla z půtek
kmotrovských zájmů a dostala se v ruce osvícených,
vážných a praktických mužů, mužů dobré a po
ctivé vůle, jichž jest na obou politických stranách
dohromady tolik, že dostačí, aby obsadili všecka
místana staroměstské radnici, odkudž osobaí stran
mictví musí úplně ustoupit. .

„Gregorora éra“ jest k tomu předehrou a

úvodem aproto nikterak nedochází ani re kruzích
Karočeskýc souhlasu, Pšth se takto, moudrostiastaročeské opatrmosti ny o primstora používá
za příčiny kútokůmna něho, a(oze stranyé,

Staročešíměli ktomudosti času, aby se
také na radnici na dále usadili a upernili. Ale oni
nestáli o to. Jak si vedli, toho malým důkazem,
še ka př. prašské chrámy, jejichž jest Praha pa

Služka přiběhla, otírajíc si umazané ruce
zástěrou. Pan doktor ukazuje na několik lehviček,
pravil zcela obyčejným hlasem: »To zde mi vy
meješle Služka sebrala lahvičky a šla, „Ano, abych

nezapomněl, v kolik hodin že přišel včera tenpán '«

»Asi za hodinu, když jste ráčil odejít dohostince!«
Panu doktorovi bylo se zachytiti stolu, aby

před služkou neklesl k zemi. Rána byla příliš
náhlá a prudká. Štěstí jeho, klid jeho jakobyrozdrtil]

»A já jí věřil, já ji omlouval, bídnici| Teď
jest konec. Rozdrtila moje srdce, rozdrtím já její.
Jen její? Toho bídníka, který mně zničil život,
také! Ano, třeste sel«

Při obědě sotva se zdržel pan doktor, aby
se na paní hrubě neosopil. Nebylo by divu. Ta
ková Ppodvodnice! Hle jak se umí přetvařovat,
není li jako med, samý úsměv, samá záře, mezi
tím co myšlenky její letí za kdoví jakým milánem!
A jak se dívá drze, jak hluboko již klesla, ani
zrak nesklopí před rohledem oklsmaného muže.

Vše v panu doktorovi hořelo.
„Schází ti něco mužíčku,že jsitak nesvůj?
»Ještě se vysmívá«, myslil si pan doktor, a

nahlas dodal: »nevím cole
»Hle jsi očjak rozmrzen le
=Čo pak ti na tom záleží?«
»Pověz mi tol«

(Dokončení příště.)

po celé čtv byly v nebodném za
a sasemi umousůné a zanedbané

omatačvítaly cizince, ašteprro nyní za dozoru
a k podaětu — Mladočechů jsou opravovány, o0š

ména při chrámu týnském uvádíme, a přímo
klasickým dokladem „staročeské“ váhavostí jest,
že za celých 15 let neobmesené avé vlády nepo
hnolí otáskou stavby pomníku Palackého v Praze

a čČekalí,by to nyní provedli — Mladočeši.Neškodilo by pranic, aby Staročaší na pražské
radsici také trochu vlastní svědomí spytovali, neboť
se z ní vytlačili sami a sicebuďto svým jednáním,
unebo nejednáním. Bycha pak pozdě honřt!

oby na primatora Gregora mohou je do

vésti jenom k úplnémupádu. neboť na vlas p»dobny jsou čínskému . i", páni výčitkami
primátoru činěnými pářou a otevírají oi vlastní

útroby. Neboť není nebezpečnějšíhopro né volání,
než-li když blásají: „tea máš staročeský primator
za nie nestojí“ — —

Jest-li to budou dlouho opakovat, pak ne
sbude, než li aby ho vystřídal primator — Mlado
čech, neboť badou vlastnímu jejich tvrzení věřit
i vlastní jejich lidé a příjdou li vlastní vinou o
hlavu, jest straceno vše, poněvadě za Gregora
Staročeší maradolci ve svém středu náhrady nemají.

Tolik jest včasno uvésti na objasnění „Gre

opatrností a diplomatickou obratností dovedl pri
matorský stolee zachovati — Staročechu.

Doučka. Jak se právě dovi řevzala
dnes obec „elektrika“ na Vádarskén náměstíKonečně|

Co týden dal.
České rolalotve podobalose často třtíně klá

tící se dle větru té neb oné politické strany. Po
slední dobou opětují se hlasy toužící lepším
seřadění rolnictva na základé hos ém, bez
rozdílu politického amýšlení. Zemská selská jed
nota uvolává nyní na den 15. května do Praby
na Žofínvalnou schůzi, v níž se má zejmena ro

Kovací o opravě volebních řádů do zákonodárnýchs
Delegace rakousko-uherské sejdou se dne 5.

června. ve Vídni. Společný rozpočet bude o ně
kolik milionů větší než loni, nevykazuje však žádné
mimořádné výdaje.

Antisemité ve Vídni zvítězili, jak známo, na
oelé čáře. Poslanec hormorakouský dr. Ebenhoch,
jenž pojednává ve svém orgánu o výsledku voleb
do obecního zastupitelstva ve Vídni a o poměru
konservativců v koalici, dí a. j.: „Koalice má
platnosť pro konservativóe -proto, poněvadž tou

dobcu není možno řádhé 'lepší ekupení stran,umožňující jim účastenství ve většině. Vítězstvían
tisemitů ve Vídní posilnilo postavení konserrativců
podstatně, poněvadž posice spojené levice značně
jest seslabena. Strana, která u takovou po
rážku, jsko levice, nesmí již činiti požadavků
strannických. Úkolstráže v koalici, jak jsme svým
časem naznačili úkol konservativců, jest dnes dů
ležitější než jindy, a tábory moohdy nepřátelských
bratří (konservativci a antisemité) dobře učiní
když této stráže neodrolají, nýbrž spíše ji soaíli
a tak její úkol usnadní“.

Ubry. V audieeci, kterou měl misulou 80
botu ministerský předseda Bánífy u císaře, bylo
také jednáno o otázos, neměl-li by se rozpustiti
Hšský aném vzhledem k parlamentární situaci a
vypsati nové volby. Odpůrcové olrkevné politických

předloh nejsou v odporu se smýšlením lidu.láda prý jest vědčena, že tomu tak není;
Bánffy chce tedyučiniti zkoušku a rospuštěním
sněmu. S tím prý by souhlasila i liberální strana
i všecky její frakce a také katoličtí voličové
v magnátské sněmovné. Zdali so stalo v tom obledu
nějaké usnesení, není známo.

Z Balkánu. Při volbách volitelů do nové
skupětiny srbské svítězila vláda. Jsouf dvě třetiny
zvolených volitelů napredňaky, t. j. přívrženci
vlády a jen jedna na volitelů čítá se k libe
rálům a radikálům. Oavědčil se tudíž „srbský
kat“ Christič také při pfiležitosti této, — Parla
mentární anketa balharského sobrání usnesla ae,
pohnati Stambulova před soud.

Z Ruska. V Petrohradě otevřen byl v sobotu
za přítomnosti cearských manželů, velkoknížat a
velkokněžen veliký útav pro vzdělání dívek, na
kterýž věnoval car Alexandr IIL nádherný palác
Nikolajevský, jakož i značný kapitál. — Vláda
ruská povolila ns r. 1895 společnosti dobrovolného
křížového loďstva snbveaci 3,400 000 rublů. —
Bývalý ruský finanční ministr Ivan A. Vyšněgrad
skij zemřel dne 2. t. m. po dlouhé a trapné ne
moci Rasové pokládají bo za jednoho ze svých
nejlepších státníků nové doby.

Z Francie. Zástapci 15) vlasteneckýchspolků

usnesli se, evolati velký tábor lidu, na pána Ase protestovalo proti vyslání francouzských lodí
ke slavnosti otevření severoněmeckého průplavu.

Vláda čínsko-japonské. Dle japonských novin bude vyjeduávání o mír snad ještě tohoto tý
dne ukončeno. O sedini z osmi mínek Japon
skem předepsaných jest již doelleno dohodnatí.
— Cholera se šíří; už se zvěstuje onemocnění
z několika přístavů.

Zvěsti s východních ČecL.
Kralohradecké novinky.

(85.)Duchovní konference v Hradci
Král. Jako roku lonského tak i letos konal Jebo
Milost ndp. biskup Ed. J. Brynych na přání hra
decké inmte:ligence po pět dní u večer duchovní
konference výhradně pro mužské posluchačstvo v
seminářskémkostele sv. Jana Nepomuckého. Jest
liže © roku loňského konference tyto těšily se
značné pozornosti místních kruhů občanských, tu
Jetos pozornost tato přičiněním přátelského i ne
přátelského tisku vzrostla u obyvatelstva místního
1 okolního ve větší ješté zájem a touhu, poslech
nouti proslulého a vznešeného řečníka. Konference
podobného směru jsou vůbec v Hradci vzácností
a ohlášená themata zajímavost jejich ještě zvýšo
vala. Zvláště prvního dne, kdy probírána býti měla
„Píseň otroka“, scházeli se dávno před urče
nou hodinou četní posluchači do semináře, takže
počátkem řeči kostel seminářský, jenž pohodlně
pojme 600 věřících, byl posluchačstvem tak pře
plněn, že nebylo lze ani hlavních dveří uzavříti.
Nikdy jsme neviděli ještě tolik mužů různého
smýšlení, zaměstnání a věku v hradeckém chrámu
pospolu. Přivedla ovšem mnohé jen zvědavost, ale
zvědavost jest v náboženském ohledu vždy lepší
než netečnost a lhostejnost Slovutný ndp. řečník
účinným spůsobem nastínil v této první konferenci
obraz pravého otroctví lidského. Ukázal nejprv
na dojímavých příkladech přirozenou závislost.
člověka na autorité otcovské i panovnické a přešel
poté analogickým postupem k závislosti lidské na
autoritě nejvyšší, božské. Jemným a šetrným spů
sobem dokázal ndp. biskup, že víra v Boha a
úeta před zákonem božským není nikterak „uzlem
na biči otrockém“". A když tak mistroým spůso
bem porazil ndp. biskup bludný náhled o zdánli
vém otroctví, ukázal v přirozené Sice, ale tím
působivější parabole „o marnotratném synu“ člo
věka v pravdě otroka, jímž jest každý, kdo otročí
svým vášním. Z jednotlivce přešel ndp. biskup
na celý národ,jenž tehdá jen bude lidem otrockým,
odloučí-li se od Boba a utone-li v kalu neřestí a
hříchů. Obraz pravého otroka byl tak markantními
A jasnými rysy vyznačen, že nezůstal bez hlubo
kého dojmu i v posluchačstvu pouze zvědavém.
Skvělý tento řečnický přednes posloužil by velmí
celé společnosti české, zvláště v době Dynější,
kdy známá publikace Čechova lidem nezkušeným
pojmy o pravé svobodě a otroctví nadobro po
mátla. Druhého dne mluvil ndp. biskap o athe
ismu. V konfereaci této vyvráceny byly nejoby
čejnější námitky a nejznámnější bludné náhledy
o náboženství, a atheismus přiveden k absurdnosti
důkazy, vedenými ze zkušenosti vlastní a ze zku
Šenosti všeobecné. Atheismus jest proti přirozenosti
lidské, proto jest nemožný. Větší část atbeistů
jsou pokrytei, kteří své náboženské přesvědčení
z různých důvodů zaplrají před veřejností. Líčením
truchlivé události na hoře Kalvarii, kdež u kříže
Kristova přinejdůležitější světové události meškalí
vedle lidu věřícího lidé lhostejní, nevšímaví, ano
i rouhaví a vhodnou applikecí tohoto zjevu na

ry časové ukončena byla druhá konference.
třetí konferenci vysvětlil ndp. biskup vznik i

významliberalismu a socialismu. Libera
lismus, tou dobou ve všech zemích dokonávající,
u nás v Čechách ale dorud u mnohé osvícené
hlavy „moderní“, datuje původ svůj od náboženské
tak zv. reformace ze století 16. Officielního opráv
nění dostalose liberalismu ve francouzské revoluci
minuléhe století. Liberalismus vzoikl opovržením
církevní autority ve výkladech písma 8v. a opo
vržením autority božské. Liberalismus prohlásil
naprostou svobodu a rovnost všech občanů před
zákonem světským, srušil všecky rozdíly stavů.
Ve státech s obyvatelstvem smíšeného vyznání
prohlásil nábožeoství za věc soukromou, školu za
beznáboženskou, manželství za smlouvu občanskou.
Ku všem vyznáním jeví se snášenlivým, jen ke
katolické církvi jest odpovédným a nesmířitelným
nepřítelem. K vyzvání katolickému nezná ani svo
body ani rovnosti. Jako liberalismus zachvátil
pole politické, tu socialismus jeví se na poli ná
rodohospodářském Socialismus jest dítkem libera
lismu, ale ještě důslednějším svého otce. neboť
prohlásil rovnost všech národností a všehe ma
jetku. Vede tedy socialismus ku kosmopolitismu a
ku kommunismu. Výklady o téchto dvou naukách
sociálních savědčily, že ndp. řečník zabývá se již
po leta studiem socielních poměrů. Theorie tyto
byly stávajícími poměry ve velkovýrobé i v malém
průmyslu případně illustrovány a socialní význam
církve katolické byl skvěle obhájen. Ve čtvrté
rozpravě o konservatismu bylo vhodněpo
ukázáno na jednostranné pojetí tohoto směru.
Mnozí pokládají si to již za zásluhu, jestliže Jidu
prostému náboženský cit nezlebčují, oBobujíce si
pro sebe vo)nost smýšlení náboženského. Nábožen
ství není však věcí cítu, nýbrž rozamu. Náboženské
přesvědčení, vzešlé z náležitě pochopených pravd
náboženských, jest neúprosnou logikou, jež kaž
dého jednotlivce k víře vede a v ní utvrzu;e.
Proto náboženství není pro dobromyslný lid, nýbrž
i pro vzdělance. Že pak málo vzdělanců má roz
hodaé náboženské přesvědčení, vězí příčina v tom,
že pravd náboženských neznají a citu nábožen
kého z dob mladistvých již dávno ztratili. Jen



katolíci jsou pravými komservativci A
čeliti vyrástajícímu živlu převratnámu. Ta

mužů lze získati pouze výchovou ve škol
dobrou četbou. Cose tkne školy, tuobrací se

stálá pozornostjen ku školám obecným, kde pnáhledu ndp. biskupa © náboženskou výchova
statečně jest pečováno. Za dnů našich pozornost
jest věnovati škole vysukéa střední. Má-li 60
státi nápravav nynějších nezdravých poměrech a
zhoubných proudech, jest nezbytno 8 nápravou za

číti s bůry. Ndp. bekup trpce toužil na persekucikatolického tisku. I lidé dobře smýšlející podpo
rají svými penězi tisk zhoubný a nevěrecký; pro
tisk katolický nemají porozumění. A přece nelze
za našich dnů úspěšně hájiti myšlénku katolickou
než tiskem. V poslední konferenci pojednáno bylo
o „národní církvi“ Na základě svědectví
historického dokázal slovutný řečník, že národní
církev nemůže býti ani pravou církví Kristovou,
protože Kristus nezaložil pro každý národ zvláštní
církev, nýbrž jednu povze církev pro všecky ná
rody. Slovo „národní církev“ jest velmi nejasné a
také mylně bývá pojímáno. Stává se, že mnozí
lidé toužící po „církvi národní“ rozumí tím ná
rodní jazyk v bohoslužbě. Církev k tomuto poža
davku má vždy ohled a připouští také při boho
službě jazyk mateřský a ponechává rozkolnickým
církvím při návratu do církve katolické i vlastní
jejich obřad, protože jednotný latinský obřad jed
notu církve Kristovy vhodně naznačuje, ale k pod
statě jednoty zrovna nevyhnutelně nepatří. Ndp.
biskup poukázal také na nekritickou snahu těch
slavistů, kteří pravoslavímají za původní náboženství

echů. Svatí bratři Cyrill a Methoděj přinesli
k nám sice slovanský obřad, ale smýšleli pravo
věrně a hlásali víra katolickou, proto tužba po

porostní svědčí o ignoranci v dějinách vlastenecých. Cyklus duchovních promluv zakončil ndp.
biskup vřelou apostrofou, v níž víru katolickou

označil posluchačetvu jako drahocenné dědiotví našich zbožných dků.' Uvedli jsme jen
stručnou kostru výborných těchto řečí, které při
svém úplném proslovení a přednesu jímaly mocně
mysl poslachaců. O působivosti jejich svědčí i ta

zoruhodná okolnost, že mnozí jednotlivci, svým
iberálním smýšlením známí, navštěvovali pravi

delně každou konferenci. Přišli se zvědavosti nej
prv a pak chodili z touhy po poučení,neboť pře
svědčili se, že ndp. biskup hlavně na zřeteli
duchovní blaho svých diecesanů.

Politický spolek pro okres kralohradecký
konal výroční valnou schůzi dne 7. t. m. v restau
raci na „střelnici“. Schůzi zabájíl předseda poslanec
Formánek, jenž slabší poněkudúčastenstvíomlavil
nepohodou povětrnosti, načež představil zeměpanského
komisaře p. Vilíma. Jednatel p. Cervinka ze Stěžer
podal pak zprávu jednatelskou, která za poslední rok
není valně příznivou. Vyjednávalo se totiž s poslanci
H. Jaodoua drem. Kaizlem, kteří dané slovo nespl
nili a po různých odkladech vůbec nepřijeli ke schů
zím, které se měly pořádati. Proto k veřejným pro
jevům nedošlo, ale zato prý výbor konal porady 0
vystupování strany „klerikální“ a příštích volbách saně
movních. Pokladník p. Hrdlička podal také zprávu
nevalně potěšnou; za celý rok měl spolek příjem
37 zl. 37 kr., vydání 21 zl. 64 kr., zbývá ma tedy
koncem roku botovosť 16 zl. 83 kr. Poslanec Fer
mánek pojednal potom o sněmovní činnosti v po
slpdním zasedání, při čemž vytkl, že je třeba ještě
mpoho práce k odstranění škod způsobených vyrov
návacími punktacemi. Byl tedy všechen dosavadní
jásot mladočeský nad poražením punktací pouhým ví
tězstvím Pyrrhovým. Řečník ujišťoval přitom, že Mla
dočeši nechtějí punktací používati jako nějakého stra
šáka. Pak uvedl návrhy podané se strany mladočeské
ng. sněmě zemském a projevil naději, že lid český
přemůže všecky překážky, když všecka česká srdce
dohodnou se na obraně proti všem škudcům naším.
Dja mínění řečníka nelze cestu oposice opustiti, od
vlády koaliční nemůžeme čekati nic. Mladočeší nele
kají se soudu českého lidu, dosud ukázali, že se s Če
ským lidem nedá dělati, co se kome líbí, lid český
kongčně se domůže svých práv. (Soublas.) Na dotaz
p.(Alájka, zdali výminečný stav potrvá ještě při ná

isné výstavě českoslovanské, míní posl. Formá
nek, že by na to nedovedl odpovědět ani poslanec
vepaládní straně; co 8e o tom povídá, na to ani žid
nic epůjčí. (Veselost.) Ostatně má výminečný stav

6 své dobré stránky; liberální strana německá jest
„-pacionálů pořádně bita za to, že hlasovala pro

zagedení tohoto stavu. Ale přes výminečný stav lze
dogaři, že výstava dopadne dobře. K dalšímu dotazu
vzáležitosti domovskéhopráva sdělil posl. Formánek,
Že mladočeští poslanci zasazují se o brzké vyřízení
tějp. záležitosti. K dotazu p. Č. Hoinricba o normální
době pracovní pro obchody podotýká posl. Formánek,
že„živnostenský výbor na říšské radě bude o tom jed

n kdočeských| p- Červinka připomínák činnostisdočeských poslanců,že když prý zamezilijednu ně
menkou; odpověď místodržitele br. Tbuna, měli prý si
z i důslednými; lid český dostojí hesla: až do

cb,hrdela statků. (Souhlas.) Nato jednatel p. Čer
v nka pojednal o všeobecném blasoracím právu. pro

dla jeho náhledu svědčí také křesťanská zásada:
lovati budeš bližního svéhojako sebe samého. Posl.

Formánek míní, že jen všeobecnýma rovným prá
vem hlasovacím zabezpečí se politická, národní 1 ho
opodářské budoucnost českého národa. Posl, Rataj,
Jehoš si posl. Formánek jinak váží, nemůže prý při
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Jiti na apravodlivé stanovisko, Při nerovném věeobce
ném práru hlasovacím
nabylyplatnosti, byl hy to jen obeňde plamenů.
Besdůkladnéopravyvolebníhořádunemůžemes0
míační řečníkova dostati ku provedení státního práva.
Parlament nebude prý oláti za
sřízen na základějiného volebníhořádu. My Čevbov
nemusíme se prý všeobecného práva hlasovacího báti,
můžeme jím prý jen získati; bude to také
nebezpečím, když socialisté budou me říšskér
kdyby byli venka. (Soublas.) Ale argumenty z
jichž vláda nedbá, působívýše než na ministerstvo...
(Hlačný »0oublas, na podnět vl komisaře napomíná
Jednatel p. Červinka přítomné k umírnění). Řečník
uvádí dále, še dle návrhu Slavíkova měly by vlasteč
zemědělské třídy převahu; v průmyslových místech
snad by zvítězili socialisté, ale tí jsou dle domnění
řečníkora pro spravedinost přístupnější nežli velko
statkáři, kteří jsou prý víc interoaoionální. (Souhlas.)
Konservativní strana ovšem má nejlepší vůlí rozšířiti
volební právo, neboť zejména klerikální sájmy v slp
ských zemích by tím jen získaly. Dělnické hnutí jest
u más dnes břmotnější nežli v Německu, ježto u nás
nemá dělnictvo politických práv; Mladočeši chtějí
spravedlnost pro velý národ, pro všecky třídy, aby
Odstrčení nemuseli nic vymáhati násilím. Dle zdání
řečníkova přinese všeobecné hlasovací právo samo
statný šívot, politickou volnost, ačkoli má také své
vady, jichž odstranění je prý olázkou budoucnosti;
dnes je to nejvkodnější prostředek, pod jehož prapo
rem Mladočeši setrvají, byť i padli (Souhlas.) Jed
natel p. Červínka hledí vyvrátiti obavy, že by rol
nictvo po zavedení všeobecného práva hlasovacího
ocítlo se v menšině. — Na to konaly se volby fank
clonářů, jež měly zajímavý průběh. Dr. Zimmer
překvapil shromážděné projevem, še prý posl. For
mánkoví nezbývá času na vedení spolka, jehož čin
nost nebyla skoro žádná, výsledky jsou celkem nepa
trné; proto řečník navrhaje za předsedu továrníka
Nejedlého s Kuklen, jenž prý má více času. Továrník
p. Nejedlý byl pak aklamací zvolen za předsedu
pol. spolku. O volbě členů výbora rozpředla se zase
debata, po níž byli do výbor svolení pp.: R. Janský
z Bělče, J. Česák s Nedělišť, p. Hrdlička ze Stěšer,
Fr. Červinka ze Stěžer, posl. Formánek, dr. Zinmmer,
Mikeš s Plotišť, B. Košťál a J. Horák. Při těchto
volbách bylo vytkouto, že maložívnostníci nejsou ná
lešitě ve výboru zastoupení, še spolek je liknavým a
má málo členů. Při volných návrzích byla přijata ro
soluce p. Nejedlého, v níž se projevuje spokojenost
s oposiční činností mladočeských poslanců. Jednatel
p. Červinka zmínil se o zřízení soadu teplického,
při čemž byl vl. komisařem přerušen. K dotazu, jak
daleko dospěla otázka všeobecného blasovracíhopráva,
sděluje posl. Formánek, že volební řád má býti ros
šířen, ale najednou nebude zavedeno všeobecné bla
sovací právo, pro nějž je prý celé mladočes'.á strana.
(Souhlas.) Tím skončHa schůze, při níž bylo necelé
sto účastníků, z velké části dělníků.

Hromada pomocníků při druhémživno
stenském společenstvu v Hradci Králové konala
dne 7. t. m. odpoledne řádnou valnou schůzi, při
níž bylo účastenství velmi sl. bé, dostaviloť se ze
300 pouze 24 členů. Proto také zahájení schůze
zpozdilo se o celou hodinu. Předseda pan Josef
Polák projevil při zahájení scbůze politování nad
tak malým počtem účastníků, načež po krátké
správě jednatelské přikročilo se k volbě. Za před
sedu zvolen 13 hlasy pan Dolkoš, do výboru zvo
leni 13—18 hlasy pp.: Hum!, Nechvíl, Petříček,
Kašpar, Brejcha, Jeošovský, za náhradníky pp.:
Štěrba, Leder, Souček. Za hluku byl pak pan
Souček zvolen za člena dozorčího výboru při měst.
nemocenské pokladně, načež zvoleni ještě 2 ná
hradníci a 8 členové výboru rozhoděfho.

Do Náchoda ke svěcenípraporu tamnějšího
spolku „Svornost“ dne 21. dubna odebéře se zdejší
Jednota kat. tovaryšů hromadně,

Pohřeb p. J. Bantrůčka konal se v se
bota, dne 6. t. m. o 3. hod. odp. za velikého úča
stenství. Rakov byla z doma smutku donesena nejprve
do ebrámu sv. Ducha, kdež byls vykropena, načež
v pohřebním voze p. Richtra dovezena na hřbitov
pouchovský. Pobřební písně zapěl spolek „Slavjan,“
jenž se Sokolem kráčel v čele průvodu; oba tyto
spolky dostavily se s prapory. Před rakví ubíralo se
duchovenstvo s vsdp. kanovníkem J. A. Šrůtkem, za
rakví psk, kolem níš nesena řada skvostných věnců,
rodioa zesnulého, četné obecenstvo, mezi nímž zejména

četně Bo úřednictvo,profesořiadůstojníci.outky a pilulky. „Kóniggrátz —
Králové Hrodentů TakFile nejnovějšího fermanu
severozápadní dráhy musejí průvodčí vlaků vyvo
lávati bradeckou stanici — německy nejdřív a česky
jen tak přídavkem. Proč to? Inu, to je ta známá
rovnoprávnosť: dráha má tratě většinou v českých
končinách, její akcionáři bohatnou blavně z če
ských peněz a za to přece musí se nám ředitelství
dráhy nějak odměniti, fedruje tedy jen což —
němčinu.V posledatch dnech byl rozeslán na všecky
stanice čistý ten oběžník, v němž se kondaktérům
přikazuje, aby v českém území (dle oběšníku „ve
smíšených okresích") jména stanic vyvolávali nej
dříve německy a pak česky, v okresích převahou
německých jen německy. Tak ve Vrchlabí, Ho

německým názvům stanic, v Hradci však je v úzesní
smíšeném, kde předacsť má — „Kóniggráts!“ Tak
to chce, tak to porouší rostomilá správa serero
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druhé straně Po
koho nejvíce docházejí do Hradce všelijaké ty„la *a „Bobemie“a tozasevámmůže

sko tom do jiných listů píšou dlouhé výklady.
ta pozornost opravdově těší, my z toho jen vidíme,
že zájem o nás víc a více se šíří, i byli bychom
nezdvořilými, kdybychom aspoň tímto nepoděko

vali všem, kteří byf bezděky, pomábají nám pnikatí do kruhů nejširších. Listů, jež o nás daly
svým čtenářům vědomost, je jiš tada tak veliká,
že při ebmozenosti místa, které věnujeme jen
ušitečným projevém, nemůžeme tu vyjmenovati
všecky jednotlivé a proto jen děkujeme všem Ba-.
pořád. Posorujeme přitom, že nBašesetba padá na
půdu úrodnouaže také jinélisty počínají kace
Jovati, 0o my jsme kárati. Tak zejména
pokrokový list kralodvorský rozhorlil se v posled
ním čísle proti nešvarům v Klicperově divadle tak
řízně, že se to líbí také nám. A badou-li si páni
důsledni, nahlédnou, že bude jím soačinnost v leda
čem možnoutaké s námi...

Dopisy.
Z Jičína. Proslulý cestovatel E. 8t. Vráz bude

zde přednášeti o své cestě Jížní Amerikou dne 21.
t. m. o 3. bod. odp. v sále „Hamborku“. (Ceny
míst 5U, 40, 30, 20 kr.) — Va vst Cidlině míní
založiti záložnu dle vzora Raiffelsenova. — Pro ná
rodopisnou výstava v Praze zhotovil p. Čejka ve
Lbotě Bradlecké s návodem p. uč. Fačíka model cha
lepy přesně dle skutečnosti ve zmenšeném měřítku
1 : 5. Model prozatím dodán do Lomnice. — 8pi
sovatelka slečna T. Gaumpertorá Šobrová přála si do
příštího ročníku „Albaom pro naše dcery“ v čelo po
lošiti vlastaí podpis Jebo Veličenstva. Poprosila vdp.
faráře dra. Zimmermanna, který dopsal c. k. kabinetní
kanceláři a za nějakou doba obdržel prostřednictvím
jejím dopis, v němž přiložen list, na němž vlastní
rukou J. VY.oapsáno: „Sám vždy konej, 00 povinnost,
přísně to od lidu žádej; leč chyby bližních svých
mírněji posuzuj!František Josef v. r.“

Z ice. Sr. Josefská jednota katol. jinochů —
a mužů v Úpici konala dne 31. března svou třetí —
valnou bromadu ve spolkové místnosti. Toho dne
přistoupila jednota naše ku sv. zpovědí a sv. přijí
mání a v 11 bodin sáčastníla se zpívané mše av.
Odpoledne po službách božích shromáždili se členové
v místnosti spolkové. Valuou hromadu zahájil před
seda dp. Josef Bretl. Po tom ujali se slova jednot
liví fankcionáři. Z jednatelské zprávy uvádíme :,
Jest tomu dvě léta, co spoleknáš byl založen. V této
poměrně krátké době pracováno horlivě a s láskou
tak, že dnes můžeme aměle říci, že spolek náš zau
jímá mesi místními spolky místo ne poslední Celkem
pořádáno bylo 17 přednášek, vedle četných rozmlav
při týdenních schůzích. K tomu dlužno přičísti též
tři přednášky, které pořádali členové spolku náchod
ského, totiž vp ©Josef Stejskal, předseda jednoty,
p. Malinger, jednatel a p. Čtvrtečka. Při poučování
nezapomenuto též na xábevu členů. V místnosti spol
kové pořádány zábavy večerní, jichž bylo celkem 7.
Divadelní představení byla 4 a jich výsledek jak
mravný tak hmotný byl skvělý. Též byl pořádán dne
10. února t. r. v hostinské místnosti p. Roberta
Baudyše zábavní večer ve prospěch odboru katolic
kého dělnictra pro národopisnou výstavu. Čistý vý
těžek 6 zl. 40 kr, byl do Prahy zaslán. Od místních
duchorních pánů půjčovány byly jednotě naší některé
časopisy, sa které vzdáváme srdečné: „Zaplat Bůh !“
Slečnám, jež nám při divadelních představeních la
akavě nápomocny byly, vzdáváme nejsrdečnější díky.
Při zprávě pokladníka a kuoihovníka sbledali p. re
visoři vše v úplném pořádku a s potěšením zmínili
se o vývojí a činnosti spolku. Pan knibovník potěšil
nás srou správou, že knihovny letos bylo pilněji
užíváno než roku minulého. Pak přikročenoku volbě
výboru a svolení následující pánové: Josef Hanuš,
Jednatel, Karel Kejslar, pokladník, Augustin Falta,
knihovník, Cel. Lokvenc, starší, Joseí Vejnar, Robert
Bsadyš. Heřman Šreiber. Za náhradníky: Frant.
Hetficiš, Josef Hrdina, Antonín Šrejber, Václav Zvo
níček. Za revisory účtů: Josef Teichman a Red.
Bárta.Valoáhromadase usnesla,byjednotanaše
se stala zakládajícím členem družstva „Vlast“ adále
by zřízen byl agitační odbor, což jednohlasně přijato.
Scbůse ukončena byla provoláním „Sláva“ sv, Otci
Lva XUI, našema nejmilostivějšímu císaří a králi
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městyseZ našeho vdobě této taslukuje
čestné,še obeoní telstve snajíc dosah a
důležitostaoré školy 6,jet má býti dne
16. září letošního rokaj v sousedním Kostelci n.
Orl. otevřena, rezbodlo se Škole této věnovati kaž
doroční subvencí s důchodů městských. Usnesení
to jest záslužné, neboť zajisté nová rolnická škole
kostelecká bude jeviti v celém kostelecku účinek
blahodárný. Jak ee nám oznamuje bude dne 25.
dubna odbývána u nás valná achůze učitelské jed
noty „Komenský“, jednoty to, v níž zastoupeno
všechno učiteletvoecelého ryehnovského politickéh >
obvodu. Na programu jest také přednáška p. dra.
Jana Pražáka, školního inspektora téhož okresu,
kterýž promluví zde o různých paedagogických
thematech vzhledem W poyobologii. —Ve volných
rozhovorech tašíme, že by'měla také se rospěístí
debata a mělo by býti pronoseno určité a konečné

rozbodnatí oba účastenstyí.učitalstvai ko naokresu na pří stavě národopisné, Jest jíž
tato záležitost hodně na čase.

.. 4 Kolína. Zdejší spolkypořádají epolečnědne 14.
t m. ve prospěch české věci ve Blessku velký slesský
več r ve dvoraně s-kolské.

Z Litomyšle. Zdejší jednota ických to
váryšů zvořilšsa-ovébo- prvního- čestného členaJ. M.
ndp. biskupa Ed. J. N. Brynycha. Dne 7. t r. ode
brala se dromělenná depatace do Král kdež
odevzdala nda. biskupovi skvostné upravený.členský
diplom.

Z Poličky. Svatojosefskájednota katol. jinochů a
mužů konala v nedělí 24. březné čtvrtou valnou hromada
za přítomnosti 68 činných členů. Předeada jednoty dp.
J. Volánek zahájíe sobůsí oromluvil stračně o důležitosti
spolků katolických a o jejich blabodárném působení ve
prospěch řešení otásky sosialaí. Ne to byly čteny zprávy
fankelonáků, z úichl foto vyjímáme : Výborových sohůzí
byle deset , přednášek 13 a sice: „Slovo Pravdy“. (p. B.
Šimáček), „O čtení dobrých knéh“, „(dp. předseda),

+0 ovalořečení sv. Jana ep“ (etih p. J Proobáske,bohoslovec), „Neodvialost stolice papešvčé“, (p. předseda),
+0 sboubnosti nevěreocbéhosocialismu“, (dp. J. Procháska
při výletě do Baldy), „O průběhu 8 výsledka sjezdu
katbl. dělnických delegátů v Litomyšli“, (p. Fr Janeb)
+0 $ratoplokovi a jeho době“, (p. Amt. Viták), „Víra
jako víra“, „O spalování mrteol“, „O škole nábošenské“,
+0 potřebě azjeveného nábošenství“, (dp. p. předseda),
„0 ev. Prokopovi“, (p. Ant. Víták), „O pěstování zele«
niny“ (p. Ant. Škréta pří výletu © BSádku);diradelní hry
byly čtyry, hra venoční čtyřikráte, výlety dva, sibarné
večery čtyry. Jednota súčastníle setéž machých místních
i přespolních náboženských úkonů a přistoupila v den 0v.
Josefa ke stolu | Páně Příjmy obnišely: 385 sl. 18 kr.
a vydání 238 al. 39 kr; hotovost pokladní 49 zl. 73 kr,
Knihovna čité 245 ovazků; 'mimo to byly odebírány:
Český Východ, Dělnické Noviny (4), Dělafk, Obrana Práce,
Náš Domov, Kříž a Maria, Zahrádka sv. Frantiéka.
Lilium ov. Josefa, Slova Pravdy (10) Inventář divadelní
byl velmi rozšířen, nynější počet členů jest: J6 činných,
49 přispívajících, 16 zakládajících, 2 destaí- — Dne 7.
dubna přednášel v místnosti spolkové za velikého úča
stenství dp. Jan Blokže, exhortator a professor na lesní
ckém ústava v Serinci na Moravě „O s'ůsobu křižování
vůbec a Kristově zvláště.“ Dne 22. dabns bude přednáleti
dp. předdeda „Ooeslč z Říma do Asried aLoreta a o
výsnema 600letóého jubilea sv. domku Loretanského."

Z Gelé Jeníkova. (Přátelský večer na rozlou=
čenoe). Dne 7. dubna pořádán v měšťansté besedě
„Václav“ přátelský veder na rozloučen.u p. J. Urbanovi,
Hiditeli ne panství Hostadovském. Hojné účastenství při
večírkubylodůkazem,jaké panFiditelptívá ústya lásky
ve kruzích našich. Pan purkm'str J. Tbon jménem besedy
a pl M. Danebová, roz. Doublibská ze Šternoků jménem
dám oslovili na rozloučenou vášenou rodina p. Hditele,
přejíce jim hojné štěstí v novém domově jejich v Pardus

břelob, PF Jjujeme se rělohní se sydoe ku přání jejich.
pohodou dubna děl se zase po drsné zimě utěše
nější ruch na našem teď již kaidotýdenním tržišti. Ač
minulá sfém vdině vadila čtlejšímu obchodnímurozkvětu
ukázalo se přece, že sa počasí jen trochu příznivějšího
týdenní trh solnický můše i dále se světšovati. V tom.
ohledu však povašajeme ze rozhodnou chybu, že upaštěno,
jek se to v začátcích obnovení trhů těch dělo, od každo

Rubrika teto v listech, byť některým se sdálo tak, není
bes výsnamu! Když jiní ne, tedy jistě v kruzích obcho=
dních vzbudí sehe meaší správa pozornost ajsou mnozí,
bteří poůběh trbů na venkově aleduji podle růsnesti
v oenách tobo co se prodává. Podle všeho. j-k se sde
« růsných obdobíchprůběh cen jeví, není týž trbu solmic
kéma nikterak nepříznivý.

Všelicos.
Kdo si ponechá dnešní číslo, tohobudeme

povašovati jiš sa odběratele. Všecky odběratelepak
prosíme sa včasné sasýlání předplatného. Kdokolí
by mohl získati nám ještě nové odběratele, račiž
tak učiniti co nejdříve, bychom mohli přesně sta
noviti náklad dalších čísel. Kdo by nedostal některésdosavadníchčíselapřálbysi jehodo
datečné zaslání, nechť se přihlásí hned, poněvadž
jsme ponechali v zásobě jen malý počet výtisků.
Děkujíce. znovu všem za všecku dosavadní přízeň,

rošujeme si k další práci podporu všestrannou,

í.
chom záhy mohli se vykázati činností nejhoja

ně

Příjemné svátky velkonoční přejevšem přísnivcům listu 7 pře) P
správa časopisu „Obnova“.

KONÁ,pojedeaboojn,
my O něm uvažovali v předešlém
"Ťicho v rněš“;S, Tak píše

ský: „Každému, kdonovidý“ebějí do mlado-;
české strany, zdá se jistě
všeobecný politický klid,

py éryam prový“BE Dasjsme vadj vxréstem pravý 0 Dnes lze pošoro
všude více méně Ihostejnost ke všemu: k výmimeč
ném stavu, k politickýmschůzím,k taak
jehoreakčnímpředlobáma konečněi ku příštím
volbám. Testopolitický klid je dnes tím povážli
vější, čím i a bezohledněji projevuje vláda
proti tém své rásadní nepřátelské stanovisko a

čím přirozenýjší by bylo odpovídati ma to ne ústyněkolika poslanců, ale především četnými projevy
a činy samého lidu. Kdoprojde dnes kterýmkoli

ný krajem a vidí tu všude až zarážející politické a myšlenkové mrtvo, tan věra přestane již
doufatí v opravdovost mladočeské politiky a v

úspěšnost oposice, jak ji tato provádí. Vinu tohodokence nemůže nósti lid, nýbrž vina padá tu na
dnešní vůdčí politickou stranu.“ —

Drobnosti. J. E. ndp. kardinál-arcibiskup
hrabě Schónborn navrátil se z Říma vsobotu dne
6. t m. sase do Prahy. — Hrabě Oktavián Kinský
ze Vchynic a Tetova, stařec Sbletý a pán na
Chlumci a Kratonobách, přijal za syna Slletého

hraběteKinského,jenžje. syn jo zemřelého bratra Jana, drahdy pánů na elkém Bar
chově u Nového Bydžova.

dr. S—Dílo upotřebenýcb poštovních
snámek. Noviny zahraniční Dáh omnamují, žo
povstala nová křesťanská osada na Kodgu; záro
veň sdělují, čé bude takových osad založeno ještě
více — a z čeho?Pomosl upotřebených pob
tovních známek. Myšlénkapoužívatistarých,
upotřebených poštovních známek tměle svůj počá
tek v San-Troudu v Belgii, r. 1890. na podnět
několika jinochů z kroužku sv. Jrna Berchmanse.
Myšlénka tato, skromná ve svých počátcích, při
jala na se v létech následujících vážné rozměry.
Účel její ihned s ubyl, aby prodejem 40
milionův upotřebených pošt. zámek získala se
suma tak veliká, za kterou by se mohla založiti
nová křeslauská osada na Kongu. Tisk horlivě

podporoval tato pěkoou myšlénku a ačkoliv odemoohých byla vyhlsšována za nemošnost;, přece
rychle se ujímala, rozšiřovala, takže v krátkém
čase celé balíky upotřebených pošt. známek při
cházely va adresu řečeného kroužku ze
končin Evropy, Spojených severoamerických obcí,
ba i z jiných vzdálených končin. A hle! Neuply
nuly ještě tři roky, když 19. června 1898. tiskem
se oznamoval šťastný výsledek myžlénky oné. Tím
dnem totiž byla dosažena suma 40 milionů pošt.

se započalo, zaručoval úplný vysledek šťastné ené
myšlénky, takže poměrně v krátce dosaženo bylo
s dostatek prostředkův, jež dopouštějy misioná
fům x kongr „Immaculati Uordis Mariae“,
by započíti mohli v lednu 1994. se založením nové
křesťanské osady. — Právě na vysokém Kongu,
na prostoře 400 hektarův úrodné půdy, povole
vých Neodvislým státem, 4 míle na jíh od Lu
uamba, na pravém břehu feky Lubí, již chutě
budují se první domky novéosady sv. Tredona,
a několik hektarů požemků již se obdělává. —
Sousedství jiné, již dříve zalošené křest osady a
přítomnost známého otce Cambiera, řiditele prací,
dovolily uskutečniti to, co na první pobled zdálo
se věcí nemožnou. Tato nová ošads bude se 8 po
čátku skládati z kostela, z obydlí pro miseionáře,

tuzemce. Dále bude utvořeno -9 rodin, jež skládati
se budou z jinochův a dívek, kteří navštěvovali
missionářské školy ve stanidích zmíněného Neod
vislého státu; a až poznenáhla pod duzorem mis
siomáře osada větších nabude rozměrův, zajisté
obyvatelé její, ne již více otreci, neustanou vypra
vovati o dobrodiních jim prokázaných nábožen
stvím katolickým, jediným fo základem pravého
vzdělání. Doposud bylo sebráno od zmíněného
kroušku více než 97 (pravime devadesát sedm)
milionův upotřebených pošt známek. Majíce na
zřeteli tento neočekávaný výsledek, pevně doufá
me, že idea kroužku onoho více a více bude zkvé
tati, se rozšiřovati a že nové anové osady při
druží se ku této nové stanici missionářské Tímto
spůsobem nový kus nešťastné Afriky bude csvo
bozen od hlízy otroctví a získán věci Kristově.—
Upotřebené pošt. známky mobou býti zasýlány na
adresy: do Belgie: A montieur I abbé Cardolle,
grande seminario,Liegi; do Italie: al Rev.Padre
Fr. Vincenzo Novaro, 0. Pr., parroooa 8. Maria,
in Civitavechia. Do Říma: Al. Abbate
N. Roba, (Collegio Belga), via del Ouirinale 26.
a Roma, —

Ze soudní síně.
Suchdolské výtržnosti.

V pondělí, dne 8. t. m. stáli před krajským
soudem v Hradci Kr, další původcové suchdolských

DálúšákoŠk nášljnoJ3a Vo,JeLaníkdovězenína( dní,Ad.Matonědovězenína
pět dní.

Přítomnosť hlavní oblalované, Kr.Ringlovy, vy
volala velké účastenetví obcenmstva. "senát
tvořilirada zam. soudup. Fischer e votantipp
Kvěch, Prokop, Rotter, žaloby zastával sabetitut st.
návi. p. Kattelwascher, obbájcem Kr. Riaglovy byl
dr. Brdínko. <

Kr. Ringlova, lóÓlelá, zachovalé osukařka so
Suchdola jest obžalována, še dne 39. ledna pří zatý
kání četníkům V. Vydrovi s Police © Fr. Nisserovi
ze Starkova bránila se vztašením rukou, srasila oba
do stroužky u sílaice a tím se dle $. 81. tr. z. do
pustila zločinu veřejného násilí. Ringlova chtěla se
dřív odebrati do less a teprve kdyš měla býti spou
tána, šla na domluvu svých známých s četníky do
Police. Obšalovaná obeslale si k soudu 1Ď vývodních
svědků, vinu její dosvědčují čtyři četníci. Obž. sama
bájí se tím, že obecním úřadem v Suchdole oznámila
okr. bejtmanství, že přijde na drahý dem do Police,
ježto prý měla od domnělého „zjevení“ nařízeno, aby

myslela na nic zlóbo, chtěls jím ruce jen vymknoat,
aby ji nedrželí; pak byla odvedena do Police, odkud
dovezena do Broumova.

Svědkové K. Hering, četnický strážmistr r Po
lice, závodčí V. Sohober, V. Vydra a Fr. Nisser líčí
udalosti při zatčení Kr. Binglovy a vypovídají, že
Ringlova skutečně se chtěla četníkům vyškubnouti
z rukou, při čemž Vydra aNissor zevrávorali a smoklí
se se-silnice do stroužky naplněné sněbem, přičemž
však na zem neupadií.

Dále vyslýchají se výrodní svědkové: V. Falka,
člen ob. výboru se Seehdolu, Jos. Horuychová, tkal
covka z Ledhuje, Ant. Šrorčík, rolník ze Bucbdolu,
Fr. Lota, tkadlec ze Suchdole, Fr. Plný, rolník ze
Suchdolu, Fr. Perný, truhlář s Kuklen a jeho man
želka Anna Perná, Fr. Košťál, obch. z Kuklen, V.
Pavlas, obch. s Libišan, Fr. Theodorová, dělnice
2 Plačic, A. Daňková, dělnice z Č. Skalice, J. Hrádek,
rolník z Janovic, J. Hirél, dělník z 'V. Barchova, B.
Pleskotová, ehoť rolníka ze Lhoty, V. Lhota, obch.
s Libčao. Všichni tito svědkové vypovídají celkem
souhlasně; nikdo z nich neviděl, že by Kr. Ringlova
byla do četníků strčila, naopak uvádějí, že Ringlova
upadla na zem do snčbu. Určitě však nemohou avěd
kové tvrditi, že Kr. Ringlova vůbec do četníků ne
strčila; jediný A. Švorčík tvrdí, že viděl všecko, ač
byl na 40 kroků vzdálen, a že Ringlova nemobla do
četníků strčiti. Svědek tento byl pro podezření, že
vědomě mlaví nepravda, k návrhu žalobce předveden
před vyšetřujícího soudce. Znovu předvolaný svědek,
strážmistr Hering trvá při své první výpovědí. Tím
bylo průvodní řízení, jeí rapočalo o 9. hod. dop.,
skončeno o půl jedné hod. odp.

O 83. bod. odp pokračovalo se v líčení. Státní
sástupoe p. Kuttelwaseher líčí dle výpovědí svědků
průběh celé udalosti a poražuje za dokázané, že Kr.
Ringlova do strážníků strčila a chtěla výkon předve- *
dení zmařiti; výpověděm vývodních svědků nemůže
se přiložiti víry. Bt. žalobce navrhuje, aby Ringlova“
byla oznána vinnou a odsouzena dle 6. 82., po pří
padě dle $. 312. (přestupek uražení stráže.) Obhajce
dr. Srdínko míní, že úmysl zmařiti výkon slažby není
u Kr. Ringlovy prokázán; přítomný lid choval se
klidně i bylo naprosto nemožným, aby Ringlova mo
hla pěti ozbrojeným mužům vzdorovatí. Udání četníků,
jichž svědectví nejsou určitá, nepotvrdil ani jeden
z vývodních svědků. Obhajce žádá za sproštění ob
žalované.

Na to soud odebral se k poradě, jež trvala
čtvrt bodiny. O 4. hod. odp. byl pak výnesen rozsu
dek, jímž oznápa Kr. Ringlova vinnou dle 6. 81. a
s použitím zmirňovacího práva odsouzena ma jeden
měsíc do těžkého žaláře se dvěma posty. Ringlova
odchárí s pláčem a slovy: „Já na sobě nic nemám!“
Posléze si Kr. Ringlova vyžádala, aby směla nastou
piti trest až po svátcích velkonočních.

Další obž. Jos. I.aník, 24letý tkadlec z Police,
sáčastníl se dne 2. ledna sbromáždění v lese such
dolském, dopustil se tím přečinu shluknutí a přestupku
6. 312 tím, že na četníka V. Vydru hrozebně volal:
„Počkej, chlape, však já tě dostanul“ ©Obž. v pod
statě doznává svou vínu, kterou stvrzují svědkové V.
Schober, Fr. Nisser a V. Vydra. | Obž. odsuzuje se
k vězení na 7 dní a nastupuje hned trest.

Ad. Matouš, 38letý tkadlec z Poličky, odsu
zuje se pro účastenství při témž shromáždění do vě
zení na Ď dní.

Dne 18. t. m. budou před krajským soudem
souzeni další původcové sachdolských výtržností.

Zasláno.
ý á schůze litického družstva

tlekov v Hradci Králové pod ochranou
ev. Jana Nepomuckého bude ve středu, dne
17. t. m. ve 3 hod. odpoledne v blskupakémsemináři v Hradci Králové.

V Hradol IKrálevé 10, dubna 1895.

Dr, Pr. Šule, Br. Alois Frýdek,
jednatel. í předseda.

é viz
na „JE alel jolegrafickzprávy



Nejnovější zprávy.
Původní telegramy „Obnovy“.

Přípravy k volbám.
MZ Prahy, 13. dubna. (Zvl. tel.) © době,

kdy se budov konati volby do zemského sněmu,
oepí dosud vic určitého známo. Nejnověji proska
kojí pověsti, že volby ty nebudos vypsány na
září, nýbrž už na červenec. Na kompetentních

místech nebyla mná tato správa popyrzona“6 kandidaturami bude míti mladočeská strana
v některých okresích potíž, ježto vykonný výbor
s drem. Podlipným v čele nechce si dáti vnutiti
kandidáty, pro něž na více místech jit agitují
pokrokáti.

Co se týčeKralobradockého okresu,
dovídám ne spolehlivě, že ee vyjednává s prof.
drem.J..Čelakovsaký m, aby se 0 tomtoman
dát ucházel. Dosavadní poslanec za tuto volební
skupinu, .prof. dr. J. Kvíčala nehodlá prý více
kandidovati, ač by se proti němu se strany mla
dočeské příliš neagitovalo, neboť i na této straně
uzpávají seo jebo zásluhy o skupinu tu, zejména
o Jaroměř.

Výminečný stav a výstava.
Z Praby 12.dubna (Zvl. tel.) Výminečný

stav je nyní stále předmětem mnohých úvah a
rozprav, rebledem k tomu, že za pét neděl má
býti zahájena výstava národopisná, i jeví se ne
zcela bezdůvodné obavy, že ruch na výstavě bude
možná dost omezován. Dosud ani není jisto,
budou-li povoleny různé cbyslané ajesdy, na př.
třetí valný slet obce sokolské. V každém případě
lze na výstavě čekati zcela jinou kontrolu poli
cejní než na výstavě jubilejní. .

Ku kanci června přijeti mají do Prahy fran
couzští gymnasté s několika žarualisty, asi v době
sjezdu sekolského.

Bismark o Rusku.
Z Berlima, 12. dubna (Zvl.tel.) Bismark

napomínal depataci Němců « Oděsy, která mu
přišla gratuloxat, aby proti ruské vládě nikdy
nečinili oposice a aby se všelikým třenicím vyhý
bali. Mají prý míti vždycky na paměti, že žijí
v cizozemsku a pod ruským carem. Nechceme od
Rusů ničeho; Poláků máme (my Němci) dost a
Rusové tské dost. Rusové nemohou potřebovat
ani Kraloveo ani Poznaů; jsme tedy v situaci pro
obě velmoci velmi výhodné, že si totiž na vzájem
nepotřebujeme.ničeho záviděti a še žádný z nás
nemá v držení to, čeho by si soused jeho přál.

Povodně.
Z Peští, 12. dubna. (Tel) VWulicích

v Zemani stojí vodana 1'/, metru vysoko. Kromě
Dunaje jsou i Sáva a Drina rozvodněny. Několik
obcí jest pod vodou. Obyvatelstvo prchá odtud
do Zemuně. Obce hevešského komitátu, ležící
při Tise, jsou vesměs ohroženy. Situace u Sege
dina jest stále ještě povážlivou Stav vody obnáší
tam 571 cm. U Csongradu jest 20 jiter polí-a lak
zaplaveno. V aradské krajině jest nebezpečí pro
lijavce a prudké vichřice mimořádně veliké. Proud
dotorá již i na brázi varadskotemešaké dráhy. Ně
kolik domů již se sbořilo. Bílý Kórčš spůsobiltéž
mnoho- škod. Všude se podnikají ochranné práce.

ZBělehradu, 12. dubna. (Zvl. tel. Dunaj
zaplavil celou židovskou čtvrt v Bělehradě, Nový
židovský hřbitov stojí pod vodou. Také řeky Sáva,
Drina a Morava zaplavily daleké území. Mosty
jsou strhány a doprava v celé zemi přerušena.

Z Vídaě, 12. dubna. (Tel.) O vystoupení
bar. Dipaulibo ze subkomitétupro volební
Opravu píše „Conserv. Corresp.“, která má
bližší styky s klubem Hohenwartovým takto:
Zpráva ze strany konservativní nebyla vyvrácena,
že totiš dle všeobecného mínění v subkomitétu
pro volební opravu nebylo žádné dostatečné pří

pro vystoupení bar. Dipauliho a že odůvodněná naděje na urovnání neshod skutečně trvá.
Zprávy, které se pohybují mimo tento rámec,

strádají všeliké věcné oprávněnosti, i kdyby byly
pronášeny se sebe větší jistotou.

Z Vídně 11. dubna. (Tel.) Příští týden
bude se tu konati všeobecný sjesd úřad
níků všech rakouských drah. Příčinuk to
mu zavdalo prohlášení ministra obchodu v rozpoč
tovém výboru o zamýšleném sestátnění státní,
jižní a severozápadnídráby. Úřadaici se obá
vají, aby se postavení jejich, až budou tyto dráhy
sestátněny, nezhoršilo. Na sjezdu mají se otázky,
které se úřadníků týkají, projednati ve formě ve
skrze věcné.2 Skladavýrobanábytku
František Knepr,

v Hradci Králové. Malé náměstí,
nabísí

ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalounické
zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vykládaného,pérovky a žíněnky,
opony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle franc.

způsobu.
Práce vesměs důkladná v cenách mirných.

Jak svět

Reklamas:
o celých východních Čechách

0jedné Čedád

„Úpnova
vhodným a přitom lev
ným inserováním vnej
rosšířenějším usté ve
všech krajích východ

ních Čech: |
loserování v listě našem je tím výhodněj

ším, ježto v něm dle vzoru amerických listů za
vedena jest osvědčenéamerická roklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu,
čímš každéoznámení dojde jistého povšimnutí.

tě

wap“ Inserty přijímáme jen od solidních
firem křesťanských.

Insertní poplatek: 4 kr. za 1 petit jedno
sloupcový řádek.

Nabídky insertů přijímáadministrace časopisu

„Obnova“ v Hradoi Králové.

doporučuje svůj hojač zásobený sklad: an
glických, brněnských a *

humpoleckých novotin.
Zvláště činím veledůstojné duchovenstvo po
zorna na velkolepý výběr černých látek akostelních suken.

Americké
Kdo něco

výbradně prodati neb
koupiti chce, kdo z Pra

| by neb odjinud néco

5 potřebuje af je to cosubní atelier (| koliv.kdo vůbecvše
likých zpráv zapotřebí

V. HROMÁTKO| *| má, ať dopiše se znám
ordinuje v pondělí a kounaodpověďna první

a v pátek českou reklamní kan
v Pardubicích s
v ostatní dny celář „Felikenv Chrudimi

Bursovni zprávy.
Vídeňská bursa.

Z Viáéně, 11. dubna (K.-B.) Ber ohledu na své
teční sdrželivost a těsnější peníze smýšlení velmi pevné,
akcíe státní dráhy živěji )jednány, stoupající. omtní
sazby 89,4 —4.

ponízej peníze
Květnová renta ... [101.60 Lombardy . . . .|113.95
Rak. korunová renta [101.45FBeverní 13600
Stříbrná renta .. . [101651Pražs.-duch dr.. . | ——
Rak. zlatá renta . . [123.60 |Beverozáp. dráha. .| 304.75
Uh. zlatá renta . . .|183.608 Ceská zá dráha| 00.00
Ub. korunová renta | 99.46) Pardubická dráha —.| 228.—
Losy z r. 1860 (celé) |158.50| Polabská dráha —..| 309.60
Losy z r. 1860 (pět.) [164.50| Česká severní dráha | 000.00
Losy z r. 1864. . . 1197.00 Bnštěhradská A. . .| 1006
Losy kreditní. . . . [201.50| Buštěhradaká B. . .| 587.50
Losy z r. 1854... . |152.00|Víd. tramwayky . . |449—
Komanální losy . . .|173.25 Donaj. paroplavba—.| 084.00
Tisaké lesy ..... 161.75 Tur. tabák rež. . -| 246.50
Uvěrní akcie . . . . |404.7,,) Pražské železářské .| 650.00
Anglobanka ..... 170.—$Turecké losy . . „| 85—
Uniónka....... 988.50Na oleony ee 9.68
Banka prozemě rak. [287.10Pabiž l 48.37
Uherské kreditky. . 164.00 Londýn . . . ... 122.20
Bankovní jednota. . [159.40]Německá města . .| 59.70

Haličská . 00.00| Rable papírové ... 180.75
Lvov-Cernovická . . [836.50 $Unionky pražské . .| 00.00
Státní dráha... . [480.50Živnostenská banka| 00.00

Cukr.
V Praze, 11. dubna (ve 3 hodiny). Trh alabý

— Pohotová 1. sarovina Ústí přístaviště ari zl. 13.10,

Ústí, loco zL 12.12'/, na květen sl 1216 basis Ústí p.

Obllí.
Plodineová bnrsa. Z Vídně,11. dabna. (Tel.)

Pšenice jarní 697, pšenice na květen-červen 6.90, pše
nice ozimní 7.24, lito jarní 0.00, na květen-červem 6.13,
žito osimní 6-36, oves jarní 6.04, řepka na srpen-září
10:75. Uřadně znamenáno: Pšenice jarní 6.90, pšenice na
květen- červen 6-91, pšenice ozimní 7.23, žito jarní 610,
žito květen-červen 6-10, žito oximní 6-35, oves jarní 662,
Oves na květen-červen 6.58, oves ozimní 6.3%, řepka na

pon září 10.75, řepkový olej na duben-květen 37—28.: Pohotová kontingentované zboňí 15-70 až 15.80.

OBIVOVA
vychází každýpátek ©depot.» WW.hod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Král.

Veškeré zásyiky, dopisy apředplatné adresujte
pouze: |

„Obnova“ v Hradci Králové.
Předplatné:

Nacelý rok . 43
napůl roku . 2,
Dačtvrtroku. |,

Jednotlivéčíslovmístě7kr.,poštou8kr.
Mistnosťredakoe:

V Hradci Králové, Velké náměstí č. 4.

-VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník

přísežnýsoudní znalec a cenitel

v Hradci Erálové,
zhotovujea na skladěchováveškeréšperky zlaté
a stříbrné, ryje mon y a písmeny a
všechnyv oboru tom p sa velmi levné

Ceny 80 zaručením.
Zhbotovujekostelní nádoby všeho druhu, slatí
a stříbří v ohni i galvanicky.Kupuje staré

zlato a stříbro za nejvyššíceny.

L

Peněžní obrat za r. 1994 činil 68.898.784 kor. 42 hal.

První záložna ve Vys. Mýlé,
saležena v roce 1664,

podružný úřad rakousko-uherské banky

| přijímá vklady na 4%
avyplácíjebos výpovědiv jakékolivvýši.|<

Poskytuje půjčky

sa směsky, bypothékya zástavy oonných
papirů,

eokontuje obchodní směnky,
vše sa podmínek příznivých.

Ve směnárně
k úvá všeho druhu cemcé papiry

vpoje2 valuty co nejvýhodněji. —
Veškeré bursorní zakásky a transakce

obstará co nejpočlivějí.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První záložnave Vys. Mýtě,
dne 1. ledna 1896.

Starosta:Jan B. Tůma. Ředitel: JemFiller.

Fondy(vlasíníjmění):589.706kor.28hal.

Odporučení !
Veleosvědčený na mnoha výstavách posledné

v Hradci Králové a Humpolci nejvyššími cenami
čestnými diplomy vysnamenaný

wojetarši závod výrobal
kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní
firmy Jecef Moškudla č. d. 86

v Jablonném n. Ori.
v Čechách se P. T. veledůstojnému duchovenstva,
sl patronátnímúřadům a vůbec dobrodincům co 
solidní a nejlevnější pramen toho oboru k příslu

šným zakázkám vřele odporoučí.

Řorsol č spo
majitelé školek,

uměleckého a obohodního zahradni
otvi, obchod semen

v Turnově (v Čechách).
Kjarnímu sázení a setbě

odporučujísvé hojné zásoby ovocných i okra
sných stromů a keřů, růži, stromů jehli
čnatýcoh, jakož i bobatý výběr bylin pro stu
dený 1 teplý sklenník, bylin na skupiny
a koberce, rostlin hlizovitýoh 1 květino
výoh oibuli, rovnéžvelkýskladzeleninových,

lesních a květinových semen. —
oe. věnce, guirlandy atd. zhotovují se

z čerstvých jakož i sušených květin v každém čase
co nejvkusnéji a nejlevněji.

Illastrovaný hlavní seznam a cenník se
zašle na požádání zdarma a franko.



ECEPTTOM
a výrobě koňaku
od francouzského téměř k nerošeznání
prvdám za si. 4.—. Výroboícohas 60 kr.

Žádné trestě! ET. FHAuŠek, jednatelstvía ko
missionářství v Praze, Žižkov, 518.

Největší skladšicích strojů
původních i všech různých soustav

Albert Šťouraů, Svitavy (Morava).
Záruka 6 roků. Cenníky zdarma. Podmínky pla

tební velmi mírné.

DOO0GO00000
východočeské nejvyšším v oboru A

, stříbrnou| modalití: král. Ul.

Uměleckýzávod pozlacoračský n
Jas, Kigslicha v Hradci Králové ©

„u černého koně'“
doporučuje se k -oolidnímu provedení ve

škerých

Š K nastávajícímujarnímu období
dovoluji si ové

na sta tisíc kop obnášející zásoby :

WF"různých"©

00 nejlépe doporašítí
a nabízímzvláštěz I ch dřevin ná
sledojící druhy k objednávkám „ve velkém“

a sice:

| akév, 1, 2 a Bročal.Bounčkvy, 8, 4, 5 a Groční.
Dos-bky, 1, 2 a Sroční.
Javory, 1, 2 a Sroční.
Javor kaliforaský, 1 roční.|
Kaštany divoké, 1 a 2roční.
Kaštany jedlé, I a 2roční.
Ořechy vlašské, 2—roční.
Jasany, 1, 2, 3 a droční.
Donbky americké červené.
Lípy malolisté.
Lípy velkolisté.
Jilmy různé, 1—4roční.
Olší bílou, 2 a Sroční.
Olší lepkou, 1, 2, 3 a 4roční.
Wlohy, 1, 2 a Sroční.
Javor Jasanelistý.
Zimoles tatarský.
Různé druky
Plané růže až 3 metry vysoké
Plané růše, 1 a 2roční.
Okrasné keře, 3—10roční.
Ovocná pláňata.
Hracher lesní, Iroční atd., jakož

| i různé jehličíny a semena. |

PoctiaM4výstavě
tem

o
© prací kostelních

jako: eltářů, kazatelem, soch atd
též obnovování (pozlacování, polychromo

vání) věrné dle slabu.

Mnoho pochvalných vysvědčení po rues.

Velkou zásobou

uměleckých obrazů
ve skvostných rámcích z vlastní výroby

jakož i zrcade:, lišt, římsů a p. do oboru
spadajících výrobků opatřený slklad do
poručuje o jakosti nejlepší v cenách nej

levnějších.

všechzemíRakouskéříše.

>

nmuPoUvUHOUJAÁPZAj"0gN40d0p-Fus]Zásylkydo

Nejnovější cenník na laskavé požádání.
Adress pro dopisy:

Hubert Plhak v Háji,
pošta Moholnice,Morava.

Mimo mnoho jiných dostalo se mně vzácného

ju od vysoké „Zemědělskérady pro královstvív Fraze“.

1

-| Wárodohospodářská“hlídka,
JA 19 statcích důchodkových.

V čem tato soustava spočívá, nebý
deme zde dlouze vykládat; každý bospodáte
list přinesl o tom více méně pochopené úvahy.
Abychom jen krátce věcí se dotkli, dáme příklad
Kaosi koupí pole, splácí dědičný podíl, vyvdává
dceru, krátce má splatiti jistinu. Odkud ji vezme,
jest-li nevyženil, nenabyl-li peněz pojištěním atd.
Musí si vypůjčití na svou bypothěku. Kde? T. zv.
osobní čili místní úvěr, k býval nejlacinější,

Rome mizí a toe cestou málo kdo se již penězodělá. Příčinou je všeobecná nedůvěra a nejistota
a pak množství pončžních ústavů, jež všechen
peněžní úvěr prostředkují a jej v moci mají, kam
i každý ové úspory nejraději zanáší. T. zv. banky
úvěrní, hypoteční, spořitelny a záložny, nejsou-li
systému Raiffeisevova, půjčují na úrok poměrně
vysoký, větší alespoň, než se u nás hospodářství
střední jakosti zúročiti může a pak jsou vo vyma
hání svých pobledávek někdy přímo nemilosrdny,
tak že dopadne li na dlužníka rána jedna, obyčejně
ogy mu tu poslední zasadí a statek mu ve dratbě
prodají. Zle a rolníkem, má-li banku na krku a
přijdou h naň zlá leta, neb živelní pohromy.

Při dnešním kapitalistickém spůsobu dělání
dluhů bypotečních musí platiti rolník nejen úrok,
ale spláceti i Jistínu, neboť neví, kdo a kdy mu
ji vypoví při duešní nejistotě bank. Nikoli tedy
to, že musí platiti úrok, nýbrž že se neobejde bes
třetího — bez banky, z nichž přemnohé jen s by
potečních obratů žijí, — přivádí jej do dluhů.
Oč lehčeji bylo by mu, kdyby nebyl dlažen ka
pitál, nýbrž rentu, kterou mu usedlost jeho dle
znalců, po případě úředního odhadu vynáší. Renton
neupadne nikdy do osobních dluhů a věřitel jeho
nemá nikdy práva na kapitál, nýbrž na průměrný
roční výnos pole v poměru ovšem k váznoucí
částce, čili na rentový úrok, jejž nevybírá u dluž
nika, nýbrž u hospodářského společenstva, u něhož
je ta dotyčná renta založena nebo-li vinkulována.
Ale i věřitel xíská soustavou rentovou, neboť ne
může o svou pohledávku nikdy přijíti, jak se děje
dnes na zadlužených statcích, ježto společenstvo

větší rentu, než statek vynáší, nepovolí a dluhy
osobní, o nichž dnes knihy nevědí, pomalu pře
stanou, ježto badou míti pro věřitele ještě méně
jistoty, než dnes. Klesne-li renta, klesnei úroková
míra a věřitel nebude na tom hůře, než kdyby
byl peníz svůj u kterékoli společnosti uložil a
kdyby i úroková míra klesla, vtom spočívá právě
pomoc rolnictvu proti kapitalismu, jenž neseje a
mežne a přece z usedlostí žije. Dnes platí rolník
vysoký a stálo stejnýúrok, ať jeho renta klesno
jakkoli, poněvadž rolnictvo neníorganitováno pe
něžné proti kapitálu a protože míra úrokovou
diktojí mu banky. Ať však výnos polí čili renta
klesne, jak chce, jedno rolníkovi za jeho dření na

zůstane a to je jistá jeho mzda, která by
na statcích důchodkových tvořila součást renty,
od ní by oddělena býti nemohla a kterou dnes
často pohltí rolníkovi úroky tak, že ač se více
nadře, než jeho nádenník, na živobytí nemá ani
tolik, co nádenník, an musí dělati dluhy, které
nádenník z té jednoduché příčiny dělati nemůže,
že by mu nikdo bez hypotéky nepůjčil.

Kapitál so oa statcích dóchodkových vypo
vědětí nemůže, jako se vůbec nikdy nesplácí, ač
jest-li někdo není sto rentu ní platitia s důchod
kového statku svobodný si udělati

Nevydělá-li si někdo tolik, aby zapravoval
úrok s renty, jenž bez prostřednictví bank musí

Dj všdy nné než A o n musíovšemrentu„ Ješ se na jiný statek převede, resp.

polek jiné usedlostí přivtělí.Takový případnení
ovšem vyloučen, byl by ale rozhodně řidčí, než
dnešní dražební prodeje. Tolik jisto, že touto
sgrární soustavou zemědělskýproletariát by se tak
nešířil, ježto ač ne pánem, ale správcem své used
losti zůstal by i ten, kdo dnes musí ze statku; a
naděje, že si pomůže jednou přec, aneb jeho děti,
mu růstane a naděje je pružinou další činnosti i
u rolníka. Velo( boháči přišli rázem o celé jmění;
co by znich bylo, kdyby jim byl nikdo nepo

mohl ae 8 maloupomocí a 8nadějív hrudiSDOVA A mno inuli

Hra br vyšipuli se tam, kdedůchodkové zásadě vá ochrana ma
lého a středního rolnictva rot kapitaliemu i £ to
ho důvodu, že se cena při prodeji veb koupi
stanoví dle výnosu a nikoli dle hodnoty peněžní.

ec 5Aohjaa onenejkímhospodařením c o Oprostředcíchk podepření
stavu selského; ale jakou pak má to přidnešních

kapitalistických poměrech cenu pro rolníka, jest-li
meliorací a intesivnějším hospodářstvím zvýší vý
nos ze svých polí a tudíž i jejich cenu? Pro svou
osobu si ovšem pomohl, ale nepomohl svému stavu.
Našim Čtenářům bude se něco podobného zdáti
nemožným, ano : směšným, ježto až posud v kaž
dém listu hospodářském, z úst každého kočujícího
učitele slyšeli, že v tom spočívá spása rolnictva;
ovšem že musí každý pole avá zvelebovatí a ble
děti co nejvíce « nich vytěžiti, nemá-li chudnouti
národ celý, ale národohospodář, jenž vidí dále,
soudí soela důsledně: zvyšením výtěžku zvyšuje
se Cena polí, rolník platí vyšší úroky i vyšší

pracně dobyl, mází mu před rakama a 00 novému

majiteli zůstává, jm větší povinnesti k většímakapitálua tak pohltilazvýšenácenapozemkua
povinnostě lt ní vlastní větší výnos. Proč je rolník
v Polalí zadluženější, než v Táboraku?
Hospodaři bůř? Naopak: je pokročilejší a hospe
datí lépe. Vydává nad své poměry?Často -ovšem,
ale většina žije tak šetrně, jako rolníci jiade a
přec se dřahů zbaviti nemůže. Oo je to homu

platmo, že by za korec polí dostal 600—7098 11.7?ro svou osobu by si ovňem snad pomohl, kdyby
usedlost prodal a odstěhoval se do města, ale do
jakých rakou by přišel pak venkov?

Tolik je jisto, že dluhy rostou stejhotněrně
s větším výtěškem půdy a e větší cenou petemiu,
a to proto, že kapitalismus zmocnil se pezemko
vého úvěra a jako vše jiné, i půdu opanoval.
A přec země nebyla dáma lidem, aby se stala
předmětem kapitalistického vykořisťování a peněžní
cké špekulace, nýbrž aby ji v potu tváří zdělá
vali, sobě a jiným chléb z ní dobývali. Převedením
bypotečních dlubů na reuty, čili t. zv. statky dů
chedové, ovšem i zřízením hospodářských spo
lečenstev vydáno by bylo heslo: „rolnictvo sobě“
a toto stalo by se skoro úplně nezávislýmod ka
pitálu a jeho špekulací, ješ ua ochuzení selského
lida často přímo vycházejí.

Originelní nápad má A. Bauer; redaktor
jednoho švýcarského listu. Týž vyslovuje se totiž
pro zvláštní obilní měnu a představuje si to asi
tak: Stát skoupí všecko obilí od rolníků sám a
uloží je v státních skladištích. Za obilí. dostane
rolník papírový peníz, který se rovmá poměrné
ceně obilí. Poukázka na 1 mo. (všecko obilí by se
redukovalo na jeden drob) dala byse rozděliti na
sto dílů, po spůsobu naších poštovních známek;
jednokilové známky kolovaly by, ježto by jimi
rolník platil. Mlynář, pekař, obchodník platil by
navzájem v skladištích těmito známkami, jež by
v krátkém čase přešly ovšem na skladiště zpět a
oběh jejich byl by poměrně krátký. Baner myslí,
še by touto měnou sblížil se stav selský s řemesi
ným a dělnickým, mezinárodní špekulanti pak že
by k lidu nemohli. Je to originelní, ale do pro
vedení je bezpochyby daleko. Baner zapomíná, že
ceny obilní neurčují se dnes v každé zemi zvlášť,
Dýbrš na mezinárodním trhu, před nímž žádné
semi nelze své hranice uzavříti. Připojili jsme +o
jen mimochodem, abychom ukázali, jak de všude
pomýšlí, rolofka co možno nejméně učiniti závis
lým na kapitálu a jeho rychlého obratu peněžního,
8 nímž on konkurovati nemůže, az jen jodmou za
rok peníz obrací čili sklízí. Kóšby se to podařilo
statky důchodkovými!

Tolik o věci. Přeneseme-li tato zřízení, jež
vyšla z podnětu vlády, na maše české poměry,
musíme se především tázati: je dobře, že se toho
vláda chopila a že to nechce přenechati sněmům,
jak Mladočeši navrhují? Na to odpovídáme, še
jeme rozhodně pro podnět a vedení vládní a to
právě k vůli národnostním poměrům v h.
Důchodkové statky bez hospodářských společenstev,
jak kdosi též navrhoval, jsou nemožné; tato spo
lečenstva však nedají se mysliti tak přísné národ
nostně oddělena a ohraničena, jako zemědělská
rada. Vtak velikékorporacito jde, ale před
stavme si takové třídění v obcích, národnostně
smířených! Tak půjde to trhání země české do
nekonečná —bez punktací. Jaké těžkosti naskytly
by se zvláště v rukou sněmní A pak, ač jeme
v zásadě pro rozšíření samosprávy, na tomto poli
čistě hospodářském, kde se jedná o životní téměř

jem stavu tak ohroženého, jakým je dnes stav
rojnický, máme vždy více důvěry k institucím
státním, než k autonomii, af se ona jmenuje za
stupitelstvem obecním a okresním, nebo zemským

borem. Že nábled náš bude edíleti většina, toho
no nese bezpochyby antonomie sama. Poměry

v jednotlivých zemích budou ovšem rozličné, ale
k těm musí míti stetel i vláda, bnde-li chtíti věc
se zdarem vyříditi. Z té příčinyzdá se nám býti
nedůvěra Mladočechů k důcbodkových statkům a
hospodářským společenstrům bezpodstatnou. —al

Pozemková daň a berní oprava. Hos
podářský spolek novobydžovský konal dne 20.
března v Novém Bydžově hojně navětívenou sohůsi,
v níš byly přijaty následnjící resoluce: Ve pří
čině revise katastru pro daň pozemkovoa:

1. aby hlavní suma daně pozemkové ze
37:5 mill. sl. snížena byla se zřetelem na nynější
tíseň hospodářskou, povstalou klesnutím cen obil
ních a vzrůstem nákladů výrobních, nejméně o
jednu třetina;

2. aby právo reklamační zůstaveno bylo ne
toliko celým obcím a velkostatkářům, platícím
nejménějednu šestinu daně, nýbrž i jednotlivoům;

8. aby předběžné práce svěřeny byly okres
ním komisím a nikoliv evidenčním geometrům.

Ve příčině berní reformy:
4. aby postupní osobní daň z příjmůnepře

stávala již při5 procentech, nýbrž aby movitý ka
pitál více byl zdaněn, nežli předlobonjest navrženo;

5. aby slevy, kterých z osobní daně příjmové
dostati se má zemědělcům, byly rozděleny dle

nestejných procent na jednotlivé popleníky dletoho, čím menší rolník, tím větší sleva, a aby
velkostatkáři ze slev těchto naprosto byli vyloučení
a konečně

6. aby společenstva výrobní a hospodářská,
jakož i spořitelny daně této byly sproštěny.



Číslo 5.

Na stráží.
(Naše postavení v ruahu volebním)

V sobotu minulého týdne přinesla celá řada
konservativních listů výklad „o všeobecném hlaso
vacím právu“. „Obnova“ byla mezi nimi, ták že
nám už netřeba šíře pojednávati opodátatě tohoto
nynějšího hesla volebního.

Ze strany mladočeské žurnalistiky však' vy
dání výkladu toho pokládá ve ilned za přvní

nebezpečný“ výstřel volebního zápasu v Čechách,který se zde má během letošního léta odehráti.
První pustily se do „kritiky“ výkladu toho „Ná
rodní Listy“
klidné alovol

„Národní Listy“ jsou orgánem a tlumoční
kem názorů strany, která hrdě a pyfuě nese názov
„Svobodomyslná“. V řadách Její stoupenců nachá
zejí se tislcoové vážných mužů, kteří nejenom ná
základě zásaď již ze samého názvu strany vyplý

lisace a slušnosti vůbec připouštějí, že každý člověk
má právo tužby a mínění své slušně a včeně
pronésti a že naproti tomu každý člověk má po
vianosť slušně a věcně mlavícího přívětivě alespoň

vyslechnouti. 3
Jak oni tisícové občanů, jimž se konserva

tiýní výklad „o všeobecném hlasovacímpráva“

a přesvědčiti se mohou,
tónem nejslušnějším, nejvážnějším. Zaslouží zajtsté,

aby byl slušně a „svobodomyalné«polehnal.mladočeská, t. j. vášní můžově v ní
. sajiséže,jej také“vážně pročtoua proti čemmí

budou moci dlesvého náhledu nanmitati, to před
nesou, v čem je nebude lze přesvéděiti, to 6] rá
své mínění ponechají,aniž by při tom zaběhli přes
meze obvyklé slušnosti. ©

Avšak „Národní Listy“ a to zajisté proti
největší většině svých spolapracovníků a proti vůli
všech slušných mužů ve straně srobodomyslné
tentokráte jednou si zase odlehčily způsobem de
valně důstojným. Tak, jak „Národní Listy“ o
výkladu „všeobecného hlamovacího práva“, její
strana konservativní především dle zásad stranou
svobodomyslnou propagovaných měla úplné právo
pronésti, tentokráte psaly, tak se o tak vážné a

důležité otázce, jeko je tato, mezi muži nejedná.

4

vynasnažuje se „rozohniti“ a získati nejisté roiníky
ku příštím volbám do sněmu a sice ve prospěch

„0 všeobecném hlasovacím právu“, jejž strana
konservativní na velikonoční svátky mezi český

lid rozeslala, jest volebním manifestemproti Mla
dočechům. — M

A dle tobato míněno projevu tom se roze

plnjee čímž nám dává si fysvědčení,že mu smýlení v českém lidu je věgí neznámou. Poněvadž
na tu spoustupřešitých ( a výstřižků nelze
vážně odpovídati, pomíjíske po konstatování, že
tedy „Národní Listy“ nejpříkřejším spůsobem vo
lebnt boj zahájily, ten jejich nešťastný článek a
doufáme, že na velikonočáí projev „o všeobecném
hlasovacím práve“, jež kofiervativní listy přinesly,
bude z jiného místa straně svobodomyslné
odpověděno věcně a slušné. Zajisté že sám pan
majitel „Národních Listů“)'většina jejich redakce
a všichni vážní žiclové vj strané svobodomyslné
tón na Boží hod velikonočhí ve článku o všeobec
bém hlasovacím právu v LNárodníchListech“ se
jevicí nepehváli a Jako nejšístnou příkrosť odsoudí.

Poněvadž však „Nátodaí Listy“ o nastáva

mlsta, kdyš při příležitostí té o nich své mínění |
roneseme. m :

Kdo jest dnes v u politickém pánem
důvěry ve většině lidu ého, to může za pří
tomných dnů pouze jen Bevšímajícísi lidu toho
peviděti. Jest to bez ru strana mladočeská
a bylo by ma celé řadě jplst vůbec zbytečnosti,
ano i pošetilostí o důvěra, s ní zápasiti, o dů
věru tuto ji chtítř přípravýti.

Strana mladočeská1 nastávajícího volebního
bojé do sněmu vyjde jakb vítěz. Snad některý
mandátztratí,avšak ten Stratí jí jenom leda
nešťastný její kandiját Následkem pově
domého přítomného napjetí v království českém

za dnešní nálsdy mohli
do sněmu projíti Kand Jiaí, než Ti kandidáti:
rozhodně oposiění. "To jest již z dob Palackého
a Riegra v Český lid vžilá a vmrskaná kázeň, že
mnobdy citu dá přednost před —rosumem.

Ovšem še poměry mohou se do voleb ještě
třebas vaně pozměniti. Avšak nic tomu nenasvěd
čuje, že sa tak stane, jelikož se nyní s určitostí
mluví, že volby budou vypsány na konec května
nebo na měalo červen. A ze žádné strany se ku

překvanající nějaké změně nepracuje.> Dle dosavádního vzrušeného ducha v lidu
českém má strana mladočeská tentokráte vítězství
jisté, třebas že dnes některý rolnický mandát byl
pro ni pochybným. Avšak i v tomto ohledu může
se ještě na sjezdu =»SelskéJednoty“ na sv. Jana
do Praby svolané dokonce státi příznivé jí narov
náví, neboťpokud se postupu mladočeské
politiky na zemském sněmu týče,
tedy nemůže jí nikdo nic „zdrcujlcího“

Ročník I.

vyčítatí. Tu sympatie největší většínyČeského
voličetva provásí Mladočechy, k nimž z tábora
staročeského celó kraje a celá města následkem
toho okázale přestoupily.

Proto o tom není žádné pochybnosti, že do
nového sněmu vstoupí Mladočeší seafleni a sice
především „Staročechy“, kteří beztoho mají ve
mladočeském klubu dávno většinu. Hůře však
bade, až příjdou na deoní pořádek volby do říš
ské rady.

Na říšské radě se mladočeští poslanci neza
chovali ani v desátém dle manifestem svým při
jatého a Dárodem diktovaného jin programu. Na
říšské radě těžiště činnosti jejich především spo
čívalo v neuaavném zanedbávání a sadávání sta
noviska státoprávního. Nenf snad takřka jediného
„spravedlivého“ poslance, který by si z Vídně ne
nesl v obledu tom svou zbytečnou vinu.

Na Fíšské radě mladočeští poslanci scela a
úplné chybovali, politika jejich naprosto a křiklavě
lišila se od mladočeské politiky na zemském sně
mu. Ač měla to být politika jedna a tatáž, přece
to nebyly ani sestry!

To uvésti s)nší již dnes, že mladočeské
účtování ze skatků a politiky na říšské radč bode
velice nepříjemné, kdežto účtování sněmovní má
naproti tomi položky nanejvíc populární, sym
patické.

Kdo kdy bade chtít politicky proti mladočeské
straně vážně a platně vystoupit, ten bude míti
k tomu příležitosť při volbách říšských a zajisté
áe bude to největší počet nejvěrnějších Mladočechů,
kteří sami svým zvolencům upřímně povědí, jak
ve Vídni kompromitovali a poškodili politiku pro
váděnou na sněmu.

Neníť-většíhoodperu, jako když poslanci
národa ns státoprávním stanovisku atojícího na
jednov ve Vídni vší mocí a dovedností svými ná
vrhy upevňují a sesilují cislajtanismue a jeho
instituce a když do těch hrdel a statků interpelají
ku př.,proč v Korutanech do státní služby hlásící
se hlídačmusí předkládati křestní list a kdyš
v delegacích daleko více péče věnují Bosně, než-li
ku př. Slezsku a severním Čechám.

O tom časem naskytne se příležitost blíže
pojednati.

Proto „Národní Listy“ mohou býti nyní zcela
klidné. Vítězství při sněmovních volbách jest pro
stranu mladočeskou dle přítomné situace nepo
chybným, za sněmovní její vystupování český lid:
kárati ji nebude, avšak až přijde na denní pořádek
otázka voleb na říšskou radu, tu možná žo „Ná
rodní Listy“ při osvědčené své opatrnosti a pro
zíravosti samy první při nejmenším doznají, že
příště to tam naříšaké radě musí ze= =

FEUILLETON, ©
PPÁSNĚotroka. «

Není zajisté u nás nyní předmětu, o kterém
se více mluví, píše a hádá, než o knížce: »Písné
otroka« a o její spisovateli, Svatopluku Čechovi.
»Písně otroka« čtes dychtivostí naše studenstvo, ano
cituje i v úkolech, v nich hledá spásu naše děl
nictvo; Písné otroka chválí nebo kárá naše inte
ligence, jimi se někdy zabývají úřadové, hojně
je prodávají knihkupci, skvostné vážou knihaři,
jako milé dárky je přijímá neše mládež a mluví
o nich i lidé, kteří jich ani neviděli, tím méně
Písně otroka čtli. Spisovatele básníka jedni chválí,
že tal do živého, že se ujal třídy trpící a že po
pobnal věc českou nejméně o sedm let ku předu;
za to ho velebí jako miláčka lidu; jiní mu zazlí
vají, že se s písněmi otroka vůbec vytasil, měl
prý napsati raději něco jiného; a z těchto opět
někteří pěvce „Písní otroka« omlouvají vědouce
dobře, že někdy pozdřímá i Homer, jin[ pak vidí
v Písních otroka dílo promyšlené, jehož stopy
jsou již v jiných spisech Čechových, tak že dle
tohoto náhledu máme v Písních otroka pobro
madě jen to, co jest jinde porůznu. Pokrokáři a
jiní budou prý kandidovati Čecha do sněmu,
některá města — a Praha, hlava království v če
Je — jej jmenují zas odměnu čestným občanem,
některé spolky čestným členem a policii byl prý

Svatopluk Úech předmětem zvláštní pozornosti.
A kdo jest jen s to, aby vypočítal všecky milé i
nemilé dojmy, příznivé a nepříznivé posudky a
dobré i zlé následky, které vyvolala a ješté vy
volá záležitost Písní otroka? Tolik jest nyní jisto,
že tato malá knížečka dostala se do všech vrstev
našeho národa, že pronikla a pronikne mnohé,
zejmena tam, kde jest půda již připravena, že
naplní opojnou závratí mnohé hlavy a neústupnou
zatvrzelostí mnohá srdce a že učinila Čechamno
bem pověstnějším a populárnějším než kterýkoliv
jeho spis jiný. To popfrati bylo by nemoudré a
nepravdivé, s tím musíme počítati. Ani toho nelze
popřít, že kdyby se kterémukoliv spisku jinému
věnoval jen desátý díl pozornosti a povšimnutí,
jaké se věnují Písním otroka, mohl by býti každý
spisovatel úplně spokojen. Máme tedy za to, že
nám čtenáři naši nezazlí, že přinášíme také zde
posudek o Písních otroka. Není nás tejno, že
u některých, snad i u mnohých řádky tyto nedo
váhnou účelu, pro který je píšeme, ano že mno
bým budou docela reklamou pro Písně otroka,
že řeknou: Když jest »Obnova« proti Písním otroka,
schválné si je koupím; avšak tím se nedáme ani
zdržeti ani zestrašiti, abychom nepromluvili tu,
kdy jest potřebí mluviti a mlčeti bylo by chybou.
Jak seznáme, jsou v Písních otroka skutečně
mnohé zásady, které nemohou přinésti ovoce do
brého a kterých by se básník sám, kdyby se pro
vedly úplně, zajisté ahrozil. Není nic nebezpečnéj
šího a mnobdy nešťastnějšího nad to, lichotiti tém,

kteří se domnívají, že jsou zcela nevinní a že se
jim všude děje křivda. Básník sám nechť jest
ujištěn, že sího jako básníka velice vážíme,
Že mu přejeme bojného úspěchu a zdaru ku každé
jeho práci dobré Takési vážímejehozlatých
slov, kterých by si měly povšímnouti a je provésti
zejména ty třídy, ve kterých to nejvíce vře a
kterým se Písně otroka as nejvíce líbí:

Nechtělbych jen sníti líně,
za rozkoší jen se honit,
osud náš: pot v půdu ronit,
po zdárných jen činech v klíně
ruce sladko spočinou.

Avšak vidíme se nuceny upozorniti je) na
zásady, kterými básník stržen jsa »citem, jenž mu
bouřil v ňader změti« vybočíl z mezí pravdy,
dobra a práva a tak v krásném rouchu básné
podává svým čtenářům místo četby a zábavy
užitečné svůdný, lahodný jed. Zásady tyto
jako semeno nedobré mohou přinésti ovoce
jenom zlé, následky neblahé, za které jest
v poslední příčině zodpovědným jenom básník
sám. Naše dějiny nás náležitě poučují, že mnozí
mužové, kteří měli nepopíratelný vliv na velikou
čásť našeho národa a kteří mu mohli opravdu
prospěti, neužili tohoto vlivu k dobru národa,
nýbrž k jeho veliké nenahraditelné škodě; kéž
by náš slavný básník Svatopluk Čech nenastoupil
cestu podobnou! Avšak k věci!

(Pokračování příště.)



stranpčeoskáshodit jinak,soš-li jel.
to tam óbedilo dnest: p

Prof ze strany kongervativní při Wastévají
cích volbýsh do zemského sněmu dá se ve prospěch

dobré vězí národa vějmjenem v pmsměru
platné s biti, oby strana mladočeskáza poslanectvíBasněmstavělasvé
muže pejdokonalejší a nejvýbertější. V ohledu tom
musí býti počlivoua v ohledu tom strana konser
vativaí m míti ma příští volby avůj velice
v ano rozhodný vliv, když se sebeza
P bade šádati, aby mladočeským poslancem
nestal se každý, komu to napadne,jako se druhdy

„U čemužvýkonnývýbor mladočeskýnejenpříslušně nezabraňoval, ano čemuž bylo hověno.
Nechceme rozlévati žádných kyselostí v lidu,

pechoeme přimnožovsti žádných trpkostí ve veřej
nosti a proto předem proneali jsme upřímně toto
své mínčmí, třebas že v celku mledočeským prou

dům,jak se dnos jeví, přátinelze.» 60 jsme pověděli, konservativci i Mlado
čeži ve své většicé cítí sami a především zajisté
loyalně vyslechnou toto naše mínění a bnde ce
s námi soublasiti také y tom, aby r nastávajícím
volebním zápase bylo šetřeno slušnosti a aby ze
strany vliv a vábo v národé majících listů pojed
náváno bylo o důležitých otázkáchvážně a věeně,
tónem důstojným voličů i novin samých.

My sam) do volebního ruchu nastávajícího
nebudeme zasahovati činně, nýbrž budeme vše jen
bedlivě sledovati, budeme si všímati, jak který
kandidát zachová se knašomu stanovisku, bodeme
ostražitě státi na stráži.

Pražská kronika.
—a. V Praze, 18. dobna. (Půr. dopis.)

Národní poduik ještě dosud ani nepromyslil,
na jaké pole působnosti by se měl obrátiti, a
ejhle, v Prase máme nový podnik, alibný, jehoš
potřeba dávno vo jiš uznávala. Budeme stavěti

měšťanskýpradaký pivovar v Holešovicích! Oběstrany staro- i mladočeská spojily se k podniku
tomu a jak se dovídáme, nejen že myšlónka na
veřejnost přinesená nalezla velkého ohlasu, ale i
upisování akcií k podniku tomu jde velmi rychle
a čile ku předu. Zbývá jen něco poznamenati
Dle všech příznaků zrodila se myšlenka podniku
pivovarského mezi oběma stranama na staroměst
ské radnici a můžeme říci, že zrodila se dosti

pozdě. kdy vinohradský pivovar má již celou řaduostinců a hostů na pivo své navyklých. Také
smíchovský pivovar agendu svou rosšiřuje a jak
pstrno, zřízením pivovaru vimobradského neutrpěl
smíchorský akciový pivovar ami nejmenší újmy
na odbytu piva. Bude-li pražeký akciový pivovar
vařiti dobré pivo, které by komkurovati mohlo
s černým pirem pražských soukromých pivovarů
a tojak v jakosti, tak oeně,pak budetrváaí jeho
pojištěno a akcionáři badou se moci těšiti na
pěkné dividendy.

Na výstavišti je myní stále živo a čilo jako
v úle. Výstava národopisná zaslubovati bude, aby
navštívena byla každým upřímným „Boboť
každý shledáse na ní s nesčetnými krásami naší

vlasti. Vedle selské <baloupky z rorgjcdecthodívyrostly celé vesnice selských statků a oupe
a mezi nimi opět kus staré Prahy, kterážto část
= l

Erotilék.
Na toulavé manžely prozrazuje Kf

(Dokončení.)

Pan doktor nemoba se již přemoci, vstalod
stolu a odešel do své pracovny. Vrhl se na po
hovku a přemýšlel o svém životě, který tak náhle
ženou, které vše obětovati byl hotov, jest navždy,
navždy zničen. Seděl až do večera. Z myšlenek
vytrhla jej teprvé služka vskazem, že milostpaní
nechá prosit, půjde-li pán k večeři do hostince,
či zůstanesli doma?

»Nechci večeřel«
Uběhly asi dvě hočiny, když do pracovny

páně doktorovy se otevřely lehce dvéře,
Pan doktor seděl po tmě a přemýšlel dále;

uslyšev vrznutí dvéří, vstal prudce. Před ním stála
se svící paní,

»Ach ty jsi doma?«
»Co na tom ř«

.. „Já myslila, že jsi šel do hostince, proč pak
nejdeš ?“

oZáleží ti na tom ?“
»„No...!“
»Záleží, vid, jen se přiznej, vím vše!<
sA nebnéváš see
»Dovoll«

. »Prosím tě, mužíčku, nehněvej se na mne,
já bych ti to byla sama ráda řekla«, (pun doktor
se zrovna nad tou drzostí chvěl), »ale tys byl
tak dnes nevrlý«, (a měl jsem se smát snad, my
slil si) „a od oběda jsi utekl, zde se zamkl, žádná
s tebounebyla řeč. Teď ale, když všecko víš, nač
ti to tajit. Myslím, že už tu bude hnedle sám“

Teď tedy se ho dočká toho lotra, lupiče ctil
Z venku zalétlo sem prudké zazvonění a

než se mohl pan doktor vzpamatovat, zavzněly
na chodbě kroky promíchané mužským hlasem.

pokazí ani sebe větší perádností, již jsouschopny
a s níž bojovaly včase výstavy jubilejní. :

Udržují se zprávy,te čásťposlancůmlado
českých
lobní právo sa prostředek ku povznesení národa
némsnávajía v krazíchtasv ch mhivíse o
ustavení zvláštoí mladočeské umírněné frakce, která
jiš při posledním zasedání sněmu zemského po
čala býti aktuelní Tak osnují se v táboře naší
oposice plány, které sice k pokoření otižádosti
několika politiků vedou, za to však národu plně
by posloužily. Živnostnictvo a rolnictvo uvítalo by
podobný krok a to jen s té příčiny, že jodenkráte
pověděla by se oběma těmto stavům pravda prav
divější. — Němci v Praze rozdělují se stále víc
a více na dva tábory, z nichž ovšem je silnější
tábor liberálně německý. V samém pražském ka

sině vládnou nyní poměry taková, že každouchvíli nad správou jeho propukáantisemitský ně
mocký tisk v přímou zuřivosť Tyto day obytaly
přímo křeče známého pražského dopisovatele
„Deutsche Ztgu.“ ve Vídni, když měšťanskéma
pivovaru v ČeskýchBalějovieích došlo 800 zl.
od firmy Rosenbaum 4 Deutsch v Liberci. Ne
suášenlivost německá mezi sebou jde jiš tak da
leko, že z německých židovských spolků jsou vy

lučováni členové, kteříse jen poněkud příkře protižidům zachovali a naopak. Navenek ovšem se
vše tají, všecko vře pod pokličkou, aby až ideál
Němců, ministr Plener, opět přijede do Prahy,
nalezl němeotvo svorné. — V neděli měla b
konána schůze řemesinictva a živnostnictva v Říča
nech. Svolávala ji živ nská jednota pro krá
lovství české a jednati se na ní mělo o organisaci
řemeslnictra bez ohledu na politické strany. Žá
dosť o povolení ku konání schůze té po rozmluvě
s jedním přítelem živnostnictva jednoty
nepodal a tak schůze se nekonala. Dovídáme se
však, že v době nejkratší budou se konati tři
scbůze živnostníků, na nichž mluveno bude o vše
obecném stejném či právu hlasovacím.
— Celé roje kandidátů k doplňovací volbě do
rady říšské a pro nové volby sněmovní oznamo

mene obslahované mladočeské listy v Plz
v Olomouci, a nyuí se počet jejich sesohnul tak,
že pisatelé sami tomu nevěří, že by jimi navržení
a pak „celým okresem jednomyslně přijatí“ kan
didáti mobli vůbec kandidovati. Nepřekvapí nás
zajisté ani, až jednoho dne čísti budeme, že ně
který okres „jednomyslně“ vyslovil se pro kandi
daturu mladého pokrokáře Stanislava K. Neumanna
a to proto, že mu byla skonfiskována sbírka básní
„Nemesisbonorum custos...“, odkoukaný to né
pis na budově zemského trestního soůdu v Praze.

Pan doktor otevřel dvéře. Před ním stojí —
jeho bratr.

=To je dost, tuláku, že tě nacházím doma!
Čekám na něho včera kolik hodin a co pak jsem
se mohl dočkat — zasloužil bysl«

»Tys byl včeraf... .«
»Bodejt! Přijel jsem unavečer od M. B. a

protože tady jsem měl. kolik bodin čekat, měl
bych to za těžký hřích, nenavštívit bratra«.

»A proč jste pro mne nevzkázali ?«
»I čekali jsme, že přijdeš hned. Švakřičková

ovídala, že se tam jakživ dlouho nezdržíš, ale ty
jsi mi, myslím, pěkný pták. Zapovídali jsme se a
bác! musil jsem letět na nádruží. Teď ale mám
záležitost svoji vyřízeny a ochnu se vám odtud
až za dva dny! a vám švakřičková děkuji, že jste
ho dnes nepustilal«

Paní se usmála, co zrak její zabloudil k panu
doktorovi, který nevěděl, kam by se měl obrátit.

eNo a teď mne pusťte převléknout a Šva
křičková něco dobrého na sub schystejte, na té
dráze se člověk jak se sluší vyklepe.«

Bratr i paní odešli a pan doktor osamotněl.
Začínalo mu svítati.

„Máry!“ zavolal na služku a ptal se jí:
„Byl zde včera jen můj bratr, či ještě někdo č«
vAni živá dušel«
Jistě ře
»Ale milostpane, což pak jsem lbářka'«
»No dobře l«
U večeře so výborně bavili. Bratr páně dok

torův sršel anekdotami. A když bylo vše se stolu
odklizeno, zvolal: »Teď bychom si mohli zahrát.
Já už mám takový zvyk z domu. Že švakřičková?«

„Jak je libo.« .
Pan doktor mohl zrovna oči nechati na své

paní, jak pékně dovedla rozdávat a brát! Táblo
již k půlnoci, když se ubírsli na lůžko.

zákon, aby na všech zemských středních školách
sa Moravě zaveden byt jako povizný předmětvy-—

učoyacídrabý jazyksomaký. Zemní takový čkon platil, jak známo, až dor. 1867.-také v
chách, němečtí ústaváci však, kteří domohli se
pak většiny, zrašilí Jej, tvřdice, že nesmí býti
nikdo nucen, učiti se druhému jesyku zemskému.
Prnelýchá se, že ve Vídni činí se již nu rozbodu
jicích místech přípravy, aby také na státních
středních školách moravských již od příštího škol

ního roku zaveden k drbý semaký jazyk jakopovinný předmět vyučovací. na bílední, že 00
stanesevtétověcína Moravě,stane0epaki
v ostatních semích a skutečně se již ohlašuje, Že
pomýšlí se ma to, aby ve uslovinský jazyk 
a v Tyrolech italský jazyk staly se porinnými

předměty na školách středních Také na sněmu

dání pernl krok ci u o E odnána:
ve věci této a s :

cího zemského výbore, posl. hr. Vojtěcha
borna.n .
Pátý bornický sjezd, kterýž konán byl dne

15. t. m. ve Vídni a jehož súčastnílo se 45,pl
ných 85.000 horníků zastupujících delegátů, svorně
přikázal sice tři resoluce na prospěch SLodinné
doby pracovní zvláštní komisi, aby je ěji vy
pracovala, ale porady o opravě bratrských pokla

den bylypobosté a měly za následek, že ajesdstal se kusým.Když totiž byla schválena reso
luce, aby podle přání delegátů německých zřízena
byla říšská bratrská pokladna, čeští delegáti, kteří
chtěli, aby zřízeny byly zemské bratrské pokladny,
podali proti tomu protest a odešli. Sjezd stal se
ovšem následkem tohoto jejich odchodu kusým,
ale rokoval přes to dále a přijal ještě jednu re
solaci na ochranu dělníků proti třaskavým plynům
a pakvelmi ostrou resoluci, namířenouproti par
lamentu. Myslíse, šečeští hornícisvolají nový
ojesd.

lišská rada bude v nejbližších dnech po

kračovativ poradě o berníopréVýročaf sjezd delgiokýchdělníké, kterýt kó
nán by! 16.t. m.v u, vyslovil ve zvláštní re
soluci jenerální radě belgického dělnictva důvěru
a usnesl se, aby byla zavedena za účelem odatra
nění od parlamentu schválenéhe zákona o volbách
doobcí00mejčilejšíagitace.Navšeobecnouděl

njokoustávku vBelgil Ledytentokráte ještěno
dojde.

Torecké ukrutností v Arménii nepřestávají.

drancovali nedaleko Sassanu klášter a žepři tomztýrali opata, jenž nechtěl vydati a nevydal po
kladn klášterního. Takovéto týrání, pronásledo
vání a vraždění křesťanů spůsobaje v celém vzdě

»Zlobíš se ještě na mae?«
»Nezlobím, ale podruhé oezepomeň mně

vše oznámitil«
Druhý večer bavili se stejně příjemně, Pan

doktor mél opět příležitost obdivovsti se hře své
choti. A když bratr odejel, zůstal pan doktor
doma opět. A ku podivul Už se mu nezdála
dlouhá chvíle. Ani nezpozoroval, že bije desátá,
tak mu to pěkně utíkalo. A doutníček také nebyl
špatnější doma než v hostinci, pivo stejně chut
nelo a hrát doveďla ženuška věru lépe než lec
který s přátel!

A pak anonymovi zatne tské chuť ku psaní
lživých a pomlouvačných banopisů. Ano lživých|
Paní ani trošioku není neklidoa, když zůstane.
doma, a pranic ji to nemrzí, když se vůbec ani
od ní nebne! Pomluva, holá pomluva.

Po čtraácti doech ale chytili jej staří přátelé
a nedali a nedali, až vešel do hostince s nimi.
Ale brrr! Jak mu tam bylo v tom dusném kouři,
v tom výparu zkaženého piva odklivol Sotva se
dočkal chvíle, kdy se zdvihli domů. Kabát dal
odnést hned na půdu, aby vyčichl!

Od té doby pan doktor do hospody nešel.
A hle! pacientů mu také neubylo a co více, od
té doby měl od anonyma úplný, úplný pokoj. —

Teď už asi vůbec nebude do hospody cho
diti. Neboť večer stačí mu právě, aby si pohrál
se svými třemi malými caparty.

Jest prý nevýslovně v krubu své rodiny
šťasten.

Jen onehdy jej to bedlo, když jeho malý
Jeník se mu dostal do stolu a vytáhl odtud tu
parohatou podobiznu. Však mu ji ale matinka
vytrhla a hned hodila do pece. Proč se ale čer
venale, když jí to vše pan doktor vyprávěl, kdož
to ví?!

Snad vy, mé laskavé čtenářky?
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Královéspolk vý dů ej by nebyl Pouzes ital0 m, .
. pobytem všech katolických korporací v Hradel

a středem katolických manifestací celé
diecese, nýbrž i důstojnou ozdobou téhož města.
8. Nechťčinísepřípravy,abyse vydávalyre vol
ných lhůtách obeabu apologe ve
kterých by se uveřejňovala důležitá časová pojed

čkteré s těchtobrožurbadouse za
předplatitelům „Obnovy“ jake přílohy.

Generální vizitaci kanoníckoua udílení
sv. biřmování ve vikariátních obvodech jaroměř

ském, náchodském a opočenakém sabájil J. Mílost
Jaa ob nýhh dne18.t.m.dříve jiš ozndarili potrvá

května. “
. Pokroutky a pilulky. Bavímea škádií

mese, nudímea trudimese, počinámesi celkem
asi tak, jak to jednou upřímné pověděl o českém
národě ruský učenec Lamanský: Máme prostředky
schudlého šlechtice a budaujeme plány milio
náře. Bavíme se. To je tedy ta drobná práce,
v níž se zalíbilo našim mladým milovníkům do
mnělého pokroku. Radili jsme jim, aby nejdříve
studovali a dostudovali — tím jsme'je poškádřili
a pohočvali, navrhli jeme, aby se podívali na
otravování drobného lidé 'v Kořelnách,tim urasili

jsme U. ušlechtilé demokratství; doporučilijsme aby nehorovali hned pro převrácení
celé naší osti, nýbrž eby na př. převrátili
převrácený, nepořádný pořádek dráhy, na niž od
kázán je nyní Hradec a která. za české peníze
dává nám německé listky — — <—vše -mamo,

naši pokrokáři se baví, dovedou sic uspořádati
věneček, umějí drobně tančiti, však -ani jeden
2 nich nepozastavil se ned tou „nepravou něměj
nou bradeckou .. . Zatím ©0 naše mládež vidí
drobnoupráciv tem, že se beví(my jí to nezá
vidíme sami, to jí předem vytkl tské pokrokový
list kralodvoraký), my starší se nudíme a trudítne.
Nudíme se, neboť s hospodských hovorů nikde
nevzchází podnět k vážnépráci, mele amlátí se
na prázdoo, hubuje se dost, ale nekoná se nic.
A zatím co my jen tak se bavíme, škádlíme, zlo
bíme, horšíme, pohoršujeme a rozrušujeme, jiní

-s toho kořistí a těží, naše půda přechází do ru
kou cizích . .. Tak v těchhle dnech bylo před
mětem všeobecných rozhovorů, še český obchod
ník prodal ovůj dům za 33 tisíce obchodaíku

nečeskému -+ « To není zjev malicherný již proto,
že není ojediočlým a že dnes už na podsíni má
me po špatném spůsobu vídeňském a pražském
učiněný tandimerk a že již čtrnáctý dům pravo
varečný je v rukou nenašich.... Mělovšem
moudrý jeden občen moudrý nápad, že by se
všecky špekulace zhatily, kdyby takhle na př. p
Pátek zastavěl podsíň a tím přerušil různé ty
rejdy a šmejdy — ale od slov ke skutku máme
my dobří Čecháčkové vždycky náramně daleko a
zatím co my jén tak hovoříme,nudímea trudíme
se marnými hovory hospodskými, jiní na náš úkor
šíříamnožíse, rostouapřerůstajínásnacelé
čáře... Tak od základu rozvrací a převrací se
naše česká společnost, která jen se baví a škádií
a dráždí, ač by daleko lépe udělala, kdyby spo
lečně a svorně, ve všem a všude pracovala de
hesla: »Svůj k avémul«a .... Ano, jen k svému

svůj každý stůj, nohádejme se, zdali můžeme,
máme s smíme v nastávající jerní saitoně chodit
na koncerty do parku důstojnického, nestavme
boed po velkoměstsku a jen tsk ve vaduchu roz
sáblé, pohodlné cottage nebo velké domy pro
svobodné úředníky,nebudujme s mslými prostřed
ky veliké plány milionáře, ale počítej každý s po
měry danými, dle své možnosti všichni všechno

slepěujme,sni píď půdynedejme -si sabíratiBycisími, svůj k svému buďme upřímní, sbovívaví,
snášelivi, mezi sebou jedaejme vždy poctivě, svě
domitě, vždy dle pravdy a pak se meri sebou
shodneme a vyrornáme, pak nás cigí živly ne
„přemobou.,.
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FEE byl také literárně činným. Pohřeb,při
přání zesmulého nebylo ani rěnců ani

se na HodBožívelikonočnío 4. aRE
B3BBE

v byly dme 17. t. m. v kathedrálním
obrámuPánů Česťjeho památos!

Osobní. Nově jmenoraný děkan kralodvur
ský, vdp.J. Beran,odebralse dne 15.t.m z dose
vadníhopůsobištěPouchova doKrál. Dvora. Při
rozlončeníbylohojněúčastníkůz místai okolí,
také z HradceKr.

Bo vaivHradciKrálzaslaliÚstřed
ní MaticiŠkolské100zl..nadoplacení500zl.

diplomu. 4Okrašlovacíspolekkonádne20.tm.
večer v místnostech besedních valnou schůzi, v níž
budoa y vy fankeionářů.

nlatatn sk písemníkonatise
budou ma středních šk kralobradeckých ve
dnech 6.—11. května.

Druhé letošní porotní období u kraj
ského soudu v Hradci Králové započne dne 16.
května i byli k němu vylosování jako porotel
hlavní pp.: Svatoň Jiří, rolník v Robenicich, Gold
schmied Max továrník v Náchodě, Bouček Josef,

rolník v "Bohr Josef. sprárce tové jováraíkv Rychnově, Bóhm , vce továrny v Oli
větíně, Raffer Josef, obchodník v Javornici, Stan
Gler Alois, rolník v Kvrasigách, Pašma František,
kupec v Polici, Vymetal František, rolník ve Zví
kově, Ješek Antonín, rolník v Trnové, Horák
František, rolník v Sověticich, Šrámek Jan, statkář
v Pileticích, Hattwich František, kupec v Králí.

kách, Oberišuder Bedřich, továrník v Úpici, JankJosef,obecnístarostav Hradišti,BartošVáclav,
rolník ve Slemeně, V Ant, polesný v Teplici,
Polák Josef, rolaík v Deinter Josef, rolulk
v Ottendorfu čla. 78., Treitner Josef, civ. geometr

Jan,mik vo ŠlavětiněMíller Bernard, hostinskýan, ve Slav er
ve Dvoře Králové, Lerch Vilém, továrník v Kva
tinách, Taiber Jan, rolník v Bartošovicích, Mádr
Jan, rolník v Bohbdašíně, Dyntera Frant, rolník
v Dobrém, Sehnontka Jam, továrník v Černožicích,
Souček Fraot, rolník « K Šeda Jan,
rolník vTutlekách, Baše Jam,rolník vUčelicich,
Sucbánek Josef, mlynář v Doadlebách, Karl Jan,
hostinský v Jesbínách, Káva Josef, obchodník
v Třebechovicích, Kroupa Antonín, zlatník vJaro
měři, Zadrobílek Václav, rolmík ve L.hotě Malšové.

Za náhradní porotcevylosorání pp.: Mikš Jindřich,hostiuský, Formánek Josef, pekař, Singer Arthur,
obchodník, Dembinski Ant., obchodník, Kopp Jan,
sklenář, Petříček Josef, majitel domu, Pop
Karel, obchodník, Peřima Theodor, městský dů
ebodní, vesměs v Hradci Král a Drahorád Jiří,
rolník na Slezském Předměstí. Aždosud jsou určeny
pouze dva případy, o nichž jednáno bude.

Za správce nemocnice s 

dován, ——SAK6 nám oznamuje,byl pan osef
V"Hořofch k nalébání Zemského výboru pro kráv Hořicích k naléhání ého výbora pro krá
lovstrí České ze svých funkcí suspendován. po
něvadž byl pro známé protizákonné vystoapení
proti obrazům umírajícího Spasitelele a bolestné
Panny Marie v okresní nemocnici Hořické dle
303. trest. zák. odsouzenmatři dni ktuhémuvě
sení. Zcela odstraněn ovšem dosud býti nemůže,
poněvadž jak c. k. návladnictrí tak odsouzený
oznámili proti rozsadku v první stolici zma'eční
stížnost.

Dopisy.
Z Ohrudimi, dne 17. dubna. (Dům okr.

E pie loena) Jako v každézastrčenévesnici, tím více u nás v Chrudimi, tak svaných
Athenách východních Čech, máne politické strany.
Ale mimo tyto máme i strany místní, totiž „ho
řejší“ a „dolejší“. Město rozděleno jest totiž na
čtvrté, 2 nichž má kaldé své pojmenování. Novo
městskýmříkámeproto,že koukajína ostatnísptačí

pektivy, s kopee, „hořejší“, na Kateřině a

lavně na Janskéma předměstí jou „dolejší“. —Kašdá ztěchto částí města bledípro sebe na
úkor jiných těžit a avláště má-li se stavěti nějaká
veřejná hudora, tu podnikají se pravé agitační
boje dlosbo před tím, než konečně přijde k hla
sování, kde budova má státi. Dolejší, k nimš hlásí
se většina Staročechů, kteří jsou na radnici u
vesla, získali pro sebe již několik budov, které,
posusajemesli nestranně, daleko lépe vyjímaly by

s regulacía dlášděním ulic;
těšit nejvíce pro sebe. O tom

by se mnobo psát; poněvadě nemáte pro
dopisymísta, zmínímse pro dnes jen

o nejnovější udalosti, stavbě vlastního doma
okr. sastapitelstva. Zastupitelstvo usneslo se loni

podzim, oslaviti jubileum J. Veličenstva posta
vením domu a nyní jednalo se o příhodné proň
místo, jichž bylo nabídnuto as 10, z nichž některá
od dolejších a jedno od kořejších. Když pak mělo
býti pro některé místo rozhodnuto,
s napjetím očekávaly, v čí prospěch to dopadne.
Agitace před tím byla nemalá a ješté téhož dne
před zasedáním přemlouvali se venkovští zástupci
pro tm neb ona stranu a tak i okresní zastupi
telstvo, jemuž vlastně na zájmech těchto stran tak
nezáleží, rozděleno bylo na „bořejší“ a na „do
lejší“. V zasedání, jak se od očitého svědka do

dám, byl tuhý, zbytečně dlouho trvající boj,
v němž ku konci daato bylo pro „hořejší“
a ustanoveno, aby dům stavěl se vedle Sokolny
v zahradě p. Neumayera, kde Dude jednou tvořiti
průčelí náměstí, až zboří se dva staré domy vedle

kostela. Debata byla prý až příliš ostrá a bojováno besobledně, takže zájmy „hořejších“ a „do
lejších“ šly nad všecko jiné přátelství; dostaliť se
do sebe při ní jinak dobří přátelé a švakři, stat
kář Horký se stavitelem Sobmoranzem. Z tohoto
vitězství mají „hořejší“ nyní nesmírnou radost,
aní ne tak proto, že jim dům jejich čásť města
okrášlí, ale proto, že vyhráli zase jednou na „do
lejších“.— Jednota katolických tovaryšů
konala dne 7. t. m. v místnostech spolkových
čtvrtletní schůzi, jiš zahájil předseda dp. Liebieh
u přítomnosti 86 členů. Zprávy funkcionářů svěd
čily o tom, že výborčinil se seč mohl, aby ©
prospěchem působil. Bylof pořádáno za tu dobu 6
přátelských večerů s programem poučným, stří
davě se zábavným. Co týče se účelu humanního,
tu podporovala Jednota své nemocné apoludrnby
po 103dnů(po 50kr.) a vydalatak51zl. 50kr.
Účty a pokl shledány bylyod revisorů účtů
vá pořádku.Zvláštěčetně vypůjčoványknihy,
jichž čítá spolek ve své knihovně 560 svazků.
Jednota sůčastní se též výstavy národopisné v od

boru kat. dělnictvahn zaslala he Mm účelem jišplaěný dotazník, dějinya fotografie spolkové
a volila přispěti na výstavu 6 zl. Po 30 let
radou a skutkem v Jednotě blahodárně působící
místopředseda p. učitel A. Thuma a starší pan
Jos. Musil, mistr obuvnický, kterýžto jest 26 r.
členema již po 20let zastávámístostaršího,
Jmenování byličestnými členy Jednoty. Ku konci
měl dp. předseda povzbuzující vzletnou řeč,v níž
projevil přání, aby všichni spojenými silami pra
covali ku rozkvětu spolku.

Z Hořio. V čísle 7. „Hořického listu“ ze
dne 4. t m. bylo vytčeno, že duchovenstvo ho
řické« p. děkanemv čele eložilodne2. t m.
své blahopřání panu F. H. a v gratulaci své že
zmínila se deputace (tak, za koho pak?) o veli
kých zásl oslaremcových(kdo pak to alyšel?)
o město, o blahém klidu a míru, jakého město za
jeho dob (prý) požíralo. Deputace vzbudila
v občanstvu (kdo je to občanstro“ redaktor Ho
fického lista ?), otázku, eoto má znamenat? Aždošla
prý věrohodná správa, že je to oslava jmenin!

Dodáváme: To uš alavná roce neví nicchytřejšího psáti svým abonentům ovými no
vinkami je častaje za drabý peníz? A to je ta
svobodomyslnost těch svobodomyslných, že nesmí
člověk už ani svému známému jít blahopřát ku
jmeninám, když se to našim svobodomyslným ne
libí? Od takovéhle „svobodomyalnosti“ je věra

edenkrok — k terorisování! . . . Vtémže
Řísle „ otického lista“ byl též dopise z Bříšťaa,
oď starosty p. Jana Janáka (byl podepsán), v němž
p. starostavykládá, že duchovní cvičení
se nemají konati v hospodě, nýbrž v kostele. Aby
laskavý čtenář tomu rozuměl, věc se má tak:
Letos před postem zaslal totiž p. starosta Janák
děkanskému úřadu v Hořicích dopis, že obeení
zastupitelstvo v Bříšťanech se usneslo ve své schůzi
dne 12. ledna, požádati důst děkanský úřad, b
v BHáťanechvíce žádné postní cvičení neodb
Na to opopeleční středě po mál svaté děkan v ko
stele pravil, že obecnímu zastupitelstva mi
kteraknepřisluší, o duchovních potřebách
občanstvase usnášeti, to še příslošíduchovní
správě, ta jako má povinnost,má i právo,
k čemu by ta duchovní úřad byl? a kdyby jeden
občan a třeba ten nejchudší, si toho přál, musí
duch. správa vyhověti. jakož i někteří občané
skutečně přišliprosit, aby cvičenízas, jako



:iš:š;
-krytství, což
-nesluší. A.těšíme se, že bodoucíto roku, aó-li
Bůh zachová, pan

horlivý katolík do filřalního kostela v MiOžto
rinich zavítá a svatého ovičení křesťanského 60
sůčastní. —

* Ze Tři Dvorůu Kolína.Dne'20.března,
v den zvěstování Panny Marie, naplníla se srdce
všech obyvatelů obte naší převelikou radostí. Bhro
máždíli jeme se před novým obrazům v kapli,
abychom se vznešenými city přovázeli Bohorodičku
na nebe vžátou, což na obraze skrostně provededo
jest. Pří oďpolední pobožnosti posvěcen jest obraz
důstojným pánem farářem G. Ad. Čenským. Povvě
cený obraz amístěn ješt nad oltářem. Ze zraků všech
přítomných zářil vřelý vděk, jenž dašemi všech pro
chvíval ku původci krásného obrazu, k milému na
emu duchovnímu pastýři důstojn. panu G. Ad. Čen
skému, faráři konárovickému, jenž jsa osvědčeným a
dovedným malířem, sám náš vzácný obraz tak umělým
štětcem vymatloval. Neúámornávytrvalost jeho nemobla
kapli naší a osadě větší, skvělejší památku zdvtaviti.
Darovaný obraz Madony Kiselingovy, jenž jest 2 a
půl metru vysoký, zasasen jest v gothickém vkusně
vyprácovaném rámu, kterýž také polychromoval sám
důst. pan farář. Občtavost našeho vřele milovaného
duchovního pastýře prýští zajísté z lásky ku svým
svěřeným, kteráž jest pramenem -šlechetných činů.
Věnoval práci té všechen svůj volnější čas, nešetříl
nákladných výdajů. Poznáváme sladký pocit, jenž 60
v duši jeho rozlévá, když vidíradost naší nad doko
naným dílem jeho. Toto vědomí, že

nfků jsou zajisté důstojpému p. faráři sladkou od
měnou a budou mu mocnou posilou v horlivé činnosti.

pilné"raky jeho. Kéž by machá léta na farnosti naší
ku povznesení a blahu duševnímu působil. Jménem
všech občanů vzdáváme důstojnéru panu G. Ád. Čen

ný dar. Vděčnost naše a láska provázěti ho bude
až za brobl ©

Václav Žeudlik, JosefZajio,učitel ve TM Dvorech.. starosta ,

záložna naše valnou Dromadu, ve které podal nový
účetní členům důkaz, co lze vytěžit během dvou let,
Je-li správa dozorčí skutečnou správoo, sáleží-li jí
na dobré věci a je-li účetní záložny v každém ohledu
spolehlivým a spravedlivým úředníkem. Po veliké
a očekávaně pohromě před dvěma roky, kdy účetní
N. odebral se v nejšťastnější chvíli na věčnost, byla
Obě. záložna naše na cestě úpadku. Záložna koupila
ještě v časstarý domek na náměstí, zbytek to domů,
jak někdy před ohněm vypadaly domy na náměstí.
To byl ten jediný majetek. Výtěžek záložny stačil
každý rok jen na účetního, sluha, palivo a světlo.
O reserrním fondu ani mluvit nechceme. Kdysi však
bylo usneseno ve výboru, až dostoupí .reservní fond
30.000 zl., še bede se dtevěti nový dům, ve kterém
stánek svůj bude míti zdejší divaďlo, které je nyní
úplně zničeno tím, že vypověreno bylo z kláštera
sdejšího. Dokud moble se bráti v prázdné místnosti
druhého poschodí chlapecké školy, bylo dobře; kdýž
místnosti školní nestačovaly, pronajal si divadelní
epolek bývalý refektář v srušeném klášteře, věnovav
Da úprava fond stavební 600 zl. Po sakonpení celé
budovy pro okresní nemocnici hrálo se dlouho v klá
šteře; jen tenkrat ne, když byla epřdemická nemoc.
Když po zemřelém lidamilu dra. Koainkovi, lékaří
městském a nemocenském, dostal se k nám nový
lékař, zvolen hned za ředitele divadelního spolku.
Ale když jej spolek blíže pozásl, nevolil ho vícekrát
a konec konců byl, že z nemocnice muselo se pak
divadlo vystěhovatí, jeviště někam na půda složiti,
prkna a trámy prodati. A k čemu upotřebila se v ně
mocnici tak uprázdněná místnost? Dali tam slámu,
slepice u kuřata. To ovšem nemocnicí novytrklo.
O užítku, jský nemocnice nesla dříve, a o deficitů,
jaký má nyní, nechť podá zprávu veřejnosti okresní
výbor, abycelý okres se přesvědčil,jak bylo „jindy“
a Jak je „nyní“ a udělal si patřičný úsudek o těch,
kteří místo obecně prospěšného působení provádějí
v městě mladočeské rejdy a štvaní.

v Nové Pace, nastoupí místo ředitelství v Turnově a
tlečna K. Merganzova přeložena z Turnova do Nové
Paky. Nastane tudíž učítelstvu jičínského okresu volba
zástupce učitelstva do okresní školní rady. — Úmr
tla p. MUDra. Kukuly uprázdnilo se místo lékaře
v trestnici Kartouzaké. Zcela dobře hodila by se
služba ta některémulékaři-křesťanu| — (Nešťastný
řez.) Nemalý ruch na předměstí Valdickém v Jičíně
vzbudila 16. t. m. zpráva, že v konírně hostince p.
Ždárakého stala se následující neboda: Přivázaný kůň
v ceně asi 200 zL nějak zamotal si krk do ohlávky,
s níž nemohl se vyprostiti. Přijda do konírny po-,
domekV. avida, co se děje, vytáhl zkapsy nůž a
prodkým řezem nejen zbavil koně pouta jej tísnícího,
ale taká života. Na místo čínu odebrala se komise.

ři oihmfkovS Bychtnevá io Ka“ Vajdnndjvel
pošljvéhotýdeu,vsičbů,pro.stutosiiní lajímanoct:tebo

„smtito dnovépřipomínají,

vívý na obrazu
foté jest duší zbošné hd )

všebh křesťtenůtlamočí vážný s dofmuvý

č Prin ano i pochvaly sasičkáje,
, jež nad jiné»to jsou, povunéclé duší vnímabou

E Abalo, přetéa .ovenění'onévelikéobčtias
„Golgoté.Vnedělikvětnoapřimali0. pro.mládežsfn
dající zapěny byly sborem šicích vedením p.

aaa árvky 20vsneše:F tomto ontěkuPěds
Dvotákora „Stabat matef“. — Sbor studajících ulátal
tak nejen dobrý oviž, ale 1 sdataost svou, kdyt:

odvážiti na části díla tak mohutného: Bostové tole s
-pl o účinkem pam JUDr. B. Fianderka. V tu oamot no
děli při měi sv. „velké“ vedením ředitele kůru p. Pro
vazníko předredesy byly oblíbené. požija od Nošvay,
dílo taktéš vyniksjící. m velkýpátek odpoledne prove
deno bylo na kůru sr. Trojice snámé a dojímavé orato=
rivm „Golgota“ od Hausmanns, k čemaš přibrán solový
zpěv „[nfammatae“ z Dvořákovy sStabat mater“. Tent
sapěla vroucně a taktéž s účinkem pl. R. Černá. Rort
i po dny orátků velikonočních voleny byly případné
"skladby Jak řiditel bedby a upóvu posvátného, tak-i
všichni účinkující zaslouží ©)opravdového ušaání u všech

mysl iovtano. sbírápavý
ží
5

zpěvů církevních nejsou lhostejnými. <

Kde si přeje další sasýlánínašehofirtu,
račiž „se jiš předplatní. Všeckýpámý odběratele
ládáme sdvořile, aby doporučovali svým známým
k odebírání lisí náš a pošadoval jej zejména ve
všech veřejných místnostecha spolclch,Ješ navšid
vují. — Kdo by si přál dodatečnésaslání některého
dřívějšího čísla, račiš se o ně co nejářtovpřihlásili.

Všélicos,
Novinářské paběrky. Jaká bojovnosta

štaťečnostjeví se dnesv oposičhiu tábořečeském,
o fom už samy mladočeské listý tačínají přikná

a“
od oposiceslovy k oposici kkutky, my posud

ani v nejmenším Vejevike 4e eo národ hrdý a
tebevědomý, který zná právasvá a pro jích ob

dovede užítí všech prosťtedků ...

tozhodují . . . Anina Podřipsku, tomhrdém, proslelém Podřipsku celý stav uejoví se „A
zvláště v kantonu poc óm vídňne M

pddajnost právě u téch, kdož vprvní řadě měli
býti vzory pravýchopomičaíků. Jak zaráží,

slyšíme-li,še jeden z přvních čníkůs c k.
hejtmanemradí se o všem,a kdyžcos ráznějšího

en na oko, aby lid se neďdnrěji“ tí éhos,
jde v první řadě omlaviti se-c. k. hejtmanovi—

a vysvětliti,pročK P 1bk je prajeje se o organissei povné? Nijak. Politické spolký

- Podřipskukřidně espí a svolají-Hněkdyshání
jeví se všade prázdnota, ato jak. v účastenství,

ták také vcelém jednání“ ae “. Pipravy socialistůk zemákým vol
bám. ZEmakýchvoleb vČechách náčastoěse také

sociální demokraté. Schůze výkonného a tidkového
výboru organisace českého jázyka, ješ se. koncem
března konala, €e usnesla: „Středočeské organí
sace vetoupiž ve vyjednávánís ostatními krajskýtní
organisacemi českými za účelem zasálinatí do voleb
zemského sněmu. Výkonný výbor může použíti říš
ského fondu pro agitaci volebůl©
-© Republikán o tom -rovňém.« Repabii
kánský učítel státního práva Blantachli vi e "se

o všeobecném rovném právu volébním takto:„Všeo
beené právo volební sámo může se považovati na
nejvýš za početní,ale níkoli za organické doplnění,a
i doplnění počtu je nejisté a imakové. Spíše dává
všeobecné právo vólební, rozumí-li se jím zároveň
rovné, právo všech s panuje-lí neobmezeně, surové a
nezkušené, ale početné mase lidu moc. nad třídami
vzdělanými a ohrožuje ta svým množstvím lepší ja
kost. Pouhé číslo staví syny nad otce, tovaryše nad
mistra, slaby nad pána, mladé nad staré, nemajetné
„nad majetné, nevědomé nad. moudré, a lichotíc masám,

:nespravedlivé zastoupení větřlny: ajné na místo epra
vedlivého zastoupení všech. Nechtali by ai toble
zapsat uažši -mladočeští obhájci tobe „rovného“ do

u?

Pro církevní odbor
„J. M. ndp. biskupa kralo-bradeckéhoEd. Bry

nycha 5Ozl.a vdp.pandanKlein, iav Čivěvsí u Dymokar 10,2 — Katolickéspolky

. budou na výstavě hojpě zastompeuysejmána"nýi, ješ se svážou v album; z východních
nh zprávy již celá řada spolků. Výsteva těší

se již nyní všeobecná pozornosti; 0

vy

velkonočních

K ch škol na náro
dopisné výstavě českoslovanské, (Z kruhá
učitelských.) Na počátku dubna proneseno bylo v praž
skýchlistech přání, abyčeskéškoly súčastnilysena

budoucí našívýstavě jaké plsemnýmipracemi žákůsvých Ato úlohami,k nímělátke by vzatabyla zdě

vypráví, co slyšel o zániku hradů, osad

Těmi aHokgtýnmeVerna učili by sesi toho,-bo Hůlékikéhé - jíro- vychováyýmt: 8
jich, co' by vzbudilo pro nářodopianou výstavu účast
mezi mládeži.m vjejí rodinácha také vzdělán by byl

„spůsobem milým, dětskýma přítažlivýmwas našeho
úKrodopisu!, . Ovšemk zsvrubnému apracování toho,
€o předvedeno, bude al již málo času, ale mohlo-li
by ae v tomto ohleduco, ješjš státi, bylo by to za
Jisté případné. Podáráme fo k laskarému poseuet) —ikr .

.. „Bigkup, Strosamayer drušimně katol.
bástiků českých Nablahopřejnouadresu,již
saslaji katol, básníci čeští velkému Strominayerovi,
odpověděl teto významnýmlistem, jenž v českém

peladu zal: „Slovataípánové, milí přátelé! Ranesmírggu. způsobilijste. mi m skvělým
darem a významným i - blahopřáním. za
příčinou mýeh osmdesátia. Díkysrdečné Vám
všem! 3 potěšením zvěděl jsem o záslužných sna
hách Vašich ku prospěchu Církve a Vlasti. Moditm

k Bohu, by hojné žehnal spoštolsko-vlasteneo
u.sdruženíVašemu| KéžBůhdá nám brzo

se dočkati dne, „v admě bychom zřeli štěstí Sla
viel“—-. Odporončímse do Vašich modřiteba
vzpo! Vám s bratrekou láskoa vždy:
Josef Jiří Stronsmayer, biskop.“

Velký pátek —a sty. Letešníden
velkopáteční byl, jak « jedné zprávy zahraničných

vyjímáme, v astronomickém i. náboženském

p Sajně pamětihodný.Včera zaujímaly totif
VA Kogpěcy a,tatéšpolo nAo onoY jakou saujímaly v onen pátek, kdyKri

stna Pán pa kříši dokonal. Tato shoda jest ne
obyčejnévzácnou;za 1862.let nastala letosopět

„ . A.Z,Oo movéhona Rusi Zvoncára Mu
„eila.Roku1898.potonlonákýchslavnostech.vzniklo-na
Rusipřání, aaalat =Haskédohlavníhochrámapa
řížakého Matky Boží (Notre Dame) veliký zvon míru,
kterýby potametrublásalo bratrakémsdrušenídvou
velikých národů. Horoseně se na Rusi sbíraly dary,
všakzvěst,'jibvěšechristiMatkyBošínevydržítb
kou tíži svonu, veškerýpodnik pohřbíla, Věsk velíká
sonstrast

aby. vyzýval k modlitbě Francoase za čistou, velkou
duši— cára Míramila—Cár MikulášII. mnobýmí
jiš proslavil se opravami — posledně v soudaiectví
nesmí dlecárského úkamužádnýúředník býti zúřadu
tlošen,anižby se dřívenesmělospravedluití—právo

i
jis Ěiik

zzĚ.“
BxšřotíSirEEss

9+o

gická: O poyehomotarných cestrech, © oběhu šťáv
živočichů beahlavých, o vliva temperatery: těla na
činnost rozličnýchjedů ajiné. — Baské ilustrované

Osipa Makárova, muže to ruského
moře. Narodil se v Nikelajersku v Sibíši, učil 00

střed pak pomaíku nápis: cáru Zakladateli.
Pomněnka pro Bismarka. Kdejakýčeský

ist pomáhal oslavorati Bismarka tim, še dost

alavnostiješ © ne „českým čtenářvnosti, ješ v Německupožádaly so osmde
:sátým osnoratele vítězství kralonarozeninám
hradeckéhoasedanského.Všakanijedenčeský
list nevšiml ei přitom blížeté zajímavé okolnosti,



i

žev

ZokovceZE
matkovi věnoval mohůčský „Journál“. Tento Hat

o |vlastálho, zářačeněBoVÝ-:

i U nodokro Wvá úm,. : . i í pl0,
růdiče, est Flovy by no:

markovu
nule 4. '
j k tomuto- Bis

„Čí je stín velkého mule a

hold milonů, když 5v Lpřipomíná velké zlodiay, roznícené válkyaa všemi brůzami, potlačo
vání práva a pravdy, katolické církve be
jem kulturním?“ Dále přaví mohučský list, že by
"celý národstrvil Bis kdyby byl nejšlechet

nějším Némoem, ae Je o skutky nasvědčnjí spíššlechotnosti. válka proti

Ao ooo ník r rahznůDéssku a Rakousku,
dněcování revoluce v Uhrách, legie Klapkova,

„pronásleaování katolíků : a jiné známé konsky,
jež nedělají česť ani Bislnarkovi ani Německu.

Jak 69 vede vězňům na Borech,otom
„pokrokové listy napsaly již celé kroniky, jimi
jako čerpená nát táhnoaee stesky na špatné sdra
votní poměry. Úmys r tobo vypravováníje
ajovný;nemá se snad opravdupomoci nějak uvěz
"néným, ale má se zpovu podněcovat

a při teři byli odsoušeni v procesu „Omla

pro pokrokové hnutí. Jalé'iny dobře víme, dostává
00 vězkům na Borech mnohých výhod, jež by
mobli jen pozbýti, kdyby se báchorky ojich strá
dání měly stále tak zůmyslně rozšiřovati. Ne
obtějí-li pokrokové listy svým přátelům na Borečh
přímoškoditi, udělají nejlépe, kdyžniiknou a
nebudou kbytečdě vyvolávati pravdivé vylíčení
toho, co se skntečně ma Borech děje — oprotí
děmnářkém bylo byto věru zajímavé... My

nechávámesi to zatím pro sebe,aby se neřeklo,

vpěkomoškodíme. Sn to jen, aby ve
f-nedálas6 takovýmipony sprájako se to sťálo--posl. Šamánkovi,.jeně i

K epslací © poměřech ma Borech zalně zoošloužil. D sé-mu aspeů řádsfho tysvětlení
odpovědi mimistra“s . i

Se-dpe21. března. Odporáď ta dostala so dý
ch“ listů jen ©kůšém úrgyka, v podroaém
však obsahuje úplné vyvrácení tobo, eo'se

o BorechBo je obiadoatizáležíAoznání pravdy,může si. jen abjednati steno
protokol o tat beké bněmovnyo dno

AA IEA NEEmodd chá odpovědi té jen uv že zprávy o onemocoční
Borech

wězhů souchotinami následkem, po y i
pr de 6 AniJediné8 Přednosenje

jád Vlžním

0
stížností

neodpovů
štěno, že.

ft. zji
ň denně

dvě hodiny pobytu i Čezstvém vzduchu,použířešenézr „E lag“08s 75
haBarajé okna dkvězňové dostávají stravu příměřenou.

příbuzných a zoámých

se ve veřejnosti pronášejí takové a tj, obsa

i lcí částečně těžké obvihovění, bex dáležité is

| Velké zemětřesení událo nedůe1k t. m.
lšních zemích rakogských Zemětřesení zasaho

se severní Italie až k Vídni a apůzobilě
záhóné škody zejména v Lublssi, Čelji, Krasjí;
Zdbřebě a Terstu.V obrodu Lahlaná bylo, pamre

7 osob a mnoho budov poškozeno., "© U
< Státaí banita vRakousku. podlewzore

šrýcarského má se státi akutkam; jak. 60! totié
uje, dějí se v minioterstvu financt přípravy,

ey podtoní spořitelna.přeměněnabyla: ve:státníbáhku a jsou prý i dotyčné stamovy jiš betovy.
Něvě zřízená tatostátní banka-má býti jako stál

ng ústav spolkovou radou švýcarskoa ponyený a bude povoláss.k tema, by při -půlštích
ftnačních podnicíchstátu plnila svou úlaha, pře

m při sestátůcvavá -skti, pak |neo gmřízení
jrého vožsovéhoparka nymějňíchstátník: drah.
4 Sirotčí

ké rady
kladny. Poslanecké:anémovná

úna byla osnovazáhoos, „le níš.

jehož užije.-s0-ke ařizenánéafárních badov prý.
okresní soudy a berní -éředy. Živnostnictvo na

ch sjezdech.se, dovalávalo,;sby spřebytků
sirotčích pokladen zřídji se podpůrný a zaopatřo
vací fond pro malé živnostníky, stát nyní přebyt

bnout pro,sgbe. ,i

o má"299milídnůMé 24Das , Prozvýšénípoplatné a obyťaťélstva
činí se pramáš Žádost: živandinirtva, aby aspoň
části fondu se ve prospěsh jeho použilo, jepřece
úplně „odůvodnéna. Sirotčí, pokladaytěží přece
3 řemmsinictraa.rolalctva 3 byloby -tedy zcela

naší
veku. potípofé- střádujícíhovoládctvawškvez-|

sAdyt vládní předloha sáma přes ba „saučet!ve teiretětch
»jimýchpůsiv- činil r. 1876 celkem 3e“7měl. aba
že jistina vkladů stouple'do konce roku 1898na
-904 mi), 21. V této "Mrátéstoupla aktiva se:466
eail -zb."aa: 109.49.mil. s). Záložní fónd obnášel
"kodcem r. V893 částku 143 mil zl., čímš dosáhl:
výše“ zákonem mu naznačené. Procento krety
správních přebytků potladen sirotčích afci rok

možno, že fond bude s to průměrem ročně po
stavit 10 až 12 soudních budov, což v zápětí
bude míti úlevu státnímu rozpočtu, jemuž od
padne postupně.rovaěž tolik položek činže pro
takový a onaký počet okresních soudů a berníchúřadů. ee
"© Konoert ve prospěch spolku sv. Dud

mily v Rychnově pořádaný, o němž jsme se
svým časem zínínili, vydařil se v každém ohledu!
Účastníci jeho mohli býti uspokojení tím duševním
požitkem, jaký zdárné provedení programu všemi
obětavými činiteli podávalo. Výtěžek koncertu,
kterýž určen- ovšem chutdiněa, její bám až
nadejde.čas příležitý — obnáší těměř86 zlatých.

M BSohůzeabiturientů z r. 1885 v Rych

mově. Rychnov.u. od r..1887často střediskemsehůsí těch, kteří, vzpomínajíce rádi let blahého
otudeatství, v milém Rychnově ztrávených, chtějí
okřátina éasv milémkrouškusvýchsoudrahbů
s let bezstarostných a tudíž -blažených. I letos
ohlašuje se schůze taková! Po desíti letech mají
se tu-Bejíti a svazky upřímného přátelství utyrs
diti ti, kteří zde odtud.r. 1885 po ukončení stu
dil gymnasijních rozešli se za různým povoláním!
Sokůze tato bude odbývána o prázdninách v druhé

polarici arpna. Pořadatalé jsou MUDr. Petr Káenský v Rychnově a P. K. Kučera, kaplan vSol
nici. Ti,kteří se sůčastniti chtějí, mají se u jme

movaných pánů přihlásiti. Obapak jsou téě ochotní
sděliti vše bližší.

——Nová knihtiskárna — nový časopis)
V.Kostelci n. Orl zřízena byla počátkem dubas
nová tiskárna, jež vedena o jmenu firmy „Kuno
a “ — J. Hameraký byl sazečem ti
skárey K. Ratheuského v Fychnově a.po nějaký
čas také zodpovědným redaktorem listů rychnov
ských. Po Kostelecku roznáší se tvrsení,že v nové
tiskárně tisknouti se bude také nový list, oož by
nikterak nápadným nebylo, jelikož sloupoe rych
novakého „Posla z Podhoří“ dokasovaly ob čas
těmi mnohými zprávami £ Kostelce, že kostelecké

čry již na svůj vlastní list stačí. Podle toho
sfevo mohlo by se, což jen mimodhotem řečené,

souditiBeSvýmec dojdei nazžízaníti yd vBolnici balahovatelů by mělatáto tiskárna
, také dosti. — Prozatím započala firma „Kune a
Hamerský“ činnost svou v Kogtelci pouze k vůli
onomu ufěšenému rozvoji města tohoto, jaký se

v každém ohledu všudež jeví a »pojena je-tískárna
tato také s příslušnýmobchodem kni K dalZavedení pozemkovédaněv Čechách.
Ve starých dobách byly v. Čechách všechny výdaje
uhrazovány výnosem statků a důchodů knížecích,
takže kníže vlastně sám státní správa výdržověl Te
prve když potřěby státní se množily, bylo třeba je
uhraditi a z té příčiny povolovaly sněmy nové dů
chody ve formě berní, jichž vybírání nedáfo se však
pravidelně, ale závislé bylo na různých příčinách (na
př. měla-li býti korunovace nebo vedena válka, nebo:
nějaké koupě zemská měla-li so učinitia p.X Nej
prvnější daň, která v Čechách se vybírala, byla daň.
posemková. Veškerá půda rozdělena byla v,lány a
tyto v určitý počet korců (za Přemysla Ot. II. v 64,.
za Karla IV. v.72). Z léuu se platilo na př. za Váo
leva IV. 1 zl 46 kr. dřívějšího počta, Po váles.
BOleté začalo se pracovati k tomu, aby daň pozem
ková soustavně byla odváděna. ©Mnohá nařízení v té
věcí byla vydána. Uvádíme: aystém tereziánský, vedle.
něhož rozvržena daň na pozemky selské a ná po
zemky panské, Za cís. Josefa II. zrušena teto zásada
a nařízeno, že nemá činěno býti rozdílu mezí po
zemky selskými a panskými. Ustanoveno dále, če
z hrubého výnosu 100 zl. musí každému zůstati nej
mévě 70 zl. na vydání jeho. Poprvé osnačovány byly
pozemky čísly topografickými, každému poplatníka
vyměřena daň zvlášť a ku vybírání i k vypisování
daně ustanovení úředníci berní (dříve abé konali zří
zenci vrchnostenští). Po roce 1810 pracováno na tr
valém katgstru barním. Předsevzato měřenícelé země
« ua vyctněté něttby -postmkové uřeštns řádnědů

pozemková na 10 peci. výnosu čistého.A 1849 aeatastr

sůstal „v; sá do nogého

katastr daněpozemkové. m
" Osna řepy.Jišínský cukrovar mínídávali ze

14 řepy70 kr., libáňský6 a čtvrt kt. na 1 zl. ceny su

př. bade-li (?)

y jen jo nebrorar zbeviti konkurenta, kdy
we vá báňskýčtvrtinu přidal na 1 g tóčástky, Již

z Libáně do Jičína.

s skvprtěp
nás K a Ant pomátkání10 té min ,m. m zjevům,rázoritým sjovům ži
vola rydějšihoze m(ré okresu úpoče 0, ná

rodopisnévýstavázdejší,K aootevřená říci, $a Výslam ona 40 5 — Vy

týkánobylooposdění,ale myuíme,.none taje bezdů vodná. Naše výstava zůstavila dojema
dojem ten jistě de blíckých dnů květnových po
16. tébož měsíce movybledne, tak, že možno če
kati účastenství při národopisné -výstavě pražské
od nás nejčetnější. A také je i dostičasu ktomu,
aby copné památky pd nás. zařaděny byly v ré
mec veliké naší výstavy. Naše výstava zahájena
byla dne 13. dubna za přítomnosti úřednictva,
obecního zastupitelstva města, zástupců všech
krahů jakož i sa přítomnosti četného obebenstva
slavnostní řečí zemského i říšského poslance dra.
Dvořáka. Řeč táto byla veltoe případná. Po zahá
jení odebralí se všichni účastníci k prohlídce.
Místnosti školní budovy zdejší byly takořka pře
plněny. Na 2000 zajímavých předmětů seskupeno
v různé oddíly velmi případně nad jiné v tomto
ohledu povolánou rakou osvědčeného pořadatele
p. Duška z Josefova. - V. každé místnosti o dozor
a vhodný doprovod k vůli vysvětlení valy
dámy ze spolku „Mlada“ oblečené v lepých ná
rodaích krojích. Návštěra byla hned v prvý den
značná a účastenství pro tuto výstavu jevilo se
pak vůbec po městě i po celém okresu. Hned
v prvý den 13. dubna ohlášeny na 14. bromadné
ná -s venkovských obcí. A v tomto pokra
čovánoi ve dnéch následujících. Velci i malí,
žáci vedení svými pp. učiteli prohlíželi si a za
stavili se pak u muobé cenné památky ne
bez dojetí a ne bez vzpomínky ua „doby jiš za
lé. Rovněž slušná byla návštěva dne 15. dubna
v sále hotelu Holubova, zde při hudbě Sokola a
za činného účastenství spolků „Mlady“a „Vorla“
uspořádána byla pěkná přátelská zábava, při níž
předneseny byly mnohé pěkné národní tance. Po
fadatelstvo učinilo vše možné, aby výstava stala
se přístupnou všem, kdož o- český šivot minulý i
přítomný se zajímají. Vstupné bylo nepatrné —
10 kr. Žáci škol všech měli za právedů svých
učitelů vstup volný a můžeme říci, že učitelstvo
hledělo v srdcloh žáků svých vzbuditi zájem pro
to, co nemá dnes býti žádnému českéma srdci
lhostejno. Slavnému okresnímu zastupitelstvu, pod
jehož protektorátem výstava se pořádala a odbý
vala, sástapcům města i venkova, všem pořada
telům i účastníkům budiš naše uznání. — Víme,

že přemnohým, přečetným sůstanou dmové náro
depisné -výstavy opočenské nozsapomenstelnými.

Literární novinky.
| Měsíčník „Vlast“ přínáší v da čaje tyto

nové práce: Z básuí Ant, Bulanta; Rozbouřenéživly,

boženský sněm na světové výstavě v Chicagu r. 1898.
od Fr. Fryče a Aug. Kubeše; Feuilletony z cesty po
Rasku od Fr. Žáka. |

Slova pravdy, red. dr. kan. Barlan, č. 55—10.

Z nakladatelství J. L. Kobra v Praze: Kapesní
kniha pro inženýry, žáky průmyslových škol a prak
tické strojníky, vydává profes. Antonín Holeček, seš.
1.—4. po 25 kr.; Dějiny revoluce francouzské, ná

bavného a poučného čtení pro mládež, sv. 26.—29.;
Světozor české mládeže, seš. 1. a 2. po 12 kr.

Rajská zabrádka, časopisepro mládež, seš. 8.,

Z nakladatelství dra, Fr. Bačkovakého na Král.
Vinohradech: Malé norlay pro děti, č. 1.—6.; Slov-.
ník cjzojazyčný, výklad cizích alov v češtině užíva
ných od dra. Bačkovského, seš. 1.—4.; J. Svátka
sebrané dějepisné romány, seš. 1.—10.

- „Básnických obzotů katolických čis.1.
vyjde v několika dnech. Jest to almanach „Pod
jedním praporem“, v němž gsúčastuěnojest
přes 6O' příspěratelů. Kniha věnována jest slorutné
mu buditeli národu B. M. Kuldovi k jeho trojímu
Jetošnímu jabilen (k 75. narozeninám, k 50. letému
kněžství a 26. letému kanonikatu.) Kniha jest úpravy

-elegautní, se wvětlotiskovou podobiznou oslavence, 0
(256. stranách velkého formátu. Cena jest velmi
mírná, 1 <l Objednávky buďte zasýlány vydavateli
Františku Skalíkovi, ©Dobromělicích na

„Hané. Do obchoďuknihkupeckého kniha vůbec ne
bededána. —- o

„ Uistárna'redakce. 
- Věecky:. přísnívce -listu žádáme zdvořile, aby
"nám podávali správy o všech časových událostech
"s jich okolí tak, abychom svým čtenářům mohli po
.dávati správný obraz aveřejnémživoté vo východních

, Různé příspěvky jiné, jež nám bojně'Molly, bu
| dou postupně uveřejněny; jednotlivé pp. zasylatele
"žádáme -ua poshbovění, we

4.4
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: Nejnovější zprávy.
Původní telegramy „Obsevy“.

„Atentát“ na „Hlas Národa“.
Z Prahy, 19. dubna. (Zvl.tel) Když po

slavnosti vzkříšení na Bílou sobotu ubíral se
108. plukvojska do kasáren Jindřišskou ulicí,

vyrail někdo v tlačeníci tabuli skla v admi
nistrací „Hlasu Národa“. Ihned rbašířila se
zpráva, že spáchán byl opět atentát na redakci

» Národa“ a rozeslány falešnézprávdo různých časopiců. Olomoucký „Pozor“ vidí
v tom odvetu na vydanon brožarku „Všeobecné
stejné či všeobecné poměrné volební právo“.

Z Prahy, 19. dubna. (Tel.) Zemak
sněmem království českého ve schůzi se dne
16. února t. r. echválený návrh zákona, jímž
mění se $ 83. zemak. zák. ze dne 19. května
r. 1894 =. z č 36., týkající se upravení

platů učitelských, byl císařemschválen.dna tato má za účel, pojistiti oněm 080
bám učitelským, ješ provedením zákona ve
svých důchodech byly zkráceny, i na dále
tento přijem.

Z Paříše, 18. dubna. (Zvl. tel.) Policie
trá po velminebezpečnémanarohistovi,

jehož jmeno dosud není známo. Tento amar

chista opus prý Londýn s úmyslem učinitina presidenta republiky Fanra v Havru útok.
Jest prý to ?2letý muž a blouzní pro Caseria.

Opěthromadné vyšětřování.
Z Prahy, 19. dubna. (Zvl. tel) Policie

projská započala vyšetřování s řadou mladýchidí, ponejríce studenty, jehož předmět dosud velmi
přísně se tají. Má se za to, že vyšetřování vede
Se pro nešetření nově vydaných výnosů místo
držitele.

Krvavé výtržnosti.
Z Vídmě, 19. dubna. (Tel.) V cihelnách u

Vídně udála se včera mezi stávkujícími cibláři a
policií krvavá srážka. Policie byla nucena, aby se
ubránila přesile dělníků; tasiti šavle a sekati do
stávkujících. Při tom bylo 15 osob dílem těžce,
dílem lehce porazěno. Mezi poraněnými jsou také
ženy. Právě dělnice to byly, které muže proti

potí štvaly a. strážníkům všude vzdorovaly.Do dostavilo se totiž asi 6000 stávkujících
ciholet; nejvíce to byly ženy, které pak štvaly
dělníky k odporu proti policii. Sotvaže policie
stávkující napomenula, aby serozešli, nastala vřava
a ženy házeti po strážnících kamením a
hlínou. Protódošlo ke krvavé srážce. |

Z Vídmě, 19. dubna. (Tel) Při krvavé
srážce s policif byl jeden dělník těžce, asi 10
lehce poraněno. Dvacet dělníků bylo zatčeno.

Delegace.
Z Vídně, 19. dubaa (Tel.) Včera odpo

ledne ve 2 hodiny konala se společná konference
za předsednictví císaře za příčinoudefinitivního
ustanovení předloh pro delegace, Požadavek mi
nistra vojenství jest, jako v předešlých letech o
4 miliony vyšší, a sice za příčinou rozmnožení
počtu důstojníků, zvýšení stavu koní pro pod
důstojníky při dělostřelectvu a za příčinou zvý
šení jednotlivých položekv mimořádnémrozpočtu,
při čemž mezi jiným nalezá se pološka na opa
tření 170.000 k opakovaček. Rospočet s tě
mito požadavky byl včera za předsednictví Kal
nokyho ve společnéministerské konferenci scbválen.
Delegace budou svolány kedni 5. červnadoVídně.

Petice soudních auskultantů za zlepšení
postavení.

Z Prahy, 19. dubna. (Zvl. tel.) V nejbiiž
ších dnech podána bude petice soudních auskul
tantů říšské radě za zlepšení postavení po příkladě
soudních adjunktů. Petice odevzdána bade poslanci
rytmistru Radimskému, abyji raděříšsképřednesl.

Starosta pražský protektorem Národo
pisné výstavy. í

Z Prahy, 19. dubna. (Zvl. tel.) Výkonný
výbor Národopisné výstavy českoslovanské jme
noval starostu města Prahy Čeňka Gregora
protektorem výstavy.: Včera byla u p. starosty
deputace výkonného výboru, které mu jmenování
jeho oznámila.

Liebknecht proti Bismarkovl.
Z Paříše, 18. dubna. (Zvl. tel.) „Figaro“

uveřejňuje rozmluvu s vůdcem zěmeckých socia
listů Liebknechtem. Liebknecht vyalovil se velmi
prudkým spůsobem elseři Vilémovi, Bis
morkorica vládní soustavě v Německu.
Usnesení říšskéhosněttuprotěslavnosti Bismar
kově jest prý největší historickou událostí posled

(

|

——

Zemětřesení.

Z Vídně, 18. dubna. (Tel.) Zdejší listy
sdělujíz Lublaně:Včerao 10. bod.40mio. ráno
udál se opétný prudký záchvěv země. aji
štěno, še asi 98 procent budov bylo podkozeno.
Veřejsý život úplné přerušea, ody jsou za
vřeny, většina ulio je stále vojskem uzavřena.
Starosta města vydal provolání k lidu, napomíná
jejk upokojenímyslíahrozírozšiřovatelůmzne

pokoj pověstí trestem.

E Lublaně, 18. dubna. (Zvl. tel) Dames
ráno přijelo sem zvláštním vlakem 97 zákopníků
ku pomoci sa příčinou zemětřesení. Dobrovolbý
hasičský sbor lublaňský ustavičně jest zaměstnán
odstraňováním zdiva ze eřícených komínů. Po čas
dnešní noci aš do východu slunce byla obloha za
tažena intensivně červenými mraky, noc byla však
klidná.Ránov 6 hodinzačalopršet. Včerao půl
11. hod. pozorován byl poslední prudší otřes a
nová pamikazmocnila we lidu, která však brso
ustoupila. — Teprve nyní lse přehlédaouti účinky
zemětřesení; Lublaň byla hůře zemětřesením po
stišena mež Záhřeb r. 1880.

V Záhřebě RA tenkráte budovy poškozenyvice zevně, v Lablani však utrpěly domy uvmitř
velikou škodu a jsou na spadnutí. Při prvním nej
silnějším otřesu rozboupaly se visací lampy o 24
om. V městě jest velký nedostatek pracovních sil
a materiálu. Zprávy, že mmoboosob nalezlo smrt
při zemětřesení, jsou přehnané; v Lablaní a okolí
sotva ne událo více případůsmrti než dvaneb tři,
téžce poraněnojest 5 —8 osob.

dareval 10.000 zl. mezi mouzi upící
v Loblaai. — President státních drah Biliňskí
nařídil rozmnožení vozů, určených k noclebům.

Marie Pospišitorarná, Národn. divadiá.
Z Prahy, 18. dubna. (Zvl. tel.) Vypra

vuje se, že siMarie Pospištlova sama lístky

na sedadla a lože Pkoupila a svým známýmrozdala, aby zamezila odporproti sobě a zjed
nula gi klaku. Dnes odpoledne byly ve všech
květinářských závodech vyvěšeny věnce a ky
tice s ohromnými stuhami a jmenováním: „Ge
niální umělkyni.“ Věnců a kytic jest na velký
žebřínový vůz. .

Z Prahy, 18. dubna. (Zvl. tel) Policie
sesílila stráž bezpečnostní na Ferdinandově
třídě, u Národního divadla a v nejbližších
ulicích. Divadlo jest vyprodáno a ohromné zá

stopy lidu putují Ferdinandovou třídou k diu.

Z Prahy, 19. dubna (Zvl. tel.) Při vče
rejším vystoupení v titalní roli Sardouova

„Fedora“ měla M. Pospíšilova
úspěch neobyčejněskvělý. Nával obecen

stvav sáTvh Ee maj jm v představení jdný, úvan výtržnostem
v divadle nedošlo. Mezi přítomnými byli tukó
místodržitel hr. Thun a nejv. zemský mar
šálek kn J. Lobkowjoz. Po časpředstavení
meškala v divadelní budově sesílená stráž. Po
skončenémpředstavení -nastal před divadlem
veliký shlak lidu Mezizástupybylosly
šŠetiznačný povyk a hlučné pískání. Pro
výtržnosti bylo celkem zatčeno 11 osob,

u nichž nalezeno és pen mezi zatčenýmijsou dva doktoři mediciny a šest studentů.
obecenstva pražském vyvolal včerejší diva

delní večer dávno nevídaný roxruch.

Sklad a výroba nábytku

František Knepr,
9 Hradel Králové. Malé náměstí

nabízí
vesvé vlastnídílně ma umělétrahlářeké i čalouniché

sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
zedřeva ořechového,debového, černého a vykládaného,

pěrovky a žíněnky,
opony a aáslony dooken, hladké 1 sdrhované dle frane.u."p
Práce vesměs důkladnávcenáchmirných.

©OOOOO0000000000000

Vídeňskábursa. |- .
18. dubna (K.-D.)Po mnobém Bolitání

prodeje,
z.

ládiy k v. h boržísskédodrfaje.—Eakoatnísnsby39—4.poměmě

„

Květnová rezsia ..
Rak. korunovárezte
Stříbrnárenta ...
Rak.zlatárenta...

P

V Praze, 18. du (ve 8 y). Trh stálýo ka ok
í sí 1 s Ba u polo al 1+10

Plodinová b n Z Vídně, daben, (Telnová bursa. 18. dabea, )
Pšenice jarní 7-33, ma květen-červen 7.15, plo
miceozimní 7.44, jarní 6.27, makvěten-červen č,
žite ozimní 6-56, oves jarní 6.84, oves ma květen
červen 6-75, oves ozimní 6.17, řepka ma srpen-září
10:10. Úřadně znamenáno: Pšenice jarní 7.95, pšenice ma
květenčerven 7-20, pšenice ozimní 7.46, žito jarní 637,
fáto květen-červen ©—, žito ozimní 000, oves jarní 6-83,
Ovea ma květen-červem 6.73, oves ozimní 6.46 ka na

srpen-září 11.10, Fepkorý olej za duben-květen 37—28.: Pohotové k vané sboží 16:00 aš 16.20.

6+
K nastávajícímu

'jJurmínmu'obďobi
doveltji si své

MastaHslo kop obnášející zásoby
BF různých"G

ce nejlépe doporuěšti

a nabízímzvláštěz listnatých dřevin ná
slodvjícídrahy k objednávkám„ve velkém“

a seo:

| + J, 2 a Sročal.Boučkv, 8, 4, 5 a Groční.
Dov bky, 1, 2 a Sroční
Javory, 1, 3 a Sročaí.
Javor kalifornský, 1 ročal
Kaštany divoké, 1 a Zročaí.
Kaštany Jedlé, | a Zroční.
Ořechy vlašské, 2—broční.
Jasney, 1, 2. 5 a úročul.
Doubky americké ósrvené.
Lípy malolisté.

| Lípy velkolisté.Jilmy různé, I—4ročal.
Olší bílem, 2 a Sroční.
Olši lepkou, ), 3, 3 a roční.
Hlobhy, 1, 3 a Jročaí.
Javer jasano .
Zimoles tatarský.
Různé druby
Plané růáe aš 3 metry vysoké
Plané 1 a 2roční.
Okrasné keře, 3—10ročaí.
Ovocná pláňata. >
Hracher lesní, iroční ald., jakož

| i růsné johličíny a somona. |

Nejnovějšícenníknalaskavépožádání,
Adrempebdopisy:

Hubert Plhák v Káji,
:pošta Mloholnice,Morava.
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ZásylkydevšechzemíRakouskéříše. pnapotycn"00Spajvopauodop-vw

Mimomnohojinýchdostalosemně vzácného

rv odp Boně „Zemědělskérady prokrálovetvév e“.



Cohníky na pošáĎ
déní franke. :

Navštívenký
od 60 kr. výše nabízí

latysí hnát
vjHradci Král.

Výhodná koupě.
Právovárečný dům č. p. 81 v Dobrušce ma

náměstí prodá se dobrovolnou drašbou
dne 7. května1905.

Dražba konáse vDobrušcesa podmínek
velmi příznivých.

doměnachází se poleta s obratem50.000
do roka osovaný závoduzemářský «

odběrateli,rovněš1 hostimocvzorně
ý s výtečnoulednicí vše s boha

tým inventářem.
Cena16000zl čekásepolovicínaleta. Bližší

podmínkyv kancelářip. dra. AlfredaIBudelís,
advokáta v HradciKrálové a mimoal ck okr.
soud na u porkmistrovského úřadu tam

= trojí
hnací řemeny

1vro hpvAN
řemeny k žentourům,

pp. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových
návodů hojný výběr důkledně vydělaných

strojních hnacích řemenů
vevšechčířkéch,jednoduchéi dvojité

OWza cenyvelmimírné.US
Mimoto nabísímtěž krupony, šicí avázací

řemínkyaujišťuji,še posloužímzbožímnejtrvan
livějším s jekosti výborné, jelikož jsem sám vydě- ©
lavatolemkoší | vyrabítelemřemenů.

"V úctě veškeré

Jen Zadrobílek,
košelužskýzávodvKuklezách.

Peněžní obrat za r, 1894 činil 68.898.784 kor. 43 hal,

Prmí záložna ve Vys. Mýté
Saledsna v roce 1964,

dj podružný úřad rakonsko-uberské banky
jímá vkl 4nePA a

Poskytuje půjčky
na směsky, bypothéky a zástavy oonných|“

papir, ©
eskowtuje obohbodnísměnky,

vše za podmínek příznivých.
Ve směnárně

UBSTR

kupuje a prodává všeho druhu oemné papí6
j poj — a valutyco nejvýhodněji. + 7 8

oškoré barsorní zakárky a trazsekos B

obstará co nojpečlivůji. Ea Vše bližší v úřadovnách ve vlastním
doměna král. náměstíústně i písemně.

E neae kÝtě,
pterosta: Jan B. Tůma. Ředitel: Jan Fidler.

v

vSohčabachuuChebu(rČechách), :
4

P. T. učitelům,ředitelůmkůru, hudebnímspol

to
sadilorého C-Hmodel, od

arinety ze dřevagrenedřie

6, 8, 12, 14 zl. a výše. — Déle struny a věsliké

kostinejepší.
ohdrží přiměřenouagážku.==

Zevrubné cennikyzdarma a franko.

í mistrně h horao ta 00
Ukázky dobrozdání:

Přijmete mé

S upřímným pozdravem
A. Bartůšek, učitel.

8 úctou
Florian Koutný, nadučitel v Ondraticíchna Mora

. prodáváme
své světoznámé

šumivé Llimonad.
BONBONY.

Zároveň odporučujeme
orientálské cukrovinky

ako: turecký meď. sultánský chléb, mannu, kalvu,
bučuky, terstské řísky a t. d.

T ovárna orientál. eakrovinek A. Maršner
Král Vinohrady, »Plzenka.«

Největší sklad«-elocipcedů
Albert Štourač, Svitavy (Morava).

Novhky pro saisonu1896.ve velkém- výběru.y zdarma. Prodejní podmí co nejpřízni
vější.Záraké1 rd '

Co nejlépe odporučená

semenanejvyšší klíčivosti.
vepěŘTVSnÉJEz 1 záhy K kKo
zl. 1.20.Jetel $ Ko 86 kr. Jetel letní netí
tam na jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmiva Ko79 kr.
Travní semene k zakládáníluk Ko 86 kr.
DOMONO, pravá Oba a, žlutá, kulatá Ko 40 kr.

OIMamathkkaKo 46 kr. kopa oskrovka pravá bíláKo 40 kr. Wedaice čicok ice Kozl. 1.20 nabízí franco
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS, SGHALER,
obchodník v EClutovech,

Čechy.
Loenisemena: SmrkovéKozi.2.50,mMeděinové
Ko zi. 2.80,Černá borovice Kosl. 3.6o,bílá boro
wlee Ko zl 3.60, agat Ko 60 kr., Ko55 kr.,

|dle Ko6o kr. Semena k zuletoní školek bo
hruščkové Ko zl. 2.40, jabikové Ko zl. 2.80. Se

Hořělce Ko26 kr. ketemem Kemk ohank ke
25 kr. wek téchto semen, jakož i výtečného letního
jetele 10 Kona korec do fchce zoraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světosnámé a velmi oblíbené ICja=

tovské „ co nejlepěťokrasa do oken pokojů a
zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 12 barvách pro pěstění
v hrncích zl. 2.50. Ty samé pro zahrady zl. 2.60. e

sž3 metryvy t3kusůal. 12vc
řech barvách, bílé, žluté, tmavočervené a růžové. Ty samé
1 metr vysoké pro pěstění v hracích zl. 4.650. ky

pro pěstění do zahrad ve 13 barvách zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele. Zásilky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem protivšem mrarům a nepohodám.

Pánim předsteveným obcí a kospodářkých s ,jakož +obchodníkůmpřivětšáodebírceceny rvldštní.
Vzorky na ctěnou žádost zdarma a franko. Jednatel na ven
kové, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi

u přodeji a ke koupi semen u mase přijme.

Největší skladšicích strojů
původních i všech různých soustav

Albert Štourač, Svitavy (Morava).
Zároka 6 roků. Cenníky zdarma. Podmínky pla

|

tební velmi mírné.

h

Národohospodářská hlídka..
Zemská pojišťovnastarobní.

Počátkem dubna zahájil v Praze svou Ba
dějnou Činnosť zemský pojišťovací fond císaře
Frantiáka Josefa I. Ustav tento může se státi

fm a proto podáváme o jeho
podrobnosti:

K oslavě 40letého panování císaře a krále
našeho asnesl se r. 1888. sněm království českého
založiti zemský pojišťovací ústav, při němž by si
osoby, přináležející ke třídám nemajetným neb

málo majetným, mohli pojistití propřípad stáříbezpečné doživotní důchody. K tomu účeln zřízem
Zemský pojišťovací fond c Františka JosefaL,
jemuž věnovalo království české 500.000 zl.; do
bročinnými příspěvky města Prahy, četných okresů
a obcí i lidumilných soukromníků vzrostl obnos
ten do konce roka 1894, na 668.108 zl. Tímto
jměním základním ručí se za všecky závazky
ústavů a z droků jeho budou hraženy uprávní ná
klady, tak že pojištěnci nebudou oa ně nie při
spívati a správa pojištěných kapitálů bude vodena
zdarma. Pojištěn může býti každý, náležející k ne
majetným neb málo majetným třídám, má-li v ně
jaké obci království Českého domovské právo a
v některé re zemí předlitavských své bydliště.

Mezi příslušníky nemajetných neb málo ma
jetných tříd se počítají: majitelé polních hospo
dářství středních a malých, domkaři; živnostníci
(řemeslníci a maloobohodníci), úředníci veřejní a
soukromí v nejnižších a středních stupních služného
(kamž náležejí i učitelé a učitelky), služebníci,
čeleď, tovaryši, učňové, ženy a déti váech zde
uvedených orii osob. Osoby řečené mohou

se buď samy vlastními vklady pojístiti neb meboubýti pojištěny od jiných osob.
Zvláště se doporoučí, aby rolníci, dělníci a

čeleď ještě v mladších letech hleděli sobě vydat
nějšími vklady pro stáří důchod pojístiti. Ten
vklad poskytuje totiž důchod tím větší, čím de

jet doba mezi počátkem vkládání a okamžikem,dy má začít z něho plynouti důchod.
Rolník, který by se rád uvaroval trpkého

často osudu
zbaví těžké buvýměnkářského, tím dokonaleji seoucí starosti, čím dříve se postará
pravidelnými neb příležitostnými úsporami o poji

štění ddkrovýeký pojišťovací fond pojišťuje důchod
doživotní, které se stanou splatnými, dokoná -li
pojištěný aspoň DBĎ.rok svého věku. Kdo sám se
pojíšťuje, má na vůli ustanoviti si, kterým rokem
svého věku důchod bráti počne a čím později tek
učiní, tím bude ten důchod větší. Pojišťuje-li ně
kdo jinou osobu, může hned při vkladu ustano
viti, od kterého roku jejího věku má se jí důchod
vypláceti. Pojištění m se státi buď tak, žo
mají všecky vklady i a úroky stráveny býti dů
chodydoživotními—což se nasývápojištěním

bez výhrady © nebo si může vkladatel vybraditi, aby vkladysamy byly zachovány a po
smrti pojištěného byly navráceny dědicům poji
štěného nebo jiné osobě. Tomuto druhému způ
sobuříká se pojištění s výhradou kajpi
tálu. Při pojištění poslednímjest ovšem roční
důchod vždy příměřeněmenší.

Rovněž jest možno, aby táž osoba učinila
jeden nebo vícevkladů s výhradou a jiný nebo
více vkladů bez výhrady. Tak n. p.:

Rolník 48letý — chtěje sebe a svou maz
želku zbaviti pro dobu, až přijdou ma výměnek,
aspoň z části závislosti na nástupcích — složí pro
sebe 600 zl. na důchod, jenž má jíti od jeho 60.

roku, a to s výhradou; Po svou manželku, o Olet mladší, složí rovněž zl. na důchod, počí
nající jejím 65. rokem, ale bez výbrady důchodu,

a bráti po muž 48 zl. 60 kr., jeho manželka76zl.50kr. ročněa posmrti mužověpřipadne
jí jeho vklad 500 zl.

Pojištění na důchod doživotaí, který by či
nilvíce než360 zl. ročné,není utéto pojišťovny
možné.

Kdyby pojištěný v době, kdy jest oprávněn
roční důchod požadovati, viděl, že by jeho pro
spěchům lépe hovělo, aby místo doživotních dů
chodů dostal hned na ruku celý kapitál, může
zatádati, aby mu tento kapitál místo důchodů byl
vyplácen. O žádostech takových rozhoduje zemský
výbor, který dříve vyslechne domovskou obec
dotčeného pojištěnce. V případech, kde by poji
štěný důchod činil méně než 12 zl. ročně, vyplatí
se vždy jen příslušný kapitál.

Pojistil-li se někdo «e výhradou kapitálu a
později by chtěl — místo zachování vkladů po
jístoých pro dědice — raději sobě důchod zvýšiti,
může se výhrady vzdáti; musí to ale ohlásiti
dříve, než se počaly důchody bráti.

Pravidelné vklady pojišťovací není nutno či
niti; každý může libovolně vkládati, kdy chce a

vědy učiněny v celých zlatých r. m. Každým
vkladem uzavírá 80 nová smlouva, která dává ná
rok na příměřený důchod, pokaždé tedy ue vy
počte se zřetelem na stáří pojištěncovo, jaký dů
chod vypadne z tohoto vkladu od toho roku stáří
pojištěncova, od kterého aplatnosť důchodů má
započíti.

Stáří pojištěného v čas každého vkladu počítá
ee při tom tak, že rok života přes polovic doko



nazýbeřořboa údlýjípleš“54VhéMdÁHneš
ehledí.

AI nkohody.keré se stlly eplahýai; vyplánojí

ního játě pojištěncora,.že pojlškáný
vdámspatnaj jestnaživu.Dokáže-li pojištěný,že se stal pro

neb dušerníneduh k Řikutrvajenespě ilým
dříve,nežli sedožil 56roků, může mu býti

ukázán dožirobní důchod ihned, ovšemdůchodpřiměřeně nižší.

Jelikož by však. takovýmto| oře k výdělku nezpůsobilým dostalo se důchodu příliš níz

kého, může jim zemskývýb: — jsuuli tu okolnosti nvážení hodné — důchod ti ze

boniikačního, kterýž usnesením sněmu fe dne
1. 1695 prozatím utvořen byl samou 0000.21zlováto nadlepšení důchodů mají však

místo vzhledem k důchodům, které se zak lají
jistných vkladech již alespoň pu 5 let odvá

děnýc b ve prospěch dotčenéhopojištěnéhoústavu.Kdyby pojištěný žádati chtěl místo důchodu,
čtěného dle pravidla výše řečeného, výplatu

měřeného kapitálu, může mu býti v tomto pří»

padě ihned v„placen avšak bez všeho zvýšení.
z fondu bo Kano, kteráž povoliti se může

toliko, kdyžse žádá ně A roviká,buvedeného vylíčení vysv zemský

pojišť. fond císaře Františka Josefa I poakytajepojištěncům značných výhod

Vedle uvedených, výhod- r 1. AtÉ udájena pojištěnýc ých aprá p .
neváže ne kdo kpravidelným vkladům,

poskytuje možnosťnadlepšení důchoduse stali předčasnék výdělku nespůso ýmí me
pojištěným

a na vklady,po

nné může.býti v na exekuce; |
„od pojišťěných. n nonU žádány ni-.jakédoplatky, kddybyne Časem akásslo, žebyly.

důchody dle schrálaných sazeb ústavu pro pojištěné vyměřeny vysoko;
c) všeliké kapitály, pocházející s vkladů po

Jisených musí ústavdle přísného předpisu stanov,sněmem schválených, jen takovým způsobem ulo

so těleE penějest „Přočenekhpro
© zPo řebytků správních mohou se svolením

al.n připsánybýtičástkyku nesflenívkladů
po,

2 vkladatelá,jichž Vkladytv

„obou —měr jé sbi—vypo

mohou na Svépojistk y obdržeti un jišťovnyzá
půjčky až do ĎO procent svých dů s výhraučiněných, pokud tyto vklady trvají při ústavu

nejméně 3 fata: zápůjčky poskytují 80 na 1 rokohon býtidvakrát na stejnou ibůtuprodlouženy,
Přihlášky pojišťovací přijímá kancelář ústavu

v Prate (IIT., budova sněmovní) aneb jednatelství,

Která jsou zříženav ocho při všech ústavechženských, jednak byla ocbotně převzata četnými
okresními výbory .aradami městskými. Při každé

HMášce třeba ndati: stáří, příslušnost a stav;

ále, žádá-li 80pojjišťání s výhradou neb bezvý.hrady. Byla-li přihláška přijata, vydá se pojiště

nému ah listina pojišťovací," případnětéž
„výhradovýlitnáabrika dražební. Vevýohodníeh
Čechách "oblášony jsou pro nejbližší dobu následující
draYby: V Humpolci: usedlost č.41 v Kališti, 18. května
12. červita — V' Dolních Hratovicích: u-sedlost: čís. 7. v
Hořejší Lhotě (8136 21), 25 května, 28. června. — V
Náchodě: dům č. 221. v Červeném Kostelci, 17. května,
24. čer — V Parénbicích: polovice domku ve Vo
střešenech 5. června, 5. červenaa. — V Ústí n. Orl.:
mlýn č. £. v Bezpráyj, A. května, 6. června.:

. „. V „ioTržní zprávy.
« " WHradot:Králové, dne 6. dubna. Znamenal
001Hekfeléte plenice sl. 5.60' 086.15, žita 4.85aš 4.90

jm W. 480 :až 5.00, ovra 2.70 uš 2.96, proso akak 9.00. vikov zl. 4.40 až 5.26, hrách 7.50 - 8.00,
do%y zl. 8.50až 11.00, jáhly 1000 zL aš00.00, kroepy
21.8.00 st 21.09, brambory zl. 1.40 až 2.00, jetelovéba
mafníhka červeného zl, 40.00 až 50.00, jetelového ne
mfrha bílého zj. 00.00 tž 9000. mák <!. 11.50 až 13.00,
jměné sechemo z). 4.00 až 1000, 100 kg. žitných otrub
a). 5.50, pěsničných otrub al. 8.00 1 kg. mázla čerstvého
zl. 0.90 sž 1.00, sádla vepřového zl. 00.78 až 00.80
tvarohu zL 0014 aš 00.16, t vejee 3), kr.

V Poděbradech, dne 10. dubna 1836. Jeden
hl. pšeniog od 21.5.70 až 6-00, žita od zl 4.70aš do
8.00, ječmenaod al. 4.50až 4.70, ovsa od sl 330 až
3.50, hrachu st. 3.00 až 1000, čočkyod zl. 16.00 oč
18.00, vikve od sl. 6.50 sš 6.00, bramborů sl. 160až
1.70, 1 kg. máslaod al 0.86 až 0.90.

V Nymburce dne 11. dubna. HI.plenicesl.
5.80 ná 6.00, žita sl. 4.70 až 5.98, ječmene al. 4.80 až
5.00» oves a, 2.80 až 8.10, vikvaal. 0,— až 0.—,čočky
si. ©.— až 0.—. bramborů 1.80 až 3. —

Z Vysokého Mýta 12. dubna. Ze bektolitr
pšenice sl. 6.80—6.10, žita zl. 4.60—6.—, ječmen ul.
4.50— 4.80, ovsa sl 2.80— 850, jahel sl. 10.00, hrachu
zl. 8-00,čodky sl. 16.0, vikve sl. 4.60, bramborů sl 1.90,
100 bg. sena sl. 3.00, 100 kg. slámy dlouhé 31, 1.60,
100 kg. slámy krátké 21.1.20, 1 m dříví tvrdéhozl 4. 20,
měkkého al. 3.80, 1 kg. másla zl. 1.—.
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obsadí pražatímně ne rok

Záložnav Hradci Kr4l0v8
s ročním alažným 1000 al. Žadatelé, kteří nepře

kročili 85. rok věku sWébo,podejtež dodlaní,rmt. r. žádosti své, opa opisy sv
réž se však vracati udou, © loarovánt"vyákvyšší

lošně, spořitelně nebY peněžním ústava vůbet,

8podotknatim, kdy by nejdříve .nastoupiti mohli.
vobách přeměníse místo nadetnitímníjí pe kvenářkamipo 100 zl;

kauce v každém pří rovpá se slušnému..
V Hradci Krále +18. dubna 1895.

Záložnav Hradei Králové
8. E. Telman, | des.A.„Komárok, |kovtrolor.
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Číslo 6.ko
První máj.

(K oslavě „dělnického svátka.“)

Dle básníka býval to lásky čas, z vůle
socialistů je to čas nelásky a nemilosti proje
vované hlučně a hlomozivě, hromadně a de
monstrativně dnešní společnosti | Dělnickým
svátkem se to jmenuje a je to znesvěcováním
vznešených snah obnovení společnosti, po
zlepšení stavu dělnictva, Po pět let už alaví

„se ten „avátek“, při němž sice sociální demo
kraté svátečně se baví a zahálejí, ale že by
takovýmito projevy polepšilyse někdy trudné
poměry dělnického lidu, o tom ani řeči býti
nemůže.

. Ale „dělnický svátek“ přišel do mody a
jak jde socialistický kroj, tak strojí se již
veliká část dělnictva. Se všech stran už se
sdělají podrobnosti, jak kde bude letos vypa
dati modní ta zábava dělnická, listy sociali
stické jásají již předem a blásají, že letošní

první máj bade svědkem nebývalých dosudemonstrací pro všeobecné hlasovací práva.

Nebude tedy snad v předvečerprvního májeod místa, kdyš to podáme několik zběžných,
povšechných črt o socialismu.

Mi Social amok jevilose jiš ve teD06 na tě, Lykurg ve nejdříve
tlumočili opravné snah noo Zaěné je
také socislní soustava Platonova,jež však u

Atbeňanů nedošla ohlasu. Lykaurgi Plato jsšadovali odstranění soukromého majetku. Též
ul vznikl socialní k lemus násled

kom hromaděníbobatetvíry piišick-a
ochuzování tříd středních.

Ve středověku nalézáme též mnohé, ač
ne všechny, zásady socialismu moderního ze
jmena n různých sekt a kacířů, na př. u Val
denských. I meši radikální Táborité zamítli
řády občanská, roadělení obyvatelstva ve stavy
a majetek toakromý. Rovnéč ve spisech Petra
Chelčického nacházíme mázory socialistické.
Na začátku novověku veliký vliv na lid mělo
učení Latrovo. V Německa povstaly bouře lidu
za bouří, velikáčásť jich měla ráz sociální a

byly (en s velikým krveprolitím potlačeny.eliký vliv na rozšíření a zdokosalení
tohoto podvratného učení měla i francouzská
revoluce a její předchůdce Roussenu | Tehdy
zavrhován soukromý majetek, veřejně prohla

E -= = „

»FPíÍeněotroka.«
(Pokračořásí.)

Čo jsou Písně otroka? Písně otroka jsou
sbírka 23 básniček, ve kterých (asi v 1500 řádků)
»starý rábr, »otrok, jebož vaz se již chýlí a jenž
má na skréni již vlas bflý« sloty našeho, téměř
nejznamenitějšího básníke, Svatopluka Čecha opě
vuje »bratrům rabům« hřozný stav poroby, ve
které jsou, a hroznou vzpouru a booři, kterou
mejí podniknouti společně proti svým škůdcům,
sby dospěli ku blabé avobodě. Jako má pěvec
jména rozličná, tak i jebo bratři rabové mají
jménarozličná; jmeaujísg »národotrokůe, »loutka
Cisí zvůlce, sjejichž Čest jesl v pospas každémus,
»zástup skotu bičem štvanýe, rlaj bez prátas,
»bídné stádos, »bcz vůle, bez práva, bez ochrany«
=- jak ovisma věc sama šádá — opro něž nebe

otrok, rab a pod. opakují se v těchto 1500 řádků
asi stokráte:“ ——

—- smutnou trudaou skutečnost (I—>XIIL);
v druhé části zalétá myslí svou do života ideal

vidí svobodu, a do dob „minulých,kde sažil
svobody (XIV, s XV.); ve třetí části udává pro
středek, který přivede »národ otroků« ku svobodě

líčí přítomnost, ve druhé minulost a ve
třetíbudoucnost, nebosrozumitelaěji:V prvé

-—
a

—m

šován komunismus a myšlénky ty nalezly v
třídě pracojící hojného ohlasu a ochotného
přijetí. Za Robespierra, Saint Justa a j, kteří
rozvratné nauky veřejně hlásali, propuklysnahy
socialistické již v plné síle; krvežíznivá luza
byla na útraty státu živena a nezabývala se
ničím, než-li vražděním, udavačstvím, násil
nostmí a mrzkostmi všeho druhu. Ještě po
smrti Robespierrově a jeho soudrahů zamý
šlela násilným převratem domoci se vlády, ale
Napoleon učinil jí rázným zakročením konec.
Od té doby vystapovali mnozí a mnozí se
avými naukami socialními, jako Saint Simon,
August Comte, Proudhon, Michal Bakunin a j.
V bouřlivém roce 1848. hrály snahy sociali
stické důležitou již roli, zvláště v Paříži.
Tehdy smutně proslul Lonis Blanc, který zá
sady své též ve skutek uvésti se snažil. Po
věstny jsou jeho veřejné pracovny vydržované
státem, které se však při provádění neosvěd
čily. A když hnatí dělnické obecný pořádek
čím dále tím více ohrožovalo, Cavaigaac ná
slín je potlačil. Drahé, mnohem krvavější

Povetání ve Francii r. 1871.mělo ráz výstředněomunisticko sociální; jaké zločiny, často nej
boršího druhu, byly tehdy páchány, jest dosad
ještě v dobré paměti. Bylotéž s velikým krve
prolitím potlačeno. Sociálního houtí v Ně
meoku, Rakouska, Švýcarsku hlavní původ
cové jsou Lassalie, Karel Marx a jich násled.
níci Bebel, Liebknecht a j. Cestu k soci
alismu vědecky probíranému upravil jim Kare)
Rodtertus, který byl v roce 1848.v Prusku
ministrem orby. Myšlének a náhledů jeho po

ušivali-a je dle rosváději Laasale a Marx.
Laseale první vyzval dělníky r. 1863, aby se

spojili a pomocí všeobecného práva hlasovacího, sa něž jest jim v prvéřadě bojovati,
smažilise snahy socialistické uskutečnit Dů
ležitým činitelem u demokratického socialismu
byl „ který ve svém spise „Kapitál“, kdež
uveřejněny jsou jeho socialistické myšlénky,
snaží se dokázati nespravedlivé majetnictví
jmění. Marx sloučil též všechny sociálně demo
kratické strany v pevný celek proti nynějšímu
řádu společenskému. Konány také mnobé sjes
dy, na nichž programy socialistů všech barev
a odstínů byly předkládány a projednávány.
V Německu u všech zemích západoevropských,
zejmena v Belgii pronikla již sociální demo
kracie do šíře i hloubi, nejen v parlamentech,=
části »zpěvný druh« poučuje »bratry raby«, ozá

ve druhé části čím byli ave třetí části,čím

Nejprv proti škůdců tlaku
všech se svorně vzepni šij,
v jednom hustém, burném mraku
všech nás hněv a vzdor se slij,
v jeden příboj srazme plece,
zlomit pruty rabské klece —

čili učiní-li proti svým pánům obecnou vzpouru,také budou.
Část 1.

1. Sbor zmořených otroků hoví si pod pal
mami ve svitu lůny, aa strážce jejich spí po ho
dech. Volají »zpěvného druha«, aby jim zpíval
písně, které se rodí v jeho hlavě, Kaádý prosí po
svém spůsobu. Mladé otrokyni má zpívati o kvě

lii dívčí zraky, jinému mé přednésti něco žertov
ného a stařec si konečně přeje, aby mu opěvoval
nějaký hrdinský skutek, Avšak pěvec nechce zpí
vati ani o květech, ani o kráse děv, ani o hrdio
ských skutcích, nýbrž bude pěti plané, »které táh
nou duší jebo ubohou, jako bouře jek a rachot
mračící se oblohoua, »ve kterých jest slyšet zubů
skřipot, ston a vzdechy, řinkot. pout« čili bude
jim opěvovati jejich a svůj bídný stav poroby.
Ačkoliv jest tento stav všem přítomným zcela
známý, ač jest všem otrokům »pouta zvuk hud
bou všední«, přece jsou s návrhem pěvce raba
spokojeni, badou ho poslouchati, avšak prosí bo
sjen hlas přitlum, panstvo spící, strážce s bičem

ale také v městských radách a zastapitelstvech
obecních zasedají již četní socialisté.

U nás také již dávno neplatí slova Gi
skrova, že u Podmoklí přestávásociální otázka,
také v českých zemích hnutísocialistické roste,
sílí a šíří se víc a více tak, že letošní první
máj měl by již vážným býti napomenutím k
obraně pro všecky, kdo chtějí ne násilný pře
vrat, ale pokojný rozvoj naší společnosti.

. *
o

Po celé věky znamenal první máj zejmena
ve vlasti naší nejblažší měsíc v roce, třebas
že ne nejštědřejší. Avšak zlý duch našeptal
štváčům, kteří lidstva pokoje alásky nepřejou,
že to tak krásně jíti nemůže, a podařilo se mu,
že člověčenstvu první máj byl — pokažen, že
sladký pocit, jaký je druhdy následkem zaniklé
zimy a nadcházejícího jara pronikal, lidstvo
samo nahradilo si hrůzou a nenávistí, vrcho
Jícími ve vševbecné nedůvěře.

A dobromyslné dělnictvo namnoze po
skytlo slachu štváčům zlého ducha a zapomí
najíc, že každý člověk, pán nepán, musí pra
covat, pak-li ehce jíst, začalo sebe jediné
pokládati za pracajícího činitele. Velká čásť
dělniotva, svedena Ižemi zlého ducha, upadla
do bludů, kterými od nepaměti lidstvo proná
sleduje příšerný Ahasver a věřila, že nikdo
jiný na světě nic nedělá, jenom ten, kdo
vlastně druhému jako dělník po
máhá. A ihned začala na všechny ostatní
společenské třídy sočit a sama sobě a drahům
ze svých kruhů, kteří lepšího postavení během
doby. domoci se mohou, cestu k tomu — za
hrašovat.

„My dělnici“, „Práci čest“ atd. sačalo na
všech stranách hlučeti a dělnictvo samo ná
aledkem klamného učení lidstva nepřátelského
zlého ducha dobrovolně začalo se od ostatní
společnosti oddělovat, vyhroževat jí, etrašit
ji a prohlašovat se za prvního čínitele, s nímž
se počítati musí.

My ovšem přiznáváme, že jsou u nás
mnozí chlebodárci, kteří ze svého nekřesťan
ského stanoviska také se svým dělníkem ne
křesťansky obchodně zacházejí, kteří ho vyko
řisťají. Avšak jednotlivé případy nelze gene
ralisovat a neštěstím je pro dělnictvo, pokud
jedovatému učení zlého ducha lidstva, sluchu
dalo.

—Ěě———— == ————]

neprobud«. Má sice zpívati, ale jen tiše, aby pánů
e jejich biřiců neprobudil, - .

2. Kdvž se takto usnesli, o čem se bude
zpívati, prosí pěvec rab o osvícení; básníci pra
videlně vzývají bohyné svého umění, Musy, aby
jich osvítily a vštípily jim myšlénky dobré; avšak
pěvec otrok volá bouři, oheň, vichřici a žádá, aby
vyburcovaly jeho struny z líného snu a z těžké
mdloby. Jeho písaé se prý nezrodily v nějaké
hlavě učesané, také bo k nim nerozehřálo srdee
děvy, nýbrž zrodily se ve hlavě utýrané,

»když pod zpupné pěsti ranou
krví zarděla se líce.

Ztodily se v dobách zlých, hdyž viděl, jak
násilník mučí dav jeho bratří. když marně skří
pal zuby, a biřic hrubý »z naších muk si tropí
smíche. Ví, že se nedočká vděku, že mu mnozí
řeknou, že básník nemá ani opěvovati skřeku
otrockého, nýbrž že má opévovati předměty krás
nější a vznešenější —

»Ale volně
kterak vzjétat v oblbbu,
na prsou když cítíš bolně
těžkou noční mátohu«,

3. Na to, abychom věděli podrobně, kdo
jest vlastně pěvec Písní otroka, následuje jeho
krátký životopis. Jest syn rodičů otroků setro
kem jest zplozen, otrokyní zrozen«,jeho ukolébavkou
nebyly milé písně, nýbrž racbocení pout, které
nosil otec i matka — »pouta chřest«. Sotva vy
rostl v juna, hned zotročili také jeho a učili bo
žíti po otrocku; učil se pánům hluboce se kořiti,

ano líb.ti důtky, kterými ho jeho kat bil:



bledí
sevřel hejtěžšími poďky a okovy

je potom ve stávu tol polážil v podnož +
plutokracií. 5 3 s

Ukážeme to, dovodíme ty snahy.
Zlý duch pronásleduje lidstvo jiš od naj

star ších dol, kam paměť lidská sabá, vlévaje
v srdce jedněch závisť a nenávist ke drubým,
dlé mínění prvních prý šťastnějším Zlý duch
vjé vá v duši lidskon neustále nespokojenost
A pak tu ubohou, která ve své křebkosti otrav

- ným vlivěm jeho podlehne, mrská škorpiony
nejdivějších a nejnešťastnějších vášní a bludů.

. Neni horšího pomyšlení, jež se v blavé
lidské zroditi může, jako když se začne někdo
přeceňovati a jiné jme se podceňovati v do
mnění, že za ně a pro ně pracuje, že je živí.
Pomyšlení to jest jed, kterým zahyne každý,
v čí hlavě imtsta nalezl.

Známe tu starou báji, jak druhdy ve sta
rém latinském Rímě onen lidstvu nepřátelský
zlý duch sluchu došel v lidu drobném, který
náhle zpyšněv, město opustil a odebral se na
svatou boru, kde se utábořil čekaje, co si
bez něho Rím a ostatní spoluobčané — počnou.

jm ovšem že zůstal stát na svém místě,
ale za zbloudilými vydal se na svatou horu
vlastenecký mudrc jménem Menenius Agrippa
a nikoli blýsknavou řečí, ale prostou bájkou
zpyšnělý, zlým duchem zmatený lid tak po
krotil, že se ihned tiše a zabanben vrátil zpět
ke svým zaměstnáním

A která to byla bájka? Menenius Agrippa
lidu vypravoval: .

Byl živ člověk zdravý. Ale žaludek jeho
náhle shrdl, že prý ostataí údy živiti více ne
bude. Nechtěl proto od nich přijímati a pro
ně stravovati potravu. A uúásledek? Ostatní
údové seslábli a ovšem první začal hynouti
sám žaludek.

Ostatně bájka tato jest tak obecně zná

mou, že ji ani opakovati nemusíme, ač neškodi,když se dnes zlým dachem otrávený náš lid
začne stěhovati na svatou hora, když z prv
ního máje, dne a času lásky začne činiti den
vyhrůžek a vzdorn, každému z dobrých těch

našich pracovníků bájka ta seopakujeVěra že za let posléze minulých dělnictvo
sobě i všem jiným spoluobčanům radosť prv
ního máje zmařilo, zbytečně zkazílo, při čemž
ei nijak a v ničem — nepolepšilo.

Požadavky dělnictva ovšem že sluší re
ktovati zo atran všech, společnost jest po

Bna stesky jeho vyslechnouti a uvášiti, avšak
společnost není povinna dáti se terrorisovati,

ti si vyhrožovati. A to tím méně, když čeho
se dělnictvo domáhá, jest vlastač zpátečniotvím,
Jest dvojsečným mečem, kterýmě zraňuje děl
mjotvo především samo sebe.

Když domáhá se zvýšení mzdy, kde vý
dělkové poměry.chlebodárce to umožňují, tu
zajisté nikdo nebude proti tomu nejmenšího
namítati. Když však začne stávkovat, když
začne výrobu zdražovat, co činí?

Však to rozvážní činitelové v dělniotva
dávno vědí, co stávky ve vlasti naší dovedly
a spůsobily. Pýcha předchází pád! Celá řada

růmyslových odvětví následkem domýšlivého
ednání dělnictva byla zničena a jen se ohléd

něme kolem sebe, kolik řemeslníků a kolik
od továrníchdělníků po h ná
deničí, živoří a hyne.

učil jsem se shýbat
nízko váz a líbat
důtky svého kata.

Tak ubožák rostl mezi bratry raby a sestrami
otrokyněmi a, kamkoliv pohlédl, všude viděl
»s hanbou, bněvem, bolem« národ otroků. To
muto otroctví si tak zvykl, otroctví ho tak akrz
ne skrz proniklo, že j kdyš chtěl básniti, mísil
se v béseň jeho rachot pout. Avlsk časem přece
pohlédldo ciziny »za les, za vody«, do
mnívaje se, že tam jest národ svobodný, který
pomůže ku svobodě také lidu jeho. Ale tyto
všecky naděje byly marné, rok šel za rokem, pě
vec čeká na svobodu darmo, zemře otrokem. Již
jest stářím schoutý, jiš má vlasy bílé a proto

běduje:
vím, že ruce spjaté
nestřesou jho klaté,
že má pouta se mnou
v hrobě spočinou.

Jest tedy pěvcem Písní otroka člověk,který
votroctví se narodil, votroctví žil, po svobodě
marně toužil a, jak vidí, v otroctví také zemře.

. Jako popsal pěvec sebe, tak popisuje
také ty, jejichž trudnou přítomnost líčí; nejprve
mluví © tomto národu rabů vůbec, pak © jeho
jednotlivých třídách. Sbor otroků slyší podvečer
tajemný zpěv duchů, dávných obyvatelů země
národa otroků. Dle výkladu pěvce raba pějí tito
duchové takto: Byli jsme národem volným, pa
třila nám tato zem, vzdělávali jsme svou půdu
pro sebe a vedli jsme vítězné války. Měli jsme

kt
"blahé "nes Šjanosti Nj. |
pramen jeho výdělku| al jelynul,abyr sogsedaí sem oku

í
réntůrosvílše voelýzlatod
-| Zajistá Ze se nám rozumí, jak jdot: naší

dělníci agentům Ahasverovým na lep. Á děl

je stávky —zavedly.

práce. A ku podivu, je mnozí" „avobodo“

posilují.Neníťpod českýmneba 's pá taě
nějšího a pro badoucnosťčlověka nebez
pečnějšíhopožadavkunad tento

' jadrePo jehopilnémumužibylody v latech nejlepší jebo sily vlagtně. tb rár:
něno, aby si vyděla tolik,kolik mu Svděletí
dovednost a píle připouští Vědyť-omezení
pracovní doby by polovici našeho dělnictva
ožebračilo, ochudlo a co více, znesnadnilo a
stížilo. ne-li dokonce znemožnilo by mu ne
unavným přičiněním pomoci si a dojíti k
tomu, aby tisícové ze řad dělnictva mohli se
státi samostatnými.

Neníťf na světě většího otroctví,
jako bybylototo, když by sečlověku

oroučelo, mnoho-li sismí vydělati,
jak dlouho totiž smf pracovatil To
přece si žádný rozůmný a svobodoý mož před
pisovati nedá.

Omezení toto by se hodilo jenom do krámu
zištným kapitalistům, kteří by pak v budkách
kolem svých závodů chovali sta nevolníků,
již by jim za nezbytné sousto určitý čas pra
covali, jako stroj pouhý bez naděje a možnosti,
aby se pílí, přičiněním a dovedností svou,
která by jim umožnila něco si zahospodařiti,
mohli vyšinouti výše, jako se děje nyní, kdy
máme sta příkladů, jak se z dělníků stali páni,
a když ne z dělníků, tedy z jejich dětí, což
jen svoboda práce umožnila.
7 A0 tuto svoboda práce se ohce dělnictvo

samo oloupiti, chce státi se od hodiny do ho
diny pracujícím strojem, v němž nemůže nikdo
nijak vyniknoati. nijak své schopnosti a dobré
vlastnosti ku platnosti přivésti. *

© tom by mělo naše dělnictvo přemýšleti
a potom by mělo pátrati, 6 jsou ty pra
meny, 2 nichž mu agenti alého docha lidstva
píti dávají. 1

Zdravé a správné nejsou, neboť ne
obsabují té nejmenší, nýbrž pouze nenávist á
zásady, jež dělnictvo mohou dovésti jenom k
největší porobě ©. ve hrosné otréctví, či v bez
příkladnou dnes odvislost ©

Na to dělnictvo při příležitosti prvního
máje upozorniti třeba, že je zJým daochem
olapováno o víru, o Bobai nebe, o národoost,
o lásku k bližnímu ae tím o nárok na ni, še
jest vedeno, aby 60 stalo nevolníkem a malo
mocným strojem v rakou lidí, kteří křesťansky
nesmýšlí. :

Jen ať si naše dělojetvo.rozváží, k čemu
ho ve dnešních dnech různí agenti nabádají;
ať si to rozváší ve stavu stříslivém a se sře
ním na své rodiny B jejich blaho a pak sa
isté každý uzná, že bnán jest místo ke svo

č — k otroctví ducha i těla, pak dozná,
že se má státi materiálem spolu konkurujících
nekřesťanských boháčů, jakmile zásad bezbož
néhosocialismasepřidrší.-—-—-—

Tolik v předvečer prvního máje, kdy

své statky i svou Česť, avšek v zemi naší nastely
rozličné zmatky a za ty nás stihl hrozný trest.
Cizinec si nás podrobil svou mocí a lstí.

Volnými jsme lidmi byli,
třila ném teto zem — — —

roji vůli, svoje statky
měli jsme i svoji Čest,
nežli našich myslí zmatky,
naše viny stihl trest,
nežli ve prach slávu naši
strhla cizí pěst a lest.

Na to odpovídá sbor otroků: Tomu jest již
dávno. My nyní jsme otroci, do nás smí bušit bez
trestu keždápěsí, co máme, jest hříčkou ledačí
choutky, naše čest jest na pospas každému. Jsme
zástup skotu bičem štvaný, nemáme vůle svo

se jen pro pěna svého, který toho, co mu vydě

připravil ještě těžší pouta a připravil si pro nás

pravdou a křivda nám jest právem, Ani nebe nám
nemůže pomoci, vždyť jsme lájí bez práva, bíd
ným stádem — krátce, jsme otroci. Jest ovšem

ravda, že ohlédneme-li se kolem, vidíme, že jest
jako písku v moři lidí, kteřínásilníkům bídné otroči :

Leč nejtrpčí my pijem' kvas,
všech nesem větší muku:
nám jařmo dvojí bněte vaz
u dvojí pouto ruku.

Jest tedy na světě otroků mnoho, ale tento

měvajsilnice, po. h
BYR: tedy vtipný ví
nemohl přičiulšvý ofec.

k případů. že vnuk jeJde-byl děddělníkam
h vnuk jájslahoa tam,kde dědjm * 3 P MN
"A TakPá. kdyš v němplatí,—zvo

Ď r již-ýček Whceslý -duch Hdstra„omouiti,-aby pajt bludy 'Opojenémudělnictvu
řece,spoetní n'adčněky jeV
stroje zaklel.

„Proto prvnímájnechťje ne. sporuavzdoru, ale Tsky čas!
[

Máme tisíč;
„pénem+ta

robua význam
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Francouzové si chválí nynějšího presidenta
republiky Felixe Faura a proč? Líbí se zvláště
těm bodrým republikánům, že si p. Faure chce
a dovede hráti na vuveréna! Grévy, ten prý nej
raději jen podpisoval dekrety, Caroot byl jen šta
fáží politických stran a Casimir Périer nerozbodným
slabochem, ale Félix Faure chápe prý význam,
důležitost 1 moc svého postavení. Neskrývá prý se
pod zástěrou koželuha žádsý hlupák. Víděti, že
ani v té demokratické republice nemohou zapome
nouti svému presidentovi, že býval koželožským
dělníkem, což by ma vlastně ke ctí mělo počtěno
býti.

Zvláštní potěšení činí Francouzům, že pre
sident Faure užívati hodlá svých práv i nad voj
skem. Tak již předsedal nejvyšší vojenské radě,
což dříve přenecháno ministru války, ač těžce prý
to nesli vysocí, ve službě vojeneké sešedivělí hodno
stáří, že radě jejich předeedal a jednání řídil často
tmlad:k. jednou ten a podruhé zase jiný, neboť vo
Francii, jak známo, ministří rostou jako růže a
o růžemi zuse odkvétají a vadnou.

-Také hodlá president sáčastniti se kr
manévrů osobně s průvodem civilním | vojenským ;
pěšky, na koni i na voze bude sledovati operace

j obdivovati se statečnosti vojínů, těéšiti
je v dobé odpočinku, 8 nimi. hovořiti, je povzbu
zovati, slovem působiti, by jej milovati.

Byl také v Satbonzy dát „s Bohem“ vojí
nům, kteří určení -byli pro výpravu na Madaga
tkar. Hiasem se třesoucím svěřoval jim

česí Prancie ajejí“ r, rozdílelkříže ame
dailo's pravil: -„Nymíj dítky mé, do boje
za Francii“

ms JE 2 00 robí v ed
' Zednáři dobře pozorují; že kato

lekých řeholí jejich soahám, a bledí
je sničit. Odtud schválení lupičského zákona,který
ukládá kougregacím pesprarediivoudaň tak zv.
„s přírůstku“ ve sněmovně puslsaců. Biskupové
obrací se Da procideata, nkasujíce hanebnou ne
upravedlnost zákona, vyslovujíce přásí, by ukázal
svoupevnouvůlí, býtinestramnýmsoudcemnároda
celého,byužil meci své ve prospěchpráva a

. P. Femre bude míti přiležitost uká
gati,šese nemýlícírkevučíc,še demokraciene

boze od aoberpobeuství viru bte a
se nat. Kéžby00 normýMli,kéž bymohli i

tolíci chwáššti< nového prezidente. 4

národ rabů jest ze všech nějnešťastnější. Jej tísní
dvoje pouto. Všudejinde otrok a-pán jsou sy
nové téhož národa a mluví týmž jazykem,avšak
nad námi vládne cizinec © poroučí nám
cizím.

Však jiná plať v prach šlepe nás,
nám leje v cisím svuku; .„proto

všech nejtrpčí m pijem' kvas,všech nesem borší mouku:
nám cizí jařmo hočte vaz
e cizí pouto ruku.

A túžeme-lise, jaké důtkysi pln upleti nasvé otroky? odpovídé pěvec reb: Jsou upleteny
z petestých zmijí a každé zmijí nebo řemenu
dáno jest pěkné jméno. Tyto řemeny se jmenují:

Víra, Právo, z Mrav,Osvěta,Svobode, Pořádek, Lidskost, Pravda,Čtnosť — a pán prý jest
hotov vymyslie si mnoho s brosu nových
ných cet a budě se všemi spokojen a všech užije

jen když pěsť (jeho) jimi vládnout,
cítit je bude (otroků) hěbet,'

o Tedyti Jehichě přítomnost pěvecrab obecněpopisuje, byli dříve národ svobodný; nyní jsou
otroci a pán jejich je mrská důtkami, upletenými
z Víry, Práva, Zryku, Mravu, Osvéty, Svobody,
Pořádko, Lidskosti, Prevdy, CČtnostis jiných; ta
kových otroků jest jsko pírko v moři, ale tento
národ rabů jest ze všech nejnešťastnější, poněvadž
nad ním vlédne cizinec a poněvadž mu rozkazje
řečí cizí.

(Pokračování.)



úfedné "otevření průplava v- kjeřa.- Radikálové,
socialisté i Derouléde boařili proti tomi. Ale
vláda rozbodla se pozvání přijati. Účast tat, bude
mití ráz mezinárodní zdvořílosti a Francie může
prý hrdě vztýčiti hlava vůči nepřátellka svým,
majíc po boku přátele své. Stalo se prý dohod
natí s Ruskem.že obě mocnosti súčnstníse stej
nýmpočtem stejného druhu todí, jimá veleti badou
důstojníci stejnébo sttepně, obě loďátva“sjédou se
na. širém moři a společně vjedou do přístavu
vedle sebe plujíce na znamení solidarity a ochet
nosti ku vzájemné pomoci. Ostatné učiní prý
i cámofnictvo francouzské na bojovného Viléma
mocný dojem. i.

Za tím však vo sněmorně poslanci Lockroy
a de Kerjegen nemilosrdně odkrývali nedostatky
francouzského námořnictva a sněmovna s úzkostí
poslouchala stvrzení jejich slov s úst saztóbo mi
nistra námořnictva, který slíbil všemožně so při
čiňovati o zvýšení a zmobutačaí francovzeké moci
námořské.

Nedůvěřivě pobjíží se ma rozmnožování ná
mořní moci Anglie, která prý se v posledních de
seti letech advojnásobia. Mezi Anglií a Francií
jest stále jakési napjetí. Francousové stěžují si,
že jim Augličané maří jejich úspěchy, ať v Asii, ať
v Evropě, ať v Africe, nyní svláště Madagaskar
dává podnět ku stížnostem Poukazujese na Egypt,
že jej Angličané nechtějí opustit pod záminkou,
že by tam nastala anarchie. Lástyfrancouzské na
zývajíEgypt drubým Elsasket, na něž ruku vztáh
la hrabivá anglie. Jako všude tak i ve Francii
nutno prý zbrojití, zvláště potřebí obnoviti a

vznésti námořnickou moc Francie vzhledem
úsilovnému roznnožování loďatva anglického a

“německého. A tak všude, jak v monarchiích tak
i v republice, věe pohlcuje nenasytný moloch vá
lečného zbrojení.

Číslice vypravují, že Francie jest nemocna
chorobou. která ji vyluču e z řady národů kve
toucích Číslice ty jsou smatné výmluvné:

R. 1890. nebylo války ani epidemie Alidna
test klesla asi o 40.000 obyvatel. Rovačž léta
1891., 1892. mmečí seo úbytky 10.000 a 20.000.
Rozvodů bylo r. 1884. jen 1607, r. 1893. ale již
6.184. Od r. 1884—1890 lze pozorovati úbytek
manželských sňatků i porodů. Ač. r. 1844. čítala
Francie o 9 milionů obyvatelstva více než r. 1816.,
byl počet narozených o 80.000 menší. Od
r. 1860—1869 průměrný počet narozených byl
993.000. V desítiletí 1872—18+2. pouze 940.000;
V období 1887—1893. již jenom 871.000. —
R 1863. čítala úřední statistika 463.791 dítek
manželských a 74.213 nemanželských. R. 1891.
pak čítá 798.110 porodů maaželských a 76.662
nemanželských. Kdežto porodů manželských ubylo
o 65.000, přibylo nemanželských o 2000. Úbytek
tedy jeví se výhradně jen v narození dítek man
želských. Z porodů nemanželských jest celá sed
mina mrtvorozených. Na sjezdu demografickém
v Paříži r. 1878. uznáno, že na 100 mrtvoroze
ných dítek manželských přijde 200 nemanželských,
k čemuž připojil Vertilloa, že to znamená ročně
2000 a 3000 ditkovražd, které oufemisticky jsou
tak (mrtvorozené) pojmenovány. K tomu pozname
nává časopis: „Etudes religiouses:“ Takový trest
přináší bezbožectví národu již zde na zemi; ono
jest příčinou rozpoutanosti mravní, kteráž zase
v zápěti má vzrůst porodů nemanželských, mrtvo
rozených, předčasných úmrtí a následovně i vy
lidňování Francie; dle toho jest šíření atheismu
Jednáním nemravným i nevlasteneckým“.

———————————.——————————a, n

Omeleta admirála Courbeta.
Zvláštní zjev pozorujeme ve Francii. Přese

všecka pronásledování s útisky se strany republi
kánských vlád shledáváme často právě mezi vyso
kými důstojníky francouzskými muže pevaého
přesvědčení náboženského. Mezi takové náleží i
věhlasný adenirál Coarbet, který proslavil se reku
1884. v Tonkinu. Jeho triumfy byly by ještě
větší, kdyby nebyl býval odvislý od ministra vo
Jensteí, jítmě té doby byl civiliste inženýr Frey
cinet. Než nemímíme líčiti život a zásluhy admirála
Courbeta, chceme pouše episodku z jeho života
vyprávěti.

Admirál Courbet byl tenkráte jenom poru
číkem oa korábu válečnéce, který měl zkouma'i
kterési barbarské území zápsdní Alriky, kdes
v koněnách Dahomejských.

| Provázen -asi pěti neb šesti ledníky, odvážil
se jednoho dne příliš daleko od břeho. Na své
cestě potkával se jen » opicemi, veverkami a
ptáky. Hladem « nemábáním vysílens, byla tato
malá karavana jaké sirecena v té zelené poušti.

Tu však nejednou za clonou. palem zjevila
se chatrč, chatrč velmi svůdná se svou. sdobou
z kvetoucích lian, přece včak zase málo vábná
svými trofejemi z lebek a bnátů lidských.

»Vstupmel« řekl poručík Courbet.. 
A již byli naši námořníci v Jidožroutské

chatrči, kde právé tři černošky zaměstnávaly se
svou toiletou, malovaly si na hrdla růžová slunce
a modré měsíce.

Co týden dal.
Říšská rada sešla se zase dne 23. t m ve

Spntném rozuara, jeť koaliční obloha valně zachmuřena. Nejvíce vře to na levici, která má stálý
strach před voličstvero, jež od levice houfné od
padává a přechází do tábora křesťanských sociájů
a německých oacionálů. Mluví se jiš o rozkladu
levice a současně 8 tím o rozpadnutí 8+ koalice,

která má zejinena 8opravou volební potíž největší.Nejv'o otřeseno je nyní postavení ministra obchvda
Wur.obranda, jemuž se nezdařil plán na sestát
nění drah Ve suěmovně poslanecké pokraCuje se
zatím v jednání o berní opravé

Na Moravě nyní věnojí Čechové pilný sře
tel zvelebení zanedbaného školství českého. Tak
v Prostějové a Místko pracuje so již ke zřízení
českého gymnasia, v Brné jest upsán už značný
o5nos na zřízení vyšší obchodní školy české.

Uherská sněmovna poslanecká zabájila dae
25. t. m. již třetí rokování o zbývajících dvou
elrkevně-politických předlobách, které byly sně
movnou magnátů již dvakrát zamítnuty. Značný
úepěch znamená pro Maďary jmenování br. L.
Apponyibo prvoím nejvyšším dvorním maršálkem
uherským; samostatný královský dvůr uherský byl
tak doplněn nejdůležitější dvorní hodností.

Srbská skupština, zvolená nově dle vůle a
libovůle vlády, sešla se k zasedání, v němž se
jedoá hlavně o povolení nové půjčky státní, kte
rou by se saplatily dosavadní deficity, a pak 0 po
volení nové apanáže Milanovi.

Mir čĎínako-japonský. Úína přijala všechny
pažadavky míru diktované Japonskem vyjma ten,
aby Pekiog se stal otevřeným přístavem. Ve amlonvě
stanoveny tyto podmínky: 1. Neodvislosť Koreje;
2. odstoupení ostrova Formosy a jižní části mad
žarské provincie Fongtien; 3. Čína zaplatí Ja
ponsku válečnou nábradu 209 milionů taelů. Cína
učiní obchodoí ústupky v zájnu všech zemí a
nikoliv psaze ve prospěch Japonska.

Zvěsti z východních Čech.
Kralohradecké novinky.

Pokroutky a pilulky. Cojsmezameškali,
honem doháníme — spěchbáme poklunit se hradec
kým dámám, aby neřekly, že umíme sami býti
zrovna lak negalantními, jako jsme dovedli jiným
vytýkati nedvornou nezdvořilost. Víme sice, že
dámám 8e dává přednost a my věra k vefejnému
počínání naší krásné pleti nejame Ihostejnými —
to její nekrásné švitoření německé nejméně je nám
Ibostejným —, ale zúmyslně jsme čekali, až dojde
ke společné, veřejné, velké manifestaci, které by
chom si již bez ostychu směli a měli, mohli a
museli všímnouti. A takové závodění milých aroz
tomilých, vábných a půvabných, pestrých a lesklých,
pěkných a světlých, tmavých a drabých — toilet
už jsme viděli. To je ten první bromadný projev,
jímž nyní náš dámský svět osvědčil svou moc a
sílu. Za to vlastně ani naše něžné dámy samy
nemohou. To jaro láká, vyvádí a svádí přece kaž
dého — pačí-lí na lukách kvítí nádhernější než
skvosty Šalomounovy, zdobí-li se prosté růže tak,
že krášlí pak celý sad, jak by naše dámy za te
plých dnů jarních neměly vřele toužiti DOnových
okrasách, honem sháněti nové toilety, Čerstvě se
strojiti dle mody nejnovější? A tak nyní, když se
tak projdete za dopoledního koncertu nebo při
promenádé na večer po náměstí, postřebnete hned,
jak 86 to v tom našem dámském světě honía do
bání, předbání a přebání,jen aby jedna— toileta
vynikala nad druhou, aby jedna ue dáma, ale
————

Courbet nabízí mladým černoškám drobné,
skleněné korály, což u nich radostný úsměv vy
volalo. Potom rozdělán oheň a chystá se snídaně.
Jedna « žen přinssla vejce. Jeden z lodníků je
rosbil a drubý rybí kosti v podobě lopatky roz
šlebal. Připravují omeletu. Ale poručík uvažuje:

»Což ale=, praví ku svým průvodčím, +do
té omelety dáme? Nemáme ani slaniny, ani sýra,
ani petržele, ani cibule; kdybychom dostali tak
ještě lanýže.« Ale tu hned upíraje nade dvéře
pohled mlsný, volá:

»Smrže, hle, smržel«
A byly to vskutku krásné smrže, veliké,

chutné a žluté, krásně kadeřavé. Tam jich nade
vchodem visel vábný věnec. Špičkou svého kordu
je poručík shodil a lodníkům svým odevzdal; ti
je vyprali, rozsekali a do omelety zadělsli Toť
královské bude pochutnání!

Tu však najednou všecky tři ženy do broz
Bého se daly křiku. Na kolenou, s rukama sepja
týma pláčí, prosí, vyhrožují.

„ Obtějí bránit připravování omelety, která již
vábné svinutá kouří a topí se ve žluté šťávě, Jest
upečena, podána a snědena. Nezůstsla z ní leč
příjemná vůně, výtečný zápach, který naplňuje
celou chatrč, ©

Všecky tři Černoškyskrčeny na roboži v kouté
chatrče bez hnují a s hrůzou poblítely na lodníky.

vVsázím. se,« pravil Courbet, »že ty dobré
ženy klaněly se tém smržím; byli to snad jejich
fetišové a my jsme jim snědli jejich bohy.«

Na to chystali se naší námořníci k odchodu,

dímská roba líbila se více než druhá. A jako
červená niť táhue se témi novými tolletami stará
tonba a bonba po nádheře. Ne vnitřní dokonalosti,
ne vlastenecké nvědomělosti, ne dobroté srdce, ne
vyspělosti rozumu, ne jádru ženské bytosti, nýbrž
vnější slupce, poubému obleku máme věnovati
celou arou pozornosf, všechen obdiv, plnou úetu?
Ano, ta tam je prostá jednoduchosťf, mizí jemná
spavilost, dnes je v modéě marnvá uádhernost,
rozmařilá wmarnivost. . | A když tak vidíte, jak
jednoduché obleky zatlačovány jsou nádhernými
úbory, když tak na všecky ty nové toilety poblí
žíte a při tom si prohlížíte sklady, z nichž naše
dámy tu vnější krásu a okrasu čerpají, je vám
tím teskněji .. . Jen ze přesvěděte, jak české
dámy přijímají a kupují své ozdobné látky ze skla
dů a závodů nečeských,jense podívejte na neváb
né firmy, k nitnž dají se naše krásky přilákati
vábivými výklady, a pak se nepodivíte, že u nás
první stávají se posledními a poslední prvními —
prvuí křesťanský závod na podsíni málem už
zaniká ve hromadě krámů jindy pokoutních, dnes
do popředí tlačících se závodů —nekřesťanských.
My tn víichní vidíme a bolestně c.tíme, ale nedě
láme proti tomu pranic. Mezi sebou se různíme,
přeme a pereme, vadíme a nenávidíme, my sami
se poškozujeme a jiní se z toho radují, povzná
šejí, bobatnou — to je ta největší naše zpozdilost.
My těm jiným, zchytralejším, Čiperoějším, šikov
nějším jen nešikovně nadáváme, nečiperné na je
jich chytráctví koukáme — to je ta naše zboubná
netečnost. My se mezi sebou máine rádía neradi,
když se v názorech politických odcbylujeme, ne
můžeme si trefiti na jineno, drobíme a zlobíme se,
horšíme, pohoršujeme u zhoršujeme se — jíní pak
z naších mozolů a svízelů těží a kořistí, mezi 86
bou se různíme a sválíme, od jiných však svorné
a jednostejné dáme se sváděti a podváděti ...
Jen si přiznejme pravdu, svůj svého nehleďme
utopiti na Jžicí vody, mezi sebou dbejine zásady:
„Miluj biižního jako sebe samého!“, jen oproti
společným, cizím škůdcům našim řiďmese heslem:
„Zub za zab!“ — když tak každý budeme jednati
vždy, pak i v Hradci bude lépe nám než těm
cizím . . . A proto, ctěné dámy, nezazlíváme vám,
že se nutíte mluviti německy — vždyť kolik řečí
člověk umí, za tolik lidí také stojí, a zavrhovati
učení se němčině byla by největší zpozdilost —
ale zůstaňte přes tuto svoji snahu v srdcích svých
tím, čím jste, apřímnými Češkami, kteréž věnují
úctu ciziné, ale vlasti své a jazyku svému lásku.
Nezazlíváme vám ani, že snažíte se v jarní Sai
soné vystoupiti jako jarní kvítí, pestřeji než v zimě,
ale nezapomínejte při tom vkusné jednoduchosti,
která mnohdy více zdobí než směsice barev nej
různějších. A co jest nejdůležitější: když kupujete
úbory své, podporujté svými penězi obchodníky
také své, aby i ty závody, ve kterých neuí nosů
orličích, utěšeně zkvétaly a nepřicházely jako
úkropečkové v zapomenutí a nehbynulynejen ku
Škodě své, nýbrž i ku škodě obchodu křesťanského
vůbec. Douška dámám přespolním. Jak
víme, děje se také jinde na vlas totéž, co u náš
a proto uctivě žádáme, aby si naší zdvořilé prosby
laskavě povšímly také velectěné dámy v okolí
hradeckém, jakož i ve všech městech, kde to vy
padá tak jako u nás...

Deset her divadelních zahójila v divadle
Klicperově společnost P. Švandy ze Semčic dne 25.
t m. představením opery „Vilém Tell“.

Obeoní zastupitelstvo konalo dne 22.
t. m. řádnou schůzí, jejiž průběl byl dosti živý.
Jednotlivá, dost závažná usnesení nevzbadila v obe
censtvu větší zájem; je zajímavým, že nejvíce ve
společnosti rokovalo se o tom, že za městského nad
lesního byl losem zvolen p. J. Strachota, býv. poslu

zanechávajíce za náhradu zarmouceným černoškám
spoustu skleněných perel a pestrých stužek. V té
chvíli však, když chtěli již opustiti hostinnou
chatrč, zjevilo se na jejím prahu patero divých
bojovníků.

Byl to domácí pán se svými čtyřmi syny,
čtyřmi velikány, ozbrojenými šípy a kyji.

sAj!« zvolal vesele Courbet, stu máme čtvrt
hodinku Rabelaisovu; nyní asi bude se jednati
o to, sbychom svou omeletu zaplatili.c

Ony tři černošky vstaly a ukasujíce na místo,
kde prvé visely smrže, vypravují, co se stalo. A
patero divochů potřásá hned svými kyji a vyráží
boěvivé výkřiky.

Ale budoucí vítěz u Fu Čeu nebyl mužem
bledé bázně. Rychle postavil se s revolverem v ruce
v čelo svých lodníků a zjednal si tak respekt di
vochů, kteří před touto statečnou postavou zkrotli
jako kouzlem.

Jeden z těchto divochů znal několik anglic
kých slov a tak skončilo vše vzájemným doroz
uměním.

Ale jaké překvapení! Víte, co byly ty výtečné
smrže? Odporná, ale posvátná trofej, lidské mozky;
z lebek přemožených nepřátel vyňaté a hodné
usušené mozky. ,

Statečný admirál rád vypravuje pry toto
své kulinárské dobrodružství u dokládá, že nikdy
výtečnějšíomeety ještě nejedl ...

Vojtěch K.



ohač vyš. školy pro zemědělství ve Vídni. Mimo to
rosbodauto o převzetí vořejnéhojednatelství semakého
pojišťovacího fondu císaře Fraatiška Josefa L, dále
O převzetí patronazce a dabvence chystané obobodní
akademie, © čemž rozpředis se dulší debata. limo
to jednáno o obeslání národopisné výstavy, schváleny
účty zastavárny a vyřízeny jiné zálešitosti dle pro
gramu a návrba městské rady.

Jednota kat tovaryšů pořádáv neděli,
dne28. t. m. o 7 apůl hod. večer ve spolkových
místnostech divadelní představení kusů „Tři doktoři“
(consilinm fecaltatie“ a „Deputace“. Po divadle bude
volná zábava.PrůmyslováškolapokračovacívHradci
Králové sakončí letošní vyučování výstavou prací
svých žáků v neděli, dne 28. dubna. Práce bedou
vystereny ve zdejší realce od 10 do 12 hodin dop.
aod 2 do 4bodinodpoledne.Vysvědčenía odměny
žákům vynikajícím rozdají se týž den o půl 12. hod.
Průmyslová škola pokračovací končí letos dvanáctý
rok svého trvání. © končícím školoím roce podává
řed. Pr. Procháska podrobnou zprávu tištěnou, v níž
uvádí se učebná ospova, zprávy Školní, kronika za
poslední rok, rozvrh hodín, statistický přehledžactva,
učebsé pomůcky, seznam žáků a zaměstnavatelů za
poslední rok. Budoací školní rok započne dnem 1.
říjsa t. r. Letos navštěvovalo průmyslovou školu
pokračovací v 1. třídě ve třech odděleních celkem
87 šáků, ve 2. třídě ve třech odděleních 71 žák,
ve 8. třídě ve třech odděleních 53 žáci.

Ke zkouškám způsobilosti zeženských
ručních prací při c. k. učitelském ústavuv Hradci
Králové přihlastež se kandidátky do 16. května 1890.
u ředitelství. K žádosti nálešitě kolkované, v níž budiž
výslovně uvedeno, přeje-li si žadatelka dosíci způso
bilosti pro školy obecné nebo měšťanské, přiloženy
buďtež: křestní líst, vysvědčení lékařské od lékaře ve
veřejbých službách postaveného, vysvědčení mravní
bezúhonnosti a stručný výpis života. Doba zkoušek
oznámena bude svým časem každé žadatelce zvláště.

. Konkurs. Jako léta minulá, založí i letosbo
koslovcí královéhradečtí asi ve čtyrech obcích nábo
žensky a národnostně ohrožených knihovny. Jedna
z kniboven může býti propůjčens kat. soc. jednotám.
Žádosti dostatečnými důvody podporované a příslušným
kat. farním úřadem ověřené zaslány boďtež nejdéle
do 20. května b. r. bohoslorcům IV. roku v Hradci

Králové. :
Pohrobní v Jak již v přede

šlém čísle tohoto listu oznámeno, dokonal o vý
znamném Velikém Pátku okolo 1. bod. odpolední
svou pozemskou pouť velectibodný kmet, knéz
jubilár vdp. Eduard Fuchs v biskupskére
sidenci u přítomnosti Jeho B. M. Eduarda Jana
Nepom. a přátel svých. Zesnulý teprve před ne
dávnem a sice 22. ledna 1895. ve velké b. kapli
sv. Karla Borom. v tichosti oslavoval své Bo. na
rozeniny, jsa příměřené tehdáž ještě zdráv a du
chem zcela svěží. Kdo tebdáž měl příležitost při
větivého kmeta zříti, nebyl by po lidsku soudil,
že tak záby, téměř po čtvrt létě k nemalému žalu
svých vzá:ných příbuzných, ctitelů a přátel čet
ných, nebude více chvátatí k oltáři Páně řečené
kaple a tam, jak byl i po celou letošní přísnou
zimu každodenně činil, obětovati předrahou obět
mše sv. Dopuštěním Božím dostavila se dne 25.
března b. r. influence, která učinila konec šlechet
nému jcho žití. Vdp. Eduard Fuchs narodil se
z rodičů zbožných dne 22. ledna 1815. v Praze.
Studia svá gymnasiální konal v Německém Brodě,
filosofická v Praze a bohoslovecká v Králové
Hradci s prospěchem vesměs výborným. V Praze
poznal milého kolegu a nápotomního gymaoaa,
professora v Hradci Králové, pozdějšího ředitele
gymnasia Litomyšlského a školního radu p. Frant.

ství, až do jeho úmrtí. Z 20 kolegů bohosloví
jest jediný ještě na živu a sice dp. Jan Blažek,
esob. děkan a farář v Kostelci u Chrasti. Byv
na knčžství vysvěcen dne 25. července 1842. od
Jeho Excell. p. biskupa Karla Borom. Hanlu, vy
pomáhal krátkou dobu co prozatímný kaplan v
Býkáni u Kutné Hory a pak keplsnoval od 10.
října 1842. v Nebovilech 8 nevšední horlivostí.
Dne 12. února 1853. byl pro své výtečné vlobv
povolán do Hradce Králové, kde v biskupské kon
sistoři v rozličných cbarech svědomitě, vzorně,
s neúmornou bedlívostí pracoval, tak že s ním
blahé paměti vsdp. kapitolní děkan a dlouholetý
bisk. generální vikář Dr. Jan Nep. Rais rád o dů

ležitých >áležitostech radu brával, až do r. 1869.,
kde se stal farářem v Nížkově a brzy po té bis.
vikářem obvodu Polnenského. Jeho působení jak
v duchovní správě vůbec, tak i v biskupské kon
sistorní kanceláři bylo vzorné a požebnané,. Bylt
povahy tiché, přímé a mírné, a charakter, jakých
málo, ryzí a šlechetný. Bylť to vzorný duchovní
pastýř a duchovní Otec, který se spravedlivě o
své svěřence staral; bylť bledaným zpovědníkem
a to až do svéhovysokéhostáříaotcemchudých,
kterých rád skrytě „vyhledával a vydatně podpo
val. Mnolý Hradečan neví aždo této chvíle snad,
odkud mu z nenadání pomoc přišla. Co pravý
sluha Páně neměl ovšem také na růžích ustláno,
avšak vkořeněn jsa v ctnost a v Boha, dovedl se
překonati a hledě vždy z vyššího stanoviska, jako
mohutný dub v bouři, na všecky ty svízele a

trampoty tohoto světa zůstal i tehdáš klidným a
dobré mysle, když byl zneusnán« jemu křivděno.
Odchodem jeho ztrácí diecése vzorného kněze,
chudí svého dobrodince, mnozí věrného přítele,
zvláště Jebo Biskupská Milost, nejdůstojnější vele
pastýř diecése Kralohradecké, věrného, zkušeneho
a nestranného rádce a blízkého | příbuzného.
Proto jsme v neděli o Božím Hodu Velikonočním
k večeru na Pouchově rozbolestnění stáli u čer
stvého hrobu drahého krmets, který chtěl býti
pochován v hrobu milé matky své. Stalo se mu
po vůli. Sám nejdůstojnější pan biskup vedl slavný
pohřební průvod u přítomností vyspcedůstojné
kathed. kapitoly stoličného chrámu Paně, četných
kněží, slamnů, pana místodržitel. rady a okresn.
hejtmana V. Šolty, p. presidenta c. k. krajského
soudu V. Vondráčka, purkmistrovského úradu a
zástupců všech stavů — a za hojného účastenství
obyvatelů královéhradeckých a z venkova až ku
brobe, kde jeho tělesné pozůstatky vykropeny a
uloženy byly. R. i. p.

Dopisy.
Z Vys. Divadelní společnostp.-J.

Frýda zavítá da Vys.Mýta, kdež dne9. května
zahájí cyklus divadelních her v sále u Hanalů. —
E. 8t. Vráz, proslulý americký cestovatel požá
dán byl, aby přednášel o svých cestách jižní
Amerikou též ve Vys. Mýtě.

Z Hořio. Naši pokrokoví Mladočeší ehodí
jiš na volební lov venkovského lidu. Dne 5. května
odpoledne koná zdejší politický klub veřejnou
schůzi ve Vřešťově, kdež o vbeobecném práva kila
sovacím vzhledem k rolnictvu promluví dr. K.
Baxa, o důležitějších udalostech politických zavede
rozhovor dr. B. Klika.

Ze Zbraslavic.Zlatou evatbu slavit
budou dne 30. dubna. místo 1. dabaa, p. Frant.
Šafránek, měšťan v Táboře.se svojí manželkou
Kateřinou, rodem Erbenovou s Tábora, u syma
svého dp. Václava Šafránka, jenž jest farářem
v Pertolticích u Zbraslavic.

—š. Z Jičína. V některých obcích v okolí
Jičína bylo v těchto dnech nalepeno na dveřích
příbytků socialní provolání, vybízející k oslavě 1.
kvétna a ku zavedení osmihodinové doby pracovní.
— Nová ulice je zřízena v Jičíně od učitelského
ústavu směrem k nádraží, zároveň od učitelakého

ústavu bude upravena cesta přímo do lip. — Vydavatelé „Radikálních Lietů“ přáli si tisknouti
svůj orgán v Jičíně, ale jich nabídnutí bylo za
mítnuto. — V neděli je pouť v Radimi, jež bývá
při příznivém počasí hojně navštěvována, zvláště
od mladých. Jest žádoucmo, aby utěšenější život
v Radimi zavlál a ti, již vina nesou na sporech

neblabých, dobře by učinili, aby„eřipomašli cislova nedělního evangelia: „Pokoj Vámi“
Z Police n. M. Následkem známých pří

hod suchodolských očekávali někteří, že při pří
chodu ndp. biskupa projeví se nějaká předpoja
tosť ©Kdo to čekali, byli zklamáni, neboť uvítání
J. M. ndp. biskupa Ed. J N. Brynycha, jenž do
gašeho města zavítal dne 21. t m. k udílení avá
tosti sv. biřmování, bylo tklivé a dojemné. Nepo
vedlo se těm, kteří působili docela také na před

sedy spolků, sby se vítání nepddasánily: V bojnámpočtu dostavili se zejména členové dělnickéjed
noty „Budíslav“, spolek stavitelský v stejnokroji,
hasiči městští v černém obleku, spolek voteránský,
basíči z obce žďárské ve stejnokroji; polky tyto
společné se žáky z města Police a všech okol
ních obcís pp. učiteli tvořili špalír od alávobrány

Kostelní ulice byla ozdobena věnci a prapory.
Ndp. biskupovi na hranice okresu vyjeli vstříc okr.
hejtman broumovský p.K. Goll, vedp. opat brou
movský a zemský prelát dr. B. Čtrrtočka a sta
rosta okresu políckého p. V. Pohl. U branic
faraosti polické očekávali ndp. biskapa starostové
přifařených obcí venkovských v porozech a četné
banderiom, jež se pak ubíralo v čele průvodu.
V bodově klášterní byl ndp. biskup uvítán fkr
(m duchovenstvem, inspektorem

Čerrtečkou, drem. P AH. Pohlem z Broumova.
Okr. hejtman představil u vchodu sliromážděné
státní úředníkya vl. radup. V.V.Tomka.U slav

noství brány oslovilnp biskupa dachovuísprávoeosady polickédp. P. G,Sebuppel, pak žákyně 5.
třídy M.Chlapova přednesla vhodnou báseň, dále

Hor'man z Ledhuje. Po tomto vřelém uvitáhí ode
bral se ndp. biskup do chrámu Páně, kdež udí
leno sv. bibhmovánídne ŽI. a 29. t m. Krásné

kázání J. M. dne 322. t. m. o nověře a pověřeé
moblo otevříti oči také těm, kteří domaělými
„zjeveními“ «ucbdolskými dali se ovéstí ua bind
pou cestu. Celkem bylo příjetí ndp. bísk:
lici tak skvělé,že zcela marnon ukázalase soába
téch, kteří chtéli smařiti uvítání proto, žejim byla
shacena spekulace se BSuchbodolem.

Z NovéhoHradce Králové. Krátcepřed
svátky velikonočními konsli ctihodní OD. Redem
risté z Prahy: P, ALRoller, superior, P. B,Čáka,

sPE
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plněa P,JosefPávekunás v. misslí,ješse
zdařile. ři kásání, cvičení a

veliké. Slavnost zvýšena
S. O. přítomen byl nejd.

pan biskup; svěcení kříže miesijního vhennívsdp. gen. vikář a kapitolní dókan, Mag. Edvard
Prašinger, který jiá před tím obnovil a vkusným
železným plotem ozdobil tentýž kříž před chré
mem Páně, začež mu budit odplatitelem!

-8 Kosteloen. Orl. Plányprostavbu
obecné s měšťaoské chlapecké i dívčí školní bu

budou veřejně vystaveny aš do 1. května
síni městské radnice v bodínách úřed
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oaový s dostaveníčkema 00. nade všecko, lid, ten
Atraný lidpříjal biskepa svého sotovřenounárečí a
láska ta a důvěra stoupala kstdým okamžíkem. Již

hledné davy,které slavnostního odjezda se sáčasteily
Cherakteristickým znamením jest tél, še v neděli
vlálypraporyz mnohsdomů,kdev doupředtím
jich viděti nebylo. Ukázalo se opět: pomlava na Čas,
pravdanavěky.— Svěcení spolkového pra
poru dělnicko katolického spolku „Svormost“ v Ná
oboděvykonal vneděli dne 31. t. m. u přítomnosti
zástapců25 epolků a jednot J. B. M. ndp. Edvard
Jan Nep. Brynych. Ač bezprostředně před tím udělil
svátost biřmování více jak 2000 věřícím(všech, kteří
za pobytu náp. biskapa svátost biřmování přijali,
bylo přes 3500) a pětkráte z kazatelny a od oltáře
k ida promlavíl, promlovil i po šesté, aby význam
praporu tobo členám i věřícímobjasnil a ku povnéma
trvání při zásadách vytkuatých povrbadil. Škoda, že
daleká většina těch, kteří slyšeti ehtěli poslední pro
mlaru milovaného arcipastýře, nemobli ve skrovných

prostorách ač týž do posledního místečka
v pravém slova smysle byl nabít, směstnati se. Ukon
čena byla pak slavnost svěcení přednáškou osvědče
ného řečníkadra. Horského. +- Svéj k svémal
Jak. mnozí autonomní úřadové rezamějí beslu tomu,
viděti z následojícího: Náchodské okresní zastupitel
stvo zastupoval až dosud J.U.Dr. Dvořák, : BynÍ
Jakdovídámese, ověřenozastupováníokresuJ.U.Dru.
Beerovi. Předchází-i. takovýmto příkladem nejvyšší
autonomní úřaé v -obresu, pak Bodivme sc, že v
Náchodě mezi čtyřmiadvokátyje posze jeden křesťan.

Z Li ©. Dar. Jeho Mil. ndp. biskap
Ed. Brynych daroval katol. jednotě litomyšlské pří
odevzdání mu diplomu čestného Člena 30 zl., za kte
rýšto šlechetný dar vzdává jednota Jeho Milostí vroucí
dikya-maobenásobnézZepiníPárBáb“—(Křent
socisljemno. Apee néh e 3Ldabna uspofádala katolická Jednota sd véřejnou schůzi
spolkovou ve Velkých Sedlištích, při které mluvili
člemové „nové katolické jednoty p. Antonín Prokeš,
rolník litodyšlaký a dp. V. Marek. Obě řeči byly
přijaty a velikou pochvaloua ku konci přistoupilo13
rolníků“ za členy ku kotolické soc, jednotě litomy
šlská, Nejmenorasý dobrodineg s Látomyšle věnoval
na stavba vlastního spolkového doma 200 zl. „Zaplaf
Pán Běhl“ Na příští neděli, dne 28. dubna jest pe
zvána jednota opět do jiné zesousedních obcí.

..4 Ryohnova n Ka. (Když si děti
hrají se sbraní). Beutnéhovýjere -bylav těchto
dnech svědkem dědina Lípovka u Rychnova! Děti
edsobobostiaského.p. A.— V.—a ze someedství
ráli -sima.půděa napedle:jetakébráti sí.na bonce

a aajíce., Jadna z nich pověřilo si střelné sbraně a
uchopivši ji se slovy„já zajíčka střelím“ — spustilo
— a druhé válelo ce v kaluší krve. Zbraů byla
bohašel nabyta. Nářek rodidů Izo ai lehko vysvětliti.
Takte. bývá, kdyžstřelnázbraň -nezí ukryte tak,
úby40 nerozumnýmnedostalade rukou! Co.se takto
podobným spůsobom už -přibodilo neštěstíl A je
tolik nů odsirašujícíebpřípadů —- © přece se zase
(aborá smutná neštěstí příhásejí.

- B Ústí n Orl. Zdejší ov. Josafslnéjednota
kat. jinochů amužůpořádá vneděli, dne 28. t m.
te spolkových místnostech divadelní představení ve
selobry „Měsíček obchodníh“. Úlstý výnosbude- rě
során na sřízoní spolkového praporu. 



ZeSolnice.(Úaraí.)Das21.dubnaze
ančelavo Klečkověu ve pí, Anne Trejtnarová
vdovapo

ného věku čtyřiaosmdenáti lot. Pohřbensbyla dne
M. t m. na hřitov abuhrovský-zaúčestenstvívšech

Hojná přízeň dosnd nám už projevená je
pro nás jen povzbažením a pobídkou ke zdokonalení
Uste. Tak jeme získali také již vlustní 'odaje
v Paříži a Petrohrad, oddichšne -dálé budeme
přináketi pravidelné dopisy. Mímoto chystáme a k listu
přikládatibademe.zvláštní belýtefstickou při
lobu, v níš oveřejňovati bademe původnípráce osvěd

Ččaných spisovatelů českých. Abychom s.
bos mobli ce e, nuct detěl “BAkisůlista
býti přesněstanovena proto zmorazdvořiležádáme
všechny pp. odběratele, aby nestáleli již 00 zasláním
předplatného, 4 ferfoveerí) doj su .

"výstáva Bexktaldvanská
zahájena bude dne 15. května slavnostním spů
sobem, přičemé.zapěne bude mejpeve slará české

hymna „Píseň sv. Váciasa“,pak prosloreny budou
sahajovací řeči, načež zahrána bude hymnarakou
ská a po Bí „Kde domov můj.“ Český místodršitel
hr. Thua byl dle zpráv z Prahy výstavním výbe
rem již pozván k zahájení výstavy i přislíbil úča
Wlenstvísvé.Zo ěsch koněla českých očekává se

Z zahájeníúčast nejhojnější.— Z východníchchystají se k výstavě četné zvláštní vlaky.
spolek pro okresy Chrudim, Nasavr

ky a Hlinsko hodlá vypraviti na výstavu dne 30.
června zvláštní vlak. Bufeli účastaíků přihlášeno

Ténoavláštnívlakz ChrastipřesPardubicedo
Prahya bude-livětšípočettěch,kteříbypřáři
si vrátiti setýš den večer o 8. hod. « Prahy do
mů, opatří se zvláštní vlak z Pardubico LI. hod.
v moci do Chrasti. Při menším počtu přihlášek
vypraví se zvláštní vlak jen z Chrasti do Pardu
bie apo případě i zpět téhož dne o Il. hod.
v noci. Lístky budou mítiplatnost třídenní a zpá
teční cestu Iso nastoupiti kterýmkoliv osobním
vlakem — Besední večer Rychnovský na výstavě
určen jest na 3. srpna t. r. Mistodržítel hr. Thum
povolil, aby i při trvání výminečného stara mohl
-se konati u příležitosti várodopisné výstavy spo
Ječný průvod všeho sokolstva Prahou. Pouze pa
říšští gymnasisté nesmějí se průvodusúčastniti.—
Národopisné výstavy súčastní se z české šlechty
maršálek J. kn, Lobkowiga, tníže BeflřichSchwar

aber hr. Harrach a hr. Vlad. Lažanský. Předty Junivystavené nebsdoa gnjstěny ve zvlá
štních pavilenech, nýbrž vřaděvy do příslušných

částí tan.„„ Novinářské paběrky. Různé jisty vypra
vují, že v polovici.Pěna začne prážský tiskař
Beaufort vydávati nový laciný denmíkmladočeský,
jenž by kohirroval nejens „Nár. Poliíkěn“, ale
jisté také s „Nár. Listy.“ Má to býti ryze osobní,

čisté obchodní ik tiskaře Begufora 4
dest, še smíí ítaké něktáří

1nesouhlas- NárEgo"2 5;
++ Konečně jedenús mladočeské strany

malezl dr. Engel 8 sice v tom, že Mladočeši místo

všech ABýehSpojenců 90 — ským? Sežidy v Čec jeden list uveřejňuje
totiž doslovné znění řeči, kterou pronesl dr. Engel

ři ustavení českožidovské jednoty r Českém
é, i čteme v řečité doslovně: „Velec

půpové! Abych však také s jiného k )
il několik slov, dovolte mus, abych popkáza

Bkrasch:ker dnes ŽE !) , které dnes věří všem tém porídkám

opaší slabosti,oman 9Pk hoa smntndbadoucnesti, které jdemě vstřič. Jest pravda, vale,
offni pánové, nemárme spojapcůva

dan vykán příslnšnýchprakt 7v spolitice, ale co mně dávý plnen důvšínv bat

onost,jest právě tento zjev, že. zdapa domácí
Š v Čechách dosahuje strana

ch žádná jiná atrana,

ří

vážycky byly pokládány
za nejbojovnější baštu onnLralnaco a€

žď i ové, :

is litského. : P
je budeli « De

dogttaké českýlid...
zehně st
Bavaéta vyšledílko.s tímip samačním- :
„Le soleil et [k rmament tournent, mais la terre

me tourme pas“.Jest zhjistékino sa |.ooěákhjm ja zh
se ds oboru srém pravým misto

Jest prostý

ak nun)

ml,p

dnů

By
1 ra svém pravým

a pozorovatelensirédí
a jasný. dod a senadtl že za našichdnů jea !

štá p7eup ikdo protiKo ové soustavě a

ostrá zbraň i z každé nedokázané domněnky.

A.Z.Oposvásných ruských starožitnostech. Každého čtenáře bude zajímati, co píše

mízi, za který byl Kristus prodán. Dle círk. po
dání na východě vzala sv. Helena čásí ov. kříže
a 4 hřeby ssebou do Cařihradu; jeden se htebů
bodila prý do meře, když bouřile, drubý byl za
sazen v -přilbici císaře Konstantina Velkého a
třetí doúsdy jeho komě,aby se mapinila slova

Zachariáše, že přijdečas, kdy na koňské
ozdobé bude napsáno: věceno Hospodinu. Cí
sařovně bylo též uloženo poklonit se oné úsdě,
však kde se nachází nyní ona přilbice a úzda,
není známo. Očtvrtém hřeběznámo,že se na
obásel v soukromné pokladnici císaře Konstantina
Velikého,. který jej daroval gruzinskému cáru Mi
riánu. V polovici 17. století byl tento břeb poslán

grezinskjm čárem Arčilemdo Moskvy, kde usebone v Uspenakém chrámu v zlaté skřínce,
Ze všech těch pověstí není jasno, kde vlastně se
originály nacházejí. U nás katolíků jest zase cír
kevní podání,že jeden hřebv Říměse nacházía
druhý že jest v šelesné koruně lombardské, která
po dlouhá již léta jest střežena ve městě Monse
v sev. Italii. Kopii římského břebíku Páně přinesl
r. 1868. ruským kostelům A. 8. Fatějev, řiditel
kůra v Petrobradě. — Stříbrný peníz s židovským
nápisem, za který byl dle Kristus prodám,nachárísepoduesv MoskvěvkosteleUspen
ském. Dle popsání datuje se penís ten z doby
eísaře Augusta. Pozorahodno jest, že v Buprasul
ském mužském klášteře (Grodenská gubernie) na
okází se podobný pesís velikosti */, ruble (náš
slataík). Na lícní straně zobrazena ratolest sedmi
halésová s nápisempo boku: „Svatý Jerusalem“
(Jerušalaim gakodejš) Na drubé straně jest zobra
sen obětní oltář, na stranách je nápis: „Sikl
Ieraelo“ (šikel išroel), Dle všeho ražena mince ta
před zabráním Jerusalema Římany. Numiematik
ruský N. Širjajev klade ražení toho peníze do 7.
století před Kristem a te dle staré písmeny vov,
která se v pozdější hebrejské abecedě, ohaldej
ským vpádan pozměněné, nenaskytá.

Nejnovější zprávy.
Původní telegramy „Obnovy.“

Sněmovní kandidatury.

Č. VPraze, 26. dubna.(Zvl. tel.) Pro
mladočeské vůdce -štatává perný kris přáce; vo
lební akta se množí, počet kandilátů roste, dr.
Podlipeý, předseda výkopného výboru,i dz, Škarda,
předseda volebního výboru, mají práce již plné
race. Aby „Obnova“ mohla první ze všech listů

českých podati zaračenou zpráva o nynějším stavupředvolební kampaně, hleděl jsem se informovati
u nejčelnéjších osobností mladočeských i mohu
zejmena dnes po rozmlavé s politřkem,jenž po
drobně zná všecka akta volebního výboru, podati
o stavu všech kandidatur následující, scela věro

hodné sdělení: . wa
Je pravda, še Sratoplok Čech byl navržen

jako kandidát k doplňovací volbě na říšskouradu
v okresu karlínském po odstoaplém prof. Til
šrovi. Podnět k této demonstrativní kandidatuře
vyšel z-voličetva.-le vedle-Sv. Čechajmenuje
se nyní jako kandidát v táto skupicě také dr. K.
Baxa, jenž ovšem jako y a všude, také při

Stav sněmovních kahdidatnr je již celkem
ddet ařetelný. Jako blava' výkonného výboru bu
diš uvedem nejprve dr. Hodlipný, jeuž dosa
vadní městskouskopinu čáslavskou opustí i
bude kapdidovati v Praze |na Starém městě
(dosud byli tu poslaaci dr. J. Šolc a arch. A.
Wiehi); že zde bude jisté jevolen,o tom pení po
chybnosti. Kdo bude na Starém městě vedle dra.
Podlipného drahým kandidátem, to dosud určitě
není rozhodauto, jako říci, kdo bude po
dra. Podlipném kandidovati v Čáslavi. Oba sta
roměstské mandáty však případboujistě Mlado

- Také na Novém městě- ém, (dosud
tabyli staročeštíposl. W. WI.Tomeka J. Tou
šimeký), soudě dle hlasů při posledních
volbách obecních, mají Mladočeši většinu zajiště
nou a svítězí, badouli ta. jeh postaveni vhodní
kandidáti. Březnovaký to býti nemůže, neboť
by sotvadostal klasy tříd inteligentních. Dle ny
nějších disposicí bude tu jedním mladočeským

to, še ta nymí o mandát atojí.

Malá ina v rano zdá ceMladočechy bytaou (dosaradní etu
dr. J. Městecký.) Nanejvýš pochy je, zdali
Josefov vyšle do sněmu dosa
J. Inwalda. Za Vybehrad-Holešovice bude
enad zase volen inž. J. Kaftan.

Na venkově rádi by pokrokáři lookde sku
eili své štěstí. Tak poděbradští pokrokáří chtějí
sa městskou skupiau kolímskou (dosavadní
posl. dr. V.Radímský)kandidovati dra. K. Baru,
ehož zvolení v okrese tom je však nemožností.

Venkorský okres Poděbrady-Kr. Městec (dosa
vadní posl. J. Horák) chce si dobýti kolínský sta
vitel Č. Křlěka, spolehaje na hlasysvých ovan
gelických spoluvěrců. Proti této kamdidatuře pra
cuje však také ar. J. ŠÍL který je s Kfičkou pro
jisté soukromé neshody ma útíru; rozhodujícím
bude, jak voliti se bude na kraloměstsku.

Ve venkovských obcích akapiny Kolín
Kouříta-Ubl. Janovice má jistý mandát staročeský
poslanecJ. A. Prokůpek.

Za městskou skupinu Jičín-Nový Bydžov

(doeud byl ta posl. Fr. Doll ) hodlá kandiovati radikální advokát jičloský dr. Klouček.
Ve venkovských obcích skupiny Jičín-Lomnice
Sobotka-Libáň uchází se o mandát majitel obch.
učeliště J. Raačák, do nějš však už nyní řežou
listy jičínské.

Ve veakovskýchobcích Pard u bice-Holice
Přelosč bude místo dra. AL. Koldioského kandi+
dován nejspíše některý rolník.

Za venkovské obce Rychnov-Kostelec n.
O. (dosad posl. V. Perner) choe se ucházeti o
mandát pražský advokát dr. Kliment, ale mla
dočeská strana nebude kandidovati aui Pernera,
ani Klimenta. V městské skupimě Rychuov-Do
braška (posléze byl ta posl.zesnulý dr. J. Škarda)
chtějí tamnější obéané kandidovatiPatrika Blaž
ka, setníka mimo službu; kandidát tento byl by
výborným zástupcem uvedeného okresu.

e venkovských obcích Litomyšl-Poličkamá zajištěný mandát dosaradní staročeský posla
nec H. Macků.

Za městskouskapinu Vysoké Mýto-Skuč
Blinsko nebude již kandidovati dosavadní posl.
Karel Tůma, jenž doufá, že porazí dra. Riegra
ve venkovské skupině Semily-Železný Brod.

Ve venkorských obalch o Německý
B rod-Hompoleo-Polná- Přibyslav Štokybude kan
didovati p. Hyrš z Okrouhlice proti dosavadnímu
staročeskému posl. Plevovi, jejž však by zde
poraziti mohl jen posl. Fr, Niklfeld; ale tento
bude kandidovati ve venkovských obcích okresu
Cbotěbot-Habry, kde byl dosud poslancem a
kde bude nejspíše postaven také protikandidát
staročeský.

Ve městskéskupiněNěmecký Brod-Polná
Humpolec (dosud byl tu posl. V. Weidenhaffer)
hodlá kandidovati p. Hruška s Humpolce, jenž
však sotva Weidenhoffra porazí.

Ve venkovských obcích okresu Králové
Dvůr-Jaroměř má zajištěný mandát dosavadní

„ J. Černý z Hořiněrse. V městské skupiné
rál. Dvůr-Hořice-Nové Město n. M.-Náchod má

místo dosavadního poslance dra. J. Šíla kandido
vati dr. J. Moravec z Kr. Dvora, jenž jo nad
Šíla populárnější a zdatnější.

Ve městské skupině Králové Hradec
Jaroměř-Josefov nehodlá dosavadní poslanec dr.
J. Kríčala více kandidovati: jako samostatný kan
didát jmenuje se tu prof. dr. J. Čelakovský.
(V Hradci mluví se na mladočeské straně o kan
didátu jiném. Pozo. red.) Za venkovské obce sku

iny Král. Hradec-Nechanice bude asi zase volen
dosavadní poslanec V. Formánek.

Posl. Karel Adámek bude bezpoobyby
kandidovatizase v okresuměstskémLanškroun
Ústí n. 0.-Č. Třebová,dr. Ed. Brzorád za ven
kovské obce Ledeč- D. Kralovice,J. Doležal
za veakovakou skupinu Nový Bydžov-Chlumec

n. C., dr. J. Dvořák k venkovskéobce NovéMěsto n. M.-Náchod Úpise-Č. Skalice-Opočno,.
Ed. Grégr za obce Vys. Mýto-Skuč

insko, H. Janda za obce Hotice-N. Paka, dr.
V. Škarda za města MI. Boleslav-Nymbark,
M. Štěpánza města.Lito myš | Polička.

Za městakou skupinu Pardubic e-Chlumec
Holice (dosud byl posl. dr. J. Žák) není ještě
kandidát definitivněschválen; ve městské skupiné :
Mnich. Hradiště-Tarnov-Bělá nehodlá již šk.
rada K. Tieftrank kandidovati i budetu posta:en
kaodidát mladočeský. |

Zs město Kutná Hora (dosud posl J..
Miller) chce kandidovati dr. B. Pacák, místo
něhož bude ve venkovských obcích skupiny k.
Hora-Čáslav postaron kaadidát jiný.

Na Podřipska ve venkovských -obcích
člník-Roudaice kaodidorati chce pokrokář JUC.

idok kdežtodosavadnítamnějšíposl Erv, Špin
ler bnde místo Em. Tonnera kandidovati sa mě

sta Mělník Brandýs a. L.-Rouduice-hMšeno,
Bývalý tíčanský mandát dra. Herolda do

stane. se rolalkovi, v Rokycanech po dra. Kuče
rovi bude nejspíše volen red. „Národ. listů“, J.
Anýž. Mandát nedostane více dr. H. Laag, kan
didování více nebudou J. Kůs a J. Jaam; po
chybao jest, bude-li svolen J. Jiodřich s Citolib.

býtipro



Ze otářtočeských
asi mandáty dr. Aug. Zá
JUC. J. Sedlák na klatovsku.

Sněmovnímandát bledá také říšský. posl. J.
Sokol a nechanickýFr. Rašín; dálo chce ně
kde kandidovati dr, Vlad. Škarda, mladší bratr
dra. V. Škardy. Povésť,že-mladočeská strana čhce
jeden mandát nabídnouti také dra. Vlad. hr: La
šanskémna, není saračena. - :

Přírršenec AJf. Šťastného J. Rataj chce
prý kandidovati na budějovicku, ve venkovských
obcích píseckýchmísto Rataje rolník Malkus z Ne
věsic. Alf. Sťastný sám bude nejspíše kandido
vati vo venkovském okresu táborském místo dra.

Langa.
. | Tof celkový seznam kandidatur až dosud

zaručených. „Obnova“ je prvmím Jistem, který při
náší tento podrobný seznam, jenž je naskrze
správný. Bude-li však někdo snad tímto uveřej
něním překvapen a bude-li udání naše snad vy
vraceti, dotvrdíme vše třeba tím, že dle. postupu
akce vyhledáme si spolehlivé informace další.

Změny v duchovenstvu diecése kralo
hradecké. Ustanovení za faráře pp: Ign.
Matouš, farář Heřmanický za faráře do Hradiště

+u Dvora Králové, Fr. Dobnálek, kaplan Jičínský
za faráře do Libštétu, Jan Krejčí, koop. Vilímov
ský za faráře do Lukavce, Václ. Dvořák, koop. ve
Mříčnéza tarářev Telecím; za administrátory
pp.: Fr. Jeřábek, koop. za adm. v Pouchově, Fr.
Urválek, adm. v Hradišti za adm, v Heřmanicích;
za kooperatory pp.:V.Pokorný,koop.vKaňku
za kapl. II. v Pace; Jan Groh, koop. II. v Nové
Pace za kapl. IT. v Jičíně, Frt. Burghard, kaplan
v Libštátě za koop. II. v Nové Pace, Alois Ne
dvídek, koop. v Borové u Poličky za koop. ve
Mříčné, Josef Cvejn, kaplan v Zahrádce za koop.
ve Vilímově, Edv. Štočk, admin. v Lukavici za
kaplana v Zahrádce; jmenováni pp.: Josef
Hofman, děkan v Trutnově správcem“vikariatu
Truťnovského, Frt. Sloup, farář Sezemický bisk.
vik. sekretářem, Jos Nechvíle, farář Dašický bisk.
notářem. Uprázdněné fary: Oberalstadtod
1. dubna do 12. května, Pouchov 1. dubna do
12. května, Heřmanice n. Lab. od 16. dubna do
27. května.

Výbor komitétu pro udržování po
mníků na bojišti kralohradeckém odbýval v ne
děli dne 21. t. m. v Dohaličkách svoji schůzi,
při které vyřizeny běžné spolkové záležitosti a
usnešeno, letošní řádnou valnou hromadu svolati
na den 16. května b. r. do Hradce Králové.

Jako bílá vrána. vypadá dnes v Hradci
Králové zpráva, kterou dostáváme při závěrce li
stu. Kdežto předešlý týden prodal obch. Dvořáček
nárožní dům na podsíni obch. Bergrovi za 63 ti
síce zl., zakounil včera majitel českého zlatnického
závodu, p. J. Štefek od p. Švarce dům na vel
ké podsíni za 35 tisíce; týž dům chtěl sakoupiti
též obch. Zeiner, ale nepovedlo se mu to. Pro
slýchá se, že nějaké nekřesťanské družstvo rádo
by zakoupilo skupinn domů Caivasových, za něž
prý se nabízí značnější obnou.Šíří se pověsti je
ště daleko povážlivější, ty však nepovažujeme za
věrohodné; povídá se totiž, že jistí lidé docela

prý vešli ve styk s pověstným milionářem Hirschem, aby podporovaljejich okupaci Hradce...
Aťuž je tomu jakkoli, křesťanští Čechové v Hradci
mají dnes už dost a dost příčin, aby si připama
tovali, že se připozdívá a že je potřeba společné,
české práce, aby se zamerilo další vzmabání a
roztahování živlů cizích, které na př. v pivovaře
městském za krátko mohou se domoci většiny...
Bděmež!

„Vosí hnísda“. V posledních měsícíchloň
ského roke počaly po Praze proskakovati pověsti,
že policie přišla opět ua stopu novému tajnému
sdružení s podvratným!i snahami. Policejní
řiditelství pražské svědělo již v letě minoléhoroka,
že neodvistí socialisté a ansrchisté v Rakousku se
chtějí vorganisovati a že ustanovena byla na den 8.
září m. r. tajná echůze. Tato prý se skutečně
konala a na zskladě její nanesení utrořily se prý
mimo jiné i po Čechách a zejmena prý v Praze
snarehistické kluby, jež nazványbyly„Vo
sími bnízdy“. Hoalem a zároveň i pečetí těchto klubů
bylo prý slovo „Vrba“, jehož písmena dle výkladu
úřadů značí: „Volnost, rovnost, bratrství, anarchie“
Poliele zavedla v Prase rejmena v dělnických spol
cích a besedách rozsáhlé pátrání a ke konci pro
sinee m. r. zatkla sedm podezřelých osob. Policie
vykonala sároveň u zatčených domovní prohlídky,
pří míchž nalezeno a zabaveno bylo mnobo sociali
stických i anarchistických časopisů, brožurek, letáků
a písní. U jednoho se zatčených Josefa Čermáka na
Jezeno bylo též toto „Plnomocenství“: „Týmto spl
nomocňuje pe doračítel, aby mezi Vámi a námi stálé
spojení adržoval. Odporačen Vaší důvěře, Místní sku
pica Motyčín-Kladno.“Listina tato byla bez podpisu,
ale opatřena početí, jež představovala krah, v němž
nalezal se trofhran-a v trojhranu tom pod dvěma
spojenýma rukama (což je ostatně vůbéc známým
odznakem podpůrných dělnických spolků a | odsna
kem wvobodomysktých zednářů) naletelo še slovo
»VRBA.“ Celkem zatčeno bylo přes třičet dělníků:
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ského trestního soude několik týdnů. Proti celé polo
vině podezřelých bylo- vyšetřování zastáveno, a po
skončeném vyšetřování vzněslo státní zastupitelství

Žalobu na
již z dřívějších procesů“rnátní. Jirko původce tajného:
9drudení je blavním obžalovaným Vilém Kórber BOtetý
v Praze rozený a sem f příslašný redaktor sociali
střekéhe časopisu z Jaroměře, katořík, ženatý, ze zlo
čian rušení veřejného pokoje dle 8 66. c) wr. zák.
(že r. 1894 měl účastenství ve spojení, které tí -ra
účel kladlo, popuditi k opovrhování formou vlády a
správou státuýa popaditi k nenávistí k ním). Přelí
čení, jef započalo dne 23 t. m., je rotvrženo na
čtyři dny. Průvodní líčení, jehož průběh nebyt ralně
zajímavý. bylo skončeno včera. dne 25. t. m., dnes
v pátek došlo k závěrečným řečím státoího zástupce
a obbajců, rorstdek bude vynesen nejspíše hž zítra,
v sobota. '

Proti rovnému právu volebnímu.
Z Prah), 26. dana. (Zvl. tel) | Doridám

se, že během příštích dvou měsíců bade uspořá
dáno v růspých městech v Čechách nejméně de
set živnostenských a řemeslnických schůzí, na
nichž jednati se má o poměrném a rovném vše
obeeném práva volebním. Agitace proti návrhu
mladočeskému ma savedení rovného práva voleb
ního stoupá den ode dne, což je znamením, še
širší kruby již prosírají nebezpečí plynoucí s má
vrbu mladočeského.

Školské výnosy hr. Thuna.
. Z Vídně, 26. dubna (Zvl. tel.) Ve vče

rejší achůsi poslanecké sněmovny podali posl.
Sokol a soudruzi pilný návrh v příčině školských
výnosů místodržitele českého. Návrh poukazuje
k tomu, že forma — obsah jest zřejně vedlejší,
těchto výnosů spůsobila prý v nejširších kruzích
obyvatelstva, zejmena pak mezi pedagogy, roz
borlení. Pod pláštíkem loyality nařídil místodržitel
ve svých výnosech, aby školy aledovaly prý jed
nostranné politické tendence, které mejsvu s to,
aby školu vymanily z politických bojů, nýbrš na
op k mají prý ten úkol, aby zneužívána byla na
podporu chybné vládeíl sonstavy, a aby učitelé ko
nali slnžbu policie. Výnosy tyto znamenají poruč
níkování celébo školství jako v dobách absola
tismu. Navrbovatelé tudíž žádají, aby vláda do
tyčné výnosy ihned zrušila. Pilnosť návrhu byla
zamítnuta.

Z Vídně, 26. dubna. (Zvl. tel,) Nynější
zasedání říšské rady potrvá nejeplá až do polovice
července. Jednání o berní opravě protáhne ne baz
pochyby do konce května, načež teprve začne
rozpočtová debata.

Z Vídaě, 26. dubna. (Zvl. tel.) Panská
sněmovna bude dues jednati o rozšíření nedělního
klidu na podomní obchod.

Z Lublaně, 26. dubna (Zvl. tel.) V po
sledních dvou dnech udály se opět lehké otřesy
země. Ministr vnitra přijede prý do Lublaně, aby
se osobně přesvědčil o škodách zemětřesením způ
sobených.

Z Prahy, 26. dubna. (Zví. tel.) Marie Po
spíšilova měla does na Národním divadle vystou
piti po páté v dramatu +Arria a Messalina«. Před
stavení to bylo však odloženo na pondělí, protože
M. Pospíšilové je prý nevolno.

Z Vídně, 36. dubna. (Zvl. tel.) Letošní
císařské manévry budou se konati v Sedmihradsku.

Bursovní zprávy.
Vídeňská barsa.

Z Výdně, 35. dubna. (Telegram). (10 k. $6min.)
Uvěrní akcie 396.20, uherské úvěrní 459.36, anglobanka
169.—, unionka 529.—, lombardy 105.—, státní dráha
43575, napoleony 9.70!/,, květnová remta 101.50, uherská
papírová renta —.—, uběrská zlatá renta 123.50, rakou
ská zlatá renta —.—, rak. korunové renta 101.65, uher.
korunová renta 99.25, turecké losy 84.10, lánderbanka
288.28, alpinky 82.90, buštěhradská dráha Litera B. ——,
česká unionka —.—, polabská dráha 288.36, Rima £67.75,
prašská železářská společnost —.—, rakouská továrna
na sbrané 364.50. Smýšlení klidné. 1

Z Vídně, 15. dubna (K.-B.) Následkem meumšího
prolongačního materiálu a na příznivé zprávy s ciso
semakých burs smýšlení pevné, velké spětné koupě
v kredítkáéch a akciích drah zavládly. Závérek klidný,

a akcie státní dráhy žívěji jednány. — Eskontní sazby8'8,—4.

pení poníze

Květnová renta . .. [101.36 Lombardy . . . . |l04"/g
Rak. korunová renta [101.25PSeverní dráha... .|282—
Stříbrná rehta .. . [101.40PPražs.-duch,dr... . | 106.80
Rak. zlatá renta . . |133.80| Reverozáp. dráha. .| 883.00
Uh. zlatá renta . . . |125.40 Česká zá dráha | 00.00
Uh. korunová renta | 99.50Š Pardubice . 1290.—
Losy z r.1860 (celé) (168.60| Polabská dráha ', .| 292.26
Losy ž r. 1860 (pět.) |164.—| Česká severní Gráha| 290.60
Lory z r..1864 . . . |188.—[ Buštěhradkká A.. .| 14.60Losykreditní. . . - |NO150]BuštěhradskáB.. . | 60290
Losy z r. 1854.. . [161.75 Víd. tramwayky .. -| U44—

Komunální losy . - . |173.50 punaj; paroplavba . 1587.00Tisskélosy ...-- 140.509 Tur.tabák rež... | 362.60
Uvěrní akcie .. 396.9, 8 Pražské železářeké „| 639.00

Anglobaata ....... 170.60ETarecké lesy... „| 84.10
Uniónka ..... . . [880.60Bapoleony .- . . 60)Banka pro semé rak. 284.00 fPaffž . . . . 45.41
Uherské kr y. .|461.50F Londýn . . . .. 199.

. Bankovní jednota . . [166.10) Německé města -. „| 59.76
Baličská . .. . . -| 00.008 Ruble papírové —.„| 180.75
Lvov-Černovická . . [883.00 Unionkypražaké . .. | 09.00
Státní dráha ©... . [490.250 Živnostenská banka | 00.00

. Cukr. 1.

ZásylkydevšechzemíRakouskéříše.

: 7 Obllí. m :
17" Plodisová bursa:Z Vídně,26.důbna,(Tel.)
Pšenice jarní 741, pšenice na květen-červen 7.55, pe
nice ozimní 7.49, dito jarní 0.—, na kvěšen-šerven 6.58,
žito ozimní 6-67,. oves jarní 0.00, oves na květen
červen 0-b0, oves ozimní 0.00, fépká na srpen-září
1160. Uřadně znamenáno: Pšenice jarní 7.55, pšenice na
květen-červen 7-29, pšenice ozimní 7.44, žito jarní 636,
žito květen-červen 6-31, žito ozimní 6-51, oves jarní 680,
oves na květen-červen 6.70, oves oximní 6.32, řepka na

pen bání 10.96, řepkový olej na daben-květen 27—38.: Pohotové kontingentovgné zboží 16-36 až 16.60.

HOOK NOON ROKOSONNOK

Strojní
hnácí řemeny

vlastnívýroby.
P. T. pánám rolníkům nabízím tímto

řemeny k žentourům,
py. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových

závodů hojaý výběr důkladně vy članých

strojních hnacích řemenů
Ve všech déřkách, jednoduobé i dvojité

Mitno to nabízím těž krupony, šicí a vázací
řemínky a ujišťaji, že poslouším uboším nejtrvan
Livájším a jekosti výborné, jelikož jsem sám vydě
Javatelem koží i vyrabitelem bomenů.

V úctě veškoré

Jan Zadrobílek,
kotelužský závod v Kuklenách.

Výhodná houpě.
„ Právovárečný dům ©. p. 81 v Dobrušce na
náměstí prodá se dobrovolnod dražbou

dne 7. května 1895.
Dražba koná ae v Dobrušce za podmínek

velmi příznivých.
V domě nachází se po leta s obratem 50.000

do roka provozovanýzávod uzemářský se
stálými odběrateli, rovměž 1 hostimee vzorně
zahzenýs výtečnoulednicí vše s boha
tým inventářem.

Cena 16000 zl. čeká se polovicí na leta. Bližší
podmínky v kanceláři p. dra.
advokáta v Hradei a mimo sl. © k. okr.
soud na Opočně u purkmistrovského úřadu tam
též 1 v Dobrašce.

K nastávajícímu
jarmšmu obdobéá

dovoloji ai své

na sta tisíc kop obnášející zásoby
BW“různých"U

sazenek lesních
oo nejlépe doporačíti

a nabízímzvláštěz Ustnatých dřewim ná
sledojící drehy k objednávkám „ve vejkém“

a sice:
Akáty, 1, 2 a roční.
Bončkv, 3, 4, 5 a Groční.
Dor-bky, 1, 2 a Sročel.
Javery, 1, 2 a Sročal.
Javor kaltforasuý, 1 ročaí,
Kaštany divoké, 1 a 2rodní.
Kaštany Jedlé,i a 2roční.
Ořechy vlašské, 2—bročal.
Jasavy, 1, 2, 3 a roční.
Doubky americké červené.
Lípy malolisté.
Lípy velkolisté.
Jiltmy různé, 1—4roční.
Olši bílou, 2 a 3roční.
©lši lepkou, |, 2, 3 a droční.
Hileby, 1, 2 a roční.
Javor Jasanelistý.
Bimeolestatarský.
Mázné druky .
Plané růáe až 3 metry vysoké
Plané růže, 1 a Zroční.
Okrasné keře, 3—10ročal.
Ovocná pláňata.
Hrachor lesní, Iročníaid., jakož

| 1různé fehllčinya semena,.
Nejnovějšícenníknalaskavépožádání.

1 E77 Adřesapro dopl:

Hubert Plhák v Háji,

ažooJRDnn
ké v Praze.

„nnupyjeu"0013APAjuognaodop-vuz



dviúdůdvvůdvdávhávvýd:OBIOS
—

| | Vydavatelstvo, 21“
Politické družstvo tiskové v Hradci Král.

(Veškeré zásyiky, dopisy a předpřatné údrernjtě20 pOUŘE: p
„Obnova“ v Hradei Králové.

Na celý rok I.. 42
na půlroku . 2,
na čtvrt roku . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 tr., poštou 8 kr. —— M : ML s
Mistnosfrejakoe:

V Hradci Králové,Velkénáměstíč. 34
O0000000000000000000000

| artare ko.S alek+
v. ď . SB J.F.Krušvio

v Rradal Králové. |
doporučuje svůj hojač zásobený sklad: an

glických, brněnských a

humpoleckých novotin.
Zvláště činím veledůstojné duchovenstvo po
zorna na velkolepý výběrčerných látek a

kostelních sukukon : V
m —————— —

VÁCLAV BOLC,ozlatník a stříbrník
přísežný soudní znalec a cenitel

v Hradci Králové,
zbotovujea na skladě chováveškeréšperky zlaté
a stříbrné, ryje monogramy a a
všechnyv oboru tom p za velmi levné

Ceny se zaručením.
Zbotovujekostelní nádoby všeho druhu, zlatí
a stříbří v obni i galv . Kupuje staré.

slato a stříbro za nejvyššíceny.

Místo

pokladníka
obsadíprozatímně na rok

Záložna v Hradci Králové
s ročním slašným 1000 zl. Žadatelé, kteří ne
kročili 86. rok věku svého, podejtež do 1. kvlkna
t r. žádosti své, opatřené opisy vysvědčení“ kte
réž se však vraceti nebudou, o vování vyšší
obchodníškolya o praktickémpůsobeníbuďvzá
lošně, spořitelně neb v peněžním ústava vůbec,
6 podotknutím, kdy by nejdříve nastoupiti mohli.

„Osvěděl-li se přijatý, přemění se místo na

definitivníked„mi kvinkvsnálkamipo 100 zl;bee v m případu rovná se služnému.
V Hredai Králová, 18. dubna 1895.

ZáložnavHradoi KrálovéBET
ká *n

: z-r |

Václav -Jonáš,
závod krejčovský

v Hradci Králové,Špitálská:slev 479

..

s
4

6 4

»>
31,

obleků pro pány i ch žaketů
za ceny nejlevnější z vlastních i přinese

ných látek.

Na skladě má hojný výběr látek | hoterých obleků.

—-Jřápodohospodářskéhlídka:
-© Nedělní a svátační klid.

Dad preníhě května-nabadoa platnosti důle
žitá ustanovení, týkající se upravení klidu neděl
ního a avátečního při provozováuí živností. Na
mešotření klidu tobo bylo provášeno tolik stesků,
že nynější ustanovení budvu mnobým vítanými.
Die toboto nového zákona ze dne 16. ledna £. r.
nabudou nyní místo S 15. zákuna ze dne 8. března
1885 platnosti následující ustanovení:

Článek I. V neděli má odpočívati každá fo
meslná práce.

Č:. 2. Nedělní klid má počíti nejpozději v 6.
hodině z ráňa každé veděle a to současné pro ve
keré dělnictvo každého podniku a má potrvati
úejméně 24 hodia. ——*

= Či. 3. Z těchto ustanovení jsou vyjmnty: 1.
Práce, které dlužno předsevzíti ku čistění a uspo
Hádání dílen, jichž opomenutím by trpěl pravidelný
chod podniku, aneb jichž prováděním ve všední
dny vejen závod byl by povážlivě obrožen, ale i
moblo by nastati nebezpečí pro život a zdraví
dělníků; 2. nutný dozor nad pracovnami; 3 práce
potřebné ku provedení inventury a 60 jednou
V roce; 4. neodkladné práce pomíjejícího rázu,
které musí býti podnikuvty buď z ohledů veřej
ných, zvláště policejních, aneh v případechneod
vratné nutnosti; osobní zaměstnání majitele zá
vodu, pokud dá se provésti bez použití dělníků a
nikoliv veřejně,

ČI. 4. Majitelé živností, kteří používají děl
níků v neděli při pracích v čl. 3. vytčených, jsou
povinni, poříditi si zázuam, do kterého každou
neděli zanésti musí jména zaměstnání, jakož i drub
předsevzaté práce. Tento záznam musí býti na po
žádání jak živnostenskému úřadu, tak i živnosten
skému dosorei -předlošen. Pokud se týče prací
uvedených v čl. 3. odst. 3. a 4, jest majitel živ
nesti mimo to povinen učiniti oznámení živno
stepskémn úřadu dříve, než tyto práce započne.
Nastane-li teprve v neděli nutnost, aby taková
práce byla buď začata aneb v ní pokračováno,
musí o tom nejposdčji ibned po ukončení těchto
prací živnostenskémín úřadu býti sděleno. Ozná
mení tato jsom prosta kolků. Podání takového
oznámení u c. R. poštovního úřadu platí tak. ja
koby bylo učiněno přímo u živnostenského úřadu,
jemuž přísluší právozkoumati, zda-li výkon tako
vých prací vyvoje zákonným ustanovením.

ČI. 5. Jestliče práce v čl. 3. v odstavci 1.,
2. a 4. uredené dabraňnjí dělníkům, aby mohli

obcovati dopoledním službám Božím, jsou majiteléživností povinai, každému dělníku při těchto pra
cích saměstnanémudáti nejbližší neděli prázdno,
aby ma byla úmožněna návštěva chrámu Páně
v čase dopoledafte. Trvají-li práce v čl. 3. odat.
1., 2. a 4, uvedené déle tří bodin, má se těmto

dělotkům děpřáti sejméně 24 bodin trvající odpo
činek liší pěděli a není-li to se zřetelem
k závodu m , tedy ve všední den kpeb po

nory ok dva všednídny všdy ěsthodi.
nový jdek. *

1.6.-Mimistr obchodu v soublase se sůčast
něnými ministry jest zmocněn, cestou nařízení ře

i ap, povolititaké v nedělijednotlivýmdvětvím živností, u nichž dle jich povahybaď
přerušení práce v závodu či odloženídotyčných
prací jest. nemožno apeb u nlobž práce v neděli
vabledem ku každodenním, zejména pak v neděli
zvláště jevícím se potřebám obyvatelstva jest žá
doecna. U živností nepřetržité zaměstnaných, jimž
práce nedělní jest dovolena, má se tato obmeziti
ma výkody v provozovacím nařízení výslovně uve
dené, při čemž všeliké práce přípravné,vedlejší
Beb pomocné mají odpočívati. Upraveníprací v ta
kových závodech ve dny nedělní dovolených a
ustanovení podmínek, sa jakých tyto připoštény
budou, stane se pro všecky podniky téhož druha
stejnoměrně a s ohledem na čl. 5. těchto nařízení,

týkají se náhradního dne odpočinku. Dotyčeá
,

) jg dp dělnického řádu,
č fn Ba m v v řečiobvyklé

ELT u jednotli kategorií vý
rolmásh živností, jichž výkoo práce v neděli k pe.
kojení demních aneb svláště ve dny nedělní vy

fejm spůsobem jevících ee potřeb obyvatelstva

jest ae), „vezme se sfetel na poměrymístní.a
svyk od nýchpemající může v takop a ( žádoucích vými
pok předpilu© nedělním o týkajlelch >u se týkajících, pše
mešeno býtí se súčastněných ministerstev na poli
úeký úřed zemský, Dotyčné čivoveti musí b

vpářisnařízenípydmnemRovřes čl. 6. jmenovy. zjišťov živnosti,
které v jednotlivých ebeteh a amtakočhrůzně můše
s vykonati, if vzat zřetel na nařfzení čl. 5.

Nýkajic se dne odpočinku; zjišťování těchto vými
k vybusé te po nysíšení dotyčnýchobcí a společenstev; také mají býtiustanovení v tomto směru

pojsta de pracovního řádu, vztašně na vhodném
místě v dílnách v feči obvyklé zavěšena.

(1. 8.týká se poměrů v Haliči a Bukovině.ČI. 9. obchodu jest práce nedělní nejvýš
sa dobu šesti hodin povolena, Ustanovení bodin,
jimiž nedělní práce se povoluje, vykoná politický
úřad zemskýpo vyslyšení dotyčných obcí a spo
ječénstov. Bpološenstvám příalaší právo podati po

litickému úřadu zemskému v cestě inrfanci živno
stenských návrhy, usnesené Ve shromáždění spole
čenstva, čelící k obmézení nedělní práce při do
tylné živnosti.

O některých nedělích, kdy zvláštní okolnosti
vyžadují značné zvýšenou Činnosť obchodní, jako
o vánočních svátcích, v den svátku zemského pa
trona atd., může rozmnožení hodin pro provozo
vání obchodn politickým úřadem zemským po vy
slyšení dotyčných obcí a společenstev až na dobu
1 hodin býti povoleno. Toto povolení a sice ve
výměťe 10 hodin platí pro neděli vánočním svát
kům předcházející a připadne-li štědrý večer na
neděli, také pro tento den. Rovněž může politic
kým úřadem zemským s ohledem na zvláštní po
měry ústní, jako za příčinouprodeje devocionalií

+

nádražích atd., po vyslyšení dotyčných obcí a
společenstev rozmnožení hodin ku provozování ob
chudu přiznáno býti až na 10 hodin a to buď pro
všecky neděle, aneb jen pro neděle v jistých roč
ních obdobích.

Posléze může politickým úřadem zemským
oném obcím, které mají méně než 6.00) obyvatel
a bývají v neděli navštěvovány okoloím obyva
telstvem za příčinou nakoupení potřeb pro domác
nost, přiznáno býti rozmuožent hodin ku provogo
vání obchodu až na osm a to bud pro všecky ne
děle aneb pro nedělní dny jistých ročních období.
V tomto případě však v takových obchodech musí
pomocníků býti užito pouze po dobn šesti
hodin. Ustanovení hodin, běbem kterých nedělní
práce v obchodech jest dovolena, může pro různá
odvětví obchodu a pro jednotlivé obce rozličně na
stati. Ve dny nedělní má se dělníkům se zřetelem
na jich vyznání povoliti čas potřebný ku návštěvě
dopoledních služeb Božích. V hodinách, kdy ae
dělní práce v obchodech dovolena není, musí
všecky dvéře, vedoucí do místností obchodních a
určené pro styk s obecenstvem, býti uzavřeny.

ČI. 10. V oněch obchodech, ve kterých per
sonálu nemůže býii poskytnut nedělní odpočinek,
počínající dvanáctou hodinou polední nepřetržitě
až do otevření závodu následajícího dne, má býti
tomuto pomoenictvu střídavě každé drubé nedéle
dáno býti zcela prázdno, aneb nedá-li se to pro
vésti, má se mu polovice všedního dne poskytvouti
za den odpočinku.

CI. 11. Pokud dle ustanovení článku 9. pro
vozování obchodu v neděli má odpočívati, nesmějí
také oni majitelé obchodních živností, kteří neza
městnávají dělníků, provozovati živnost, vztežně
nesmějí dvéře do místností obchodních pro styk
s obecenstvem sloužící zůstati otevřeny.

ČI. 12. Předpisy o nedělním klidu v obcho
dech živnostních plati též pro prodeje zboží pa
třící ku plodinovým živnostem, pokud tento prodej
nebude na základě článku 6., vztažně 7. zvlášť
upraven, dále pro obobod podomní a ma tržištích.

Čl. 13. Zemekým politickým úřadem na zá
kladě článků 7., 8. a 9. vyďáné předpisy mají býti
koncem každého čtvrtletí předloženy miuistra ob
chodu, jenž ve srozumění se súčastněnými ministry
může naříditi změny těchto předpisů.

ČI. 14. O svátcích má se dělníkům s oble
dem na jich vyznání čas potřebaý ku návětěvé
dopoledních alužeb Božích povoliti.

Přestovpení ustanovení tohoto zákona a pro
vozovacích nařízení mají se trestati dle ustanovení
živnostenského řádu. Tento zákon vstoupí v plat
nost dne 1. května a s provedením jeho pověřeno
jsou ministři obchodu a vnitra ve srozumění s mi
nistrem kultu a vyučování.

Organisace živnostniotvá. „Národního
spodář“ moravský přináší tyto řádky: „Živnostnictvi.
naše se připravuje k politické a pariamestární prácí
Jest to soustávné hnutí. V Čechách se organisuje za
vedení pana Sedmidubského řemosinietvo neodvislé od
stran a chce prováděti politiku samostatně tak, aby
příslušným sdružením, jak praví se v resolaci ubřiněv
ské ze dne 17. února 1895, samo vyhledávalo, dopo
ručovalo a volílo svoje způsobilé zástupce ze středu
vlastního. Stejný cíl sleduje jistý oddíl femeslnictva
moravského. Na valné hromadě katolicko politické jed
noty pro okres boskovský dne 20. březne přijata jiš
příslušná resoluce: „Naše stavovské zájmy mobeu
býti nejúčelněji a nejlépe chráněny stavovskou orga
nisací a nikdy přilnutím k výhradně politické straně.
Pozdravujeme se zadostučiněním počátek této orga
nisace založením „Živnostenské jednoty pro království
české“ a ve Vídní zřízením „rakouské strany Živno
stenské.“ ©Odporučujeme soudruhům pečovati © po
dobné třídní zastoupení, jednak zřizováním místních,
okresních s krajských svazků, jednak založením sem
ského spolku živnostenského a politickými právy. Vy
bledáváním, odporučováním a volbou schopných pří
slušníků našeho stavu do různých sastopitolských
sborů, hlavně do zákonodárného, má se živnostaletvo
státi plmoprárbým činitolera při úpravě a zastoupení
svých hospodářských nájmů.“

ezd rolnictva východ. Čech v Par
dubicich koná se dne 28. dubna a zahájen budeo
půl jedenácté hod. ve dvoraně besední. Na programu
jest jediná otázka: „Krise cukrovarnická a s ní spo
jená zemědělská.“ Sjezd ten svolávají společné spolky:
pardubický, čáslavský, chrudimský, kolínský, kutno
horský, litomyšlský, vysokomýtský, ústecký, chrousto
cký, prosečský, brandýsský a vinařský.



Nová dopravní . Ministerstvo
obehodu udělilo povolení Jos. ovi, purkmistra
v Bobdaněi, spolu s dr. Václ. tšilem, Rudol
fem Košťálem, Václ. Polákem a Janem Uhlířem
v Bohdanči k
stavbě místní ze stanice Rosic rak. severo
západní dráhy do Bohdanče, dále městské obci
liberecké pro normálně kolejnou malou dráhu

8 elektrickýma Pobonem z nádraží libereckého jiboseveroněmecké spojovací dráby územím města
Liberce na Belredere na dobu šesti měsíců; ko
nečně pak výboru pro zřízení labsko-dunajského
průplavu pro splavnou vodní cestu s Dunaje kVl
tavě na dobu jednoho roku.

Desetikorunové státovky. Mezi rakou
ským a aherským ministerstvem financí vyjednává se
o vydání desetikorunových státovek, jimiž by nahra
ženy byly dosavadní pětizlatové státovky. Jakož samo
sebou se rozumí, vydala by je ministerstva obou po
lovin říše a nikoli rak.-uherská banka.

Revise katastru pozemkové daně. Mi
nisterstvo financí nařídilo zemským finančním úřadům,
aby v letě vykonáno bylo od evidenčních úřadníků
šetření za účelem opravení chyb neb hrubých omylů
při oceňování jednotlivých parcel do různých tříd.
Šetření konmatise má za přítomnosti starosty a s po
měry v obcí obeznalých místních důvěrníků, o čemž
okresní politické úřady mají vydati obecním starostům
příměřené poučení.

Cukrovarství v Čechách. Vposledních25
letech zastavilo práci z 200 cukrovarů 64. Z tohoto
počtu připadá na akciové cukrovary 43, s nichž 31
změnilo majitele. Zrušeno bylo vůbec 12 cukrovarů
akciových a 21 soukromých, V procentech vyjádřeno:
16:5 proc. cukrovarů úplně zaniklo, 31 procent změ
nílo majitele. .

Nové telefonické sítě. Ministerstvoobchodu
hodlá ještě letos zaříditi telefonické sítě s ústředními
stanicemi v Hradei Kr., Chrndimi, Kr. Dvoře a j.,
zřízení meziměstských linií ponechává se na doba po
zdější. Bližší dozví se každý ze zvláštních návěští, o
něž lze se přiblásiti u správ poštovních úřadů.

Smutnárubrika dražební. Vevýchodních
Čechách ohlášeny jeos pro nejbližší dobu následající
dražby: V Hlineko: nemovitosti d. 35 a 31 v Blatné,
4. května, 1. červas. — V Ublíbakých Janovi
cích! nemovitosti č. 18 v Čekaanvě, 38. června, 29.
července. —„V Kralovicích: usedlost č. 19 ve Vo
tročicích, 42. června. — V Náchodě: asedlost č 36
v Hronově, 10. června, J0. července.

0 (Zasláno)
Do Náchoda!

Členevé jednoty kat. tovaryšů v Hredci Králové,
sůčastnivší se olavnosli svěcení bratrakého
spolku „Svornost“ v Náchodě vzdávají tímto srdečné
diky všem, kteříje v Náchodě přátelsky přijali a
pobostili.
: Za jednotu katol. tovaryšů v Hradci Kr,
Jos. Polák sen.,starší. Jos. Polák jen., jednatel.

Listárna redakce.

——

ityk, musí mítí aspoň tolik slušnosti

abybo podepsal plným jme důvěry k nám,

. «Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 20. debne.Znamenalo

se: Reklolitr pšenice zl. 5.50 až 6.10, žjta 4.70 až 6.20
Je4mer. s). 4.50 af 5.00, oven 2.50 až 3.— přoso ui
6.00 až 0.00: vikov £l. 4.50 až 6.—, brách 8.00- 9.00

-Bvčkys 0.80 ak 10.90, jábly 1000 zl.ak 0009, kroopy
ah 8.00 -až 81:00, brambory sP. 3.90 až 210. 1 ilo
másle čerstvého zl 1.10 až 1.30, nádis vepřového «l.
0.72 až 0.80 kr, tvarobu al. 00.14 až 00.16, 1 vejce
2%, kr. Natýhodní obřiní trh, 20. dobna konaný, Fřive
ženo bylo: hektolitrů: pšenice 141, žita 182, ječrpene
342, 0v84-'836, prost (0, výkve 64, brachů 5. čočky 4

Mb krop 18,- brorabor 428, jetel. semnnika23—Iněn,. f —, - v "a '
866, kjalat 188,- + pak vepřů korů. podev'nčat

VYPoděbradech, dne 17. dobna 1825. Jeden
hl. pšenjog od zl. 5.40 až 668 žita od z!. 4.70 aš do
b.08, ječmena od sl. 4.50 až 4.70, oves ad sl 335 ak

19.50, brachu 11. 3.00 sž 1000. čočky od zl. 16.00 až
(16.0, vřkveod sl 5.25 sž 850, bremborů zl. 180 až
2.90, 3 br. másla od al. 100 až 1.70,

+, V Nymbaroce, dne 18.. dobn:. HI. pšenice zl.
.b.75 až 6.00, žita 21..4.60 aš 4 80, ječmene: z). 4.50 až
5.00, oves al.. 3.90 až 8.10, vibve al. ©— až 0.—, čočky

al. u bd bramborů(0.00aš O.umci n. Ciďdl, dne 138.d
půenidezl. 9.69 až 6.00 šita zl. 450 až Aepren

ře ey 4:80 ovra 230 nf 3.60brambor 1,75 1 kg. másla-8.16 kepe vajec 1.88;"1.g: sena 3.-—- slámy dlo
slámy krrané 1.10. 3 SUM140není ak —=  -————náSN VESou

Ve prospěch
Ústřední Maticešk

prodáváme
: svóovětoznámá
Běumivé limonad.

) BONBONY.
í Zároveň“ odporačíjeme. ortěntálskécukrovinky

Aka: turecký meď. sulténský chléb,meunu, balvu,
dočuky, terstské řízky a t. d.

Továrna orientál. cukrovinek A. Maršner
Král. Vinohrady, »Plzenka.« [

»+ 0000000604000)

Popratae100

021748PG0010

2040-6008040

u. „ť

VYO9

p0003040
tě

Peněžníobrat za r. 1604ční 6$.008.784hor. 48 bal.
uznání. Praha 1801.

První záložna ve Vys.Nýt,saležena v roce 1864,
| podražný úřad rakousko-uherské basky

přijímá vklady na 4“
a vyplácí je bez výpovědí v jakékoliv výši.

Poskytuje půjčky
na směnky, bypothóky a zástavy osnných

papirů,
eskontuje obchodní směnky,

vše za podmínek příznivých.
Ve směnárně

kupuje a prodává všeho druhu cenné papiry
— a valuty co nejvýhodněji. —
Veškoré bersorní rakárky a trazsakoe

obstará co nejpečlivějí.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První záložna ve Vys. Mýtě,
dne 1. ledna 1895.

Starosta : Jam B. Tůma. Ředitel: Jam Fidler.

:588.706kor.88

:

—Největší skladšicích strojů
původních i všech různých soustav

Albert Šťenrač, Svitavy (Morava).
Záruka ó roků. Cenníky zdarma. Podmíaky pla

tební velmi mírné.

„00 nejlépe odporučená

Červený troj bez povázkyK kr.Vojtěška pra: K ruzskéKč 80kr" Jetel b Ko
sl. 1.20.Jetel Ko 86 kr. Jetel letní k satí
tam na jefe, kde červený | vytrz) neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmivo Ko79 kr.
Travní semeno k zakládáníluk Ko 86 kr.
nomene, pravá Obendoríka, žlutá, kulatáKo 40 kr.
IMamutihka Ko 44 kr. owhrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wedmice čio lice Kozl, 1.20 nabízí france
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS, SGHÁLER,

obchodník MÁEclutovech,y.
Loení :SmrkovéKozl 3.50,mneděinové
Kozl. »to,černá borovice Ko zl.ba, bílá berevlce K 60, agat “ Ko55 kr.,
dle Ko60 kr. Sešilnu 6 zabedoníčkolek bo
monaKzaepatřeníbezképíceještěna|mona k Ó na v
Meřělee Ko 56 kr, kolenec Ko 40 Ir., Ko
25 kr. Výsevek těchto s:-men, jakož i výtečného letního
jetele 10 Ko na korec do Ichce zoraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a :elmi oblíbené ím
tovské karafiáty, co nejlepšíokrasedo oken pokojů a

zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 13 barvách pro sav hrncích zL 3.50. Ty samé pro zahrady zl. 2.60.
ož 3 metry vysok] 18 kusů zl. 13 ve

čtyřech barvách, bílé, žluté, tmavočervené a růžové. Ty samé
ď 1 metr vysoké pro plsténí v hrncích zl. 4-50.

pro pěstění do zahrad ve 12barváchzL 60 franco poštovníneb nádražní stanice objednatele. Zás dějí se již teď
chráněné dobrým obalem i všemmrarům a nepohodám.

Pánům předetevenýmcobcí a kopodářakých spolků,Jakož (©obchodníbům při větší odebírce osmy .
Vzorky na ctěnou žádost zdarma a franko. Jednatel na ven
kově, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi

U

BU“Svíce"B
voskové, polo oskové,|
stearinové a parafinové.
pak voskové rádužní sríce,
poškaly, triasgiy a sloupky
jakoš i svíce toiletní a
luxusní renaissanční a ba
rokové, dále svíce a sloupky

pro pivovary
nejlepší jakosti

a četnými cenami na vý
otavéch v ta- i cisozemsku

vyzpamenané, dodává
v cenách nejlevnějších

7u prodeji a ke koupi setnea u mamepřijme.

v uChebu(rČechích),

, Housle, se SsmoyloemA pouzdrem..
lem vylodenýku,k nosení,is obalem

od 5, 8, 10, 12,
Koncertní jemná

snejí stžím bmatem od 3.50, 4, 7.9 10
20 dřeva gronadilového C-H apodek, od

„ česká torárns 5, 7, 9 11, 13 až 130 zl. — Koncertníklarinety ze dřeva grenadilo
pěn adr výrobky,po vého, C, B,Es, D, od U, 12; 15, 16, 18, 20 až 40 14.— Pouzdra na: ' housleed 3,3,- —Dálestrunya všelikéBetní vosky s smolné po
chodně, na svíce stearis
nové, parefinové a sklepní [1

Fr. Sezemského
c.a k. dvorního codaratele

v GN.Boleslavi.

6, 8, 12, 14 zl. a výda.
Příslušenství k nástrojům hudebním ve všech cenách A ja-

kostinejepší.

Cenníky vs požá
dání franko.

P. T. dochóvenstvu odpo

ručujisvlášťná aiemoíkadidlav cenách míroych.

Navštívenky í jiné koll:gyk Vámpou“
'od 60 kr. výše nabísí

Bihnoské hnihliskíru

v Hradei Král.- SENEY
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JE jež si byl eám s láskou a nadšením sestavil,
aby ho napotom užil jako zrcadla, v němž by vedle děl

předků uviděl.
Naše českoslovanská národopisná výstava v Praze

jest šťastně zahájena a k obecnému nahlédnutí ode
vzdána.

Že jest dcerou velkolepé výstavy jubilejní z r. 1891,
netřeba nám šíře uváděti Zdar oné, která ukazovala
českému lidu i všem jeho hostům především potěši
telnou přítomnorť a pokrokjejí prací, vyvolal toubu,
popatřiti také v minnlosf a nahlédnouti v život a v duši
českého lidu.

A touhata stala se šťastným skutkem!
Dnes kde kdo po vlastech českoslovanských chystá

m

nejšíře známém výstavišti popatřil na to vše, co sem
naše vzájemná láska a cit národní pospolitosti ze všech
končin zemí koruny české i z domovů Čechů zahraničných
nakupily a urovnaly, aby tak podaly obraz národní své

ráznosti, vkusu, mysli a dovednosti české.

rodopisné výstavy naprosto již v lidu českém vymizely

naj stíny, které sem tam ještě bylo pozorovati při po
ní výstavy dobilejní. Při pořádání výstavy národopisné totiž v lidu českém nikomu v horlivosti, obětavosti

a ochotě nevadilo smýšlení druhého. Tentokráte všechny
směry v národě srazily 8e v jeden jednotný, tmelem
lásky bratrské zpevněný šik, jehož síla A moc čestně
a vítězně překonala veškeré překážky, které původně
zdaru výstavy té hrozily.

To zaznamenati sluší, že dnes na výstavišti v Praze
stojí český lid sjednocený, že po mnoba a mnoha letech
nalezl půdu, kde se objímá s vroucností, která ho ne
pronikala ani.při otevření Národního divadla.
. Bůh dej, aby jednota ta z podniku národopisného
jako paprsky sluneční zazářila a zasvitla také teplem
a žárem svým v ledya stíny, jež nás dnes jinde děsí
a tříští v hloučky brutří rozvaděných, kteří sice při

pouštějí že nás všechny vede ve snahách našich poctiváka vlastenecká, kteří však jeden při druhém tuto
lásku uznati váháme.

Snad se naleznou okamžiky, které budou pro český
lid východištěm k žádoucímu smíru.

ýstava národopisná a provázející ji slavnosti po
dají zajisté hojnost příležitosti, aby ve blahých dnech
radosti a utěšení zapomenuto bylo alespoň mnoho hoř
kostí mezi námi panujících a aby uznáno bylo, že nám
prospívá, co nás pojí, a že nám škodí, co nás dvojí.

Těšíme se a doufáme, že mnohý spor, mnohé ne

-E“

EA sobě! :
zájmům, co by nelahodilo jeho citům 1 co by sloužilo
jeho nepřátelům.

Při procházení naší národopisné výstavy prodchnut k
jest každý uchvacujícím uznáním a obdivem výrobné
spůsobilosti lidu českého.

Vše, čeho život vyžaduje, nalezá tu poutník a vše W
to jest původu českého, vyrobeno v duchu domácím a
sice již tehdy, kdy jinde stáli ještě daleko a daleko
v řemeslné obratnosti a průmyslové důvtipnosti za lidem »
českým. m

A při přehlídce toho všeho, co česká ruka dovedla *
a vmí, plníse duše dojmem mocným, poznatkem pro sh
naši českou budoucnost nanejvýš důležitým. k

Každý našinec jest zde pronikán pochopováním, co a
by u nás znamenal a dovedl pilný a důsledný sled hesla +
„Svůj k svému!“ l;

Snad při pohledu na výstavu národopisnou českému *
lidu oči se otesrou a sice pochopením, co by znamenalo,
kdybychom drah k druhu přilnuli láskou praktickou,
která by každý halíř dříve dvakráte obrátila, nežli by
ho vydala za něco, čeho výroba neživí bratra rodného.

A kdyby k obrovské mravní ceně jednoty, kterou
(«již samo uspořádání národopisné výstavy pro nás dues

chová, přistoupilo také pochopení, že nám třeba též drah

r Aruba hmotně podporovati, že především máme českou
7 "príteť Rupovatia nc- nemámeobskacozati, tu Upřítomná výstava naše dostoupila svrchované výše. dů

ležitosti národní, tu by výstava naše donesla nám také
nanejvýš platné ovoce pro naše poměry politické,které
by uvolnilo nejen tisíce našinců z odvislosti naším ná
rodním odpůrcům, avšak ono by také na sterých místech
poměry pro českou národnost ponižující rázem změnilo.

My většinou pro velké cíle přehlíželi jsme doposud
nepatrné schody a stezky, po nichž především třeba
stoupati. Blahobyt každého národa sedí na třínožce, jehož
jednou nohou jest umět pracovat, druhou co nejvíce
vědět a třetí co nejvíce mít.

A že tyto „nohy“ na třínožce, na něž by se blaho
byt v naších zemích mohl usadit, v našem lidu jsou,
to každý navštěvovatel národopisné výstavy | vidí,
tak že se nyní jenom jedná o to, spojit nohy ty v jedné
desce a tou deskou jest vzájemná láska, ve kteró kéž
nás naše národopisná výstava sloučí, abychom tak šťast
nými a blaženými učinění byli v zemích českých, k če
muž nám domáhej dobrý Bůh, který na národ náš nnoho

zkoušek dopustil, ale nikdy ho neopustěSnad nyní jest Jeho svatou vůlí, abychom vidouce k
na výstavě národopisné jak památky své rinulosti, tak

i práce přítomnosti, ochopiů a porozuměli, jakou cestou se máme bráti dále v lepší budoucnost!
Naše národopisná výstava nechat žije a kvete a

platné ovoce i nám i naším budoucím nese! Nechať
český lid svou prací zjedná blahobyt ne cizím, ale sobě!

:zad„D:

+ dorozomění během letošního léta ze společnosti naší Jako list, který ve všem upřímně a věrně praco- “
naprosto vymizí navždy. vati chce 8 lidem pro lid, připojujeme se dnes k oslavě '

+ Až český lid uvidí a rozváží, co jednotná mysl a zahájení výstavy. Památný, potěšitelný zjev vidímePř „Mw vzájemná součinnost dovedou provésti, tu zajisté není tom v okolnosti, že výstava tato zahájena jest právě u
* pochybnosti, že také porozumíme, čemu nás učí naše před svátkem sv. Jana Nepomuckého, pod jehož ochranou M,
L párodopisná výstava, která se nám tak skvěle při vzá- stojí také naše politické družstvo tiskové. V posledních ů
a. jemné láscea jednomyslnosti vydařilai v době nanejvýš letech snaží se některé živly našeho milého ochrance
+ neblahé a nepříznivé. slovy rouhavými znesvětiti, ano popírají, že sv. Jan Nep. M
v Avšak výstava tato nehonosí se pouze svou mravní byl. Proti těm mluví zahájením výstavy celý národ český w
+4 stránkou, ale má také pro všechny syny českého národa volaje: Mluvte si, co chcete, namáhejte se, jak můžete, 7
. obrovskon cenu v ohledu hmotném. vaše snaha jest marnou. Celý národ mlaví proti váma M
4 Kamkoliv se ohlédnete v improvisované té osadě '| dokazuje slavnou manifestací: Sv. Jan Nepomucký žil,
% vystavených českých prací a budov, všade a všade volají jako patronlidu českého vždy se osvědčil a marnou jest "a
' Da vás jen památky výroby, snah a přičinění domácích, aždá snaha, vyrvati ho lidu českému! Po překážkách, w

4 všude vás vítají pouzevýsledky dovednosti české. které se zdály téměř nepřekonatelnými, přece počala M

u Rozptýlená České práce a si zde své dostavo- „Obnova“ vycházeti a tak dnes poprvé se zahájením kan níčko a člověku Čechu radostí srdce usedá a dech se výstavy oslavuje také svátek svého svatého ochrance,
a tají, když se kolem sebe rozhlíží a ničeho nevidí, co by jemaž sebe a celé dražstvo poroučí. Bůh' dej, abychom “

nebylo jeho, co by nesloužilo především a hlavně jeho takových svátků slavili hojnost! ,M4 +

ké TRW" s
bh "M

A T

35b Jj +Ebbř + ho Šebo+5h + <béřbb ho ř dBř eb eo 80h -bb bb osbbo<eho bobo -bb +
A470 ee STĚ a.





Črty z výstavy.
— r. V Praze, 15. krětna. (Pův. dopis).

Po krátké době čtyř let opětné patří národ
českoslovanský se sympatiemi na král hlavní
město Prahu, v níž nastal právě nový, čilý, pestrý
výstavní ruch a re).

Zevnější vzhled výstaviště v král. obořejest
tectokráte o mnobo pestřejší než onea s r 1891.
Příčinou toho je značné množství budov, paví
lonů, selských statků i chaloapek, které mezi mo
hutnými stromy obory, na úpatí malébo svahu a
na velikém prostranství v době několika měsíců
téměř ze země vyrostly. Jest to pestrá směs mo
derních pavilonů, mezi nimiž vyniká průmyslový

c se dvěma svými věžemi, a lahodné uspořá
dání veliké řady statků, chalup a cbaloupek ze
všech končin vlasti naši, jimž opětně vévodí stará
rychta, jednopatrový to statek a věží a prostran
nou pavlačí, vystavený při široké silnici pod prů
myslovým palácem a malý venkovský kostelík
s nízkou vížkou o něco níše uprostřed návsi při
malém rybníčku vystavený a nízkou zídkou po
krytou šindelem obehnaný. Diváku uaskytá se

malebný, krásný obraz a v první chvíli neví, kte
rým směrem měl by se nejraději bráti, aby vše
spatřil. Učelem dnešních našich řádků jest utvo
řiti čtenářstvu našemu malý obrázek o vzhledu
výstavy na venek a zveme tudíž čtenáře své na
procházku po výstavišti.

Vstoupíme opětné starým vchodem. alávo
branou zbudovanou již r. 1891, s jejíž dvou po
stranních věží vlajou praporce a jejíž cimbuří
okrášleno je znaky pánů a knížat českých. Upro
střed zavěsen je velký znak království českého,
na obou stranách pak umístěny znaky markrabství
moravského a vévodství slezského. Projdeme bra
nou a octneme se na šírém prostranství. V dáli
před námi vypíná se mohutný průmyslový palác,

„před ním nově zřízený hudební pavilon a před
tím opět jezdecká socha krále Jiříbo Poděbrad
ského. Snil sde čtyři roky o blahých a šťastoých
chvílích národa českého, které tento zažil po celý
čas výstavy jubilejní, a dočkal se opětně dnů, kdy
kolem něho zaznivati bude chorál sv. Václava a
národní hymna „Kde domov můj?“

Obrátíme kroky své směrem v pravo a vstou
píme za pavilonem kanceláří národopisné výstavy
do typické americké osady. Ihned z kraje
vábí pohled náš americká farma z okolí Chicaga
s krásným balkonem, dále americký hostinec a
několik jiných farem našich zaoceanských rodáků.
Mezi nimi krčí se mezi mohutné listnaté stromy
selská chaloupka, zbytek to veliké atrakce z ju
bilejní výstavy. Staroušek byl opětně opraven, aby
zevnějškem svým vyrovnal se oněm selským stat
kům, vystavěným dole pod svahem za průwyslo
vým palácem. Řadou několika moderních pavilonů,
zejmena kolem pavilonu plynáren, města Praby a
zemekého výboru kráčíme po levé strané průmy
slového paláce ke hradu Kokořímu. Již při pohledu
na majestátní stavbu 8 hradbami a cimbuřím, na
vysokou věť, na níž zelená se malý chvojový stro
meček, obživnou v nás vzpomínky ze starších dob
slávy a moči tohoto království. Hrad Kokořín jest
myšlenkou klubu českých turistů a bude as opět
ně stálým dostaveníčkem všech, kdož přijedou
podívati se na výstavu národopisnou. Přijdou. aby
obdivovali se mistrpému obrazu dioramatickému
umístěnému ve vnitř hradu, jejž zhotovil kroužek

©FEUILLETON..
»Eísně otroka.«u

(Pokračování.)

Čast II.

Vylíčiv pěvec rab v první části přítomnost
svou i národa rabů, líčí ve 2.části (zpěv 14. a 15.)
po krátkém povzletu do říše ideální svou minulost.
V onom povzletu zakusil svobody v myšlénkách,
v události pak, kterou na to vypravuje, okusil jí
ve skutečnosti.

Ó blahé, zlaté, drabé časy života ideálního|
jak se všecko snáze snáší, jak vše krásné jest

věče, který si nedáš nikým vyrvati, nikým zkaliti
své ideály! Nejsou to klamy, nejsou to bludy,
nýbrž vidíš v nich cíl své práce, konec své cesty,
kem máš dospěti, čím se máš státi. Čímvíce se
jim blížíš, tím jsi dokonalejším, tím můžeš také
býti spokojenějším s blaženějším. Proto jak ukrutná
jest ruka, která drze boří, trhá a ničí vzlet ide
álný, strbujíc ducha z jeho čistého povzletu do
mrzkého mnohdy kalu živote, jehož cílem jest
jen semě, kde nevládne nic jiného než hmota a
její rozkoš a její zloba. Kde jest hlavní chyba
doby nynější než v tom, že převládá výstředný
realismus, číré hmotařství?

Proto se nedivme ani pěvci rabu, že i jemu

se „protivilo až příliš realistické mudrování a ževolá: :

»Vari, Zpěve mračnobrvý!
Již se tvá mi hnusí zvěst,
v nížto s prachem, slzou, krví
smíšen pouta chřest.«

Pěvec rab povznesl se »v ether z otrockých
lích« a tam byl volným; tam není pustý hluk

nejnadenějších českých malířů. Mladý umělec Ka
rel Stapfer předčil sám esbe v uspořádání obrazu
v tom směru, kdy ze skutečnosti přichází v malba
a divák bode unesen, sž uzří „Pobití Sasíkn Be
nešem Heřmanovem pod Hrubou Skalou.“ Beto
novým bradním mostem dostaneme 80 na prostran
s:vÍ za průmyslový palác k zájezdnímu hostinci
„Na Větrníku.“ K zadnímu průčelí průmyslového
paláce přiléhají prostranné ochutvavárny na způ
sob venkovských loubí sdělené a vesměs červeno
bíle dekorované. Ozdoby jsou nádherné a myšlence
národopisné výstavy přiléhající. Z vyvýšeného mí
sta za průmyslovým palácem přehlédnema celou
dolejší čásť výstaviště Wpravo Starou Praho,
V levo českou vesnici 8 chaloupkami. Dříva nežli
se stráně sestoupíme dolů, prohlédneme ai v pravo
amfiteatrální stavbu divadla českéh“, v němž bu
deme míti příležitost poslechnouti pouze české
dramatické práce, v levo pak nalézá se veliký a
nádberný pavilon ve kouženáře p. Chmela z Král.
Vinobradů. Několik kroků dále a vstupujeme
k bráně do Staré Prahy“ vedoucí. Před ní nalézá
se ještě několik navilouů.' První z nich nese ná
zev: „Šmídova česká zpěvní síň“ se třemi allego
rickými obrazy hudců čtíkých na průčelí. Obrazy
ty zhotovil český mistr Aleš. Vedle zpěvní síně
v pravo nalezá ne stará rytířská „Myšková ho
snoda u Přemysla Otokůra II.“, v níf čepuje se
zlonické pivo z panství knížete J. Kinského. Ho
spoda ta rovněž je vyzdobena na průčelí svém a
na štítě nod střechou slilédneme krále Přemysla
Otokara II. v brnění a Da koní. Blíže tohoto pa
vilonu nalezáse Edisonova umělecká síň. Projdeme
dále branou Staré Prahy a vstupujeme na úzké
náměstí, kde chlad vane z podloubí vystavených
ponejvíce dvoupatrových domů. Průčelí domů těch
zdobena jsou obrazy svatých, vše tak je stavěno,
jak stará Praha před mnoha lety . Jen
tato část. ač na nevelkém prostranství, stačila by
k napaání rěkolika poutavých článků a my, po
pěvadž popřáno nám jeú krátký okamžik při první
obchůzcs zde dlíti, ponecháváme si bližší zprávu
přinésti příště Kolem kostelíka Staré Prahy vy
jdeme ven s náměstí a octneme se blíže vesnice.
Problédneme několik pěllných pavilonů jako hospo
du „u české koruny“ p. Josefa Demina, pavilon
usenářeké firmy Dom. Malý a syn a vetoupíme
před starou rychtu. Stará rychta velmi mnoho
upomíná na dřevěnou radnici v Železném Brodě
nebo v Semilech. kterážto poslednější jest již mo
derní budovou nahražena V prvním patře průčelí
je široká pavlač, k níž vedou dřevěné schodv,
nahoře nalezá se poradní síň a jiné místnosti,
dole pak hospoda na rychtě. Na vížce uprostřed prů
čelí vystavěné zavěsen je zvonek. Nadruhé straně
stromořadí naproti staré rvchtě stojí atarobylá
zvonice 8 letopočtem „léta Páně 1792“. O něco
výše pak stojí několik statků z východních Čech
se stodolami. chlévy a dvory a vedle nich pěkná
venkovská „hospoda na posledním grosai, dobré
pivo. laciná kořalka“. Nápis tento nalezá ee na
modrém vývěsním štítě, na němž mimo to vyobra
zeny jsou staré české furverky. Kolem hospody
„u zlámaného kola“ vstoupíme na náves. kde
ihned z kraje setkáme 8e Ssozdobnými „božími
mukami“, vysokým to pestře zlatě a červeně ma
lovaným křížem, na němž pní Spasitel a pod ním
vymalováno je několik světic a svatých.

Na návsi panuje čilý ruch. Před každým
statkem, chalupou nebo chaloopkou, která sem

není tam okovů, nýbrž jsou tam krásné sady,
krásné květy, krásné vodopády. jsou tam krásy
věčné. Avšak sotva se duch jcho tak povznesl,
zarachotila pouta na jeho ruce, ty tam byly všecky
ideály; pěvec rab vidí, že jest otrokem a že žije
v národu otroků. Tak zakusil svobody, vlastně
volnosti v mysli. Než on jí zakusil také ve sku
tečnosti; byl kdysi svoboden a dospěl k svobodě
takto:

Jednou nesl s bratrero rabem na týči na
zedraných ramenou žok se zbožím pána svého.
Hlídač je poháněl bičem. Náhle vyběhla z lesu
šelma, napadla jeho druha, usmrtila ho a, když
proti ní napřáhl zbraň hlídač, uchvátil dravec
hlídače a

»v houští unášel svůj nový lup.«

Nyní byl pěvec rab sám. Co učiní? vrátí se
k pánu svému? nikoliv. Zdvihl oštěp, jenž
vypadlizruky hlídačovy,a utíkal, nevědaani kam,
až bo noc zastihla a on byl přece tak šťasten, že
přišel do skalní sluje, kde přenocoval. Když pro
citl, viděl, že jest v krásném pralese, kde vše
životem, svěžestí a krásou jen hrálo,

»To panenské byl obraz přírody
jhem lidským netknuté, ráj svobody.“

Zde byl úplně volný. Prost na vždy pekel
ných pout, prost na vžďy hnusných okovů. Vadá
leno jest sténání otroků, není slyšeti křiku biřiců.
Nad tím jásá pěvec rab a volá:

s=Ten tam je spolubratrů bídný sbor,
jich kleslost, podlost, věčný svár a spor;
vše rázem splynulo jak hrozný sen
tam v dálce mlhavé — Jsem svoboden |“

Tak žil v milé přírodě; chtěl zapomenouti
na vše utrpení! Jeskyně mu byla příbytkem, tráva

zanesena byla s různých končin naší vlasti a
českouobec,

nalezá se vždy malá zahrádka, zahratena buď
dřevěným nebo živým plotem.

Poznáte již z daleka bobatý statek z vý
chodních Čech, jehož zahrádkový plot je nabarvený,
poznáte také statek r Hané, slamou krytý a ts
přecházejíce z údivu do údivu přicházíte uprostřed
návsi po několika stupních k malému vesnickéma
kosteličku. Vévodí tak krásně srovnaným kolem
něho chaloupkám, kolem něho čeří se malé jezírko
a obrada šindelem krytá připomíná malý vesnic
hřbitůvek. Je to s národopisné výstavy nejtišší,
nejpoetičtější, nejmilejší koutek. Blíže kostelíka
za cestou za malou lávkou přes rameno potůčku
vedoucí stojí vesnická kovárna, v jejíž dílné spa
třujete veliký kovářský méch. V pravo od ní aa
kostelíkem. na samém břehu jezírka vystavěna je
česká rybárna, pod jejíž krovem zavéšeny jsou
sítě a ma břehu rozloženy kode a čeřeny.

Dáleupoutá pozornost rašistavení nesoucí název
„Čičmanské gazdovství“ a několik menších valáš
ských a slovenskýchbora ských chatrčí a ebýží. —
Stanete na konci této tvé poutě a okem radost
ným rozhlédnete se po všech téch krásách, které
ruka lidská zde vystavěla a a chutí dvojnásobnou
přikročíte pak ku prohlížení onoho množství ná
rodních šperků umístěných v pavilonech samých,
pak ve velkých -sínioh průmyslového paláce,
o nichž rozepíšeme se příště.

* $
*

Deputace u císaře. Deputace výkonného vý
boru národopisné výstavy, která odebrala se do
Vídně učiniti císaři oznámení o nastávající výstavě
a pozvati jej ku návštěvě vystavy, byla v pondělí
od císaře přijata v audienci. Na oslovení předsedy
výkonného výboru, hraběte Lažanského odpověděl
císař napřed česky, že upřímně děkuje za pozvání,
že však jeho čas jest již zadán, že mu bude sotva
možno výstavu navštíviti a přál výstavě nejlepšího
zdaru, při čemž podotkl, že očekává klidný a dů
stojný průbeh výstavy. Dále informoval se císař
o umístění, stavu a rozsahu výstavy, jskož i úča
stenství v ní, a hlavně zajímal se o postavení
české vesaice s kortelíkem a o Starou Prabu. Pek
oslovil císař starostu král. hlav, města Prahy pana

. Gregora, u kterého se informoval o stavebním
ruchu v Praze a o otázce sloučení města Praby s
předměstími. Ku konci oslovil císař místopředsedu
pana Hůuslera, načež depateci velmi milostivě
propustil. Deputace nabyla dojmu, ž* císař o vý.
stavě velmi příznivě smýšlí.

Pražská kronika.
Odpověď z Prahy do Prahy.

V Praze, 15. května. (Pův. dopis.)

Cbradimský konservativní list přináší dopis
z Prahy, ku kterémaž mně dovolte ve ct. Srém
listě odpověděti. Puněvadž vždycky kladu pros
pěch věci nad zájem jednotlivé osoby, uvedl jsem
ondynoněkolik stesků, které strana staroče
ská na pražské radnici pronáší oproti některým
nedopatřením p.dra. Milda. Když „Obnova“ s do
pisem tím do y došla a mezi stoupenci kon
servativního směru byla přečtena, tu nikdo z nich

Tam žil na klíně Přírody a Samoty a zdálo se
mu, že teprv nyní počíná žíti Kayž byl takto
úplně volný, počal jednou podvečer, pozoruje
blankyt nebeský, filosofovati. Světů jest prý neko
nečný rej, avšak všecko: vesmír, prostor, Čas i věčno
jsou pouhý závoj Čehos, co zanimi jest; co není
hmotné ani duchovní, o čemž nevíme nic jiného,
než že jest a žije, čeho nelze měřití ani tušiti
jakoukoliv vírou, co není aní hmotou ani hmoty
dušíani duchemani prasilouanibohem—čemu
sluší jen jedno jméno: »Věčné tajemství.“

Nic o něm nevíme, jen duše cítí,
ví určitě, že musí Cosi býti
za světem tím, v němž vládne prostor, Čas

- a za říší, jež myslí, cítí vnás,
sic jinak celý vesmír neskonalý
by hluchý byl a nebohý a malý.

Ač toto vše jen tajemně a nejasně naň pů
sobilo, přece ho to výše povznášelo než Bůh,
kterého hlásají knětí otroků, a než -víra, kterou
národ rabů ujařmují

uprevujíce ji „pánu vhod,
by ve tmách sloužil mu náš ztuplý rod“.

Pozastavme se poněkud u této Alosolie pěvce
raba. Uznává, že nevybnutelně za tímto světem
jest Cosi, jinak že by tento svět byl blacbý,
nebohý a malý; toto Cosi jest zastřeno světem
nebo světy, prostorem, časem i věčnem jako zá
vojem; toto Cosi není ani hmotné ani duchovní,
nevíme o něm prý nic jiného, neš že jest a žije,
a toto Cosi není ani hmota (bytost neživá), ani
duše hmoty (bytost, která jest, žije a cítí), ani duch
(bytost, která jest, žije, cítí, rozumí, ale těla nemá
— tedy pouhý duch), ani prasila (síle, která dala
všemu vznik a vše udržuje),ani Bůh.Čo jest tedy
toto Cosi? Věčné tajemství. —



v měn neshledával žádného útoku proti zmínčaíma
pavovi. Naopak! Věcobecné Lylu přijeto 8 ticbým

vděkem, že byl p. dr. Milde upozorněn na veci,
teré ovšem nikoliv tak jeho, jako kooservativní

strana přivádějí do citelných rvepaků.
Však pan dopisovatel do chradimského kon

eervativního listu zajisté že sám v zásadé nemá
proti několika slušným tém upozorněním žádných
námítok,sebvíjich nevyvrací, alu staví proti
nám hodnosti p. dra. Milda, jiché se však aikdo
medotýkal.

Když pau dopisovatel patroé myslí, že kon
eervativní strana dojde ku své platnosti vytýkáním
chyb pouze Mladočechům a kdyí předevčim ve
svém středu necha každénu volovu ruku, budsi!
O správnosé taktiky té příti se nebudeme! Avšak
připomínámejem, že tato nešťastná taktika
sapudila v Čecháchstranu konserva
tivní — do menšiny a posk , že vět
úina voličetva, konečně jiš ij v Praze, přilaale

j vtéto

zí
jsoa ustavičné na svém místé vo

která jem následkem toho činí takové po
proti osobám, onichž se vůbecbez chvály

mlaviti — nesmí.

Poněvadš nechcemevyvolati sbytečnoa pole
miku, tedy o této sáložitosti končíme, uvádějíce,
že nic = našich tvrzení nebylo vyvráceno. u
žečných ačjakých záslnh p. dra. Milda jeme se
modotekli, jesom to podotýkáme, že jeho polemiky
s drem Podlipným, jež paa dopisovatel chradi m
ského konservativ listu tak vyšoce cení, ani
vradě, ani vesboru obecníchstaršíchnemajípro
hlasování významu proto, poněvadž pan dr. Milde
a p. dr. Podlipný jsou advokáti a — příbazní, a
na venek pro stranu stsročeskou nemají platné
eeny proto, poněvadž se p. dr. Milde £ nich vrací |
pravideloé „na štíté“, porašen a odbytý. Chtéla-li
mit strana staročeská na pražské racnici proti
dra. Podlipnému spůsobilého a vítězného debatera,
Beměla připustit, aby z obecní representace vy
tlačen byl kanovník vdp. dr. Karlach.

Slibujeme zde, že vícekráte nikobo
se staročeských předáků na nic neupo
sorníme, ale vyhražajeme si, že hotové chyby
sasnamenáme a to tím spíše,- poněvadě pisatel
těchto řádků není ani Mladočech, ani pokrokář,
ale on je konservatirní člověk z přesvědčenía
přitom bez nároků na nějaký z toho — risk ať
mravní, nebo hmotný.

Dále nám pao pisatel do chrudimského kon
servativního listu vyčítá nějaké nadržování tiskaři
Beaulortovi. Tu také slovíčko. Všichni ti pánové,
jimž se do'rakou dostanou tyto řádky, zajisté še
také četli, co jsme napsali o novém Beaafortové
listě doe 2. května. To byla prostá noticka, jed
noduchá novina proinformaci čtsnářstva „Obnovy,“
která první o listu tom eprávnou zpráva do
nesla. O tom se může rozhněvaný na nás pisatel
dnes dostatek přesvědčiti. Avšak on nám vyčítá,
že jsme listu tomu dělali reklamu. Te ovšem nám=

Básník zde zcela dobře tvrdí, že nevyhnu
telně jest za tímto světem bytosť, která mu dala
vznik, která jej udržuje a kterou nazýváme a
která jediné jest Bůh, ale zcelu bludné tvtdí, že
jest toto Cosi něco jiného než Bůh. Pohané učili,
že jsou bohové, kteří vládnou nad světem a že
tito bohové, i nejvyšší z nich, podrobeni jsou
ještě vyšší bytosti, totiž osudu; jest toto Cosi,
toto Věčné tajemství také něco podobného ? Osud
jest pouhá myšlénka, jest toto Věčné tajemství
také pouhá myšlénka ? Odpovídáme: Není pouhá
myšlénka, nýbrž jest čírý nesmysl. Neboť toto
Cosi jest úplně nemožné. Dle pěvce raba není

poubým duchem, ani bohem; — čím jest tedy?
Jest ještě něco jiného možno, kromě bytostí vy
počítaných? Jest. Totiž nesmysl, výplod pouhé
obrazotvornosti. A tím jest toto Cosi, toto Věčné
tajemství. Zdá se, že o pěvci rabu nelze tvrditi,
že popírá jsoucnost Boií čili že jest atheistou;
vždyť mluví o bobu; avšak tímto bohem rozumí
nějakou bytost, která jest nižší nežli jebo Cosi,
nižší než Věčné tajemství a která tudíž není Bůh.
Vytvořil si boha svého, boba rebů, který není
Bób pravý, nejvyšší Pán všeho míra; a proto ač
mluví o bubu, jest přece bez Boha, zásady bás
níkovy pronesené slovy pěvce raba jsou úplně
stbeistické. :

Vidíme i zde, že lidé raději připustí a někdy
i hájí rozličné nesmysly. jen aby nemusili uznati
Boba pravého. Tím ale dokazují ani nevědouce
hlubokou pravdu: Že náboženství jest tak nevy
hnutejný požadavek přirozenosti lidské, že všichni
lidé jsou o jehopotřebé tak přesvědčení, že nemají-li
náboženství pravého, mají jistě náboženství nepravé.

Buďto víra nebo pověra, (Pokračování).

nějak vyvraceti není zapotřebí, neboť naší č'eniři
se zajisté pawatoji, co jsme ve příčiní tó uupwali.
Nás podnik páně Beaufuitáv zujíma pouze jako
důležitá noviuka, punévadí nas z jeho vzuiku na
žádné strané ani kapsa, ani nějaké aspirace nebolí.

Arěak pan jdopišovatel do Cbrudiwi , ve
své patrně nelibosti proti tiskaři Beaufortovi do
pustil se několika omylů. V rozhledu po ž=rus
Jistickén poli českém prokazuje onprostou ne
zběhlosí. Jednak mu u-lo, že realisté již před
týdoem odwuítliod sebe jako „klep“ předstírání,
že za Jistem tím stojí, a jednak mu dále ušlo, že
tiskaf Beaufort ve příčiae nového listu mél pří
slušné jednání s výkonsým výborem mladočeským.
O těchto věcech ae již Čtrnácte dní v norivach
plže, než panu dopisovateli do Chrudimi uály.
Avěnk pan dopisovatel ten dále ještě uvádí, že
tiskař Beanfort jist vydavatelem — „Šípů.“ Jak
je obecně známo, majitelem „Šípů“ jest dr Julins
Grégr a „Šípy“ ss u Beauforta ani netisknou, po
Děvadž se od svého vzniku, — jak se každý
přesvědčitimůže, neboťto ns nich vytištěnostojí—
tisknou u firmy A. Wiesner.

Tato správa o Beaufortovi jako o vydavateli
„Šípá“ čerpána byla podle všeho z podobného
pramene, z kterého snad čerpány byly lamosní
spravy o ukradení kniby sobe Jangmannově a 0
lovosické elektrice. A jeat-li někdo důvěřlivou
redakcí nesprávnými sprárami doběhl, nebyl to
pisatel těchto řádků, článek „Era Gre
gorova.“ Naopak, ten zcela v intencích a v zájmu
vážných stoapenců strany konservativní ve svých
dopisech do „Obaovy“ vystihl danou sitaaci, ne
boť vytýkal vždy jeu to, co výtky sasluhovalo.
Že je to pravda, na dotrrzení toho za vývodního
svědka vede právě dopisovatele do Chrudimi.

Týž si totiž stýská, že Mladočeší na pražské
radnici zejména v radě rozhodují a panují. A pří
činy toho ihned uvádí. Žaluje totiž, že pánové ze
sezení z osobních zájmových příčin — utíkají, tak
že v nich konečně zbývá často 6 Mladočecbů
a pouze 4 Staročeši, kteří mají v radě většinu.
Áno, tak vypadá dnes kopservativuí panstvo na
pražské radnici, že asino dobrovolbě ponechává
půdu a vládu hMladočechům. :

A kdo tím především vinen? Kdo tomu může
předejít? Výkonný výbor strany staročeské.

A kdo je jeho blavoa? Jeho předsedou?
Pan pisatel do Chradimi uváví tato bodnost

za jednu z předních pro strunu konservativní reg
pektabl zásluh pana — dra. Milda.

Oaod erat demonstrandam! Neboť to zajisté
postačí, aby bylo jasno mezi námi. Veritas.

Co týden dal.
Předvolební ruch jeví se již v celých Če

chách. Minulou neděli konaly se schůze v Jaro
měři Nymburce a Písku, kde vesmés ozvaly se
blasy proti dosavadní politice mladočeské. Valná
schůze, kterou chtěla selská jednota konati dne
15. t. m. v Praze, byla zakázána vzhledem k vý
minečnému stavu.

Vídeňská radnice je již téméř zcela v rukou
antisemitů. ©Dne 14. t. m. zvolen dr. Lueger
náměstkem purkmistra, načež purkmistr dr. Grůbl
vzdal se své hodnosti.

Na číšské radě poslanci věnují více pozor
nosti situaci politické nežli berní reformě, jež je
na denním pořádku. Všeobecné rokuje se o audi
enci ministra vnitra u císaře, jež je prý velmi
důležitá a souvisí s berní opravou. Soudí se tak
z okolnosti, že hned po návratu Baguehemově
sešel se užší výbor pro volební opravu v mini
sterských salonech; poradě byli přítomni mini
sterský předseda, ministr vnitra a přednosta ti
skové kanceléře Jauner. Zajímavo je, co vypravuje
se v zasvěcených kruzích. Užší výbor volební je
prý již s věcí svou dávno hotov, ale nechce vý
sledek veřejně sděliti, protože se předvídá, že pak
vypukne krise ve volebním výboru a v koalici.

V Uhrách přetřásá se pořád ještě poslední
cesta papežského nuncia. Vláda Bánffyho trvá při
požadavku, aby ministerstvo zahraničních záleži
tostí poslalo stížnost ke Sv. stolici. V neděli večer
vrátil se Bánfy do Pešti, kde v pondělí odbývala
se ministerská rade, v níž Bánffy podával zprávu
o slyšení u císaře. Ve vládním táboře uberském
učinily prý zprávy z Vídně dojem nepříznivý,
jelikož odkladem stav věcí stává se tím nesnad
nější. Zvláštní význam přikládá se rozmluvě Bán
fyho s Kalnokym. V uherském sněmu podán byl
V pondělí nový dotaz, tentokráte od Ugrona,
vůdce katolického křídla Kossutovy strany, jehož
ostří namířeno je proti vládě, Ugron tázal se:
byla li nějaká stížnost od zahraničného úřadu Sv.
stolici odeslána, trvá-li vláda Bánfyova na této
stížnosti, kterými skutky nebo projevy překročil
nuncins Aghardi meze své působnosti, dost.l-li
Bánffy zs urážku mu učiněnou od ministra za
braničných věcí zadostučinění a podala-li vláda
již žádost za propuštěnou. Odůvodňuje dotaz svůj,
kladl Ugron důraz na to, že mezi korunou uher
skou a papežem jmenovitě ve vnitřních věcech
uherských není zapotiebí prostřednictví zahranič
ného úřadu Předseda Szilagyi oznámil, že dotaz
odevzdá dle jednacího řádu předsedovi minister

stvr. Na to byla schůze odročena a příští schůze
svolána až na čtvrtek.

V Srbsku nabývá pobyt královny Natalie
stále většího významu. Zřejmě se vidí, že obliba
a úcta, kterých se naprosto nedostávalo jejímu
manželu, bývalému kral: Milánovi, na její osob
nosti soustředěny jsou měrou svrchovanvu. Od
lejího příchodu jedná se také o shodu mezi krá
lem a národem srbským. Královna se snaží, aby
mužové důvěrou národa nesení, postavení byli
v čelo země. Král Alexandr a jeho rádcové činí
podmínky, «by nové poměry byly trvalé a zárukou
klidného vývoje, jehož zeme má zapotřebí. Na
vůdcích umírnéné části radikální strany, s nimiž
jedině se jedná, žádá se, aby přistoupili na zá
klady ústavy z r. 1869, změněné jen v naléha
vých věcech dle požadavků a potřeb časových.
Ustava z r. 1888, dotyčně 1889. nebyla prý zá
rukou pevnosti a způsobila osudne rozvraty v
Srbsku. Veřejná moc může prý i dle ústavy z r.
1869. přejíti v ruce redikálů, při tom však přece
bude chráněna autorita vládní. Vůdcové radikalní
dosud váhají. Dojde-lí ke shodě, nastoupí mini
sterstvo geherála Sávy Gruiče.

Německý běský sněm zamítl předlohu proti
podvrstvým snahám. Očekává se, že říšský sněm
bude rozpuštěn.

Zvěsti z východních Čech.

Kralohradecké novinky.

Pokroutky a pilulky. Po divadleporota,
po porotě cirkus — naše p. t. publikum má zá
bevu pořád a všude. Lepší něco, nežli nic, tak
asi mysleli si ti, kteří v nedostatku lepší zábavy
spokojili se nyní skrovnou prostorou Andltova
cirku, kde místo ohlášených velkých představení
s snádherným« programem, s velmi dobře cviče
nými koňmi, vepřem a opicí viděli staré hberky
a přistárlé jezdkyné . . . Jiní zsse bavili se v
parku při prvním pěkném koncertu a při špatné
obsluze hostinských zřízencův, opět jiní zábavnou
švandu dělali si z nezábavné cesty městské de
putace na pražskou výstavu. Tady je viděti, jak
ten lidský posměch čelí někdy proti nevinně trpí
cím. Do Prahy jeli ochotní, účinliví zástupcové
města, které svou loňskou výstavou ukázalo, že
mezi městy českými není posledním, ale jest a
bude jedním z -prvních — a dnes se tu smějí
smáti a smějí se mnozí, místo co by pohoršeni
a rozhořčení byli všichni tím, že pražský výstavní
výbor zachoval se nešetrné k zástupcům města,
které loni tak šetrně a skvěle uctilo a poctilo
zástupce naší metropole Prahy. Z Hradce měl
jeti do Prahy první výstavní vlak a zatím bvly
cenné skvosty pro výstavu určené přivezeny zpět,
ledabylá nehotovosť výstavního pořadatelstva praž
ského vyvolala v našem okolí dojem velice trapný
— to je špatný začátek, který jen po rychlém
napravení chyby může vésti ku zdárnému konci...
Ty konce bývají někdy v našem všedním zivotě
zlé, trapné, povážlivé, Vite, co se stalo zase v
těchhle dnech kdesi poblíž Kocourkova? [Český
jeden obchodník pěkně začal a spatné skončil,
upadl v tíseň, uvalil na sebe konkurs. nastal mu
nucený Výprodej. Ale byli tam nečeští »nišinc=,
kterým hromadný výprodej mohl spůsobiti menší
prodej v jejich obchodech a proto se spolčili,
usmyslili si nekřesťanský chabrus: »našinci« chtěli
skoupiti celou konkursní zásobu českého obchod
níka, věřitelé — také »našinci« zastavili výprodej
a teď bude nové soudní stání. Český správce
konkursní podstaty není však cle toho, sby při
pustil k nějakému nesolidnímu přehmatu — dou
fejme tedy, že to s výprodejem českého obchod
níka nedopadne na konec jako někde v Kocour
kově ... . Však těch českých Kocourkovů, v nichž
se roztahují nečeští »našinci“, je beztoho všude
dost, až moc. Jeden je hnedle třeba v Jaroměři.
Byli jsme tam minulou neděli a viděli a slyšeli
jsme, jak se také tam rozmáhají ti čiperní „na
šinci«. V jejich rukou je tam dnes už zrovna
tolik obchodů, jako u nás, ba tam do své moci
docela již chtějí dostati okresní zastupitelstvo,
na uprázdněné místo okr. tajemníka dvporučují
a vnucují svého Raubitschka .. . Ale Jaroměř
není v tom ohledu první ani poslední. První je
zajisté ta slovanská Praha, v níž minulou neděli
bylo neméně než 64 svateb neslovanských na
šinců«, kteří již i do poslední české vesnice jdou
hledat svůj blahobyt. Jak to v Čechách vůbec
dopadá, to si jen srovnejte z téchto neveselých
čísel. Od roku 1880. do r. 1890. vystěhovalo se
z Čech 215.420 lidí, z nichž dobré dvě třetiny
byli Čechové. Naproti tomu bylo roku 1802. v
Rakousku nekřesťanských »našinců« 812.220, r.
1894, již 1,143.315. Za posledních 25 let přibylo

tedy v Rakousku o 39 procent nekřesťanských
»našinců«, z čehož veliký díl připadá na Čechy.
Tedy čeští lidé z bídy a nouze jdou do ciziny,
cizí „našinci“ stěhují se k nám, aby se obohatili
— tady máme tak veliký lán pole pro dobrou
i drobnou práci, že by se nám jeho řádné obdě
lání jistě vyplácelo více nežli pěstování cukrovky,
čekenky neb obilí, které dnes čestí rolníci pro
dávají většinou jen nečeským „našincům“. Svůj
k svému!



Akademie ve prospěch Lublaně pořádá
se spolkem „Slavjan“ zítra, v sobotu, dne 18. t.
m. večer v divadle Klioperově. Na programu jsou
čísla vybraná, zejména proslov od prof. Mifiov
ského, obraz od prof. Vančury, „Chorál Čecbů“,
velký ženský sbor „Pometa vil“, sbor Tovačovského
„Na Krkonoších“ a j. Iřimlouváme se za bojné
účastenství.

Vybirání pivního krejcaru bylo v mi
mořádné schůzi obecního zastupitelstva ze dne
13. t. m. přenecháno pravovárečnímu měšťanstva
sa obnos 12004 zl. 70 kr. Dosavadní nájemce p.
Holcbach platil 11.225 zl., společenstvo hostin
ských nabídlo 11.070 al.

Živnostenský inspektorát pro východní
echy rád by kdosi pro cosi dostal s Hradce do

Pardubic. Upozorňujeme na to sáčastaěné kruhy, uby
jednoho krásného dne nebyly nekrásně překvapeny.

Písemní maturity. Dobře víme, co zna
mená, zříme-li žáky středních škol v neobvyklou
hodinu ranní procházeti se po náměstí se závitky
modrého papíru. Jsou na cestě k písemním zkou
škám maturitním. Člověk omládne s nimi a vzpo
míná na onv okamžiky bližší i dávnější, kdy s hr
dostí a přec s jakousi úzkostlivostí ubíral se za
stejným cílem do síní školních. Dojímá nás, kdy
koliv vidíme je zastavovati se ve chrámu Páně,
by tu v krátké modlitbě sebrali mysl svou a Vy
prosili si zdaru a pomoci od Dárce schopností
duševních. A těšilo nás upřímně, když zaslechli
jsme tu v pátek jich zpěv pěkné mše Nešverovy
a vsobotu několek vložek Marianských. Za českou
práci maturitní měli gymaasisté vděčné thema o
mocnářství rakousko-uberském jakožto záštitě 0
proti islamu. Přejeme zdaru i k ústním zkouškám.

Z jednoty katol. tovaryšů. V pondělí,
dne 20. květoa o 8. hod. večer bude v místno
stech spolkových přednášeti vdp. Dr. Domabyl
»o španělské inkvisici«. Vstup jest volný
a mohou tuto zajímavou přeunášku navstíviti nejen
členové, ale také příznivci jednoty.

Uprázdněná místa učitelská. Veškolním
okresu kralobradeckém (venkov) obsadí se defi
nitivně místa: 1. Správce jednotřídní školy v Bo
bázce. 2. Učitele a učitelky při obecné škole
v Plotištích. 3. Podučitelky při obecné dívčí škole
v Hořicích. 4. Podučitelky při obecné škole v Ne
chanicích a podučitelů při obecných školách ve
Lhotě Malšové, v Libranticích, Milovicích, Vel
kých Petrovicích, Roudnici, Třešovicích a Dolní
Dobré Vodě.

Nešika velocipedista. Velocipedisté,jak
známo, domáhají se v každém městě, aby mohli
jeti i přes město na ko'e, což se jim také větši
nou povoluje, však pod tou podminkou, aby směl
na kole jesditi pouze jezdec vyzkoušený. Jak se
zdá, nepřihlíží se k tomu u nás tak přisně a do
voluje se ohrožovati zdravé údy obecenstva i
uprostřed náměstí všelijakému nešikovi, jakým
patrně jest i Josef Ippen z Pražského předměstí.
Dne 8. t. m. jel dotyčný po náměstí a při své
nesportmanské jízdě narazil před číslem 136. na
houfec dětí, přičemš přejel 4letého chlapce obuv
níka p. Matějčka a na štěstí jej jen lehce poranil.
Bravurní tento „našinec“ velkopansky ani si blíže
nepovšíml, co byl právě provedl a jel dál. Ale
tím tato projížďka neskončila. Jak se dovídáme,
bylo proti J. Ippenovi učiněno příslušné udání a
kompetentní orgány zajisté se postarají, aby tento
nepříměřený případ nešikovného velocipedisty byl
náležitě vyšetřen.

Pruské granáty. Vzpomínkyna válku pru
sko-rakouskou bývají nyní při bourání zdejších
hradeb oživovány různými nálezy, které patrně
pocházejí z roku 1866. Tak v pondělí dělníci za
městnaní srovnáváním náspů proti Pražskému
předměstí nalezli v zemi tři pruské granáty dosud
nevybacblé a přinesli je do města prodávat. Po
licie, aby zabránila možnému neštěstí, granáty £a
bavila a jak nyní se 8 námi sděluje, budou tyto
vyprázdnény a dány do musea.

Nová vojenská pekárna. V úterý zapo
čalo se s kopáním základů pro novou vojenskou
pekárnu na místě srovnaných hradeb za budovou
realných škol.

Trojbarevný kocour dostane se bezpo
chyby před soud. Je to týž kocour, o němž psali jsme
předešlý týden v bradeckých pokroutkách a jenž
stal se k veliké legraci zasvěcenců hořkou pilulkou
dotyčného sedláka kavalíra, který udělal naň sázku.
V celém okol! Hradce mluví se nyní následkem
naší zprávy jen o kocoura a tak zaslechli jsme
i my, že kocour trojbarevný se nalezl a již 14
dní je chován a dobře živen, ale nikdo prý teď
nechce sázku ani výživu vyplatiti. A tak se vy
práví, že majitel kocoura bode žalovat a bude si
nyní za živení počítati slušnou nábradu. Byla by
to Švanda, aby tak přinesli esebou jako corpus
delicti — trojbarvého, vsazeného, ale nezaplaceného
kocoura k soudu.

„ Zatčen vrahP V úterý zatčen byl v Plo
tišti jakýsi Jan Štěpán z Dlouhého v okamžiku,
kdy dostával se p. Komárkovi tamtéž na maso.
Na dotyčném lpí zároveň podezření z vraždy čet
níka, udavší se předešlého roku u Teplic; zjistilo
se totiž, že v kterési hospodě vypravoval nezná
mému dosud člověku, že o oné vraždě ví a žebyl
při tom. Co na tom jest pravdy, sdělíme po skon
čeném vyšetřování.

Dopisy..
Z Jaroměře. Předvolební turnaj byl zde

zabájen v neděli, dne 13. t. m. veřejnou schůzí,
jíž bylo přítomno přes 200 osob, z velké části
dělníků. Koníčkem řečníků bylo všeobecné právo
hlasovací, jež hleděli obhájiti proti projeveným
dosud pochybnostem o jeho prospěšnosti. Zají
mavo při této mladočeské schůzi jest, že se
tu činily výtky mladočeské straně proto,
že prý s požadavkemvšeobecnébo hlesova
cíbo práva již couvá a že její heslem ke sné
movním volbám má býti jen státní právo a ná
rodní rovnoprávnost. Schůze, jejíž průběh v ná
sledujícím sdělujeme, vyzněla celkem proti dosa
vadní mladočeské politice, místo níž ve smyslu
radikálně pokrokovém požadována politika ráznéjší.
Schůze, jož konala se v Grandhotelu, započdla
po 2. hodině odpoledne. MUDr.Moravec z Král.
Dvora zahajuje schůzi a praví, že byli pozvání
poslanci z celých východních Čech, ale mají na
říšské radě prý práci 8 proto nepřifel mimo zem
ského poslance J. Černého nikdo. Řečník míní, že
poslanci mleďočeštť jsou nyní na říšské radě nej
čilejší, ale měli by činiti ještě více, aby znesnad
nili úkoly vlády nám nepříznivé. Co do toniny
tedy bychom si přáli zlepšení. (Souhlas.)

INa to bned dr. Moravec zahajuje rokování ©
všeobecném právu hlasovacím a mírií, že je třeba
rozplašiti pochybnosti v té věci pronesené. JUDr.
Štemberka z Král. Dvora shledává zvláštním,
že strana staročeská vyharcovala s projevem
v otázce volebního práva a obrátila se k rolnicivu.
Řečník nechce podceňovati význam staročeské
brožury, která zajisté mnohého přinutila k uva
žování, nalezá-li se strana mladočeská na pravé
cesté. My však ve všeobecném rovném právu hla
sovacím vidíme prostředek, kterým se má strans
mladočeská rozšífiti, obnoviti. Řečník poukazuje
k zavedneí všeobecného práva volebního v jiných
státech a praví“ že národ Husitů nesmí v tom
zůstávati pozadu. (Souhlas.) Řečník nazývá směš
ným, že jen daň má býti podkladem práva voleb
níhoa vypravuje,že v Angliijedenobčan,když
měl jen krávu, neměl volební právo, ale když se
mu vylihlo tele, už ho nabyl, neměl tedy volební
právo vlastně ani on, ani kráva, ale to tele. (Hlučná
oveselst.) Řečník dovolává se K. Havlíčka, jenž
už r. 1851. všeobecné právo hlasovací doporučoval
Nové myšlénky a proudy prohlodají celý zastaralý
system, až skonči jako to křeslo byrokrata, jemuž
červy prohlodaly křeslo,až si zlámal vaz. (Souhlas.)

JUDr. Kerner z Prahy poukazuje k tomu,
že Němci brání se všeobecnému právu hlasovacímu
proto, že by přivodilo slovanskou většinu, a to
prý je nejlepším znamením, že Mladočeši jsou
na pravé cestě. Řečník však lituje, že strana mla
dočeská s požadavkem všeobecného práva hlaso
vacího nyní již couvá, ustupuje a omlouvyse,

že to ge pouze prostředek k dosažení státního
ake Rečníklichotí dělníkům, že prý mezi nimisou nejlepší politiko:é, ježtu se volební otázkou
nejvícezabývají.Heslem mladočeské strany
k volbám má býti jen státní právo a
národní rovnoprávnost, řečníkvšak žádá,
aby do volebního projevu zařaděn byl tské po
žadavek všeobecného rovného práva volebního,
které je nejpříměřenějším prostředkem k urovnání
nynějších poměrů. (Souhlas.)

Ježto se nikdo o slovo neblásí, konstatuje
dr. Moravec, že se jeví plný souhlas s projevy
učiněnými.

O významu sněmovních voleb pojednal pak
dr. Moravec. Sněm zemský má býti přiveden
k takové váze a pravomoci, jská mu přísluší a
jakou druhdy míval, Proto jsou nastávající volby
důležitými, tím důležitějšími, ježto se proslýchá,
že se má jednati o nové vyrovnání, nové
seskupení stran na říšské radě po pádu koalice
vedlo by k jednání koruny také s českým sněmem.
Taktika dosa vadních poslanců neuspo
kojuje, lid chce míti politiku ještě ráznější, proto
nutno voliti do sněmu opravdové státoprávní
oposičníky.(Souhlas,) Na to prohlásil dr. Moravec
schůzi, jež trvale 3 hodiny, za skončenou.

Z Jaroměře. Budeč Jaroměřská kousla
dne 4. m. května r. 1895. o 9. hod. dopoledne slav

nostní valnou schůzi výroční na oslavu stoletých na
rozenin Pavla Jos. Šafaříka v kreslírně škol Jaro
měřských. Schůze byla velmi četně navětívena, ač
mnozí členové uúčastnili se v týž den pohřbu býva
lébo inspektora školního okresu královédvorekého
T p. Jelínka, ředitele škol Dobrušských na odp. Na
počítali jsme více jak 5O členů; zvláštního pak lesko
dodala slavnosti této přítomnost starosty jaroměřského

p. Polického jakož i školního dozorce místního p.
inženýra Hellmana, kteří panové po celou přednášku
vytrvali. — Promlavil vzletně o životě a působení
Pavla Jos. Šafaříka pan Karel Diviš, odborný učitel
měšť. školy ve Smiřicích. Přednáška byla velmi bed
livě sestavena a plna zajímavosti, takže všichni účast

níci bedlivě nasloucbali výmluvným slovům pana před
nášejícího až do konce beze vší únavy, ač řeč jeho
trvala půldruhé bodiny. Za výtečnou práci a vzorný
přednes byl p. Diviš odměněn hojným potleskem. Na
to všeobecně promluveno bylo o výstavě národopisné,
k níá mnozí kollegové přinesli pro oddělení školní
zajímavé předměty. A když formalie skončeny byly a
zesnulému bývalému inspektora povstáním uctivá vspo

mínka vzdána, byla schůze skončena, — Ku konci
pronášíme přání, aby schůze „Budče“ byly srdečnější,
zvláště pak po ukončení měli bychom se přátelským
hovorem pobavíti a k další na venkově tak obtížné
práci poeilniti. Je to trpké, když účastenství bývá
nepatrné © když všichal se rozprohnou, jakoby se je
den drubého bál.

Z Miletína. Máme také u nás lecoos, co
může zajímati v širším okolí. Jsou to dva podniky,
ktarými se zabýváme: jeden čístě vlastenecký, druhý
náboženský. První je pomník našemu rodáku K. J.
Erbenovi, druhý je zvětšení a úprava našebo kostela.
Na zřízení pomníku IBrbenova sestavilo se již před
lety komité, které úsilovně obírá příspěvky na svůj
účel | Družstvo toto usiluje energicky, aby podnik
mobl brzy býti proveden. Na ten účel bade asi
v června slavnost národní, dle posavadních příprav
velmí pěkná a doufejme, i peo podnik výmosná. Oče
kává se, že pražský „Svatobor“ a jiné povolané kor
porace podají nám pomocnou raku, sby pomník pěvce
„Kytice“ byl důstojný. Třeba byl Erben za dob roz
květu své spisovatelské slávy z různých příčin svéma
rodiští málo příznív býval, Miletín má přece za svou
povinnost uctíti jej a v-něm i sebe. Dnes by Erben
e Miletínu třebas jinak soodil. Jestliže ta a-tam joví
se ještě zbytky tehdejších poměrů, přece ve mnohém
nelze upříti pokroku, azebo aspoň snahy k pokroku
eměřející. Drahý náš podnikchce pomoci potřebě
dloubá leta trpce pociťované. Již slavné paměti farář
Arnoldtrpceželel,že osadatak rozsáhlámákostel
tak malý. Aod jeho doby ještěkostelvíce spustil a
není pomoci jiné, nežli — svépomoc. Té jsme se
chopili — a dnes doufáme, še svépomoc tato bade
korunována zdárným výsledkem. V minulých dnech
měli jeme k toma věcnou loterii, která skončila
5. května veřejným tahem losů. Výhry veaměs daro
vané čítají několik pěkných předmětů. Ostatní ovšem
jsou méně cenné, ale vždyť kašdý, kdo losy kupoval,
vlastně věděl, že dává tím jen příspěvek na velký
účel a výhrou ani první še nezbohatne. A tak vy
nesla loterie tato přece asi 300 zl. Mimo to věnoval
tento týden patron kostela spolku 1000 zl. Tak do
pločna hotovost spolková asi na 6000 zl. a kapitál
celkem na zvětšení kostela pohotový na 18000 zl.
Cenným darem maší svatyni bude hlavní oltář a ka
satelna, které se pracují ve škole kamenicko-sochařské
v Hořicích a k intervenci p. řed. V. Dokoupila zdar
ma budou zde postaveny. Kóž formality potřebné
k tomu dosti rychle postupují, abychom mohlí aspoň
r. 1897. k dílu svému přikročiti! :

Z Německé Brusnice u Trutnova.
S touhou a oapjetím očekáván u nás den Ó. května,
kdy vznešený host, Jeho Milost ndp. biskup krá
lovéhradecký naši tichou osadu svou návštévou
poctil. Dočkali jsme se toho dne v radosti a krásné
počasí zvýšovalo celou náladu. Okolo č. bod. při
jel nejd. velepastýř v průvodu vysd. Magra. dra.
AL Frýdka, apošt. protonotáře, veld. p. vikáře
J. Němečka, a dp. A. Hrubébo. Až ku hranicím
hořičským vyjelo J. B. Milosti banderium švar
ných jezdců v starém selskóm kroji na koních
vstříc a doprovázeli vzácné hosty ke škole ky
jovské, kde postavena slavnostní brána. Zde J. B.
Milost sestoupila s vozu, načež následovalo uví
tání p. starosty kyjovského, p. řídísího učitele,
přednostů spolků kyjovských a žačky. Na to hnul
se průvodaž na hranice kyjovako brusnické, kde
u skvostnébrány opět očekávali svého vrobního

týře osadníci německobrusničtí se starosty při
fařených obcí v čele, spolek basičský, veteránský,

a veškeré učitelstvo se školními dítkami. Po krát
kém, ale srdečném pozdravu p. starosty ubíral se
celý slavnostní průvod za zvuků písně „Tě Boha
chválíme,“ doprovázené hudbou za střelby až ku
čtvrté bráně slavnostní u školy, kde posdravena
J. B. Milost od místního p. faráře, p. c. k. okres
ního školního inspektor O. Klementa jménem
německé okr. školní rady, p. řídícího učitele jmé
nem veškerého učitelstva a žačky Angely Nea
mannové jménem dítek. Za zvuků zvonů a hudby
hnul ae celý zástup do kostela, kdež následovalo
kázání. Jaké bylo, svědčily slzy mašů přítomných,
zvláště v tom okamžiku, kdy J. B. Milost na srdce
kladia přítomným, jaký dar si mají vyprositi na
svém patronu, av. Mikuláši,totiš sťastnou hodinu
smrti. — Vůbec celé vítání a doprovázení dýchalo
takovou srdečoostí, upřímnosti, přítudností a sbož
nou touhou, takže všickai byli na nejvýš dojati.
Zvláště obce Brosnice a Kyje, kudy nejdůst. vele
pastýř se ubíral, o závod ee přičinily a svátečně
vystrojily, takže v ten den po celé cestě Brusnicí
a Kyjí nebylo ani jednobo domku, ani nejchudšího
nevyjímaje, který by nebyl býval ozdoben aspoň *

věnci a praporečky. Než, na tom ještě neo dosti: večer uspořádaly všecky spolky velkolepý

dostaveníčkem, Krasu toho všeho ješté svýšovalo
osvětlení, u nás dosud nevídané. Druhý den na to
přijalo bez mála 700 bifmovanoů svátost sv. biř
mování, jemuž předcházela zkouška z náboženství.
Děti, dříve ostýchavé, v brzku nabyly otoovskými
slovy nejvyššího učitele takové odvaby a důvěry,
že se oltily jako doma před svými rodiči. Odpo
ledne okolo druhé hodiny dostavila se hudba
místní a přednesla několik dobře nacvičených čí
sel. — Čas uplynul, hodina rozloučení udeřila.

svého velepastýfe, k němažcelou láskou přilnuli,
až na hranice kyjovské. Kde srdce mluví, tam



ústa umikají. U školy kyjovské opět nové lončení

s osadníky kyjovaký mi Véak věrní jezdci vy
vázeli J. Milostaž nanejzašší hranice Ikolatury brusnické. Neza nutelný to pro cm

a lichotíme si, še i Jeho Bisk. Milost v klidné
chvíli vzpomene si na naši horskou dědinu a na
ten zbožný, víte své oddaný lid.

Z Král. Městce. (Okresní volby.) Vol
by do okresního zastupitelstva král. městeckého
konají se již tento měsíc a vice: dne 27. volí vel
kostatky, dne 28. město a dne 29. venkovské obce.

Z Nového Města m. Jí. Málokdozajisté dostalo
sc J. M. ndp. biskupu Ed. J. N. Brynychovi při nynější
visiteční cestě uvítání tak velkolepého, přijetí tak srdečného,
jako v městě nešem. Při příjezduv sobotu, dne 11. t. m.
© 5. hod. odp. byl ndp. biskup uftán zastupitelstvy města
a všech okolních obcí, všemi spolky, četným benderiem a
velikými zástupy lidu. Téměř všecky domy v městě ozdo

beny byly prapory; v Krčíně a před městem zřízenybylyvkusné aslavobrány. Večer bylo město skvěle iluminováno

i byl proveden mpionový průvod se zastaveníčkem zpéváchého spolku»Kácov“. Vneděli, dne 12. t. m. súčastnilo
se sv. biřmování ých, v pondělí, dne 13.
t. mm.Školní mládež. Jak uvítání, tak irozloučení by
naakrze srdečné i ukázalo, že J. M. ndp. blskop těší so
v našem okolí všeobecné úctě a oblibě.

—n—. Z Rychnova u. Jím. V průběhu ani ne
měsíce dvé zejména pro krehy příbusomskéanebo

jinek sympatisující —tak roačilující zprávy! Dne 27. dubna
ohlašoval místní list rychnovský, že pobřešuje se jistá
pení R... a vysvětlovalzároveň,že laty její s dopisem
od ní podepssným nalezeny byly na břehu Labe blísko
Labeké Týnice. Zpráva tato osvědčila se býti pravdivou.
Manželka soukenického pomocníka p. Raška, žena jiš věku
pokročilého, odkásavši prý manželi svému jakousi pohle
dávku v obnosu $VOslatých, odešla s Rychnova a sou
fajíc sobě hledala sena smrt ve chladných vlnách Labe.
Tak tomu aspoň nasvěděoval obsah do.ísu naleseného
v šatech při Labi blíže Labské Týnice, ač týš dopis byl
jinak nedosti jasný. O příčině této sebevraždy panují
pousedomněnkya nelzetedyříciniojiného.A ještě
mepominulo s dostatek rozčilení Jedno, jiš v pátek dne
10. května rosrubovala správa Rychnorem i okolím ros
mášená, še sebevražedně skončil život svůj p. Blažek,
<chef nádraží rychoovakého. Týž paa odejel s Ryohnorva—
předčasemte mlavilo©tom, žežádal odovolenoua
pojede do lázní a sejel k sestře ové do Librantic a tem
ukončil život orůj — oběs:v se. | PHičiny,pravé příčin
jevu také zakryty různými domněnkami. Důvodné
je podivení, jek mohl maž, který jinak šil v poměrech

a podle bezpečných tpráv i slnáným jméním
vládl — odhodlati se, aby sém násilně vlvá:l ruku ma

-hrdlo své a život svůj! AL dojde vysvětlení jakékoli,
událost oobovraidyje vády trachlivoa|

—ir— Ze Žamberka. Jek dobře kněz i učitel

1000 dospěl

toho důkazem jest v krajině naší zejmena epolečné a
jednosvorné knése Josefa Pleštila a uč.tsle
Václava Kruloba a to ve prospěch ušlechtilého vóslaření.
Oba milovnící něšných a pilných včeliček a pěstování

rozšířilo ee v krajině a okojí, kdo působí a to sajisté i
sa účelem Ným, mebof i pěstění včzi je nejen
mblechtilé, alo může táž, jak i snačně odmě=
miti póči apráci a nákladpěstitele. Dhre býval vkra
jiné naší pěstitelem věeliček p. Václav Krulich, tídicí
učitel v Orlici, jenž snahami svými o rosšíření lásky ku
včelám a poučovéním, k němuš nad jiné je povolén, sí
kal sobě zasloužené důvěry tím, že jmenovan byl dele
gstem spolku včelařů a kočovným odborným učitelem
včelařství. I bylo mu vítáno, že v kuavaldském kaplanu
vp. Jos. P'eštilovi našel včeleře taktéž horlivého. Hned
stízen opolek včelařský pro politický okres žamberecký
© Kuavaldě. Spolek ten má již zuačné své úspěchy! Jak

důkasem oznámené přednášky v tomto oboru | Pátého
května byla přednáška v Klášterci. /. Simon přednášel
„0 včelaření podběrném a upotřebení mezistén,“ 12. květas
w Jabioaném předaábel p. V. Krelich „Jak 060včelaří
« různých dobách rodních.“ Dne 19. května bude před
nábeti p. V. Kralích v Nekoři a
v růspých ročních dobách“ a na 26. květen je oznámená

v Německé Rybné, kde přednášeti bade vp
Jos. Pleštil „o medu a vosku a jich významu pro lo
věka.“ | Věelařský spolek pro okres Žamberecký rozvíjí
dŠinnosťutéšenoa s záslužnou,

Z Kostelce m. Orl. (Stavba školní bus
dovy.) Výsledek předložení a vystavení plánů pro no
«oe školní budovu jest u náš ten, že má se stavěti dle
plénů p. Vratislgva Roštlspila, orchitekta. Stavba tato
bes vnitřního seřízení a ústředního topení zadává se již
a to osstou offertní. Stanovený náklad je 110.000 sl.
Kdyžavážíse, 00 budestáti ještěvnitřnísařísení,tedy
nutoo dosnatí, še Činí Kostelec pro školství Mnístnína
klad značný. A k tomu dlužno uvážiti, že stojí Kostelec
ještě před szřízenímnákladné kanalizace, s níš taktéž 00
nejdříve mé se sapočíti a na niž náklad rospočten jest
na 99.000 zl. Takové číslice mluví už o roskvétu města
spůsobem důrazným !

porkém a Nácbodem) O novém tomto podniku
asáhy, jež by oživila končioy naší vlasti, skuteeně v tomto
ohledu z»nedbané a vnesla nový rozruon života tani, kde
toho je zapotřebí, mluví se docela važně a to zejmena
proto, žei vládní kruhy ochotně jdou vstřío úmyslům
podnikatelů! Kyšperk ovšem požívá dobrodiní drahy, ale
města:e místa mezi Kyšperkem a Náchodem, a o to
apojení as tudy jde, pres Mladkov, Robytuice, pak místa
nad hbořejtími toky Knéžny, Alby a Zlatého potoku až
po Olešnici, Hrádek a dále až k Náchodu spojení onoho
postrádají. A přeo jsou zde všechny možné podmínky,
jež mluví ve prospěch jak dráhy tak i ve prospěch prů=
myslového rozkvětu končin smíněných. Ostatně ať voleno
bude zde spojení jakékoli, dráha tato asi půjde souběžně
se dráhou Bystřice-Kledsko-Dušníky a dale — tedy 00
dráhou pruskou a tím téše mnoho odpadne. — Dráha
vypočtena na délku 70 kilometrů a náklad udává se
přibližné na 6 milonů sl. A jak řečeno, vláda prý bade

tento jk podporovati.
Z ČervemýchPeček. Křeslansko-katolícký vzdé

lárací podporující spolek „Svornost“ provozovati bade
vw neděli due 10 květno 1895. divadelní představení
v bosťnci p. Fr. Beneše v Nebovidech s následujícím

programem: 1. Nepravý a přecepravý. Fraška ve 2jed
náních. Napes! Frant. Mob. Hocke. 2. Kabát dolů. Vese
lehra v 1jednání od Joa. Josefoviče. Čistý výnos při
padne spolkové pokladné. Dobročinnosti se meze nekle
dou. Začátek v 8 holin. Po divadle volná zábava.

2 Jičína. Panu řediteli F. Macháčkoví při
odchodu na trvalý odpočinek udělil císař název
školního rady. — Ač v městěa předměstíchhostinců
dosti, přece poblíž nových kasáren ani v ulici lípové
není žádného hostince. Myslím, že některému pod
nikateli staveb naskýtá se vbodná příležitost, by proti
kasarnám postavil hostinec. — Af dojde k úpravě
našebo rybníka, bylo by snad s výhodou vzíti k tomu
trestance z Kurtouz. Ovšem. pak by snad přestala
v Kartouzích výroba zboží galanterního . .

Z českého jihu. Jsem Vaší »Obnovy«
nejen čtenářem, ale hodlám býtii dopisovatelem
ne snad v úmyslu, sbych čtenáře +Obnovy« po
učoval nebo bavil, než spíše abych myšlénky a
city své tlumočil a jimi v čtenářích Vašich dojmy
působil a pohnutky k činnosti plodné. Není náš
český jih tak szanedbsnýe, jak o něm veřejnost
česká zvykla souditi, ale je jaksi nchybnější než
lid krajů severních, tedy bych řekl »konservativ
nějšíe«. Mladočeská politika pronikla všecka města
i vesnice českého jihu a poslanecké volby konají
se tádem i s výsledkem mladočeským, a proto
vselská trojice českého. jihu« ALL Šťastnýz Pa
dařova, J..Jun z Písku a Rataj) z Vráže, »sedláci«

lid selský vybaviti z moci a vlády mladočeské
diktatury. Politika těch tří »sedláků« bojuje tu
na českém jihu 8 konservatismem (setrvačností)
v mladočešství, jehož ani lid rolnický se zříci ne
může se odbodlati, ač nevidí žádných prospěchů
s mladočeské politiky. Aby separatismus selský
v počátcích ubili, mladočeši českého jibu svolali
schůzi lidu do Písku v neděli 12. května a na
té schůzi měli rolníkům dr. Vašatý, dr. Engel a
sedlák Heřman Janda vyložiti škodlivost každého
rozkolu v politice, jejž byli sami před léty tropili
a seho zastávali ovšem proti staročechům, a že
advokáti dovedouvšecko, tedy také zastupovati
a bajiti zájmy sedláků nejen u soudu, ale i v parla
mentě. Schůze byla zahájena, ale také hned roz
bits; stoupenci stří sedláků« jihočeských stropili
takovou vřavu proti náčelníkům strany mladočeské
jsko oady mladočeští puslanci na snému českém,
že Vašatý ani nezačal ještě, když vládní komisař
schůzi za rozpuštěnou prohlásil. Kdy Vašatý ne
mluvenou řeč svou vymluví, ovšem nevím, jakož
i to mi neznámo, kdo ji vyslechnouti bude míti
dosti trpělivosti. Strana tedy ostří sedláků jiho
českých« zmařila sobé odpornou schůzi mlado
českou, ale proto nemají ještě na své straně všech
sedláků ani okolí píseckého a nesnadno je získají.
Nám konservativcůmjest to- Ihostejno, jaký vý
sledek boj ten míti bude; jsouť i ti stři sedláci«
proaiklí Ižiliberalismem a liší se od Mladočechů
starých pouze snahou utvořiti selskou stranu sebe
vědomou, která by z diktetnry pražských diktatorů
mladočeských se vymanila, ný z těchto stří
sedláků« není proniknout náboženským vědomím a
citem, žádný z nich není přítelem snah církevních.
Proto jsou nám snshy jejich lhostejny; jediné to
jim slušno uznati, že jsou sice pro volební právo
všeobecné, ale dle zájmů a poměrů společenských,
snažíce se udržeti zvlášté střední stav rolnický,
jenž by ve své kurii samostatné své poslance a
zástupce volil. Heslo jejich: »my nechceme za
stoupeni býti advokáty, to jest muži nerolníky«
jist pouhou vějíčkou, na niž ssedláček vychytralý
ptáček« jest sice lákán, ale hned tak na ni ne
sedne; neboť by bylo dosti nesnadno aajíti tolik
»sedláků«, kteří by mohli opustiti živnost a ro
dinu a chtěli by pcslancovati v Praze a ve Vídni
každoročně šest až osm měsíců. Mimo to má náš
lid tu nectnost že mužům ze svého středu ne
přeje ba závidí povýšenéjší místo u veřejnosti a
snaží se jej zase brzy strhnouti dolů mezi sebe;
snáze snese »pána= než soudruha nad sebou. Proto
naši s»třisedláci jihočeští«e nesnadnou mají úlohu,
V příštím dopise nakreslím zase jiný obrazek
z českého jihu.

Všelicos.
Sněmovní kandidatury. Ve městskévo

lební skupině Kr. Hradec —Jaroměř dojde možoá
k zajímavým voibám. V Jaroměři je mnoho Mla
dočechů pro kandidaturu dra. Moravce. V Hradci
mimo to bude od místních antisemitů postaven
samostatný kandidát antisemitický, jímž dle jed
něch mél by býti dr. Lueger z Vídně, dle dru
hých red. Hušek z Praby. Ve venkovském okresu

kralobradeckém nastane bezpochyby rovněž zajímavý boj, máť proti dosavadnímu poslanci p. V.
Formánkovi vystoupiti jako rolnický kandidát p.
H. Srdínko ze Svob. Dvorů, jenž se v kruzích
rolnických těší nemalé oblibě a posléze při loň
ském sjezdu rolnictva z východních Čech na den
sv. Václava konaném v Hradci velmi účinně za
sáhl do rokování o volební otázce.

V Hradci chtěli někteří za městskou sku
pína voliti dra. Ulricha, od něhož však uveřej
úujeme dnes zamítavé prohlášení.

Z Prahy 8e nám sděluje, že majitel obchodní
školy J. Rančák upustil od kandidatury ve ven
kovské skupině jičínské.

Bývalý českého odboru zemědělské
rady, p.St. Mayer, starosta města Horažďovic,
hodlá kandidovative venkovské skupině Horaiďo
vice-Sušice. Pan Mayer je sice kandidátem mla
dočeským, ale nesou s požadavkem rovného
práva vacího.

Na líc a na ruby. Pokrokový „Český
Venkov“ vystupuje v posledním čísle ostře proti
židům, o nichž mimo jiné praví: „Pozorujme pů
sobení jich na venkově, visme, kterak ze skrom
ných stávají se pány celé vsi. Ba celé
národy, ku příkladu Poláci, úplně podlebli bretce
židovstva. Všude a ve všem je patrný vliv jejich,
dosahující až v nejvyšší sféry spol ké a pů
sobící na veřejný politický život. Kdož by neznal
pověstného hrdého výroku Rothšildova: „Nebude
válka, nepůjčím peměz!“ Čím dále, tím více hro
madí se milliony v rukou židovstva, ono ovládá
světový trh, diktuje ceny dle své libosti a vůle,
vbání ostatní do konkurence a tak spůsobuje stí
eněnost poměrů čím dále, tím více se stupňující.
Z těchto ohromných materielních výsledků však
lidstvo, kultura jeho, nemá ničeho; nahromaděné
bohatství zůstává zase jen v rukou bursovní ari
stokracie, která -ho používá k tomu, by ostatní
terorisovala. A jaké stanovisko zaujímají židé vůči
nám, našemu národu? To jenejemutnější kapitola
v našem českém životě. Není české vesničky, kde
by nebyl žid usazen, živě se a bohatna z českého
lidu. Při tom však téměř bez výjimky stojí na
straně nám nepřátelaké, jeho domácnost, spůsob
života je ryze německý. Za peníze z českého lidu
vytěžené dává své děti do učěmeckých ústavů
vzdělávati a právě židé to jsou, již většinou nej
nepřátelštěji vystupují proti nám. Metropole našebo
království je nejlepším toho důkazem. V Praze
němectví je representováno nejvíce od židů.
A všude jinde židé chovají se až na nepatrné
výjimky stejně.“ — To je líc, tak píše pokrokový
list na první straně. Ale na ruby, na zadní strané
nadhání „Ú. Venkov“ v témž čísle české zákaz
níky židovským kšeftům, neboť doporučuje firmy
Rud. Mosse, A. Karpeles atd. Tedy hezky důsledně,
ne líc proti židům, na ruby pro židy!

Občanská práva žen. V různých zemích
vzmáhá se ženské hnutí vůčihlede, Snému Spoje
ných států severoamerických předložena před ne
dávnem petice, která již delší dobu kolovala po
zemi, podepsaná 272.330 jmény, mezi nimiž je
přes 160 tisíc podpisů mužů. Petenti žádají, aby
ze zákonodárství státního vypuštěn byl pojem »muž«
a nahrazen terminem »osoba«, který zahrnuje obě
pohlaví. V čele ruchu tnho stojí Helena Gouldová,
dcera po známém milionáři, zemřelém to »želez
oičním králi«, a paní Rockfellerová, žena. »olejo

nému předložen návrh, aby plnoleté dámě, práv
občanských požívající, bylo propůjčeno právo svěd
čiti při aktech občanských pří. — Anglický spolek
»Tbe nacional society for women's suffrage«, který
se sestoupil za účelem dosažení politických práv
pro ženu, předložil při prvním sezení anglického
parlamentu obrovskou petici. Adrese ta žádá, aby
ženy byly připaštěny ku všeobecnému hlasování
a tím ovšem i do parlamentu. Tři tisíce osob
obojího pohlaví zabývalo se po několik měsíců vý
hradné sbíráním podpisů k této ohromné petici.
Stát Utah v Americe, jakož i Nový Jižní Wales
přiznaly minulý měsíc občankám svým hlasovací.
právo a všecka s tím spojená privilegia politická.
— Při nedávných volbách do školní rady v Anglii
vyšly ženy vítězně. Hlasování mohla se súčastajti
každá žena, která má dům, krám, kancelář, továrnu,
skladiště, zkrátka majetek, z něhož platí daně.
Zvoleny byly ze 26 kandidátů tyto dámy: miss
Dovenport Hillová, mrs. Maitlandová, miss Marga
reti Eve-ova a mrs. Ruth Homanová. Ve čtyřech
okresech londýnských budou nyní ženy zasedati
ve školní radě.

Poutní jubilejní vlak na svatý Hostýn a
posvátný Velehrad Píšesenám: Bade tomu letos
2. července právě 60 let, když po ranních služ
bách Božích ubíral se nepřehledný zástup radostné
a nadšeně prozpěvujícího zbožného lidu na posvát
nou horu Hostýnekou, aby byl očitým svědkem
posvěcení a znovuzřízení svatyně tamější a mohl
zase jednou po předloubé době býti účasten oběti
mše sv. na wísté každému Moravanů i Čechu tolik
přepamátuém a předrabém. Letos vše se těší a
chystá na výstavu národopisnou do Prahy, a to
vším právem; avšak tábne-li tebe srdce, zbožný
vlastenče, ku Praze, rovuěž musí tě k sobě tábnouti:
i posvátný Velehrad a ov. Hostýn. My terciáři
českomoravští oslavíme letošní jubiieum hostýnské
postavením mramorového oltáře na počest sv. Fran
tiška Serafinského ve svatyni tamější a sám J. K. M.
nejdůstojnéjší pan arcibiskup olomoucký přislíbil,
že jej posvětí, a na tisíce poutníků vystoupío le
tošním jubileu na pobvátný vrchol, kde Matka Boží
již od věků divy tvoří a proto z vděčnostia lásky
použij i tv, zbožný kafolíku vlastenče, této milé
příležitosti, která se ti věru již tak snadno nena
skytne, neboť až bude jubileum stoleté, nebudeš
snad již vůbec mezi živými a vykonejž aspoň
jednou za svého živobytí svoji svatou povinnost a
putaj k Divotvorné Matičce Svatohostýnské a zastav
se v převelebné a velkolepé basilice Velehradské.
Za tou příčinou bude vypraven poutní vlak a již
z Pardubie bude se platit pouze poloviční jízdné.



Určité bližší správy 0e uveřejní počátkem
června, vlak pojede asi 2. července. Zvláště pro
sím všech vdpp. duchovních spolobratří, aby si
neobtěžovali upos: rnit na výhodnost pooti této a
pokud jim možno i sami se v hojnémpočtuk pout
nímu vlaku připojili, jmenovitě když vlak je tuk
uspořádán, že jim ani nebude třeba žádného zá
stupce hbledati. Lonského roku súčastvílo se též
více duchovních pánů a každý byl s poutí toa
úplně spokojen. Nechť Nebeská Královna sama
pohne srdeí mnobých a přivede nás opět v tak
přečetném počtu k sobě na sv. horu bostýnsakou

jako leta předešlá!J. Hejtmánek, farářv Něm.ělé.
Deputace rolnická do Vídně. Dleusne

sení hospodářského sjezdu pardubického požádány
byly hospodářské spolky k vyslání rolnické de
putace do Vídně, která by na rozhodujících mís
tech Uumočila velkou bída národohospodářskou
v Čechách panující.Až do J0. května ohlásily
následovní hospod.spolky, že v deputaci svými
delegáty zastoupeny budou: Unhošť, Brandýs m.
L., Chlumec, Králové Městec, Jilové, Čáslav, M.,
Boleslav, Jihlava, Zbraslav, Zásmuky, Holešov (sa
Meor.),Ubl. Janovice, Česká Skalice a Pardubice.

Zemský pojišťovací fond císře Praa
tiška Josefa L Nové přih o převzetí jednatelství
došly od sl. výborů okresních: v Aši, Sašici, Nepo
muku, Jesenici, Kynžrartě, Mirovicích, Liberci, Ma
netíně, Hradci Král., Plzni; od al. městských s obec
ních úředů: v Králové Městci, Josefově, Dobřanéch,
Písku, Libni, Klecanech, Veselí n. Laš. a Nechani
cích. S hromadným pojištěním ařízenců se strany
saměstnavatelů počátek učinil ženský výrobní spolek
český v Prase, jenž pojistil celý personál učitelský i
obchodní počtem 20 na doživotní důchod, počínající
určitým stářím dle služební doby jednotlivých dam,
tyto pak samy zvlášť samostatnými příspěvky důchod
ten si zvyšují. Bude snad i veřejnost zajímati v ja
kém poměru posud jednotlivé třídy obecenstva, pro
které ústav tento byl založen, výhod jeho používají,
přinášíme tudíž statistiku prvního sta pojištěnců u
fonda toho. Z těch jest příslušníků stavu úřednického
(soukromí, hospodářští úředníci a t- d.) 23, obchod
niekého (maloobchodníci, obchodní pomocníci atd.) 30,
učitelského (ponejvíce soukromí a isdustriální uči
telky) 17, živnostníků a řemeslníků 12, rolníků 9,
dělníků a čeledě 15, různého povolání 4. Z pojiště
ných jest posud D2 proe. mužů a 48 proc. žen.

Nejnovější zprávy.
Slavnostní zahájení národopisnévýstavy

vykonáno bylo dne 15. t. m. za hojného účasten
ství vynikajících osobnostía četného obecenstva;
mezi přítomnými byl zejména čestný předseda vý
stavy hr. Harrach, nejvyšší zemský marfálek J. kn.
Lobkovicz, místodržitel br. Thun a j. O 10. hod.
dop. zapěn chorál av. václavaký, načež předseda
výkonného výboru dr. VI. hr. Lažanský v delší
feči poukázal na význam výstavy, kterou pak

jako protektor zabájil starosta pražský Č. Gregor,
jenž vhodně uvedl, že výstavu provedl český lid
vlastní silou, vlastní pílí, bez pomoci, bez záštity,
tbez podpory, i prorolal lidu Ččeskoslovanskému
„Sláva1“

„„„Komitét pro udržování pomníků na
bojišti kralohradeckém konal dne 16. t. m. odp.
v hotelu u černého koně v Hradci Kr. valné shro
máždění, jemuž předsedal setník p. J. Steinský a
jehož súčastnil se také místodrž. rada p. Šolta.
Výroční zpráva jednatelská apokladní za r. 1894.
byla jednomyslně schválena. Za uplynulý rok vy
kazuje komitét činnost zdárnou, úspěšnější než
dříve. Počet členů značně stoupl, řada pomníků
byla nově upravena, komitét súčastníl se loni také
výstavy hradecké v oddělení vojenských památek.
Spolkové jmění koncem r. 1894. obnášele 1035 zl.
05 kr. Při doplňovacích volbách byl místo od
stouplého V. Weinzettla za technického ředitele
zvolen p. Rublíček, učitel odborné školy v Hoři

cích, do výboru místo K. Mayera zvolen přednosta p. Jos. Čížek ze Všestar, za náhradníka
p. Jan Komářek z Hradce Kr. Při jednání o změně
stanov bylo jednomyslně schváleno několik změn,
jež čelí vesměs k lepšímu upravení spolkové čin
nosti. Na to byli za čestné členy komitétu zvo
leni pp. kn. Schaumburg Lippe, hr. J. Harrach,
K. Weinrich, Ed. Lehmannazasloužilý předseda,
setník Jan Steinský. Po návrhu místopředsedy
p Fr. Waldeka bylo novému technickému řediteli
Úoženo, aby učinil potřebné kroky ke zřízení mo
byly na paměť Sasům u Hradce padlým. V další
působnosti přejeme komitétu hojné účastenství a
podporu náležitou. :

Z Úsrv.Kostelce se nám sděluje, že je
scela nesprávnou zpráva, kterou přinesl v posled
Dim čísle pokrokový list kralodvorský o uvítání

J. M. odp. biskupa Ed. J. N. Brynycha v Ko
stelci. Praví se tam, že prý z uvítání toho vzešly

obci velikévýloby, což je rozhodně nepravda acož nikdo do
náváme, aby každý viděl, jak neslušně si vedou
odpůrci, pumlouvači nášeho směra katolického.

n mk nevystupujeme ani proti nepřátelůmnej„horším.

Z České Skalice dostáváme zprávu o vře
lém přijetí J. M. odp. biskupa přes to, že se strany
odporu sagitovalo se proti uvítání přímo neslušné
na př. nesvědomitým tvrzením, že odp. biskop je
„Němec“ a že prý „nedrží 6 lidem.“ se kato
lický lid nedá mámiti takovými klevetami, uká
zalo se při vřelém a Četném uvítání ndp. biskupa
v Č. Skalici. Uvítáví toho súčastnili se zástupcové
všech přifařených obcí, úředníci, v Tfebešové a
M. Skalici postaveny byly slávobrány. Účinnou

byla řeč, kterou odp. biskup„propesí ve chrámuPáně a v níž mezi jiným uvedli, že jde mů De o

fedstavuje, jakos i o blaho českého lidu, z ně
ož sám vyšel; obé že chce hájiti nejen z povin

nosti, ale také z lásky ka pravdě. Také promlu
vou drubého dne pronesenou dosáhl adp. biskup
účinku tak rozhodného, že všecky roztroušené

mluvy rozpadly 8e v nivec a na konec zaham
i byli jen ti, kteří se oddali neslušnéma a

bezdůvodnému štvaní. Zloba rozrušuje jen na
krátko, dobro a pravda vítězí trvale!

„eské Noviny“, nový mladočeskýdenník
má pravidelné vycházeti teprve v červnu, proza
tím vyjdou jen tři čísla na ukázku. Nám jistí
málo ehápaví novináři saslívali, že jsme o tomto
denníku přineslí první věrohodnou zprávo, dou
fáme proto,že nyní budou následovati našeho

příkladu a vytknou, co je hodno. Nás aspoň
prohlídce čísla překvapuje veliká ne
vost i tiskárny; jako přehojnéchyby

sazečské a neúpravná va nasvědčuje nepo
hotovosti tiskárny, tak celý obsah čísla svědčí, že
v redakci patrné jsou novináři ještě nevyškolení.
Negnáme jména všech členů redakce a neptáme
8e po nich; nám stačí věcný obsah a z toho jen
vidíme, že jsou to v denním listě nevycvičení no
váčkové, kteří píšou sřejmě dle toniny radikálně
pokrokové — ta tonina vyznívá rozbodně z článku
programovéhoi všechostatních statí. Ale protivy
se stýkají. Na úvodsím místě se hlasitě hlásá, že
nový list pracovati bude k ochraně a povznesení
rolnictva, řemesinictva, malého obcbodnictva a
Šivnostnictva, ale na stranách cadních vidíme, že
nový denník brodí se také ve starém šlendriánu
a sám odporuje tomu, co blásá, neboťne kochraně,
ale na škodu českého obchodnichvaa šivnostatetva
uveřejňuje v inserátech doporučení firem ch,

nekřestanských. Fa nový denník chtěllepším tež dosavadní, tedy měl nejdříve dáti pří
klad v tom, že by pro vlastní kšeft nedoporučo
val českému liducizí- firmy. Kdo tedy český lidový
program srovná 8 nečeskými kapitalistickými in
serty, ten už na novém listě vidí neupřímnost.
A tato neupřímnost.jen se stupňuje, když v čele
listu stojí psáno, še náklad listu hovati bude
120 tisíc.. . . Humbug americký promine se snad
už i u nás leckterému obchodníku v bonbonách
nebosirkách, ale pro noviny české se to nehodí,
takovému chytání hejlů musí se vysmáti každý,
kdo české poměryzná. My to známe a proto tvr
díme, že „České Noviny“ poprvé vystoupily neu
přímné. .

Nehody. V předm'-tskémjedno kostinci
oběsil se obch. cestující Kolát z Nového Města n.
Met., jak se praví, v návalu choromyslnosti. Dne

16. t. m. postřelil se Pkiepník v jednom hostincitak nešťastně, že hned byl.mrtev.
Vlak výstavní odložen. SJělujese nám:

Zábavní vlak, který dne 23. května měl býti z
Hradce Král. na Národopisnou výstavu odborem
klubu českých turistů vypraven, odkládá se na
dobu pozdější. Odložení tu stalo se z příčiny
dvojí. Jednak ebecní zastupitelstvo přijavši po
zvání městské rady pražské na 16. t. m., kdy se
zástupci ostatních měst na radnici staroměstské
bylo přívítáno a ucténo, nebylo by se více dne
23. t. m. korporativně súčastnilo, jízdy vlakem
výstavním do Prsby; jednak Národopisné výstava
sotva bude dne 23. t. m. ve všech částech svých
ukončena, takže by účastníci z hlavního vlaku,
v den ten pořádaného, mnohou zajímavost nebyli
ještě sbledli. Ve který den výstavní vlak určité
bude vypraven, bude v listě tomto a zvláštními
plakáty oznámeno (Tuto omluvu nechť si čtenáři
doplní tím, co jest obsaženo ve dnešních pokrout
kách a pilulkách. Pozn. red.)

Ta „naše“ severozápadní dráha staré
se o své p. t. výletní publikum znamenitě, Aby
si toto nepřesedělo údy své v »pohodlnýche va
gonech třetí třídy, bývá v pravém slova smyslu
nacpáno do vagonů, jež nesou nápis: „40 Mann
oder 6 Pferde“ — tak aspoň se v neděli,
dne 12. t. m. výtetofkům na trati Král. Dvůr
Hradec stalo. Obecenstvo vydáno jest tu všemu
možnému nepohojlí a průvanu v stupni nejvyš
ším, tak že i ten nejzdravější sobě nejměně rymu,
ne-li něco horšího z pobytu v podobné arše domů
přinese. Jest na čase, aby si tohoto pokynu po
všímli příslušní úřadové, aby poučili dráhu, že
koupí-li sobě obecenstvo lístek lI[. třídy, jest tato
povinna též takovou třídu dáti, a necpati lidí do
vozů pro dobytek.

Literární novinky.
Došlé nám opisy:

níků českých, č. 1., cena 1 zl., vydavatel Fr. Skelík, kaplan
v Dobromělicích na Morasč.

J. Exe. hr. Fr. Thumaz Hobeniejna, c.k. místo
držící v království Českém. Kriřika jeho úřední činnost,
napsal J. Arbes, seš. 3.

Katechismus zálešenaký aneb covědětimákaždý
člen a keždý vkledatel z lotny. Sepsal J. Schreyer, nakla

datel £“ 2 Vilíme4v Pisze, cena 50 kr.le a nejnovější obj v Paletin tě a
Aasyrii. Z francouzského od vi ourouno řejšnh dr.
Ant Podlaha, nákladem Cyrillo-Me: jské kniktiskérny

v i. alý P cena20kr.va avel a jeho apoštolské cesty, spisabbé C.
Fouarda přeložil J. Ev. Hulakovstý, nákladem Cyrilln
Methodějské knihtiskárny v Praze, seš. 4., cena 50 kr.

František Pokormý. Vzpomínkya upomínky.
Modré knihovry č. 27., dr. Václav Řezníček. Modrou Kni
hovnou peně Rezníčkovou přibylo naší literstu-e již mnoho
cenných věcí. Přítomná knížka řadí aw zcele vhodně k nim,
podávajíc v životopisných upomínkách kus národníh> života
našeho. František Pokurný, divadelní řiditel, známý ve všech
téměř českých městech náležel mezi již umírající vlastence,
kteřív ideálním zápalu snažili sa obecenstvoČeské povzbu
zovati a zušlechťovati, nehledajíce jméní a obohacení vlast

ního. Životopis jeho podaný dr. Řezníčkenjes toho nejlepším svějkem. Humorem prodchnuté upomínky zvěčnělého
Hlitele Pokorného pobavíčtenáře a čí jej dostatek o
traké dráze herecké. Knihu doplnili vzpomínkami sv
Eliška Peškova, Adolf Hejduk, sl. Marie Pospíšilová, Věn
ceslava Kratochvílová a Josef Krušina ze Šramberka. Čtou
se ty vzpomínky velice pěkně a jeme jisti, le se přání páně —
autorovo Í v plné mífe, še budou sloužiti zajisté kaž
démuk zábavěik poučenío důležitém4 cennémzjevu
našeho života. Odporučujeme co nejvřelejí!

. V příštím svazku oznamuje pen vydavatel novou

práci Autora Nejmenoraného. Jeme jižžádostivi, přetvapíasi neméně než předešlé práce jeho v Modré
uveřejněné.

Na Modrou Knihovnu předplécí ee 1 zl. ročně, cena
to nepatrná. — L

Světle v temnotách duševních . . . Napsal
J. R. Kroabaučr. Biblloteky mládeže vydírané redakcí X.
Dvořáka čís. 8.-lo. náhledem Cyrillo-Methodéjského knih
kupectví v Praze.

, Mezirůznými knihovnami, bibliotékami, sbírkami mlá
deři určenými raujímá tato bibliotéka jedno s předních míst,
podávajíc mládeží, zvláště mládeži dospělejší výběr pěkných,
poučných prací. I tato práce nese všecky vlastnosti dobré
předešlých a z mnohých ohledů je i předěl.

Líčen tu zpupný, noyověkou| srobodomyslností s
falešnou, nevěreckou osvětou nasáklý sedlák, který stane 60
pytlákem z pýchy, a to odvářlivým, vášnivým pytlákom.
Kdyžpak od lesních zřízenců byl chycen a sbit, dá se právě
ze žaláře přišedším pytlákem svésti k hroznému zločinu —
k vraždě z Dad lesním Auerbahnem. vestající

spravedlnost Boží zastihne obe vrahy již za živa.Žalářo
vaného pytláka zastihne bledk a scdláka, když vidí, kterak ,

při pohřbu nad rakví náhle objevili se mravenci, nsd jejicháadu za živa Auerhahna hlavou dolů pověsili, zasuhne
Slenstrí. Spisovatel líčí ústav choromyslných v daleko však
krásnějším, řekli bychom lidětějším způsobu než ve své
knize: Z posledních stanic, do něhož byl dílenec přivezen.

k pr oka Forhan evědkyzločinus — mravenci,až teprv je slouží prvou
mši svatou vkapli ústavusa nešímstnéhooce, probouzí ae
tento z hrozných mrákot duševních, aby uanířen s Bohem
vešel u věčné světlo.

Odporučujeme rodičům jako vhodný dárek pro děti
těto „Bibliotéku“. Jest to prvá česká katolická knihovna
dětí. Rodiče přesvědčí se, ře dítkém čtení t.kovýchto knih
bade k většímu než nějakých ických ánZ pra májaopadne EEop =

v

Ž Vídmě, 17. května. (Zvl. tel.) Včerave:
čer došlo zde k veliké manifestaci křesťansko-
sociální strany ve Vídni. Schůze konala se v síni
hudební společnosti za účastenství 5000 přítom
ných. Posl. Sohlesinger v zahajovací řeči líčil
zhosbné účinky židovského liberalismu. Ale dnes
už se lid probouzí, důkazem toho jsou poslední
volby vídeňské. Náměstek purkmistra dr. Lue
Ger pronáší „Sláva!“ sv. Otci a eltaři (obecen
stvo provází tento projev dlouhotrvajícím souhla
sem.) Řečník tepe pak řízně libesální stranu a
vyvrací pádně výtku, še by křesťané nebyli schop
ni vésti správu Vídně. Řečník dotýká se také
pověsti, že jeho zvolení nebude prý císařem po
tvrseno, odpůrci nechtějí míti křesťanského purk
mistra. Ale blíží se doba, kdy v celém Rakousku
nastane svoboda německým a slovanským bratřím.
(Bouřlívý potleak.)

" Posl. dr. Pat ai ší dějiny a úpadek libe
ralismu.Posl.kn. Al. Liechtenstein vdelší

mlaví o sv. Otci a strané křesťáneko-sociální.
klady liberální proti křesťanským sociálům byly

smařeny moudrostí sv. Otce. k vyvrací dále
výtky, jhkuby křesťanští sociálové byly odpůrci

biskupů achtěli přivésti stát k socialismu.
6 tato řeč provázena byla hlnčnými projevy

soublasu. Na to byly jednomyslně přijaty resoluce 
obsabující program křesťanských sociálů a proje
vy pro sv. Otce, císaře a uraženého nuncia Mag.

volaiý ve všech vídeňskýchkruzích velképovšimnatí, .

Z Vídaě, 17. června. (Zvl. tel.) Ministr
zahraničních záležitostí, hr. Kalnoky podal cí
saři novou Žádosí za propaštěnou, která
byla včera přijata. Nástupcem Kalnokybostane
se nejspíše dosavadní yyslaneo Golucbowski.

Sklad a výroba nábytku .

FRANTIŠEK KNEPR,
v Hradet Králoni. Malé náměstí.

ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalounické
sboží vyrobená

úplná zařízení da pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého 8 vykládaného,póárovky ažíněnky,
opony a záslony do oken, hladké i zdrhorané dlefranc.

t způsobu.
Práce vesměs důkladná v cenách mirných..



(Zasláno.)
Na Vaši zmínku ze dne 10. t. m. jsem po

vinen prohlásiti, že jsem da'ek myšlenky, ucházeti
©e o mandát do budoucího sněmu král. českého
v naší městské skapině.

V Hradci Králové, 14. máje 1895.
Dr. Ulrich.
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„OBROVA
vychází každýpátok dopol. ©tí, bod.—— ——

Vydavatalstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradoi Král.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
„pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové.

Předplatné:
Na celýrok. 4
Da půl roku . 2
Da čtvrt roku . I

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštva 8 kr.

al.

Mistnosťrelakoe:
V Hradci Králové, Velké náměstí č. 34.

9000000000000000000000 ©Priit
Oo nejlépe odporučená

somonanejvyšší kličivosti.
Červený etel, tojlistý bez povázkyKo60 kr.

v pravá francouzskéKo 80 kr. Jetel bílý Ko
2l. 1.20.Jetel Švédský Ko 86 kr. Jetel letmé k setí
tam na jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jete' ové krmivo Ko 79 kr.
Travní semeno k zakládáníluk Ko 86 kr. ň ové
semeno, prava Oben "e, žlutá, kulatá Ko40 kr. Řepa
Mamuthka Ko 4“ kr. Řepa cukrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wodmice či okrouhlice ko zl. 1.20 nabízí franco
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS. SGHALER,
obchodník v Elatovech,

Čechy.
Lesní semena : Smrkové Kozi. 2.60,medějnové
Ko zl. 2 80, Čet berovice Ko zl. 2.00, bílá boro
wice ko zl. 1.00, agat K> 60kr., Jawopr Ko 54 kr., jes
dle Ko60 kr. Semena k založení školek jako
hruškové ko zi. 2.:0, jablikové Ko zl. 2.5. Ses
mena k zaopatření brzké píce ještě na jaře:
Heřčice Ko55 kr, kolenec Ko40 kr., pohanka Ko
25 kr. Wysewek těchto s.men, jakož i výtečného letního
jetele 10 Ko na korec do Ichce zoraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a 1eimi oblíbení SEla=
tovské karafiáty, co nejlepšíokrasa do oken pokojů a
zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 12 barvách pro pěstění
v hrncích zl. 2.50. Ty samé pro zahrady zl. 2.60. Růže
wysekokmenné ož 3 metry vysoké 12 kusů zl. 12 ve
čtyřech barvách, bílé, žiuté, tmavoč:rvené a růžové. Ty samé

1 metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4.50. Jiřinky
pro pěstění do zahrad ve 13 barvách zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele. Zásilky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem protivšem mrazům a nepohodám.
. Pánim představeným obcí a hospodářských spolků,

Jakoš 1 odchodníkům při větší odebírce ceny zvláštní.
Vzorky na cténou žádost zdarma a franko. Jednatel na ven
kově, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi
„u prodeji a ke koupi semen u mne přijme.Fhěěběbbé
Peněžní obrat za r. 1894 činil 68.898.784 kor. 42 hal.

ODiplemuznáni. Praha 1801.

(První záložna ve Vys. Mýtě
založena v race 1964,

Jd| podružný úřad rakousko- uherské banky

přijímá vklady na 4“
a vyplácí je bes výpovědi v jakékoliv výši.

Poskytuje půjčky
na oměsky, ár zástavy oenných

eskontuje obchodní směnky,
vše sa podmínek příznivých.

Ve směnárně
kupuje a prodává všeho drahu cenné papíry

— 8 valety co nejvýhodněji. —
Veškoré bursevní zakásky a (ransako

obstará co nejpečliváji.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První záložna Mýu,dne1.fy vy
Jan B. Tůma.
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Ředitel: Jan Fidler,

Národohospodářská hlídka.
Čk.- Hospodářský spolek královéhra

decký pořádalpředešlénevěle,dne12, t.r.ve Stěže
rách v místnostech tamější besedy valnou schůzi,
která navětívena byla dosti hojně z celébo okolí;
mimo jiné přítomny byly také chovanky tamní hospo
dyň-ké školy. Průběh zajímavé schůze té byl následují 1.

Pan Pilnáček, předseda besedy ve Stěžerách
vítá přítomné jmenem besedy, načež p. Loučný,
statkář ze Řibska, místopředseda hosp. spolku, zaba
juje na místě nepřítomnéhbo předsedy schůzi a udílí
slovo p. Červinkovi, deleg. zemědělskérady, který
odevzdal manželům Preislerovým vyznamenání za věrné
SGleté služby u jediného bospodáře. Český odbor rady
zemědělské odhodlal so dáti na podanou žádosí hosp.
spolkem, maužvlům Preislerovým čestný diplom ape
něžitou odměnu 10 zlatníků. Přítomní oslavenci,
x nichž čítá každý 83 roků, těší se, vzdor vzácnému
svému věku, ješté Čiléma zdraví; následek to bez
úkonného a atřidmého žití. Preisler nikdy nebyl opilý
a ani kouřením se neotravoval. R. 1839. přišel k dě
dovi nyvájšího hospodáře do služby a od té doby
slouží stále v jedné rodině; nyní již na 17 rok u
vnuka a zastává dosud lehčí hosp. práce. Preisler
pracoval vády poctivé a k nejlepší spokujenosti, při
čemž hleděl se 1 vzdělávati; četl stále dobré kniby,
kdy jiní probíjejí čas po hospodách, a zná dobře
historii našeho národa, o čemž nejraději vypráví.
Nynější hospodář, bratr řečníka, přidal k zmíněné

dlouhého zdraví bylo odevzdáno.
Pobnoti starouškové přejí hospodáři a bosp.

spolka všecko dobré a slibují, že budou vzpomínati
dobrodinců svých na modlitbách.

Dp. farář Bettlach poukazuje k tomu, že za
slouží pochvaly nejen Preisler, alo i hospodář jebo,
poněvadž, kdyby se nebylo Preislerovům dobře vedlo,
nebvlí by tam tak dlouho vydrželi a proto provolal
p. Červinkoví „Sláva“.

O poměru rolníka a čeledína promlavil
pak p. řed. Bauer z Kuklen. Dnešní tato slavnosť
prostých občanů jest zajisté dojemná a zároveň velmi
řídká; podobný případ dlouholeté služby jest možný
pouze při obapolné shodě hospodáře i čeledína. Vdo
bách patriarchálních, abychom tak řekli, sdílel hospo
dář s čeledí svou domácnosť a často stávalo se, že
dcerka ze statku provdala se za řádného a pracovi
tého čeledína. Časy však se mění; poměry jsou nyní
nepříznivé, poněvadž pracojící síly hlásí se k vymy
šlenému právo, k stejnému rozdělení majetku, odvo
lávajíce se, že práve je všeho zřídlem a že tudíž
každý, kdo jí, má i pracovat a každá práce má být
stejně odměňována. Náhledy tyto počínají se šířiti i
mezi dělnictvem zemědělským zvláště v místech, kde
jsou na blízku závody průmyslové. Jmenují se socin
listy, ale vo skotečnosti jimi nejsou, poněvadž nebledí
se domáhati práv svých v mezích zákona. Jsou to
blu:iné náhlely dělnictva, z nichž plyne proti nám
nedůvěra. Mimo jiné mají na programa odejmutí půdy,
o níž myslí, že vynáší bůbví jakých úroků. Půdu tato
mu-el si jeden každý ukoupiti prací a nepřináší mu
tato úroků pražadných. Každá práce má prý být
rovná, dle jich učení, ale z toho jde na jevo, že někdo
přece bide muset být, kdo onu práci povede, kdo
bude poroujet a za poručnížy takové hlásilo by se
jich zajisté nejvíce, Č bude se snad k práci donu
covati hladem? Pak bylo by to barbarství větší než
jaká vidí socialisté v zařízeních dosavadních. Zrušení
manželství nedovedeme si ani představiti. Kdo má
pak vycbovávati zdárné děti, nečiní-li tak matka sama?
Jen na mravných zákludech lze docíliti lidu avědo
mělébo. Snažíme se přijíti k tomu polepšovnami a
káznicenmi, ale to vše je pochybené, bez úspěchu. Co
jiá za mládí bylo zkaženo, v srdce útlého děcka
vátěpováno, to nevykouří se později ani v káznici.
Jsou případy, že káranec déla na oko dobrotu jen
proto, aby dostal se na nějaký čas na svohodu, ale
za krátko spěchá již zpět do káznice, kde je bez
starostí a poměrně lépe se mu vede než venku. Da
leko větší a jistější účiuek by mělymísto dosavadních
drabých káznic jakési nalezince pro útlé opuštěné
děti, kde vyučovaly by se náboženství, pomocí jebož
dá se jedině odpomoci socialismu, který vzniká z bez
božectví. Dítě takového otce, který učí je hned
v útlém mládí besbožectví, stává se pozdáji vyvrhe
lem. Dělnictvožádá určité doby pracovní, která nedá
se u rolníka naprosto zavésti a proto stěhují se děl
níci naši do blízkosti závodů průmyslových, kde se
jim oné zdánlivé žádané volnosti dostává a tak den
ode dne cítí rolník nedostatek sil pracovních. Zaví
nila to celá lidská společnost, jak dělník tak rolník
sám. Hospodář nechť hledí nyní ono pouto opětně
navázati, ne však vyplácením vyšší mzdy dělníku,
ale tím, že postará se o rodinný život dělníka, zří
sením dělnických zdravých bytů. Po případě mohlo
by se mu též zapůjčiti malý kousek pole, které mobl
by přenášet na svého potomka s byl bytak zaopatřen
i pro případ stáří, což zajisté bylo by mu milejší,
než když dostává milodary od obce, poněvadž by
viděl, že ai to zasloužil vlastní prací. Zároveň nej
lepším prostředkem ku zaopatření našeho dělnictva
jest pojištění jeho pro případ stáří v zemském pojí
šťovacím fondu cís. Frant. Josefa. Nepatrné příplatky
mohl by tam platiti každý, kdo dovede se uskrovniti.
Každému jest možno šetřiti, ať má příjmy jakékoliv.
Pro dělnictvo dalo by se tedy něco adělati, ale toto
má take být pamětlivo, že zásady stejného rozdělení
příčí se přírodě, která právězakládá se na nerovnosti,
jak ukazají na př. pásma s různou teplotou. Půda

ostatně nozůstává v rakou jedněch, nýbrž přecházívá
často do rukou potomků těch, kteří dříve byli na ní
jsko dělníci pracovali. Zákony světskýminezabráníse
učení tomuto a docílí se toho jedině na základě ide
álů, když lid pracující bude sí vědom, že odcizením
práce hrozí mu smrt hladem.

Dále touží řečuík po tom, aby nastala opětně
bývalá shoda mezi dělníkem a hospodářem, tento aby,
nakládal se svými dělníky jako s lidmi a dělník opět,
aby byl vděčným ku pánu svému, kteroužto sbodou
dospějeme jedině k dobrému cíli. Násilím se toho
nedocílí, ale jediné mravným vychováním dítek hned
v útlém jich mládí. Toto dalo by se docíliti zřizo
váním útalen po venkově. Útulny nemají být však
nákladné, nýbrž jedneduché a mohli by děti v nich
vycbovávati staří chudí lidé, jakých máme v každé
osadě několik a tak zároveň neposkytovala by se
těmto podpora zdarma. Jedině takto možno očekávat;
népravy a rozřešení otázky sociální na venkově. Pan
del. Cervin ka nesoublasí s předřečníkem co týče
se polepšoven dosavadních, jež považuje za ústavy
dobré. Jak sám se očitě přesvědčil, vyučují se v nich
káranci všemožnéma řemeslu a zaopatří se jim pak
zároveň místo. Málo prý se jich vrátí zase zpět.
O zaopatřování pro případ stáří praví, že úředník
sloužící, jak se říká, státu, dostává pensi, na niž má
rolník a jeho dělník rovněž práva a proto jest zaří
zení dosavadní neapravedlností. Socialismus vykládá
se velmi různě. Řečník však tvrdí, že jest to zásada
čistě křesťanská, když čelí se k tomu, aby někdo
nebyl odměňován za práci svou bobatě a jiný vedle
něho umíral hladem. Aby dělník však šetřil pro pří
pai stáří tak, aby se ani nenajedl, to nebylo by
v pořádku.

Dp. pan farář Bettlach připomíná p. Červin
kovi, že stát nemohl by tak ohromnou massu lidí
zaopatřovat, jako děje se to súředníky. Řed. Buuer
odpovídá, že dosavadní polepšovny jsou příliš drahé;
příjdeť jeden káranec až ua 700 zl. Otec sice má
pravo na své dítě, ale nemá míti právo vychovávati
lidské společnosti vyvrhele. Pense úředníků sestává
z toho, že dotyčnému úředníku strhuje se po čas jeho
služby jistá částka ze slažného. Kdyby se jednalo
dle hesla: „milej svého bližního jako sebe samého“
zmizela by otázka socialní.

Pan Vinař, statkář ze Sedlice soublasí s ná
vrhem řed. Bauera v příčině zřizování malých bytů,
čímž, jak z vlastní zkušenosti zná, připoutá se děl
ník k rolníku. Rovněž dělnické byty měly by býti
zbaveny činžovní daně. S vývody p. Červinky nesouhlasí.
Řed. Bauer poukazuje ješté na zdravotní stránku
děloických bytů. Je známo, jak hrozné byty mívají
továruí dělníci, kteří místo obvodních lékařů měli by
raději dostati řádných obydlí, čímž by i mravnost tak
zle nevypadala jako nyní namnoze.

Nějaké opravy je již nutné třeba v tomto směru
a nechť tedy dá se k tomu podnět od zemědělců.
Takováto bumanita byla by lepší a účinnější než ve
všech káznicích.

Pan Červinka praví, že by musel zabočitina
pole politické a tomu musí se zde vzhledem k sta
novám vyhbnouti, proto nemůže ani p. faráři odpové
děti, jak by si přál. Pan Hrdlička, statkář ve Stě
žerách soublasí úplně s návrhem řed. Bauera ve pří
čině zřizování opatroven a sice v každé obci dle je
jí poměrů. Návrh tento nechť odkáže se k uvážení
župní jednotě,

Zprávu o schůzi župní jednoty pro severových.
Čechy podává pak řed. Bauer. Usneseno bylo, aby
podána byla petice proti zaplavování naších trhů
ukerskou moukou. Dále mluveno bylo o postavení
sladovny a pivovaru a usneseno, aby se o tom stala
bližší porada. Jednota má se doráhati též toho, aby
střílení do terče při voj. cvičeních přeloženo bylo
na dobu mimo žuí; nyní rolník trpí tím škodu vmí
stech oněch, někdy již přezralé obilí musí nechati
státi. Vzhledem k tomu, že vojenské dodávky zadá
vány bývají překupníkům, ponejvíce židům bude se
Jedoota domábati též zadávání dodávek přímo vyra
biteli plodin, rolníku.

Deleg. Červinka objasňuje stanovisko ro!
níků na královébradeckuv příčině postavení
pivovaru a praví, že bylo by na čase zříditi nový
pivovar proto, že pivovar hradecký nestačí pivo ani
vařit a často se stává, že hostinský pivo nemůže ani
dostat. Správa pivovaru hradeckého nemůže se na
zvati právé vzornou. Hostinský musí pivo předem
zaplatit, ať pak dostane pivo dobré nebo ne. Jmeno
vaný pivovar nehledí pak ani k tomu, aby od nás
kupoval ječinen a vymlouvaje se, že je špatný, kupuje
bo, Jak se několikrát stalo, od překopníka, který na
něm hodně vydělá a dodá pivovaru týž ječmen, jenž
se zdál od nás špatný. S kupováním sladu počíná si
podobně; nekupuje z české sladovny chrudimské,
jejíž dobré zboží je známé, ale nakupuje slad na Mo
ravé. Následkem tohe jsme nuceni pohlížeti na závod
tento jinak, než se-až dosud dělo.

O zvelebení chova dobytka promlouvá
pak řed. Bauer. Ohov dobytka wunás rok od roku
klesá. Ještě od roku 1870—80. bylo pozorovati stou
pání v tomto oboru; nyní však vůčihledě se to zbor
uje a tím právě razíme cestu přívozu cizíbo mase a
padělaného másla a podporujeme překupníky. Ná
pravu ovšem neprovede jednotlivec, ale svépomocnou
akcí, sdružením se, dá se docíliti mnoho. Příčina
klesání chovu dobytka jest ta, že máme u nás po
skrovna druhů dobrých a kde jsou, vyváží se ještě
do ciziny. Podobně jest tomu s chorem dobytka ve
přového, za mějž vydáváme ročně obrovské sumy



Uhrám a Polsku, od nichž netržíme však ničeho. Tam
jest chov vepřů daleko napřed; dobytek se očkuje
proti nákažlivým nemocem, chová se v čistých chlé
vech atd., podobněmělo by se díti i unás. Nejlepším
bylo by zříditi podobné družstvo pro zvelebení chovu do
bytka, jaké stává na Opočensku, kterému dostává se
podpory státní a zemské a dociluje krásných úspěchů,

, jak viděli jsme nedávno na výstavě v Králové Hradei.
Kdyby utvořil se výbor, který by prošel všecky
stáje a určil některé kusy, které by měly zůstati
pro cbov, bylo by již to dobré a zvláště docílila-li
by sé subvence na zakupování plemenníků.

Hosp. spolek o tom již přemýšlel a sestavil
k účeli tomu 28členný výbor a družstvočítá již dnes
přes 5O členů, kteří stále přibývají. Stanovy budou
předloženy k nahlédnutí čleuům dříve, než zadají se
ku schválení. Ku konci vyzývá řečník v zájmu dobré
věci, k bojnému přistapování za členy družstva.

PanHrdlička navrhujezřízení mlékárny
v Hradci Kr.; každý by dodával mlékodo mlékárny
a co by se tam neprodalo, spracovalo by se jinak.
Mlékárna vyvolalaby pak izlepšení dobytka. Ovýstavě
v Hradci Kr. se odměňoval dobytek čistokrevný
v první řadě a stalo se, že takový byl před výstavou
objednán, dostalo se pak na kus 30—40 zl. odměny.
Takovému obchodování mělo by ee předejít a činí
návrh, odkázati to žapní jednotě k uvážení, 8 čímž
souhlasí a návrh podporuje i del, Červinka.

Pan Loučný má za to, že bylo by dobřeslou
čiti se v příčině zařízení mlékárny s velkostatky ve
Světí a Stěžerách, které mléko do Hradce dovážejí.
Učinili jsme jim sice již podobnou nabídka, ale dosnd
nedostalo se nám odpovědi; patrně s námi nepočítají.
Myslím ale, až začne se o tom opravdu pracovat, že
pak i velkostatky ony přistoupí. Pan Vinař a řed.
Bauer přimlouvají se za zřízenf mlékárny prozatím
jednoduché, bez nákladných strojů, aby nedopadlo to
jako v Rovni a Moravanech. Místo sýra vyrábělo by
se z přebytečného mléka máslo, jež nalézá vždy sluš
ného odbytu. Návrh ten, jejž podporoval ještě p.
Hrdlička a p. Charbuzký ze Břízy, byl pak přijat.
Tím schůze skončila.

Sjezd rolnictva svolává na den 9. červ
ba o 2. hod. odpol. do Jaroměře župní hosp.
jednota severovýchodních Čech. Posl. V. Formá

pozemkovou, posl. H. Janda o zrušení lhůtového
obchodu obilím.

Spolek absolventů zimní hosp. školy na
Kuklenách pořádá valnou schůzi ve čtvrtek,
dne 23. května o 1 a půl hod. odp vnístnostech
hosp. školy na Kuklenách. O pěstování pícních
rostlin a časových poměrech pojednají pp. Fr.
Chalupa, Jos. Srdínko a J. Svatoň.

Výstavu plemenného dobytka pořádá
družstvo pro chov užiteč. dobytka v Opočně
dne 26. května. Výstava zahájena bude o 9. bo
dině dopolední.

Shromáždění delegátů českého odboru
rady zemědělské prd královatví české odbýváno
bude v sobotu, dne I. června 1895. o 10. hod. do
polední v zasedací síni rady zemědělské v Praze
II, Václavské nám. čís. 54. n. I. posch., s násle
dujícím programem: 1. Předložení výroční zprávy
o činnosti českého odboru rady zemědělské v r.
15894. 2. Volba dvou členů výboru za odstoupivší
pány Františka Bašteckého a Jana Heinze. 3. Jed
DánÍ o osnově zákona v příčině revise katastru
daně pozemkové (zpravodaj pan Vilém Teklý). 4.
Jednání o vlivu restitačního řízení nberskými
mlýny prováděného na naše zemědělství (zpravo
daj pan Heřman Janda).

Vyšší zemský hosp. ústav v Táboře
dle nové orgavisace má od příštího roku školního
nové podmínky přijímací, jež v zájmu veřejnosti
tuto sdělujeme: Vyučování bude trvati tři léta, a
do I. ročpíku mohou býti přijati toliko absolventi
nejméně šesti tříd středních škol anebo kteří se
mohou vykázati absolutoriem hospodářských škol
středních. Kromě toho mají přístup na ústav též
poslucbači mimořádní.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové dre 11. května.Znamenalo

se: Hektolitr pšenice zl. 6.80 sž 6.20, žíra 4.80 až 5.15
ječmen zl. 4.20 až 4.60, oves 2.80 aš 810, proso sl
0.00 až 0.00. vikev zl 4.30) až 5.00, brách 7.00,- 8.00,
čočky zl. 8.60 až 10.00, jáhly 10000 zl. aš 00.00 krovpy
zi. 8.00 až 2100, brambory zl. 1.20 až 1.50, 1 kilo
másla čerstvého zl. 1.00 ež 1.20, sádla vepřového zl.
0.75 až 080 kr., tvorobu al. 0016 až 00.18, 1 vejre
2" kr. Na týhodní ubilní trh, 11. května konaný, přive=
ženo bylo: hektolitrů: pšenice 845, žits 464, ječmene
93, ovsa 341, prosa J, vikve 21, hrachu 8 čočky 0,

jahel ke krap 20, porembor 550, jetel. semínka O0—, Inén.9, olejky —, máku 8— k vepřů 11 kuů i
568, kůzlat 00. náku ned, podeviněnt

V Poděbradech, dne 8. května 1895. Jeden
hl. pšenice od s|. 5.40 sž 8-65, žita od z'. 4.70 až do
4.95, ječmene od zl. 4.50 až 4-75, ovsa nd zl. 345 až
3.75, hrachu >1. 2.00 sž 1000, čočky od sl. 16000 až
18.00, vikve od sl. 5.50 sž 600, bramborů al. 160 až
1.90, 1 kg. másla od tj. 0.80 až 0.90.

V Rycbnověn. K, dne 8. květns. Bi. Fšenice
zl. 6.00 až sl. 6.20, Jito sl. 6.00 až sl. 5 20, ječmen
zl. 4.40 až 4.60, oves zl. 380 až sl. 850, jshel sl. 10.—
brachu sl. 8.00, čočky sl. 18.00, vikev sl. 4.80 brambor
sl. 1.80 10) kg. sena zl. 3.20) slámy alouhé al. 1.50
slámy krátké zl. 1.30 1 metr tvrdého dříví zl. 4.20 1 m.
měkkého dříví zl. 380 1 kg. másla sl. 1.08

Roklam
„Jak máže svěl věděli,
co výborného na skladě
mám, kdyš mu 10 nesdě
lémnovinami)“

Vanderbildí

dosáhne se nejjistěji
vhodným a přitom lev
nýminserovánímv nej
rosšířenějším listě ve
všech krajích východ

ních Čech:

reklama

firem křesťanských.

sloupcový řádek.

O rerovvrveverve

avštívenky |
od 60 kr. výše nabízí

Biskupská Iniktiskárn

v Hradci Král.

BYT
se hledá
o dvou pokojích s ka
cbyní a najme se hned
uneb od 1. června. Na
bídky přijímá admi

pistrace „Obnovy.“

dříve J. F. Krušvic

suken.

ostinským,
všem spolkům a jed
notlivcům nabízím dob

ré šamotové

džbánky ná pivo,
l kus ', litr 4 kr.,

1 litr 7 kr.
Zahradníkům nabízím
levné šamotové hrnce
květinové. Objednávky
vyřídí ee během týdne. Za

dobrou jabosť ručí

J0S. CEUDÝ,
vyrabitel brnčíř.nádobí

v Týništi n. Orl.

voskové, polovoskové,
stearinové a parafinové,
pak vosko'é zádušní avíce,
psěkaly, trisngly a sloupky
jakož i svíce toiletní a
luxuení renais-anční a ba
rokové, dále s1ice a sloupky

pro pivovary
nejlepší jakosti

a četnými cenami na vý
stavách v tu- i cizezemsku

vyznamenané, dodácá
v cenách nejlevnějších
o k. výs. I. česká továrna
na voskové výrobky, pe
četní vosky a smolné po
chodně, na svíce stearis
nové, parsfinové a sklepní

Fr. Sezemského
c.a k. dvorního dodavatele

v Ml. Boleslavi.
Cenníky na požá!

dání franko.
P. T. duchovenstva odpo:
račoji svlášť svá velejetnná
kadidla v oenách mírnych.

FISCHER Ne

Jednatele
na měriční pl.e a vysokou
provizí přijme toverní zá

vod. — Nábidky na

Jana Rudiše.raha.

OO00000
Americké

zubní atolior
V. HROMÁTKO

ordinuje v pondělí a
a v pátek

v Pardubicích
v ostatní dnyv Chrudimi

OOOOOOCO

v

doporučuje se
ke vkusnému hotovení veškerých
obleků pro pány i dámských šaketů
za ceny nejlevnější z vlastních i přinese

ných látek.

Na skladě má hojný výběr látek 1 hotorých obleků.

Největší skladsicích strojů
původních i všech různých soustav

Albert Šťourač, Svitavy (Morava),
Záruka o roků. Cenníky zdarma. Podmínky pla

tební velmi mírné

(o4++00007000000000000
©

dávod sochařsko-kamenický
výroba cement. dlaždic,

Zdenko Ježek
v Hradci Králové.

Odporučujesvůjsklad hotových náhrobků
ze všelikých druhů kamene ve vkusném provedení
a v cenách mírných

Na přání výhodné platební podmíoky.

Cementové plotny
k dláždění jedpeduchému neb mosaibovému pro
kostely, hrobky, brémy, chodby. předsíně, ku
cbyně, koopelny atd. — Pro dlažby v cukro=
varech, pivovarech a manipulačních mist
nostech, které se silněji potřebují, jsou na
skladé cementové plotny příroduí barvy avoj

násobně rilné.
O00000000000000000000000

900000000000000000000

©
Do000000090000000000000

Do Pardubic a okoli!
Dnem +. února 1895 otevřel jsem v Pardubicích na

Zeleném p nové

knihkupectví
s prodejemumělých výrobků, hudebnin a všemi
psacími potřebami, jakoži velkým skladem obrarů.

Bych mohl vyhověti každému přání rychle a přesně,
zásobil jsem sklad svůj jak v oboru knihkupeckém tak i
v oboru papírním psacími potřebami a ve skladu obrazů co
nejrozšířeněji a jsem tudiž s to každé zákazce ze podmínek
jako veškerá knihkupectví ve velkých městech vyhovět. Maje
přímé spojení s Prahou, Vídní a Lipskem mohu objednávky
co nejrychleji vyříditi bez výloh zvláštních i doufám tím
získati si přízeňveškeréhoobčanstva,do jeh:ž důvěryzávod
svůj doporoučím Veškeré zakázky z ven<ova co nejrychleji
a frankované se vyřízují.

Součesně dovoluji si závod svůj doporučiti veledů
stejnému dochovenstvu ujišťuje, že řídni se budu vždy
jen zásadou vyřízovati vše ku největší spokojenosti.

Jsa ochoten vždy literární novinky ne ukázku zasýlati
vyprošuji si vzácnou přízeň a značím ac v plné úctě

Jan Liebich,
knihkupeo v Pardubicích.

©Největší aklad-=elocipeců
Albert Šťourač, Svitavy (Morava).

Novinky pro saisonu 1890. ve velkém výběru.
Cenníky zdarma. Prodejní podmínky co nejpřízni

vější. Záruka 1 rok.

JOKR JONOKNOOKOOOOKONON

: Strojní
hnací řemeny

wlastní výroby.
P. T. pánům rolníkům nabísím tímto

řemeny k žentourům,
pp. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových

závodů hojný výběr důkladně vy. člených

strojních hnacích řemenů
ve všech žiřkách, jednoduché i dvojité

0W za ceny velmi mírné. UE
Mimo to nebísím těž hrupony, šicí a vázací

řemínky s ujišťuji, že poslouším zbožím nejtrvau
livějším a jakosti výborné, jelikož jsem sám vydě
lavatelem koží | vyrabítelem řemenů.

V úctě veškeré

Jan Zadrobítok,
koželužský závod v Kuklenách.
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Jednotný postupi.
Z Moravy ozval se hlas —++překvapující!
Hlavní orgán lidové stranjé tampí. přinesl

článek, v němž pisatel jeho,- patrně známý
advokát dr. Ad. Stránský, touží, aby český

národ ve přítomné době sspoň ve svém postopu oproti Vídni se — ajednotil. .

Hlas ten jest stejně překvapojícím, jakozajímavým, neboť konečsě poctivě přiznává,
že dlouboletá roztržka v národě našem k dahu
prospěchům českého lidu nejde.

Ať si o projevu tom soudí kdokoliv jak
kolivěk, nelze popříti, že“znamená první Čer
vánky nové nadcházející u nás doby, která za
jisté a nepochybně donese českému národu
onu blahou hodina, kdy političtí zástupcové
jeho budou hledati ony body, které český lid
spojují a že konečně u nás přestane ono ne

šťastné veřejné skutkování a přsobení: jehožpodstatou jest vynalézatiotázky, které český
lid rozptylují a rozhánějí.

Není k tomu dosti příčin nevěřiti, že dr.
Stránský upřímně necítí « poctivě feuznává
onu neblahon situaci, ve které se český lid
dnes potácí, a proto také není -ani politie

kým přejíti přes hlas o tom k deunímu pořádku.
Ano, jednotného postapu jest u nás za

potřebí a zajisté že není v našich řadách žád
ného vórného vlastence, který by radostně ne
vítal onu chvíli, v níž se ze všech zemí
koruny české a ze v vrstev národa če

v našich politických, národních a společenských
tužbách nás spojují a jednotí, aby pak na zá
kladě poznatků těch upravili nově politický a
národní program český a aby jej potom přesně
vytkli, všechno odkládajice, co nás dělí.

Otázka jednotného postupujest otázkou

mocně na dveře národního našeho příbytkutepoucí a když k vyřízení její nedojde letos,

dojde k ní bezpečně co nejdříve potom, neboťnelze míti za to, že dnešní rozháranosť v ná
rodě bade a můte míti delšího trvání.

Dnes jest beztoho již mnoho nedorozumění

© FEUILLETON.
VEÁÍSNnĚěotroka.«

(Pokračování.)

Pěvec Písní otroka nezná jen pravidla bás
nická, nýbrž i učitelská a ví, kde jest srdce lid
ské nejcitlivější, kde je tedy chopiti má, aby je
dojal a uchvátil nejmocněji. Jest zajisté dobré
pravidlo učitelské nespokojiti se tím, že jsme
nějakou věc popsali vůbec, nýbrž jest dobře pro
hlédnouti si ji v jednotlivých částech. Tak činí
pěvec Písní otroka. Proto, když popsal bídu bratrů
rabů vůbec, líčí bídu jejich jednotlivých tříd:
otroka ditěte (píseň 8 ), otroka juna statného (g.),
otrokyně žhavooké (10.) a otroka muže, a to
každého v té příčině, kde jest nejcitlivější. Pro
dítě jest zajisté nejbolestnéjší, nenáleží-li matce, pro
juna, má-li krev prolévati za jiného, pro dívku,
je-li její voada vydána na pospas sveřepému vil
níku, a pro muže, pracuje-li v potu tváří pro ji
nébo. A tak jest v národu rabů. Básník to líčí
takto:

8. Matka rabkyně po celodenním dření uspává
své robátko a pěvec rab ji učí zpívat ukolébavku.
Má ubohému dítětr zpívat takto: Ty jsi malý
otrok, co té vinu do náručí, rachotí tobě pouta
moje; zrodila jsem té v bolesti a přece ani nyní
»nejsí můj«, nýbrž již nyní ned tebou krouží
jsko sup katan tvůj=, aby zadral do hrudi tvé
»dravý pazour svůj«. A sotva trochu povyrosteš,
bude ti vštěpovati mysl otrockou, abys byl pou
bým strojem pána svého. A až dospěješ tak, že
budeš »modla snivých děv«, odvlekou tě »pod
pánovu korouhev« a poženou té

»prolít k jeho cti a slávě
mladou, vřelou kreva,

tu

=
odklizeno, všude na mísí: vášně a umíněnosti
nastupuje klidná rozvaha přemýšlení a příští
dny a měsíce zajisté že budouokázale mani
festovuti svými událostili, že naše domácí
hněvy byly jenom pomfŘejícími a prchavými
unáhleními.

v brskou chvíli klidDoufáme a spoléhá
ného uvažování, kam že fAnážnímicestami do
spíváme, čeho docilujem

se u násnepochybněJednotný postups
co nejdříve heslem a sice keslemvše uchvacují
cím, neboť se konečně
že oposice jest pouze páli
kterým cílům a že nenfšBama politickým cí
lem tádným.

Kdo pilně politické Bdálostislednje, tomu
penucházejí známky, že fe na jistých místech
touží, aby v žemích českýchklidným a věc
ným spůsobem se pro lo, čeho český lid
si přeje, aby mysl jeho přestala se jitřiti.

A poněvadž úspěchf života spočívají pra
videlně ve vzájemnýchf ústapcích, poněvadž
největší kroky dějí se tiivotě národů ve chví
lích smíru, poněvadž v votě lidském pak nej
šťastnéjší doby bývají odpuštění si, tedy
bychom neradi viděli, byl vhodný okamžik
také v době přítomné ky Řosaženívelice cen
ných vymožeností projibděn, jako se nám od

ji te stalo, následkem
itelů, politiku dneszaslepené umíněnosti

vedoucích.
Proto pronesení y pojednotném

stapu na základé v národu společných
sájmů a potřeb nezn nelibě.

L.. Naopak!Sluší.
poněvadž vyšlo ze řad nejvíce rervášněných
a tu větší jast radost nad jedním pokání či
nícím, než-li nad ostatními vždy spravedlivými.

Zběžně jsme na to pou i vté naději,
že třebas hlas ten byl ve dnešní vřavějakoby
semínkem nepatrným, přece může najíti ky
prou půdu, z níž v krátkosti bude moci vypu
čati jako krásný strom opětné všenárodní shody,

od jejíž zdravým ovocem požehnanými rato
estmi oddechnou si rádi všichni upřímní vla

stenci, všichni mužové dobré vůle.
Nám se volání po jednotném postupu,

v němž by nás spojovaly vzájemná láska, še

Budeš pro pána svého v potu tváří praco
vati až do hrobu anebo, co jest ještě horší, dá
ti pán mrzkou ozdobu svých drábů a budeš
mu pomáhati týrati své bratry raby a svírati je
ještě v tužší porobu; proto

zavři očka, moje kvítí,
k potupnému raba žití

neprobuď se víc.

Abychom mluvili srozumitelněji, má mu zpí
vati takto: Ty malé robátko, ty otrůčátko, já
jsem tě sice s bolestí zrodila, ale nejsí mé; již
na tebe čeká pán jako dravý sup; až povyrosteš,
budou ti nařizovati (snad ve škole, v ko
stele?) abys ctil toho, jenž jest příčinou naší
bídy; již tam budeš pítí jed otrocké povrhlosti;
a až dospěješ,vezmou tě na vojnu, abys
prolil ke cti a slávé pána svého svou krev. Až
se vrátíš z vojny, budeš se dříti dále, nebo do
staneš ozdobu pána svého (snad budeš úřed
níkem) a budeš pomáhati týrati své bratry. A
proto kéž bys raději k takovémuto žití otrockému
ani se neprobudilo. (Ačkoliv jest opatřena teto
píseň nápěvem a průvodem klavíru, neradíme
žádné matce, aby ji zpívala svému dítěti jako
ukolébavku; jest to píseň úplného zoufalství, pra
vého otroctví).

9. Než pánu se stala nehoda. Soused ho znectil
a proto pán chystá na zbujníka trest Vybírá ze
svých rabů juny nejstatečnější, dává jim na bok
meče a touly střel, krátce zbraň,

soblekl je v rudé cáry, péra vlají s hlav —
za něho tak stoupá k boji zotročilý dava.

„ Junové se stydí a stýská se jim, proto jim
dsli saky z tykve duté a bubnujou jim. V předu
je prapor a v zadu jest kat, který hrozí smrtí
každému, kdo se nebude bíti. Již se obě strany

trnosť a závodění v ušlechtilém u zušlechfují
cím vlastenectví, neprotiví a proto přes něnepře
cházíme k dennímu pořádku jako činí třeba
především listy strany, k níž se pan dr. Stráu
ský hlásí.

Ano, my bychom takový jednotný postup
národa vřele vítali a nebudeme nikterak pře
kážeti, aby nemohl se státi skutkem.

Chyby soeialismu.
Skončily hromadné schůze, dozněly tisice ře

čí, schváleny jednostejné resoluce, ras už tytam
jsou demonetrapční průvody, společné výlety, zá
bavy, radovánky, minul šestý „děluický svátek“

A jaký celkem dojem odnáší si samo děl
pictvo? Že jemu samému ten svátek už sevšedněl,
že v řadách dělnických není proň už prvotní pra
vé nadšení, dělnický svátek slaví a zpesvěcuje se
již jen tak ze zvyku. Délnictvo samo nepopiratel
ně pohlíží na oslavu prvního máje dnes už stříz
livěji, řady soocialní demokracie sice se množí,
ale pravého pochopení, vážného řešení socialní
otázky v řadách dělnických nepřibývá, chyby 80
cislismu se nenapravují.

Socialismas celkem můžeme považovati za
zoufalý pokus, odstraniti chudobu a tísnící nouzi
všeobecným rózdělením majetku. Ačkoliv nemá
socialismus, jek se v přítomaosti právě jeví, žádné
oprávněnosti, přece vyžadaje, aby se mu věnovala
náježitá pozornost. Jest chorobným zjevem soci
alních poměrů daešní společnosti lidské, ano nat
mo jej počítati „k nejvétším a mejnebeszpečnějším

tilostem, s nimiž 90 v životě lidském setké
váme. Chceme okázati, že snahy jeho, jak se právě
jeví, jsou nerozomné a tedy neuskntečnitelné.

Socialismus předpokládá, že by všiokni lidé,
na celém světé žijící, při rovnostejném rozdělen
majetku mobli v přebytku živi býti. To však jest
klam, spočívající na neznalosti skatečných poměrů
i základních podmíuek trvání společnosti lidské.
První pokus provedení zamilované myšlénky soci
alistů, totiž stejné rozdělení majetku, nemělo by
v zápětí vševbecné bohatství, ale všeobecnou chu
dobu i bídu větší ještě než prvé. Neboť i kdyby
chom předpokládali, což ale nemožno, že jest tu

srazily, již sténají, křičí, krev z nich ieče u v
»slepém vzteku otrokové vraždí otroky.« | Bratří
rabové porubali nepřítele pána svého, již nesou
blavy jeho zabitých bojovníků, rovněž rabů, dá
vají je pánu svému, volají mu

„Sláva tobě« z jitra do noci,
a on praví pobrdavě: „Dobře, otroci«.

Než junové nejsou pouze tak pošetilí, že se
za pána svého bijí, nýbrž, když se vrátili ku své
mu dření, a když je biřicové znova důtkami bijí

»z nich se mnohý ještě chlubí: »Já tam také byl,
v brdinném za pána boji svoji krev jsem lil,«

ještě se tedy svou zotročilou myslí chlubí, ještě
říkají, já byl také u Solferina.

Takováto mysl zotročilá jest však pěvci rabu
přes příliš a proto volá v hněvu a studu: I když,
otroci, umíráte za pána a za sebe umříti neznáte,
"dál jen padej bičila sřež tu laji vícla Když
hledíte jen na pána a ne na sebe, ať vás mučí
ještě víc. — Takový je stav otroků junů.

A jak se vede jejich družkám“
10. Pěvec vidí »otrokýni žbavookou, bladko

lící, pružnobokou;« má mu zatancovati, ačkoliv
má místo zlata šperk železný — na noze okovy.
Pěvec rab byl za let mladých častěji okouzlen
láskou a tiskna děvu v náruč tak byl opojen, že
zapomněl na to, že jest otrokem a rachot pout
mu zněl jsko hudba. [I nyní, ač je starý, »cítí
kouzla moce a přál by si, »z rubínové rtů její
číše píti opojný mede čili vášnivými polibky tak
se omámiti, až by zapomněl, že jest otrokem.
Avšak, ač jest děva, kterou vidí, tak krásná a
svůdná, jest také otrokyní, jest +z vůle svého pána
pouhá hříčka, který muže poubým kynem svého
víčka za kus chleba nebo za pestrý cár urvat její
vnadu.« Někdy jest pán milostivý, pobrdne otro



taková hojaosl jmění, Mě“bypři"rovadláětném jaký
rozdělení: gohlo se doslhti všeobecné bohatství,

lse snadmo dokázati, rv teklo utvořenýstarrovnosti Fe společnosti lidské dlouho se neudržel.
Ji$ v ndkolika dnech zuisela by tak těžce

vybojovaná rovnost. Lakota a spořivost na Jedné
strané a marnotratnost na drahé, píle a pracovi
tost jednoho, lenivost a lhostejnost druhého, zde
chytrost a opatroost, tam obmeozenost, spůsobily
by opět brzo dřívější nerovnost. Mnobý chaďas
ovšem stal by se bohatým a moobý boháč zase
chudasem, ale celkem nalézala by se společnost
lidská v poměrech stejných, opét, jako dfíve, 5yli
-by tu boháči a ohuďasové. Ta od socialistů tak
hanobená nerovnosť jest už údělem lidstva, ač
ovšem příliš ostré protivy rozličvých stavů, kde
jeden v přepychu žije a drubý v trpké bídě vzdy
chá, prohlásiti nutno za zlořád, který jen lidskou
převráceností utvořen byl. To jest právé následkem
nepravosti jak bobáčů, tak i chudých.

Přirozeným základem společenské nerovnosti
jest nestejné duševní nadání jeduotlivců, k němuž
přistupuje ještě i veliký rozdil jejich iravní výše.
Větší čásť lidí jest bez odporu duševné nevyvinu
tou, nejsouc schopna velkého jmění vyzískati a
na druhé straně jsou mnozí zase příliš lenivi a
marnotratní, tak že nedovedou udržeti si to bo
hatství, jehož se jim šťastnými okolnostmi dostalo.
Není tak snadno velké jméní udráeti, jak si mno
zí myslí. Jak často platí o těch, jimž rozmar šté
stěny bez jejich zásluhy velké bohatsiví věnoval,
staré přísloví: „Jak nabyl, tak pozbyl.“ Příčinou
toho nebývá vždy vrtkavé štěstí, jako neschopnost
a duševní obmezenost.

Avšaki když nerovnost duševních vloh ne
cháme stranou, přece jest "nám vyznati, že socí
alistické upravení společenských poměrů nelze si
ani mysliti.

Jen dva jsou spůsoby majetku, které zákla
dem jsou bohatství, totiž držení půdy a peníze.
Mluvime o velkostatkářích a bobatých kapitalistech.
Kdo chce býti bobat, bude bohatství hledati buď
to v majetku půdy anebo v množství peněz.
Kdyby však všickni bez výjimky bobatými lidmi
chtěli býti, kdo pak bude ješté tak laskav, aby
vzdělával půdu, bychow měli potřebné potraviny,
kdo bade provozovati hornictví, abychom k ražení
peněz obdrželi potřebného kovu? Horníci, kteří
bydlí v krajích na nerosty bobatých, obyčejně ale
neúrodných, nemobou si výživu sjedaati zároveň
vzděláváním půdy. Bylo by tedy nevyhnutelné nut
no, hoed po provedeném rozdělení útočiště vzíti
k obchodu.

A kdo pak při tom vybájeném všeobecném
bohatství bude obstarávati dopravu všeho:zboží,
kdo bude v tom nalézati potěšení, býti přístavním
nosičeu: těžkých břemen? Kdo bude jako lodník
projížděti šíra a nebezpečná moře? Všecka výmě
na plodiu a zboží, jež se nám stalo potřebou, by

řestala a bylo by nám odříci ee mnobých věcí,
které ee nám zdají pro život téměř nepostrádatel
nými. Umění a mnobý obor průmyslu nenalézal
by předmétu pro svou činnost, přestali by je tedy

činnosti lidské.
Vytoužená rovnost majetková neměla by

v zápělí také rornost stavu, tudíž nepřestala by
podřízenost a nadřízenost. Bájkou jest, že by
stát socialistický postaral se o všecky potřeby
každého jednotlivce. Neboť přísný pořádeka pro
vádění zákonů nedá se ve státě důsledněsocia
listickém ani mysliti. Vypadalo by to spíše, jak

kyní, postoupí ji rabu, a ten ve své pošetilosti
nebo pitomcosti množí pána svého rabů řad,

11. Na to přiletěl motýl a sedl na mozol
dlaně pěvce raba; jak se to vyjímál krásný, svo
bodný motýl

»tančí jenom po své zvůli
v modru volném, v teplém jase«

a rab s mozolovou rokou v poutech se věčně klo
potí, vleče se jako skot v pluhu, trpí rány, nezná
štěstí, nezná vděku. — Avšak, ačkoliv jest život
motýla volný, krásný, svobodný, rab mu ho ne
závidí, poněvadž svoboda motýlova není svoboda
pravá, jest to sice volnost, ale není to svoboda
zdárných činů; pěvec rab nechce sníti jenom Lině,
nýbrž chce konati činy zdárné; rád by konal práci
čestnou, která by prospěla nejen jemu, nýbrži
jeho bratřím, ano celému lidstvu:

»práci, která k dobru čelí,
z níž by vzaly plody zlaté
bytosti 8 mým srdcem spjaté,
lid můj, vlasť, sbor lidstva celý
budoucnost i dalekál«

Nyní mu tak pracovati nelze, nýbrž sč se
dře, pracuje jen pro mrzkou rozkoš svého pána,
který se mu za to odměňuje tím, že ho trýzní a
že mu ukazuje, že jest pěvec jeho otrokem. Ta
kový jest stav národa rabů dle stáří. Na dítě r.ba
číhá pán jako sup, aby je sotročil, jun rab pro
lévá krev za pána svého, dívka otrokyně jest lout
kou jeho zvůle a rsb muž se mu dře do úmoru,
nemaje z toho nic jného, než hanbu a bídu. —
Avšak to vše není největší zlo. Příčinou zla nej
většího jsou rabové sami,

(Pokračování.)

to napeší Hamry Georgii: *, 0 ŠytedvedleBetbodeBocialirmu, ee tí vebr
anyslové armády, řízení a kontrola veákeré by
a výměny vláda:mi 8poloriádními úřady,stalá by
se přímo egyptským despotismem* Na konec pak
musil by se kaádý atarati sám o sebe a býtipra
vým vávumělceto,znáti a provozovatí všetka fee
sla. Tak by brZo zase Da roveň postaven byl nej
chadšímu řemesiníku doby přítomné, ano byl by
pro nedokonalost svých výrobků ještě na tom hůře.
Ježto by ani při stejném rozdělení majetku, novy
mizely vášně a náruživosti lidské, byly by tak
anarchii a úplnému zdivočení veškerého pokolení
lidského dréře otevřeny do kořán ©Toť asi byly
by důsledky té zevnější rovnosti všech, k takovým
asi koncům vedlo by provedení nauk socialní de
mokracie. Stránky nůboženské úmyslněše zde
nedotýkáne.

Bůb sám velmi festejnými schopnostmi a
vlohami jednotlivee -obdařil a na tem- sákladé
utvářely a rozvíjely se poměry společenské.

Prokazujíce si služby vzájemné, jsou členové
společnosti lidské na sebe vespolek odkázání a
tím velmi úzce spojeni, Bohatý potřebuje chudého,
pán slaby, pracujicí někoho, kdo by nad uím
bděl, jej chránil, pořádek udržoval. Každý, kdo
o tom přemýšlí, spatřovati musí v této společen
ské nerovaosti moadré zařízení Drozťetelnosti
bušské.

Přílišná však nergynost stavů, jak se v pří
tomoých dobách ku Zkáze lidetva vyvíjí, není
zřízením božským, nespačívá na vůli samého Boha,
není jeho dílem, ale jest dílem Člověka samého.
Lebkomyslnost a poživavost pracujících tříd na
jedné, lakota a nesvědomité vykořisťování pracu
jících sil, bez příměřené péče o duchovní i bmot
né blaho děloíkovo na druhé straně jsou příčinou
těchto smutných poměrů. Doznáváme též, že po
měry pracujícího lidu $4 našich dnů na mnobých
místech jsou at nesnesitelny. ©Musí tedy státi se
hlavním úkolem církve, státu i jednotlivců zlepšit
stav pracujících tříd, nemáme-ii vatříc jíti všeo
bscnému, násilnému převratu společenského řádu.
Všickoi jsme jako lidé.i jako křesťané povinni
spolupracovati o zmírnéní bídy našich trpících
bratří. Kdyby se chtěli socialisté obmeziti na tanto
cíl a k jebo dosažení jen dovolených užívali
prostředků, nebylo by možno těmto jejich snahám
upříti uprávnénosti.

V tomto směru svým učením, v novém zá
konu jasně a zřejmě vywoveným, k udržení spo
lečenského řádu a -kjeho uspořádání aiěřujícímu,
náboženstvíkřesťanské skorem o dva tisice let,
ať tak díme, předešlo soetalisty. Společenské po
méry lidské společnovtieproto- se tak nentéšené
utvořily, že tato ztratila křesťanskouvíru a že ve
všech svých zříseních i snahách stále víco vzda
loje se od zásad křesťanského zákona wravního.

Neváháme také vyslovili se, že tyto smutné
poměry tak dlouho trvati a společnost lidskou
ohrožovati budou, dokud jak bohatí tak chudí ne

pro: pracovatio své obnové ve emysluřesťanského náboženství, dokuí dle
jeho zásad neaařidt život svůj ve všech směrech.

Nicméně, i když v obnova tuto doufáme, jest
nám doznati, že dokonalé rozluštění otázky soci
alní může býti ovocem jenom blabokého o ní pře
mýšlení a dlouhé práce. Kdv by dílo tak obtížné
rychle a násilím provésti chtěl, nikterak by otáz
ky této nerozřešil, ale spíše rozluštění její zmařil.
Tím se nevyléčí rány a choroby společnosti lidské,
když se otřásá jejími sáblady, když zavrhují so
základní její podmínky, které na samém právu
přirozeném spočívají.

Každý, kdo má jen dost slabé tušení o ne
bezpečenství, jež hrozí společnosti lidské, musí za

nejdůležitějšíúlobupřtné doby považovatizlepšení osudu pracujícího lidu; každý též musí i za
svou povinnost rufti, aby dle slabých sil svých
také k tomu pracoval. Nikdy však af nikdo ne
myslí, že základ položí ku blaha lido, když vtomto
lita vzbuzovati bude marné naděje, které nikd
uskotečniti nelze. Kdo lebkovážnými řečmi děl.
nictvo k nerozvážným činům, stávkám, aneb do
cela k násilnému zasabování v práva majetková
svádí, skutečných poměrů neznaje, ten stav délni
ctva spíše neprozřetelností svou zhoršuje a prospěch
nezíská mu žádný.

Nikoliv násilím a převratem, ale ivostí
a křesťanskýmsmýšlením bohatých i chu
dých může toužená rovnováha i mír společnosti
lidské zase býti navracen. Církev s hrozbou trestů
věčných žádá na boháčích spravedlnost a milosr
denství. Boháč musí především začít úlobu života
svého spatřovati nikolív v hromadění bohatství a
požívání rozkoší, ale v spravedlnosti, dobročinno
sti a všestranné péči o blaho svých dělníků. Do
kud se to nestane, bude to ve společnosti lidské
boařiti, a nebude jí dopřáno poživati blahého po
koje. Nezáleží jen na tom, ahy dělnictvo nekrá
čelo po bludné cestě socialní demokracie, dnes je
vážným a důležitým úkolem všech majetných tříd,
aby svým životem, svou prací, konáním opravdové
lásky k bližnímu napravovaly obyby těch, kteří
se vrhli v páruč socialismu.

-0al

(ena. 9Praze£. května.(Pdr,dopie.
astma vody se le

aták“ — No denník)
Ve schůzi městské tady pražské, konané mi

nalý týden, přišla de dogmí petádek stará velká
otasko, jiá malicherné záletitostik nesmírné škodě
matičky Prahy skotě v zapomenutí uvedly. Vy
tlovena totiž v socení oaom tažbe, aby ova
zahájosa byla akce k uskutečnění „Velké Prahy“
L.j ku připojení předypěstí ku Prase, ješ již 12
lot odpočívá « „zraje.“ Težba ta vyslovena ze
strany mladočeské, oa strane staročeské byla ra
dostně avítára a kdyby se byt meojal slova p. dr.
Milde, tedy by bylo jednání o záležitosti té do
padlo úplně vážné. Avšak p. dr Mřide vyvalává
na straně staročeské mepříjemné rozpaky. R.da

nesnází, je A eat pán spůsobil, jest nepřehlednáa proto ta yá se v záležitosti připoj de
městí ko Praze slova ujak zatajil nano
znateli obecních jednání dech a škoda, že si na
p dra Milda pro jeho řečinásdonepřivsta) a nezeptal
se ho, kdo že to před 13—14 lety byl kdo ze
strany pražské při jednání o připojená se Vino
bradů ku Praze přímým vystoupením wwým jed
nání toto zmařil. Kdu to navrhoval, aby se Vino
bradským, zdali se nebmdou chtít „dobrovolně“
připojit, nedala voda jinak než-li „putna za še
sták“? Pan dr. Milde se zajisté pamatoje, jak ma
to byla osoba blízká, A protojeho mísení se do
otázky připojení předměstí ku Prase mopůsobí ni
jak věcně, ano na Viuobradeob vzaítilo blučn
smích, jako jej své doby vyvolala ve sboru obeoní
starších jeho „novina“, áe měkdo „Jeogmannori
ukrad knihu“ t. j. soše Jangioaanově před chrá=
mem františkánským. Na soše tó kniha jakživa
nebyla a zpráva o jeji ukradení byla jen vtipem.
Zpívalo se totiž ve Šmídové šantánu při zavedení
výminečnóho stara v Praze, že Jungmannovi se
sochy odebrána byla kniha k nablódnatí, co do ní
pořád píše. „Vtip“ tento asi za rok po jeho vy
líhnutí nějak zkomolený uslyšel p, dr. Milde a již
ho přivedl jako vážnou věc na denní pořádek ve
sboru obecních starších, kde skončila voselostí,
jako onebdy jebo zpráva „o lovosické elektrice“
a její výbornosti, již v Praze ve sbora obeenich
starších za vzor stavél. Z Prahy proto ke abléd
nutí její vyslání do Lovosic inženýti, kteří se však
vrátili se zprávou, že v Lovosicích svítí se dopo
sad — lojovými svíčkami. Proto strana konserva
tivní nerada vidí, kdyš takto proslavené osoby se
vevážnéotázky pletou a předeváímse vždycky ráichni
Staročaši obavami třes
„daladočeských dietáfich“ a on) s, vzpomenvd při

a. Milda. Neradi k tomu poukazu
jeme, ule neuškodí, když bude na všech stranách
jasno ©Šetrné jsme pověděli, co upřímně si říei
třeba a doufáme, žď slova naše naleznou své pří
slušué místo. To k veřejné činnosti není legitimací
žádnou, jest-li někdo je předsedou družstva, jež
vydává noviny. To je štěstím osoby, alo mnohdy
malérem strany!

Než vraťme se zpět k „Velké Praze.“ K její
uskatečnění musí pracovati každý vlastenec, ne
boť jak se nyní „zalidňování“ kolem Prahy pro
vádí, v tom jest jen kaliforhácká kořistivosť, jíž
se třeba oproti postaviti, dokud nebude pozdě a
dokud „Praha“ nebade na 100 let pokažena. Ve
věci té nehynoucích sáslah a porěsti otoe Praby
získati by si mobil onen zeměsprávce královetví
českého, který by si- utvoření „Velké Praby“ uči
nil jedním z úkolů své působnosti. Energie a dů
sledLot nynějšího místokrále v Čechách by mnoho
nadějí k tomu poskytovaly, kdyby mezi ním a
většinu národa zastufňjícími činiteli došlo ku vře
lejáim stykům. Zuiňejeme se o tom proto, poně
vadš máme za thojitelné všechny nemoci a sa
smítitelná všechna nedorozumění a proto také o
tom mluvíme, že osoby záby pominou a skutky
pro budoucnost zůstávají a vykonání a docílení
skutků podobných třeba vždy trochu sebezaptení
obětovati. Zatím o tom dost, „Velká Praha“ za
jisté že více neusne, neboť prodej „putmy vody za
šesták“ se více nebude navrhorati jako trest pro
toho, kdo se nepodvolí.

Na denním pak pořádku v Praze je dále bovor o novém deoníku, kterýbude vydávati tiskárna
p. Edv. Beauforta. Denník ten zacne vycházeti dne
15. května a se strany, které je vydávání jeho
nepříjemným, roznáší se o něm zprávy, které ho

mají diskreditovati. Dokonce se mluví, žeponyní na Pohořelci bydlící prof. k bu
jeho chetredakterem a že prý „Čas“ zajde a dr.
Herben do redakce nového denníku vstoupí. Něco
dábelátějšího, ale také nešikovnějšího se listu
tomu pod nohy hodit nemohlo.

Za listem tím, který bude dva
kráte denně, ráno v 6 sa 3 kr. a odpoledne
v 6 bod. za 32kr. nostojí pan Beanfort sám, ale
list ten má více patronů ze strany mladočeské a
to mužů zámožných a vliv pošívajících. Výsnam
jeho podceňovati nelze a uluší ho vítati, neboť vy
jetými kolejemi starých tradic potácejícím se
pražským denníkům přibude čiperný konkurent,
který bráti se bude oestou možností a slušnosti.
Jmenují se osoby, které list ten patronisují, avšak
těch netřeba uváděti, aby nebyla poškozována



dobrá vše, Ječikoě by byly tetroriserány,aby odsvýchsympefiik podnikupáně M
stily. Těšíme se, še trochu morésdravé krvebad
v českou žurmalistiku přivedeno.

Jaenovaným redaktorem za list ten bude p.
Jan Langner, druhdyredaktor „Českého Venkova“
ve Dvote Králové. Osoba tato zavdávala ihned
maoho důvodů ku proroctví, jaký list ten bade,

KdovČekýVenkov“učdsj,ta vidí4e plate.„Český Venkov“sleduje, ten . 
mer ze Dvora odešel, ale že toa „Českého Ves
kova« zůstal stejným.Z toholze míti zato, še ve
Králové Droře anímel jen zodpovědnost za věci,

které mu byly tak milé, že raději odešelpo
seele jsaký, nebi vypadalteď p. LesmgmerEnd.jínaký, p- ré

lorédvorský,

Ruské rozhledy.
A. Z. V Petrohradě, 30. dubna. (Pův. dop.)

Raskou veřejeost zajímá dnes zvláště stavba
aibířské . V dílo za čaje úspěšně
mladý car Mikuláš,který v minulých dnech sro

Jalstátníu S6Borhek 100©vono:na KE detdráhupovoluje se 100 miliosů ru o 3

drah,z inonýrů,3carákýchkoatrolorůA3fnaně„si , ch kontrolorů a 5 ún:
ních zpravodajů. Tato komice caru podrob
nou zprávu o sibířské trati, jakož I o zátokách
Tjebého moře, na jehož břehu leží poslednívý
ehodní raské město Vladivostok, ední to sta
nice dráhy sibífské. Dráha teto e velkolepé

dílo, ojel důležitosti se neví. O délce sibířeké y učiů sobě každý pojem: vlak,
který urazí za hodinu80 veret (versta většío 60
m. než kilometr) bude potřebovati k cesté « Pe
trohradu do Vladivostoku bez mála 11 dní.

Známo, še car poručil povinnévyučovánívo
kkolách reských a sa tou příčinou svolal všecky Ku
bermátory k sobě, aby mu podali zprávu každý

o tvémkraji.r Takédleky,příštítozpráva, odporučoval, sv vky, to

matky a vychovatelkybyly vedeny keškole Dačež car odpověděl: úplně soublasím.Car odkázal
Hšské školníradě, abyradila se oškolníotázce.

Ve Varšavě má se zříditi co nejdříve na la
mnější universitě stolice církevního práva.

V ruské provincií Finsku vydán trestní zá
kon proti opilství a v těchto dnech jiš prováděn.

Ministrraskýchdrah určil pro lékařena
drahách nejmenší sazby.

Vdova po znamenitém ruském skladateli Ru
binstelnovi obdržela od ruské vlády roční poasi
3000 rublu za sáslaby svého

Raské Lety zámyslně ah vládní politiku
v příčině míru číneko-japonského. Japonské časo
pisy jednomyalně jsou proti uzavřenímíru a maobé
navrhují zabrání nejen bla města Pekingu,

nýbržP pokoření celé jižní ,čtadvacitiletou namíematickou činnost tlavil
těchto dnů na Rusi L Kristián GyL| Narodil
se ve Viesbadenu a s Dondukorem-Kor
sakovem dostal se na Bus, kde uhraběte Tolstoje
stal se vychovatelem. R. 1869. na panství tohoto
známého mám hraběte dva alžbětinaké

-rablestaré. Nálezteato bylpočátkemsbírání
starožitných mincí a Gyla. Sestavil mnoho numis
matických sbírek, sepsal maobo odborných děl,
zvláště zajímavé dílo: ostarých mincích jižní Rusi.
Velkokníže Jiří Michajloviů, jehož učitelem byl
též Gyl,dal na počestjeho 35tiletéčinnostira

siti medaili.
Pětadracitiletou literární činnost alavil saa

reenitý raský lékař profes. Viktor Evgrafovič Vo
romoov, jenž jako universitní profesor, veliké má

zásahy o lékařskou literatara. | Hlavní jeho dílo
o enfokci Kontsgiasibířskémorovérány.esatileté narozeniny slavil v těchto dnech

zaamenitý ruský isec Písemský.
Literatůra: „Udtud“, povídky Sergeje Nor

manského (Sigmy). Autor zná ře bistorii Be
verníchnárodů a sníchčerpálátku kusvýmza
jímavým pracím. „Vzkříšení života“ různé povídky
ed Vasilis Nemiroviče Dančenka,s nichž povídka:
Zlato.. Zlato... Zlato líčící náruživé hry v Monte
Carlo zařad'la ho mezi vyškolené již spisovately.

Nová rmská opera: „Rafael“ od Arenského.
Petrohradské obecenstvo míle přijalo jednoaktovku
s obyčejným středověkým dějem: Rafael, Forma
rina a kardinál Bibiena. "Kardinál plísní Rafaela
pro obras: objetí Formariny. Rychlým márnatím
raky strhuje však Rafael roněku a za ní na obraze
krásná Madonna della Sedia. Chork této elegantní

pe sestavil Archangeleký,hudbu náš krajan

Co týden dal.
Demonsirativní kandidatura. Minmlon neděli

konala se v Českém Brodě uchůze voličů, jimž
dr. Ed. Grégr jmenem výkonného výboru mlado

"českého doporučoval za odstouplého prof. Tilšera
jako kandidáta do říšské rady Svat Čecha. Jeho
svolení bude prý za uynějších poměrů „nejlepším
politickým činem“, manifestaci proti vládní sou
stavě, místodržiteli a stavu výminečnému. Volba
koná se dne 4. t. m. |

Velkostatkářský kompromis. Se vší určitostí
proslýchá, že ústaváčti velkostatkáři v

sa příčinos nastávajících voleb do sačtnu zemeké
bo učiní konservativním velkostatkářům návrh na
usavření kompromisu. Podrobnější obsah nárrha
toboto znám není, za to však známy jsou

podmínky, nichž konservativní velkostatkáři
nčiní přijetí jebo se své strany závislým. Jsou
následující: 1. aby velkostatkáři ústaváčtí nzoali
státní právo české, 2. aby přistoupilik požadavku
rovného práva jazyků českého a německého a
8. aby strana jejich se zavázala, že také na Mo.
ravě uzavřen bude mezi velkostatkáři kompromis

ro stranu konservativní přijatelný. Mimo to prý
konservativní velkostatkáři v odpovědi své

k nabidce ústavácké prohlásí, še každé jiné vy
rovnání mezi nimi a ústaváky je vyloučeno. Be
sřetelem na známé smýšlení v táboře velkostat
kářů ústaváckých možno již dnes najisto očekávati,
še podmínky konservativců odmítnou a tím k zs
vřesí kompromisu nedojde.

Volební oprava. ví se, že ušší výbor
pro volební opravu již se dohodl o zásadách opravy
této a še vláda, ješ na poslední poradě byla za
stoupena ministerským předsedou, ministrem vai

traa odisky"PoksdBy. Z k vyvání . Po pravdivy jsou tyto zprávy,
ješ právě p-ed prvním květnem daly se na veřej
nost, ukáže jiš nejbližší budoucnost.

Uborcká sněmovsa poslanecká přijala ve
čtvrtekpo třetí předlobuorecepcižidů ve znění
původně přijstém a odeslalafi sněinovnémagnátů.
Co ta u ní udělá,je nyní neznámo, poněvadě se
v poalední době v ní poněkud zaměnilpoměr hlasů
v neprospěch strany katolické.

Skupština orbská podala v královském pa
láci králi Alexandrovi v míž m. j. vyslo
voje mu také dík za to, že povolal své královské
rodiče opět na zpět do Srbska. V Bělobradě
utvořil se k uvítání královny Natalie S0členný
měšťanský výbor. Vypraví svláštní vlak, kterýž
pojede královně až do Peští vstříc a dá zbudo
vati na cestě z nádraží do konsku tři slávobrány.
Narozeniny královniny oslavehy budou po celém
Srbsku jako národní svátek.

Zvěsti z východních Čech.
Kralohradecké novinky.

Pokrou a pilulky. Padsly hvězdy,
lítaly letáky a hledal se třiberevný kocour — to
je suma nejnovějších novinek kolem nás Hvězdy
padaly s vysoka a my jsme ai js prohlíželi zblízka,
Daše krásná pleť soad i z hluboka. Nedivte se, ty
nsše něžné dcerušky Eviny nejsou proniknouty
ješté socialismem tak, aby doba kolem prvního
máje byla pro ně nelásky a npevraživosti časem,
slíčné naše slečny nejsou tak prospěchářskými,
aby se nedovedly sadívati nadšené, toužebně nebo
jen zvědavě na jednu hvězdu nebo radeji na dvě,
tři bvězdičky, v řadách našich dam nejsou tak
rozhodné stoupenky baronky Suttnerové, nejsou
tu tak zássdní odpůrkyné militarismu, aby 8e ne
chtěly podívat ani na novou — uniformu některého
felného důstojníka. A těchhle novinek tu bylo
nyní dost a dost, květnové avancement vzbudilo
v naší bývalé pevnosti rozruch opravdu největší.
Od generála až po poručíky nastela tu dlouhá
řada důstojnických povýšení a daleko delší řada
byla těch, kteří se o to zajímali, všímali si toho,
mluvili o tom a možná dost, že nejedno srdce
zatlouklo živěji pro ly, na jichž límce spadla nová
jedne hvězdička... Druhbdyprý čarodějnice lítaly
v tenble čas, lítaly a pálily se, to však teď už
jsou jen staré báchorky, nová doba přinesla nám
nové dopalování, nové letáky. Staré čarodějnice
litsly prý na košťatech, ale teď úž mnoho košťat
bylo by leckde třeba k tomu, sby se vymetly
všelijaké (v letáky socialistické. Téch bylo nyní
také kolem Hradce rozhozženo dost, na cesty i na
ulice, mnohé padly jen mezi trní, ale nejeden
také na půdu úrodnou — kde jste lidé dobré
vůle, abyste po starém zvyku chodili pálit tyhle
nové čarodějnice? My to sice vidíme a cítíme
všichni, že socialistická bouře blíží se k nám,
hrozí nám všem, ale jsme jako ten hospodář,
který se leká teprve, když už uhodilo mu do vlastní
stodoly. Kdo byl minulou neděli v Pardubicích,
slyšel tam pěkná a vřelá, dojemná a kormutlivá,
vážná a výstražná slova o tom, jak už j rolnictvo
naše jest obroženo hnutím socialistickým, ale že
by se tomu skutky nějsk čelilo, to nikde nevidíme.
Z velkého rolnického sjezdu pardubského zajeli
jsme si náhodou na pouť do blízké vesnice a tady
jsme hned k vážným slovům v Pardubicích pro
neseným měli doklad povážlivé bezstarostnosti.
Na venkově jest opravdu nouze velká, bědování
a sužování ještě větší, ale bezstarostná ledabylost
největší. I v Čechách máme až moc takových
Hanáků, kteří poplašení ve spaní požárem, lehnou
si ještě na druhou stranu, protože hoří teprv
u souseda a ne již u nich. Dnes hoří všude,
každého to dusí a tady o pouti pojednou se ociftu
jete mezi bodrými zemany, jimž je stovka tak
nepatrnou malicherností, že ji vsázejí na — troj
barevného kocoura... Kdybychom to neslyšeli
na vlastní uši, nevěřili bychom tomu. Ale veselý
ten žert je smutnou pravdou. Mladí rolníci z okolí

Hradce skutečně se vsadili o 100 zl, zdali vůbec
je někde trojbarevný kocour. Kdo ho přinese,
dostane 30 zL, ostatní se propije nebo dá na do
bročinné účele. Tahle rozmařilá dobročinnosť bude
se snad zdátí dobrou, ale ta kocourová marno
tratnost nám aspoň připadá jako špatný žert
šibeniční. Proč přímo tibeničaí? Protože kolem
téch zámožných zemanů trpi a trudí se, trápí se
a strádají sta jiných, z nichž mnohý ani za měsíc
nevyzíská tolik, co za chvilku jeden vyhoditi chce
na trojbarvého kocoura. Milujte bližní své více
než kocourkovské libůstky, starejte se raději, aby
v Čechách nevypadalo to brzo jako v Haliči, kde
dle polského úředního listu Ivovského déjou se
již tekovéhle broané věci:

1. Sali Herš Zinger prodává veřejnou licitací
hospodářství cbalupníka Šeb.Marchavky v cené
234 al. pro dluh 4 zL 70 kr.

2. Ísracl Grůn dává do licitace majetek Mich.

Daly odhadnutý na 1356 zl., pro požadavek48 zl.
3. Chaim Moses Halpern dévá de dražby

pole P. Bojka v ceně 3113 zl. gg kr. pro pohle=
vávku 40 al.

4. Gisela Goldreich prodává dvě usedlosti
v ceně 1620 zl ns krytí své pohledávky 100 zl.,
psk pole cenčné na 8:0 zl. pro požadavek 21
zl 53 kr.

5. Moses Zeugan na krytí dluhu Jo zl. pro
dává nemovitost F. Bodnarského ceněnou na
750 zl.

6. Týž prodává dále pole rololka M. Rata
v odhadní ceně 396 zl. pro dluh 7 al. 56 kr.

7. Týž Moses Zeugen půjčil P. Kalugovi
50 zl. a nyní má nadějí, že se stane majitelem
jeho usedlosti ceněné na 1976 zl 33 kr.

8. Abraham Schlachter dává do licitace used
lost, soudně odhadnutou za 985 £l., pro dluh
20 zl. 23 kr.

9. Abraham Tuchmann půjčil 6 zl. a nyní
Da zajištění této půjčky dává do prodeje chalupu
odbadnutou na 500 zl.

+40. Firma A. Lichtwitz A spol. pro 66 zl.
90 kr. prodává nemovitost v ceně 4026 zl.

31. L. Feldmann pro požadavek 20 sl. 23 kr.
prodává hospodářství v ceně 1300 21.

12. Lazer Schcumann pojišťuje svou 100 zl.
pohledávku na majetek ocenéný na 4300 zl.

Ne, v těchto hbrozných, trapných, srdcervou=
cích číslech nemůžeme pokračovati. Ta řada je
stále v úředních listech polských tak dlouhá, že
je žalostno na ní pohleděti — — ale bližší přece
je nám česká košile, než polský kabát a jak se
Ta česká košile trhá, to nám opět a opět vypra
vuje smulná dražební rubrika v českých úředních
listech. Byť jste byli rozhodnými Mladočechy,
radikály, pokrokáři, jen si vezměte úřední list do
ruky, prohlédněte si ta dražební návěští a pak
vám snad přejde chuť na velkopanské choutky,
potom se nebudete vsázeti na trojbarevné kocoury,
ale raději všimnete si těch nečeských, nekřesťan
ských nosů, jimž voní nejen obchody v městech,
nybrž i česká půda v českých vesnicích... Svůj

P Sebprní máj sahájen byl v Hradci Krályly ci ové
důstojně v předvečer první májovou pobožnestí,
jíž ve chrámu P. Marie přítomen byl velmi hojný
počet účastníků, mewi nimiž byla také školní
mládež. Celý den 1. května měl obvyklé vzezření
dne všedního, v městě samém nebylo pozorovati
nikde známky „dělnického svátku“. Pouze v ně
kterých větších závodech továrních nedostavila se

do menší čásť dělníků, kteří byli následkem
tobo od několika firem hned propuštění. Poněkud
čilejší ruch mezi dělnictvem bylo pozorovati na
Kuklenách, kdež zatčen byl a dodám do vyšetřo
vací vazby jakýsi Dobiáš proto, že ráno před
6. hodinou stál před strojírnou firmy Márky, Bro
movský a Schulz a vybízel přicházející dělníky ku
stávce. V dotyčné torármnépracovali téměř veškeří
dělníci; jen asi 40 dělníků si řeklo „Nepečemi“

Důstojnické avancement. Přikvětnovém
povýšení byli v posádce kralobradecké jmenováni:
plukovník p F. Niklas generál-majorem a veli
telem 7. brigády pěchoty; setník 1. třídy p. J.
Plahl majorem u pěšího pluku bar. Rhamberga
č. 69.; nadporučík p. K. Seitle v. Seltei setní
kem 2. třídy při péším pluku č. 42.; poručík p
J. Rhomberg poračíkem při pěš. pluku č. 42..
Při div. dělostřeleckém pluku č. 27. byli jmenu
váni: nadporučík p. AL conte Miari setníkem 2.
třídy, nadporučík p. K Kubert setolkem 2. tř.
Při pěším pluku č. 18. byli jmenování: setník
1. tř. p. J. Dytrt majorem téhož pluku; nadpo
vučík p.J. Brčka setníkem 2. tř. při pěším pluka
č. 9.; poračík p. K. Svitil nadporučikem při p.
č. 18.; p. Em. Sobotka nadporačíkem
téhožpluku; důst. kad. pp. K. Straneký a R
Banet poručíky při témže pluku. Při pěším pluku
č. 74. jmenováni: setník 1. tř. p. V. Jakob ma
jorem tébož pluku,důst. kad. p. Al. Morawetz
poračíkem téhožpluku. Přeložení byli: setník 1.
f. p Fr. Rašákovac od pčě. plaku č. 42., po
ročík p. J. David od pěš. pluku č. 42. ku péš.
pluku č. 65. — (Generálmajor F, Niklas odjel včera
ráno£ Hradce do svého nového působiště,Jihlavy;
na nádraží doprovodila jej četná důstojnická do
putace. Na místě odešlého jmenován velitelem 42.
pěš. pluko plakovník p. Č. Lehman.



Něco slezského. Není to nic z našeho
Slezského předměstí, ale něco pro českou věc ve
Slezsku. Tento náš malý Benjamín není dosud
nejmilejším mazlíčkem, naopak my starší bratři
v království nedbámo a zapedbáváme ho

pražští novináři trochu čilejší ruch, se všech stran
hrnou se již dary pro zřizování českých knihoven
ve Slezsku — p. V. Zářecký v Praze opravdu se
v takové obětavosti přímo vyznamenal— ve více
městech konaly se slezské večírky, ale v Hradci
skoro nic. Dovídáme se, že cenný dar pro lidové
knihovny ve Slezsku zaslal nyní z Hradce spiso
vatel p. Ad. Černý— jinak nestane se zcela nic?

Nejde to! Pokrokový list kralodvorský
vytkl hradeckým akudemikům sďruženým ve spolku
»Dobroslav“, žecelá jejich drobná práce 0 velko
nočních prázdninách sestávala z věnečku. Proti

slánem, v němě čteme: »Neše zábavy a podniky
potkávají se pro nepatrný zájem obecenstva hra
deckého obyčejně s finančním neúspěchem: aka
demic měla výtěžku celých +1o sl. 3r kr. jen
proto, že dobročinností příznivců některé výloby
odpadly; jinak měli bychom deficit. Přednáška
JUC. Frant. Soukupa měla deficit 1 al. 30 kr. a
přednáška JUC, Petra Jandače deficit 102l. 14 kr.;
poslední věneček (s věnečky jsou u nás blsvním,
ba jediným zdrojem příjmů) vynesl 11 zl. 5 kr.«
Toto vlastní přiznání ukazuje, že tu nejde ani
s tancováním ani s pokrokovými přednáškami a
že by tecy pp. akademikové lépe udělali, kdyby
si vyvolili lepší drobnou práci,

Zasnoubení. Slečna Zdenka Troníčkova,

níka v Hradci Králové s p. Josef Khun, ředitel
kůru v Turnově slevili téchto dnů zasnoubení,

Druhé porotní obdobi bude zahájeno
dne 6. května, kdy konati se budou- tři líčení a
sice dopoledne s Josefem Skřivanem, :zletým

dělníkem, jenž viněn jest ze zločinu Vvele
zrády, jehož dopustiti se měl tím, že na více
místech a posléze-dne 16. prosínce 1894 na měst
ské strážnici v Jaroměři zpíval píseň »Rudý pra
por«; dále bude souzen Bedřich Šťastný, 18letý,
do Kropína příslušný, malířský pomocník, jenž
rovněž pro zpívání písně »Rudý prapor« žalován
jest pro velezrádu a nad to'i pro přestupek
zpronevělení. Odpoledne téhož dne státi bude
předporotoubývalý starosta jaroměřský
p. Karel Lánský, žalovaný pro přečin 5 300 tr.
z., jehož dopustiti se měl zseláním hektografo
vaného dopisu městským radám v Jičíně a Mladé
Boleslavi ve příčině stavby kasáren vojenských.
V úterý dne 7. května bude se zodpovídati agleté
služce Marii Doležalové z Plotišť ze sločinu -ze
vraždění dítěte.

Divadelní společnost Pavie Švandy:

johostinských her, načež odebéře se do Prahy.
častenství při všech zdejších představeních by

značné, výkony operního ensemblu celkem zdařilé,

dne 20. £ m.: valnou hromadu za -předsednictví
dra Srdínka. Nejprve podána zpráva jednatelská,
dle níž čítá spolek 202 členů a sděleno, že-v r.
1894. vysazeno nové stromořadí ke Střebši, záje
žející ze 167 lip, že-dokončenostromořadína erární.
silnici k Brnu, upraveno místo.u zahrady .pp.
Falty a Bittérlicha, vykáceny suché stromy, vyře
zány proschlé, vysázeno-20 kulovatých agátů u
školy zámečnické, upraveny Vonešovysady, vys
zeny keřiny při městské zdi proti jízdeckým ka
sárnám a proti plynárně'a vyset tam drn, upraven,
oplotěn trojhran mezi silaicí z města a ulicí Ko
menského, pak prostora při bradbách a proti bytu
generála, obrytu veškeré mladé stromoví ko] 1000
kusů, vysázeno stromořadí k Voltovým koutům 22
agátů a 3 kaštany, k železnému mostu 11 jilmů,
u kamenného mostu labského 3 silné javory a ve
starém stromořadí vysázeno 45 kaštanů a k Prat
skómu předměstí 3 lípy, pořízeno 190 kusů košů
a dány veškeré koše a -454 nových kolů ke stro

javory, 11 jilmů, 2 červené agáty, 22 kuloratých
agátů, 145 křovin a 3 thuje. Na chodník k Praž

ské brány navoženo 33 vozů země. V leté stromy
zalévány, keřiny okopávány a hlobové ploty stří
hány. Zpráva pokladníka sděluje, že příjem spolku
činil 674 zl. 74 kr., vydání pak 638 sl. 40 kr,
tedy hotovosti zbylo 41 zl. 84 kr., při čemž uve
deno, že unačnější příspěrky.spolka dali: obec
kralobradecká 100 sl, spořitelna 40 zl., okresní
zastupitelstvo 30 zl, úvěrní ústav 2 al., ředitel
ství severozápadní dráhy 15 zl., sáložna 15 sl.
a pravovárečné měšťanstvo D. zl., jimž vysloven
dík. Do výboru svoleni za odstoupié členy výboru

p Josef Kulíř, MUDr. Josef Moráreka Frant.aleš, za nábradníky pak pp. Theodor Peřina a
Alois Dvořáček. Z učiněných volných návrhů při
jat po dloubé debatě návrh p. Aloise Dvořáčka,
aby bývalé výstaviště, pokud poměry dovolují a
bes přílišného výdaje bylo upraveno a vysázeno.
Dále usnešeno k návrhu p. Frant. Valeše, aby
stromy v stromořadí k Pražskému předměstí, které

následkem staveb bude auíno 0 ti, částečně
ihned byly přesázeny, díledí k předkzování

"těetního p. Kopeckého usnešeno, by obec zdejší

r dožádána, by sklad kamenů u sochy Pannye dala odstraniti, zábradlí opraviti a je proti
poškozování ochrániti a aby dále místo to dala

upravit tak, by po případě květinami mohlo býtiokrášleno. Dále usnešeno k návrhu pana žeditele
Lešetického, by obec byla došádánsa, aby policií
připomenula, by tato dohlížela k tomu, aby kost

u zahrady pana Falty nebyl znečisťován. Poslézusnošeno, aby staráno se bylo o rozmnožení počtu
členky a aby obec byla žádána, bý prázdnou ce
stu z bradeb do stromořadí ke Střebší schttdnější

činila.

+ Zjednoty katolických Vneděli, dne 28. dubna zakončila jednota zimnísezonu
divadelním představením. Sehráno bylo: „Depu
tace“, veselohra v 1 jednání a „Tři doktoři“, ve
selohra ve 2 jedn. Ačkoliv zkoušky trvaly jem
krátký čas, přece byly tyto veselohry znamegitě
sebrány, a bylo znáti, že úlohy byly provedeny
od osvědčených sil.“ Z dam hrály slečny: Černá,
Polákova s Vackova,z pánů: Boukal st. Jakubský,
Laušman, Polák st., Seifert, Sraták, Šubrt a Ve

naly: Hudbu obstarali jako vždy jíndy dp. Sekyraa dp.Vorel. Všem vzdává jednota srdečný dík.
Po divadle byla volná zábava, při níš bylo vzpo
meouto pa postižené zemětřesením v Lablani a
vybráno bylo Ď al, které byly zazlány do redakce
„Čecha“ v Praze. Nálada. byla nenucená a obe
cemstvo se velice důbře bavilo. Těšíme se na sá
bavy další. -- Upozorňujeme, že v jednotě lze
dosuddostatispisek„Obrana úcty svato
jánské proti dra. Herbenovi“; spisek ten pro
dává se po 6 kr. vé prospěch fondu na spolkový
dům. znivoe jedáoty šádáme za bojné rozšířo
vání spisku toho.

Nález peněz. Na policii odevzdána byla
nalezená kožená tobolka s obsosem 4.80 zl., malý
klíček a účet na odebrané barvy.

Ze Vřešťově. Jak v časopise „Obnova“
bylo již sděleno, započal náš nejd. arcipastýř
svou visitační costu návštěvou malé osady Vřeš
torské. O 9. h. ranní řečeného dne byl vznešený
arcipastýř v průvodu vys. důst. p. kamovníka Po

rta, důst. p. sekretáře Kernera jakož dp. faráře
Vantčka 2 Vrbio uvítán před ozdobenoufarní bu
dovou, kdež shromáždění byli: ubecní zastupitel

stvo, lesní úřad jakožto zeměp. komissariát, školní
mládež, družičky © sboř hasičů. V čele duchoven
stva oslovil Jeho Milost veled. p. vikář Holoblávský,
po-níž po stračném uvítání ze stran měst. duchov.
správce víta) arcipastýře žák zdejší školy Škořepa,
načež v průvodu: přítomných hodnostářů, mezi
nimiš zejména vsdp, vikáře a pap. komořího Meg.
Hakla a ředitele Dokoupila z Hořic, jakož i místních

dovy, odkudě následoval průvod do chrámu Páně,
jehož skrovné prostory vzdor všem agitacím okol
níchi místních socialistů uaplněny byly věřícími.
Po ukončení sr. obřadůa sv. biřmování,jež přijalo

147 biřnovanců, odebral seprůvod zpět do farníbudovy. Při odjezdu o 5. bod. byl J. M. ndp:
biskap osloven poděkovací řečí žákyně Stránské.
Rozloučení bylostejně srdečné jako uvítání. ©

"Z srv. Peček. Minulýměste činil'se náš

schůze a sice 14.-a 21. dubna. Obě achůze byly
. četně navštíveny, neb poutali noví, dosud neznámí

pp. přednášející. Obě schůze byly zahájeny kře
stanským pozdravem, a Sice v první předsedal
známý stavitel p. Ant. Daybych a ve drabé dp.
předseda J. Záryha. V prvé schůzipojednali'z ka

: tolické jednoty pražské pp. Josef Hovádeka Fr.
Korynta o otázob dělnické a náboženské vřelými,
srdečnými slovy, sačet byli bouřlivou pochvalou

"odměnění. Ve druhé schůzi přednášel bohoslovec
p. V. Roudnický „O církvi a vědě“. Ve své dů
kladaé a
katol. byla mezi prvními v pěstování věd a umění.
Vlast naše, národ náš právě z ruky katol. vzdě
lanoet přijal a kvetly vědy a umění u nás, kdy
národ náš s láskou Inul k církví katolické, Církev
katolická to byla, která dala národu našemu zlaté
doby nečapomenatelného otce vlasti, Karla IV., alu
zle bylo vědám, uměnám a celému národu, kdy
do království Cyriltů, Methodů, Václavů a Karlů
přivalíl se cizácký proud protestantismu, a opět
církev katol. to byla, jež zachránila národ před
úplnou zkásou. Řečník úkonšil slovy, že kněžstvo
katolické, ve kterém žije dach Jiraíkův, Sušl.ův a
Brynycháv, statečně hájiti bude ten poklad sv
Václavský, ta drahou naši víru katolickou, tak i

dále pracovati budepro ten lid svůj, s něhož vy
šlo apro nějí žije! Za přednášku tat> byl hlučnépotles odměněn. Po každé přednášce následo
val čilý roshovor, kterého súčastníl se vdp. sekre
tář a členové.

Z Ohbroustovio. (Sňatek.) Zdejší obrodní
lékař, p. MUDr. Fr. Zemánek slavil dne 29.
dubna sňatek svůj se sl. Annou Hájkovou z Chrou
stovic ve farmím chrámu Páné sv. Jakuba.

, Jež pak do

provázek různé humoristické řed známéhoumoristyp.Jar.Gallataz
Jest

velmi. Zejmena dlužno semíniti se o kupletu:
života dramatického umělce, alkoholické ná

pady, směsice stříztivých vzdechů a mnoho jinýeh,
začež d se p. deklamatoru hlučné pochvaly.

RAB e půlnoc, aniž by sek
byl toho nadál. z nás vzpomínámepe

načajeme 2ož k podobným večírkům vřele doporučujeme.'
Z Vys. Mýta. Zdejší děkan, bisk. notář:

vdp. J. Matoušek byl dle úředního lista zedne
1. května vyznamenán zlatým záslužným křížeín
s korunou.

ZDolnieh Kralavio. Lašková poesie).V Keblově u D. Kralovicbije Boletý stařec Frant
Veleta, který veden přirosehým citem, dapsal do
školníhosešitu řadu veršů, »amutné verše nad
smrtí své manželky. Verše ty. zaslány bylyod
boru národopisné výstavy pro literaturu lidovou
a označeny co výborně se hodící, Pozoruhodno,
že stařec tento, ač vyšších škol nenavštěvoval a
prosodie naprosto zoslým býti nemůže, pravidel
prosodických téměř úplně dbá a to proto, že si
verše »notou« provází. — Sbírka není dokonce
prázdnou lameatací, nýbrž poetickým výronem
citů, jak vidno z první ukázky, již tuto uvádíme,
ovšem po opravě pravopisných a mluvnických chyb.

1. Brzíčko's mi zhasla, jiskro žití mého,
jako ta hvězdička s nebe blankytného;
brzo jsi mi zhasla, dřív než jsem se nadál,
jako před časem se kře list opadal,

3. Darmo na tě, srdce, nebe rosu tratí,
sílu ti života více nenavrátí;
teké moje slze darmo již padají
trojím mrtvým lícím víc krásu nedají.

3. Víc krásu nedají, víckrát neprocitneš,
ženo má upřímná, víc mně jit nezkvitdeš;
již mně více těšit nebudeš — matičko,
ani mi radívat, předobré srdíčko.

1, Smulno, teskno na vše strany,
kamkolise obrátím;
jsem zbavený své madželky,
žalostně srdce trápím. -©
Kam se děla má manželka,

"kam se děla má radost,
"měho'srůice potěšení
a má jediná blnbost.

a. Když to jinak být nemůže,
co já si mám počíti? =
budu já se zatvou duši
každodenně modliti,
by Bůh sejmul s tebe vigu

„.a přijal tě k svému Synu,
tam do slávy nebeské, -- +
mezi kůry andělské.. +- :

František Veleta napsal preníveršer. 1837.
Nepochybujeme, že takových lidových véršovníků '
je po Čechách rfet a že odbor národopisnýpro
literaturu lidovoupostaráse sámpo Výstavě6 alnfa
nech lidový; jinak by poubé vystavedí těchto,
plodů nemělo pro širší veřejnost a pro pozdější
věky valného významu. Veršován! lidového třebě
si všímati proto, že ono je mstkou poesiea že
zůstane povždy nejvýraznější známtou povahy
lidu a jeho vnitřního života. Hledejte dnes v Ce
chách hrdinných zpěváků lidových, jací táhli ve

středověku oď hradu k hradu a jací á postdmezi Jihostovany. Národ po kolit seť let poli- 
ticky nesamostatný zapomlná řslavných čímůsvých
předků a ti, co se o nich ve školách učí a je po
zději třebai opěvují — ač i to vyšlo u nás
z mody —nejsou již pěvci lidoví, Proto je i rát
našich národních zpěvů více ponurý.

Z Nymburka. Politický spolek pro Nym
burk a okolí pořádá v něděli dne 12. května L r.
veřejnou schůzi lidu v sále »na knížecí« v Nym
burce o 2. hodiné odpoledne. Na programu jest
rokování o důležitosti nastávajících zemských voleb

Do schůze
zavítá p. dr. Em. Engel říšský a zemský poslanec
a p. dr. V. Škarda, žemský poslanec, který zé-,
roveň „podá zprávu o Činnosti své sněmovní. *

21 1 u Jičína. V sobotu 27. dub
na t. r. zemřel zde pan František Neumann, říd.
učitel na odpočinku, majitel záslužné medalie,
člen více obecně prospěšných korporací. Zemřel
v 78. roce věku svého, z nichž 53 roků výchově
mládeže věnoval. Zesnulý pašíval váegbecné váž
nosti a byl m mladým i stsrým
druhům svým. Pohřeb konsl se v úte1f 3a, dubna,
při němž súčastnilo se 16 pánů duchovních, as
40 pánů učitelů, dva basičské sbory a množství,
lidí. Vdp. farář radimský proslovil několik upřím
ných slov, v nichž doporučil všem pobošnost,
dobré jméno a poctivost a spravedlnost, jež též
zesnulý před svou smrtí svým přátelům odkázal.



—. Z Jičína. (Jiční Amerikoalnáškyrronesené(E84.Vrásemdne31.dubnav

mrnnj o nahe neznámý,aleupřímn nás ezajímevýmpřednesem v
tropůjihoamerických.Uvedljména osstovatelův
těch, mesi nimiš anakvěloce jménorodéka naoko s Úó

slavi, JindřichaA atne, členg Tov. Jež. Připomenulemrtelné násluhy těchto okměnyindianské bydlícípoblíže
Jedné řeky maúpatí And. Sdělil, do J. Richter sestavil

ou mapa krajíny, v míšpůsobil askončilamrtímučenniekou.Jehodrahpakilálemnoholetsámv dlé
půjích šlechetného kráčel

;
zEří

jej paroloď s ostrovů Kanárských do zálivu Karaibského,
Vstoapil na půlu repabliky Veneseely, Plavil voproti
proudu po veletoku Orinoka a Rio Negra. Na Orimoku
vmístech, kde přestává oivilisnee, kde parníky jiš nejezdí,
koupil loď a del ji jméno „Praba.“ Ozdobiv ji vlejkou
derveno-bílou, bral se v nesmímé končiny. Poprve vlajka
království našeho vlála nad vodemí voletoků jihoamerických.
Vráz navštívil přes 50 kmenů indisnských a jich ředem
částečně = přiučil, se třem kmeny utkal se válečná,
prošel větší země kus neš je S3krát vzata dálka Čech.
Kraji pustými, prondy a peřejbmi vod, pralesy otoupaje,
někdy po lianech jako po provasorém řebříku,po holých
skaliskéch, jednou pežehnat slncem, jindy mrasem se
chvěje, moskyty sušován, aligatory a hady ohrožován,
často ode všech opuštěn, v hladu a žízní, téměř v sou
falství be nelézaje, del přecestále vpřed! Tak upeřejů
Orinockých sám nalézal se na své lodí osleplý úpalem
slunečným, žízní se trápil, k tomu slyšel vody hukot a
šplouchání, ale obával se krok nčiaiti, aby nebyl ve vlnách
pochorán — posléz byl Iodiany s tleně vysrobosen. Jsa
opět jindy opuštěn, malesi lidupráznou vísku indianskoe
a v ní jediného žívého trora — starou Iodianku. Te ns

čtlntí rozuměla trochu španělsky a pak byla ma výbornou
jednatelkou při něeštěvéch ruzných kmenů indiauských

V 60 na "e00 Amazonas zase E civilisovanými lidmí,
predsa! loď „Prahu“ © nákladem kaučuku spodmínkou,
by jméno lodi bylo zachováno Potom zase ubíral se prot
proudu Amasonského veletoku, stále sbíraje přírodainy
( alato). Dlouho však nikde se nezdržoval, neboť setkával
ee s počátku cesty s chátrou nejhoršího druhu. K úsatí
Aad dospě«, přešel přes ně v průrodu pětí Indianů cestou
ve skalách tesenou od praobyvatelů Inků. Na cestě na
mnoze pobolené a ve sratiných brada al po mami

. 3 dob laků, až stanul na břebuTichého ocean vPeru,
odkudřprobati- musel, považován ja sa podněvoratele
sbouření. Projev po dřáze amutpě pověstnou úžinou pa
namskou, kdes tlí streje v osně milionů, vrátil se do Ve
nesuely. — Ze života Indianů vypravoval nám Vrár
mesi jiným: Do«$hap-ti ehlepec indismeký 14 let, stává
ce dospělým a musí podrobití su jekési skoušce. než mesi
mužepřijst jest. Na př. vrazí ma do zad kolíček dřevěný
a ta ten jej pověstí, nebo kůži mezi prsty mu rozřežou a
ostrou, bolest působící dlávoz rány mu napustí. Vydrží
U vše bez bářku, zjisví mu mělce pres, jizvy barrami
napustí, hlavu pestrým ókrástí peřím Ulovíli nějaké větší
ovíhe (tapira db jeguara), sléváse- vojínem a může se
žegiti, k čemuž hned se přikročí, Za lovecký nůž obdrší
nevěstuí Má-li ta více nápadníků, více mazí podati na
nejvýš však bano1 (lodici = kuse kmens vypálenímpro

aroat rek 8 "ohm „eýtů“'bvých ch dělácistarou 35 nUhaldd nit" Gdpoví o Vesmi,“
2 sňatek usašěin. boaIněish da oběko zaně«Považuje
se, proto peřím krásným, -krovkami brouků, barvami nej

urášlí pe, žené stačí několik červených čárek
na lí. — Jinde nejstarší £ vesnice vezmou dívku před
sňatkem do pralesa, tem ji ke stromu přivážoua amrekají,
až polomrtva na zem klesá. Vezmouji domů,- r.ng vymyjí
a uzdravenoa ženichu ode adají se alovy: „Zlého ducha
jsme « mí vypudili!“ Žena domácí práce ti biedí,
shání, často poďtížť břetnena až 1'/, centa klesé, pán -
Indian — loví a odpočívá. — Indian věří ve stěhování

duží, takle ne .» 6 jgnarem "6 č la na mlost a:nemilost, mysli, že v něte -duch sflnějtého brutrá.Nemoo
ný Jujisn potve k loži. čarodéje, který „k obřadu“ při
atrojen, opatřen ne 1/, stopy dlodbým doutníkem vyko:
Fuje mistnost, a níž tšokní kromě nemocného se odstra=
nili, zeklíná zlého ducha, sem a (m se smítá, až unavou
padů, še musí být odnesen. Pomohl lí nemocnému, sláva
čaroděje stoupá, aemře-li ahory, má čaroděj výmlavu
enadnop. Mrtvému vyrazí několik předních zubů, zavine
2 odevzdá čaroději vyššímu, který po čase a Po náježitém
„obřadu“ osnámí, že smrt zavinil mocnější duch, který

20 o dk Keeleoelý nejdříve.—Jednon.zanevřelna našeho cestovatele celý kmen indianský a odepřeli |

přeliképornavy. jk a zavítal, nádelníkmene jedau ze 6 dcer a f4 hned-ku ravě
pohrmá přistoupila. Obáveje se Vráz otřávění,P kšetke kuchyzia nikterakk oškli.éIndisncese neměli
odešlaodnéhoaoslý kmens»poboatij;,—žecizinec
pobrdl nevěston! Přišel také k Indisnům, bde čistého
bělocha snad poprvé viděli, —- obnažili mu prsa, poma=
lovsli je, obličej červení natřeli — „teď jsi pěkný“ —
si liboval. — Zajlekřil se oko cestovatele Vráse při
Jicní pampy ne té pusté, ale té svěží, kypíci bajoou
zelení, na níš tak rásem v desíti minutách den vstává a
noc uslná, kde traviny tří metrů výše dosahují, hojností
pestrých květů se honosl, nad nimiž skvělí ko ibříciranní
mednou pochoutku si hlodojí. Za šťastného člověka má
pastýře na pampé.Másice jen obatrě na čtyrech kolích
« pslmovou střechou, s lůžkem vysutým a místo stolu
špalek.alemá koně,jejščastonadženucení—a více
nežedá, je tedy spokojen! ©Opustísli ohatrů, z-jede s ro

dinou fmam, reěehns kus lesa, zřídí cí snadno ohatrěnovou a za mésice vyroste mo ne poli dosti oslou
rodinu. Neméně nadšeně líčil Št. Vráa koualo pralesa.
Ku komcidoložil, že snad myČeši prototak 00heštořízne,

že sevření jeme v malém prostora Jak jinak byobom
dovedli ovládati svých vážní, kdybychomcizine na vlastní
posnávali oči; — proto se nemusíme odnárodnit, ani
přesvědčení ové zapírat, ano vlast svou otale v erdci
chovat! Varuje věsk mládež tak vrosoněposlouchající
aby nevydávala se svévolně v nebezpečí, že vždyliší lo,
ne tak rub krejin sámořskych. Také napomíná vznětlive,
aby neopouštěli rodný kroj, auvlášté kteří mají kruh
rodinný. — (Boube.) Ve středu 24. dubna odpoledne
emesla 60 nad krajinou Jičímskou bouře, přikteréš udeřilblesk< staveníbajnéhop.Kozákav Železnici.Ašna

| te akodebírání doporučujte
které navštěvujete. Přiměřenounáhradudáme
každému, kdo. nám bude posýlati časové zprávy

jimž bychom mohli zaslati let na ukázku.
Sněmovní kandidatury. Naše podrobná

Zpráva, uveřejněná v předešlém čísle o nynějším
stavu sněmovních kandidatur, vzbudila ve všech
politických kruzích pražských, jak se nám s Prahy
sděluje, nemalý poplach. Denní listy obou straa

milým, že je „Obnova“. touto zprávou předstihla.
Proto tím oohotněji všecky listy prašaké uveřej
nily sdělení p.aetníka P. Blažka, že na kandida
turu nepomýšlí a že správa o (om uveřejněna
bez nejmenšího půso s jeho atrasy. Všecky
listy byly při tom stejně opatrné, že máš list ne
jmenovaly, aby nám nedělaly reklamu; ale pro
hlášením p. Blažka nevyvrací 06 nijak naše zpráva,
která čerpána byla ze sdělení došlého z voličských
kruhů. Kurážněji než pražské listy zechovaly se
mladočeské „Pardubické limy“, jež „Obnovu“
přímo jmenovaly a jimž ovšem není 0 chuti
předčasné prozrazení tobo, 00 se kuje s kandida
turami na Pardubsku. Aby ubskýlist nemusel
po druhé zapírati pravdu a viděl,že známe dobře,
co pardnbětí Mladočeší z povědomých příčin za
tajají, tedy prozrazujeme ještě, že jistí mladočeši
pardubětí fedrají u pražského sboru důvěrníků
skutečně kandidáta rolnického proti dra. Koldin
skému a kandidátem tím jest p. Ant. Komberec
z Vostřešan. Ovšem že ss při této kandidatuře
tém jistým pánům nejedná tak o hájení zájmů
rolnických jako o něco jimého, což snad ct. re
dakci pardubského listu bude zaámo aspoň tak
dobře,jako nám. Byla tedy naše zpáva věrobodnou
i těší náu, že došla všude tek velkého povšimnutí.
Při závěrce listu dostáváme © sněmovních kandi
daturách s více stran nové yěrohodnépodrobnosti.
Především v záležitosti p. setníka P. Blažka
tento dopis:

řady zejmena pokrokářských listů obsahovala ne
zřízené útoky proti osobě zdejšího rodáka pana
Patrika Blažka, setníka mimo službu. Utoky tyto

mezi nimi wyšlénka,, aby „úmrtím dra, -Jakuba
Škardy úprázdněný sdejší. mandát sněmovní-mu

Jednání ve příčiněté byla jiš sabájena, mlado-.
česká strana byla by proti vlastenci Blažkovi,
(třebas že v redakci „Čecha“seděl), nebezpečného

zovou v Plzni, byla by šla třeba vedle Bychnova

nání ve příčině té přetrhl „zaslány“ v listech,

|

špíny nezaslouženě vylévány. Pan.P, Blažek při
první zmínce, že má býti 'kehdidován, prohlásil,
že se o mandát v Rychaověneucházel. Toho také
nikdo netvrdil. Ale kdyby sebyl v neděli do Ry
chnova zajel přesvědčit, co se vlastně děje, sešel
by se tam byl jistě s oBobností, která tam byla
z Prahy ve příčině voleb zkoumat půdu. Pan
redaktor Železný mm poví. její adresu. Když tedy

zprávy byly správnými Ráditotiž také do

neucházel, neboť mu měl b
ve příhodné. chvíli — nabí

z voličskýchkruhů,
ut, k čemuž 8e již

světlením máme tuto

pracuje se jako přo kandidáta seěmovního posla
neetví pro p. dra. Boleslava rytíře Plačka, bý
valého pražského advokáta. Avšak to jisto není,
zdaž jmenovaný skutečně kandidovati bude, tak
že by pak dru, Pacákovi neabylo, neš-iiaby Horu
Mladočechům sám dobyl a dosavadní ve
svůj mandát postoupil kandidátu rolnickému.

Proti H. Mackovi ve venkovských obcích
litomyšlských a poličských má býti z mladočeské
strany postaven starosta okr. zastupitelstva lito
myšlského p. Lenoch z Makova, který se však
dosud nerozhodl. Mluví se zde také o kandidataře
litomyšlakéhoadvokáta dra. J. Harapáta.

nec Eim uchází tóéío sněmovní mandáta
že se pro ného agituje ve více okresích na
jednou, zejmésspak také ra Skuči a Hlin
sku. Má se za to, že chce být zase na několika
místech volen, jako při volbě do řláské rady. 

Předseda volebního výboru p. dr. Škarda
vede si velice čile. Na všech volební
var' začíná beblat a s největší doposud vařečkou
zasáhl do něho redaktor „Vyšehrada“ p. J. Kle
camda, který doprovodil poslední číslo svého pe
člivě vedeného listu obšírnom volební brožurkou,
v níž apeluje zejména na voliče rolnické, jako na
potomkystarých Táborů.:

Předčtvrtletem byl p. Klecandaze
mladočeskékaceřován,še růší kázeň,a
Jednou prokazuje straně

ího haroomníke,ktorý tahá yho po volbách nebudouzase —
Klecanda vystoupí také jako kandidát
konce proti p. A. Šťastnému, s neu
stále pro vlast a národ kočkuje. Tato mela by.
stála za podívanou, kdo by vyhrál, kdyby se p.

Klecanda s P Šťastným popadli. „Národní Listy“ chovají se velice zdrženlivé, Ve venkovských
obcích Louny a Rakovník bude na místě p. Jin
dřicha z Citolib kandidován okresní starosta
rakovnickýp. Pánek.
———Drobná národní práce. Ve 2. čísle „Ob

novy“ poukázali jsme pod tímto záhlavím na
měry, jaké jeví se mézi naším studenstvem. „Ná

rodní listy“ přinášejí v posledních dnechvýbornéčlánky pod titulem „Inteligentní proletariát“. A ve
článcích těch podrobně rozvádějí, na comy stručně
poukázali. Uznati třeba, Ze tentokráte se „Ná
rodní Listy“ studerstva „neujaly“, když o něm
někdo pověděl pravdu, ale věcně probírají otázku,
která skutečně úvahy je hodna a zcela roešaíně
také hledají a jmenují prostředky, které by mno
žení „intelligentního proletariátu“ zamezily.

Z pražského zákulisí. ZnámýjedenJUDr.,
rozhlášený takto jako pokrokáf, podalpražskému
soudu žádost, aby konati směl advokátní zkoušku
v Krakově. Soud doporučil žádost ta k přízni
vému vyřízení i došlo z Krakova rozhodnutí, že
8e dotyčnému zkouška povoluje s podmínkou,
složí-lí ji z jednoho předmětu v jazyku polském.
Milý JUDr. si to následkem té polštiny rozmyslil
a zažádal zaso do Brna. Lídé znající pokrokář
ské hrdinství vykládají si to všelijak... — Živ
nostníci pražátí, kteří se súčastní výstavy, zejmena

bor uvalil
na ně veliké platy a nyní nekyne jim valný ob
chod, poněvadž nebude —fontána, večerse roznteče
vše do Prahy. Lituje se, že ve výboru nezasedá
více praktiků a že na př. muž nejpraktičtější, inž.
Jahn z výboru vystoupil. Do pavillonů mnozí za
hrabali tisíce a teď možná apláčou nad výděikem.

Na špendlíky víc než na knihy. Dr.
Václav Řezníček stěžuje si v „Literárních Listech“
na netečnost naší intelligence k literatuře. Praví,
že páni u nás nevěnují na ni ani tolik do roka,
co týdně prokouří a dámy, 'co do roka vydají za
špendlíky. „Projděte jen veřejné a spolkové kni
hovny vlasteneckých domácností, nadšených jed
notlivcův a shledáte, co tam všecko schází, ač se
obecně předpokládá, že to tam jest a ač to tam
býti má.

Potrestani žáci. V poslednímsezení české
zemské školní rady bylo usneseno mírně potrestati

hymnu: 2 žáci byli vyloučeni ze všech středních
škol, 4 byli vyloučení z jednotlivých škol; 11
žáků potrestáno karcerem 2—16 hodin, 15 žáků
dostalo důtku.

. Národopisná výstava českoslovanská.
Výstavě katolického dělnictva vykázáno bylo pří
hodné místo; oddělení toto vyzdobeno bude také
galerií velkých obrazů, mezi nimiž bude také po
dobizna J. M.ndp. biskupa Ed. J. N. Brynycha.

spolků obsahovati bude hojné
zprávy namnoze skvostně provedené. — Církev

nímu odboru katolickému daroval nodp prelát arcijáhen v Hradci Králové, Josef Šrůtek 10 zl., vdp.

Lev XIII.a sociální strany. Pod tímto

úvahu, domněle od nejmenovaného '»klerikála« ze
Říma.. Aniž bychom s vývody této statě plně

přece vzhledem.k časovosti podáváme zde její.

vější stránkou nynější politiky sv. stolice její po
měr k dělníkům a socialní otázce. Za Pia IX.

-svého uznání zaujali stanovisko k socialním otáz
kám. Zdálo se s počátku, že také Lev XIII. při
"drží se této taktiky. Teprv od r. 1887.působením
kardinálů Manninga a Gibbonse věnoval sv. otec
trvalou pozornost otázkám sociálním a dělnickým
i odhodlal se k vydání zvláštní encykliky, na níž
pracoval plná tři leta, až ji r. 1891.odevzdal ve
řejnosti. Při sestavování této encykliky nazvané
»Rerum novarume použito bylo zejmena zpráv
došlých od švýcarského katolického spolku ve
Freiburku. Tento spolek založil ženévský biskup
Mermillod, jemuž připisuje se výrok: »Budouc
nost náleží tomu, kdo bude míti dělníky na své
straně; chce-li církev ovládati svět,musí jíti mezi
lid.«. K uvedenému spolku (Union de Fribourg)
náleželi čelní sociání politikové katoličtí všech
zemí, kteří byli skoro vesměs stoupenci křesťansko
demokratického směru; hrabě Kuefstein zastupo:
val tu Rakousko, P. Lehmkuhl Německo. Zprávy,
které tento spolek zaslal papeži na jeho přán:,
byly naskrze příznivy křesťanskému socialismu.
Zmíněná encyklika, v níž ovšem všecky zásady
jmenovaným spolkem projevené nebyly schváleny,
měla hluboký vliv na katolicko-sociální hnutí,
které se pak rychle rozšířilo v četných zemích.
Jako v Rakousku, kde jsou poměry čtenářům



blíže známy, tak i ve Švýcarsku, Belgii a Francii
získala si křesfansko-sociální strane velký vlív a
četné přívržence. Ve Švýcarsku jest její tůdcem
Decurtins, s nímž však vslná část kotolíků plně
nesouhlasí; Decurtius stal se důvěrným přítelem

kardinála Rampoly a byval ve Vatikáně vítanýmhostem. Ve Francii je vůdcem křesťansko-sociální
strany br. de Mun, jenž je nyní přívržencem 8bo

dioné doby pracovní a potírá pole kepitelismus;poslední dobou vliv jeho klesl. Jiný odstín kře
stanského socialismu ve Francii představuje spo
Ječnost průmyslníků, která založila vzorné dílny;
v této skupiné vyniká nejvíce Harmel, jenž r. 1891.
uspořádal známou pouť francouzského dělnictva
do Říma. Jiní katolíci, jichž bnutí soustředí se
v katolických universitách pařížské i lyonské a ve
velkoprůmyslu severní Francie, kloní se ke škole
známého národohospodáře Le Playe, cbtějí zasa
bování státu obmeziti na míru nezbytně potřeb
nou a pří řešení sociální otázky přibrati teké
mravní činitele a soukromou činnost. Jako ve
Francii, tak i v Belgii křesťanštídemokraté rozvi
nují horlivou činnost, při čemž získali také několik
biskupů a mají velmi mnobv přívrženců mezi
duchovenstvem na venkově. Jejich nejznámnějším
sástupcem jest vydavatel křesťansko-sociálního ča
sopisu, abbé Pottier. Mezi organisovanýni kato
lickými stranami v Německu nejeví se vzhledem
k otázkám sociálním jednomyslnosťt; různost v ná
bledech obmezuje se však jen na theorii V Italii
zabývá se katolická strana málo dělnickými otáz
kami. V Belgii, ve Francii a Rakousku dopouštěli
se někteří křesťanští sociálové v posledních letech
takových přehmatů, že to mělo účinek i na Va
tikán. Poslání kardinálahr. SchOnborna,o
němž se poslední dobou tolik mluvilo, může se
w podstatných bodech považovati za zdařené.
Pisatel uvedené úvahy přičítá to zéjména podpoře
kardinála Galimbertiho a Ledochovského. Podrobná
instrukce v tom sméru poslána byla z Vatikánu
vídeňskému nunciovi, jemuž 'méli se křesťanští
sociálové zavázati, že budou pracovati v plném
souladu s vedením biskupů a při své politické
agitaci vystříhají se všeho, co by sc příčilo kře
sťanským zásadám lásky a spravedlnosti; instrukce
odsuzuje takový příkrý antisemitismus, který za
bíhá do zášti kmenovní a náboženské,

„Vosí hnízda“. V procesu neodvislýchso
cialistů pražských byl obž. Sokol odsouzen pro
zločin proti zákonu o třaskavinách na 15 měsíců
těžkého žaláře, ostatní obžalovaní byli uznáni ne
vinnými.

Úmrtí. Dne 32.t. m. zemřel po krátké ne
moci v Prazeu věku 69 let p. Edv. Suchánek. učitel
Ba odpočinku, bratr vysocedůstojného pána Anto
nína Suchánka, rektora kněžského semináře. Tě
lesnépozůstatkyv Pánuzesnuléhobudouz Prahy

přivezenydo jele rodištěSolnicea tam v rodinnérobce k odpočinku nložemy. (Odpočinutí věčné
dej mu, ó Pane!

Pašijové hry, jak b ještě v minulém
století na Prachaticku a Budějovickuve zvyku,
obtějí zavéati spisovatelé Julius Zeyer a František
Heritra ve Vodňanech. Text k témto hrám po
mýšli napeati básník Julius Zeyer, který již po
několik roků ve Vodňanech bydlí. ijové hry
by se provozovaly na vršku u sv. Voj My
šlénka zavedení ových her dle vzoru Horní

Amergavy jest zajisté dobrá. Pak-li se hry ové ve Vodňanech uskuteční, přivábí maobo
do Vodňan ze všech krajů českých a přispějí tak

nyní Jiné
mrtvého. Vystavení vhodné budovy ke hrám vy
žadovalo by ovšem 5O aš 60 tisíc zlatých. Uvá
žíme-li však, že pašijové hry v Hořicích vynášejí
ročně přes 20 tisíc zlatých hrubých příjmů, ted
kapitál by se snadno získalboď ve Vodňan
samých anebo na českém jihu.Naše Národní Jed
nota Pošumarská mohla by borlivě myšlénku za
vedení českých pašijových her podporovati.

Nové spolky katolického dělnictva a ře
mesinictva ve východních se množí. Ve
Velkém Poříčí u Hronova n. M. ustavil se nový
spolekpod názvem: „Sv.-Václavská Jednota
katolických mušů a fjinochů“, k níž okam
žitě při valné hromadě zapsati se dalo 40 občanů.
Dále se zakládá nový spolek ve Vel. Dřeviči u
Hronova n. M. V Ry burku u Skutče ustavila
se nová„Jednota katolických mužů.“

Hospodářská strana pro země koruny
české ustavila se dne 28. dubna při schůzi dů
věrníků v Písku. Zároveň vytčen program a sta
novisko strany vzhledem ke sněmovním volbám,
pří nichž ve venkovských obcích mají býti
veni kandidáti rolničtí. V čele strany stojí posl.
J. Rataj a Alf. Štastný.

Přenosnou lidovou knihovnu pro obce
v kraji kralohradeckém chce zaříditi neznámé ko
mité, jehož jménem sbírá knihy a peníze znám
del. Fr. Červinka ze Stěžer. Jedná se tu patm
o podnik pokrokový.

Výhodná koupě. Jak bude snad našim

čtenářům již povědomo, upadl před nedávnemznámý zdejší obchodník p. EmanuelMarha, boto
vitel mužských i damských oděvů, do konkursu.
Většina konkuraní massy jeho posůstává z velkého
množství noromodních látek i hotových oděvů,
které se budou v nejblíže příštích daech 11., 13.
a 14. května 1895. v krámě kridatárové č. >. 35

ň

Velké náměstí v
vati. Vzhledem k nymější jarní a
sesoně, činíme pozorný
jelikož při této
celé oděvy aneb látky na

nodu a Uranování návalu s .budou se všdydopo passké potřeby, odpo
ledne dámská konfekce zcizovati. Voškeré bližší
podmínky, které jvou ostatně v obšírném inserátu
uveřejněny, jakož i všecky dotasy v této věci o
chotné sdělí advokátní kancelář správce konkursní

podsasy pana JUDra, Josefa advokáta vadci Králové
O prodejo. k.kolkůvHradoiKrál.

jest nedostatečné . Oslý Hradec se všemi

prom í jest odkázánv této věcina jedinouoznourkovu trafika na hlavním náměstí, do
které zejménaza času sobotníhonelzese ani do
stati. Předdelším časem ucházela ce pí. Anma
Kloudová, majítelka trafiky v Pražské ulici,
Ítéž by) prodejc. k.kolkůudělen.Všakdošlo
i rávě odmítavé vyřízení c. k. okr. ředitelství

v imi, bez udání jakýchkoliv důvodů. Jak
se právě dovídáme, podpisuje se obšíraá petice

z Erahů sůčestaěných,nyní opět U tuto sáletost za žádnou cemu uspati a to se
jména z toho důvodu, že to ošadavkou nutným.
Též v obecním zastupi přijde tato záležitost
v nejbližším na přetřes.

Pokrokůáři začínají bnáti na Hradec novým

útočným šturmem. Prozatím jem Be ep áe )kového listu chredimského, jenž si zřídiljiš ý

prodej v hostinci B. Košťála v Pražské ulici, bajzí se spolkům k přednáškám „vědeckým a poli
tickým“ (čti: pokrokářským
všeho, od městské rady až po většinu akademiků
v „Dobroslava“, kteří chtějí vystuporatiproti po
krokovému směru. My ty y, spédy a nápady
pokrokářské béřeme k vědomosti.

Politický spolek pro okreskralobradeokýchce ve venkovských obelch v řadě schůzí probí
rati otázku všeobecného práva volebního; ke schů
zím těm mají býti pozvání také vůdcové nové
hospodářské strany, J. Rataj a AJf.Šťastný. Totéž
chce dělati politickýspolek chrudimský.
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nesli lidé jdoucí na ranní služby Boží do Kuklen,
že na poli dra. Plakviče z Kuklen se pracovalo;dělnícisedvěmapárykosíseřistrojempo celý
č Planý poplach. Věsra ledne nastalod

na malémnáměstí, poplaeh, že a za chvílkuobíbalisei busiči;mastřešejednohodomuna
malémnáměstí chytaly vkomíněsaze, obeůvšak
novanikl.

Stavení se padlo. V Brozanech,obel
přifatené do " Pardubie,: právé ve sva
témtémdaípropadloseceléstaveníi s dvorečkem

da zahrádkou do země. Ponéradšoby dáváníose ponehnála, vystěhovali seobyvatelé stavení

Sraloů te vyslorila,še jde aeepále pod onímců 60 vy „ še jde
domkemstará kdba 8 rodu kunétic
kého do Pardu Poměradžá pak klenutí oné

chodbypovolilo,propadlase též půda nadklenutim v celéšířce a délce.

nlcký svátek“ mělve všech zemích
klidný. VeVídni došlo parlamentem

vetším demonstracím pro všeo rovné právo
velební. Na některých místech, na př. v Pošti
byly malé i

sněmovna pokračovala včera v jednání o berní
opravě při částio daní zpodmíků podrobených
skládání veřejných účtů.. Mladočeské návrhy ma
aménu ustanovení předlohy nebyly dostatečně pod
porovány, byloť Mladočechů vesněmovně jen deset.

(Zasláno.
é koibtiskárně v Hradci Králové

Vbiskupek prakuvytisknese na žádost více Jodnotkatolic
varytů „Průvodní knížka pro
jed katolických tovaryšů“; aby

obom v Jakasi velikýmá býti náklaď, kčdáme notivě p. t£ pp.předsody J katolických

tovaryšů, aby nám laskavě pokud možno ky byoznámili, kolík exemplářů zmíminé knížky
asi v mírné ceně zakoupili. Knížkajest upravena
dle nejnovějších dat.

Raodkí kniktiskámuv Hradd Kráierí.

Listárna redakce.
Rakopisy zaslaných nám příspěvkůnorracíme.
Amious v Praze. Cokoli Vámlibo, sdělnjte

nám. Mičenlivost rozumí se sama sebou, předpo
kládáme jen, še každé sdělení bude naprosto spo
leblivé. Pozdrav!

Bursovní zprávy.
Vídeňská bursa.

Z Výdaě, 2. kv (Telegram). (10 h.25 min.)
Urěrní akcie 402'/, uherské úvérní 464.76, banka
170.—, unioaka „—, lombardy 105.76, dráha
43450, napoleony 9.60!/,, květnové renta 101.60, uherská
papírová renta —.—, uherská zlatá renta 123.40, rakou

zlatá renta —.—, rak. koraunová renta 101.50, uher.
korumová renta 99.25, turecké losy 83.40, Iknderbanka
286.80, alpinky 85.90, buštěhradská dráha litera B. 564.—,
česká unionka —.—, polabská dráha 294.—, Rima —.—,
pražská železářské společnost647.—, rakouská továrna
na zbraně 366.—. Smýšlení pevné.

z 2 května (K.-B.) Na koupě místní a

dlziny tvární ak,nap řed Rovné; úvérní akcie a jedno
tlivé průmyslové h y Při pozděj seslabené, zemena e státní dráhy. odatečné burse úvěrní
400.75, státní dráhy 429.25. — Eakontní sazby 87/4 až 4.—.

peníze

Květnová remte .. [101.40 Lombardy . . . . |106.50
Rak. korunová renta [101.50 [Severní ———
Stříbrná reata ... |10180 Pražs.-duch. dr. ©.. | 1t4—
Bak. alatá renata . . |129.75 [Beverozáp.dráha. .| 288.00Uh.zlatárenta.. .|125.30Českázá drába| 430.00
Uh. koranová remta| 99.30) Pardu dráha |.| 335.—
Lesy z r. 1860 (celé) [168.70| Polabská dráha ©. .| 2923.60
Losy s r. 1860 (pět) |164.— severní dráha | 00.00
Losys r. 1864... . |198.—[BuštěhradskáA. . „| 1485
Losy kreditní... . [19850 BuštěhradskáB. . .| 564.00

Ko dí (oey „ (181.75Vid.SO VRJKY .| 6—om „ |172.— PDunaj. peroplavba —.| 483.00
Tísské losy ..... 149.25[ Tar.kabék řež. . „| 299.00
Urérní akcie « (401.257Pražské železářské . | 650.00

obanka ..... 170.— fTareckélosy . . 83.30:
Unjénka....... 329.60$Napoleony 9.09,

Bankapro zeměrak.[286.90Paliž o... 48.60Uherské kreditky. .|464.75|Londýn . ..... 132.35
Bankovní jednota . . |167.35 Německá másta . „| 69.77
Haličská ....... 00.00fRuble papírové —.„| 131.00
Lwov-Černovická . . |835.00| Ualonkypražské . .| 00.00
Stétaídráha .. . .(430.25| Živnostenskábanka | 00.00

P Cukr. .rase, £. května (ve 3 hodiny). Trh klidaý,
— Pohotové 1. oarerina Ústí aal zl 1902'/
Ustí loce al 1266, N 
všebasis Ústí na ovákampaš na řijen-prosínec 13-00

Obilí.
Plodinovábarsa ZV 2.květza, (Tel.)

Pšenice jarní 7-96, pšenice na květen-červemn0.00, pše
mice ozimní 7.53, žito jarmí 0.—, na květen-červen 0.00,
žito ozimmí 6-64, oves jarní 0.00, oves na květen
červen (00, oves ozimní 6.38, ře RA arpen-sáří
11:10. L íh: Pohotové koatingentované zboží 16.80až 16.90

„ses“ bydlí "Ga

v Hradci Králové
v domě č. p 270

é ó vedlem o not "©

v sl. e. k. krajskéhosouduv Hrade)
Královéze dne50. dubna1895č. 2475c. byb
ve smysla $. 147 lit. e. konk. řádu dražební prodej
do konkursní p. Emanuela Marby, krej-
čího v « radci Králové máležítých ovršků povojka
a budou se tyto věcí v těchto dnech

dražebně zcizovati
1.) v sobotu dne 11. května 1895
2.) v pondělí dne 13. května 1806
3) dne 14. května 1895.

polední a ko "vědypřesně o 9. hodině doak o 5'/, bodině .
V pondělípolednemesi A, hod.jest
vka.
Věci, jež tinsto z zcizovány badou,

jsou podrobněji v inventáři pod čsí. 1—605
označeny a oceménya pozůstávají re větším díle
s modních látek k ahotovování panských i dám

ských oděvů, z hotovýchodárů pro play Adámya s krámského, obytného zaří 7
Doinventářůlze beďusl. c. k.krajského

soudu v Hradci Králové ameb u správce komkur
sní podstaty níže paaného JUDra. Jozefa Baše,
advokáta v Hradci Králové kdykoliv nahlédnoati.

Dražba odbýrá se v krámských místnostech.
kridatéra, v domě č. p. 35 na VelkémNáměstí.
v Hradci Králové asice tím spůsobem,že se při
prvních dvou dražebních stáních dopoledme potře
by pro pány, odpoledne pak dámská konfekce a

látky vydražovati budou. V poslední den drahybudou se veškeré věci nehledě ke kategorii j
též po díleích scizovati.

Vyvolací cenou jest cena odhadní. Dražební
podání musí býti složeno ihned v hotovosti.

Posléze připomímá te, že za tím účelem,
si interesenti napřed sboží, jež do dražby

příjde řádně prohlédnouti, mohli, budou krámské
místnosti p. Emannela Marhy r čís. 35 v Hradei
Králové v doech mesi 6—10. květnem, vždy od
poledne mezi 2. a 5. hodinou otevřeny a každémo
přístapoy.

V Bradel Králové, dne 2. května 1895.

JUDr. Jozef Baše,
advokátv Hradci ce správce kon

kuroní podstatyEmanuela vtirnáciKrál.



„Onkerní tíseň.
Tlečte a budo vám otevřeno! Na- tato slova

vzpomnélo si naše rolnictvo pozdě dost, ale přece ko
nečně rostoncí tíseň učí je housti dnes jínommaš jen
škaredoa píseň politickou. olnictve české, do ne
dávna pouhá loutka v rukou politických stran, samo
dnes vycituje, le ne samým chlebem politickým živ
jerolník,aleže je ma třebspředevšímobrany6
pomoci v potřebách hospodářských.

Opravdový přítel rolnictra masí jen vítati, že
rolníctvo naše dnes už rozbodněji hlásí se k světu a
jde přitom svoa vlastní cestou. Bylo to viděti pěkně
na valném sjezdu rolnictva z východních
Čech, jenž se dne 38 dubna kenal v Pardubi
cích a kde přívrženci obou stran politických jevili
vzájemnou shodu, ba řečnísi rozhodně mladočeští ne
rospakovali se přiznat, že mledočeští zástupci posla
nečtí nekonají vůči rolnictvu svou povinnost. | Celý
průběh sjezdu byl tak zajímavý, že © něm podáváme
v následujícím podrobnog zprávu.

Rozsáhlá dvcrana měšťanské besedy pardabské
byla naplněna více než 300 rolníky se všech krajů
východočeských, zejmena byli tu členové hospodářských
spolků pardubskéko, čáslavského, chrudimského, ko
línského, kutnoborského, litomyšlského, vysokomýt
skébo, ústeckého, chroustovického, prosečského, bran
dýského, kralohradeckého a j. Jako delegáti země
dělské rady dostavili se pp. řed. Štěpánek a okr.
star. Markalous, ústřední hosp, společnost zastupoval
posl. J. A. Prokůpek. Předsednictvo tvořili pp. řed.
Ad. Eckort z Chrudimi, prof. F. V. Sova z Pardubic,
del. Št. Sixta z Velími, úř. J. Keřánek z Kolína.

Na programuajezda byla jediná otázka: „Krise
cakrovarnícká a s ní spojená krise země
dělská,“ o níž pojednáno důkladně. Sjezd zahájil
před 11. bod. dop. předseda p. AČ Eckert, jení
poukázal k hojným svchůzím os všech stranách pořá
daným; řečník těší se z četného účastenství a vítá
všecky přítomné jménem asdražených hosp. spolků.
Řečník vítá zejména také přítomnéhoparkmistra par
dubického p. F. Hoblíka, jenž jménem města po
zdravuje účastníky ajezdu a projevuje přání, aby na
příslušných místech byly vyslyšeny stésky, které dnes
bandou proneseny. (Souhlas.)

BRozbovoro krisi cukrovarnické zahajuje ředitel
Eckert, jenž pojednává podrobné o vzniku nynější
krise. Řečník praví dále, že se masí setrvati při po
žadavcích, jež uvedeny byly na pražském ajezdu vzble
dem k potřebným opatřením státu. V Německa činí
vláda všemožné, aby se nejen zažehnala krise, ale
aby docílil se rosvoj tamnějšího cukrovarnictví. Proto
tím spíše je třeba zlepšení u nás, zejména natno tr
vati příopošedarku-vývozních“preli 4 sčížní daně
2 domácí spotřeby. Velké cukrovary jsou ti žraloci,
kteří ničí cukrovary menší a presto třeba také ná
pravy v tom, aby vydán byl zákon! proti kartelům,
Da něž měla by míti vláda dohled. Poměry mezi cu
krovary a rolníky nejsou většinou růžové. Cukrovary
měly by pamatovati, že zdar jejich spočívá na rol
níku, proto by se měly vystříbati všebo, co by rol
níka jakkoli poškodilo. Rolníka nebolí nišší cena za
řepu tak, jako to, že úmlovy cukrovarů dějí se bez
účastenství rolnictra, o 4

Krise cukrorarnická jest jen následek všeobecné
tísně hospodářské; do nedávna byl aktivní ještě ječ
men, ale i tomu hrozí nebezpečí. Taků v oboru do
bytkářetví hrozí krise. Německozavírá hranice našemu
dobytku. Tak je tíseň věude, ale denní potřeby ro
stou, následžom toho větší se náramně také zadlužo
vání — v Čechách obnáší katastrájní výnos půdy
56,000.000 zl., ale jen úroky z hypotečních dluhů
pohltí 50,000.00U zl, odkud tedy bráti peníze na
všecky ostatní potřeby?

Je třeba rozhodně pomoci eeimž musí rolnictvo své poměry vylíčiti. DÍk zmi
We se o vídeňské anketě cakerní, » níž rolnietvo
české nemůže býti spokojeno; kdyby vláda uvážila
všecka přání v anketě pronesená, nezbylo by oa Če
chy nic, proto třeba, aby sněm český srolal čistě če
skou anketu. (Souhlas) vzpomíná velké de
putace r. 1887. vyslané rolnictrem do Vídně, ješ
měla vlív na rozbodující kruhy, a proto by se měla
nyní vyslati nová podobná deputace, jež by v pa
mětním spise vylíčila dnešní poměry. Ve východních
"Čechách v první řadě jest krise citelnou a proto sde
musí se nejprve ke kroku tomu dáti podnět,

K zažehbnání krise může rolnictvo vykonat
macho také svépomocí, mělo by se zejména také kar
telovati, pěstovati cukrovku jen maúrodných půdách,
sašlechťovati ostatní plodiny atd. Řečník přimlouvá
se, aby debata byla čilá, aby se ukázalo, že nápravy

„je třeba. (Souhlas.)
Pan Havelku z Přibyslavi praví, če celos

krisi nelze rozřešiti umělými prostředky, ale pravi
delným průběhem. Nápravu lze čekati jen od vliva
konkurence světové. Mám za to, že krisi nezavinil
ani hospodář, aní cakrovarník; každý bloděl si svého
řemesla, jak měl, hleděl je zdokonaliti. Oakrovar
nictví pokročilo náramně, rolník pak také hlelěl pě
stovati to, co se vyplácelo i došlo k nadvýrobě, když
řepa platila. Řečník přimlouvá se za součinnost a
shodu s cakrovary, které nyní ani nemohou vysoké
eeny za řepu nabízeti. Nesprávnými však jsou úmlavy,
o nichž zmínil se řed. Eckert, to každého hospodáře

jen uráží a popazoje. Řečník uvádí dáta z okresu
čáalavského, kdež výroba v posledních letech velmí
$e měnila. Musíee se připraviti na doba ještě horší,

nedalií obmezenípěstovánířepy. Řečník nesmíob
hájoem «ukrovará, ale je si vědompravé sitatce, jež

cházení © námi, to norodobé poddanství, (Hlměvé
„Výborně“ !) :

Bez cukrovky je těžko v některých krajích to
obejít, právé cakrovkou byl chor dobytka porznesen,
úpadkem řepařetrí kleslo by také dobytkářstrí. Řeč

míry řepy docílí se tolik píce jako z míry jetele:
bez řepy opravdu by dobytkářství chablo. Ovšem že
řepa nelze pěstovati v míře dosavadní v krajinách
méně úrodných, k obmezení zoačnéma musí dojíti
všude. Království české svou výrobou samo na trhu
světovém nerozhoduje, relnigtvo (učiní dobře, když
cakrovarům vyhoví tím, že bude cázeti méné řepy.
Slaší litovati, že velká část akc. cakrorarů dostala
se z naších rukoa naším odpůrcům, a proto je třeba
podporovatí akc. cukrovary tam, kde jsou ještě naše.
Řečník zmiňaje se o kartelech, připomíná petice hosp.
spolku čáslavského s 1060 podpisy zaslanou do Vídně
pro zákonu proti kartelům; k patici té měli by při
stoupiti vžichni, kdo řepu aby se ukázalo,
že to jde do živého — takové hromadné osýrání se
má vliv, jak to vidíme na dělnictva, před nímž má
říšská rada jinečí respekt než před námí, (hlučný
souhlas), proto se masíme ozývati všichni a svorné.
(Výborně !)

PoslanceJ. A. Prokůpel z Katlíč míní, žo
dnešní sjezd není svolán pozdě, maopak bylo by třeba
častějších podobných sebůzí. Řečník těší se z četného
účastenství, jeť třeba organisace,taby společný blas
byl na vyšších místech slyšán — kdo nekřičí, nedo
stane nic. (Soablas.) My nesmíme jen v hospodě na
dávat a zatínat pěstě, ale hlásit.se nahoře, aby na
př. ministr Plener nemyslel, že se nám vede dobře.
Řečník připomíná rovněž orgenisaci dělnickou, jež
dnes hýbe světem.

Dále zmiňuje se řečník o vzniku nynější krise,
kterou zavinili cukrovary i rolaíci společně, proto
nyní by se měly také společně hledati prostředky ku
nápravě. Co by tak dělali cukroyarníci, kdyby rol
míci jeden rok vůbec řepu nesázeli? Tloukli by se
bou jako ryby na ssebu. (Hlačná veselost a souhlas.)
My jsme odvykli již robotě a proto se nesmí zavádět
nová robota cukrovarnická, s ná se nesmí jen tal
šoupat, jako s těmi sedláky na šachovnici, Řečník
poukazuje k lepším poměrům v Německu a míní, že
by u nás vláda jednala jinak, kdyby cukrovary vy
stupovaly společně s rolnictvem, kdežto nyní větší
cukrovary hledí jem závody meošísamořit. Vláda cho
vá se ke krisi lhostejné, ministr Plener mínil, že
není akutní, je vidět, že to páni neznají. Je to po
vinnost vlády, aby pomohla. Rolgáci gršem muzí hle
dati také svépomoc, při dámě -nesmícse všichui zave
vrhnoutí na jeden obor, jinak bybyli zase hned ho
tori. Loňský rok byl vcukrovarnict?í Gosud nejhorší,
letos se snad zase vše vyrovná. Rolnictvu schází do
sud důkladné spolčovéní, řečník fe proto přimlouvá
za združení, vše dohtáže se jen Upojerými sílemi a
svorností. (Souhlas)

Řed. J. Ublíř s Chrudimipravi, že rolnictvo
v první řadě musí se dovolávat pomoci. Řečník
uznává taktéž potřebu shody a sotfadu mezi cukro
vary a rolníky, jichž prospěchy „fgájemně se kryjí
Ovšem že rolnictvo musí brániti a chrániti se také
svou vlastní pomocí která je nejrychlejší a nejjis
tější; kdo si sám nedovede pomoel, Jiný mu nepo
může. Pěstování řepy obmezí se samo sebou, bade so
pěstovati tolik, kolik bude možno prodati. azíme
také si připomenouti, že za rozvoje cukrovarmictví
jsme dosad zanedbali mnobá odvětví jiná, naše ho
spodaření stalo se jednostranným. Řečník přimlouvá
se, aby se zušlechťovaly výrobky všech draků, aby
se moblo ve všem čeliti cizí konkurenci, dále dopo
ručoje řečník sdružování a vyslovaje politování nad
tím, že rolnicivo zataženo je také do rozbrojů po
litiekých. Nemá-li nastati ještě Větší úpadek, je
třeba, aby český rolník hleděl zachgvatí přede
vším svůj majetek — to je ta pravá ná
rodoí politika. Měli se pomočl, nesmí v rol
pictva rosbodorati rozbroje politické, jeden druhého
nesmi pronásledovati. Náš národ nepožívá náležitý
respekt proto, že jeden druhého ostouzíme — my
musíme žalovat nejen na krisi cukeřní, ale také na
krisi nátodní, při níž jsme rosdrobeni všichnia
rolník je na tom nejhůře. Řečník poukazuje dále ke
hnutí socialistickéma, které doráží již i na stav rol
pický, Bratrovrašedlnýboj unás trvá již přes30
roků, 00 sil a času se tu zmařílol Národ náš do
káže něco, jen bude-li svorný, nám je třeba
smíření,sjednocení bez rozdílu politického.S toho
stanoviska hledím ná nynější krisi, v tom vidím
obranu aspásu. Letoselarímevelkýsvátek, národo
pisnou výstavu českoslovanskou. Tento svátek bychom
tím více zasvětili, kdyby došlo ke omiření v celém
národě,k čemužpředevšímposlancimělibydáti pod
nět. (Hlačný potlesk a souhlas.)

- ©Pan J. Jaroš s Černožic vyslovuje politování
nad (im, Že rozhodující kraby jsou lhostejnými ke
smutným poměrům rolnictva. Zklamání máme nymí
také z poslední ankety czkerní ve Vídni. (Hlas: To
bylo jen fgurantství!) Řečník vyslovuje se dále proti
cakrovarnickým kartelům a přeje si, aby všichni rol
níci pracovali společně, šli ruku v race. (Souhlas.)

Delegát Št. Sixta s Velími míní, že cukro
varnická krise žádná vlastně není, Cukrovary prostě
vše ovalilyna bedrarolnictva,jež jednesuž blízko
úplnému úpadku. Do nesnesitelného stavu přivedeno

rolafetvo obětmi přinášenými státu, zemi, okresu,
ostatní společnosti, jakož i přílišným! požadavky, jež
nyní klade dělnictvo. (Hlačný soublas.) Řečník po
Jednává o tísnivých daních, načež dotýká se poměru
českého rolnictva k ostatnim řepařům evropským,
s nímiá náš rolník nemůže konkarovati, neboť mají
větší výhody než my. U nás nemá rolník ani
náležité zastoupení, a ti, kteří jsou jeho
sástapci, konají také všelicos jiného než
povinnost. Naše rolnie.vo přivedecukrovarníky k roz
emu, když řepa bude předmětem ne nabízeným, ale
hledaným. Jen tak se cena řepy může přivésti k ná
ležité výši, jen tak může se zbatiti kartelování cu
krovarů. Od prostředků k zažebnání krise neslibuje
si řečufk ničeho, kdyby svépomocí sí někdo hospo
dářství zlepšil, sebéře smetanu vždy jen berní in
spektor. Stav náš hmotný so zlepší, jen
když se zlepší naše postavení politické
(Potlesk a souhlas.)

Pan Vrbický z Opočnicemyslí,že nepomůže-li
rolnictvu vláda, nepomůže nic. Řečník vyslovuje se
pro vyslání deputace přímo k císaři, jemuž
by se odevzdal pamětní spis, a dále pro to, aby se
cena cukru uměle zvýšila tím, že by se zvětšila daň
spotřební. (Odpor.) Řečník lituje, že mezi poslanci
je málo rolníků — petic jsme naposílali dost a dost
a nic to není platno.

Prof. Sova činí návrh na konec debaty. Návrh
se zamítá.

Pan Procházka z Čáslavi rolaví proti karte
lám cakrovarnickým a praví, kdyby se zřizovaly kar
tely obuvníků, že by se jistě proti nim zavedlo vy
šetřování. Řečník nazývá kartelování nemravným a
poakazuje k trestnímu ustanovení zákena prolí po
dobným úmluvám. (Bouřlivý potlesk.) Řečuík míní,
že by vláda mě'as proti kartelům zakročiti rozhodně.
(8ouhlas.)

Pan Starý ze Dřenio opětaje různé atesky a
vyslovuje se pro vyslání deputace do Vídně.

„ Pr. Baner z Kuklen nepoblíží na situaci
tak beznadějně jako del. Sixta a míní zejména, že by
rolnictvo bylo ztraceno, kdyby upustilo od svépomoci.
Řečník pojednává podrobněji o potřebě spravedlivěj
šího upravení daně a doporučuje schválení návrhů
již učiněných.

Lad. Štěpánek z Pardubic souhlasí 6 vyslá
ním deputace do Vídně, aby se tam dovolávala po
moci. Řečník vypravuje, že při svolání jedné schůze
uvedl na plakátech, aby se od vlády nic nečekalo:
ale tyto plakáty byly skonfiskovány. Řečník ni myslil
pak, že nějaká pomoc od vlády přijde, ale dosud jí
eevidí. Přítomný vládní komisař dává řečníka před
sedou napomenouti. Dále praví řečník, že cukrovary
dělají z. rolní větší otrolty, nežo jakých psal 8r
Čech. (Sonblas.)

Tím rokování zakončilo, načež prof. Sova pře
četl následající

resoluel:
Sjezd rolnictva východních Čech je přesvěd
že krise cukrovarnické má rozhodný vliv

nA poměry nejen našeho domácího cukrovarnictví,
nýbrž současně ma celé zemědělství; uznává nutnost
tobo, aby podnikly se veškeré kroky ke zmírnění
této krise.

Zejména uznává nutnost tobo:
I. Požádati vys. c. k- vládu, a) aby 'vý

vos cukru našeho byl nejeh zachován, nýbrž
spíše svýšen a sice, pokad se nepodaří mezinárodní
akci naší vlády upraviti vývoz tento, pomocí zvýšené,
tedy i 5 milionů zl. přesahující exportní bonifikace.
Zvýšení toto bude zejména tehdy nevybautelné, pakli
i Německo vývozní premii zvýší. Proto také b) ne
buďtež již letos vypadající přepjatky vývozní premie
od cukrovarů vymáhány;c) domácí spojtřeba cu
kru zvýšena budiž tím, že z cukru k různým úče
lům průmyslovým požívaného snížena bude daň; d)
cakrovarnictví prohlášeno badiž za průmysl hospo
dářský a podobně jako lihovarům hospodářským bu
diš i hosp. cakrovarům, t. j. cukrovarům od majitelů
půdy ualoženým úleva na daní poskytnuta; e)
kartely cukrovarniícké obmezující volnost rolnictva
k nakládání « vypěstovaným výrobkem buďtež podro
beny státnímudozoru: f) daň pozemková my
nějším poměrům nevyhovující budiž příměřeně snížena.

JI. Požádati veleslavný výbor zemský, aby aro
al zemskou anketu, kteráž by porokovalao pů
vodu krise bospodářské a sněmu království českého
příslušné návrby podala.

III. Požádati hospodářské spolky, aby podobně,
jako roku 1887. vyslaly do Vídně velikou de
putaci rolnictva, kteráž by na rozhodujících
místech tlumočila velikou bídu národobospodářskou
v Čechách panující.

IV. Cukrovarům doporoučíse, aby byly pa
mětlivy, še zdar průmyslu toho závislým jest od dvou
zcela rovnoprávných činitelů, aby mezi nimi byla ká
doucí shoda a jeden proti drabéma nic nepodnikal.

V. Rolníetvu doporoučí se s) aby ajedno
ceně a svorně své zájmy zemědělské na zřeteli mělo
a je hájilo; b) aby trořílo družstva vůbec, zejména
ke společnému prodávání výrobků hospodářských; c)
uby cukrovku pokud možno dle cen cukru prodá
valo; d) aby cukrovka jen na pozemcích k tomu
vhodných pěstovalo.

Resoluce tato jednomyslně schválena.
Ředitel Eckest zakončaje schůzi přáním, aby

vyslání deputace potkalo se se zdarem.
Schůze zakončena po 2. hodině odpoledne, 58“



čež část přítomných súčastníla se společného obědu
ve měšťanské besedě,

Po schůzí bylo projeveno přásí, aby deputace
byla rozšířena zástupci z celých a Moravy, je
kož aby odebrala se do Vídně dne 19. května. Roz
hozbodnutí o tom ponecháno předsednictvům bospo
dářských spolků v Pardubicích, Kolíně a v Králové
Hradei.

Provedení nedělního klidu. Sdělilijsme
jiá v předešlém čísle ustanovení platného nyní
zákona o nedělním klidu. Ku provedení zákona
toho vydal ministr obchodu nařízení, jehož obsah
je následující. Všeobecné se nařizuje, že nedělní
klid má nejpozději počíti o 6. hod. ráno současně
pro veškeré dělnictvo každého závodu a že má
nejméně 24 hodin trvati. Ustanovuje se však, že
ve všech podnicích se dovoluje obmezení nedělní
práce s nevyhnutelnými k tomu dělníky za úče
Jem vytápení a osvětlování pracovních místností
a sušíren, udržování ohně v pecích, činnosti chla
dících přístrojů a ošetřování dobytka v závodech
potřebného. Dále se v neděli dovoluje: skládati
1 nakládati železniční vagony na vléčných dra
hách, když by závod držením nedělního klidu se
strany dráhy hmotnou škodu utrpěl; pak vytápěti
psrní kotle před počátkem pondělní činnosti. Práce
teto se však ve všech těchto případech obmezuje
na nevybnutelnou nutnost s veškeré ostatní práce,
jako přípravné, vedlejší a výpomocné, mají od
počívati. Předpisy o nedělním klidu v obchodní
živnosti vztabují se také na prodej výrobkového
zboží, na tržní a podomní obchod. V neděli se
jen dovoluje: uklízení a čirtění, pak přípravní
práce v průmyslových závodech, v nichž by se
dotyčné práce ve všedních dnech bez značného
rušení činnosti neb bez nebezpečí pro život a
zdraví dělníků konati nemohly; potřebné střežení
závodu ; práce za příčinou inventury jednou v roce;
neodkladné práce, které z veřejných ohledů aneb
v případě nutnosti musí vykonány býti; konečně
osobní práce majitele živnosti, když se bez výpo
mocných dělníků a ne veřejné provádějí. Pakliže
dovolené nedělní práce zamezují dělníkům ná
vštěvu dopoledních služeb Božích, jsou zaměstná
vatelé povinní poskytnouti dělníkům příští neděli
volného času knávštěvě služeb Božích. Když nedělní
dopolední práce trvá déle než tři bodiny, má se
dělníkovi poskytnouti v následující neděli nejméně
čtyryadvacetihodinný klid, aneb když to není
moino, ve všední den, aneb šestihodinný odpoči
nek ve dvou všedních dnech. Ustanovení o ne
dělním klidu mají se pojmouti do pracovního
řádu a v místnostech pracovních vyvěsiti Dále
mají zaměstnavatelé vésti seznam, který by jména
v neděli pracujících dělníků, spůsob a dobu je
jich zaměstnání obsahoval. Kromě toho má se
neodkladná předcbázející nedělní práce živnosten
skému úřadu oznámiti. Nařízení obsahuje dále
podrobné předpisy o nedělním klidu v jednotli

dělní práce bez výminky dovoluje: veřejné osvě
tlování, doprava po omnibusech a dostavníkách, po
vozní živnosti pro dopravu osob, najmutí doprav
ních prostředků osobních (jízdecké koně, lodi a j.),
loď.řská živnost na vnitrozemských vodách, po
hřbívání mrtvol, podniky pro veřejné sluzby (po
sluhové, nosiči, průvodčí, poslové), dodávání rychlo
zboží na železnicích a párníkách, konečně pro
hostinské a výčepnické živnosti, pak pro lázně.
S větším nebo menším obmezením dovoluje se
nedělní práce následujícím živnostem: mořským
solivarnám, zabradníkům, v hutích, v obilních
mlýnech, ve sladovnách, v sušírnách, v lihova
rech, ve vinopalnách, v dílnách fotografických,
v ústředních závodech k vyrábění a odvádění
elektrických proudů, v ústředních topírnách a pa
rou bez vody. Pro následující živnosti přenechává
se upravení předpisů o nedělním klidu politickým
zemským úřadům a sice pro živnost květinářskou,
vlásenkářskou, pekařskou, cukrářskou, řeznickou,
uzenářskou a mlékařskou.

Tržní zprůvy.
V Hradoi Králové, dve 27. dubna.Znamenalo

te: Hektolitr pěunice 21. 5.75 sž 6.10, žita 4.68 až 5.00
ječmen zl. 4.50 až 4.85, oves 2.65 až 350, proso al
0.0: až 00 víkov sl 4.50 až 4.80, hrách 6.50,—8.00,
čučky zl. 9.00 až 1000, jábly 10000 zl. až 00 (00 krovpy
2. 8.00 sž 21.00, brambory z). 1.50 až 1.60. 1 kilo
másle Čeretvého zl 1.00 až 1.18, eádia vepřového El.
0.72 až 0.80 kr., tvarobu sl. 00,14 sž 00.16, 1 vejce
2", kr. Ne týhodní obilní trh, 27. dobna konaný, přive=
žeuo bylo: bektolitrů: plemice 437, žita 360, ječmene
z9!,ovaa 470, prosa (), vikra 71, hrachu 9',, čočkr 0,
jabel 14, krup 11, brambor 2001,jetel. semínka 5—,Jněn.
27, olejky —, méku 10'/, pak vepřů 43 bu+ů, podevinčat
430, kůzlat 76.

V Poděbradech, dne 24. dubna 18925. Jeden
hi. pšenice od 4] 5.40 až 5-65, žita od a.. 4.70 až do
4.95, jeůmene od zl. 4.50 až 4.75, oves nd al 830 až
3.60, hraobu +1.9.00 sž 1000, čočky od sl. 1600 až
18.00, vikve od sl 4.50 sž 690, breamborů zl. 160 ož
1.60, £ kg. mésla od 1. 1.00 aš 1.JU.

V Nymburce, dne 25. dubns. Hl. plenice zl.
5.99 až 6.10, šita zl. 4.76 až 4.90, ječmene zi. 4.00 až
5.00, oven at. 300 až 3.25, vikve sl. 0.— až 0.—, čodky
sl. 0.— sž 0.—. bramborů 1.90 aš 2.—

V Chrudimi, dne 20. dubás. Hektolitr pěenice
zl. 5.80 aš 6.—„žita sl. 4.70 aš 5.00, ječmene sl. 4.80
až 4.90, ovsa sl. 8.10 sž 4.06, zeměst 11. 3.00 až 8.—,
100 kg. sena lačního sl. 5.00 až 3.60, sena jetelového
zl. 5.40 až 4.00.

Pepůlní obrat za r. 18604dtaši 68.608.784kor. 48hal.
uznáni. Praha 1891.

První. záložna ve Vys.Mýtě,založena v roce 1864,
pedrojný úisa jabíroko uhereké banky

přijímá vklady na 4%
a vyplácí je bes výpovědi v jakékoliv výší.

Poskytuje půjčky

na směnky, bypotkéky i zástevy oonsýchré,
eskontujeobchodní směnky,

vše za podmínek příznivých.
Ve směnárně

kupuje a prodává všeho drubu cesné papiry
— a valety co nejvýhodněji. —
Veškeré barsovní zakásky a transakce

obstará co nejpečlivéjí.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První záložna ve Vys. Mýtš,
dne 1. ledna 1895.

Starosta : Jam B. Tůma. Ředitel: Jan Pidler.

t689.706kor.28hal.

vlastní

98-02L'61(Vas"1i4)9191

Ě

Největší sklad —šicích strojů
původních i všech různých soustav

Albert Štourač, Svitavy (Morava).
Záruka 6 roků. Cenníky zdarma. Podmínky pla

tební velmi mírné.

Bug“SvíceO8;
) voskové, polovoskové,

[ stearinové a parafinové,pak voskové zádubnásvíce,
[ psbkaly,trisngly a douply
| jakož i ovice tolletní a

loxusní renais:anění a ba
[ rokové, dále svíce naloupky

pro pivovary

nejlepší jakaeati |
a četnými oenami na vý
etevách v tu- i cizozemeku

vyznamenané, dodává 18, 35 až

i cenách nejlevnějšícho k. výs. I česká továrna éh

| ma voskové výrohky, pe- bousi
četní vosky a emolné po

pe na vícestearisnové, parsfinové a sklepní

Fr. Sezemského

| c. a k. dvorního dodavatelev Ml. Boleolavi.
Cenníky us pošá

dání frapko.
i P. T. duchovenstva odporučují zvlášť svá wolejemná

t) kadidla v cenách mírnych. k

Navštívenký ©
od 60 kr. výše nabísí

Rakmski nihtiskárs

v Hradci Král.

u LAPOCET

Co nejlépe odporučená

semenanejvyšší klíčivosti.
: trojli bez vázby Ko60 kr.

vojěšk ení reléKč o kr)Jetelneouzská Ko 80 kr. bílý Ko
sl. 1.20.Jetel Ko 86 kr. Jetel letní k setí
tamna jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho semého roku na jaře nejlepší jetelové krmivo Ko79 kr.
Travní semene k zakládáníluk Ko 86 kr.

s, žlutá, kulatá Ko 40 kr.
ň pravá bílá

Ko 40 kr. Wedaice či okrouhlice Kozl. 1.20 nabízí france
pošty neb nádreží objednatele jako jiná lete v jakosti nejlepěf

FRANT, JOS, SGHALER, <obchodník v Eclatovech,
Čechy.

ULoenísemena: SasrkovéKozi.3.50,mMeděinové
Ko zl. 2.80,Černá berevice Kosl. 3.60,bílá bere
wice Ko zl. 3.60, agat Ko 60 kr., Ko 54kr.,
dleKo60 kr.Semena kzalebeníškolek bo

2.85.
KZnopatřeníbrzképíce ještě, mona na s

Mořělce Ko 50 kr, kolenec Zo 40 kr., Ko
25 kr. Výsevek těchto semen, jakož i výtečného letního
jetele 10 Ko na korec do lchcc zoraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a cimi oblíbené Bíjm=
tovské karafiáty, co nejlepšíokrasa do oken pokojů a

zahrad, 12 kusů plookvětých ve 12 barréch pro čistění„v brncích zL 2.50. Ty samé pro zahrady zl. 2.00. o
sž 3 metry vysoké 12 kusů zl. 12 ve

řech barvách, bílé, žluté, tmavočervené a růžové. Ty samé
1 metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4.50. J

pro pěstění do zahrad ve 12 barvách zl. 3.60 franco poštavní
neb nádražní stanice objednatele. Zásilky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem proti všem mrarům a nepohodám.

Púnům představenýmobcí a hosp ý „koJakol 1 při věth odebírce ceny dětní.
Vzorky na ctěnou žádost zdarma a franko. Jedostel na ven
kově, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi

u prodeji a ke koupi semen u mne přijme.

bb
v Sehdnbachu u Chebu (r Čechách),

„ D, od 8, 13, 15, 16, 18, 20 až 40 zl. — Pouzdra na
„ — Dále struny a vědliké

kostinejepší.

Zevrubné cenníky zdarma a franko.

e opravují se mistrně hned a co mejevněji se účtují. "Um
Ukázky dobrozdání:

S upřímným pozdravem
A. Bartůšek, očitel.

S úcton

Florian Kgntný, nadnětel v Ondraticích na Moravě.POZ
n

FSMaa)

Základní jmění
„Bonifikační foad . ... .
Zařízovací foad -m.....

SMECDEDGA A4MAA-FAMaV--4|
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6- ae- EM20V FU"476-ae- 476

476-476-a

aA0AFKVPE

——EMMEM,

>/7U

<66

hJM

358 10%zl 45 kr.
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Číslo 8.

Černé stiny.
Letošní máj nastal u nás v Čechách spůso

bem hrůzostrašným — —
Slyšme!
Od Teplic brali se koncem dubna dva van

drovníci ku Praze. Oba mladíci plní nadějí v další
život. Dohromady nebylo jim ješté padesáte lot.
Ku Praze dorazili před prvním kvétnem a na
prvníbo máje nalezen byl jeden z nich ve slaji
nad Smíchovem zavražděný a oloupený. A vrabem
jebo byl doprovázející bo 8oudrub. Dělník Kejha
zavraždil a obral svého přítele, kupeckého mlá
dence Plocka, a nímá dříve týden ku Praze van
droval.

Noviny přinesly o tom brůsyplná vylíčení,
která dojmy svými nejtrapněji působila, když udála
se příhoda ještě strašnější.

V Praze zavraždil švec Červenka svou choť

mezi emrtí a životem, který by byl pro bi vždy
jen mukou, kdykoliv by pomyslila, kdo ji o ma
tičku připravil a kdo vražedlnou ruku na ni vlo
žil a když by se dovídala, jak za brozné skutky
ty souzen a odsouzen jest — vlastní její otec.

Zprávy o příšerné události této doprovázely
ihned další noviny jiné a sice z Plzně se ozna
movalo, že tam se sekerou v ruce přepadla man
želka spícího manžela, který těžce zraněn a krví
zbrocen šťastně se jí obránil.

A ibned potom se zvěstuje, že 22letý synek
vážené pražské rodiny Sršňovy střelil v Karlíně

ao“ ankstřelilsebe.sobor-attlodují
cích krvavých událostech působí všude spůsobem
bolné rozechvívajíeím a to tím více, poněvadž
k nim přibývá dále movina « Olomouce, kde ve
hradbách. zavraždil muž jistý ženu jakons — —

San.é černé, brozné novimy ty — černé stí

py — v mysli každého oživují nEpoménky Bav četné podobné události poslední doby,
z niché dosud děsná vražda manželů Huliciových
ve Měeně zabalena jest rouškou tajemství.

„Černé stíny“ u nás rostou kvapně přímo
do závratné výše. Vidíme, že vedle ročního sta
úkladných vražd, při nichž zabíjí manžel maa
želku, ianželka manžela, ano otec vlastní dítě,
přítel přítele, jenom v samotných Čechách dosa
boje dále počet samovražd obrovský počet ti
sícovky.

Co se to děje?
Proč se o tom šíře neuvažuje? Příčiny toho

jsou zřejmé, každému viditelné. Jef to nákažlivá
nemoe naší doby.

Bolnoť o podobných událostech šíře paáti,
ale nutno jest nezakrývati je, nutno jest o nich
obecně mluviti.

Příčiny trapných těch příběhů třeba jest co
nejdříve probrati a poukázati k tomu, co každo
ročně tisíce lidí u nás dohání k vraždění a zou
falatví.

Napořád takřka je to zklamání a omrzelosť
v životě, který se stává ve dnešní době celým
legiím lidí obtíží takovou, že nejen na sebe, ale
i na svá nejdražší vražednou rukou sábají a sice
následkem bezbožného, bohaprázdného zbabělství.

Lidé dnes raději volí nežíti, než-li aby se
životu podívali a.něle v tvář a da:i se 8 ním v zá
pas, z něhož musí každý vyjíti jako vílěz, jebož
nitro proniká a ovládá trojice Božských ctností:
víra, naděje a láska.

Avšak doba dnešní, kdy tlupy lidí bez citu,
kteří jako kořistící bandité středem společnosti
naší se toolají a lehkověrnému lidu namlouvají a
kážon, že prý jen břich jest tím bodem, kolem
něhož se na světě štěstí točí, žene celé heka
tomby nešťastníků na dobrovolné popraviště, aby
se sde sami obětovali inolochu „lžiliberalisma“ —

Děsné a hrůzné je na to pomyšlení.
Dabomejského krále-bestii Bebanzina Fran

couzově zajali, aby lid v masách nemohl déle za
řezávati a obětovati nezpámým zlodnobům a zatím
v Evropě hynou ročně tisícové, obětující se sami
pouze proto, sde mimo milující ofr
kev a literu zákona nikdo nestará, jak by ge dalo
předejíti strašným těm krveprolitím, jichž jsou
dmes jevištěm města a osady nejpokročilejších

Zledachy o božské ctnosti oloupení ubožáci
brodísesdevkrvi vraždínapotkánía
dokonce již i otoevé bijí do útlých hlavinek ne
vinných svých dítek! Mluviti za takových poměrů
o pokroku a vzdělanosti jest pokrytectvím, lží
hroznou.

Sestavme si statistiku, o0 lidí ročné jest
v Evropě povražděno a co se jich samo povraždí
a tu 8e zděsíme té „černé kroniky“ jež si naše
století rok od roku píše.

Kde je tomu odpomoc?
Jedině v tom, aby přiblíženo bylo především

k dobrému základu, jež moderní společnosti po
Vinnajest položiti rodina.

Avšak když dnes popatříme ua „moderní
rodicu,“ tu pochopíme, proč pak tak nešťastnou
jest moderní společnost.

Nedopočetný počet rodin v nynější době
oloupen jest o nejdražší poklad, který člověku na
křtu svatém se uděluje, jejž církev ihned nemluv
ňátku do vínku dává. Ze sterých příčin odkládá
u nás lid víru v Boha, zbrdá náboženstvím a když
pak zlá hodina na dvéře příbytku jeho zatluče,
ta horký pot čelo jeho obleje, neboť nemá pev
nébo břehu, jehož by se mobl uchytiti. Bez víry
člověk ztrácí naději a ztrácí lásku a stává se pak
nešťastníkem, jakých celé tisíce kladou ruku na
vlastní život.

Popatřte na ty, kteří buď vraby aneb> sa
movraby se stali. Zajisté skoro všichni z nich
navštěvovali hospody a žádný z nich nehledal
kostely. A tu se vysvětluje, proč raději světu dali
vale. Nevěděli o tom pramenu, z něhož v srdce
lidské posila a útěcha se prýští, neznali cenu ná
boženství, kterého se za dnešní doby celé massy
rodin spouští a proto 8 procentem toho bezbož
ného davu roste také „černá kronika.“

A což když v ni nahlédneme ua list, na
kterém zapsána jsou vlastními matkaini utracená
neviňátka, tu dále vidíme hloub ke dnu mravního
spuštění, které jen -ztráta víry, naděje a lásky
zavihuje.

Zde třeba katolický lid náš vyburcovati
A upozorniti na propast, v niž se celé zástupy
jeho ročně řítí, nebot když podrobněji v „černou
kroniku“ popatříme, tu pozorujeme, že v ní ne
nalesáme ani půl procenta « kruhů obětí neka
tolickýeb.

A proč to?
Tu musíme se dotkoouti bolné stránky na

šeho společenskéhoživota. Žid ani protestant
nikdy tak sám sebe nezahodí, aby svou
víru připustil snížovati, jako činí četní
katolíci. Je to zjev přežalostný,jak zejména
katolická intelligence bloudí, svedena domněními,
že kdo ví co znamenitého provádí, když vlastní
náboženství zlebčaje.

Žid ani protestant u nás příkladu k tomu
našincům nedávají. Naopak! Našinci zajisté vidí,
jak židé i protestanté, třebas o liberalismu a li
berálnosti mluvili, jsou nábožní. Popatite jen, co
v poslední době v ohledu tom vykonali, kolik sy

| FEUILLETON.
PEísně otroka.«

(Pokračováví.)

12—13. Má-li človék z bídy vybřednouti,
jest nevyhnutelně potřebí, aby svou bídu poznal,
ji uznal a užil proti ní dobrých prostředků. Kdo
bídy své nezná, jí neuznává, s ní jest spokojen,
ano libuje si v ní, nikdy z ní nevybředne, nýbrž
bude čím dále tím bídnějším. A takový právě
jest stav národa otroků, jehož přítomnost pěvec
rab tak dojemně a bolně líčí. Nad tímto národem
vládne pán cizí, poroučí mu jazykem cizím, otročí
jeho děti, posýlá do bitev jeho syny, k ukojení
svých vilných chtíčů užívá jeho dcer, nedovolí
volně, čestné, záslužné pracovati jeho mutům —
a co činí tento národ rabů? Hledí se osvoboditi,
snaží se mrzké jeho otroctví setřásti, chce do
spěti ku blahé zlaté svobodě? O, nikoliv.

Ze všech kleteb otročiny,
jít nás stihl Bůh,
nejtrapnější, nejhroznéjší
otrocký je duch.

Národ ten jest svému otroctví tak zvyklý,
jest tak zotročilý, že cizinci slouží, jemu se koří,
ale bratra nenávidí a když jen může, trýzní ho
a kazí;

před cizím se podle svíjí,
svým pak vztekle syčí v sluch!

Tento otrocký duch se jeví v národě rabů
čtverým způsobem: 1. ukrutností k bratřím, 2.
podlou podlízavostík pánům, 3. ubíjením se ves

polným a 4. pošetilou až blbou vděčností a odda
ností pánu svému.

Ukrutností proti bratřím. Nebo
vizme jen některé bratry raby! Dostane-li se jim
toho štěstí, že je pán ustanoví hlfdači rabů, ihned
zapírají své bratry, prodávají za kus chleba svůj
rozum, cít i svou duši a číhají na pokyn pána
svého, aby první zdvihli důtky a zuřili proti
svým bratřím hůř než nepřítel.

Podlou podlízavostí. Staréduch
otrocký tak pronikl, že se dobrovolně arbí, aby
se jen pán postavil na jejich hřbet a jsou rádi,
mohou-li se aspoň dotknouti jeho roucha a lízal:
by jako sketové prach té nohy, která je kope.

Ubíjením se vespolek. Mladímají
ducha dosti bojovného, mají síly dost, nejsou se
svým otroctvím spokojeni, ale vedou mezi sebou
divoký boj a místo, aby bojovali proti společnému
zhoubci,

vraděj v zisk a radost vrabu
bratr maří bratra snahu,
sami na vzájem se bijem,
v útrobách svých vlastních ryjem=

a radují se, když cizinec ničí spoluotroky.Pošetilou až blbou vděčnostía
oddaností pánu svému. Aby to pěvec
rab zřetelně ukázal, líčí šedého raba, který se těší
z toho, že ho pán za jeho věrné služby odmě
nil tím, še mu zavěsil na prsa titěrný plíšek.
Dědouš, chudák, najedl se stuchlé rýže, hoví si
na rohoži a líže důtky, kterými byl tisíckráte
zbit. Mudruje o svém stavu. Pravidlem jeho ži
vota byly dvě věci: hledati pána svého čest a
zisk. Za to jej pán vyznamenal tak, že mu
sám

sna sf) rabstvím křivou
vlastní rukou milostivou
zavěsil Své přízně znak'«

Tim byl starý bloud, šedý rab tak dojat,
že naplnily city nevýslovného blaha srdce jeho,
když se smel schýlit a zulíbat nohy pána svého.
Má za to, že nás vůle Boží určila za podnoží
pána, čili že nás otroky učinil sám Bůh; proto
nemáme bědovati, nýbrž pána zpěvy oslavovati,
a kdo se pánu neplazí, budiž klat! Ano dědouš
otrok jest zotročilý tak, že si přeje, aby bvl, až
zemře, pochován pod prahem světnice pána svého,
aby ho pán nohama svýma šlapal i tu, až již
bude mrtev v hroběl

»Kéž mé tělo« — tak želá stařec rab —
»kdysi stlelo
pod stopami Jeho drah,
pode prahem k Jeho kobě,
aby slapal ještě v hrobě
raba Svého prachl«

Taková jest přítomnost národa rabů, otroků.
* .,

Čtenáři nám prominou, že jsme ji podali
snad příliš obšírně; učinili jsme tak z té příčiny,
aby bylo ze slov pěvce raba patrno, jak rozhá
raný jest obsah Písní otroka, jak nebezpečná jest
tato knížka pro každého nespokojence, a abychom
svůj náhled o Písních otroka náležitě odůvodnili.

Komu tedy pěje pěvec rab písně tak mi
lostné? nebo čí přítomnost líčí tak tklivě, bolné,
jinde tak laškovně a opět zoufale, někdy až cy
nicky? Zajisté dílem rabům vůbec, dílem jednomu
národu rabů zvlášť.



Bagog a modliteben v Čechách přibylo, popajjíla,
Jak při vší své „liberálnosti“ otok Kozfosle“
melních skol se drží, sledujte, jak přísná kázeň a
náboženský duch v rodinách jejich panují, hleďte,
jak bobatý i chudý, učený i prostý pilně víra
svou pěstuje. A když vše to srovnáme vo životem
lidu katolického, tu každý rozumný muž katolík
musí dojíti ku přesvědčení tomu, že jest potřebou
nejnutnější, aby zejména iotelligentní katolíci se
vzpamatovali a nepfipouštěli, aby lil připravován
byl o náboženství, aby ztrácel Božskéotnosti, bez
nichž pak upadá v zoufalství, které ho vede ke
strašnému krve prolevání a vraždění, jak vidíme.

Désíme se všichni broznýchtěch ta ů, alevenvatijeme o jejich příčinách, které leží na bí
ledni. Jen se informujte o životé jednotlivých
vrahů i samovrahů a seznáte, žo konec jejich spo
číval v bezbožnosti,již zavinila společnost,
již zavinila katolická intelligeuce fa.
lešným předstíráním nevěry, která jak
mile pronikne v nižší vrstvy, stravaje rodiny a ničí
pak společnost celou.

Kolik lidí vedlo by u nás ctnostný a Šťastný
život, kdyby je byl špatný příklad, triviální řeč
intelligence nesvedla na scestí nevěry, jež zna
mená peklo na svété? A pokud se katolické io
telligence týče, ta má nobynoucí zásluhy 0 sne
mravnění lida a rychlý vzrůst „černých stínů“
sluší připsati jenom na ničemné působení a špatný
příklad mejetnějších a „vzdělanéjších“ tříd našich
na lid, pokud se týče náboženských zásad. Čeho
se v obleju tom dopouští slovem i skutkem tak
mnobý katolický bohateo a vzdělanec, to si vůči
svým souvércům nikdy nedovolí ani žid, ani pro
testaut, z nichž také každý více miluje kostel,
než-li hospoda.

A konec toho?
Ukázali jsme, jak začal letos v Čechách

měsíc náj!

Pražská kronika.
—a. V Praze, 9. května. (Pův. dopis.)

(Před zahájením uárodopisné vý
stavy).

Praha ve sladkém rozechvění bledí vstříc
lozným dnům svatojanským a těší se na jejich
příští, neboť ponesou datam mohutného projevu
národní probučilosti a vědomí jednuty národa če
ského, který bude otevírati velkolepou svou ná
rodopisnou výstavu.

Výstava tato jest dítětem 'vyrostlým v nej
trpčích dobách, jaké národ potkati mohod.

Mezi sebou byli jsme znepřáteleni, vzájemně
na sebe rozezleni; politická wlnění tříštila nás
v celou hromadu různé douškojících střepin; přední
bobatci v zemi mlčky se založenýma rukama ne
přízoivé na naše snahy pohblíželi; mocní a rosbodující
činitelé nešli nám přátelsky vstřle, přísně držíce
se litery zákona — —

A přece i za těchto ledů a žluče plných dob
výstava vyrostla ve slíčnou krásku, která potěší
— všechoy.

S potěšením se uznává, že církevní knížata
a biskupové vlastí našich se svým duchovenstvem
šli především8 lidem v záležitosti této sa jedno
a obecné se cení nesmírná toho váha pro podnik,
který za to bade odpovídati nejplnější měrou če
ským národním tradicím, neboť všude po celé vý
stavé bude uásledkem toho okázale vystupovati—————

Vždyť ve zpevě šestém volá takto:

"Ó jest jich (otroků) kolem jako písku v moři,
kdož násilníkům bídné otročí,
kdož s námi ždají vykoupení zoři
z té noci, v níž se věky plahočí.«

Pak jsou těmito raby lidé poddaní vůbec
a pánem, který s raby tak nešetrně zachází, je
trýzní, z jejich mozolů tyje a jejich bídě se
směje, jest ksždý, kdo nějak nad jiným vládne.
Rozumíme-li tak rabům, jest smysl první čásci
asi tento: V celém pokolení lidském jest na mi
liony — jako písku v moři — nešťastných otroků;
jest to dělnictvo, služebnictvo, vojsko — krátce
poddaní vůbec a nad nimi vládne panstvo se svými
otrokáři, mrská je důtkami, otročí jejich dítky,
do boje žene krev prolévat jejich syny, dle své
zvůle užívá jejich dcer, nedovoluje čestně praco
vati jejich mužům. Dótky, kterými je šlehá, jsou
spleteny ze zvláštních řemenů; řemeny ty, které
zasazují rány velmi citlivé, jsou: Víra, právo,
zvyk, mrav, osvěta, svoboda, pořádek, lidskost,
pravda, ctnost; jinými slovy: Páni (vladaři, úřa
dové, vrchnosti, továrníci, chlebodárci — krátce,
kdo jakýmkoliv spůsobem poroučí) zneužívají víry,
práva, zvyku a věcho ostetaího, aby lid poddaný,
dělný jen vyssáli, trýznili, dřeli a to ku svému
pohodlí a ku své rozkobi.

Pěvec rab nezavrhuje víru, — vždyť mluví
o Bohu, o kterém ovšem rouhbavě tvrdí, že nás
stihl nejtrepnější kletbou otročiny — otrockým
duchem, mluví o nebi, o kterém tvrdí, že jest
pro nás bez moci, později mluví o rtu ve!ebného
kdysi proroka, volá také k bobu svému, bobu
pravému, bohu chudých rabů, — nezavrhuje také
práva ani ctnosti aoi všech ostatních řemenů, ale

svačný aladný ton deské povahy — zbožnosta
sdrůcalivě a mravenčím sna

bámdrobnéholidavjvbosháněnívýstavytépří
hlíšeli, zajivté Še poznají auznají toto nedopatřezí
své, jehož se testokráte oproti. národu českéma
dopustili. V ohleda tom bylo s omé strany pře
hnáno. Ovšem že i v fadách onéch má pravidlo
svéčetnéa čestné výmimkyašeleti alaší žeti
kavalíři, kteří se tak frsky při výstavé ju
bilejaí representovali, dobrovolně se pri výstavé

stranou bude litovati, proč pro mic vlastaů nepři
spěl k toma velkómu díla, jež ve dnech svatojan
ských bude otevřemo.

Škoda jen, že otevření jeho neprovází nájaká
veliká aodálosťv politických poměrech národa a
vlastí naších; čkoda, že národopisná výstava naše
není aktem slavoostním, sdobícím bistorický ně
jaký moment v dějinách našich; úkoda, že ote
vírá 60 lidu českému ve chvíli, kdy matička jeho
měst nachbásí se vo stavu, který znamená, že se
českému národa nedůvěřuje, nepřeje — —

Než však doufejme, še průbéh národopisné
výstavy maobo dobrého národu donese, že si sám
své historické momenty vykouzlí. Především v dobé
jejího trvání může nadejíti ona blahbá, sádoncí
chvíle, kdy si rozvadění v nároč padneme, dalších
sporů a kyselostí zapomeneme a v dokonavajícím
století je zanecháme, shodnuvše se, že nadoháze
jící saekulum začneme .v lásce-a důvěře a závo
dění v dobrém. V to pak také naděje klásti
smíme, že saad následkem tohoto sesílení i jiný
vítr oproti naším tužbám zaduje: milejší, přívéti
vější, laskavější — —

Národopisnou výstava bude oterírati jako
protektor matička Praha, zastoupena jsouc svým
primatorem. *

Okolnosť ta musí téšiti každého Úecha, ne
boť velká vába její spočívá v tom, že primator
tento jest rodákem tiché, chudé, horské osady
Svratky v pohoří českomoravském, v okresu hli
neckém a žo jest synem přičinlivého, prostého če
stého živnostníka u zemědělce.

To znamená maobo a to také charakterisuje
naši dobu a svědčí, že poměry ve vlasti naší mění
se ve prospěch lidu, jehož syn jako primator hlav
ního mésta královatví našeho, svou prací a přiči
něním na stolec ten 4 nepatrné chaty povznešen,
otevírá tak velký čio národa.

A zajisté, že dae 15. květoa' nebude Čecha,
který by na Prabu nevspomínal, který by tam du
chem svým nozalétal a nedlel při zabajování ná
rodopisné výstavy a jehož srdce by se nepřidá

— pomocimy Tvé šádáme— smilujse nadnámi
— utěš amutné — zažeň vše zlé — svatý Vú
olavel“ —

Douška. Dol. čísla „Obnovy“jsem mylně
sdělil, že syn presidenta zemského souda, práv
ník p. R. Procházka byl v jisté kavárně na
paden pro domnělé neblušné řeči o staročeských
žornalístech. Pověsti o tom kolovaly tehiy v žur
nalistických kruzích pražských následkem vypra
vování red. K. Kukly. Jak zo soudního vyšetřo
vání, tak se soukromých informací poznávám, že
na pověstech oněch nemí ani slova pravdy a že
dotyčná aféra netýkala se syna presidenta p. R.
Procházky, jehož jména bylo z uvedené strany
zneušito. Zaznamenávám to v zájmu pravdy i
osobní cti p. RB Procházky, jehož jsem sám za
sláním oné zprávy nijak nemínil pohaněti. (Pře
svědčili jsme se, že dosaradní pražský náš zpra

všemu chce rozuměti po spůsobu svém, jinak než
Bohu, víře,právu a ovtatnímu rozuměli lidé vždy
cky a rozuměti mají a o víře, právu, ctnosti a
ostatních, jak jsou nyní, učí, že jich páni užívají
jea k tomu, aby podaný lid zotročili. Proto
Písně otroka nemobou učiniti na čtenáře jiný
dojem, než že nyní obecně vlra, právo, zvyk,
mrav, osvěta, svoboda, pořádek, lidskost, pravda,
ctnost jsou prostředky, kterými se lid poddaný
vydírá a trýzní a páni nespravedlivě obohacují.
V tom však jsou vysloveny v krátkosti všecky
zásady socialistické, komunistické, anarchistické,
nibilistické a všech podvratných náhledů, kterými
se doba naše honositi může a honosí. Z té pří
činy také takový shon po Písních otroka hlavně
tam, kde tyto náhledy zavládly a v třídách lidí
nespokojených a náchylných ku vzpouře a odboji.
Jest sice pravda, že se víry, práva a ostatních
někdy zoeužilo, zneužívá a zacužije, ač ne tam
a tak, jak se često přehání, avšak tyto chyby
byly, jsou a budou vždycky výjimkou; pravidlem
jest a zůstane vždy, že pravé blaho člověka vždy
plynulo a může vyplynouti jenom z těch pramenů,
které pěve: rab nazývá zcelanespravedlivými femen
v důtkách pánových, snebo o nichá praví, žejich
aspoň páci vesmés zacužívají jako důtek nebo
biče na své poddané.

Toto vše, jakož i že pěvec rab nešetrně
mluví o vojsku, nazývaje jeho šaty rudými cáry,
o vyznamenáních, nazývaje je tretou z plechu, o
smrti za vlasť a krále a jiné nás nepřekvapuje,
poněvadž podobné povzdechy shledáváme také
jinde; avšak velice nás překvapuje a nabádá ku
přemýšlenívěc jiná, zvláštní, ano sjev prazvláštní.

Kde jest národ rabů, jejš si vzal pévec rab
zvláště na mušku? Rabové odpočívají pod pal

kate) dal se v tomto případěmyctifkovati a protoší problálení uveřejňujemea zároveň se zpra
vodejem tím další styky přerušajeme,chtějíce mítí
v Jistá vždy jemsprávy naskrze spoleblivé, což by
měly zaznamenati také všecky ty listy, které pro
afóru tu dělaly s komára velbloada. Pozm. reš.)

Co týden dal.
Novou porážku německo-liberální

strana při doplňovací volbé poslsnce do říšské
rady ve třetím okresu vídeňském, kdež byl zvolen
dne 7.t. m. antisemita Steiner 3654 hlasy, kdežto
liberální kandidát Lenz aostal jen 1569 hlasů;

českýpočetní kandidát dr. Eogelobdržel 174 hlaay.oslanocká sněmovna vídeňská pokračuje
v jednání o berní opravě při třetí kapitole, daní
z důchodů. Proti této části berní opravy Činí se
mejvětší námitky, ježto movitý kapitál je při tom
v nepoměrné výhodě proti práci živoostemské.
Spořitelnám, obtíženým značaů novou daní, výděl
kovou, přitežuje se ještě více daní s důchodů,
kdežto poštovní spořitelnyjsouvůslihů daně spro
štěny.

Do istrijského sněmu, jenž se rozešel pro
známé přebmaty italské, konati se budou nové
volby dne 15. t. m. Dle výsledku voleb volitelů
mají Chorvaté v obcích venkovakých zabezpečeno
8 mandátů, Italové 4.

Návštěva papežského nuuola vídeňského,
Msg. Agliardiho v Ubrách měla nyní dohra v
ostrém sporu mezi uhorským předsedou minister
stva Bunffym a ministrem zahraničních žáležitostí
hr. Kálnokym. Jak známo, mlavil Bánffy v ahberské
sněmovně o domnělých „beztaktních přehrstech“
papežského nuncia a tvrdil, že ministr zabramič
ních záležitostí již učinil kroky, aby sjedaal
Uhrám od papežské kurie zadostučinéní. Hrabě
Kálnoky však udání toto problásil za nepravdivé
a podal císaři žádosť za propuštěnou. Na zakro
čení samého efsaře došlo k dobo lautí. Císař ne
přijal žádost hraběte Kálnokyho, jemuž naopak
projevil plnou důvěru, kdežto Bánffy byl zmoeněn,
aby v uherské sočmovné sdělil dávěrný přípis br.
Kalnokyho vzáležitosti nnacia. V přípisetom po
važuje sám Kálnoky za „pokárání bodnoubeztakt
nosť“, že nuncius nepřestal na návštěvě církevních
hodnostářů v Uhrách, ale učinil při tom oposiční
projevy proti uherské vládní politice. Toto příkré
posuzování cesty nunciory zavda'o také ve vídeň
ské sněmovně podnět k interpelaci ka. Liechten

ptolna a Sadr dáleDe Dipanino a soudrubů,ktoří se vlády tážon, čímzamýšlí naprariti toto

Dřovindnípri základním závazkům styků diplo
matických.

Mír čínsko-japonský je dosud předmětemjed
nágí mezi evropskými mocnostmi. Zakročení Ruska,
Francie a Německa v Jokobamé nemine še bes
pochyby s výsledkem. Sděloje se totiž, že Japonsko
jest ochotno upustiti od zabrání čínského území,
vyjma tvrz Arthur, za to však žádá zvýšení vá

o mír byla již schválena.
Mezi Rakouskem a Bolharskem byl dlouhý

spor o vybírání akcisu ze zboží rakomského do
Balbar přivezeného Od delší doby dlí mini
předseda bulharský Stojlov ve Vídnia tu poda
řilo se nejen tento spor odkliditi, nýbrž ipoložiti
základy k obchodní smlouvě, která prý oběma
státům přinese velké výhody.

mami a mstke rabkyně boupá dítko v lůžku liano
vém; z toho bychom mohli souditi, že národ
rabů žije někde v krajinách tropických nebo v pra
lesích. Avšak ze slov:

»Všech nejtrpčí my pijem" kvas,
všech nesem' horší muku:
nám cizí jařmo hočte vaz
a cizí pouto ruku«

zdá se, že básník píše slovo »palmy« nemyslil
as. na palmy, nýbrž bezpochyby- na slovanské
lípy, tek že tento národ rabů nežije ani v Africe
ani v Americe, nýbrž jest nám asi hodně blízký.
Mimo to zdaž nevidí každý ve spěvu 12. růsnice
naše? A při této příležitosti uposorňujeme na
jednu zvláštnost.

Když kdysi z místa vysokého, možno říci
nejvyššího pronesena byla o jedné straně nebo
spíše jen o výstřední frakci této strany slova:
„Zvláštní společnost“ a když přijiné přílezitosti na
místě teké dosti vysokém byla pronesena slova,
že Češi buď líbají ruce nebo — : mnozí se dur
dili a byli by snad nejraději svolali zemskou ho
tovost, aby ztrestali tuto smělost. A ejhle, jak se
časy mění! když pěvec rab, řekněmeprosté, padal
národurabů: »Zástupu skotůs, sotrokůs«,
slájí bez právas, sbídným stádeme, rab,
který sám o sobě praví: »jsko v pluhu skot se
vleku«, dostává se básníkovi mandátu poslanec
kého, města se oň téměř hádají, spolky ho činí
svým čestným členem, města občanem, ano nazý
vají ho miláčkem lidu, chtějíce mu říci: Ty jsi
náš, co jsi řekl, pravdu máš, tak tomu. jest.
Nevíme určitě, máme-li národem rabů rozuměti
skutečně — řekněme zřetelně — národ náš, a těšilo
by oás velice, kdybychom se mýlili a kdyby tro
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Zvěsti z východních Čech.
Kralohradecké novinky.

. Pokroutky a pilulky.Jsme jako ti boši
z Kolíha: my se dobře máme a nic neděláme—
aspoň neděláme vážného nic a jen se bavíme.
Bavíme se tím, co právě se namane, včera divad
lem, dnes porotou ; předešlýtýden bavil nás Švanda
v divadle Klicperově, v tomto týdnu měl leckdo
švandu v síni porotní. Tam byly opery a operety,
tady dvě velezrády, přečin proti veřejnému pokoji
a řádu, zavraždění dítěte, zločin podvodu, prostá
vražda, shářství — vesměs případy, jež pro mnohé
byly neméně zábavnými než kusy provozované
na prknech divadelních. A kdo si tak blížě všímal
obecemstva v síci porotní, mobl tu vystihnouti
zajímavé půdrobnosti, mohl na př. viděti, že při
nevábném líčení © zavraždění dítěte bylo přítomno

, mnoho něžných, útlocitných dam, které snad svou
přítomností při nejóhyzdnějším činu zbloudilé ženy
chtěly jen ukázati, že jako všecky protivy se stý
kájí, tak i útlocit s bezcitností. .. Sem by se
tak měl podívat R. J. Kronbauer, tady by také
viděl všelijaké typy na jedné z posledních stanic,
veselé obecenstvo ve smutné síni porotní ...
Ale my ten hradecký svět rázem nepředěláme a

probe +86 mu raději prozatím přispůsobujeme.dyžse jiní baví,jdemese bavita nudits nimi.
Tak jsme byli také minulou neděli při zahájení
Jetní saisony na střelnici. Této udalosti udělala
se předem reklama a proto tím spíše bylo naším
právem i povinností, súčastniti se slavného toho
zshá,ení — ach, jaké zklamání! Byl jsem před-=
pická palma nebyla slovanskou lípou, ale je-li
zmíněný výklad pravý, děje se u nás skutečně
něco prazvláštního. Dédouš rab se najedl aspoň
sstuchlé rýže« a za to Jíše »poníženě důtky pána |
svého=, »pán mu zavésil na šíj rabstvím křivou
znek své přízně« a on zá to volá, aby bratři ra

„ bové pěli hymny pánu svému: máme-li rozuměti
palmou slovanskou lípu, nemůže nynější počínání
nazváno býti lízáním důtek v ruce pánové, nýbrž
v rueciiné | Jak se dovídáme, básník mandát ne
přijel. Dobře učinil Neboť národu rabů nepomůže
ani otrocké skuhrání, ani otrocký vztek ani zou
falé zuření, nybrž poctivá, upřímná a svědomitá
práce, kterou má komati každý v povolání svém.
Tu nám nezakazuje a nezakáže nikdo. Jsme ná
rod počtem ice malý, ale sotva který druhý jest
po světě tak rozšířený jako my, Budeme-li všichni,
vždycky a všude pamětlivi slov taktéž našeho
bésníka: „Práci pilné, vůli úsilovné nebe dává
rádo dojit cíle«, získárhe si úctu a vážnost po
celém osvětě, a te, myslíme jest jediný pro
středek, kterým můžeme dospěti k lepším časům,
po nichž zajisté toužíme všichni.

Nesmíme býti nespravedlivými a nesmíme
jen vytýkati, zatajujíce to, co jest dobré. Vedle
věcí nesprávných a nebezpečných jsou v prvé čá
sti Písní otroka tři místa veškerého uznání hodná:
i 4. že »po zdárných jen činech v' klíně ruce
aladko spočinou«;

2. že příčiaou poroby národů jsou myslí
zmatky, které stíhá trest, a

3. že polřebí jest nechati různic a svárů,
které nás jen seslabují a hanbu -nám připravují,
ne ovšem, jak pěvec rab praví, ku společnému
odboji, nýbrá ku poctivé práci. 1.

(Pokračorání.)

několika Jety oa otfelmici při matiční slavnosti,
viděl jsem tu velké české sástupy nadšené pro
Českou národní věca teď pojednouv pravo ivlevo
posoruji živly náčeské, při zahájení letní saisony
v městských sadech hradeckých tvoří většinu obe
censtva nekřestanití „našinci“, se všech stran
obracejíse k námnosy orličí... „Coto ben
dzie?“, ptame se s polským básníkem © v duchu
počítáme,zakolik let už by mohlobýti tam, kde
Labe Orlici pije, téch orličích nosů víc, než pra
vých Čechů. Nesmějte se nám. my jen v Čas upo
sorňujeme na to, s Čím už jinde vážné se musí

(tati, Víte, jak to vypadá třeba v Rusku?
ře to neznáte, nuže přečtěte si jen tohle, co

nám sděluje petrohradský denník +Novoje Vremja.«
Ten mév jednom s posledních čísel přímo straš
livačíslao tom, jekseza posledních40 let ve vi
lenské gubernii vamohli nekřesťanátí »našinci.«
Roku 1850. tvořili tam 7 proc. obyvatelstva, r.
1800.všek už15 a půl proc. Početnekřesťan
ských onašinců« rozmnožuje se oproti počtu kře
stanů čtyrnásobně a dle toho budou nekřesťanití
»pašlncie r, 1910 tvořiti jižcelou čtvrtinu všeho
obyvatelstva. V patnácti guberniích ruských, v nichž
mají nekřesťanští »našinci« volný pobyt, rozmno
žuje se počet jejich úžasně, tak v gubernii ky
jevské bylo r. 1791. jen 106.000. nekřesťanských

našinců“, dnes je jich tam už celý milion! Ve
Řlavním městě mekřesťanských onašinců«, Berdi
čevě bylo r. 1789. jen 1950 takových »našinců«,
dnes už jich tam je 70 tisíc! V posledním století
se v Rusku počet nekřestanských snašinců= zvět
šil celkem desateronásobně a kdyby to tsk mělo
jíti dále, pak by r. 1991. bylo v Rusku již 75 mi
lionů nekřesťanských »našinců«, v Rusku by po
vstala první velká říše nekřesťanských »našinců« —
Table ruská čísla snad stačí každému, aby bedli
věji pozoroval české poměry kolem sebe, ta čísla
mohou býti dost vážnou výstrabou také pro nás,
aby při těch [našich staro-mlado-realisticko-radi
kálně-pokrokářsky-nesleně-nemastných| tahanicích
nestslse ten českýrájnapohledposlézejentaké
seslíbenou zemí nekřesťenských »našinců« ...
Svůj k svému!

První koncert v důstojnickémparku koná
se dnes na večer.

O.novém plvovaře mluví se nyní bor
livě jak na Kuklenách, tak i v Hradci. Na Ku
klenáchradilse již o zřízenípivovaruasladovny
prozatímní zařizovací výbor; znalci poměrů vy
slovují všsk pochybnost, že by tento chystaný
podník mohl státi se skutkem. Macho mluví se
o podobném podniku v Hradci samém, kde se
míní; že by vedle pivovaru pravovárečných mé
šťánů mohl prospívati nový sávod akciový.

Hospodářský spolek kralohradeckýpořádá
valnou ochůzi v neděli dne 12 t. m. © 2. hodině
odpol. v místnostech hospodářské besedy ve Stěže
rách. Program: 1. Čtení protokole z posledníschůze,
přijímání členů a vybírání příspěvků. 2. Sdělení ze
schůzí jednoty žepní. 3. Rolník a čeleď. 4. Udělení
vyznamenání manželům Václavovi a Františce Prei
slerovým za věrné 5Óleté slažby u jediného hospo
dáte p. Jos. nky ve Stěžerách. 5. O zařízení
družstva dobytkářského r naší krajiné. 6. Volné
návrby.

Zádušní bohoslužby. V sobotu, 4. t. m.,
výroční to úmrtní den poslední korunované krá
lovny české Marie Anny konaly se v kathedrálním
chrámě sv, Ducha smuteční bohoslužby. Obřadům
smutecním, jež Vykonal za četné asistence vsdp.
Msg. Ed. Prašinger, přítomai byli zástupcové
úřednictva s místodržitelským radou p. Šoltou

Velkéhlavy pod šaškovskou čapkou.
Sebral Frant. Kohout. :

Fr. Lemaitre, slavný herec, bavil se jed
noho dne s M. Harelem, svym ředitelem a sice

vtipem různé Činitele, kteří mají o povznesení či
klesání divadla nejvyšší odpovědnost. Probrav je
všecky započel: »Co pak se týče řiditelů« ...
»Vím, vím,« přerušil mu řeč M. Harel, »většina
2 nich jsou hlupácil« »Většine,e rozhněval se
Lemaitre, -věichni, můj zlatý, všichni bez vý
jimky.« *

Newton, velikýa slavný Newton zapomínal
začasté ponořen v studia svá, na jídlo. Služka
stavěla mu proto vždy jídlo na kemna jeho po
koje, aby je mél při ruce a nevychladlo mu.
Jednou navštívil jej přítel jeden a vida na kamnech
uchystané jídlo a Newtona vstudium zabraného,
z dlouhé chvile a snad ze žertu snědl milý ověd
a vytratil se.. Newton dokončiv zajímavou četbu,
vspomněl si na jíčlo. Ale jaké bylo jeho překva
pení, když nalezl nádoby prázáné. Pro nic na
světě nemohl si vzpomonouti pak, jedl-li či ne?
. Vévoda z Marlborough nalezalse
jednou ve společnosti, která ustavičně mluvila o
vojně, ač ani jeden z ní jí nerozumoěl. Vévodu
to konečné dopálilo. +»Ostatné nestojí to ani za

jsme bojovali drě hodiny od 9—11 a odpoledne
celkem jednu od 3—3; měli jsme tedy my vojáci
celých jednadvacet hodin k zábavé.«

býval tak zaměstnán svými pacienty, že na své
zdraví neměl ani kdy mysliti., Konečně ale i oa

v čele, důstojníci a profesoři na místech pro di
kasteřie vykázených. Ostatní čásť chrámu vypl
ňovali bohoslovci. Za řízení řed. Wůnsche před
nesl pěvecký sbor rekviem od Křížkovského.

Povecká jednota „Slavjan“ chcese zase
trochu čileji míti k světu. V novém výboru je
nyní předsedou továrník p. J. Červený, sbormistry
jsou pp.: Hoznorek a Wúnsch. Od neděle za
týden hodlá „Slavjan“ pořádati akademií ve pro
spěch postiženýchzemětřesením v Lublani.

Následky bravurní jízdy. Dne7. t. m.
skládal za méstem vedle malšovické silnice Fr. Šan
tráček, kočí ve zdejším pivovaře a V. Burian rum.
Proti jejich vozu přijížděl tryskem Ješek z 'Malšovic
a vybýbaje se, zachytil nápravou vůz sde stojící, při
čemž byl dělník V. Bariaa téžce aa levé ruce pora
něn; byl mu rozmačkán malík Ranéný musel ode
brati se do nemocnice a na Peška učiněno bylo
trestní oznámení.

žebrák. Ve středa potaloval se po
Hradci známý talák, který měl s policií mnohokrát
co dělat 1 u nás; jest to Fr. Kabelka, 67 letý zá
mečnický pomocník z Kopidlna u Jičína. Zmínéného
dne přišel také do jistého domu, kde, když dostal
jedno, žádal ještě něco jiného a konečné nadával
novybranými jmény a přisáhal pomstu, když nedo
stalo se mu, co by si byl právě přál; na to byl
policií zatčen.

Dopisy.
Z Nymburka. Dne 12. t. m. o 2. hod. odp.

koná zdejší politický spolek v hostinci „na knížeci“
vefejnou schůzi, v níž posl. dr. V. Škarda pojedná
o činnosti strany mladočeské na sněmu | mimo sněm,
posl. dr. Em. Engel © důležitosti sněmovních voleb
a všeobecném pravu blasovacím.

Z Jičína. Na prvého máje bylo v Jičíně živo,
ale spíše krásný jarní den spůsobil sváteční náladu

pušténa. — Jarní teplé dni vyvábí zajisté mnoho vý
letníků do proslulých, přírodsími krásami tak boha
tých Prachovských skal! | Jičínské okolí vůbec skýtá
milovníkům přirody 1 zdraví hledajicím mnobo míst,

,která dovedou upoutati svou polohou a rozkošnými
údolími s tajemnými studánkami v ticbých úvalech a
stinnými lesy. Slatinné lázně Bélobradské výstavností
rázu móstského, jinak s blízkým lesem takřka velký
park tvořící každým rokem více a více čítají náv
stěvníků Pékný rozhled na Krkonoše skýtá vyblídka
od bostínce „Klepandy,“ odkud jest i příjemná vy
cházka ke zříceníinám Bradice a humbarko. . Často
líčí veidylická české údolí, v nichž květem dýše kaž
dý strom, taká jsou teď v máji údolí pod Kumburkem,
ve kterých vesničky Oubislavice a Star ke kostelíku
se druží a menší, v némží ves Tužín se skrývá.
Návštěva jičínského kraje každého jen osvéži. —

-O jičinském trhu dne G. t. m. bylo ukradeno jisté
dírce z kapsy přes 14 zl.. za něž chtěla si koupiti
černé šaty. Z toho patrno, jak nevýhodné je míti
kapsa vzadu v zábybech šatů. Některá pamička spíše
by stráty té snesla, ale pro dívka, jež z práce rukou
svých živa, velká to ztráta. Viděti z toho také, že
se nynější ženské parády leckdy nevyplácí.

Z Jaroměře. Dne 12. t. m. o 2. bod. odp.
koná se ve zdejším Grandbotelu veřejná schůze lidu,
při níž bude podána zpráva poslancův a zaveden roz
hovor © všeobecném právu hlasovacím a o letošních
volbách zemských.

—r— Z Rychnova n. Kn. Čekali jsme,
čekali na nový jízdní fad kvétnový pro letní období

nébo zasedla nemoc, a tu ve spěchu a roztržitosti
obmatávaje si tepnu, zabručel: »Chlap bude ztra
cen. Ale to je ta nepochopitelná pitomost téch
lidí, kteří si Jékaře volají teprv, když už je pozdě.«

Walter Scott žádáa byl jednoužebrákem
o půl šillingu. Protože básník půlku neměl, dal
mu celý šilling seslovy: »Pamatujte však, že jste
mi půlku dlužen.« »O neračte se starati,« odvětil
žebrák, ojen račiž Vás Bůh tak dlouho na živu
zachovati, až ji vrátíml=

Alfons, král Neapolský, měl jako
mnozí králové na svém dvoře šaška, který každé
bláznovství a podivínství šlechty i krále zapisoval
do zvláštní knihy. Jednou poslal král svého jed
noho sluhu s 10000 dukáty na Levunt, aby na
koupil koně. Šašek měl čin králův za bláznovství
a také jej do své knihy poznamenal. Po několika
dnech dal si král předložiti tyto zápisky, aby se
pobavil, a tu našel také svoji osobu zde zazna
menanou u této historie. Ihded poruči) si zavolati
šašk:, aby mu pověděl, proč to zapsal mezi blá
znovství. »Protože je to bláznovství« odpověděl
se smíchem šašek. »Jak to'« »Protože ráčil jste
dáti cizinci, kterého vícekráte nespatříme, tolik
penéz zadarmo.« +A co jest-li se vrátí a přiveze
koně, nuže bude (o pak také bláznovství?« »Hm,
jest-li přijde, tu Vaše jméno vyškrtnu a napíší jen
jehole »A proč?« »Inu vrátí-li se zpět, pak bude
větším bláznem než Vy.« Sluha sice do Levantu
dojel, ale Neapol jej nespatřila nikdy více,a tak
měl šašek přece pravdu!

Heine jeko student psal svému příteli:
ePošli mi hned 50 tolarů, jinak zemru hladem
na tvé útraty.s

Strauss, znamenitýskladatel valčíků,zi
rčž se mu dostalo od Vídeňáků jmena: „Kral



při dráze zdejší a mínili jsme, že v něm uvedena
bude již často oznamovaná seóna, jež čeliti měla

*k výuvdnějšímu spojení s Prahou tam | zpě, ale
nový jízdní řád platný od 1. května dokazaje, že
zejmena onen slibovaný pozdější vlak večerní — 00
v něm nějak ztratil. Nový jízdní řád nepřináší žádnou
valnou změnu!-Od stanice Solnice budou na dále je
zditi vlaky k- Hychnovu a Častolovicům ranní o 4,
hod. 38 m., dopolední v 11 bod. 08 m. a odpolední
o 4 hod. 28. m.: A od Častolovic k Ryehnovu v 6
hod. 18 m. ranní, ve 3 hod. 9 m. odpolední a v
6 bod. 8 m. večerní. Z,Rychnova samébo vyjížděti
budou vlaky k Častolovicům ranní v 5 hod. 2 m.
dopolední v 11 bod. 32 m. a odpolední ve 4 hod.
52 m.; směrem pak k Soloicí v 6 hod. 48 m. ranní,
v 3 hod. 39 m. odpol. a v 6 hod. 38 m. večerní.
Pro dobu trvání národopisné naší výstavy ovšem mluví
se o výhodách zvláštních vlaků. To by bylo ovšem
aspoň něco,- ačkoli od severozápadní dráhy, jejíž
správa je vůbec českým snahám nepříznivá, mnoho
příznivého očekávati nelze. Mluvíme ze zkušenosti a
soudíme, že ještě jsou v čerstvé paměti historie
zvlášních divadelních vlaků a vlaků k jubilejní vý
stavó r. 1891. Tolik prozatím. — Osobní. Notářem
v Rychnově-n. Kn. jmenován byl v tyto doy p. Adolf
Schmied, té doby substitut c. k. notáře v Ústí n. Orl.
Pravideloé -úřadování jeho započne dnem 1. červnů.
Do té doby spravuje c. k. notariát rychnovský sub
stitat p.Čeřovský.—Ve prospěch nešťastných
obětí zemětřesení v Lublani bylo i v Ry
chnově n.'Kn. vydáno provolání, vybízející ke pří
spěvkům na pomoc nešťastným bratřím Slovincům.
Dary ve prospěch těchto sbírají se ve městské úřa
dovně. Že vyzvání nebylo nadarmo a že ukázal 8e
již soucit s nešťastníky, toho důkazem již obnosy
k tomu účela povolené a složené. Občanská záložna
rychnovská věnovala 25 zl. Sbor professorský uspo
řádal mezi členy svého krahu sbírku, jež vynesla 16
zl. 50 kr. Úředníci při c. k. hejtmanství věnovali
10 zl., židovská obec taktéž 10 zl. Další sbírky jed
notlivých korporací, jakož i dary jednotlivců. dokáží
ještě, jak i-v Rychnově jsou vřelé sympatie k bratr
skému národu, jehož hlavní město stíženo bylo po
hromou tak těžkou.

Ze Solnice. Přinesli jsme zprávu o úmrtí p.
Edvarda Suchánka rodáka solnickéhojiž předešle.
K té zprávě podáváme ještě dodatek. Panem Edvar
útem Suchánkem odešel z toboto světa muž zasloužilý.
Vždy přesný a horlivý v obtížnám povolání očitele,
dočekal ae- zasloužilého jubilea. Na řadu let věnova
ných škole v pravdě v „nejčistší lásce a obětavosti“
jak úmrtní oznámení blásalo, dlužno poblížeti s úctou|
Byl také upřímným vlastencem a byť vlastenectví své
nedokazoval hlučně, tož ukazoval je vydatně a tedy
záslužněji mnohými skutky, z nichž vyaírala vědy
láska k vlasti vřelá. Byl ducha vždy šlechetného a
charakter jeho byl jak ze žuly pevný a rázovitý.
V Praze ve kruzích mnohých požíval vážnosti. Při
vědecké.fysiokratické společnosti byl místopředsedou.
Vedle toho byl dlouholetým členem měšťanské besedy
pražské, členem jednoty občanů pražských a při tom

děli dne 5. kvétnu z rána přivezena byla jebo mrtvola
do rodného jebo města, do Solnice, aby zde v rodinné
hrobce byla pohřbena, Polřeb jeho v týž dan odpo

valčíků«, jak to bývá u leckterých pánů zvykem,
prodával obnošený oděv svůj vetešníku, ale tak,
že tento nevěděl, po kom jest. Jednou nesla služka
opět obnošený černý kabát na prodej. Vetešník
prohlédl jej a pak s pokrčenímramen prohodil:
»Všecko je dobře, jen kdyby pán nenosil stále
jeM na levé straně.« 7

»Co tím myslíte?« tázala se udivena služka.
sZe by měl ten pán střídat: se s Árubými

a nositi také na pravé straně, aby vždy oděv ne
byl tsk na levém ramenu ošoupán!«

»Ale co vás napadá. Pán přece nic nenosí
nikdy !a

Ále prosím vás, vždyť to známe,« ušklíbl
se vetešník, »přede mnou není potřeba zapírat,
že váš pán jest jedním z Pompes ds Funebres«.
Chudák vetešník nevěděl, že pohou se černé ka
báty také otřít častým kladením houslí na levé
rameno a nejen nosením mar při pobřbu.

Schiller učil se jako hoch hráti na harfu.
„Starý soused, který rád si každého dobíral, přišel
1 k Scbillerovi a pravilmu: »Hezky, hezky, chla
pečku, už pomalu hraješ jako David, jen že ne
tak krásné.« Schiller však nešel daleko pro od
pověď: «A vy mluvite jako Šalomoun, jen že ge
tak moudřel«

Goethe seděl jednou při skleničce vína
v Jenské vinárničce. Za ním seděla tlupa veselých
studentů, kteří posměchem stíhali Goetheho jim
neznámého, že míchá víno s vodou. Když pili ně
kolikátou skleničku, povstal jeden z nich a při
stoupiv k básníku, otázal se ho, proč hříšné fal
šuje tak dobré víno? Goethe ani jakoby neslyšel,
vytáhl kousek papíru a psal cosi. Pak' zaplativ,
odešel a popsaný lístek nechal na stole. Studenti
vrhli se ovšem na (o ihněd, ale jak se stáhly jich
obličeje, když četli:

Voda sama v němosť vbání,
, na rybách toť důkaz máme,

v blouposť zase víno samé,
jak to vidět na vás; páni,
že však moudrým jmín chci býti,
s vodou víno budu píti.

ledne byl projevem aážnostii ze strany obecenstva
soluického k semšelémuzasloužilémuučiteli a rodáku.
Průvodu oúčasťuila se Šbolní mládež vedena učitel
stvem, sbor hasičů, členové obeeního .zastapitelstva,
příbuzní a dlouhá řada účastníků zhjména ze Solnice.
Církevní obřady vykomel a kondukt vedl místní du
chovní správce dp. Ferd. Bleeba, č. děkan js tsgistonce
faráře 'ze Skuhrova a místníhokaplaza. — Půde
rodného města je 'tedy odpočinkem posledním muži,

jenž činností svom a prací,v povolání neupavnou 8
ušlechtilou blahé upomínky muže zasloužilého a obě
tavého: si získal. Nechť odpočívá v pokoji a vděčné
památce! — Dary pro chudé. Upříležitosti úmrtí
a pohřbu pí. Anny Trejtnarové z Klečková ©Skuhrova
věnovali ne místě věnců na rakev pan Josef Porkert,
nájemce Ráženiny hati ve Skuhrově Ó sl. chudým ze
Skobrova a -pan VilémLerch, torárník.v Kvasinách

"15 zl. chudým -z kolatary-skubrovské. Penízety ode+
vsdány farnímu úřado ve Skahravě k rozdělení,

Z Hrdnova. Due 26. dubasa zavítal vrohní
pastýř díecose -do našeho města Hronova, abysde
udílel svátost av. biřmování. Přijel o 7. hod.ráno
směrem od Police. Ve městě vlály. prapory. UÚví.
tati vyšla sl. městská -rada, epolek-vateránský a
hasičský, sv. Josefská jednota zdejší se odraže
nými jednotami sr. Jaaskou -v Rakefsíku, av.
Váeslávskou“ ve Vel.: Poříčí a av. Josefskou ve
Vel. Dřevíči v bojaéur počtu. .:U. brány očekávali
Jeho biskůpškou Milost vp. děkaa, veleb. pán,
městská rada aveliký zástup. Pe vítací řečívdp.
děkana přistoupilak Jeho: biskap. Milosti dra
žička a podala mu krásnou kytici. Spolky tvořily
odbrány až kn faře špalír. Kásámím,jež potom
měl ndp. biskap v.chrámu Páně, :získal 6i rázem
myslí všech. Nemůžemeutajiti, še rozaášenybyly
při tom rozličné nepravdivé pověsti, na něž mají.
hlavní podíl ovšem naše „svobodomyslné“ listy.
Pomlavy ty věak na lid neměly: účinku. Druh
den přijaty ndp: biskupem deputace katolických,
spolků již jmenovaných-v aadienci; ndp. biskap
s pšmi blahosklonně rosmlouval a na konec udě
Miljim sv: požehnání.——Za laskavýdar.10zla
týchkaždému spolku „B náboženské d zábavné

knihy vsdávají jmenované „spolky srdečné „Zaůh!“1 5.. .
. Z Chrudimi..Dne 34..m.,m. ukončen byl
Školní rok na pokračovací škole průmyslové za
přítomoosti zástupců živnouvíků, c. k. mist. rady
p. Šafaříka, vdp. arciděk., Waltra, purkmistra
Klimeše, m. rad. pp. Schůtze, dra. Sýkory, dra.
Figare a jiných čelnějších osobností. — Dne 30.
m. m. započala obvyklá májová pobožnostv klá
šterním chrámu Páně, —. Zdejší pracující třídy
obyvatelstva stěžují si, zvlášté v některých částech

„města, na nouzi o vodu. Po dlouhotrvající zimě,
„jež měla patrně i -účinek na jinak vydatné pra
meny kočské, jevila se u pramenů ochablost a
musela voda ve městě do vodovodů .rozváděná,
býti uzavřena vědy na noc. Nyní zůstává voda
nekdy až do půl-g;hod. ráno uzavřena s dělníci,
kteří musí již. před: 6. bod. vařiti, opomenou-li si
večer vodu přicbystati, nemohou ji ráno dostati. —
Zdejší poštu dovede sice nezachovávati rovno
právnost v řečích (máť jak na nápisu hlavním
na budově, tak -na schránce poštovní napřed
němčinu), o pohodlí obecenstva se tak příliš pestará.
Poukážeme pro dnes pouze na schránky na 'psaní,
jichi. jest až. směšné skrovný. početv celém městě
a tyto jsou tak nepoměrně rozděleny, že na
Novém Městě není schránka jediná, na Kateřině
pak, tušíme, pouze jedna.-Jak příjde k tomu oby
vatelstvo dotyčných částí měste, když má běžet
s každým kor. lístkem téměřčtvrt bodiny' cesty:

Že Blatinan u Chrudimi. Kdo navětívil
u příležitosti zemoké jubilejní výstavy výstavu ovoc
nářskou, dojista podivil se a potěšil nad rozmani

"tými draby překrásného ovoce, ješ uzráti může pod
nebem naší požebnané vlasti, —. Jak dobře činí jed

"notlivci i obce, jestliže zabrady, cesty a pole svá
osasují stromy, pokud možná zvláště stromy ovoc
nými! Stromy v obci, na zahradách, mezi staveními
jsou ochranou při vzniklém požáru, aby se nerozátřil.
Ovoce nejen zdravé jest, nýbrž i v domácnosti
mnoho se jim zabradí a je-li ho více, poskytuje |
pěkný peněžitý výtěžek. To'by dosvěděiti mobly obce,
kde pamatováno bylo na to, zakládati obecní sady,
ješ nyní po letech poskytají jim značný užitek, z ně
hož hraditi so mohou obecní potřeby aneb 860 jiné
prospěšné věci poříditi, Tak bych mobl znejblížšího
okolí uvésti Žamberk, kde pěkný obecní sad jablo
šový, Končí, kde obecní třešňovka hojně odměňují
péči o ovocné stromoví. I v obci naší se v tom smě
ru mnoho vykonalo. Již před lety založena půvabná
obecní třešňovka, místa pro Ovocné stromoví nepří
bodná osázeua modříny a břízami a letošního roku
opět rozsáblá pastvina utromovím ovoce červeného a
trrdého pečlivě jest vysázena. Tak při malé obci na
chází se tu zapomenutý koutek, ta holá stráň, tu
neužitečná pastvina, která by stromovím zužitkováne
i okrášlena býti mohla. V tom ohledu mují okrašlo
vací spolky, jež na našém českém východě vznikly a
vznikají, velmi vděčnou úlohu. Vapomínám na chra
litebné snahy okrašlovucího spolku v nedalekém Hro
chovu Týnci, který založil tak krásné stromořadí
třešňové, a jak vydatně činí se okrašlovací: spolek

jsme v posledním
čísle „Obnovy.“ I u nás zvláště přičiněním pana sta
rosty Josefa Holuba učiněn již počátek se založením
vpolka okrašlovacího a mám sa to, fe snahy jaho

výsledkem, poměry 3potkají se s dobrým
tea spolekjsse zdo velicepříznivéa poleZ
baz rozsáhlé a vděčné.—Péčí téhož pana

nazde sbírkapre n tmou Lablsk, vy
neslapoměrnéznačnývýtěšek 75 sl. Pán Bůh od
plat všem, kteří hnuti milozrdenstvím,přispělik toma
břivnou svou! . .

Z Hořic. (Dary Sioviocům. Nové přelíčení
proti Jos. Teuchmanovi.) Obec Hořickávěnovala
50 sl, r. m. ubohým Lublaňstým, zemětřesením
postíženým. Černá beseda sebrala mezi sebou
40 zl. — Nové přelíčení proti známému Josefu
Tauchmannovi, stanoveno jest u c. k. krajského
soudu v Jičíně na den 10.května; tedy není ještě
propuštěn, jak Hořický list do světa hlásal.

Z Vřešťova u Hořic. (Veselou episodiku)
sažíli zde v moděli, dne Ď. t. m. na své agitační
cestě dr. Bara z Prahy a dr. Klikas Hořic.Odbý
vala se zde totiž odpoledne veřejná schůse, k níž
oba jmenovaní byli pozvání jsko hlavní řadních. Pro
vázení hbořickými „Sokoly“ přibyli o půl 8. hod:
odpol. do vosalce, kdež byli uvítáémivířivými zvuky
badby, několika hasiči, neúplným obecním sastepis
telstvem a hloečkem místních občané. Obligátnídru
žičky tentokráte scházely, sa to objevily se "náhle
dvě cikánky, jež vedly na řetěau obrovského buňáče,
který řvaním tvým ku řečem oboď páuů hostů delší
dobů přizvakoval. Teprve kdyš se jeho souhlas stá
vel příliš blasitým, vyprovodil jej obecní strážník
i 6 jeho průvodkyáěmí s obce. Do řed „Prouclah
Ivá“ přibyl tedy také ještě řvoucí medvěd. Jiná „pří
hoda stala se basičům, kteří mermomocí chtěli vy
moci vydání praporu, pročež deputace hasičů přibla
do farní badovy, kde tvrdila, že prý chce jíti s pra“
porem. na ovičení; dp. farář 'svoAl poslése k ode
vzdání praporo, u.níměpak hasiči člíse cviélt —
v děláníparády"při uvítání bořickýchradikálů..

i|;

Věelinos. 
-., Před lácejte se v čás, rozšiřujtelist náš

mezi známými: :
Revoluce vypukla v Praze. Opravdu ho

tová revolace,ale jen napp A není divu,vždyť otřásají se pojednou ařeká křesla těch,

vládce, poručníkya tyrany veřejného mínění če
ského. Novinářskávelmoc pražská £ nenadání vidí
tlačiti se do popředívelkého spolabojorníka a 804
peře zároveň: po řadu let jen se o tom mluvilo,
různí výtečníbi nestačili zapínati kapsy, aby ne
maseli dáti groš na podnik, po němž toužili, u
tady najednou podnikavý tiskař sám začne vydá
vati denník „České Noviny“. Odtud ten šrum a
štarm, údtad to klání a porubání, brojení a zbro
jení, při čemž z redakcí mladočeských atřílí se
také protinovému listu mladočeskému. Nový ter
denník bude naším odpůrcem, ale to nám něva
dilo, abychom uvítali jej slušněji, než učinilý to
leokteré listy mladočeské, do nichž nejvíce pomluv
dostalo se z ovzduší „Národních listů“. Tam ovšem
mají z nového zápasníka vítr největší, vždyť to
pro baťušky z Mariánské ulice znamená konec
dlouholetého samovládí, konec nesnesitelné často
hrůzovlády. Jaká mizerie u nás byla po čas tohotó
vrchnostenského vladaření „Nár. listů“, to +Hianě
popsa! mnačtyřech stranách realistický „Čas“,
který dopodrobna vylíčil, jak „Nár. listy“ svým
čtenářům místo zdravé stravy podávají ponejvíce
jen odpadky. „Čas“ píše mezi jiným: „Nár. listy“
sytí čtenářstvo jen nejvyčichlejšími alivkami běžné
politiky a vlastně otřelou 1, která se z mich
stěhuje na schůze politické. i některých mla
dých politiků nerozeznáš od úvodních článků jé
jich. Jsou i listy cizí, ta př. některé vídeňské,
které výlačně pěstují politiku. Ale jak jsou ve
deny! Slomží určité straně a tlumočí vybraněné
zásady od článku až do poslednílokálky. Tyto
zásady drží list. Naše „Nár. listy“ však nemají
určitého a nezviklaného stano ani k stěžej

ným pojmům českéhoprogramu. Dejte jím jemotásku, jak si představují české státní právo
uskutečněno, zdali bez Němců či po vyrovnání
s nimi, avidíte, jak se budou kroutit. Ostatně není
tomu tak dárno, co chef jejich dr. Jal. (Grégr
v polemice s Lamanským vykrajoval kus uzavře
ného území. Než ony nedovedou ani k složitějším
otázkám denním zaujmouti pevného stanoviska.
„Písně otroka“ vykřikly a — zapřely. 81. Pospí
Šilovu pozvedly na trůn avětové umělkyně a již
ji mrekají pomocí — pí. Sklenářové. Nejhorší zma
tek působí právě to, že z 20 redaktorů každ

píše, jak choe. Úvodník jde hat, feuilleton čibý,okálka hat, literatura čiby, tak že v labyrintu je
jich zásad poctivá duše se nevyzná. Kdyby aspoň
při takovéto rosháranosti o vefejných událostech
referovaly nestranně a pořádně. Na to už bylo
pesčíslněkrát ukázáno, že řeči odpůrců našich
zbytečně umlčují neb komolí. Čtenáři, kteří jen
„Nár. listy“ čtou, nikdy si nedovedou učinit po
jem, co n lé nám vytýka'í. Což teprve poli
tické přehledy! Jen třeba vzíti dorukou 'odpoled=
ník N. Fr, Presse, co tam je zpráv ze všech dílů
ověta zajímavých, byť s nimi redakce nakládale
tendeněně! Přehledy našeho mladočeského orgána
jsou pod kritikou; při veškerém jejich rusofilství
i otomRusku o čtenářvíce se doví 20
svých listů nežli Čech znich. Neníúčelemoaším



dnes bromaditi ny Saad uštoboami Demltak. potřeba. Kdo „Nár. listy“ bedlivěji
Štea takéjinélisty,ví tovšejekomy.Anis tou
insertní jejich politikou nelze né spřátelit Aspoň
v našich očích neplatí výklad, že insertní část li
stu jest obchodní s že praviče (redakce)není zod
porědna za to, co dělá levice (administrace).Když
se německé firmy svou k inserování německými
oběžníky a při tou 2 chloubou, že úspěch insertů

za iřaje největší oblíbenoat „Nár. listů“ v českémlidu — takový obchod není dovolen. Když se in

ore bledají českédívkyP Danínámeckéhoivadla—>tyglsnvá.věguzáží. (Vis „Nár. laty“dne
3. ledna 1896). Poltládaji-li se někde takové věci
za maličkosti, my -jieh mnopokládámo“.

Básník poslancem. Je po demogstraci,
básník Svat. Čech byl dne 4. t. m. zvolenZa po
alanca do říšaké rady. A codál se stane? Docela
nic, leda že bade mová volba, neboť dne 8. £. m.
jiě-00Sw-Česb-maadéta zadal.Celá-„demonstrace“
byla tedy jen směšnů-smmutnou komedií, kterou
řízeé posoudil mladočeský list „Česká Stráš“,

ješ píše mimo jiné: „Twrdime a jistotou, že Bv.
Čech ua mandát nestačí. Arci, vedení stranymla
dočeské, které rozděluje nsendáty jako lírance hod
ným, nehodným, plným i.prázdným, je jinébu ná
zora o výsnamu mandátu. My však jame přesvěd
čeni, že Čech bude jako poslanec na říšské radě
úplné bezvýznamný. Osebně samotářský, tichý,

plachý, nevýmlavný,a nyní nevyzbrojený,jako-člověk úplně se různí básníka co do vystou
pení, Čech bude ve vídehské sněmovné ss týden
sklíčen, vyvrtnut ze svého pravého místa, bude za

mezi němé, mezi hlasovací aparáty, meri pouhé
aparáty, mezi pouhé cifry, Protest tak skvěle na
Atrojosý pukne za týden jako bublina, až se ve
Vídni pozná če a revolučního Iva „Písní otroka“
„se vyklube na poslaneckých lavicích tichoučký,
krotký a zaleklý beránek... Oršem někteřívůd
ové otroků reptají a plají ae udiveně, 00 vlastně
bude svatoplak Čech dělatv parlameatě, když
není — pokud známo — žádný politik? Ale ná
mitka ta, Étorá ovšem se po otrocku mezi vůdci
-otroků pouze šeptá, hodí se pod aízký stůl otroků
a velký básník otroků zmusí se otrocky podvolit
otrocké „demonstraci |“ On sice o sobě ví, že není
„povabou drabu Viktora Huga neb Bjčrnsona atd.,
kteří vedle svého Lásniotví byli a jsou zároveň
praktickými vůdci v pravémsmysla slova. Oo ví
také, že jako člen mladočeskéhokluby na říšské
radě nebude již smět pěti písně otroků, nýbrž je
dom kaditelné chvalozpěvy. Ou ví konečně, že
bude ve Vídní mařit drahý čas, který může jako
pravý talent báusický pro český plodněji
zužitkovati. To všechno Svatoplnak Čechví, sle —

jelo. pěvec otroků posloohnouj-otroskyi

vůli , kdo jeho odl ani nečetli—on musí m A Rtřkovt? Vídně! | Opskujemě:
UbebL.běsník, jak je- aci v té blebokéjeko

duši, S T že vůdoovéotroků (ovšemže naprostě žádníSpartakové l), kteři urísto tahů vá
lečných vyrábějí do zásoby politické boty, zneužili
ducha jeho ke prázdné demonstraci! Tak velký a

Poe tak nepochopovaný básník! Ale jaký div,dyž to pěvec —otroků i“ — Takhle paál mlado
český list po volbě — dnes, kdy By.. otro
ckou „demonstrací“ pokrdl, mohou se před úím
zase jiné mladočeské listy-otrocky plažíti.

Sněmovní kandidatury. „Jizeran“píše:
„Professor dr. J. Kvíčala, rodák Mnichovo-hra
dištský, vystoupí, jak sč 4"jistých míst dovídáme,
<O samostatný kandidátsprostředkující mezi Mla
dočechy a Staročechy do' voleb na zemský sněm
království českého a za skupina měst Turnov,

Mnichovo Hradiště P pd u Besděze.. Vítáme
kandidutora pana profi "Kvíčalys opravdovýmpotěšením, an budeme pásinaee velmi roz
žafhéhoa zkošeného.“ o.

, „2 Praby se nám oznamuje: Ve méstské sku
páně Kolin-Poděbrady má býti kandidován žílský
poslanec cís rada dr. Jos. Fořt, tajemník praž
ské obchodní komory.

- Podobnýchsamostatných kandidatův,js
ko má býti kandidatura prot. dra. Kvíčaly, má
se vyskyteouti více, ale lze za to míti, že každá
Z nich byla by odvážnou hrou, kdyby 2 té či oné
strany postaven byl kandidát oficielní. =

Po očokávaném vzdání se mandátu Srato
plakem Čechem mluví se ve skupině karlínsko
českobrodské, aby na místě jeho srolen byl zde
říšeký m neem v posledních politických pro
cesech „Národních Listů“ na 4 měsíce do vězení
odsouzený člen jejich rodakce, žurnalista p. Josef
Pachmayer. Když se jiš mají provádětjusta
menty, tedy volba tato byla by nejhumanější.
Své doby uvězněný tehdy žurnalista p. dr. Eduard
Grégr dostal se na svobodutaké zvolenímza pu
alance ve skupině ledečské.

Ve městské volební skupině kralohradecké
chtějí někteří, aby zs kandidáta prohlášen
adv. dr. J. Ulrich, starosta v Hradci Král Ve
venkovských obelob okresu Králové DvůrJaroměř
proslýchá se, že místo dosavadního posl. J. Čer

Běh Jednoty pro spíše byl byAe přolsnda|p. jednoty pro severových. „p dj
roš x Čáslavek. ; V

Ve městské skupině rychnovské agitují sta

počeší předáci pro bývaléhopuritmistra pražského,

Za veakorské obce okresu čáslavského hodlá
místodra. B. Pacákakandidovatip. V.Havelka
z Přibyslavi.

světoSté narozeniny P. J.
známého slavisty českého, připadají na den 13.£.m.
K oslavě dne. tohoto chystá se v zemích českých
řada projevů, v Praze pořádají Královaká česká spo
lečnost nauk, společnost muzea království českého
a česká akademie císaře Frant. Jos. pro vědy,

bade přednesena kantáta od J. Vrchlického a K.
Beadia, načež presidialní proalovení učiní vládní
rada V. V. Tomek, o vědecké činnosti P. J. Ša
faříka pojedná prof. Ant. Trublář. Slavnost tato
konati se bude dne 12. t. m. dop. v mušejním
pantheonu. Bode tedy vášně vzpomenuto památky
znamenitého Slováka, jenš se sta) jedním se 34a
kladatelů naší slavistiky a proslul zejmena velkými
spisy „Slovanské starožitaosti“ a „Slovanský ná
rodopis“. Jsou to první velká díla o nejstarších
dějinách Slovanů a sídlech i nářečích Slovanstva
nynějšího. Nemalé záslahy sjednal ai Šafařík také
jako vydavatel starých památek, vd nébo pochází
zvláště první správné vydání životopisů av. Cyrilla
a Methoděje, nejstarších to děl slovanské litera
tary vůbec. O českou řeč a literaturu má Šafařík
zásluhy rovněž zoačné isluší věru litovati, že
veikému učene: tomuto nebylo přáno působiti za
poměrů příznivějších než byly ty, za kterých žil
a do smrti neúnavně pracoval. Jako česká věda
má v Šafaříkovi jednobo z hlavních zakladatelů,

kteří sté narozeniny velkého učence toho v těchto

votopisu P. J. Šafaříka začíná v „Osvětě“ uve
řejňovati známý učenec dr. K. Jireček. — Ve aslo
veoském Tarč Sv. Martině pořádá se. dne 12.
t. m. beseda, přiníá předneseno bude několik vy-.
braných čísel zpěvných a přednáška o životě P.
J. Safaříka. :

Tisková kancelář, již prý dle různých
časopiseckých blasů zřídil výkonný výbor národní

ač byl i řiditel její jmenován. Kanceláře podobné
jestu nás nejvyššípotřeba. Vádyťi listy nehlá
sící se pod prapor svobodomyslný: rády by po
užily její věcných, pokroku národa a jeho dobře
bytí prospéšných zpráv a proto se toho obecně

pilo se dosud ke skutkům.
Účastenství venkova při národopisné

výstavě. Píše se nám z venkova: Valem již blíží

Že očekává se a počítá se také na četné účastenství
venkova v době její trvání, to vyznívá téměř z kaž
dého projevu, jenž z Prahy ©výstavě na venek zalétá:
Mícíme však, že třeba by bylo rozeslati za tím úče
lem po celém venkově více oznámení, než-li jak se
to dosud po venkové děje. Po městech viděti je lsé
v každém bostinci — po venkově třeba v dědinách
četně obyvatelů čítajících míhlo se ledva tu a tam
jedno!

kov sabloudí jen tak někdy to netilustrované. | Ale
ovšem v tomto obleda nebudiž to bráno za' výtku,
sú posýlají se jen ta jednodochá oznámení, ale ať se

Jedná se nám o zdar,
jedná se o důkaz, jak naše národopisná výstava 'se
ve vrstvy národa všeobecné vžil a tu za tou příči
nos třeba učiniti vše možné. V každé obci je dosti
inteligentních vlasteuců, kteří rádi postarají se o vše
obecné rozšíření tohoto oznámení a budou bdítí, aby

jsou podle daných tu a tam okolností dosavadních;
ktoré by v zájmu toho, co má mysle všech Čechů
letos sabývati, neměly trvatí nikterak dlosho.

Sebe žen. O vášném a starém
tomto předmětu podal mladý italský psycholog.
žák Cesara Lombrosa, V. Ferrero několik po
soruhodných dát ve článku avořejněném anglicky.
Sebevražda jest u pohlaví ženského mnohem řídčí
nežli u mužského. Pětkráte tolik mužů hyne sebe
vraždou, co žen. A tento poměr je nápádný ve
všech zemích Evropy a je tu všude téměř týž.
Co se týká jednotlivých příčin sebevraždy, po
zorováno však, že nešťastná láska mnobem častéjí

nadějné lásky usmrtí se dvakráte až třikráte tolik
žen, co mužů. Od tohoto všeobecného pravidla
jsou však dvě vyjímky: Franciea Prusko. Ve Francii
připadá na 100 případů samovraždy mužů 15%
z nešťastné lásky, kdežto ze 100 žen tu volí smrť
z téže příčioy jenom 13“/, žen. Rovněžv Prusku
častěji muž zabíjí se.z nešťastné lásky, nežli žena
(139, mužů a 8*/, žen sebevraždou zhynuvších).
Pokud se týče Francie, jsou tu statistické číslice
tyto. Mezi 50 manžely a 41 ovdovělými, kteří se
usmrtili proto, že drub nebo družka opustila je
nebo zemřela, nalezáme jen 14 žen, které nemohly
přežíti žal nad smrtí nebo zradou choté. Statistika

Oprava. Po vyjádření sestrany úplně kom
petentní koostatujeme, že v Uředaím listě pro
c. k. okresní hejtmanství v Hradci Král. ze dne
27. dubna byla na str. 69. jen nedopatřením uve
dena slova: sku dni Marka«, správně mělo zníti
sku dai sv. Maskas.

Ze soudní síně.
(Porota v Hradoi Králové.)

-Letošní drahé porotní sezení u krajského soudu
© Hradci Kr. trvalo od ©. do 10. krětaa. Celkem líčeno
sedm trestních činů, jež byly bes valnější zajímavosti s
proto 60oprůběhu porotního sezení můžeme zmíniti krátce.

Pro velezrádu konalo se dne 6.t. m. dop. líčení
se dvěme obžalovanými. Zločinu toho dopustili se zpívá
ním písně „Radý prapor“ J. Skřivan, 16letý zlatnický
pomocníka LibněuFraAy.aB. Šťastný, 16letýmalířský
pomocník z irupína:-r: Chrediai, teato. byl obžalován
také pro přečih spronefáření, poněradě před odchodem
2 Prahy odcizit.dra svrchniky a.9 párů bačkor. Obža
Jovaní odjeli Jomi:v. prosinci z Prahy společně do Velkého
Oseku, odkud -čli:pěšky přes. Kolín a Kutnou Horu do
Chradimi. Cestcu zpívali opětovně píseň „Rudý prapor“,
kterou si pak „Šfastnýv Chrudimi opsal. Nato so oba

rosečli ; Šťastný odebral. se do Prostějova, Skřivan do
Jaroměře, kde-ve stavupodnapilém -byl zatčen, přičemž
vypravoval,že jest členem „Omladiny“ a že vi ještě ve
vězenísaspívá „Radý prapor.“ Strážník J. Pinkas nalez]
pak a obž. Skřivana. zápisník, v němž bylo více závad
ných písní a stanovy tajného anarchistického spolku
„Matitel,“ ješ si Skřivan nepsal dle vzoru v ruském ro
mánu „Sibítské hroby“;, spolek tento měl pobuřorati nes
majstné třídy České, pozšiřovati zakázano časopisy a
prováděti nezákonné agitace. Ale stanovy tyto. byly
v zápisníku přeškrtány, opolek dle všeho vůbec nebyl
ajísen, prodoň na Skřivana v této záležitosti nebyla ža
lobavznesena.|- . 1 M

Při přelíčení, jež bylo prohlášeno za tajné, přiznali
se obe obžalovaní k-trestyým činům; Skřivanse vymlou
val, že se mu při písni „Budý prapor“ líbila její nota a
če nevěděl, še pístů a je zakázána, Štastný věsk do
svědčil opal: toho, O výtržnosti obž. Bkřivane v Jaroměři
vypovídsli svědkové Jx Binkas, pol. strášník a J. Jahoda,
soudní sluha z Jaromáře.. Po. bečích.veř. čaloboe,subst.
P. Kuttelwasuhra, jenž poukásal k, nebezpečí hnutí eoci
alistického i anarchistického, a obhajce dra. Czarby od
pověděliporotci,k, daným otázkám tekto: 1. je-li obž.
Skř.van vinen, ča zpíváním písně „Rudý prapoř“ vyzýval
k činům, jim ě by se ppůsobila vzpoura — 10 hlasy ano,
2 ne; %. je-li Šézstný vimen předinem krádeše — jedn>
hlasně ano; 3. je-li ný vinen jako Skřivan spfváním

Hon „Rudýp apor“ -- 10 hlasy ano, 2 ne 4. jeslifastaý vinen tím, še, si dal píseň tu před více lidmi
nediktovati — 9hlasy ano, 3 ne. Po poradě souda vy
nesen rozsudek, jímž J. Skbivan uzmen vinným sloči

těžkého žaláře, B. Šťastný uznán vinným přečinem

„: Přečin proti veřejnému pokaji a řádubyldne
6. t. m.odp. předmětemlíčení proti bývalému starostovi
v Jaroměři, p. K. Lánskému Uičenítomuto předsedal
rada z. s. p. Prokech. Uvedený přečin kladen obž. Lán

ským radám vM1. Boleslavi a Jičíně dopis, v němž st.
zastupitelstvo spatřovalu nepřátelské smýšlení ke správě
vojenské a popuzování k nenávisti oproti ní.
: Obž. Lánský uvedl na svou obranu, če dotyčný
dopis mál býti póusé' k informaci v sáležitostě stavby

hospodářské, ježt > obec jaroměřská mů 230 tisíc dluhů,
tak se stanoviska národního. Obž. nechtěl popurovati
proti vojenské správě, nýbrá jen předejíti tomu, aby to
e Jaroměřinedopadlo jako v Josefové, kde za účastenství

rou pak obec musela plevzíti. Obž. uvádí dále případy,

dobných případech vypravuje také svědek p. Jos. Anýž,
red. „Nár. listů“ -a ŠJ.Kratochvíl, rólaík z Jezbin; tento
stěžuje si také na škody, jež na polích povatávají při
vojenských. evjčeních Dále čteno někol'k protokolů, nas
češ .po. keči „veřejného žalobce p. Hoffmanna a obbajce:
dra. Hellera, jenž toužil po šetrnosti vojenských kruhů
k české nhrodaosti, odpověděli porotci k otázce, je li obš.
Lánský Viben tim, že smíněným dopisem hledél popu
diti proti 'správě vojenské -—jednohlasně ne. Následkem
tobo byl p. Lánský aprošténobž loby a uznán za nevinna.

Pro zavraždění dítěte stála dne 7. t. m. dop.
před porotouMarieDolešalova. 26letá služkaz Plos
tiště. Obě. měla již dřive tři nemanželské děti, « nichž
jedno semřelo, letos 14. března čtvrté novorozené dítě
hned po porodu zakopala ve stodole u J. Komárka
v Plotiští, kdež sloužila. Při pytvání mrtvoly shledali
sna!ci, že dítě narodilo se živé a že bylo násilně udušeno.

Obžalovaná přiznává se ke trestnímu činu, jehož
ee prý dopustila se střecha před matkou a nevlastním
otcem. Svědkové por. babička M Bednářová, MUDr. Tichý,
obv. lékař, Fr. Šimák, pol. strážník z Plotiště a četn.
váv. J. Povondrapotvrzují, že obž spolátku vše popírala
a teprve po třech nedělích se přiznali. Když byla dána
porotcům otázks, je ti obš. Doležalova vinnou usmrcením
děcks, promluvil obhrjce dr. Št. Fischer ve prospěch
obžalované, jež ee chtěla uchrániti světské hanby, vra
šedného. úmyslu věák neměla: obž. jsví lítost a proto
obhajce žádá za soucit s ní. Po další řeči ut. zástupce
p. Rindy a po resumé presidenta p. Voadráčka odpovědělí
perotci k uvedené ot:sce jsdnohlaeně ano. | Vzbledem
k několika polehčnjícím okolnostem odsouzena obž. M.
Doležalovado těžkého žaláře ns čtyři roky.

Po pětadvaceti letech dostsi se dne 8. t. m.
před zdejší porotu spor o půjčku 600 sl. při stavvě že
lezoiční tratě u Hlinska. Jak 6e na koneo ukázalo, byl
do sporu toho scela nevinně zapleten vrchní geomefr p.
H..Fiela, jenž na základě nespolehlivých vypovědí uč
kterých svědků byl obriněn s křivé přísahy. Pan H.
Fiala súčastnil se totiž v r. 1870. stevby uvedené tratě
a Fr. Navrátilem z Bysthoe a Fr. Šulcem aTrb. Ka
menice; lito dva najali ci čásť stavby na společný účet,
kdežto p. Fiala řídil jen technické práce. Fr. Navrátil
vypůjčil sí jednou 600 sl. od své dcery A. Kudrakové,
která pak tvrdila, še peníze půjšila všem | dohro
medy a že peníze přijel p. Fials jako rástapoe všech.
Opak toho stvrdil přísožně jak Fr. Šulotek H. Fisle,ale
následkem několika výpovědí byli přece oba vyšetřování
pro khvou přísehu, na p. Fislu docela vznesema žsloba
pro sločin podvoda.

Obž. H. Fiala neshledává se vinným, neboť měl
nad najetou tratí jen technický dosor. Fr. Navrátil



vrátí), Fr. Hošek a Ant. Hrdá, u jichž výpovědí bylonápadno,šesivělohnístejněpamatovali,jak6000před
25 letysběhlopři půjóce 600 sl.; tvrdili, že všichnitěí

Prestá vražda bylepředmětemlíčení dne.9.-1
m. Předporotou stál SilotýtruhlářskýpomocníkM.Jo
dess Boskovau Nemilprozavražděnísvéhobývalého
mistraFr. HolsbáchrazeSlavíkovau'Náchoda.Dlevý

obšalovanéhoolalose topro uraleaíjebooti.
sběcber totiž mařkl Jodase = krádeže hodinek, mimo

to neshodli 60mesi sebonpro made, to a jinéokolností
poboatily Jedasetak, še al koupilpistoli domnělevúmyslu
oobovražedném, skutečně však místo sebe zastřelil dae
6. dubna na návsi v Slovíkové Holsběchra. Obž. udává,
žeobtěl Holsběchrajen
de s, krátkoskonal; po
se prý obtěl utopit, byl
uHrosovazatčen. Svědkovémluví v neprospěch
loraného,jenž byl poslednídobou +préci nedbelý apívalkořalku.Pořečist.zást.p.Hoffeanaeobhájcedr
Helleraodpověděliporotci na danéjim otázky
tak, še byl obšal. usnán vímným vraždy prostéa
odsoazenbyl k smrti.

Pro žhářstvístáladne 10.Lm.
MarieHánlova, 28jetá elaška zDloshélů, ktcd dle
obžaloby zepálíla dne 4. března ze mety
HamerskéhovProvozí.Přizatčení udele,že ji k
naved!čeledínG.Kříž,oožukázalosenepravdvým.Proto
mimo čžbářetvídalována je M.Házlova také pro
utrhánínaoti.Vechvíli,koytotočíslosetiskne,sahajuje00teprvelíčení.
Králové,

Nejnovější zprávy.
Dr. Jos. ikající politík mo

ravský, semařelnáhle ve věku 56 let v Ub.Hradištidne 7.t. m.vnoci.Pobar. Pražákovia ryt. Šro
movi byl dr. Fanderlík nejčinnějším a nejčelnějším
zástupcem českého lidu na Moravě, jenž jak na sněmu
moravském, tak na říšské radě po dlouhou řada let
platně působil pro zájmy české. Zemakým poslancem
byl od r. 1871, ma říšské radě od r. 1873.

Navýstavu!Zvláštnívlakknávštěvě
národopisné výstavy českoslovanské v Praze po
řádaný odborem „Klabu českých taristů v Hradci
Král. za účastenství zastupitelstva král. věn. mě
sta Hradce Králové vyjede s nádraží Hradce Kr.
dne 23. května o 5. hod. ranní a přijede doPrahy
o 8. hod. 43 m. dopol. Pro tento vlak vydávati
se budou lístky zpáteční o pětidenní platnosti
v těchto cenách: k IMI. třídy za al 2.20, lí
stek II. tř. za zl. 4.40. Mimo to připlatiti jest na
každý lístek 15 kr. na výlohy režje. Za dítky do
skončeného útého roku, jež na klíně se chovají,
netřeba platiti; za dvě dítky od 4 do 10 roků
platí se celý lístek pro tento vlak vydávaný, za
jedno dítko od 4 do 10 roků platí se poloviční
lístek obyčejného vlaku. Jízdu zpátečnínastoupiti
možno kterýmkoli jiným vlakem (vyjímaje rych
líky) do 27. května t r. do 12. od noční. Při

Blábky úřasníkůpřá nejdéle do 20. květnar. inclusive pan B. E. Tolm i
vHradeiKrál,+ S rá
káztu, jež se dne 21. a 22. května za jízdní
lístky vymění (pro venkovské účastníky po pří
padě před odjezdem vlaku). Ti účastníci, kteří
chtějí ae vrátiti týž den (38. května) vlakem od
jíždějícím z Prahy o 11 hb.6 m. večer a přijíždě
jíelm o 2 h. 58 m. do Hradce Král., oznamtežto
hned při kompi poukázek, aby se při návrata

bem m jr pro nastal: M nedostatekvozůVarovati mohlo. tento zahajuje řadu
hromadných návštěv výstavy národopisné, maje
býti příkladem a povzbuzením ostatním městům
v hách a na Moravě. Jest tudíž si přáti, aby
každý, komu to poměry jen poněkud dovotují,
vlakem tímto společné návštěvy výstavy národo
pisné. ktorá avétu ukázati má, co národ český
vlastní silou dovede, se nůčastníl. Hromadnonu
návštěvou tou vtiskne se výstavištidne 23. května

ráz dne královéhradeckého; přičiňme se proto
všickni z Hradce Králové i okolí, aby den tento
Pro nás i výstavu naši dopadl co nejčestněji na
DS důkaz, že dovedeme si vážit samostatné práce
České a tím i sebe samých.

Z Vys. Mýta. (Okresníhospodářskáa prů
myslová výstava ve Vys.Mýtě.) K výstavě této,
která pořádána bude od 3:. srpoa do 8. září 1895,
přihlásilo se až dosud přes 150 vystavovatelů.
Dalšípřibláškydo průmyslové výstavy se
přijímajído polovice května, ostatní pak
do konce května a buďtež adresovány na
sVýstavaí výbore ve Vysokém Mýtě.
Pokud místo stačí přijímány budou též přihlášky
vystavovatelů i s jiných okresů; výbor výstavní
ponechává si však na výli rozhodovati o jejich
přijmutí. Pro výstavu astenoveno jest místo na
bývalé vojenské jizdárné podél Jízdecké ulice,
proti hotelu p. Koláška, jež k účeli tomu již se
upravuje, zejména věsk pilně pracuje se na od
dělení pro zahradnictví, v němž vysazují +0stromky

konírny upravují se pro výstavu koňského a ho
vězího dobytka a drobného zvířectva.Pro výstavu
malého průmyslu propůjčenybudou místnosti
ve školách chlapecké obec. a dívčí měšťanské.

Rušení náboženství dopastilse dělníkFr.
Desenský s Mitrova pohoršlivými projevy, ješ učinil
dne 1. t. m. v bostinci Fr. Sedláka v Třebechovi
cích. Týž Desenský, jenž je zaámým přívržencem
strany sociálně-demokratické, je vyšetřován pro po
škosení kaplena pozemku al. H. Hrubémezi Tře
bechovicemí a Bědoricemi.

Z Nechanic. Pro urážku Veličenstvadostane
se před soud Jos. Valášek, 26 letý účetní, syn
rolníka ze Sobětuše u Nechanie. Dne 28. dubna
byl J. Valášek v hostinci V. Štancia na Hrádku,
kdeš bylo tehdy asi 10 hostí. Jeden s nich začal
npotovati rakouskoa hymnu, což Valáška podurdilo
tak, že vyskočil a pronesl více nepřístojnýchslov,
mezi jibým křičel: jinou = dostanete
dvoušesták!“ Ostatní výrasy nelse nám zde uvá
děti; J. Valášek jest pro ně obviačn z urátky
Veličenstvai bude se mu stohosodpovídatipřed

Krise ve Vídni.

Z Vídmě, 10. května. (Zvl. tel.) Ve všech
politických kruzích zdejších myslí se, še koalici

rejšek telegraficky svoléni ke scbůzi klubu, v níš
se jednalo o postavení klubu pro případ rozpad
nutí se koalice. Většina je prýpro sblížení s klu
bem Hobenwartovým a Poláky. Němečtí konserva
tivci netají se nespokojeností následkem odmíte
vého stanoviska, které projevil na konec včerejší
sněmovní schůzi kn. Windischgritz v -odpovědi
na interpelaci kn.Liechtensteina a bar. Dipauliho
o cestě nunciově do Uber. Vodpovědi té se praví,

notě ministra zahraničních záležitostí; vláda na
otázky interpelací nechce meritorně odpovídati.
Posl. Kramář navrhl, aby se o této odpovědí za
hájilo rokování, návrh ten byl'však zamítnut.

Obrovská stávka v Americe.

Z Londýma, 10. května. Z Filadelfieozna
muje se „Timesům“: 4500 dělníků zastavilo práci
následkem nepovolení vyšší mzdy e skrácení pra
covní doby v dílnách Iliinoiské společnosti oce
lářské v Chicagu. Dle všello bude veškera výroba
zastavena a dílny zavřeny. Stávkaři podnikli mi
nulé noci útok na dílny, ale byli policií zabnáni.
Na obou stranách bylo množství osob ranéno.

K situaci v Srbsku.

Z Bělohrade, Y.května. (Zvl. tel.) Včera
večer konala se za předsednictví krále ministerská
rada. Král poukazoval na nutnost obsazení místa
v ministerstvě financía sice vbodnýmodborníkem

a Ba nutnost uzavření pojčky. Vyjednávání stranobsazení místa finančního ministra bylo však od
ročeno až ku alavnostnímu uvítání královny Na
talie. MinisterstvoChrističovo súčastní se
sítra v úplném počtu uvítání královny. Napred
ňacká strana jakož i radikálové uvítají ovna
korporativně na nádraží.

o berní opravě mluvil ve včerejší schůzi sněmovní
také posl. Formánek, jenž mezi jiným žádal,
aby také císař a členové císařské rodinybyli po
vinni platiti osobní daň z příjmů.

Literární novinky.
Došlé nám spisy:

Osvěta“ přináší v 5. čísle tyto nové práce:
Pi J. mezi Jihoslovany od dra. K. Jirečka,
Jaro v od A. E. Mutíka, Voms královny
Máří od EL Krásnohorské, Hostinný dům, román K.
Klostermanna, K činnosti Jungmannově v prosodickém
sporu.

„Královna nebeská“, lidové legendy o
Matce Boží, s bobatými ilustracemi vydává dr Fr.
Kahlik nákladem Matice Opavské, seš. 1.

„J. Exe. hr. Fr. Thun z Hohenšteina, c. k.
místodržící v království Českém. Kritika úřadní čin
nosti J. Exc. Napsal J. Arbes, seš.. 1. a 2.

Apologie. křesťanství, sestavil P. Vy
chodil, díl ]., seš, 4.

Ilustrovaný svěrolékař, knihe naalné
1pomocná vidkařetvídobytěím,sepsali dr. J. Boba
a J. Kafka, nákladem A, Relnwarta v Praze, cena
2 zl. 80 kr. , ,

Knihovna. besed lídu, č. 28. obsahuje
humoresku J. E. Tomiče „Potrostaný zálotník“.

Slova pravdy, red. dr. J. Burian, č. 11.
„NepočemeI“ od P. Kopala. ,

Bursovní správy.
Vídeňská burze.

z 9. krětna (K.-B.) Následkem novyjns

něné „politické smýllení dnes oslabeno za převládajícího klidu v obchodě; kzávěrka ma peštsk
berlínské prodeje stísněné. — Eakoatní—EE
Květnová. renta - . [101.505Lo 104.—
Rak. korunovárenta [101.45| Bovorní 6000
Stříbrnárenta ... |10145Prais.-duch dr 116

Bak.zlatárenta . . [123.70ČenUh. zlatá renta . . .|183.10 zá 490.00
Uh. korunová resta | 99.157 Pardubi „K
Losy z r. 1860(celé) (168.—I Polabskádráha . .| 393—
Losy 2 r. 1960 (pét.) |164.— severní dráha | 00.00
Losy z r. 1864... „ [199.50[BuštěhradskáA. . .| ——
Lesykreditní. . . . [199.75| BuštěhradskáB. . .| 508.00

Los 2! ped « [161.75Vid.ramvavky . tooomunální « [178.50 EDdnaj. v . .
Tisskélosy ..... 150.—I Tear. a bs. „ 345.00
Uvérní akole . [398.60|) Pražské železářníhé. | 648.00

Aagobaaka ..... 171.40 Turecké losy WH.80Umiónka....... 331.75Napoleony 0.09,
pnl P rak.[280.80| Pi ropě. .|159.— [Londýn . . . .

Beakovrní jednota. . |164.50 Německá města . „| 69.70
2.0.0.. 00.00| Ruble papíreré ©-. |131.00

Lvov-Černovická . . [890.75Jalosky praáské . .| 136.00Stétní dráha .. . . [437.15 daaka| 00.00

Cakr.
V Praze, 9. května (ve 3 hodiny). Trh klidný

TauSestový E parovina„ee přístavištěal sl. 1882'/,» . . 1870
Všebasis stí za Labi. poža Hdea-proslnoo 107Obj.

Pledinové bursa. Z Vídně,9 května, (Tel.
Pšenice jarní 7-62,přenicena květen- červen7.44,pše
mice ozimní 7.64, žito jarní 6.70, na květen-dervea 6.65,
žito ozimní 6-87, oves jarní 6.96, ores na květen
červen (6-72, oves ozimní 0.00, řepka na srpen-září
1330. Uřadně znamenáno: Pšenice jarní 7.58, pšenice na.
květen-Červen 7-43, pšenice ozimní 7.62, žito jarní 663,
tito květen-červen 6-35, žíto ozimní 6-86, oves jarní 694,
oves na kvéten-červen 6.71, oves ozimaí 6.40, řepka na.

a-sáří 12.90, řepkový olej na duben-květen 39—90.
: Pohotové koztingentované sboží 15-90 až 10.—.

O00000000000000000000000OBITOV«<
vycbázi každýpátek dopel. ©11.hod.

Vydavatelstvo: ,
Politické družstvo tiskové v Hradci Král.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
' pouze:

„Obnova“ v Hradei Králové,
— Předpistně:

Nacelýrok, 4
Da roku .„ 2
Da t roka. I

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosťrelakoe:
V Hradci Králové, Velké náměstí č. 34.

O0000000000000000000000

sl.

Pončěníobrat za r. 1804 činil 68.898.784 kor. 42 hal.
uznán. ' Praha 1801.

První záložna ve Vys. Mjič,
založena v roce 1964,

podružný úřad rakousko uberské banky

přijímá vklady na 4%. k
a vyplácí je bos výpovědi v jakékoliv výši. |.

Poskytuje půjčky

na směnky, vypetkényje zástavy ooanýchpapírů,

oskoutuje obohodní směnky,
vše za podmínek příznivých.

3 ' Fe směnárně
kupuje a prodává všeho drubu osané papíry

k — 8 valuty co nejvýhodněji. — ,
Veškerébarevní rakásky a (razsakoo

obstará co nejpečlivůji.
Vše bližší v úřadovaách ve vlastním

domě oa král. náměstí ústně i písemně.

První záložna ve Vys. Mýti,
-dne 1. ledna 1896. .

Starosta : Jan B. Tůma. Ředitel: Jam Fidler.
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Václav Jonáš,

oblekůpro pány i ch šaketů

voskové, polovoskové,
stoarinové a parafinové,
psk voskové zádadní svíce,
poškaly, triangly s sloupky

Í jakož i ovíce tolletníluxusní renaissenční s ba
+i rokové, dále svíce a sloapky

] pro pivovary .

4 nejlepší jakosti
„Ala četnými osnami ns vý-[
Ů stevéch v ta- i cisozemsku

] vyznamenané, dodává
v cenách nejlevnějších|

io k. výs.L česká torárna
me vostové výrobky, pe

Í četní vosky a omolné pochodně, na svíce sieařis

ů nové,parefinové a sklepníFr. Sezemského

j“ a k. dvorního dodavateleJi v M. Boleslavi.
+ Cenníby na požá

dání frenko.

| SvíceE
| Jednatele

ne měsíční plse a vysokou
provizí příjme tovarní zá

vod. — Nábidky na

Jana Rudiše.
Praha.

OO000000
Americké

subní atelier
V. HROMÁTKO

ordinuje v pondělí a
a v pátek

v Pardubicích
v ostatní dnyv ChrudimiÍ P. T. duchovenstru odpo

í ručají svlášť ovávelejemná„kadidlav cenáchmírnych. ©O000000
VÁCLAV ŠOLC,zlatník a stříbrník

přísežný soudní znalec a cenitel

v Hradci Králové,
zhotovujea na skladěchováveškeréšperky zlaté

a stříbrné, ryje monogramy a plameny avšechny v oboru tom práce za velmi levné
ceny se zaručením.

Zbotovujekostelní nádoby všeho druhu,slatí
A stříbří v obni i galvanicky. Kupuje staré

zlato a stříbro za nejvyššíceny..

V.J.ŠPALEK
dve J. P. KRUŠYIC

VYHRADCI KRÁLOVÉ

odporučajesvůj sklad koberců, látek
pro čalemmíky, vlněných záslem a

pokrývek.
U

Co nejlépe odporučená

semenanejvyšší klíčivosti.
Červený trojlistý bez povázky Ko 60 kr.„4 o ncouzská Ko 80 kr. fetel Ko

zl. 1.20.Jetel Ko 86 kr. Jetel letní k setí
tam na jefe, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmiva Ko 79 kr.

Travní semene k zakládánílukKo 86 E, Řepovéa, žlutá, kulatá Ko 40 kr.
Gamutika Ko 44 kr. cukrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wedaloe či okrouhlíce Kozl. 1.20 nabízí frenco
pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JOS, SUHALER,obchodník v Elutovech,
Čechy.Looníoomena: SmrkovéKozi.2.50,modřinové

Koh aš černáboroviceo Koal. ba, bílá bere- o zl. 3.60, agaf kr., Ko kr.,
dle Ko60 kr. flemena k zulotoní školek bo
bruškové Ko zl. 3.;0, jaiběkové Ko zl. 1.50. Be

nena k brzké plíce na :MeččiceKo56kr,kelenecKo40 kr., Ko
25 kr. Výsevek ičchto s:men, jakož i výtečného letního
jetele 1o Ko na korec do Ichce zoraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a velmi oblíbené Ola
tovské karafiáty, co nejicpší okrase do oken pokojů a
zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 12 barvách pro tění
w brncích zl. 2.40. Ty semé pro zahrady zl. be. ůže
vysokokenné ci 3 metry vysoké 12 kusů zl. 12 ve
čtyřech barvách, bílé, žluté, tmavočervenéa růžové. Ty samé

s metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4.50. Jiřinky
pro pěstění do zahrad ve 12 barvách zl. 3.60 franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele. Zásilky dějí se již teď

„chráněné dobrým obalem protivšem mrarům a ne ám.
. Fáónim obcí a olků,

Jakož i obchodníkům pří větší odebírce ceny zvláštní.
Vzorky na cténou žádost zdarma a franko. Jednatel na ven
kově, který má známosti s hospodáři, se proti dobré provisi

Lu prodeji a ke koupi semen u mne přijme. *

o celých východních Čechách

dosáhne se nejjistén “vhodným a přitom leo
nýminserovánímUNej
rosáířenějším listě ve

všech krajích východ- 9
nách Čech:

Ioserování v listě našem je tím výbodněj
ím, ježto v něm dle vsoru amerických listů za
vedena jest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, še iasorty zařaďajeme vedle textu,
čímš každé oznámení dojde j'stého povšimnutí.

PUB“ luserty přijímáme jen od solidaieh
firem křesťanských.

Insertní poplatek: 4 kr. za 1 petit jedno
sloupcový řádek. :

Nabídky insertů přijímáadministrace časopisu
„Obnova“ v Hradol Králové.

VyhláškVillaskáa.
Výměrom ul. c. k. krajského souduv Hradci

Králové ze dne 30. dubna 1895 č. 24175c. byl
ve smyslu $. 147 lit. e. konk. řádu dražební prodej
do konkursní podstaty p. Emaugela Marhy, krej
čího v Hradci Králové náležitých svršků povolen
a budou se tyto věcí v těchto dnech

1.) v sobotu dne 11. května 1895
2.) v pondělí dne 13. května 1795
3.) dne 14. května 1895.
Dražba počíná vždy přesně o 9. hodině do

polední a končí o 5'/, hodině odpolední.
V pondělí poledne mezi 12 a 2 hod. jest

přestávka.
Věci, jež tímto způsobem zcizovány budou,

jsou podrobněji v inventáři pod. čís. 1—639

označeny a oceněny a pozůstávají ve větším díles modních látek k shotovování panských i dám
ských oděvů, z botových oděvů pro pány a dámy
a z krámského obytného zařízení.

Do iuventářů lze buď u sl. c. k. krajského
souda v Hradci Králové aneb u eprávce konkur
sní podstaty níže psanáho JUDra. Jozefa Baše,
advokáta v Hradci Králové kdykoliv nablédnonti.

„, Dražba odbývá se v krámských místnostech
kridatéra, v domě č. p. 35 na Velkém Náměstí
v Hradci Králové a sice tím spůsobem, že se při
prvních dvou dražebních stáních dopoledne potře
by pro pámy, odpoledne pak dámská konfekce a
látky vydražovati budou. V poslední den dražby
budou se veškeré véci nehledě ke kategorii jich
též po díleíkh zcizovati.

Vyvolací cenou jest cena odhadní. Drašební
podání musí býti složeno ihned v hotosti.

Posléze připomíná se, že za tím účelem,aby si fnteresenti napřed zboží, jež do dražby
přijde řádně prohlédnouti mohli, bndou krámské
místnosti p. Emaonela Marhy v číe, 35 v Hradci
Králové v dnech mesi 5—10 květnem, vždy od
poledne mezi 2. a 6. hodinou otevřenya každému
přístupny.

V Hradci Králové, doe 2. krětna 1895.

JUDr. Jozef Baše,
advokát v Hradci Krátové, ce ce kon
kuronípodatatyEman.Markyv FiradolItrál.

Národohospodářská hlídka.
Úvěr rolnictva.

Je uice pravda, že liberalismus přivedl k ros
květu naše města, ale za ČÍ cenu? — Za cenu
venkova. Bývaly časy, kdy i na venkov těžká do
lehla bída, ale tu byly pravidelně příčiny zevnější,
války a nepokojné časy vůbec. Kdykoli však mohl
rolník pokojnésábnouti ke svému rádlu, vždy se
dostavil i poměrný blahobyt, ano i zlaté časy,
jako za císaře Karla IV. Ale dnes? Dnes netrvají
války třicet let, nezpustoší se jimi celé země, na
nejvýš jistý kraj, jemuž sei válečné nábrady do
stane a přec venkov nemůže s místa. Jsou příčiny
přemnobé, každému z nás jsou známy, posl. Adá
mek vypočítal je nedávno všecky a nám věru ne
třeba obírati se jimi na tomto místě blíže. Píše
se o tom více, než snad je třeba.

V době cukrovarnického rozkvětu, t. j. dříve
vež se počala pěstovati také řepa cukrovka v Ame
rice, na Rusi a jinde, byl ovšem i u nás v ně

pponýoh krajích blahobyt, co váak průmysl tentolesi, dostavuje se bída v žírné kraje zlaté žíly
ech zrovua tak, jako ku př. na Táborsko, kde

na tom bude rolník poměrné lépe, an nikdy po
třeb vyšších nepoznal a při starém spůsobu života
zůstal. Bylo by nespravedlivo, dávati vinu pouze
rolnictvu v našem Polabí; vina nesou poměry, t. j.
dobré časy, jež by byly každého avedly, aby si
přilepšil, když to Alo.

Což tedy divu, že se dnes rozhlíží rolnictvo
a přátelé jeho, jimiš musí býti vělokoi, komu blaho
národa na srdci leží, na vše strany, odkud by ji
třenka svitla a pomoo se dostavila? Rady adílí se
všemožné, často více, než pochybné; po našem
rozamu třeba, aby se předevšímucpaly prameny
pynější bídy, než k odkrytí nových pramenů se
přikročí, aby odstraněno bylo, co rolnictvo poško
suje. Mlaví se o rolnických společenstvech, stat
cích důchodkových atd.; dobře, to by byla pomoc
kladná. My však bychom rádi viděli odstraněny
velitiny sáporné, jež počty rolaietva zmátly, dříve
rány zaceleny, než k hojnějšímu žirení organismu
se přistoupí. Nepředpisujeť ani lékař, chtěje za
hojiti neduh, krmě silné. Rolnictvu se novou orga
nisací společenstev slibuje mnoho, půjde li mu to
při chorém jeho stava k duhu, to je jiná otázka.
Dříve třeba ubrati mu břemon, uskrovoiti státní
výdaj částečným odzbrojením, zdanéním kapitálu
vůbec a zvláště toho kapitálu, který odchází do
citiny a tím ae chytře kontrole státní a tudíž i
zdanění vymyká. Poslanec Adámek uvedl kdesi
asi desateru pomoc rolnictvu a mezi jiným i la
cinější úvěr hypoteční, při čemž se chceme i my
zastaviti.

Jaké pak byly poměry úvěru před 40—50
lety, kdy ještě o t. zv. liberalismu v zákonodárství
nebylo ani potuchy? Tenkrát byl úvěrmístní; byl
sice obmezený rolník a živnostník musil se ho
u souseda doprošovati, ale to byla právě ta mravní
stránka věci samé, jak ji Raiffoisen svými zálož
nami přivedl k platnosti. Věřitel ptal se dlužníka,
nač potřebaje, ptal se Jinde, zda-li potřebuje a
může li mu půjčiti, věc dostala se sice před ve
řejnost, ale dlažníku bmotné to neuškodilo a mravně
prospělo, an se nikdo nedlašil lehkomyslné, aby
nepřišel do lidských řečí Ale daes? — Dnes ne
musí o tom, obtíží-li kdo svou hypotéka pěti tisíci
slatými, zvěděti nikdo; ústavy peněžní, jež mají
dost peněz, ale málo čistých hypoték, peníze té
měř voacují svými agenty. Rolník, doufaje zapla
titi malé dloužky, učiní vypůjčku, ale často zů
stanou i ty malé dlaby viseti a učiní se výdaj
zbytečný, který by učinén nebyl, kdyby nebylo
ochotné banky. Dokud může dlužník správně pla
titi své úroky, je dobře; není ochotnějšího věřitele
a noblejšího; běda však, přišla-ii dvě, tři léta ne
úrody, živelní pohro.na a j. a začíná-lito praskati.
Tu není věřitele bezohlednějšího nad baoku; jako
osobě morální nečiní jí nikdo výčitek, vystonpí-li
rozhodně a dá-li živnost na buben. Pro úvěr po
zomkový se úvěrní ústavy rozhodně nehodí, třeba
byly jinak při nynějších společenských poměrech,
zvláště však pro obchod nutnými a to proto, že
rolnictvu vzaly místní úvčr, domácí peníz stáhly,
svustředily a tak mu úrokovou míru o to zvýšily,
mnoho-li obnášejí promessy ústavů a co stojí 8pro
středkovatel, po případě daleká cesta pro peníze
k sídlu banky. Záložny menší nemívají o mnoho
vle vkladů, než je vypůjček a proto v pozemkový
úvěr mocně zasáhnonti nemobou a pak se též za
sáhoouti bojí, je-li věc jen trochu pochybná. Snad
největší přebytkový kapitál má po ruce spořitelna
liberecká, kde i možno poměrně lacinějších peněz
—prý na 3*/, se dodělati. Co to však stojí, než rol
ník na českém jihu, kde dělá tento ústav veliké
obchody, peníze z Liberce má onravdu v ruce!
To 5y vše odpadlo, kdyby se kapitalistické cen
tralisaci přítrž učinila a kdyby se zamezilo, aby
peníze z venkova neplynuly do peněžních síředisk,
odkud po 1'/„ neb dokonce 2%, zvýšení úrokové
míry přicházejí zpět, což je tolik, že rolník neb
živnostník, jenž ukládá, dostává o 2%, méně, jebo
soused pak, jenž se dluží, platí o 2"/, více, než
by platil, kdyby nebylo peněžních ústavů a úvěr
byl místní, jak bylo dříve, neb jak by mohlo býti,
kdyby pozemkový úvěr obstarávaly místní ústavy
ku př. budoucích bospodářských společenstev, jež
by poskytovaly naprostou jistotu proto, že by za
nimi stál okres, po případě země a že by zume
zily ukládání kapitálu venkovského v hlavních mé
stech. Že by se kapitálu uloženému v cizích ze
mích tak dobře dařilo, není z úrokové míry viděti;
největší boháči naši ukládají v baakách anglických
na 1 a 1'/,*/,. Tímto zanášením okrádá se říše
o daně, ježto takové manipulace nelze kontrolo
vati a pak o úrok, o nějž domácí úroková míra
musí stoupnoati, když doma je kapitál hledán.
Z té příčiny mohlo se státi, že je úrok v Rakou
sku nejvyšší a že jsou u nás peněžní ústavy, jež
půjčují až na 6/,; takové peníze může si vypůj
čití obchodník, jemuž se do roka několikrát obrátí,
nikoli ale řemeslník neb dokonce rolník, který má
ten obrat jen jedaou, o žaích. Poněvadž při láci
obilí a vysokých daních na 6*, nezůročíse žádný
pozemek, leda u velikých měst, plyne z toho nutně,
že rolník, jenž takový úrok musí platiti, dělá
dluhy. Kdyby míra úroková klesla u nás stejno
měrně k rentě polností, bylo byto jen spravedlivé
a rolnictvu bylo by ibned aspoň s jedné strany
pomoženo. Co s těmi paláci spořitelen a záložen,
jež zdobí dnes již každé město, když lid, pro nějž
ústav peněžní byl vlastně založen, z aěbož i ústav
žije, úpí pod vysokým úrokem?! V tom ohledu
musí učiniti počátek bypoteční banka zemská, pro
hypoteční úvěr založená, a po ní musily by při
jíti i ostatní ústavy. Koiu pomáhá zemská hypo
teční banka na noby svým nynějším vysokým úro
kom, než kapitálu? Od ústavu, jenž byl založen,
aby pomáhal úvěru reálaíma, usní to doxonce



v pofádko, zvláště kdyžby snišením úrokové míryničeho neztratil. Prodá-li kapitalistasvůj zástavní
list, jejž od banky koupil sa nominelní cenu 100 zl.,
při 6*,, úrocích za 105zl., anebo při 3%, za 959,
to je konečně bance jedno, ježto ona dostane
v annnitách vždy své. Utrpí li kdo, pak je to ka
pitál, který při tom všem bude na tom při domá
cím ústava, jenž mu poskytuje plnou záraku, jako
banka anglická, daleko lépe, než půjde-li do ci
ziny. Zemský výbor odpověděl, tuším, že smíší
úrokovou míru, aš tato klesne trvale i jinde; to
si české rolnictvo počkál Je viděti, že moc kapi
talistů sahá vysoko. Zemaký výbor je orgánem
zemského sněmu a tu je na čase, aby rolnictvo
uložilo svým poalapeům působitik snížení úrokové
míry se strany hypoteční banky. Učiní-li ta počá
tek,masípřijíti za ní všecky, ješ budoubleděti,
aby si udršsly spojení s rolnickým úvěrem.

—al
ek pardubický koná

4 letošní valnou scbůzi v neděli, dne 12. května
v Lánech na Důlku v hostincip. Jerusalema.
Program: Poměr trhu cukerního ku příštímu pě
stování cukrovky (předseda Ad. Eckert). 2. Jakým
spůsobem dosíci potřebných sil k zemědělství
ve zdejší krejině (p. řed. J. B. Uhlíř). 3. Nejno
vější pokroky v hospodářrkém strojnictví se zře
telem k malorolníku (p. Plocek, asistent střední
bospodářské školy). 4. Slosování hospodářských
kněh, 5. Volné návrhy.

Jedlé a ohutné jeřabiny. Dávnotomu,kdy
pastevci v Jeseníku u Ostružné na Moravě objevili
mezi jeřáby strom, jehož plody byly sladké a cbutné.
Někteří rolníci z okolí zušlechtili obyčejné jeřáby a
podobným spůsobem v krajíně své je rozšířili. R.
1891. na výstavě hospodářské ve Vídni v paviloně
knížete Liechtenštejna bylo vystaveno několik tako
vých jeřábů a zároveň vystaveny z plodů konservy.
Ve Švédsku a j. na rozkaz vládní jeřáb takový se
rozšiřuje. V našich horských krajinách mohl by se
též pěstovati tím spůsobem, že by se obyčejné jeřáby
oštěpily.

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny
vídeňské začal dne 3. t. m. projednávati vládní před
lobu o statcích důchodkových.

Také „české“ závody. „Česká“ banka
Union v Praze má mezi 11 správními rady jen 3
křesťany, ostatní jsou takto také členy německého
kasina. „Česká“ eskomptní banka má mezi 12 rady
jen 5 křesťanů. Plodinová bursa „česká“ vypadá te
prve hezky nekřestanský!

Hostince a kořalny v Rakousku. Ke
konci loňského roku nalezalo se v Rakouska 188.524
hostinců a 25.756 kořalen, tak že připadá na 122
obyvatelů jeden hostinec a -na 893 obyvatelů jedna
kořalna. Nejvíce hostinců jest v Dolních Rakousích a
nejvíce kořalen v Haliči.

První záložna na Vysokém Mýtě vč
novala zemětřesením postiženým v Lublani 100 zl. a
obchodnímu odboru národopisné výstavy českoslovanské
v Praze 25 zl. Mimo to upsala záložna ta ku ga
rančnímu fondu výstavy jmenované 5O al.

Tržní zprávy.
V Bradci Králové, dne 4. května.Znamenalo

se: Hektolitr pšenice zl. 5.75 ež 6.00, žita 4.95 až 5.20
ječmen sl. 4.30 aš 6.60, oves 2.40 až 3.20, proso sl
0.09 až 0.00). vikov ul. 4.40 až 5.00, hrách 7.00,- 8.00,
čočky zl. 8.00až 960, jáhly 1000 zl. až 00.(70 kroapy
zi. 8.00 až 21.00, brambory zi. 1.50 až 1.90, 1 kilo
másla čerstvého zl. 1.10 sž 1.20, sádla vepřového zl.
0.75 až 080 kr., tvarohu zl. 0014 až 00.16, 1 vejce
2" kr. Na týhodní obůní trh, 4. května konaný, přive=
ženo bylo: hektolitrů: pbenice 693, žita 410, ječmene
54, ovsa 444, prosa (), vikve 8, hrachu 3 čočky 0,
jabel O,krup 00, brambor 451, jetel. semínka 12—, Iněn.
7, olejky —, máku 4—, pak vepřů 26 kusů, podavinčet
633, kůzlat 00.

V Nymburce, dne 2. května. Hl. pšesice zl.
5.90 až 6.10, žita zl. 4.76 až 490, ječmene zl. 4.80 až
5.001 ovsa zl. 3.00 až 3.25, vikve £l. 0 — až 0.—, čočky
zl. 0.— až 0.—. bramborů 1.90 až 2.

V Chrudimi, dne 4. krětna. Bektolitr pšenice
zl. 5.70 až 6.15, žita zl. 465 až 6.50, ječmene a). 4.40
ná 4.80, orsa zl. 350 až 4.00, zemčat zl. 1.80 až 2.—,
1()0 kg. sena lačního zl. 2.80 až 3.60, sena jetelového
zi 3.— až 450.

V Poděbradech, dne 1. květas 1835. Jeden
hl. pšenice od zl. 5.70 až 6:68, žita od zl. 4.70 až do
4.95, ječmena od zl. 4.60 až 4'75, ovsa od zl 345 až
3.75, hracbu 21. 2.00 sž 10000, čočky od zl. 1600 až
18.00, vikve od £l. 5.50 sž 600, bramborů zl. 160 ež
1.90, I kg. másla od al. 0.80 až 0.90.

Z Vysokého Mýta, 4. května. Za hektolitr
pšenice zl. 6.00—0.00, žita zl. 4940—0,—, ječmen sl.
4.60—0 00, ovsa zl 8.90—000, jahel sl. 00.00. hrachu
zl. 8-00, čo ky zl 14 0, vikve zl. 6.00, bramhorů zl. 2.00,
100 'g. sena zl. 3.20, 100 kg. slámy dlouhé =l. 120,
100 kg. slámy krátké zl. 0.00, 1 m dříví tvrdého zl. 4.60,
měkkého zl. 4.80, 1 kg. másla zl 0.32.

Z Kotné Hory, l. května.Hektol.pšen03 od—
do — kg. zl.0.00—0.00, žita od — do — kg zl. 0.00,
ječmene od — do — kg. al. 0.00, orsa od 48 do 50 kg.
zl. 3.08 —, hrachu — bg. zl. 0.—, čočky al. 0.—, vikve
4 50, zeměat zl. 1.50, 100 kg. sena zl. 3.20, slémy sl. 0.00,
me'r tvrdého dřív. zl. 0.-- měkkého zl. 0.—, 1 kopa
otypek 66 kr., 1 kg. másla zl. 1000, vejce 2 kr.

V Rychnověn. K, dne 1. května. Hl. Pšenice
zi. 6.10 až «l. 6.30, Jdito zl. 5.00 až zl. 5.20, ječmen
El. 4.59 až 4.70, oves al. 8.00 až al. 360, jahel sl. 10.—
hrachu sl. 8.00, čočky sl. 15.00, vikev al. 4.80 brambor
zl. 1.90 10) kg. sena zl. 3.20) slámy dlouhé zl. 1.80
slámy krátké zl. 1.30 1 metr tvrdého dříví zl. 4.20 1 m.
měkkého dříví zl. 380 1 kg. másla zl. 1.08

Základní jmění (dle stavu
Bonifikační fond . . .
Zařízovací fond

s

. 558.106 zl45 kr.
. 50 0600 ul. —=

50.034 ai. 05 kr

sněmovní.

Zeleném p nové

knihkupectví
s prodejem umělých výrobků, hudebnin a všemi
psacími potřebami, jakoži velkým skladem obrazů.

Bych muhl vyhověti každému přání rychle a přesně,
zásobil jsem sklad svůj jsk v oboru knihkupeckém tak i
v oboru papírním psecími potřebami a ve skladu obrazů co

nejrozšířeněji a jsem tudiž s to koždé zákazce za podmínek
jako veškerá knihkupectví ve velkých městech vyhověti. Maje
přímé spojení s Prahou, Vídní a Lipskem mohu objednávký
co nejrychleji vyříditi bez výloh zvláštních i doufám tím
získati ai přízeň veškerého občanstva, do jehož důvěry závod
svůj doporoučím. Veškeré zakázky z ven«ova co nejrychleji
a frankovaně se vyřízují.

Součesně dovoluji si závod svůj doporučiti veledů
stojnému duchovenstva ujikťuje, že říditi se budu vždy
jen zásadou vyřízovati vše ku největší spokojenosti.

Jea ochoten vždy literární novinky ne ukázku zasýlati,
vyprošují si vzácnou přízeň a značím se v plné úctě

Jan Liebich, 
knihkupeo v Pardubicích.

ie

Zaplať Pán Bůh.
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Největší skladšicích strojů
původních i všech různých soustav

Abert Štourač, Svitavy (Morava),
Záraka 6 roků. Cbnníky zdarma. Podmínky pla

tební velmi mírné

JOROOKOKOOOKOKONORZ NONOKONOKONOK

0 Strojní |
hnací řemeny

vlastní výroby.

řemeny k žentourům,
pp. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových

sávodů hojný výběr důkledně vy ólaných

strojních hnacích řemenů
ve všech šířkách, jednoduché i dvojité

OWza ceny vekmi mírné. US
Mimo to nabízím tě krupony, šicí a vázací

řemínky a ujišťuji, že posloubtm zbožím nejtrvan
lirájším a jskosti výborné, jehkož jsem sám vydě
Javatelem koží i vyrabilelem Femenů.

V úctě vešberé

Jan Zadrobílek,
koželužský závod v Kaklenách.

KOOOOOOOOOKOOOUOOOOKCNOK
Největšísklad=-elocipedůži

Albert Štourač, Svitavy (Morava).

Novinky pro saisonu 1890. ve velkém výběru.
Cenníky zdarma. Prodejní podmínky eo nejpřízni

vější. Záruká 1 rok.

Za sestry své:

c. k. gymn. katecheta.



Mezi skvosty a perlami naší české, domácí
výroby lidové na mynější národopisné výstavě
českoslovanské měl by ve zvláštní nějaké, černé
skříni pro výstrahu vyložeo býti jeden divný, ryze
český výrobek: národní, metiční a národopisné
karty, jiehé. bylo za jediný loňský rok z kanecláře
manční do všech vlastí českých rozesláno celých
sto balíčků .. . Jde tedy toto »národní« zboží
neobyčejně ma odbyt, na účet Ustřední matice
české šíří se národní karban český velice v době,
kdy ve všech jiných zemích vystupuje se stále
rozhodněji proti všem hrám a sázkám vůbec..

To byl zase: jednou výtečný, Čistě český
nápad! Ve chvíli, kdy boj za historické státní
právo měl se stupňovati co nejvíce, začala se naše
společnost baviti historickými kartami. Po národ
ních sirkách a českém viksu, po vlasteneckém
mýdle a českoslovanské cikorii vyplněna byla ci
telná mezera: zevedli jsme si aárodní karban,
jenž za jediný rok ujal se v míře překvapující.
Byl jednou čas, kdy Čelakovský nepsal známý epi
grem:. Um svůj těmi bav caparty . . .«, ale ten
čas dávno minul. Dnes proti bře w karty nikdo
nevystupujejelo prori společenskénectnosti, karban
jest u nás od předloňskáaznamením národní obě
tavosti. Diogenes se svítilnou ve dne marně by
po naších. městech i vesnicích hledal veřejnou
místnost, v níž by se neboldovalo bře v karty —
ne politieké uvědomění, ne národní brdost, nikoliv
občanská statečnost, ale zlozvyk, mařiti Čas a
utráceti peníze hreu v karty je tím zjevem, s nímž
se shledáváme ve všech vrstvách naší české spo
lečnosti. To je jistě na uváženoui na pováženou!

Cbilon, jeden ze sedmi mudrců řeckého sta
rověku, šel jednou do Korintu, aby jmenem Spar
(énův uzavřel s Korinfany spojenství. Ale když
je viděl všecky zaměstnané hraním, muže i ženy,
starce i děti, rychle se vrátil zpět bez spojenství,
Tak nám vypravuje starověká anekdota. My jsme
dnes skoro rédi, že nějakému novověkému Chi
lonovi ani nenapadne, přijíti k nám do Čecha
nabídnouti nám pomoc a spojenství v nynější
době tísně naší; vždyť by si jistě všecko rozmyslel
a odešel by a nepořízenou, kdyby oa vlastní oči
seznal, že u nás na vážný boj ani pomýšlení není,

FEUILLETON.
>EÍsně otraka.«

(Pokračování.)

Co pěvec rab můdroval o svém Cosi, o Věčném
tajemství,“) připravoval se mu život ještě mnohem
příjemnější. Člověkjest bytost společenská, Tobo
nelze popříti. A byť byl i sebe šťastnějším, je-li
sám, nemá-li nikošo, s nímž by své radosti asvé
bolest sdílel, není zajisté blažený, strádá neustále.
Proto vyloučení ze společnosti a samota ve vězení
považují se za trest, proto vzdáti se společnosti
a žíti život samotářský pokládá se za oběť a
člověk, který se lidem vybýbá, za blázna nebo za
podivína,

Chtěje tedy básník líčiti blahý stav svobody
vlastně volnosti, nesměl nechati pěvce raba samot
ného. Avšak poněvadž se zdá, že tento pěvec není
milovníkem veliké společnosti, nýbrž miluje spíše
zátiší, nedal mu také básník mnoho společníků
nýbrž jen dvě společnice, mladou a starou; mladá
mu přinesla pravé štěstí, stará úplné neštěstí.
Jakpak k nim ale přišel?

Jednou si vyšel ze své jeskyně do údolí a
zřel tam pod stromemspíčí 'děvici. ©Byla tak
krásná, tak milá, tak něžná, o jakých mluví jen
pohádky. Oděna byla jako kněžna. Roucho její
bylo drahé, aleponěkud potřhané. ' Černé vlasy
zdobila zlatá čelenka a na noze skvěla se šňůra
perel. Když se probůdila a pěvec se jí otázal

*) Myšlénky Básníkovy nejsou ovšem původní, aýbrř
shledáváme je u všech tak zvanýchpapthehrů t. j dl, kteří
učí, že všecko jest Běh « Bůh jest všecko; zejména pak
u Jordana Brunona, jemuž Italové ne truc apoštolské stolici
postavili v Rímě s vejíkou slávou pomník,

že si brajeme jen a že za poslední dvě leta nejvíc
u nás skvetla česká výroba »národních« karet, že
jest u nás nejvíce porozumění a nadšení pro
vlastenecký karban.

Pokud vím, ení ještě dějepisně zjištěno,
odkud vlastně se dostal karban k nám. Nejspíše
jsme se mu naučili od nsšich sousedů Němců.
Již Tacitus divil se tomu, jak staří Germané od
dávali se hazardní bře v kostky tak vášnivě, Be
když už nic neměli, při posledním rozhodujícím
vrhu vsázeli svůj život a svou svobodu. Ve starém
Římě nenabyla bra nikdy občanského práva, výhry
nemohly býti zažalovány, Německé právo bylo
výhrám příznivější, ač již ve 13. století jednotlivá
knížate a města hleděla zameziti nepoctivou s pak
vůbec každou hru. Ale přes to byla tato vášeň
vždy silnou. Německý jedea duchovní ve spise
z r. 1557. stěžuje si, Že mnozí se neučí abecedé,
ač je snadnou, ale za to se vyznají v těžší hře
karetní, tomto »ďábelském umění«. Ve Francii
vystupoval proti hraní jiá Ludvík IX., v Anglii
již Jindřich VIII. "Teprv absolutismus chopil se
»svobodomyslnějšího« náhledu, že je všecko do
brým, co vynáší státu peníze, že ngjkalnější potok
voní pekné, jen když se z něho může rýžovati
zlgto. Ludvík XIV. povolil roku 1700. první »krá
lovskou loteriis a v té době též anglická koruna
Í holandská republika vzala pod svou ochranu
příležitostné loterie. Mravní jakosť hry stala se
od té doby závislou na její velikosti; velké hry
loterní a bursovní jsou podnes »mravnými«a

dovolenými. „3 P v
Ovšem, všecka dřívější obmezení bry čelila

především jen proti nemravnosti nepoměrné ve
liké výhry, jež se často docílila podvodem. Tato
výbra není dnes nebezpečím a jeví se jen v ha
zardních klubech a na místech á la Monte Carlo.
Dnešním všeobecným hříchem není nemravný
zisk, slc nemravná ztráta, kterou trpí každý hráč,
totiž ztráta času.

Nad hru v karty a hry podobné není zajisté
dokonalejšího spůsobu, jímž ubíjí se čas zcela na

zaměstnáním ušlechtilým. Při pití aspoň užije
něco télo a také duch není při tom úplně nečin
ným. Jirek tomu jest u hráče. Ten jest úplné
zsujat kartami, nemůže tWyaleti na nic jiného,

še ————
kdo jest a jak sem přišla, odpověděla, že jest
otrokyní jako on, a že jí pán její chystal otroctví
mnohem horší neš jest bič drábův, chtěje ji uči
niti otrokyní svých mrzkých vášní. Proto ji tak
krásné ošatil. Avšak Zajma nedbala darů, nýbrž
buď z odporu proti pánu nebo z lásky k ctnosti,
když se jí naskytla příležitost, utekla, dříve než
byla odvedena do domu pána svého, do lesů;
dlouho bloudila a hotova jest raději všeckotrpěti
i utnříti než hnusně žíti v domě pána svého.

sÁť příští den mi chystá cokoli —
skon v šelmy drápech lepší, jedem zmije,
neb krutou ranou divochova kyje,
než ozlacená hanba v nevoli.«

Jest tedy ochotna raději zemříti v drápech
divokého zvířete nebo zhynouti uštknutím jedo
vatého hada nebo skonati pod ranou nějakého
divochs, než žíti v přepychu, ale v hanbě a
v otroctví. Chce-li básník těmito slovy pověděti,
že život v bídě ale poctivý jest mnohem lepsí

měnou za život mrzký, blahobyt, který za svou
oběť žádá ctnost a city nejněžnější, přednáší tě
mito slovy vznešenou pravdu a nejdůležitější
pravidlo života opravdu spořádaného, ctnostného.
Kčž by si všecky Zajmy těchto slov dobře všimly
a tak slovům těmto rozuměly! Avšak ze slov
vhanba v nevoli« se zdá, le Zajma neuprchla
z lásky k ctnosti, nýbrž spíše z nenávisti proti
otroctví, z odporu proti pánu, který ve své neob
mezené sveřeposti Hespokojil se pouze jejími služ
bami a její bolestí, nýbrž žádal na ní, aby se
obětovala celá, aby obětovala city, které se ničím
vynutit nedají. Ovšem že ani tato pohnutka není
nešlechetná, nybrž zcela dobrá, ale prvá jest
mnohem šlechetnější.

————
| Ročník I.

stává se strojem, jenž splétá jednotlivé karty. Když
bráč odchází od karet, není odpočatým jako. po
spánku, neosvěžil se jako po procházce, necvičil
se jako při tělocviku, nerozšířil svůj duševní život
jske při společenském styku, přičtení dobré knihy
aeb uměleckém požitku, nýbrž zkrátka zničil kus
svého života docela zbytečně, nadarmo. Hru
v karty nanejvýš omluvíte u starých lidí, kteří
mají ncobmezené právo na svůj čas, neboť setba
i sklízeň jejich života minula. Ale mladí lidé mají
z každé hodiny svého života ssáti látku ke vzrů
stu, mají každou hodinu vyplniti vážnou prací
nebo takovými hrami, jimiž své síly cvičí —
přehazováním pomalovaných listů karetních ne
cvičí se nikdo nijak,

Jak u nás řádí karetní mor, ví každý nej
lépe z okolí svého. Spotřeba karet u nás obnáší
poměrně sotva menší číslo než v Německu, kde
bylo za posledních deset let spotřebovánu přes
37 milionů karetních her, nejméně po 36 kartách;
r. 1890. připadala v Německu na 12 lidí jedna
spotřebovaná hra karetní. V r. 18g1.opotřebovalo
se 4,128.100 karetních her; počítáme-li, že se
jedny karty opotřebují již ve třechhodinách, zna
mená to ztrátu přes 10 miliard hodin v životé
jednoho člověka. Tak ohromná doba maří se pro
nic za nic!

Již německý spisovatel Bórne napsal: «Kdyby
se uspořila všecka ta síla a vášeň, všecky duševní
pohyby a námahy, obavy a naděje, jež ročné
promarní se v Evropě při hracích stolcích, zdali
by to nestačilo k utvořent celého římského národa
a římských dějin?« Dnes můžeme ještě větším
právem říci: Kdyby ten čas a ta síla, jež se ročně
obětují karbanu, věnovaly se vážnému přemýšlení
o potřebách nynější společnosti lidské, zdali by
se tím nenapravily mnohé nesrovnalosti, zdali by
se nezjednal ve mnohém pravý společenský pokrok,
duševní i mravní bohatství?

Kdyby se zejmena náš český lid nenaváděl
k maření času, utrácení penéz a sil hraním s »ná
rodními« kartami. ale nabádal se radéji k vážné
práci pro zlepšení poměrů našich, zdali by z toho
národnosť naše neměla užitek nesmírný? Jen vše
řádné považte a pak s námi přiznáte, jak převrá
cení jsme my politikáři, hospodáři, národovci:
z »národních« karet chceme pro Ustřední matici

Na to žili pěvec rab a Zajma otrokyně spo
lečně. Byly to časy blažené! Pěvec poznal teprve
tu, co jest láska pravá. | Zili v lásce čisté, zcela
prostě, skromně, šetrně a libuje si v této prostotě,
pronáší rab důležitou pravdu, které si mají dobře
všimnouti všicbní socialisté:

»Vděk domácnosti skrovné počel kvésti
v té pustině, i poznal jsem, jak mála
je třeba k lidí poklidnému štěstí,
že dosti skromných požitků by přála
zem každému, by zbujnost sobců líných
týt nežádata z těžké práce jiných.«

Z celého směru básně jest patrno, že básník
pronáší tato slova hlavně proto, aby upozornil,
žemnozíchlebodárcové lenoší abohatnou
z 'mozolů ubohého pracujícího lidu.
Nepopíráme, že se mnohdy tak děje, avšak nechť “
si lid dělný všimne také slov: »Jak mála jest
třeba k lidí poklidnému štěstí« a že zem
bypřálakaždémudosti skromných požitků.
Ano, lid pracující vidí jen přepych pánů, ale
své rozmařilosti, požívavosti, prokterou
mnohdy, co za týden vydělá, za jediné půldne
nebo za jedinou noc probije, prohraje nebo jinak
promarní — toho nevidí. Víme zcela dobře, že
i dělník potřebuje zábavy, vyražení, avšek jak bo
hužel tyto zábavy vypadají! Zena doma naříká,
děti pláčou a muž utrácí poslední haléř. Chce-li
básník řešiti otázku socialní, má mluviti nestran
nou pravdu. Nesmí jen láteřiti na pány adělnictva
litovati a jemu lichotiti, nýbrž musí uznati, že na
mnohých místech jest dělnictvo vinno bídou a
nouzí svou samo. Pozorujeme-li jeho přepych, pro
který chce ve všem napodobiti svých pánů, mu
síme uznati, že by jim mnohdy ani jmění pánovo
nestačilo. Kdyby mnozí žili arpoň poněkud tak,



školskou vydělati pár krejcarů, nepočítajíce, že
tím vlasteneckýmharfhnem vladíbě„átrácínáj léd

v eliké tisice.
Však opovaž se někdo a zvolej: pryč 6 ha

zardní politikou, pryč s národním karbanem! Brzy
budeš pohanén jako ten největší zpátečaík, nej
horší člověk pbd českým nebem, neboť does u nás
je v modě politika. rázně-nehorázně -radikálně-ha«
zardní, láska k vlasti osvědčuje se dnes bračkář
stvím, nejběžnější národní prací je holdování
karbanu. A proto ať jen k nám nechodí žádný
Cbilon, našim slavným politickým bazardům
Sláva!, harardním karbaníkům národním třikrát
Sláva!....

Zanechte báchorek a hledejte pravdu!

Ne tak zvaném vědeckém poličeské litera
tary největším a nejúrodnějším oddílemjest záhon
historický, který jest dnes botovým — pralesem.

Sta knib vykládají nám o minulosti našeho
níroda, naší vlasti, sta knib líčí nám život předků,
avšak není jich z toho počtu ani dvacet které by
náš lid nepletly, které by mu něco správného vy
pravovaly a pověděly. "

Naše české dějepisné knihy neunavně pohv
bují se vyjetou kolejí. Co jednou tak zvaná „aú
torit:“ pověděla, to se pak po padesáte let deva
desáterým devátým spůsobem rozředěné nebo
zboštění lidu ává znova, tak že ze sta histo
rických spisů vlastné teprve jedeu něco podstatoóho
vypravuje. Věak se této výrobě dějepisné litera
tary u nás již před patnácti lety posmíval satyrik,
podávaje na ně recept znící : .

„Vezmi:
starého ležáku sklady,
spousty prachu pilně smef,
obálky odetranit hleď;
k tomu přidej stránka pramenů
z čtyřicátých let,
o tich později co psali,
nemasíš vědět,
dej to všecko dohromady,
knibkupec to zaobalí,
napiš na dva listy úvoda;
dolej, že ta kniha bez slováře
nehodí se pro čtenáře
a pik hoď ji na krk národal“

Poměrů patrně znalý satyrik ten dobře po
věděl, že se u nás historické knihy bázejí národu
na krk bez obledu, zdali je někdo čte, nebo
jest li « celých firách zůstávají ležet

Zkuste jen a ptejte se kolem sebe intelli
gentnějšího obecenstva, ze kterých apisů své zná
mosti dějepisné čerpalo a zajisté, až na nemnoho
výminek, nslyšíte a sbledáte, že historické vědo
mosti u nás přecházejí z pokolení na pokolení
především prostřednictvím — fráse

Jak pak česká „vlastenecká“ fráse vypadá,
toť dostatek známo! To json samé báchorky, které
Be u nás o naši minulosti vypráví bezu zření, co
z její zkušeností a událostí hodí se nám pro
praktický postup v budoucnu.

Třebas, že to řekl prof. Masaryk: „Přítom
nosti nutno podřadďovat minulosf a mi
nulosttřeba osvětlovat přítomností“,tak
v tomto ohledu má pravdu, která by naši bisto
rickou obec měla proniknout do morku a kosti.

jak žil pěvec rab se svou Zajmou — který život
si velice chválí — jak mnohé bídy a nouze by
nebylo! Ačkoliv žil pěvec rab se Zajmou život
prostý, byl přece velmi blažený. Jen časem si
vzpomínal na bídu svých bratří a činil si výčitky,
že ničeho nepodniké, aby jich osvobodil. Avšak
jako nic netrvá na světě věčně, tak také netrval
dlouho tento stav blažený|

Jednou se Zejma vracela s vodou a pěvec
se chystal na lov. Zajma mu zapěla rozkošnou
píseň (Jak v jitřaím poupěti — nápěvem opatřil
Weis), ve které mu slibuje věčnou lásku:

sspíš ve mně živoucí
bít srdce ustene,
než k tobě horoucí
v něm láska doplanc«

Avšsk sotva ji dopěla, objevila se z houští
stařena, nesouc na rukou děcko. Rab ji brzy poznal.
Byla to otrokyně téhož pána jako dříve on. Za
ní přišli dva drábové stíhající ji. Pévec rab proti
nim napřáhl kopí, avšsk oni se vrhli na něho.
Zajemevidouc jeho nebezpečí, udeřila suchou větví
jedmoho drába do hlavy, avšak ten se vrhl na ni
a skolil ji kopím. Na to cbopili pěvce raba a
odvedli jej opět do otroctví, ze kterého již asi
nevyvázne nikdy. —

Není patrna příčina, proč básník tuto idylu
vpletl do básné sociologicko-politické, snad proto,
aby čtenářpo zoufalýchvýkřicíchbolestivprvém
dílu poněkud pookřál; má se teké za to, že jí
chtěl snad vylíčiti původní jednoduchý a prostý
stav, ve kterém se národ rabů kdysi nacházel.
Byl by to jaksi jeho zlatý věk, o kterém pravi
delně mluví básníci národů všech. Že i v této
idylle přichází kousek nahoty, diviti se nemusíme,
vždyť se bez ní moderní umění téměř ani obejít:
nemůžše. (Pokračování).

těoh, bb meziodváštkípyatonohjest velice málo |f9 by te prsti pamající
fráci,kteří bydaži vsázku svouoblibu abteříby pod
stospili zápasprotlsahnízděnétradici.Atákne stává,
čenášlidvohleduhistorickémj iejemzaBéslem,|
Ješ často pronese zcela planý zevědemec.

- Jak 8e dnes dějepis u nás píše, tem spůsob
lid svou zdrželivostí oprotí odborně kým
opisům sám dávno odmítá. Lid cítí, že je to vše
jenom dějepis těch, kteří zištně uzápasili o své
výsady © autoritoe panovníčí, to se mu dávno.
přejedlo a om toaší čísti dějiny své vlasti, svých
oteů, psané se zcela jiného stanoviska.

Áno, náš lid podřaďaje misalost přítomnosti
a zoule jinak patří ku př. ma „běloboruké mu
čediníky.“ On nehledí na ně jes na staroměstekém
lešení, ale on ne táže, jak se tostalo a proč tam
přislí? A náš lid osvětlnje si minulost přítomností
a táže se, jak se to stalo, že toto naše slavné
královatsí, jehož meze drubdy od mařek moří:
sábaly, upadlo v tak amatné poměry, jako jsou

ložil, on sám dobře cítí, že nějaké hrozné příčiny
toho byly. On eltí, že jeho děd a praděd to ne
zavinili a když ne "pystětlení utázek, jež mt
na rtech vísí, tu Techůvá historický spis ležet
dále nečtený, spokojnje se jen vědomím, že mu
tilt být lidé, kteřína naši vlast děstých béd
přivolali a seboali. je “

A žádoncím jest, aby'se f lidé komečnělidu
správně ukázali, aby se mu příčiny šalostných
důsledků, v nichž se dnes český národ potácí,
správoé vyložily.

Proto třeba, aby 96 v ustavičném opakování
dávných tradic o české slávě drobet slevilo a aby
se také poněkud povědělo, kdo tu Českou slávu
zmařil, kdo na lid a vlast českou tolik bědných
století přivodil.

Podřaďme jen přítomnosti minulost a nebojme
se to říci, osvětleme mrinalost ©přítomnosti a
popatř.ne dle pravdy na ty protestantsko-némocké
vlivy, které neúnavné od tří století na těle národa
našebo hlodají tak zhoubně, že ho až na hůl že
bráckou dovedly, berouce mu konečně jit i jazyk
a víru, vše a vše, co ještě vlastního má.

Proto snad by bylo záslužno, aby dějiny věků,
kdy česká sláta hbynula, byly lépe probádány,
nežli se dělo dosud. V čem česká moc a sláva
spočívaly, to je dostatek již snámo, ale jen ei to
upřímné a nahlas povězme, co nás ve dnešní naše
post+venív obledunárodním,politickémi státním
dovedlo. Jest si přáti, aby naší slovutní histori
kové především opustili pohodlné stanovisko „ob
jektivnosti,“ jíž jako pláště používají, aby se ne
zdáli býti „bezoblédnými“ k panstvn a „nevlatstene=
ckými“ vůči lidu. Jest si přáti, aby šli po pravdě
bez uvažování, zdaž se bude komu líbit nebo
nebude. Pravda časem jim nahradí pomíjející mr
zutost, jež jim tu a tam vzejde, a nenabradí-li,
tu třeba pamatovati, že každá práce, každé ví
tězství jistých obětí vyžaduje. Dulce et decoram
est pro patria mori! A proto dovoláváme se u nás
v zájmu historické pravdy vdlužení zástěry „ob
jektivnosti “

Toho také u historika vyžaduje slovutný ar
chivář markrabství moravského Vincenc Brandl,
který ve příčině té praví: „Vím, že se tim stavím
na odpor běžnému onomu názoru, který na histo
rikovi žádá, aby byl zcela objektivným, t. j. aby
s líčení jeho níkde a nikdy cit jeho neprorážel.
Avšak ©pravý historik posod tim nátorem 00

E
Velkéhlavy podšaškovskoučapkou.

Bebral Frant Kohout.

Solimaa I. po dobytí města Bělehradu za
staven byl náble na ulicistarou ženou, která
vrhla se mu k nohám, hlasitě bědujíc. Sultán ptal
se jí, proč pláče. Žena mu vyprávěla, že za spánku
byl její dům od vojáků zcela vyloupen. »Tos
musila tuze pevné spáti,« smál se Soliman, okdyž
bv tě lupiči ani nebyli probudilie. +Ovšem že
jsem spala pevně a klidně, vědyť jsem myslila,
že ty císaři mne chráníše. == Touto odpovědí
překvapen, rozkázal Soliman 'vše bohatě ženě na
hraciti.

Gonelle, pověstný humorista italský žil
ve slutbě markýze Mikuláše z Este. Jednou tázal
se jej markýz, jaké řemeslo ve Ferraře se nejvíce
provozuje. :

oLékařství«, odpověděl Gonelle,
»Hlupáku«, zvolal maikýs, »vždyť jsou zde

přece nejvýš tři lékaři.«
oVsaďme se,= stavěl se Gonelle.
»Platí«.
VO sto dukátů l«
»Dobrá, ale pamatuj, že ti vindry neslevím

s probry !« smál se mařkýs.
Gonelle se poklonil a odešel. Druhého dne

ovázal si krk šátkem, navlékl kožich a stoupl si
u kostelních dvéří. Každý. kdo bel kolem, ptal se,
co mu schází! Ach bolí mne strašně v krkule
šeptsl Gonelle. Utrpní tazatelé neopomenuli mu
dle svého nejlepšího vědomí poraditi. On si pak
svědomitě jejich rady ise jmény zapsal. Po služ
bách Božích vydal se ještě do města za radou a
tak dopoledne měl přes tři sta receptů proti své
chorobě. Druhého dne stejně oděn objevil sei
u snídaně v markýzově salonu. Markýz, který na

vpadl nals Jednoduž proto, žev Balze, a Jdozhozachovánů,

Ko6setedí jak kulky. pátotie jáko “ o

čjovékem jako každý jiný,nelté ma tedy ovléci

mu výrvati zeardee svého lásku k pokrevníkůmsvým;
oneužívá-lí těchto citů maújmu pravdy, jesať oby
i v historii opráveěny.Zamlčovati chyby národa
svého jest rika e0! ale zůstati ob
jektivným t.j chladným při neštěstí, které národ
buď si i svými chybami zavisil, to jiš není ob
jektivnosť, nýbrž nevšímavosť, která od z i
ardce příliš vzdálesa není. Komu historie vice
nešli suchopárným o0znamem jmea | anovsíckých

a Yálek svedených, kómu jest tma, čím býti n,t. j. vitae et rerum magistra, prostředkem ka
vadéláníardce a mravu, zrcadlem, v němž národ
věrný obraz sebe vidí, ten pochopí, že historik
Jest porinem, vší silou ducha se opříti, když obraz
ten neslušnými taby zlomyslmou rukou jest

S A-není národa drebého, jehož dějiny
byly by tolika zlomyslnými rukami různé zkruco
vány, jako se dělo s čěje národu českému a to
jea proto, aby byl obraz jeho mahoru zobyzděn a
dolů zfalšován a to jedině v zájmu a prospěchu
pěmecko-protestantaké politiky v somích českých.
Proto naším historikům připadáveliký úkol, aby
skutečnou pravda, jiš si každý dá a musí dát
Mbit, ka plamosti přivedlia neptipomětělidále,
aby lid byl matea planou frasí a jalovou tradicí

Poem“ 20podbřniyjeho najvělšíkoučitale, tj. dějin. 0.
Tobo dovolávati se musíme a budeme vytr

vale, nebcť falešný názor v minulo přivozuje u
nás nesprávný názor o badoucna. Přidáváme se
ke všem tém, kdo touží, aby české dějiny podány

v konečně lidu ne jako historie sporů jehoů a šlechty, ale aby co mejdříve vyšly ve
knize, která by vypravovala především o dějinách
lidu a jeho vlasti, jež obojí bylo po věky hříčkou
na šachovnici politických snah a zájmů německých.

Proto pryč a dějinaými báchorkami a bisto
rickými fraseati| Jen pravda nás vysvobodí!

o 0 o

Lužický list.
Ž.— Časopis nsš vzal ai, jak známe, za

účel, raziti cestu pravému smýšlení katolikkému
mezi lidem českým a poučovati jej ve všech ča
sových otázkách důkladně, pravdivé a včoně. Je
zejmena třeba šířiti také snámost snah a tužeb,
bojů“ i vítězatví národů slovanských v politickém
i kultarním oboru vůbec. Směr tentobývá: více
méné zanedbáván a právě katolické listy jej vy
trvale pěstují, věnujíce pozornost í ostatním po
bratimům svým. A to je též zcela v pořádku, za
jisté že listům katolickým nebude možno vyčítati
jednostránnosf a nenárodní smýšlení. „Obnova“
v té věci učinila slibný začátek, získavši stálého
zpravodaje záležitostí ruských v Petrohradě.
V následujícím chceme dnes zmíniti se o snahách
a bojích příbuzného národa, nám velmi blízkého,
nejbližšího souseda — lužických Srbův, a tak
přispěti k tomu, aby byla pěstována upřímná
shoda česko-lužická, která v našem národé má
dosud velice málo pěstitelů. Důkladného znalce
poměrův 1 jazyka Inžicko-srbského má právě Hra

žádnou lésť nepomyslil, ptal se jej taktéž, co mu
schází; 'a hned mu radil, co by měl činiti. Go
nelle poděkoval uctivě a odešel. Třetíbo dne objevil
se již zcela zdráv před užaslým markýzem, podá
vaje mu svůj zápisník. Když se tento y čele tří
set doktorů Ferrarských uzřel, zasmál se upřímně
a poručil sázku prohbranou ihnedGonellovi vy
platiti. .

Hufelaod, proslavený lékař pravil jeden
kráte: vJest to zlé, že lidé musí kašlati, když něco
nepravého v hrdlo přijde, kdyby však musili ka
šlati, když něco nepravého jim z hrdla vyjde,
pak byl by svět jednanemocnice kašlavých !“ — Hu
felandovi, slavnému lékati pravil jedenkráte kafže
R.: »Vy jste slavným lékařem, znáte tak výborně
tělo lidské, zajisté dovedete všecky neduhy vylé
čiti.« »Není to tak snadné,« odvětil lékař, »my
jsme jako ponocní, my lékaři známe cesty a uličky
zcele dobře, ale co se uvnitř doma děje, to pro
hlédnouti nedovedem |“ .

Mayerbeer nerad psával cizím osobám a
nesad rozdával své autografy. Jedna dáma však
toužila míti jebo tahy, ale ať prosila jak chtěla,
ničeho obdršeti .oemobla., V. této tísni obrátila se
na řiditele divadla a prosila jej o přispění. Řiditel
přemýšlel okamžik a pak ujistil dámu, že zítra
bude její přání vyplněno. Týž dea rozkázal vy

tiskaouti ty ne »Hugemoty«,sles poznámkau:
vhudba od Hálevybo«. Sotva byly cedule rozdány,
Phběhl posel od Mayerbeera 6 listem několik stran
dlouhým, ve kterém fiditeli v-hnévu vysvětluje,
še -Hugenotiejsou od něhoa ne od autora:
oŽidovky«. Tak dostalo se dámě rukopisu|

Bakoski, kterýcísaři vi boty dé
lával a velkého jmění nabyl, miloval nesmírně
hudba. Jednou slyšel znamenitého budebolka 4
podivína Schneitshoffra bráti piano i umínil Si



dec Králové mezi ovými obyvateli, je to prof.
„ Adolí Černý, jenž v té příčinujiž mnoho vykonal

a bohda ještě vykoná.V táboře našem po zesnu
lém pracovníku Douchovi mám není znám nikdo,
kde by 00 sáležitostmi těmi obíral. A toho jeza

potřebí. Nože učidme počátek v tomto jubi
jsím roce stoleté památky narozenin velikého

óence Pavla Jos. Šafaříka, majíce na paměti, že
J větev náleží ko stromu a te strcm vá
poose tebdy, jeli mohutně rozvětven a daříli se
dobře větrim.

Lařičtí Srbové j-ou mepatrným zbytkem ve
Jikého kmene slovanského, nešťastných Polabanů,

kteří nepříznivými poměry a částečně i vlastnívinou vydání byli zábobě. Pouse lužičtí Srbové
ee uchovali a
eobezáchovy, že možno tvrditi, že národtento ne
podlebne příbojiněmeckému.

Lašičtí Srbovédělí se vmářečíbormo-a
dolno-lažické, které se od sobe znamenitě Běl.
Bydlí tél ke škodě své ve dvou zemích,totiž
vBeskuaPrasku.Kromětobojestunichrůz
nesí nábošemská | Horních Lušičasů jest celkem

ei 90.000,Doo a čanůpak re zajeté všechobromady přes 160.000 — počet velmi
nepatrný. Z Hornolažičanůjest asi: 13.000 kato
Mků, ostatní jsou protestanté; dolní Lužičané jeou

vyznáaí protestantského. Hormolušičané

stranách se jeví čilý tivot, nejvíce ve straně ka
tolické, kterási vede ve směrunárodním i nábo
šenském velice statečně, ač jest počiem mnohem

elaběí. Hlavním středem jejich„působnosti je „towařs.wo sw. Cyrila a Mothoda“, založené r. 1862.
sesnalým vůdcem lidu srbského, Hórnikem, který
si ajednal o národ ovůj neskonalých zásluh.

Hautí národní v Lažici Horní bylo upevačno
hlavně „TowafstwemMadicy Serbskeje,“ která byla
salotena r. 1847. Jako kašdého roku, tak i letosvestředupovelkonucíchmělasvouvalnouhro
madu. Dokondila letos již 48. rok, takže po dvou
Jetech slavitibude jubileumOOletékotrvání svého —
Matice vydává každého roku více knih a stará
se nyní horlivé o stavbu vlastního důstojeého
domu. Letos ustavil se též odborjasykozpytaý,
který má sa účel bdíti nad rysostí jasyka do
mácího. —

Revněž po Velkonocích konala se výroční
„skbadžowanka“ srbské mládeže studující, jiš
sabájii hlavní starší Mikuláš Andricki, bohoslovec
a chovance pražského semináře lužického, nejči
Jejší ze všeho studentstva, spěvem národní hymny:
„Hišée Serbstwo njeshnbjene“ (Ještě Srbatro nez
bynulo'. Jest potéšitelným úkazem, že mládež

- studující, tato naděje vlasti, si tak statečně po
číná, připravujíc se pečlivé k vážné práci na ná
roda roli dědičné v příštím svém povolání.

V politickém životě nemohou Srbové pro
nepatrný počet svůj vyniknouti. Ve dvou komo
Tách snému saského mají pouze jediného zástupce
svého v 2. komofe, Koklu, který hájí všemožně
práv lidu svého jak národních, tak hospodářských.
Na místo zemřelého poslance srbského Kefka bude
se v brzké době konati volba doplňovací ve ven
kovském okresu budyšínském, kde kandiduje srb
ský rolník Smola, který má největší vyblídky na

svolení, takže by měli Srbové ložičtí v drážďanské—
jej získati na jeden večer. Úmysl se mu zdařil.

' Hudebník přišel a po večeři zahrál bohatému panu
mistrovi, jak si přál. Příští týden pak obdržel Sa
koski pozvění k Schneitzhěffroví a když byli po
večeři, přistoupil hudebník k »panu mistrovi«, po
dávaje mu pár roztrhaných bot. »Co pak s tím,«
ptel se tento udiven. +No minule po večeři brál
jsem já u vás na piano, dnes spravte Vy mí zase
po večeři boty: Katdý dle svého povolání l«

Piron, francouzský bésník a ostrý pozoro
vatel tíkával, že knihy, které dámy čtou, nejlépe
ukátí vzdělání a charakter jejich. Když jsem se

-mínil ženiti, vypravuje, nerozpakoval jsem se
dlouho, jek to učiniti, Koupil jsem tři exempláře
jedné a téže kniby a poslal jsem je třem mně
stejně milým a krasným dámám. Po čase se mi
yrátily, sle jek rozdílné. Jeden exemplář byl celý
pošpioén skvrnami kávovými, mastnými, ale ne
všsk jedinou inkoustovou. Druhý pomalovánbyl

(semýma oslíma ušima a jinými kerikaturamí a roz
píchán jehlou Třetí konečně byl sice přečtěn, ale
Čistě rozřešán a jen jednou skvrnou znečistěn,
skvrnog inkoustovou, za niž ještě majitelka pro
sila o odpuštění. Příštího dne vydal jsem sek ol
a pojal ji za choť.« Piron žil ve velmi šťastném
menzelství.

Newton, proslavený učenec byl jednoho
"dne bluboce zabrán ve studie své. Jeho služka
přínesla mu k snídani vejce, které před ním uva
řiti chtěla na kamnech. Newton, jsa rád sám a
sám, odbyl ji, že si to sám udělá. Služka polo

"žta vajíčka i hrnek nastůl a odešla, upbzorňujíc,
že muší se vařit aši 3 minuty; když pák se po
chvílce vrátila, spatřila Newtona před kamny drží.
cího v ruce vajíčko a vařícího v břáečku ho
dinky. © : :===

2. komoře opět dva s zástupce, jak tomu bylo
dříve. Než ictví konservativního družstva
vystoupilo v mém. novinách budyšínských proti
tomuto kandidatu, poněvadě jest mu nepohodiným
jako obbejce stavu rofkického, kdežto družstvo
komeervativní hájí zájmy velkostatkářské.
lek tento vytýká „Serbakým Novinám,“ které
volbu Smolovu podporují, še se články v nich
uveřejněnými v této věci vzbuzuje a ne
přátelství mezi Němci a Srby a že se jimi my
dlénky socialně demokratické mezi Srby rozšiřují.
Volební komité ihned vyzvalo předsednictví spolku
konservativního, aby jmenovalo věty z článkův
ončeb, kterými by bylo Ize pomluvu přívrženců
Smolových odůvodniti. Myslí anad týž předseda,
že jest již soeislně-demokratickou agitaci, žádají-li
rolníci zmény bonebního zákona a nechtějíli vo

liti jiného kandidáta, než toho, Který by hájilzájmů rolnických na sněmě saském? Vždyť!kon
servatívci uznávají, že je třeba stav střední za
chovati. Totéž chtějí i rolníci, ale nejen alovy,
nýbrž i skutky. Zasazojít se o to, aby odklidili
sákonité všecky okolnosti, které trvání rolnictva
středního i malého ohrožují. Staktikou „Serbských
Novia“, jediného to týdemníku politického Južic
kých Srbův, jsou za jedno v této věci všichni
srbětí rolníci, jak jistý důvěrník sdělil: -My srbštírolnícisinepřejemeissvézástupceavůdce

kteříknám většinou,kdoví odkud£ciziny,
k mámpřišli; vždyť nemohou nikdy tak dobře
naše vnitřní záležitosti, jako mužové z nás,

mlstě, jako nás.
Konservativní družstvo velkostatkářů neod

povědělo dosud na vyzvání rolníků srbských a
nedokázalo tedy pomlav proti rolnickému kaodi
datu. Tenble nešťastný manévr však upevnil jak
srbské tak i německé voliče rolnické okresu bu
dyšinského, aby se přidružili pouze k svému spo
lečnému rolnickému kandidato. Na všech stranách
Je proti kandidatu velkostatkářskému rozhořčení
a projevy souhlasu se Srb. mov. se množí. Tak
píše opět jiný rolník srbský: „Mnohokráte jsme
v Srb. Nov. poukazovali,j rok od roku rolnický
statek za statkem se ztrácí a jich majitelé se
stávají buď robotníky neb dělníky továrními,
v každém případě nespokojenými lidmi, mezi ni
miž má pekelný svrab červený avoje nejkrásnější
žně. My Srbové poznáváme tento strach nám bro
zící, procitáme ze spánku, rozpomínajíce se, čím
jsme povinni své víře, svému kraji rodnému, svému
králi a sam; sobě. Protož my malohospodáři srb
ští dobře víme, chceme li provésti nápravy, že
musíme nápravu učiniti nejdříve mesi sebou...
Jest nám se vrátiti k pobožnosti, svornosti a pro
stotě svých předkův. Časem jest nám téš bleděti,
abychom práva svého prospěšně a rozumně uží
vali, a jeli potřebí, dobývati si nových práv roz
umně. Abychom těchto záměrů dospěli, nestojime
o Cizí vůdee a cixí mondrosí, poněvadž máme,
budiž Bohu dík, dosti intelligentních mužů
mezi sebou, hodných a důstojbých našeho zastu
pitelstva a vůdcovetví.“ — Cn se týče pomluv o
agitaci socialně-demokratické, lze je vyvrátiti mezi

srbská se udržela, kde slovo Boží se hlásá lidu
jasykem mateřským, tam ivternacionalní sociali
stické zásady nemají přístopu a nebudou míti,
dokud se udrší národnost laž.-srbská. Volebnímu
boji tomuto se bledí s napjetím vstříc.

Ruské rozhledy.
A. Z. Z Petrohradu, 21. května. (Pův. dopis.)

Ruské časopisy o míru čínsko-japonském
vyslovují se pesimisticky, souhlasí v tom, že Evro

né třeba že vnikli blonub do Číny, přece jen

budo museti se vrátiti pro hrosnou nenávistIňsnů k cizineům.
dále šli do Čí
a vražd.. S
Japonsko, třeba že bylo energické, nová válka
bezpochyby opět počne — neboť Číňané žádanou
válečnou náhradu 200milionů taelů nemohou tak
brzy zaplatiti — Ruský vyslanec v Londýně měl
vážný rozhovor s lordem Kymberlem v příčině
hranio Pamíru. Komise výhradně rázu technického
určí hranici mezi výbojným Ruskem a hrabivou
Anglií, však rusko-anglická shoda bude míti ten
prospěch pro Rus, že bude Rusům otevřena potom
cesta do indického oceňnu. —

Překrásná jaspisová váza určená jako dárek
zesnulého cara Alexandra III. pro Francii, bude
těchto dnů zaslána do Paříže. O bezpečné dopra
vení skvostné lé vázy, jež teprvé nyní byla dokon
Čena, má se postarati továrník v Petrobradě Berté.

Na Rusi hodlají zavésti též zlatou měnu;
(badou-li ruští mužíci viděti tolik dukátů nových
có my — to se zaradují. Pos. red.)

| Ministerstvo zemědělství nařídilo zakládati
ovocnářské školy a kursy ovocnické v guberniích
pskovaké, poltavské, jakatěrinoslavské a cherson
ské. Odborní zahradníci jsou bledáni — i u vás
takový radikální výnos by neškodil. Rusko co nej
dříve bude obohaceno novou atřední velkolepou
hospodářskou školou a ku kouci tohoto roku oče
kává ae otevření nového svěroléčebného ústavu
| Petrohradě,

Missionáři vypravují, že čím
, tím více přibývalo ukrutenství

V jezdecké škole hlavního admirálství 
dáma v těchto dnech výstava ptactva a jeho chovu

V městě Kazani otevřeno slavnostním spůso
bem městské museum, jež obdařil veliký mecenáš
ruský viceacimirál Lichačev 40ti tisíci předmětů
národopisných.

Petrobradě budí všeobecnou posornost ne
dávno carem otevřený humanitní ústav zvaný:
„Xenijský institut“, jenž jest zařízenpro nemajetné
dcery raských šlechticů. Xenijský ústav je bývalý
palác velkoknížete Nikolaje na Konnogvardejském
boulevarda a je co nejmoderněji zařízen,protektor
kou je velkokněžna Xenie, dcera zesnulého cara,
k ojal myšlénku pensionát takový upraviti.

di slavnostnímuotevřenímořskéhokanálo u
Kielu v Německu odeslán dle časopisů kontradmi
rál Skridlov e válečnými loďmi: Rurik, Alexandr
II. a fregatou „Grozjaščij.“*

V Petrohradě utvořil se veliký literárně-umě
lecký spolek, jenž má za účel podávati obecenstvu
klassické plody ponejvíce divadelní. V sále Komo
nova dávala se poprvé: Jorklirskaja tragedia, po
drahé v Panajevském divadle: fantastické scemy

Kouptmanovy : Haoneje, pak opera LePaesant odoppe.
P Pro uvarování neštěstí na ruských drahách

vydán rozkaz: cestující v podnapilémstaru budou
na vejbližší stanici odevzdání v ruce policie.— Díle
Guttenbergovo korunováno na Rusi zajímavou tis
kařskou výstavou, jež se med očekávání vydařila.
Veřejnosti sdělujeme se stati prof. Nikolaje Širja
jeva, který o výstavě té píše, že prvul kniha rnaká:
Dějanija apoštolská i poslání apoštola sv. Pavla
tištěna již r. 1663. a pochází od jáhnů: Ivana
Theodorova, Petra Matilavce.

Literatura: Doktor A. Eliejejev, znamenitý

profesor akademie nauk v Petrohradě podává přeou studii z historie kultary. Jest tu všená
rodopisný popis vývoje kultury člověka. Zajímavé
toto dílo vychází a ilustracemi v časopise Niva,
Upozorňujeme naň co nejvřeleji.

Chozjajín a rabutnik (hospodář a čeledín) od
Tolstoje, Na vrcboli biblické hory od Gnědiče,
obě pověstiCtižádostivý blázen od Sterna, povídka.
Nadaleké okrajině, pověst z jižnousarijského života
od Malioka.

Filosofické zápisky od Strachova. Kritické
statě o Turgeněvu a Tolstoji od Strachova. Naše
úloby (zadači) na tichém oceáně, politické rozhledy
od Maksimova. Elementární učebnice mineralogie
a geol: gie od Solověva. Kavkazská podání a legendy
od V. Světlova. Mládí a mužný věk umělce Vereš
čagina od T. Derevňa. Sibířský kalendář od
Romanova. — Pětadvacitileté trvání zavedení
složitého účetnictví na Rusi oslaveno v illu
strovaných časopisech ruských podobiznou a žiro
topisem zakladatele ruského účetnictví Theodora
Ezerského. Zásluhu o dobré vedení státních pokla
den a peněžních ústavů na Rusi má jedině tento
muž, který i vychoval Rusku tisíce dobrých
finančníků.

Úmrtí: Vydavatel ruského časopisu: „Raský
Kurýr“, Mikuláš Petrovič Lanin zemřel v těchto
dnech na Rusi, byl to muž velikých zásluh o národ
ruský. Zemřel dále Karel Ivanovič Maj, zname
nitý ruský paedagou. Vladimír Ivanovič Gau, pro
slavený umělec a kreslič podobizen a obrazů do
dřeva a slonové kosti. Na mnobých výstavách
skvěly se jeho podobizny kráson a ideálností.
Ještě roku 1892. měl na akvarelové výstavě v Pe
trohradě překrásnou podobiznu doktora Grimma.
Maloval všecky členy carské rodiny již od Miku

lékař carův. Napsal 60 knih lékařských, z nichž
zasluhují povšimnutí tyto: lékařské tajemství, bi
storické posudky nemoeenské práce a zdravotní
zařízení v továrnách..

Pražská kronika.
K. — V Praze, 22. května. (Půr. dopis.)

„Obnova“ byla mezi prvními listy, v nichž
se ozvala tonha, aby národopisná výstava stala se
bodem, v němž bychom se dle možnosti ve svých
politiských protivách usmířili. A vedle nás ozý
vají se DyDÍ 4 desatera stran novinářské hlasy,
aby ke umíru, anebo alespoň k umírnění protiv u
nás došlo.

Vedle pak hlasů novinářských promluveno
ve smyslu tom také již bmed po zahájení výstavy
a sice na přátelském večeru „u Choděry“, kde se
sešli moravští poslanci s poslanci českými. Tu dr.
Pacák přimlouval se o zavedení a obnovu shody,
alespoň pokud se odporu proti Vídni týče, tak že
otázka národuího smíru u nás stala se otázkou
otevřenou, otázkou palčivou, jejíž příznivé vyřízemí
přejí si vlastně strany všechny a všichni lidé
dobré vůle. Ovšem s těmi, kdo ze štvanic národ
ních a z politického rozkola jsou a chtájí býti
živi, zde počítati nemůžeme.

o

Orgie ignorance začínají slaviti velké pražské
denníky ve svých referátech o národopisné výstavě.
Když se jim promine dvacet drobnějších přehléd
nutí a nedopatření, aspoň to pokárati třeba že
když jejich referenti něco důležitého sami neznají,
proč se nezeptají po vysvětlení.



V levém křídle bývalého průmyslo
láce postavena jest skupina figerin, Předetavaktc
moravako-slováckou hru oa krále, při níš za dívky
přestrojení chlapci jedou bez držení 90uzdy
obkročmo na koních. ké listy při popisu
těchto figurin zoela vážné se obdivovaly jízdecké
dovednosti moravských — dívek.

Podobné novinářské kuměty působí trapně
a celý utav žurnalistický sám nemálo trpí na re
putaci. Proto podobné případy ignorance sluší
vytknouti a přísně stíhati, A€ o výstavě referují
lidé k ťomu opůsobilí a ať žurnalistické naše
družine nerozmnožuje 8e zástupy nepovolaných
osob, které ani nevědí, že se mobou pozeptat po
vysvětlení, když něčemu nerozumí.

Bylo by dobře zasaamenávat, jaké nesmysly
se ještě v reforátech o výstavě svedou dohromady.
Byla by z toho zajisté na podzim pěkná sbírka.

o
o

Kdo v Praze nejvíce uměleckých památek
zničil a smařil, to © udpoledním čísle ze dne 17.
t. m. konstateje „Národní Politika“*, která vé pří
čivě té doslova píše :

+9 bolestí vzpomínáme pustošení Housitů a
Švédů, avšak pomalu můžeme býti úplně přesvěd
čení, de obec pražská zbořila námza
svého autonomního působení více pa
mátek než Husité a Švédové dohro
mady. Při tom však lze Husity omlaviti nábo
ženským fanatismem, Švédy tím, že brali v plen a
plundrovali zemi nepfátelskou ©Hůře však do
padne úsudek dob posdějších otěch,
kteří bořili z nedostatku úcty ku histo
rii a kulturním přebytkům vlastního
národa“. Zazoamenávámototo doznání skutečné
pravdy. Páni bořili a ničili kaple, chrámy atd.
jako nějaké chlívky. A tážeme se, kdo to obec
pražskou spravoval, když sde takto bylo
řáděno? Odpověď dá si katdý sám! Páni ti jsoa
většinou ještě živi! Nás tom uspokojuje, že
list jistým pámům tak blízký, jako je „Národní
Pohtika“, takto lapidárné posuzuje a odsuzaje
jich autonomní působení. To jest nám také nemalým
zadostiačiněním při trapné vzpomínce, jak proti
nám bylo nakročeno, když spůsobem zcela přátel
ským jeme upozornili na některá nedopatření
panstva na radnici.

A tu máš! Najednou je eharakterisoval jak
se patří důkladně vlastní jejich orgán. Přístě se
na to jenom odroláme!

* o
»

„Národní Listy“ v sobotu dne 18. května
konstatoraly:,Klerikalismusavniká do ná
rodní naší podstaty všemi pery.“

Poznání to aloší s ,
neboť důvodnosť k němu jeví se v samých „Ná
rodních Listech“, kde v nedělním feuiletoné so
dne 12. května najednou
příslušně s velkým B, když pomíjíme že
„Národní Listy“ již r. 1893. ochotně aveřejňovaly
inseráty, zvoucí k poutémdo Vambeřic.

Žajisté že zájmu jejich nijakneměkodí,kdyš
jako ostatní listy pražské budou uváděti také

správy o pořadu bohoslužeb ve pražských chrámecha těšímese, že se toho velmi brsy dočkáme. Neboť
dle nich „klerikalismus vniká do národní naší pod

staty všemi pory“ a oBy o „dovedly všdycky výtborné dachu doby přispůso
Ostatně připomínáme stanovisko „Národních

Listů“, jež v ohledu náboženském prohlásil dno
20. prosince 1860. p. dr. Julins Grégr ve „pro
grámu Národajeh Listá“, jež byl rozeslal jako po
svání ku předplacení pravě: „Otá<ky
zvláště dogmatické, nejeoa naším oborem, i bo
dláme se jich vystříhati chovajice se jinak vůdy
s povinnou úetou k ústavům, ježto jsou tak úzce
spojeny se samým citem náboženským, velikým

mto činitelem v živošé epolečenstva hMdského.“
„Dle zůboJest. ké 'spolušití „Národníck

n v se směrem klerikálním zcela možným. Audena všechnystrany také prospěšno,kdyšse

začneu másro nábežonskýmtrochuslalnějiC a více

Jest to velice chvály hodno, še „Národaí
Listy“ neváhaly mohutněnínáboženského ,
jež sep v norinářské hantýrce nazývá
„kleri *, loyálné kopstatovati.

Co týden dal.
Otázkačtyř slovinských paralelek

v Celji bude kovečně po přání Slovinců vyřízena.
Ozmámil totiž polský klub klobu Hohenwartovu i
levici, že bude pro příslušnou položku blasovati,
čímž její schválení jest i bez levice zabezpečeno.
Rozumí se samo u, že setrvá levice i potom
v koalici. Vedeť se jí v ní příliš,aš nezaslouženě
dobře a bonříc protž slovi paralelkám, hrála
jen pouhou komedii.

Uhry. Rábský biskup vydal oařízení,
že žádný katolický učitel nesmí převzíti vedení
státníchmatrika také ostatníbiskupovévydají
prý vé„nařnení.o Sróskaso oznamuje, že mový finanční
ministrnavrhujekráli, aby Srbsko oblásilo

Beátní bankrot. Luesenadítiše král k tomupesvolí.

hi Prudká panská oděmovnu ububálako ds nýnou
bi
poslanecká sněmovna pruská savrhié
v sobotu návěh, aby obnoveny byly články ústavy,
zrušené nebo gměněné v dobé „knituruího zápasu
v letech 1873 —7b a zaručující církvím, zvláště
katolické, velmi širokou antonomil. Pro tiávrh
hlasovalipouzestřed a Poláci. 1

Hrabě Kálsoky následkem opětaých útoků
vlády uherské odstoupil, jak jsme sdělili telegřa.
ficky již v čísle předešlém. Ani důvěra koruny,
ani všeobecné přání Evropy nědovedlo ho při vládě
udržeti. Kálooky žádosť za propuštěnonodůvodnil
tím, še mu vzhledem na jednotnou správu zahra
ničných zálešitostí nelze setrvati déle na svém

místě. Zdá se, že Kálnoky úmydločnynější nauberskou provokoval, protože viděl, že n
poméry jsou neudržitelné a protože asi doufal, že
pádem svým uspiší rozklad a pád liberální vlády
uherské. Rod hraběte Kálnokyho jest sice původ
maďarského, avšak téměř od let jest usedi
na Moravě, kdež jim patřípaaství Letovice u
Boskovic a Brodek u Prostějova: (Kdlnoky dle

smýšlenísvéhoje šlechticemkonservativním. iČechům nebyl nesympatickým.' Dle zvyku játs
ustáleného měl Kálnokýho vystřídativútadé Maďu,
tedy buď velvyslanci hr. Szégyenyi v Badiná
anebo hrabě Karolyi v Lohdýně,'něbo staď'"ko
nečně odborný přednosta v ministerstvu záhraníč:
ných záležitostí, baron Szegogyl-Marič, anebo
ministr pro země okapováné, baronKay. Vídeň
ské dvorní kruhy věak asi Maďara si za ministra
císařského domu a zahraničných záležitostí nepřály
a baron Kalay asi obtížný úřad zahraničního
ministra v nynější kritické době přijati nechtěl,

[otože tuší, de úřad tea bude Jen přechodný.Uhrách musel se poměry změniti konečné, buď
tak neb onak. Protože jmenování rakouského nob
českého šlechtice by byloasi maďarské kruhy

da bouřilo, teďy sáhnuto k hraběti Agonoruoluc skémo, k est rodem Polák a ktarý

jeko syn bývaléhominlstra jest vlastně arvýmyrokratom. Hrabě Agegor Goluchowski narodil
se r. 1849. V alnžbě diplomatické působil v Her
líně, v Londýně a v Paříži a dále zastával vele
obtížeévyslaneckétristo vBukurešti. Golachowáki
má povůst velice obezřetného diplomata. Žasnou

ben je s princeznouMuratovou, Mas rodem Bonapartů. Hr. Goluchovilí převáal Jid
vu ministerstva zahraničního.

Říšská rada vídeňská badenanodnti bespochyby dlouho do leta. Po beraí opraté má b

přtjednána předlohao místních drabácha reviciatastra pozemkové dáně, v červnu pak teprve
začne rokování o =

Zvěsti z výcholnich Čeob.
Kralohradecké novinky.

Pokzensky a pilulky.„Slovanskými vče
lami“ mazvaáljednou m Čechy chorvatský básník
Preradovič. Je to věru pěkné jmeno a pékně se
ma sás hodí; jako včely skutečné jsme pilní, při
činfví, pracovití, ale jako v každém, tak i vtom
našem českém úle je celá ředa trubců, kteříz nás
tyjí,českýmedcbutnájimjemcož ... Prstem
ukazovatí nemosíme na nikoho, každý ví nejlépe
sám, €ose vokolí jehoděje ©Jenže ty české
včelyzapomínají, žek obraněsvépoužítiby mohly
žibadla, místo ca by se bájily, mecbávají si vys
sáti všechen med a semy spokojají se voštinami,

vati. O tom my sami ve svém okolí máme pří
kladů dost, ale všecky vypadají stejné: nikdo se
neozve sám hned na místě, každý jde k nám,
abychom odgoudili učiněné mu příkoří. Tak zaso
tento týden navátívil nás bodrý jeden dělník, jeož
zašel si do jisté kořalny, kde se chtěl napíti také
trochu ve Ochotná prodavačka ala mu
aklenici, ale dostala od majitelky kořelnyco protó;
tákoví lidé nemají prýpíti ze sklenice, z níž ona
plje, těm stačíplecháč. Milý občandal si to líbit
a my to nemilou kořalečnícimáme teď seřezat.
Ne fak! Ať jen se nejdříve zastane každý sebe
sám, ať nikdo penosí peníze takovým »nasincůme,
kteří naň bledí jako na tvora nižšího, sprostšího.
Ale na sta je takových případů, že dobrácký lid
náš snáší jestě urášky od těch, u nichž utrácí
své peníze, a to právě má dvojí zlo v zápětí:
české včely trpí hmotněi mravně a cizí trubci
nejen z nich kořistí, ale ještě se nad né povzná
šeji, vypínají, bledí se všude dostati na vrch,
všude státi se pány . . . A to si dává líbiti nejen
prostý lid, ale také lidé uvědomělí. Proto není divu,
že leckterému „našinci“ narostl hřebínek bujnosti
sahající až k neslušnosti. Tak v jedné hradecké

veřejné říci, že prý nám neodpo
dobrou »plácačku=, přičemá kavalírsky ukazoval
na svou ruku. Tedy nějaké »pěstní právo« že
má být odvetou „našinců“

mobli bychom dotyčnému za vyhrožování takové
na patřičném místě dáti bořkou pilulku, myvšak
prozatím pro výstrahu jiným jen upozorňujeme,
že jakákoli „plácačka“ se na slabé, bezbranné
mouchy, ale ne na nás... Uválíme tuto pří

hodu, aby káždý viděl, kam 4š sahá troufelost
jistých lidí. Tato smělá troufalost je neflepsím
napomenutím prodobráckéČecháčky, jaké vlastné
lidi svým i podporovati nemají. Leckdo sice
mluví proti nečeským »našincůme, ale dosud“ je
podporuje a próto tak bobatnou. A někteří zvlá
ště šikovní lidé bohamou tím více, když st při
vydělávají dle tohoto receptu: vídeňský obchodník
kůžemiGans ohlásil úpedek s dluhy 319 tisící al.,

| věřitelé mají pojiáténo pouze 50 tisíc; obchodník
Lichtenstern učinil konkurs s dluhem 800 tisíc 2l.,

(věřitelé dostanou nejvýše 300 tisíc atd. atd. Při
tekovém dirném a jinačím uméní kšeftovním ne
může nás překvapiti, že miliony lidu houfně chdd
(nou a jednotlivci hravě stávají se milionáři. Děje
sé to m ospfše,že se na to řádnéneukazuje,ba
naopsk, od všelijakých těch přehmatů hledf“se
pozornost lidu ještě odvraceti. Liberální časopisy

, dovedly to šikovné nerafčiti, Křesťanský lid sou
stavné štvaly proti jeho vlastrím bodnostářům,
lie mo křiklavé, jak tito doměle sijí v přepychu,
zaaitovaly opatrné, jak ainoho dobrého vykonali
pso lid křestunětí: bodnomáři pozemskými batky
medaní, štvalya štrou, lály a lají, spfaly a spí

kšestenských statků sepoemoélsc. podérati teké

[ooo aný c aja obrovskéhojméní-vrukouockžeslanských. A-jab pískají a vétetají Iiherální
rdovény-cizíp'tak uí» také náščeský lid tenčití:ty
české. Časopisy, které se přesdívají svobodomydl
nýmia pokrokovými.:Ane, takové Jisty pošádují
svobodupre sebe, popřávajíplnouvolnosta stálý
pokrok vobohacování se každému nekřesťaostétmu
»našincie, ale. čtskému lidu nedobyly dosud Ani
dost málo svobody, nepomohly ma k ojjakému
pokroku v bigkobytu. Ale proč se štve jen « jeů
proti ktestarským hodaostářům, z nichž nikdo
oeznoužívá majetku sobě svěřeného, naopak kabdý

s něho štědře k obecnému dobru? Proč
takové svobodomysinestí prodchnuté listy nepo
vědí nikdy, jaká jmění má, jak ho nahyla co
dabrého padporeje-na př. nájeký Rotšild? Proč
sa nedovídéme z amaášichsvobodomyslných listů,
že na. př. francovaský dům Rotšildův má nyní

-jmění 10.000,000.000 r. (čti: deseti miliard|),
že jahomajetekod r. 1895.se zdvojnásobila.že
dle výpočtů může r. 1955. mnítijiš Joo miliard
franků a že z úroků této obrovské sumy sohlo
by šiti celých 37 milionů obyvatelstva ve Framcii,

| kdežto z úroků dnedního majetku Rotšildova mohlo
by dobře žíti 122.334 lidíll1 | Čím jsou poctiví
křesťenští majitelé pozemských stetká proti tako
vému obrovskému velbloudu ? Učiněvým komárem,
proti němuž se štve tak hlučné a hlotmozně, jen

se lid neohlédl někdy také na tobo obrav
ského velblogda. Z těch několika čísel vidí kaádý,
komu vlastné nadhánějí voda na mlýn všecky ty
česke listy, které podpickují český lid proti vlast
níma nadržují cizím. Věru že je nejvyššíČas,
aby bělmem takové svobedomysinosti nedal se lid
náš oslepiti na dobro, aby záhy prohlédl všechen
klam, aby v českém úle dobře se vedlo pilným,
pracovitým, přičimlivým včelám a ne snad jen

Prubeán .. ob tov Dednoty katolický ce
30. t. m. o E din večerní p v míst
nostech spolkových členům naší Jednoty, jakož i
přízoivcůmjejím vldp. Dr. Gustav Demabyl

rofessor historie v bisk.semináři: »O španělské
inkvisici«. Ve více neš hodinu trvající přednášce
ukazoval pan řečník na základ inkvisice státníi

|církevní, jež, jak sjovo agmo inkvisice (ingcirere
[== vyšetřovati) ukazuje, byla soudním tribunálem,

ehož úkolem bylo, prostě vyšetřiti vinu podezře
ého z bludu a kacířstva (néco podobného jako

naše porota). Slovo za slovem snímal p professor
roušku předsudků, jimiž tak zvané krvavé a in
kvisiční romány obestřely a dosud obestírají mysle
lidi u věci té neskušených — pádnými vývody
dokazoval předpojatost těch, kteří o inkvisici mluví,
aniž by se o ní poučili, Promluviv šíře o významu

-s základu jnkvisice církevní a státní vůbec, obral
si zejmena za předmět řeči hroznou jakgigici pa
nělskou, jež nejvíce v románech strašívá, Jang
a srozumitelně ukázal pen profesor na vznik,
vývoj španělské inkvisice, ješ jsouc tribunálem

k ochradé potédku s pokojez rukou biskupůa
koěží přešle do iádu Dominlkánského, oa který
nyaíproto veškeré odium iokvisice.se obrací;

na konec ještě vysvětlil p řečník dvě nejv.ce ušívané jména, jež mysl předpojatou děsí, Jsou fo
tortury z dob inkvisice a sice: autodafé a sanbe
nito. Autodafé (autos da Fé ——actus fidei, úkon
víry) byl jskýsi obřad, jímž ukazoval blndař,
který se očistilz bludu, svou víru, hořící
svíci v ruce — sagbenito (saccus benedictus, že
hnané hrubé roucho, halena) roucho, jež kajicí
bludaři nosili. Promluviv několik slov o původci
brozných správ o inkvisíci španělské, odpadlíku
kněsí Donu Juanu Llorent>ví (žil koncem minu=
lého a začátkem nynčjšího atoletí) akončil vldp.
professor zajímevou svou přednášku za blučného
potlesku přítomných. Přednáška velice se líbile,
o čemž svědčilo jednak neobvykle četné shromá
ždění posluchačů, bylať spolková místnost plaa,
jednak i napjatá pozornost, jež neochebla přes
celou hodinu do posledního okamžiku. Mluvilt p.
řečník populérné, užívaje znázornění a přirovnácí
svláště ze života spolkového, jež nemálo přispěly
k objasnění a zajímavosti látky; vedle obsahu



posornost úchačů poutali dokonalýpřednes
Bene Račte Vzdávajíce:vldp. professor vřelé
díky, upímně se téšíme, až laskavě be uvolí v

Jednotě naší opět přednášetí.
Jednota českých stfeiců v Hradai

Králové pořádá doem 26. t.m. počínajícstřelby
na ostro, při nichž vystřeleno bude 15 cen po
1 dukátu. Začátek střeleb, jicháš pouze členové

súčastniti se mohou, jost vždy ve s hodiny odpo
dedne. Podrobnější vidno z rozeslaného ramu.

: Výlet ke zděné boudě pořádá v neděli, dne
26. t. m. o 2. bod, odp. živnostensko čtenářská
jednota. V. případě nepříznivého počesí koná se
výlet dne 9. června..
., Btavební ruob přinesenámletos řadu no
"vých budov. Tento týden započal též obch. p.
«Chrudimský ae stavbou nového velkého hotelu
« bývalé pražské brány, Hotel tento bude vysla
věnave značné velikosti, v řízemí budou tři velké
bostinské místnosti se 14 okay doulice,v prvním.
A druhém poschodí budou salany apokoje hostin
osé. Hoz „bude ny místě přilekitém a stane se
jistě ozdobou nového mésta. Jodnikazeli přejeme

Dřívi z pbeonish legů. Zemský výbor
království, českého „zrušil v posledaí schůzi. roz
bodnutí. okr. výbgru kralobradeckého v přítině
razdilovánídříví z obecních.les. Jakse doví
dh le, bude proti rozhodnutí zemského výbaru

pode pára k vyšší instanci.Aeleznépoststatky dra. Karipelika,
chvalně zněméhospisovatelea buďitelená
jené.po dlouhou řada let zdárně působil v okolí
Kralohradeckém,; budou dne B. června na starém
hřbitově kukledstém vykopány a vloženy do nové
břobky na hřbitové v Kukledách. Den ten mohl
by býti podnětem, aby ctitelé nezapomenutelného
Kampelíka projevili svou vděčnost súčastněním se
tické slavnosti na hřbitově kuklenském.
i- Ve prospěch Slovinců lublaňských
pofádata zdejší pěvecká jednota „Slavjan“ ra spolu
působení pěveckéhoodborudamského a jednoty diva
delafch ochotníků předešlé soboty komcert s divadel
am představáním v městském divadle Klicperově.
Wedértento vydařil we, Vo přednesů sstýče, nad oče
kávaní skvěle, což buďlá připedno <a záslubu všech
účinkujících.Lae však jeu litovatí, že návštěva nebyla
taková, jaká dala by se vzbledem k tak bumanníma
účeli očekávati a zvláště bylo až nápadno, jak málo
studentstva bylo přítomno, ač toto přijiných příle
žitostoch bývá četné zastoopeno. Program byl násle
dující: Pe proslovu od prof. E. Miříovského objevíl
se na jevišti krásný fivý obraz sestavený prof. J.
Vančarou. Obras tento byl jedním z nejlepších čísel
v celém programa, o čemž svěděile několikerá blačná
žádosí za jehoopakování. -Nato zapěl mužský sbor
„OhorálČechů“ ed Arm. Franse, dámský sbor pak
„Pomsta vil“ ed Bendla, při čemž výborným předne
0m vyzaamomalyse blévné solistky sl Mizšova
a sl. Fialova. Neméné líbil se též přednes Tova
čevekého písně „Na Knkoneších“, provázený ozvěnou.
JKakoncipakprotedešabylazdařileBaluckéhove
eelobra „Pro Josefku“, © máš účinkovali: el. Zd.

£6
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o němž jsme při

u správavpředešlémčísle,(venjtoprýJos.Ida poticiě,nýtet jeké"tesář. mi
Sléuem hradeckého „Klubu česk. velocipedistů,“ jenž od
déého

byla zakázána vůbec všelijakým

SK krbu čodoýchvolosivadise členůmklubu čedkých i
jedobnénehody jistě nýstaly.: Dona, bg klyb bc:
Mtipedistůjižvevlastnímzájmuzakročívtévěci
aže jehožádosti badé také v zájmuobacenstravy

šno. = TON
- Konosert s deklamatorní a divadelní zábavou

BRLúlálkakrabhrošodků7 Zed,če38.1E
© 3. hod. odp. na „Střelníci“. Hudba sokolská.Vpří

povolena

červa., -©
a Nové vní sóhr na psaní roz
šenybylyvtěchtodnech %Hradce.'Véeje při

nově, prakticky sařízeno, Ee (v jednom zůo při. : pěg nápis je v-př
adu. Snad by PAiaařekějíhu 4

byly nápisy české uapřed, v městech převahou
kých by mohly býti nápisy německé v předu.

5. vá reklamazahnizďuje00jišívHradci.
těchto dnech aspoň v jedné veřejnémístnosti aar
daly podaět k živému rozbovore bodiny, na nidhž
abojí psáno: „F. Miseler Bremen-Výprara de Ame
riky.“ Tedy jiš takovým nenápadně lákavým spůso
bem vébí asvádí se českýlid k novábnémustěho

by také každý byl ze srdce rád, kdyby ve něčemu
podobnému dělala reklama sebe větší, ale podporo
vati kšeft „našince“ s českými vystěkovalci do Ame
riky, to vHradei nenína místě. A protonámčeští
bosté zmíněné místnosti sdělili, že buď odstraní se
ty vystěbovalecké hodiny mebo se vystěhují z dotyčné
veřejné místnosti všichni hosté, kteří nechtějí dopu
eiti, aby se český lid lákal z Čech do Ameriky s
sa to aby se nám tady usazovali nečeští „našinci“.

Jak lidé bohatnou, o tom námjeden hra
decký živnostník vypravoval v těchto daech velmi
poučnoa historka, Delší čas kupoval 04 reztomilého
„Mašinoe“ plátno, které bylo prý z Vídně a stálo
hotově 40 kr. za metr. Náhodon český ten živnostník
potkel dodavatele onoho rozšafného „našince“ a do
věděl se, že to plátno pochází vlastně z Červ. Ko
stolce a že tam metr stojí jen 26 kr. Tady vidíte,
jak ti naši čeští živnostníci jsou od „našinců“ vyko
fístování a jak jsou zpozdilými všichni, kdo nekupují
jep a jem v solidních českých závodech .. . Svůj
k svému!

Bvůj k svému! Solidsí české fúrma V. J,
Špalek, dfive J. F. Krušvic je nejstarším závodem
svého druhu v Hradci Králové. Upozorňujíce na pří
slušný insert p. V. J. Špalka v listě našem, přimlou
váme se, aby české obecenstvo dávalo jeho závodu
přednost. před Úrmami cizími.

Dopisy.
Z českého jihu. V letech sedmdesátých po Če

ohách koloralý v hojném počtu zvláště u dechovenstva
borosrakouské „Weckstimmen“, jimiž v Horních Rekou
sich a Bolnebradska dokázali jistě, že vo dvou téch st
mích slopověstný liberalismus se asi nezakořenil, tím
méněmohlvzrůstiaotravnévydatiovo08.UmásvČechách
„Weckstimmen“, brožury to desítikrejoarové, jeme sice
čítali, ale málo dokázaly létací ty časové frase; my jeme
zabrání bylí semým nůrodovstvím a vlssteněsním drubdy
dost jalorým, še jeme českým listům liberálním, církev
a dechovenstro křivé a bez vímy henobícím, na mlýn
jich nahánělí vodu. Dachovenstvo české aš vášaivého
opílání liberálních listů jednakani nečetlo, jednak tím pobr.
dalo, za to majíc, se když se vykhčí, umiknou, jednak
sassbídcíchopilise (era na obranuoti své a církve.
Co v té příčině visoko ce posla, 00 mlyy.lo v kruzích
duchovenských u nás v Čechich, o tom mohla by psána

nti jen krátkou připomínaje, še někteří duchovní nekt
povali a nečítalí literárních prací, j-š vydávány byly
na obranujich. Hes'emjich bylo „eederepost furna
cemot hahero'cum omnibsepacem ;“ marné bylo volání:
„U souseda boří! Vstávejte, sachrašte se|“ Když liberální
listytupilysouseda,sousedjehonejbližšímadto četl,snad
olybel o tom, e'e še nebašily do něho ještě, sám mlčei
a neáíř.| lista na ouranu dashovenstva a církve vydáva
nébo. (Co divu, že jednotliví horlivci s duch +eostva,
tteří cíly decho i kapsy věnorali ns prospéch jeho,
ocbeblividomer,že klidítu nuvděk,te posměchanotytýš
i nevoli, jske ti, kdož badi ! spáče, abyse zachránil, še u
eoucoda.jš boříl A om? boří myní po oslých Čechách,
ano chytáto jiš na AMor-vě| ve Slezoku; Ižil boraliemus
Bejen že sa ové nebere, 08 90 svrhujs jiš pokrokářetvím,

i fedraje renlismu: v sthelemus, jsož potírá vdecku* všecku positivní víru a na ní sbudovanos
ku A proto jest povinností nejen dechoventfve,

ale všech, jímé opravdově na blahu čjuvěčenstva zálilí,
aby90ne spánkuprobelili apostavilioena stráž práva,
pravdya všech zájmůkřesťanských,jimítaké nášjist
vědy věrsě a vytrvale sloučiti chce.

Z Náchoda. Dne 236.května:koné se v děkanském
chrámu Páněsv. Vavtince pobožnost Výstavy Nejev. Brá

tosti v den to zvěčnělým Nejdůst panem bisku
pem Josefem ustanovenýpro Náchodekouduchovníosede;
sároveň vtemden připomínáse památkavyhoření Nácboda

Albemostité odlnolní se dlengvé kat. vadělávncího
spolku dělníků „Svornost“ = praporem a sice slevnostníbe
kázání, vekých služeb Boších a odpoledne o 3. hodině

ar ov,růžencekecti a v lod doku zó0m
ebadou kouadí „3
v intoliské ode Dřttší

u

Z Kostelce m. Orl. Dne 26.t. m. o 4.hod.od,

bab en sebůzi katolichř jednoty zdejší předat
ředník dr. R. O thematu: 00 máme

? Téhež dae © 7. hoď. večer bude týš řečulh
přednášetí v katolickém sociálním spolku ve Vemberku.

Ze Sloupnice. (Rossóvač „čistého ovam
gelia“.) V minulých dnech ubíralse pán v černém
oděvu a gosstovním vakem v race pišinos podle vílnion

něcotampoložilsdál:sebral.Lidéna
blískémpolípracujícíp a jdouceheednaknížečku „Evangelista podle
sepsání sv. Lukáše“ brit. biblické společnosti, a pod kří
Zem ležel „Posel Pokoje“ měsíčník baptistů ve Pršovicích
u Prahy vydávaný č. 4. — Úvodaík istu počlná slovy,
že nesteladobajernía stou takédobarostévání—
načež mlaví se o rossévání duchovním s rossévání slars

p uoal „„modlářům",de šeň sbllapti budou v pekle,t, „kdož v duchu rossí.ají a odpuštění hříchů
vevíře vPána Ježíše soběpřivlastní, žíti bedouživot
věčný | Snad tento rossóvaů čistého slova Božího viděn
byl i jinde? Okéžby proti tomutopočínáníneptatel,
kteří bladysvéiroshasovánímhostůs brožurekpoosstách
šíří, dostevalo ce i vědy katolkům poučnéhoe čtení. —
(Utonul při chytání ryb.) Magisterfarmaciep.
Josef Podhajský, syn mlstního staresty v Sloupuici, provisorvlékárněp. BergaueravPísku,97let stárvyjel

řekuOtava chytat ryby. Noštestnounáhodou loďkanepil
níla 6evodou asotopila —při nostalém smaátkujmeno
vanítřipánísepechréniliplaváním— kdešp J. Pod
bajský utrpěv při páda též poranění na hlavé, utonul a
teprv drahého dne nalezen. — Jesté den před tím peal
dopis plný růžových nadějí do budoucnosti, s současné
s dopisem tímto doše) telegram — o jeho utonutí. Těžko
to rána pro rodide, jimž byl radostí a podporou a též
věude otěn a vážen. — Zvláštní jest, že metka vády jej
verovale „obraň se vodyl“

Z Přelouče. Zdejší politický spolek stramy mla
dočeské pořádá v neděli, dne 26. t. m. o 2. hod odp
„u koruaního prince“ veřejnou schůzi, pří níž posel.Sokol
promluví o všeobecném právu hlesovacím, posl. Formé
bek a dr. Koldinský podejí zprávu o Činnosti na radě
Fíšské a zemském sněmu. Spolek „Svornost“ pořádal ve
Štvrtek, dne 23. t m. ve Škudlech divadelní představení
kusá: „Bedrý venkovan“, „Hrajísi na mrtvé“ a „Štu
dentský kousek“.

Věelicos.
Volby do zemského sněmu království

Českého kdy budou vypsány, o tom nemá nikdo z Čes
kých politických kruhů doposud ami zdání. Snad se
©to příslušní činitelé ani nestarají, aby 90 obratným
opůsobem o věcech těch, kdy přijítí mají, informovali.
Avšak celá země se již v náladě volební vlní. S kan
didáty roztrhl se celý měch a jednomu srdee v ňádru
radostí skáče, co máme politiků a státníků, zkrátka
výtečníků. Zajímavou jest dnes situace mludočeského
výkonného výboru oproti sedlékům. Jest podobná
muži, který chytil vlka za uší. Pastit bo nemůže a
držet ho nic nevynáší. Venkovské skopiny sapořád
ofmítejí kandidatary „výtečnické“ a všude vybledá
vají se v nich kandidáti ze krubů rolnických. Chvá
Jiti se to Šmahem nedá, avšak jest te přirozeným
ovocem nemístného lichocení sedlákům, jež po leta
mladočeská žurnalistika provozovala. Lichbocením tím
svedení selští předáci nyní blásí se o své podíly,
k nímž oprávnění jim mladočeský tisk namlavil, a při
příštích volbách přiblásí so o své podfly také děl
nictvo, jež rovněž bylo mladočeskou žurnalistikou
samou chváléu k domýšlivosti ulechtáno. Pak ovšem
ne pražské advokáty a professory nezbude nic. Však
Již nyní jest pozorubodným zjevem, že i ve venkovských
městech ozývá se odpor proti kandidaturám pražským.
Vždyť jest to také ná pováženou. Tak ku př. u nás
ve východních Čechách občas objevuje se (ku př.
posledně v Jaroměři) mladý pražský advokát a po
učuje tu vážné vlastence a vykládá jim o politice.
A při tomto typu moderního českého politika a vla
stence, který na vše dorede vzít velice ostré brejle
kritika, tane na mysli o'ázka, proč aejde mluvit o
vlastenectví a politice do svého rodného městů, do
Plzně? Proč přichází svítit svým věblasem do Jaro
měře? To předce má své nějaké příčiny, nebol Ja
roměř nepotřebeje tolik v světla jako
Plzeň, kde je dosud plno Nědká. Tamní poměry pán
ten zajisté že dobře zná. Cožbošil tam jako nadšený
český gymnasista, což tam neb)i Úhbémjako vlaste
necký akademik? — — Nemohli jsme se o nějském
jeho českém vlasteneckém působení v Plsní ničeho
bližšíbo dověděti a nemohli jeme se také ©jebo pů
sobení jako českého stedenta v Praze na universitě
(s let 1881—1885) ničebo dopátrati, poněvadž byl
©českýzh studentských kruzích tobdejší doby osobou
šíře neznámou. Zkrátka vlastenecká minulosí
onobo pražského advokáta jest zastřena rouškou a
proto velice překvapuje, když najednou ve jmeru ná
rodníbo a politického radikalismu přichází do Jaro
měťe jako advokát lepší budoucnosti českého národa.
Ea posazování a napravování stávajících poměrů mají
především právo ti, kdo si © národní věc jletých
záslab zjednali, kdo na některém hárodním poli již
déle pracovali, kdo poměrům zkrátka rozumí. A proto
bychom neradi, aby za dnešní doby dokonce snad
na německých školách vyrestlí a vyobovaší pánové
pokládali se za povolané mentory šedivých českých
vlastenců a aby odsasovali národní náš pokrok a
postap, k němaž ani ooi, ani jejích rodiče ničím
nepřispěli.Zde třebastáti na stráží.

Sněmovní kandidatury. Jako radikální
kaadidáti. hodlají vystoupiti mimo dříve již jmenované
také dr. Kadlece z Kolínaa statkář C. Papoušek.
Pro městekou skupinu Králové Hrades-Jaroměř byla
a jedné strany navržena také kandidatura adv. dra.
Zimmra; návrh ten nenalezl však oblasu. Proti kan
didataře dra. Moravce jeví se v Kr. Hradel odpor
vzhledem k místním zájmům.

Ve městskéskupině Dobruška-Ko-telec-Rychnov
Žamberk bude z mladočeské strany kandidovati dr.
Pr. Podlipský z Praby.

Za venkovské obce okresu Nymburk Nové De
nátky bude místo dosavadního posl. J. Hampla kan
didován statkář Jos. Šale s Jiřic.

Dr. 8. „Právo ku práci,“ toť za našich
daů jedno s nejběžnějších, aletaké nejméně objas
něsých besel. Do nedávna ještě se vědělo a mluvilo
pouze © „povinnosti práce“; povinnost tato datována
byla od časů prvého člověka, kterému Bůh hříchem
ztracený žívot znovu daroval, pod tou však podmín
kou, aby v pota tváře ové chléb si vydělával a tak
sl jej zachoval. Dějiny všech století a všech pokolení
potvrdilypravdu této tvrdé povinností. (Časem
však počalo se sepomínati na povineosti; přišla fran
oousská revoluce, aby o jiném nemluvila než o prá
veoh člověka,proto též povinnost práce byla
saměněnaza „právo ku práci“ Ale dosud žádný



2 těch pánův, kteří mluvili a mloví o tomto právu
ku práci, nevěděl — aneb snad nechtěl věděti o tom,
že každému práva nutně odpovídá také příslušná
povínnosť a následkem toho že je též třebaně
jaké sankce, jež by právo ono bájila a přiblíšela
ku správnému a řádnému vykonávání své povinnosti.
A do dále z těch, kteří právo toto blásají, dokázal,
ze kterého božského neb přirozeného zákona ono
vyplývá a kterou sankcí je bájeno a chráněno?
A především o jaké že práci je zde řeč? O práci
duševní neb pouze hmotné? O práci Da mojetku
vlastním neb cizím? A pak: jestliže všem lidem stejně
a nerozdílně přísluší totéž právo ku práci, kdo bude
míti pak povinnost práci poskytnouti, dáti práci ji
ným? Dále: každému zajisté je známo, že právo je
fakultativní, nikoliv však imperativní jako povinnost;
proto je též nutno přemýšleti o tom, co by se as
přibodřlo ve případě, kdyby nikdo nepracoval, aneb
co by se as činilo aneb činiti moblo pro ty, kteří
by pracovati nechtěli? Byli by snad ku práci nu
ceni?... Bylo. by věru podivnýmviděti, jak ně
komu je právo přidělovráno násilím a jak je člověk
násilím nucen, aby také vykonával své svobodné
právo! A přee autně musí se dospěti kutéto mravní
nemožnosti; výslovně pravím „mravní“, protože ni
kterak nemůže dojíti ku nemožnosti realní, poněvadž
podobné utopie nelze praktikovati aní po nejkratší
časasniodjedinéhočlověka.Aprotozdedlužno
postaviti názvy ne jich pravé místo: Člověk má
se živiti prací svou; musí pracovati, aby
mobl žíti; a nemůže se říci sbsolutně, že má člo
věkprávo ku šití sby moh] pracovači, Tedy
podrobí-li se fráse „právo ku prácí“ řádnému
rozboru, vede nás ku záklednému ariomatu, jež dí,
že práce jest nevybnutelnou sončástí žití, že nemí
života bez práce, neb jinými slovy, že bytí člověka
spočívá ve práci. A tak fráse ona je pravdivou v tom
smyslu,že práce je prostředkem nevybnutelným
ku zachování života, a proto. ona závisí, vyplývá,
prýští se z povinnosti, kterou člověkmá, aby
zachoval svůj život; a proto kdonepracuje,aby
mob! žíti, přestupuje povinnosí, již mu Bůh uložil
a jež mu velí, aby prostřednictvím práce zachoval
život svůj. Tedy: člověkmé povinnost pracovati,
jen potud má právo ku práci, pokudse vyžaduje,
by dostál povinnosti zacbovati Život svůj, od Boha
jemu darovaný.

„Prodaná nevěsta“ v Londýně. Světo
známá jiš opera Smetanova proklestila si cestu do
nejpřednějších divadel. V červnu bude poprvé provo
zována v Anglii, a sice v londýnském divadle Drury Lane.

Americká výprava k návštěvěnárodopisné
výstavy v Praze vyjede počátkem června. Jak se do
vídáme z amerických listů, je přihlášeno již bojně
účastníků,

Nejnovější zprávy.
O velké katolické manifestaci, k níž

došlo dne 16. t. m. ve Vídni, přinesla „Obnova“
v předešlém čísle původní telegrafickou správu
nejdříve ze všech českých listů. Doplňujeme dnes
zprávu tu sdělením následující resoluce, která
v oné schůzi byla jednomyslněschválena: „K e
sťansko-sociálnístranavRakouskuvzdává
sv. Otci Lvu XIII. nejoddanější dík za velkomy
slnou přízeň, kterou její snahám stále prokazoval.
Oproti posledním | podezříváním| prohlašujeme
opětně, že křesťansko-sociální strana neoblomně
trvá při hlavním cíli svého programu, při sociální
obnově na základě křesťanství, Křestansko-sociální
strana čelí tedy blavné k tomu, aby společenský
a hospodářský život našeho lidu, rozervaný zhonb
ným panstvím liberalismu, byl obnoven dle učení
našeho křesťanského náboženství; naše strana
chce vliv křesťanství zase přivésti ku platnosti ve
vyučování a v celém veřejném životě; chce, aby
v živnestech i obchodu zavládly zase zásady kře
stanské spravedlnosti a proto je neamířitelnýmod
půrcem jakéhokoli nespravedlivého vykořisťování
a utlačování práce kýmkoli. Naše strana přeje
spořádanému a pokojnému spolužití všeci poctivě
pracujících stavů bez výjimky a proto požaduje
zákonnou organisaci povolání při šetření státní
jednoty; ku provedenítohoto programu, jest ochotna
pracovati 8 každoukřesťanskou stranou, která ale
duje upřímné týž cíl. Jako křesťanská strana re
formy stojí ve věrné oddanosti k papeži, Otci a
nejvyšší hlavě křesťanství v Římě i je v nerlom
ném soublasu s příkazy a pokyny, jež Lev XIII.
dal světu pro křesťanskou sociální obnovu zejmena
ve své skvostné encyklice dělnické; strana naše
zůstane nadále ve všech náboženských i církev
ních otázkáchs úotou věrné oddána bisku
pů m, spojeným s vrohní hlavou církve.“ Resolace
tlumočí dále věrnost křesťaneko-sociální strany
k císaři i říši a požaduje plné zadostučinění pro
papežského nuncia ve Vtdni, Mag. Agliardiho.

Proč se upravují státní finance v Srb
sku, o tom píše berlínská „Germania“: Ruská

banka volžako-kamská vyzvala Milana, aby vrátil
2 miliony, které mu banka půjčila před zěti lety
na zvláštní přání cara Alexandra. Car chtěl. ro
dinným nesvárům v Bělehradě učiniti konec a Da
jeho podnět dala banka Milanovi peníze s pod
mínkou, že odjede ze Srbska a že zárukou půjčky
bade majetek jeho vlastní i koruny. Milan vzal

2 milíony a v Paříži byl e nimi brzo botov. Nato
prodal srbské vládě za 1 milion ová kornaní
práva a smizel zas. Ale nový milion zmizel také
brzo, načež Milan vyvolal v Srbskustátní převrat.
Nyní se má Milan usaditi zese v Srbaku a tu sl
car Mikuláš vzpomněl na podmínky raské půjčky
i dal bance pokyo, aby půjčku ta věděla.
Proto se tak spěchá s upravením fisancí
v Srbsku.

Socialisté ve sněmíich. V Německumají
nejen na říšském sněně, nýbrž i na sněmech sem
ských již hojně zástupců. Ve snému bavorském
mají socialisté pět poslanců, v saském docela jíž
14, ve vůrtemberském 2, v badenském 3, v hessen
ském 5,v reuském 3, v několika jiaých po jednom.
Toto postupování socialistů je tím pozoruhodnějším,
že pro semské uněmy v Německu trvá skoro všude
volební census, při němž zcela nemajetní jsou z vo
lebního práva vyloučeni a také zvolení za poslance
jest obmezeno různými podmínkami.

Sváteční klid. O včerejším svátku Nane
bevstoupení Páně pracovalo se celý den na dvou
novostavbách v nejživější ulici u labského mostu.
Zjev tento působil rušivě ve sváteční klid a byl
obecenstvem hlasitě odsuzován. V nynější dobé,.
kdy dělnictvo domáhá se osmihbodinové covní
lhůty, jest svévolné rušení svátečního k kří
klavým obrázkem a jestliže dělnictvo samo nero
zumí svému prospěcbu podnikajíc dobrovolně ta
kovou práci. měli by zaměstnatelé míti v podobné
věci větší svědomitost a dělnictvo nesváděti k to
muto sekřesťanskéma a poboršlivému jednání. Do
mníváme se, že tento pokyn dojde na svém místě
povšímnatí.

Obmezené pěstování cukrovky. VČe
chbách a na Moravě obmezilo se pěstování řepy
průměrně nejméně o 25“ — a obmezení to pro
vedlo se skoro výbradně jen od malorolníků, Ně
mecko obmezilo — náš největší konkurent v cu
krovarnictví — pěstování řepy sotva o 10%. a v
celé Evropě obnáší obmezení to nejvýše 109,.

Z jsme tedy obmezili pěstování řepy nejvíce!až jest to kuprospěchu našemu, okáže budou
enost; pravímerozbodně, že nikoliv. Ceny cukru
pod dojmem obmezení toho, hlavně ale pod doj
mem, že hmyz všeho drabu řepu poškozuje, kolísají
tak, jako tomu jit dávoo nebylo. Cukr pro novou
kampaň, pro kterou panuje veliký zájem, dosábl
v sobotu v Ústí 13-85 zl., ano po dloubé době
jednou opět 14 zl.; a kdo ví, jaké budou ceny v
červnu, zejmena v nové kampani, až se celkové
obmezení objeví, a pakli příroda tak štědron —
jako byla mimořádně roku loňského — nebude.
Byla tedy vhodná i další rada, „aby se uepro
dávala řepa jinak, než dle cen sarového cukru“.
Co se týče obmezení pěstování tepy v Německu,
podává „Pr. Zkt,“ následující antentickou zprávu
od odborníka, který Německo procestoval: „Nej
větší obmezení jest v provincii Saské, kde obnáší
u většiny továren 20—22"/,; tak má n. p. cukro
var v Cónneru letos uzavřenou řepu toliko z 8C0
jiter, kdežto měl v loni ze 2000 jiter; ano cukrc
var v Neubessenu. nebude letos vůbec abi moci
pracovati. V Hanoveransku a v Bruněvicku činí
obmezení toliko 5“/, ano četné cukrovary v
Hanoveránsku -mají řepy více; v Meklenbursku
pěstuje se řepy více a Slezsko obmezilo sotva o
5%! Dobře informované kruhy tvrdí. že obmezení
butle činit nejvýše 10%,. Ceny cukrovky obnáší
65až 75 feniků za 50 /r čili 78—90 kr. za ly,
franko továrna. Většina cukrovarů knpuje řepu
jen dle cen cukru a dle jakosti“ Co se týče ob
mezení v Čechách, jest ovšem v jednotlivých kra
jích velmi nestejné. Na trati Praha-Duchcov obnáší
zmenšení 40—60%,, v krajině lovosické a měl
nické 30—40",, na Českobrodsku 25—30*/,, na (

Základní jmění
Bonifikační fond . .
Zařízovací fond

Kolfasku 10%,, na Pardubicku a Hradecku 309
Největší ob Jest v sev leb Čechách,
sejména na ku a Mostecku, kde některé cu
krovary mají až i o 60%, řepy méně. — Ovšem
že si to samy přivodily!

zástupců českých měst koná se
dne 20. t. m. v staroměsteké radnici. Byli k němu
pozváni zástupcové všech českých měst, kde jsou
okresní hejtmanství, dále zástupcové měst, jež.
čítají přes 3000 obyvatelů, zástupcové obcí v praž
ském okolí e zástupcové 32 českých měst na Mo
revé a ve Slezsku. Jménem rady král. hlav. města
Praby vydal starosta p. Vinc. Gregor k tomuto
sjezdu zvlaštrí vyhlášku, které byla všem zastu
pitelstvům uvedených českých měst zaslána. Na
sjezdu má se žádati : « eby daně realní byly bez slev
ku vyměření přirážek předpisovány; 2. aby při
vyměření přirážek z daně živnostní byla sleva 20
až 25 procent ideálně předpisována; 3. ebyčlánek
III. uvozovecího zákona navrhované předlohy byl.
v ten smysl změněn, by buď 5 proc. dávka daně
z příjmu z domů osvobozených odpadla aneb
vůbec od této dávky nadále jsko dosud passivní.
úroky byly odráženy a 4. aby městům českým
část domovní a reslní daně byla vr?cena, která
bude plynout?z navrhovenéosobbídánéz příjmu
a j. Sjezd koná se v ustanovený den o g. hodině
dopoledne na radnici staroměstské ve velké zase
dací síni v II. patře,

Sborprozřízeníaudršováníobchodní
Akademie r Hradci Králové, jehož stánovy došly:
schválení rozhodnutím místodržitelství ze dne 4. května
se ustavil a jsom v jeho čele pámové Joa. A. Komárek,.
JUDr. Ulrich, Vil. Waldek, Jaroslav Červený, Jaa
Vávra, B. E. Tolmean, Hynek Srdínko a Dr. Válek,.
obrací se k obchodníkům a průmyslníkům kraje kra
lohradeckého zvláštními listy, se snažnou prosbou,
by této účastí své v práci tak důležité neodepřeli a
členem sboru toho se stali. Členové sboru jsou trojí.
a sicea) zakládající, kteříbeďjednouprovždy
aspoň 500 zlatých aloží, aneb se zaváží po 5 let
100 zlatými ročně příspěti; jména téchto badoa
v školní budově ma véčnou paměť v desku vepsána;.
b) skuteční, kteří buď jednou pro vždy 100 zl.
sapraví aneb se zaváží ročně 10 zlatými přispívati;
c) činní, kteří buď 5O zl. jednou pro vždy věnují
aneb nejméně Ď zl. ročně přispějí. Jsme přesvědčení,
že nejenom ze stavu obchodního a průmyslového, ale
i z měšťanského se četní členové přihlásí, neboť bude
se tím podporovati a udržovati ústav, z něhož budou
vycbázeti mladíci obchodně a odborně vzdělaní, jakýchž
národ váš potřebuje. Přejeme mladému podniku tomu
veškerého zdaru.

Bucharské poselstvo u cara. VCarském
Sele představilo se v těchto dnech carským manže
lám poselstvo bucharského cbáne, majíc v čele před
sedu ministerstva bucbarského Astanakula-Bij-Divan
bega, hodnostáře Jakší Beu-Dochta, Mirzu-Šerifa-Mi
rachura a očitele syna chánova Osmana-Beku-Mira
kura. Vůdce poselstva doručil caru přání od chána
a znaky řádu Tadžíka. Na stolech přivitacího sálu
byly rozloženy dary becbarského cbána: brilantový
chochol bucbarský, šavle v zlaté pochvě s brilantovou
rakojetí, zlatý pás s brilantovou přeskou, drahocenný
bucharský plášť (chalat) zlatem a perlami bohatě
ozdobený, nádherné kožichy, kusy indického zlato
hlavu, tekinské koberce, naušnice a šperky z perel
a diamantů, kašmírské šály a rozmanité vyšívání
zlatem a hedvábím, 1000 loktů bacharského barcbetu,
100 kusů drahé adrasské tkaniny, 500 hnědých koži,
stříbrný čajový servis bucharské práce, stříbrné pří
bory, mísky, hedvábné spony. Carským manželům
odevzdání koně v bohatých úborech, caru dva koně,
hnědý a grošovaný carovně dva koně plavé barvy.

3586 109 zL 45 kr.„80.060 ul.—
2.. 50.080ul.95kr
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Svíce voskové.
ysnamenán v Prase r 189. stříbrnou medaili,
HradeiKrálovépejvyjí vyznamenání: Čestný
plom král hlavníhomésta Prahy a slatou me

dailí s korunou. há

JOSEF PILNÁČEK,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Strojní mydlářství
č.d. 24, založeno roku 1816.

Zdvod voskářský
č. d. 31, založeno roku 1809.

Doporučuje mýdlavšeho druhu, ovice ve
„skové a voskové v jakosti nejlepěla

a v oenách nejlovnějších.

Upozorňuji vysoce důstojně farní a
velecténé patronátní úřady P. T. pány ob
chodníky a ctěné obecenstvo, na ma je
diný a nojvětší sklad svící vovko
vých a polovoskových | „Albersů“
a doporučojí zboží o jakosti nejlepší v ce

nách nejlevnějších. hd
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Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR,
v HradciKrálví. Malé náměstí.

ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i čalounické
1 boží vyrobená

úplná zařízení de pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vykládaného,

pPÁérovkya žíněnky,
-opony a sáslony do 'oken, hladké i zdrhované dle franc.

způsobu.

Práce vesměs důkladná v cenách měrných.

200000000000000000000000

VÁCLAV ŠOLU,zlatník a stříbrník
přísežný soudní znalec a cenitel

vwHradci Králové,
zhotovuje a na skladě chová veškeré šperky zlaté
a střibrné, ryje monogramy a Plameny a
všechny v oboru tom práce za velmi levné

ceny se zaručením.
Zbotovujekostelní nádoby věcho druhu, zlatí
a stříbří v obni i galvanicky. Kupuje staré

zlato a stříbro za nejvyšší ceny.

O9000000000000000000000

©OOOO000D0000000000
Oo nejlépe odporučená

semenanejvyšší klíčivost.
Červený etel, trojlistý bez povázkyKo 69 kr.

pravá francouzskáKo Bo kr. Jetel bílý Ko
Al. 1.20.Jetel švédský Ko 86 kr. Jetel letmé k setí
tam na jaře, kde červený jetel vymrzl neb nesešel, dá ještě
toko samého roku na jeře nejlepší jetelové krmivo Ko 79 kr.

Travní semene £ zakládáníluk Ko 86 kr. ové
BOMene, pravá ore žlutá,kulatáKo40kr.Mamutika Ko4“ kr. Řepa cukrovka pravá bílé
Ko 40 kr. Wedaice či okrouhlice Ko zl. 1.20 nabízí franco

„pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT, JŮS, SOHALER,obchodník vKlatovech,
Čechy.

'Losní : Smrkové Ko zi. 3.50,mModřineové

Kozl.2., černá borovice Koal. abo, bílá bore"všce Kozl. 3.60, agat K> kr., Ko kr., je
„dleKo60 kr. Semena kzufežoní školek jbo
ručkové Kozi. 2.30, jabikové Ko zl. 2.80. Be

"ona k za0 brzké pice ještě na 3MořělceKo 56kr, kolemecKo40kr., Ko
25 kr. evek těchto semen, Jakož i výtečného letního

fetele 10 Kona korec do Ichce zoraného a pak zavlečeného
pole. — Dále nabízím světoznámé a velmi oblíbené Síle

"jovské kmrafláty, conejlepší okrasedo oken pokojůa
zahrad, 12 kusů plnokvětých ve 12 barvách pro í
v hrncích zl. 2.50. Ty samé pro zahrady zl. 250. Ráže

"Vysokokmenné ož 3 metry vysoké 11 kusů zl. 12 ve

čayřech barvách, bílé, žluté, tnavočervené a růžové.Ty samé
t metr vysoké pro pěstění v hrncích zl. 4.50,Jiěinky

pro pěstění do tahrad ve 12 barvách zl. 3.60franco poštovní
neb nádražní stanice objednatele. ky dějí se již teď
chráněné dobrým obalem protivšem m a nepohodám.

Pánůa obcí a„hozodářakých opolběJakož (©obchodníkům při větě ceny

non T a stěnouApados: sdarma a franko. Jednatélna venterý má známosti e hospodáři, se i dobré provisi
zu prodeji a ke koupi semen u mnepřijme. pro
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„OBROVA“

vychází každýpátek dopol. ©11. bod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Král.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v. Hradci Králové.
Předplatné:

Na celý rok . 4
Da půl roku . 2
na čtvrt roku . 1

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosť redakce:
V Hradci Králové, Velké náměstí č. 34.bibo

al.

B Svicc"B | T
voskové,polovoskové, Jednatele :
stearinové a parafinové, | ne měsíčníplse a vysokou

provirí příjme tovarní sépak voskové zádudní svíce, ,
vod. — Nábídky napoškaly, triangly a sloupky

jakož i svíce toiletnía Jana Rudiše
luxusní renaie-ančníaba- Praha j
rokové,dálesvíceasloupky ita SSS

mzrn | ODOOODO
nejlepší jakosti Americké

a četnými cenami na vý
stavách v tu- i cizozemsku

vysnemensné, dodává

© cenách nejlevnějších
'o k. výs. L česká továrna
ma voskové výrobky, pe
četní vcaky a smolné po
chodně, na ovíce steari:
nové, parsfinové a sklepní

rubní atelier
Fr. Sezemského V. HROMÁTKO

c.ak. dvorníhododavatele ordinuje v pondělí a
v MI. Boleslavi. a v pátek

Cenníky na potá.- v Pardubicích
dání franko.

P. T. dochovenstvu odpo
ručuji zvlášť svá velejemná
kadidla v cenách mírnych,

v ostatní dnyv Chrudimi
OO000000

Peněžní obrat za r. 1894 činil 68.898.784 kor. 49 hal.

„Diplom uzneni. Praha 1891.

První záložna ve Vys. Mýtě
založena v roce 1804, ,

podružný úřad rakousko- uberské banky

přijímá vklady na 4%
a vyplácí je boz výpovědi v jakékeliv výši.

Poskytuje půjčky
na směnky, hypothóky a zástavy cenných

papírů,
eskontuje obchodní směnky,

vše za podmínek příznivých.
Ve směnárně

kupuje a prodává všeho druhu cenné papíry
— a valuty co nejvýhodněji. —
Veškeré bursovní zakázky a transakce

obstará co nejpečlivěji.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

domě na král. náměstí ústně i písemně.

První ožna .Z one Mýtě,
Starosta: Jam B. Tůma. Ředitel: Jam Fidler.

Fondy(vlasíníjmění):588.706ker.28bal.
jvy95.092'31(Vmns"|jg)94y1ds04jap
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Národohospodářská hlídka,
Upravení posemkové daně.

V otázce revise katastru pozemkové daně
učinil berní výbor poslanecké sněmovny minalou
sobotu důležité rozhodnutí, dle něhož zemská ko
mise nemá pracovati jen na základě zpráv evid.
goometrů i přiřčeno téš okresním sastupitelstvům,
po případě obcím právo, podávati zemské komisi
námitky proti velkým omylám přřoceňování. Okres
ním zastupitelstvům a obcím nastává nyní porin
nost, aby dříve než zemská komise zahájí
vypracovaly k zemské komisi podání, v nichž by
upozornily na omyly vzešlé z původního přece
hování jednotlivých pozemků a Da nutnos změnu
výmosu při jednotlivých parcelách. Zároveň je po
vinností zemského výboru, aby hned v celých

organisoval takováto podání k semské

Jak jeme již dříve oedělili, bylo zemským
finančním úřadům nařízeno, aby evidenční úřed

| níci v leté provedli šetření k opravení chyb anebo

brubých omylů při oceňování jednotlivých parcel
do různých třd. Šetření tato mají se konati za
přítomnosti starosty a místních důvěrníků, s poměry
v obci obeznalých, o čemž okresní bejtmanství
mají vydati obecním starostům příměřené poučení.

Jest oyní na hospodářských spolcích a všech
zastupitelských sborech rolnických, aby potřebné
práce provedony byly v čas.

Nová vládní předloha o revisi katastru po
zemkové daně není na říšské radě ještě projednána
i jedná se nyní o to, aby semské komise k revisi
této povolané byly se svými pracemi boťovy letos,
nejdéle během příštího roku. Proto byla na říšské
radě schválena zvláštní předloha o sestavení zem
ských komisí, jet byly již v letošním zasedán:
zemských sněmů zvoleny. Království České jesí
přitom rozděleno na pět obvodů, totiž na pražský“
budějovický, chrudimský, chebský a litoměřický
K obvodu chrudimskému náležejí tyto odhadní
okresy: Broumov, Brod Něm, Čáslav, Dvůr Kr.,
Hora Kutná, Hradec Kr., Cbotěboř, Chrudim, Lan
škroun, Ledeč, Litomyšl, Mýto Vys., Nové Město
n. M., Pardubice, Pelhřimov, Polička, Polná, Rych
nov n. Ko., Žamberk.

Četná přání vzhledem k upravení pozem
kové daně pronesená jsou také našim čtenářům
snáma i je také povědomo, že hlavní požadavky
krubů zemědělských zůstanou prosatím neeplněny.
Nyní aspoň nedojde k tomu, aby byly přeblédnuty
jek veškeré sazby pro vypočtení čistého výnosu,
tak i vřadění jednotlivých posemků do určitých
tříd platebních; nedojde k tomu, aby vše opraveno
bylo dle nejnovějších poměrů a tržních cen, ne
dojde k> zmenšení hlavní sumy dané pozemkové.
Vládní předloba stanoví celkový obnos daně po
semkové jako dosud ve výši 37'/, milionů z)., a
sice prý „prozatím;“ do té doby, až výsledky
revise budou základem rozvržení daně, bude snad
už v platnosti berní oprava přímých daní osob
ních, čímž by již bylo rozhodnuto o slově, která
má nastati při pozemkové dani. Ale to je pro
naše rolnictvo útěcha velmi skrovná, zvláště když
rozhodující vliv při revisi katastru má míti ústřední
komise vídeňská,- která by mohla dle své vůle
změniti rozhodnutí zemských komisí.

Ale na všecky nesrovnalosti ukazovati, bylo
by dnes zbytečno, protože marno. Stačí poukázati
k tomu, co by se nyní provésti mohlo a mělo.
Proto chceme dnes upozorniti ba spůsob, jakým ©
pracují některé katolicko-politické jednoty pa Mo
ravě i podáváme v následujícím jejich vzorec a
návod při provádění příslušných prací.

Vzorec jest tento:
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Návod:

V každé obci zvolí se 5—6 neb vtbečlenná
komise z občanů, kteří důkladně znají polohu.
jakosť a výnos jednotlivých rolí. Tato komise musí
pak částice čilí parcely po pořádku problédnouti
a tyto věci pozorovati:

1. Nestala-li se s částicí nějaká změna v kul
tuře (vzdělání), ku př. částice byla dříve pastvi
nou, pak později byla poorána a je z ní nyní
role; aneb částice byla rolí, zůstala ladem ležeti
a je z ní nyní pastvina; neb byla dříve sabradou
a nyní z ní je role a p.

Tato zména musí udána býti; kdo ji svě
domitě udá, ten v případě, že by mu po udání té
změny daň měla býti zvýšena, bude po 10 let od
tohoto zvýšení daně osvobozen, aneb bude-li mu
nastalou změnou v kultuře pozemková caň snížena,
ihned se mu sníží. Kdo by toho však dobrovolně
a svědomitě neučinil a při revisi na tuto změnu
pak se přijde, ten hned do vyšší platební třídy
bude vřaděn, po případě bude mu po deset let

lati Ustanovení toto platí do 1.
března 1897.; kde po tomto čase nějaká změna
v kultuře se stane, musí býti de 6 neděl ohlášena,

Dále musí komise k tomu přihlížeti, zda-li
při jednotlivých dásticích nenalezají se veliké ne

srovnalosti. V roku 1888.„precovaly odhadní koMise nezávisle od sebe a tímstalo se, že mnohá
obec vřaděna do vyšší třídy a sousední obce vřa
děny opět do třídy mnobem nižší a přece souse
dící pole nemohou dopustiti takového skoku v oce
nění. Tak a podobně se to přihodilo i při mno
bých částicích v jedné a téže obci; ku př. souse
dovo pole vřaděno bylo do třídy IV. a moje pole,



jež se sonsedovým docela souvisí a je stejné jakosti,
vřaděsodo Ltřídy ap. Na takové nesrovnalosti
musí se tudiž upozorniti.

3. Masí komise k tomu sdali ně-|
která částice nebyla trvale změněna; kopě. byle |

dříve polem s nyní jest to stavební místo, nebčámice byla buď povodní neb jinými pohromami
buďčástečné neb i úplnězničena apod.

4. Komise ta musí k tomu přihlížeti, sdalí
mnobé částice nebyly nesprávně do vyšší třídy

zanešeny; musí udati důvody,„proč má částice do
nižší třídy vřaděna býti; ku př. k jakostpole byla změněna, rozličné lé škody se
staly, půda lepší větrem byla odnešena úeb po
„vodní eplavena; příjezd k poli jest velmi obtížný

a daleký a p. Zde však budiž toho dbáno, sykomise velkých skoků nečinila a třebas z
třídy necutěla míti hned snad pole IV. neb V.
třídy a p.

Takto spracovasý materiál mobl by se v na
šíoh východočeských krajinách poslati okrešním
zastupitelstvům, jež by vvše dle jednotlivých obcí
sestavily a zařadily, k čemuž by pak ovidenční
úředník podal své dobrozdání a předložil vše
zemské komisi. V tom ovšem nemohon činiti ničeho

jednotlivci, nýbrž oslé obce, nebo jmenem jich
okresní zastupiteletva.

Záležítedymynínarolmictvu,abyjednalo,
dokad je čast

r. 1892, dy poprvé do říšského rozpočtu vřaděno
10.000 zl. na podporu maloživnostnictva, tojiž na
opatřování růzaých strojů, podporování výstav,
maseí a pod, pořádánov celé říši 10 výstavek,
na nicht umístěny i stroje pro maloživnostníctvo
vhodné, s téchto 3 byly v mimečeských zemích,
6v , 1 veSlezsku. V Čechách na 6
oněch výstavách vystaveno celkem 546 strojův a
prodáno pomocných těch strojů za 281.000 zl Na
čtyrech výstavách mimočeských 316 strojů a pro

dáno jich za 22.600 zl. Za to podpopony pokyn6 českým výstavám 3400 sl., 4 mimočeským 4900
sl., ač dle rozprodaných strojů pro Čechy výstavy

pro jiné země (Tyroly, Štýrsko, Halič, Slezsko).
Ovšem v čele stojí ta opět Praha, za ní Ustí
p. Labema Hradec Kr. Na technologické ví
deňské museum za půl třetího roku, co přiněm
zřízen poradní a pomoený oddíl maloživno
stnictvo, došlo celkem 81 šádostí o zapůjčení nebo
přenechání na splátky strojův a 11 žádostí za
pořádání přednašek a pod. Z těch žádostí všech
na Čecby připadá 41, na Moravu 15, Slezsko 6.
Strojů přenecháno společ. živnost., aDebo živnost

nom samým na ony žádosti 37 a siceposlánoo Čech 18, na Moravu 7, do Slezska 3, celkem

náká města o berní opravě. Na radnici
staroměstskékonalase minulýčtvrtek anketa zástopců
měst českého království, již radili se o tom, jaké
stanovisko saujati proti "berní předloze, dotýkající
se značnou měrou obecního hospodářství po stránce
finanční. Plzeň zastupoval starosta dr. Reták,
Hradec Králové starosta dr. Ulrich a městský
radní J. Červený. Kr. Vinohrady zastupovali dr.
Herold a Kvasnička, KarlínSviták a dr. Svátek.
Smíchov dr. Koldinský a Krupka, Žitkov starosta
Bláha a sekretář Čermák, obec pražskou pak
zastupovali náměstek dr. Podlipný, dr. Eiselt a
mag. rada Fuchs. Anketa doporučila, aby dne 26.
t. m. pořádal se na radnici staroměstské sjezd
delegátů českých měst, v němž stalo by se ko
nečné usnesení o krocích proti berní předloze.

Proti uherské mouce. Městskézastupi
telstvo v Kozlanech naneslo se ve smyslu $. 89.
ob. zř., aby bylo obci povoleno vybírati obecní
poplatek z uherské mouky a pšenice a
sice z každého kilogramu 2 kr.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 18. května.Znamenalo

so: Hektolitr póenice zl. 5.75 až 6.10, kita 4.70 až 4.85
ječmen zl. 4.30 at 4.60, oves 2.90 aš 3.20, proso sl
0.00 až 0.00. vikev zl 4.40 až 5.00, hrách 0.00,— 0.00,
Jočky £l. 0.00 až 00.00, jábly 1000 zl. až 00.(%0 kroupy
m. 8.00 ož 21.00, brambory sl. 1.30 až 1.40, 1 kilo
másla Čeretvého zl 1.00 až 1.10, sádla vepřového zl.
0.75 až 080 kr., tvarobu sl. 0014 až 00.16, 1 vejce
2"/, kr. Na týhodní obilní trh, 18. května kunany, přive«
šeno bylo: hektolitrů: pšenice 568, žita 310, ječmene
28, ovsa 2938,prosa 7 vikve 21, brachu 1. čočky 0,
jahel 24,krup 00, brembor 294,jetel. semínka 00— ,Jačn.
u, olejky —, méku 2—, pak vepřť 8% kusů, podavinčat
491, kůzlat 00.

VYPodéóbradech, dne 15. května 1835. Jeden
hi. pšenice od mi. 5.50 až 6-76, žita od u'. 4.55 až do
5.75, jedmene od sl. 4.48 až 4866, ove ad zl 350 až
3.80, hrachu zl. 0.00 sž 1000, čočky od zi. 1600 af
18.00, víkrm od sl. 5.46 sš 6.65, bramborů al. 150 až
1.60, 1 kg. máslů od sl. 0,90 až 1.00.

V.Rychnově n. K,dne 15. květn«. . Pšenice
zl. 6.00 až sl. 6.20, Mito zl. 8.00 až zl. 5 20. ječmen
zl. 4.10 až 4.60, oves 2). 3.30 až zl. 3.50, jahel sl. 10.—
brachu si. 8.00, čočky sl. 15.00, vřkev zl. 4.80 brambor
zh 5.80 100. kg denn. 2l. 9.20) slámy dloshé zl. 1.60
slamy krátké sl. 1.30 1-metr tvrdého dříví sl. 4.20 1 m.
měkkého dříví zl. 3.80 1 kg. másla zl. 1.08

V Nymbaoroe, dne 15. květne. HL pšenice sl.
6.00 až 6.40, žita 21. 4.80 až 5.00, ječmene zl. 6.50 aš
5.10, ovsnzl. 3.05 až 3.28, vikve sl. 0.— až 0.—, čočky
sl. 0.— až 0—. bre mhorů 1.80 o 1.90

o celých východních Čechách,dosáhneá noří
vhodným a přitom levBemk

ponor v listě našem je tím výbodněj
ším, ježto vněmdle vzoru amerických listů za
vedena jest osvěděenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu,

čímš kašdé oznámení dojde jistého Poup“ Inserty přijímáme lidnich

firemKřstaokýk “ kr jen 04 solkoInsertní : . 1 jt jedno
hádek A1 pe

Nabídky insertůpřijímáadministrace časopisu

„Obnova“v radci| Králové.

slatinné lázně

v Bělohradě,

Hostinským,
všem spolkům a jed
potlivoům nabízím dob

ré šamotové

džbánky na pívo
1 kus ", litr 4 kr.,

1 litr 7 kr.
Zahradníkům nabísím
levné šamotové hrmce
květinové. Objednávky
vyřídí ee během týdne. Za

« dobrou jabost ručí

Jos. CKUBÝ,
vyrabitel hrnčíř. nádobí

v Týništi a. Orl.

Navštívenký
od 60 kr. výše nabísí

Rskupakí knihtiskáru
v Hradci Král

BYT
se hledá
o dvou pokojích s ku
cbyní a najme se hned
aneb od 1. června. Na
bídky přijímá admi

pistrace „Obnovy.“

ve věcech trestních

aŠTĚPÁN FISCHER Ř
- "peě bydlí ©:

v Hradci Králové
v domě č. p. 270

proti bývalé pražaká bráná, vadis sta
nice českých velocipedistů.

Václav Jonáš,
v Hradci Králové, Špitálská uřice,278,

doporučuje se
ke vktusnému hotovení veškerých'
obleků pro pány i dámských žaketů
za ceny nejlevnější z vlastních i přinese

ných látek.

Na skladě má hojný výběr látek | bodových obleků

———m———

+..++00

a
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VJ,ŠPALEK
dříve J. F. KRUŠVIC

V HRADCI KRÁLOVÉ

odporučojesvůj sklad koberců, látek
pře čeletniíky, vlečnýchubdidk a

pokrývek.

peoopoovccc3

*t*e

DoPardubig.$okol!
Dnem » úmora „395©otevřel jsem v Ponacích jse|předměstí nové

e prodejem umělých výrobků, hudebním aa všemí
psacími potřebami, jakoži velkým skladem obrazů.

Bych mohl vyhovět každému přání rychle a přesně,
sésobil jsem sklad svůj jak v oboru knihkupeckém tk +
w oboru m psacími potřebami a ve skladu obrazů co
nejrozšířenéji a jsem tudiů s to každé zákazce ra podmísek
jsko veškerá knihkupectví ve velkých městech vyhověti.
přímé spojení s Prahoo, Vídol a Lipakom objednávky

co nejrychleji vyříditi bes výloh zvláštních i doufám tím
získati si přízeň veškerého občanstva, do jehož důvěry závod

svůj doporoučím.Veškeré zakázky z vensova co nejrychlejiafankovaně se
Součesně a votují si závod svůj

stejnému dachovenstvu ujišťuje, žé' M
jen zásadou vyřízevativše ku největší spo:konon

Jaa ochotenvědy literérní novinky na ukázku zasýlati,
vyprožuji si vzácnou přízeň a značím se v plné úctě

Jan Liebicb
, knihkupecvRard

itibuše

sdarma.Podmisky ploi esírné

hnací řemeny
vlastní výroby.

P. T. pánům rolníkům nabízím tímto

řemeny k žentourům,
pp. majitelům mlýnů, továren a jiných průmyslových

závodů hojný výběr důkledně vy člených

strojních hnacích řemenů
ve věseh šířkách, jednoduché i dvojité

v 28ceny velmimírné."s
řemínky a ujišťuji, že posloužim zbožím nejtrvan- (S
livějtím a jekostí výborné, jelikož jsem sám vydě- ©
Jevatelem koží i vyrabítelem Femenů. A

V úctě veškeré

Jan Zadrobílek,
košelužský závod v Kuklemách.

vější.Záruka1 rok.T]
Závod sochařsko-kamenický :| i

Zde:ko:Ježek;+:75c0y HradétKfálové,.a
Odpóračujesvějakladhotových náhrobků

ša velikých drobů kameng ve vk spímeoeonedanís
a v cenách mízaýoh.

ún Na přání rýhodné platební podmísky.MeCementové plotny
Ag"Mhždění jednoducbému pob E kovům pro

kostely, hrobky, brámy, obodby. předsíně, ku
chyně, koopelay atd. — Pro dlašby v cukre

pivovarech a manipulačních míst
Mol Z bh se silněji potřebují, jsou na

okdadě oomostové plotny přírodní barvy dvojnásobně sřiné.

4ó
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OBNO
Číslo 11. V Hradci Králové, dne 31. května 1895. o" Ročník I.m šů z ———

České Noviny“ a „Vyšehrad“ konstatují, Když evé doby prine K. Sch berk

N opořádek v národě. že přibyalavský(okrespo domonstrativnímoposič. proneslvo sněmukrálovství Českéhopřijednáníním volení pana Niklfelda za okresního starostu | o tom, proč deska s jménem Husovým nebyla
V našem veřejaém životě vyskytují se oo| švolil si po jeho nepotvrzení ne Mladočecha, ale | umístěna na musejní budově, známá slova o B 

chvíli případy, jež jsou mepochopitelnými a jež známého a osvědčeného Staročecha pana Sládka.| sitech, tu ze všech stran a koutů vlastí českých
vybvetliti se dají jediné nepořádkem, který ve Listy ty se nad tím pozastavují a tážou se, jak | hrnuly se do „Národních Listů“ projevy proti
přítomné dobé v našem ná panuje. je to možno? : tomu, opatřené podpisy rozhořčených a urařených

V téchto dnech objevil se opětně zjev, kte- Nám to je také velice divné. ctitelů Husových.
týš rozum a legiku přímo překvapuje. Uvažujme o tom. Tohoto „seznamu“ těchto mužů hledělo pon

Jak je šíře známo, nachází se v Čechách Volba páně Nik]feldova svědčila, že je okres| žíti jisté nakladatelství, jež vydalo české Husovy
celá řada pávů, jimž se při jejich zvolení do ji- přibyslavský krajně oposičním, že nejrozhodnější| listy a proto pánům těm knížku tu, stojící pár
stých sborů nedostává císařského potvrzení. Mladočeši mají v zastupitelstvu jeho nepochybnou | krejcarů, nabídlo ku koupi. Byla to novinka, ne

Když jednou ta která osoba 8 tohoto místa | Yětšinu. mající v české literatuře družky předchozí. Avšak
jest ramítunta, tuf přece nedá se mysliti, že za Volba pak páně Sládkova zase svědčí, že| jak pochodilo, tím se vůbec nechlubl. Páni cti
nezměsěných poměrů podruhé zamítnuta nebade. okres přibyslavský není krajně oposičním, neboť| telé Husa listy Husovy zcela klidně odmítali,

Avšak někteří naší politikové se domnívají, Mlad«čoši nemají v zastupitelstvu jeho žádnou | enad z tisíce deset je zapomnělovrátit a zaplatit,
že provádějí báječnou oposici, když zamítnuté | K demonatrativním volbám spůsobilou většinu, po- Z tisíce výtisků odbyla se za pět let sotva

něvadžje naprostonepřípustnomíti za to, že by| třetinaa tu hledatitřebaponejvíceveknihovnáchpány volí anovu, aby byli zoovu zamítáni. OBLO
fací pánové připustili volbu Staročecha za samo-| duchovenstva — katolického.Tím co se má dokézati, to jensám mil :

per vi, Robot oni „páni zajisté to sami nevědí. správného představiolo okresu. To je jeden příklad, jak ve skutečnosti „převšak při tom se p domýšlejí, kdo ví co pro : svědčení“ našich lidí vypadá. O Husovi horují,
P Nelze přece mysliti, že by tam Mladočechů| je aby si přečtli alespod, co z Kostnice do Čechvlast,velikého neprovádějí, když vlastně samosprávu :

pochod zdržují a okresy planým volenímha n Na „dy „ZemonetrativněE koevaPolí psal, o to vůbec nestojí. Takové přesvědčenía
eld n jak to přijde, že la vélšina, volí| zanicení, jaké se nyní v jistých krazích našehonou cí rozrušují. ;

oobnéoby, Je,so amtán,my ne| OBRVCNÍAná a ao toko ranu03| do je tojmelvy
sportem okresního zastupitelstva v Přibyslavi. ditelně naprosto Ďezvýznamnou zrovna tak, jako Však popatřme jen ješté blíže na ty naše

Před temi lety zvolen byl tam již jedaou bezvýznamným bylo pro mladočeskou stranu opo- radikály a břmotily. Bylo to lotos v prvních jar
za starostu okrosního zastupitelstva nepotvršený| sizní volení panaNiklfelda ních měsících, kdy souzeni byli v Praze vými
místní starosta jp. Niklfeld, častěji v poslední z toho člověk mondrým být nemůže a „Vy- nečným soudem redaktoři „Národních Listů“ pro

době jmenovaný mladočeský poslanec. Ovšem že| zohrad“ hledaje vysvětlení věcí té, zcela správně POR řečí, jel byli promluvili vykřičení rapotvrzen nebyl. i «| dikálové a i poslanci.
nazývá volbu tau „skutkem strannické nekázně, A 00vyšlo 26 pvědeských protokolů těchtoMezí tím aebyl potvrzen za předsedu českého ; 0 :

:zemědělskérady a kdyžletos nadešly nové Slarodedich o byla notnou volba ně NED pánů na jovo, ač byla lhůta k jejich stíhání pro
rohy y=T'titovs, 41 de byla zožnen volba| mičena?
slavi, tu byl starostou p. Nflifeld -zvolen znova a páně Sládkova Páni ti svědecky udali, že prý tak, jak „Ná
rojba ta byla přoklamována a líčena ze strany |- Tato volba jest Fvoucím přímo příkladem rodní Listy“ psaly, řečí avé nemluvili. Následkem

mladočeské jako pou pezdolné oposice a jako [ komedie, která se dnes ve veřejném životě na- | toho musí redaktoři „Národních Listů“ referátymýšle , své nyní odsedět, poněvadž se stydí vésti důkaz,spontání projev 8 nl českého lidu. šem tropí
Pan Niklfeld, jak se vůbeo předem již ode- Celá věc bude míti asi nějaké zcela mali. | ŽS radikální poslanci popřeli, co byli řekli.

kávalo, opětně potvrzen nebyl a v Přibyslavi tedy| cherné osobní pozadí a bylo by si přáti, aby zá- Jen redaktor „Národních Listů“ p. Anýž
nastala volba nová. ležitosť tato byla šíře vysvětlena. Snad by vrbla | učinil následkem tohoto skutečně překvapujícího

jeduání mladočeských řečníků zdrcující pro něNedalo ee ani jinak myaliti, nebylo možno| trocha evětla do našich poměrů, v nichž jeví se
ani jinak sonditi, než-li že zvoleu bude po panu| všude naprostý nepořádek, křiklavé nesrovnalosti | prohlášení, že referáty ty byly vesměs správné.

Nikifeldovi horlivý a nohodný Mladočech. Vtdyt a jalový ahbon. A prohlášení to jest dnes právoplatným, nev obresu pana Niklfelda nebylo Jze ani něcojiného Naší oposičníci jsou vůbec skvostní lidé. Ale | boť nikdo se proti nému z postížených ozvati ne
očekávati. Avšak ulyštel do humoresky| mohl a také neopovážil.

FEUILLETON avšaknárodrabů zná hlubokýsmysltěchtoslov,| chvátitijeho dům,sbořitiho a v rumu pochovat
o : , nebot z vlartní zkušenosti ví, jakbidné jest otroctví, | tyrana;

: a proto jak šťasten jest člověk volný, svobodný. | © „a stropů mramorových dštícím rumem
»FEÍsně otroka.« Národ rabů byl kdysi svoboden, avšak nyní jest zdrť tyrana a drábův jeho dav!a

(Pokračování) již tak zotročilý, duch jeho jest tak $ poutem | Na to volá pěvec ku pomoci i nepřítele:
srostlý, žs nechce ani věfili Kéž Htel živlů k i

Část IL : nepřítel se s živlů vztekem spojí,
»že bylo pravdou, co se v dálce šeří, kol zuří pochodní a ocelem!

Vše, co básník pověděl v části prvé a druhé, že býval kdysi svobojen náš rod.« Ať kdokoliv, zdar budižjeho zbroji:
bylo jen přípravou na čásť třetí. Líčí tak černě, Svoboda byla »zářnou vílou« děcku, když kdo pána vrah, tent naším přítelem.

' Nelze dojista mysliti větší pomsty, horšíhobolestně a hrozně přítomnost národa rabů| mu děd čítal staré kroniky, byla »pravou juna : „vět
v části prvé a dotýká se tak něžně, prosté a| milenkou«, nabádajíc ho k činům vzletným a sta-| trestu přáti Pán má býti zničen docela. Nechf
mile jeho minulosti v části druhé jen proto, tečným, „byla hvězdou muži« a cílem jeho všech| zbyne jeho majetek, ať zhyne on! a kdokoliv
aby ho povzbudil ku smělému, odvážlivému, ale| tužeb a kyne z dáli jako zaslíbená zemé starci, | nám k tomu přispěje, tenť naším spojencem —
velmi nebezpečnému činu, kterým si má pomoci když umírá —čili svoboda oblažuje člověka po kdo pána vrah, tenť naším přítelem. Zduž nevo
ku blahé a šťastné budoucnosti, kterou s ta- jeho celý život od útlého mládí až do hrobu,j lají podobně rozkacenédavy stávkujících děiníků
kovým nadšením jsko prorok předpovídá v části | Proto ačkoliv mnozí slovu svoboda nerozumějí a Když se takto pěvec vybouřil na zemi a
třetí. Kdybychom -měli krátce naznačiti obsah smysl jeho překrucují a svobody k ujeřmení ji-| svolal proti «pánu« všecko, co by mu jakýmkoli
třetí části Písní otroka, řekli bychom, že se tam ných zneužívají, národ rabů nejlépe cítí, jaké dobro | způsobem uškoditi mohlo, volá ku pomstě samého
doporučuje a předpovídá obecná revoluce, obecný jest svoboda, a poličky, které cítí, ztráty, které | Boba. Pán jest totiž tak bezohledný a ukrutný,
odboj, který jediné jest s to osvoboditi poddané| ho stíhají, šlehy atrny, kterými trpí, jej pama-| že rabům předpisuje, jakého mají míti boha; o
od jařma otroctví a pomůže ku blažené budouc- tují, jak veliké štěstí jest svoboda. ' tomto bohu učí, že prý jeho učinil pánem a ra
nesti také národu rabů. Pěvec rab chce říci ze- " Avšak jak vybřednouti z otroctví ku zlaté | by otroky, ano pán zotročuje mysl svých podda
Jméoa tomuto národu: »Vidíš, jak jsi bídný, jak| svobodě? K tomu má pomoci národu rabů vše.| ných učí, že
jsi ujařmený, jak jsi zotročilý; na celém avěté| Pěvec volá ku pomocipřírodu, lidi, Boha, ele "jen pokora i poslušnost

otvírá nebes bránujest sice mnoho otroků, jest jich oa miliony ano| hlavně si mají pomoci otroci sami a laké si po
miliardy, ale nikdo není tak oešťasten jako ty, mohou. a nejkrásnější duše skvost
všude jsou v otroctví jen jednotlivci, zde však , je zbožná úcta k pánu.«
jest celý národ; a národ tento se rve sám, jeden »Vstaň,bouře« tek prosí,vv celé hřůze svéa mocí, "Tak znesvětil nejsvětější cit člověka a uči
potírá druhého, místo aby „se apojil proti společ- všech živiů probuď nekonečný vztek, — nil boha tak zpupným, jak je sám
nému utiskovateli, Avšak přijde doba, žese takto ať zem se chvěje © troskéch, ohni, noci, »a lidských "kněží chorovod
spojí a svrhne se sebe jho otrocké a bude žíti | ©“luh rozlije se moře; vodstvo řek! se shrbenými zády
v blahé svobodě. -Čo pána nsšeho, vše zpustoš valem, — mu hymny pěje o závod

„Sledujme básníka, jak se ubírá kcíli cesty své!| | Pre, světví květy a plod každý s palerů je sloupem jeho vlády
Aby hned na počátku rozdráždil, líčí po- zlom, vyrví z kořenů jich sličný peňl« -na každou blavuvolá zmar,

drobně, jak velikým štěstím jest býti svobodným, -| Tedy bouře se všemi svými provodčími — |. jež volněji se vztyčí,
volným a jak hroznéneštěstí jest otroctví. Někde| obněm, tmou, vodou — má arýčiti statky [pánovy a modlí se za jeho zdar
mají slova »volnosť a svoboda« za pouhá slova, | a spustoiti jeho zahrady. Ano bouře y má za- a žehná jeho biči.



Ano, tak vypadá „přesvědčení“ a charakter
maších radikálů, kteří zejmena pod -tíbou vými
mečného stavu vypadají přímo komicky.

Pamatujeme U jak v letech táborů .celédavy lidu hlásily sok úředně atíbaným skutkům,
ale nyní nestyděli se i poslancí žurnalistům před
soudem do očí popřít to, co řekli — —

Podobných případů pevnosti přesvědčení a
spolehlivosti charakteru mohli bychom urésti celé
tucty. Ale zatím sajisté postačí uvedení těchto,
neboť všude si již „hrdinství“ různých politických
tatrmsanů dopovědí čtenářové sami.

Zjevy jednání, jež zde nasznačujeme,jsou

povážlivou chorobou, je vzniká z nepořádkuv naší veřejnosti panujícího. Komukolivěk u nás
"napadne, každý vystoupí ai jako tribun lidu a
třebas še sám ve svém hospodářství byl posledním
mezi posledními, vuucuje se celému národu za
zástupce, aby mu to, co ještě národní naše spo
lečnost má, promrhal a zkompromitoval.

Poukazujeme k tomu a máme za to, že by
bylo svrchovaně na čase, aby se sestoupil sbor
mužů dobré vůle z celého národa, který by pří
větivé a trpělivé vyslechl všechny tužby, přání,
požadavky a stesky celého národa, který by tyto
projevy sestavil v pamětní spis našich „národních
desiderií“ příštího století, rokoval o nich, aby
dosavádní „národní program“ přehlédl a doplnil

a pak aby nově „potadacky a potřeby českéholidu“ vytkl a sploéní jejich se domáhal. Doži
dujeme se obnovy v našem národním, politickém
i společenském životě, neboť dnes náš postup je
hotová komedie, která odpůrcům naším vylazoje
jen útrpný smích na rty.

A proto dovoláváme se všech mužů dobré
vůle, aby k uspořádání rozbáraných poměrů ve
vlasti naší přikročiti déle neváhali, nebof to, co
se v naší veřejnosti dmes provádí,(nekaceřujeme
žádnou stranu), jest těžký hříchproti Dachu Sva
tému, nebof zdravý rozum nad tím zůstává státi
a není možno, aby těžké důsledky hříchu toho
netrestaly národ český do kolikátého kolena.

Popatřte kolem sebe, doplňte si vlastními
zkušenostmi to, čeho příklady jame uvedli a usnáte,
kdo jste muž rozásfaý ze kterékoliv strany, že
máme plné právo volati po obnově v našem ži
votě, v němž panuje nepořádek, jemuž není v žádné
jiné národní společnosti rovného.

Pražská kronika.
K. — V Praze, 30. května. (Pův. dopis.)

Nejdůležitější událostí minulého téhodne byl
bez odporu v Praze na staroměstské radnici ko
naný sjezd měst ze zemí koruny svatováclavské,
jehož se účastnilo na půl drahého ata zástupců
českých obcí, jež čítají přes 30J0 obyvatel. Na
sjezdu tom jednáno, jaké stanovisko mají zaujati
česká města oproti navrhovanému snížení daní re
álních a daně živnostenské a proti osvobození
nové osobní daně z příjmů od přirážek vůbec.
Reformami těmito brozí městskému obyvatelstvu
jak v ohledu berním, tak i pokud se týče práv
volebních, značná zkrácení. Proti tomu se ajezd
českých měst jednak peticí k poslanecké sněmorně
říšské rady a pak peticí k zemskému výboru
království českého obradil klada na to důraz, že
český nírod stojí na svém právním, ze zemského

Velebný kdysi prorok (snad myslí básuík
Krista) kázal prý rovnost všech lidí, avšak »žáků
jeho lstivý sbor«, tedy kněží celé jeho učení zvrá
tili, chválí pány, hledají jejich přízeň, těší se za to
„mrzkým plenem«, špinavou odměnou ana podnět
onoho mistra schvalují ano posvěcují otroctví. O
kéž proti nim povstane bůh pravý, bůh chudých
rabů, který nemá zlstých oltářů, jehož kněží se
nestrojí do hedvábu, nýbrž jehož chrámem jest celá
příroda a oltářem srdce Iidské. Tento velký »bůh
svobody« má přispěti svou pomocí, proto se kně
mu pěvec modlí:

*Z pout odvěkých nás vyprosti.
vztyč z prachu naše hlavy
a světu v chrámech volnosti
svůj zvěstuj zákon pravýl«

Kolik zde slov, tolik dílem možných zločinů,
dílem skutečných rouhání. Jeden list prosil v době
poslední: Mějte milosrdenství s básníkem, mějte
milosrdenství s oárodem! Máúplnou pravdu. Ne
myslí-li básník národem rabů nějaký národ ujař
mených divochů někde v Africe nebo v Americe
nebo jinde, nýbrž určitý civilisovaný národ v Ev
ropě, ano myslí-ls, jak někteří tvrditi se zdají,
národem rabů docela národ náš, kdo by byl
onen »pén«, jenž zechází s raby tak krutě a na
něhož volá pěvec rab za mstitele nebe, semi a
peklo? které jest náboženství, jež se uvádí spů
sobem tak nešetrným v opovržení a jež se líčí
jako pravé a skutečné neštěstí nejsouc k ničemu
jinému než ke zotročování, zaternňování a klamání
lidu? Neodvážíme se otázek těchto dále rozpřá
dati. Máme milosrdenství sbásníkem, máme mi
Josrdenství s národem a konstatujeme, že přes to,
že přemnozí vidí v národu rabů sebe, nelze z kníž
ky zřetelně dokázati, že mají pravdu, ačkoliv
jsou přemnohá místa svůdna a po lo praví: Hlas

stzeaí plynoucím postavení, že úprava berniotví
a zavedemí novýchbermí. náleží jedině sněmu
království českého a že bez svolení jeho nové
berně platně zavedeny býti nemohou, ve kteréměto
smyslu saí také i petice k semskému výboru, aby
pti jednání o nových berních v království českém
učinil v čaš přiměřená opatření na rbhájení sa
mosprávy snému království českého v ohledu

Uskutečační tohoto ajezdu tolika vášných
mažů pod krovem starobylé radnice staroměstské
v Praze a nanejvýš věcný průběh jejich rokování
oblašily každábo, kdo s upřímným vlastonoctvím
Ba želostné politické dnešní poměry ve vlasti naší
pohlíží. Avšsk zde na tomto ajezdu, můžeme řící,
notáblů všech politických stran v zemích českých
zazářil diamant národní shody, jejž tak dloubo
jit národ náš hledá, sedmerou barvouduhy smíru,
což také pražský primátor Gregor při zahajování
sjezdu toho konstatoval ve své uvítací řeči pravé:

„Dnešního dne jsme se shromáždili, abychom
řešili úkoly hospodářské, mám však za tc, že
shromáždění takováto budou opakovati
sek řešení úkolů mnobom důležitějších.
Jestiť doba nynější důležitou, abychom
lnuli jako drah k drahbu, jako bratr
k brarru, neboť, lide český, ono se pří
pozdívá“ .

Orgán strany staročeské „Hlas Národa“ vě
noval jednání sjezdu toboto v úterý nadšený úvodní
článek, s největším potěšením konstatoval, že as
něm zástapcové všech stran ve vzácné shodě ro
kovali a s vlasteneckou jednomyaluostí se usnášeli
a pronesl toubu, aby český lid konečně vybředl
s oněch všem nám povědomých třenic a došel
k žádoucí ahodé. Avšak listy známé radniční

frakce hned v pondělí p sjezdu chtěly vyvolatikr.val, še prý starosta Gregornejmenoval místo
předsedy sjezdu žádného „,ale že jme
noval —. — bývalé staročeské poslance dra. Pe
táka, parkmistra z Plzpě a dra. Naxeru, park
mistra z Jindřichova Hradce. Odkud tyto výčitky,
jest v Prazeznámoa vestraněstaročeskésetoto
jednání jistýchpánů ndsuzuje, tak že s tohoto politio

dost a to byl člen redakce „Bobemie“, pověstný
pan Herrmana Katz z Nehvizd, který útoky ony
na starostu a na staročeskou prý „většinu“ na
pražské radnici v „Bobemii“ reprodukoval.

My jen konstatujeme sběblé věci a zajisté
že tea, kdo zprávy z Prahy, jež „Obnova“ v tomto
směru přináší, sleduje, přizná ochotně, že jest
spolehlivě zpravena a Že správně situaci v Praze
vystihuje. Jisté frakci, křerá svou nesnášelivostía
při tom lenivostí straně staročeské připravila tak
těžký pád, pořáde ještě neběží o včo národa, alo
o zájmy a slávu osob.

Orgán dra. Riegra úplně souhlasí s duchem,
jaký nedělní sjezd měst na pražské radnici pro
chvíval, ale ona frakce, která dle spravediivé vý
čitky konservativních listů osobními sájmy vedená
ze sezení městské rady prchá, ponechávajíc zde
většinu Miadočechům, chce najednou mluviti o od
strkování staročeské strany — drem. Petákem,
drem. Naxerou a starostou Gregorem|

To je zbytečné, nemístné bouření, na něž
nikdo nic nedá!

o *
+

Zdary naších velkolepých výstav, roku 1891.
Jubilejní a letos národopisné velice příkladně a-= ——
lidu hlas Boží. Tolik však připomínáme, že čím
více kdo tvrdí a křičí: Pévec Písní otroka nás
pochopil, tím více jej žene do hrozných nesnází;
neboť kdyby tomu tek bylo, jak obstojí zejména
zpěv 17. před $$ 58. až 66. a zpěv 18. před
99 122. a 123? Slyšeli jsme, že básník chystá
jiné dílo, které prý učiní ještě větší rozruch než
Plsně otroka, nevíme, co na tom jest pravdy;
ale tolik připomínáme, že podobnými pokusy, jako

jsou Písné otroka, učiní sice rozruch arozmach,za který mohou a budou pykati mnozí — «
jest však zodpovědný básník sém —ale národ
náš na zelenou louku nepřivede, O tom však
budoucně.

(Pokračování.)

-Před -doboutěžkého zkoušení,
NapsalFrensišekJiříKoátál.

Uskutečnění myšlénky národopisné výstavy
tá významdalekosáhlý! O všechblahodárných její
účincích bude ovšemlzepsátiaž po'ukončení, až rase
zastřen bude ten obrázek vábný, který dnes den
ze dne nabývá určitější tvářnosti a dává pomalu
nablédati v taje všech krás a dojmů, jež tu oku
i srdci českému se připravají. O jednom však
účinku mohu se zmíniti i nyní. Jest to ten úči
nek, že totiš vsbuzen byl myšlenkou národopisné
výstavy i v lidu našem zájem pro předměty
i památky statodávné. Mnoho z tohoto oboruu lidu
našeho jakoby za bezcenné považovaného zůstalo
by ještě déle, až do strouchnivění, na těch půdách
anebo v zákrytu sešlé, červotočí prožrané truhly,

kayby horliví jednatelé po veakové svým lidunašemu přístupným spůsobem nevěnovali pozor

vtéebto
aby Čechosěmcí r. 1896. na

SOlosábopenorání císařee krále Františka

i š
Uspo v některémčeskonémeckémmě

stě v Čechách jebilejní „národespodářskoua prů
myslovou v s

Krásný tento úmysl musí býti zestranyčeské

00 ppojrřelej vítán, nebof smamená ušlochtilé zása poli sdravého pokroku obyvat-istva této
maší společné vlasti. A taj že většina obyva
telstva českého královatví by jens potěšením vy
alechla a uvitale, kdyby tato českoněmecká vý
stava pofádána byla ve snamenitých místaostec
kde se odbývají výstavy české. Byto by tak ve
lice zřejmo, co který kmenv zomi v ohledu práce
saamená. Ale když se pánové uchýlí se svou vý
starou v měkteró národně smíšenější město, nešli
Je Praha, tak vador tomu mohou být jisti, že
z české strany bude jejich exposice co' nejbojněji

MK otatně FH nynějšínárodopisaé -výstavěstatné při n o ze
strany německé vzdorjejí eminentnědškému rázu
setkává se jeden s úelými sty Němet, kteří so
rovnoprávné jabilejní výstavě vyhýbali. Ano ně
mecké — ovšem mimopražské a křesťanskélisty —
výstavu tu velobí. A mílí naší němečtí
krajané výborně se mezi námi baví, vše je za
jímá a zcela přátelskydají.2i vykládat,co ta či
osa věc, skupina atd. smamené.

Takse zdá, že na poli nymějšívýstavy
ubývá ostrosti nejen nesbodé -mezi y, ale še
ade příjdou k rozumu také Němci.

o

Onchdejší snámá na výstavě má
v zápětí překvapující reakci. Ty nejrozbodnější
vlestenečtí krabové nejrozbodněji obracejí se proti
bezuzdné tonině, jaká se v jistých kruzích vý
rostků v době sahnísdila. Překvapující

tato proti upřílišené horlivostí manifestuje

se tak radikálně, že ku př. louoská Sob Dnnáší proti stoupencům národní nekázně úv
článek pod titulem „Herostráti“ a „Česká stráž“

dokonce sahá po liskovce a radí proti radikálním
výtržníkům tu radikální medicinu: „Neóstýcháme
me důtklivě odporučovati po americku důkladný

rasklé ©.. ——
výp Nechcemeseotouto er hr rrnapadánamotázka,jakýbybyl y

zavedena byla na vypuzení zárodků podobných
celou veřejnost později obtěžujících výtriků do
škol „metla.“

L*terkturu'sledující křuby budezajisté zají
mati, še rajbradské„Hlídka literární“ ozna
muje,žesesvýmčasemzměnív měsíčaík,v je
kousi kulturní „Revue.“

: Vědecké kruhy v Praze se sadostičiněním
přijaly fakt, že by: dán do výslužby bibliothekář
Universitaí knihovny p. Zeydler. Nyní jest akutní
otázka jeho nástupce, jímž se má státi někdo
s jibých knihoveea nikolivžádnýzúředníkůpraž
ské universitní knihovny. Jiš se vypravuje, že
jeho nástupce bení snalým jazyka českého, což
paplňuje veřejnost podivením. Jako osoba ta jme
nuje se řiditel universitní knihovny ve Štýrském
Hradci p. Muller, který jsa rodilým „Čechoněm
cem“ a maje ve Vídni mocné přímluvéí, o místo
to borlivě se uchází, protože prý se mu Baň činí

nosť i každé maličkosti, neuvažovali o ní a tím
tedy na jevo nedali, že nejde o věc jen tak leda
bylou! Mohl bych ve vzbledě tomto více napsati.
Stačí však tutó uvésti, že i sám byl jsem jekis
přiveden k tomu, abych zevrubněji prohlížel a
pročítal, co při této příležitosti do rukou přišlo.
Žel Bohu, mohla by se i z našeho podborského
českého zákoutí pedati mnohá ukázka zajímavá,

kdyby hlodavý zub času s jiné okolnosti BETYtolik nepříznivy. — Aspoň jednoho želím nej
Bývalý učitel skuhrovský Ondřej Lukavský napsal
dosti objemnou knížku o smutných bězích života
našich předků z celého šírého okolí Rychnovská
a Opočenska z doby válek s pruským Bedřichem.

Pamětní knihe skuhrovská0 něm radky bylOndřej Lukavský sna věkKe, vn „i D.
seo voltatdo sti vzdělaný.«—Zápisky
jeho z dob smutných pro lid náš tehdejšínebyly

sůstalo ou,coa kdeaKar p yo rbylo v nich podle věcho pa také ns

v tivot a jeho poměry! Kaíška žápisektěch,z nichž podal okásky skuhrovský někdejší
Jos. Ehren pve ) i he Mussa«,

bohužel'ztrafileOD 'nichPODoviem podle všeho v edělány j
Ť které svéhočasu učinil a sestavilrolníkFran
tišek Ševc s Dobřec. A šťastnounáhodou dostaly
se mi do rukou ještě dva zvlášťní půleriky vý
pisků s kníšky učitele Lukavského, jež podávají

i oahlédnouti hleuběji: v poměry doby
před smutnými událostmi, válkami © Praskem
v kraje české, s nichž Kralohradecko e končiny

Čech ke Slezskupřilehající utrpěly nejvíce, přivoděnými! Ano byly ty války s Pruskem, ty

vpády nenáviděného Brandeburka do milé Hlasri
byly dobou těžkého skoušení ajá budu mítiLoležitost to ještě jinak dovoditi, Zajímavý
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shděje. Těšíme ce, le ři české university

připasů jes ku jmenování tobo bibliotbokářem'kaihovnyuniversity - é, jehož osobaa celá
sipalost, práce i -podávajídosti záruky,še

kmibovnu tu povede -v du .
Vspomenme jen, jaké nesnáze tropili na praí
ské omiversité „zaměstnaní“ němečtí Hi
Pavlu Šafaříkoví, jako uajversitnímu bibl i

Co týden dal.
Předvolební kampaů v Čechách vypadádosad

dest jednotvárné. Mladočeští poslanci a knadidáti
mlaví ve schůzích o věcech stále stejných a zná

mých,koníčkem pořád všade jest všeobecné právoasovací.

-. Ge.Leogorzvolenbyl dne39. květnasa purk
mistramačstaVídně,alevolbunepřijal,ježtoby

B tentokráte nebylapotvrzena.Jak uvádíme jinde,plo včera zastupitelstvo vídeňské rospuštěno,
nové :volby | dopadnou ve prospěch
antisemitů.

"sněmovnadne 29. května. zvolili znovu
ové loňské členy delegací.
-© lrisl mluví če zasevo Vidal Jednánío

berní opravě hledí sl
návrhy ne zména a bogřlivými výstupy, » opra

vouvolebníváznetoneustále.Zpráva,kterou mepem subkomitétu podal posl. Rotowski,bude vo
volebním výboru sotva schválena. Ve zprávě té
navrhuje se zřízení nové páté kurie, která má se
stávati ze dvou skupia, totiž ze skupiny poplat

níků 5 zj. « pak skupiny dělníků
vaných na základě nemocemských pokladen a úra
soven. Oprávněvost k volení je rozšífena pro první
skupinu voličů v souhlasu se základními
vládyteké na voliče dle vzdělání. Počet nov
mandátů udává sena 50. Ztéch prý připadne
dvanáct nebo patnáct dělnické skupině, Nejmenší
poplatníci, kteří mají patřiti do první skupiny mo
vé kurie, jsou tak rozdělení, že každá ze sedm
mácti korunních zemí dostane aspoň jeden mandát.

V oněch zemích však, kterým jenomjeden maodát
budepřikaí bude vyhopávána volba bez rozlišovátí okresů venkovských a městských takovým
spůsobem, aby všdy 50.000 voličů volilo jednoho
volitele. V oněch zemích, kterým více mandátů
bude přiřknuto, budou se rozeznávat ohledně nové
kurie venkovské A městské okresy volybní.

Boravšti Židé začínají se bouřiti proti ně
meckým liberálům. Nedávno konala ve v Brně
schůze delegátů všech židovských obcí moravských,
na které jednáno o poměružidů k něm. liberálům.
Všichni delegáti vyslovili se v ten smysl, že strana
Mberální nekoná vůči židům svou povinnost. Na
konec usneslo se shromáždění na tom, aby všichni
židovští voličové, zejména ve městech, v nichž
hlasy židovské rozhodují o vítězství, podali svému
poslanci adresu a vadrese tó abyobsažen byl
následující odstavec: „Nížepeaní voličové vyznání
židovského cítí se býti povinní, vysloviti Vám bo
lestné podivení nad chováním se německo-liberální
strany v parlamentě naproti hnatí protižidovakému.
Němečtí voličové stojí zde naproti dvéma smutným
faktům. Předovžímdluéno konstatovati, še něme

obrázek tobo, jak bylo Před touto dobou, podá“vají zmíněné výpisky. Upozorňuji, psal o těchto
poměrech učitel sna svůj věk i na povolání své
dosti vzdělaný“ a peal-lí o životě, jak se mu jevil
třeba i v samém okolí jeho, nuže zápisky jeho
jsk z nich zjevno, připouštějí i širší rozhled a
pak také nutí k úvaze o tom, še když tak se
mu jevily toho tehdejšího života dry i v zá
koutí podhorském, v jakém sám jak asi bylo
to tam, kde vír života více bouřívá nežli ve tichém
ústraní bor. Ondřej Lukavský o poměrech „před
dobou těžkého zkoušení« píše následovně: »Ne
mohu toho pro budoucí památku tajiti, jak se
nyní v naší české vlasti děje; a že tuto», obraz

tehdejšího života jest úvodem k zápisaíkům o
válkách s Pruskem, «0 hrozných vojnách psáti
zámýšlim, podotknu předem, proč a z jekých

příčin Jinět Božíj proti sobě popudili, tak) se těm metlám, jakými nás otec nebeský šlchá,
žádný diviti nemusí. Tak jest nyní v naší zemi
české, že se tu nepravost a pýcha, nespravedlnost
a nepřízeň uhní s a jeden drubého miluje
tak, že'by bo nejraději, kdyby možné bylo, s kůže
svlekl. Ale na místě bližního milují se drahá
roucha, podivné šaty a nevídané kroje. Šet čte
staročeskéhokroje jest nyní jenkr posměchua
na obyzdu, tu musí všechno dle francouzskémíry
4 braniborského kopyta být stříženo a skrojeno|Bábpomoz!—Atosevynacházítak,že.pooděvu
nepoznáte, kdo dědičný pán, nebo zeman, anebo
kdo jeho sloužící anebo kdo jeho robotník jest.
Ale mnobem hůře se mézi ženskými děje. Co na
hraběnce vidí officirka, to musí míti; co měšťka
na officírce, toho se ji zachce; a selka se zhlíží
na měšťcea takto jde až do baráku podrubova
a až do kravina meziděvky| Bůh pomoz! Také
jiš penny, ač je jich velmi málo, od žen nero
zeznáte| Zeny i panny nosejí stejně drahé, stří

cko-liberální strana. naproti stáje vamáhající se
pradké bezměrné agitaci antisemitů opomemuls na
neslýchané útoky ty olovřeně a zřejmě se ohra
diti a jich rozhodně bájiti. Židovští voličové mi
me to domalvají se, že vláda, ježna podporu
německé levice právě tak je odkázána, jako Da
podporu jiných stran většiny, nepojala jich do

spolku vlů umíračných, z nichž De zřízenakoalice naproti stranám výstředním. Zatakových
okolností máme za svou povinnost projeviti, že
židovského voličstva zmocnilo se bluboké rozčí
lení i obáváme se, še setrvá-li německá lerice
v dosavadní lhostejnosti naproti hnutí antisemiti

židovského voličstva. Z příčiny té vyzývají se ně
mecko liberální poslanci, by působili na vládu,
aby hájila ohrožený pořádek a zájmy pronásledo
vaných „občanů vyznání židovského.“ Teď by si
tak měl na Moravu bomem szajeti dr. Engel, jenž
při známé židovské schůzi v Českém Brodě jásal
nad tím „úspěchem“, še se židé v Čechách začí
mají přáteliti s Mladočechy — pomocí židů mo
ravských smad by dr. Esgel rásem dobyl celou
Moravu...

Ve Slezsku zabájil v těchto dnech svou čin
most .prvaí politický spolek. Ustavyjící schůze, při
níž mimo jiné mluvil poal. dr. Sláma, konalase
v Polské vě. — Při obecních volbách v Opa
vě zvítězili většinou antisemité a nacionálové ně
močtí; účastenství českých voličů bylo dost slabé.

0 židovskéotázce voFrancii jedaalav těchto
dnech sněmovna francouzská. Podnět
k debaté zavdal posl.Denis, jenš v podané inter
polací stěžoval si, že v poslední době mnoho židů
zaujímá ku veliké škodě vlasti nejpřednější místa
ve eprávě státní Po něm problásil posl, Levaillant,
kterýš bylnedávno zbaven vlivem židů svého úřadu
jsko tiditel pokladny, z níž úředniotvo se
vyplácí, že Alžírsko se ocituje židovským Jichvát
stvím na pokrají záhuby; a ve smyslu podobném
mluvil také royalistický poslanec d'Hugues. Rány,
jež na židovatvotěmito řečmi dopadaly, byly tak
těžké, že povstal posl. Naguet, aby hájil židuv
stvo. Hájil je se stanoviska filosofie a pravil m.
j. še budou-li židovské banky pak pleněay, mohou
pak nadíti se osndu toho také ústavy jiné. Pouka
zoval také s velikým em na lásku židů
k vlasti,při čemáarciťna býv.kapitánaa židov

pak na jejich vděčnost. Ministr vnitra pruhlásil
po lé, že vláda musí žádati, aby vždy aod kaž
dého, nebledě k nijakómu strannictrí bylo zákonů
šetřeno, načež byl přijat k jeho žádosti jedno

duchý denn pořínek ale jen 229 proti 206 hlasům. Není tedyžilomilná většina francouzské seně
movny tak příliš velká.

V ltatii konaly se v těchto dnech nové sně
movní volby. Přes všecku nespokojenosť, jež ná
sledkem známých nepořádků při každé příležitosti
propukává, podařilo se zase Crispimu získati pro
vládu potřebnou většinu ve sněmovně. Ovšem že
se přitom udála hromada přehmatů a na voliče
činěn všemožný nátlak.

Novárepublika.OstrovFormosa,o nějž přela
se Čína s Japonskem, prohlásil se repablikou. Dosa
vadní guvernér Čang-Čing-Sing zvolen za presi
denta republiky, oož bylo cizím mocnostem ozná
meno.

== —
brem i zlatem krumplované čepce; anebo si vlasy
na spůsob hada pentlemi proplétají a vrkoče
lesknatými jehlicemi propichují. Směšné jsou ty
kabátky jejich aa francouzskou modu a ty braň
borské pantoflíčky s těmi vysokými opatky neji
náče nežli jsko kozí nohy. Bůh pomoz! A jaký
je oděv, takový též mrav. Tu slyšeti tlachavých
řečí, necudných šprýmů a nestoudných písniček,
že člověka mráz obchází a uši zalebají. A to mlu
vějí mládenci a panny je bez zardění chlípně se
smějíce poslouchají. O ten mladý lid! Do kostela
vejdouce tu se nic Pánu Bohu nekoří, ani křížem
nežehnají, ani modliteb sebou nemají — ale po
ženských bedlivě se ohlížejí a jim se poroučejíce
na ně se usmívají. Bůh pomoz! A ty ženské, ty
jen na podívanou do kostela přicházejí, aby co
která na sobě má, viděly — aneb co vyfintěné
loutky, aby se pro zlost a závist jiným ukázati
mohly. Také již ty malé děti patřejí na kolo.
Klejou co nezavřeny, modliti se neumějíce a to
vinou rodičů. A když tak někdy pod Boží oblobu
na pole si vyjdu, pokaždé s utýraným srdcem
domůse 'vrscím.To klení,to hulákání,to bití
ubohého dobytka mně srdce rozedírá; a v pravdě
to říci mohu, še mnohý skoták víceza den ďáblů
a zlých duchů svolá, než-li se na úhoře, kdež
pase, kamenů nachází. Bůb pomoz! Dále pak,
abych toho neopomenul,. co se pospolitého, sou
sedského obcování týká, tu 'teprvé vlasy vstávají!
„Kdo s.koho, ten s toho“! — jest nyní všeobec
ným heslem. Povrchné ná oko se každý sice
upřímným staví, ale uvařtř, v srdci panuje závisť,
faleš a podvod. Ano, tak to' jest, že když nyní
někdo někomu řekne »kmotře«, přitom sobě myslí
»lotře« anebo snad ješté hůře. Bůh pomoz“!
Tek tedy popisuje a líčí Ondřej Lukavský obraz
života z dobyopřed válkami s Pruskem. Že usi ©
těchto poměrech rozepsal se ještě dále a šíře, lze

Zvěsti z východních Čech.

Kralohradecké novinky.
Pokroutky a pilulky. Jeden za vše:ky,

všichni za jednoho, toble beslo stalo se teď u nás
skutkem nepříjemným pro všecky — velocipedisty.
Jeden nešika dělal po městě na velocipedu parádu
za všecky, kteří by si to spíše mobli dovoliti, a
nyní za toho jednoho trpí všichni pořádní jezdci,
všem je jízda na kole ve městě zakázána. Za to
je každý jistě vdéčným asi tak, jako by mohl vé
řiti slovům anglickéhu spisovatele Dickense, že
nejvděčnějším národem na světě jsou — hádejte,
kdo? Prý — onašinci!« Kdo tomu nevěří, ať jen
se zeptá, jak náramně vděčným ukázal se ten pán,
jenž nedávno blizko Kocourkova koupil velký
dům od českého obchodníka a ze samé vděčnosti
dal tomuto hezky za tepla výpověď z bytu. +My
bouse my castle,« pánem jsem tu já, tak asi po
myslil si novopečený domácí pán a bývalý český
majitel domu nyní aspoň může každému z vlastní
zkušenosti dokázati, jak velemoudře jedná ten,
kdo svůj majetek přenechá některému synu »Dej
vděčnějšího národa na světě.« Z tohoto případu
může si leckdo vzíti dobré ponaučení, třeba hned
všichoi obchodníci čeští, kteří za vykoukanými
soupeři nestačí ani koukat, a také všecky ty české
dámy, které tak rády vyprazdňují své peněženky
v závodech nečeských. Ovšem, obratní, čiperní,
úlisní synové »nejvděčnějšího národa na světě

skonale vděčnými! Pozastavte se jen u některého
takového »vděčného«= obchodníka, podívejte se,
jak umí kupující dámě lichotiti, jak je k ní úsluž
ným, jak mu přitom jazyk oplývá medem, jak je
vlídným, jak ruce jeho snášejí kdejakou parádní
tretu, jak šikovně smlouvá a po případěslevuje, co
může, spokojuje se poprvé s malým ziskem, jen
aby dostal návštěvu po druhé, po třetí, stále.
Taková tak lahodné obsloužená dáma je všecka
unesena a sama ani nepozoruje, že by mohla do
padnouti jako moucha, která bezdéky zabloudí
do jemného přediva nalíčeného ostražitým pavou
kem — moucha do pavučiny zapadne jednou a
již se z ní nevyprostí . .. Obchodník český si
tak nedovede počínati, mnohý zaviňuje sám, že
se mu koupěchtivá krásná pleť vyhýbá; přímost
je sice lepší než úlisnosť, ale také přímý člověk
může býti vlídným, .ochotným, zdvořilým, nekou
pí-li někdo hned napoprvé, nemá se obchodník
vůči němu jeviti nevrlým, každý prodati ma raději
s menším výdělkem, nežli si kupce odrážeti pře
dražením — lépe spokojiti se s několika drobty,
nežli chtíti hned dobře namazaný krajíc... Tedy
ledsčemus ještě měli by se přiučiti především
obchodníci čeští, nemají-li dámy naše hledati stálé
útočiště u firem cizích. To se nenapraví nějakým
nátlakem, ale tím když každý bude dobře rozuměti
svému vlastnímu prospěchu a dle toho jednati.
Nám nejméně napadá nějaký boykot, nějaké utis
kování nebo pronásledování „našinců“. Zášť proti
nám mohou míti nanejvýše ti, kdo z českého lidu
bohatnou nepoctivě, hospodářsky jej vyssávají a
jsou k tomu ještě národními jeho odpůrci. Ta
kové s»nasince« ovšem pardonovati nemůžeme
a nebudeme, neboť úkolem poctivého listu jest,
aby hájil ty, jimž se ubližuje, kteří jsou zkraco
vání hospodářsky i národně. „Nehněvej se na
zrcadlo, kdo máš křivá záda |“ Kdo dělá dobrotu,
živí se poctivé, toho my rádi necháme na pokoji.

si domysliti z toho, že zmíněné dva půlaršky
obsahují jen neúplné výpisky tohoto líčení. Ale
i toto stačí, abychom poznali poměry tehdejší a
vážoč nad nimi se zamysleli. Jako v dějinách
vůbec, tak i zde osvědčilo se, že když zloba do
stoupila nejvýše — v zápětí dostavily se chvíle
zkoušení. A jako vůbec v dějinách, tak i zde
osvědčilo se, že čím zhrdáno, to bývá jedinou a
nejdražší záštitou. — Po těchto výjevech života
přišly pak doby zlé. Opravdu zlé; neboť »byli
všichni naši nepřítele, jak týž Lukavský píše,
»co dasem posedlí, jední ukrutnější nežli druzí,
tak že přítele od nepřítele rozeznati lze nebylo«.
A zvláště přímo »pohani jsou ti nedožraní Burkuši,
aoi za mák milosrdenství nemají«. Zle a zle!
Obilí na polích v nic uvedeno, dobytek odebnán,
lid násilně obírán. A »zase berou na vojnu, že
to jakživ tek žádný nepamatuje. Berou muže od
žen, od šesti dítek a třeba ze živnosti. Měsíční
daň zvýšena jako za dva měsíce a měsíců se do
roka počítá třináct, aby se na lidech jen více
vydřit dalo. Odkud to vše jen bráti? Tu je pláče
a nářku, že se již stýská živu býte. — A za la
kových poměrů jedinou záštitou, jedinou útěchou
všech byl v těch časech zlých opět vzbuzený cit
víry. A jestliže zlý nepřítel se témto citům po
smíval, jim zlomyslně bránil — stu bylo až úzko,
jsk si naši lidé počínali, hrozně pro to plačíce«.
— Opakuji, že dějiny všude a všude dokazují,
že čím zhrdáno, pak bývá jedinou a nejdražší
útěchou. — Rafije na hodinách dostoupí vrcholu
— ale pak se vrací — vrací se
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Ale kdo si chce pomáhati šibalstvím a pak sc
ještě horší na nás, když jej klepneme přes prsty,
len si počíná zrovna tak neprozfetelně jako jeden
vídeňský liberální list, který si naříkal na to, že
vpnašinci« tvoří v Rakousku 6 procent obyvatel
stva, ale mezi soudními úředníky že jsou jen 4
procenta »našinců«. A jakou dostal odpověď na
tento nářek? Velice nemilou, neboť křiklavými
čísly se dokázalo, že u soudů je nepřímo „zamě
stnáno“ nepoměrně více »našinců« než jiných
lidí. Tady máte pouze několik těch čísel: roku
1880. bylo odsouzeno 17 lichvářů, s nichž 1
křesťan a 16 »našincůe, r. 1881. odsouzeno 54
hchvářů a z těch byli 2 křesťané a 52 »našinci«
atd. — za leta 1880. —:887. bylo mezi odsouze
nými 441 lichváři celkem 63 procent »našinců«.
Tedv v obyvatelstvu mají 6 proc., mezi lichváři
však desetkrát tolik — tahle čísla af si připo
menou ti »našinci«, kteří se zlobí ne na nepoctivé
šmejdy svých nejbližších bližních, ale na nás,
kteří takové šizení českého lidu potíráme a potí
rati budeme stále!

+5 Změny v duchovenstvu diecese kra
lohradecké ; jmenováni vld p.: KarelSyrový,
děkan v Kostelci n. Orl., biskupským notářem,
Josef Kaplan, farář v Cuslavi, b. sekretářem vika
riatu Kosteleckého, Antonín Pičman, farář ve Vys.
Veselí a Joset Uhlíř, farář ve Skubrové, obdrželi
expositoriumcanonicale;ustanovení dd. pp:
Josef Bezdíček, kaplsn v Kostelci n. Orl., admi
nistratorem tamže, František Beran, koop.v Něm.
Rybné, kaplanem v Kostelci n. Orl., Jos. Musil,
koop. Třebovický, II. kooperatorem v Pobledu.

Četná návštěva byla při koncertní, dekla
matorní, divadelní a taneční zábavě, kterou dne 26.
května „na střelnici“ pořádala kralobradecká flialka
„Typografické besedy.“ Přednesy budební i deklama
torní byly vybrané, na jevišti sehrána pěkněveselobra
„Bratranec.“Čistý výtěžek jest uspokojivý,

Sňatek. Sl. Zd. Troníčkova, dcera zdejšího
městského tajemníka, měla dne 28. května v kathe
drálním chrámu Páně sv. Dacha aňatek s p. Jos.
Kuhnem, ředitelem kůru v Turnově.

Kamení ubývá již od sochy P. Marie a
dláždí se jím širší chodník na velkém náměstí,
jež tím bude nyní lépe ozdobeno tež hromadou
nakupenou dříve kolem sochy,

Dobytí trh a „našinci.“ Koňskýa dobytěí
trh v Hradci Králové ve středu dne 29. května ko
naný, byl na nepříhodnou dobu nynější dosti čilý a
ceny zvláště bovězího dobytka na maso slušné. Koní
přivedeno bylo 253, hovězího dobytka 394, dále 10
koz. Četní kupci dostavili se i z horských, pobra
ničních krajin a kupovali koně zvláště dražší. Za
jeden pár mladých koní do kočáru saplatil německý
jeden handlíř 840 zl; škoda jen, že bylí to koně od
překupníka a nikoliv přímo od rolníka, který posled
ním časem tak bojný drubdy pramen příjmů zaned
bává. Zajímavo při takovém trhu jest, že i „našinci“
dovedou trh pomalu opanovat, jak vidíme to při trzích
obilních. Trh koňský se „našinci“ jen bemží, jak
seznalí jsme to i v jiných městech. Takovýto „han
dlíř“ přivede celou řadu koní většinou u rolníka

v tísní ve nalezajícího za babku nakoupených, na
nichž pak slušná percenta vydělá. Posledně pozoro
vali jsme jednoho takového obchodníka, jak počíná
si při prodávání po „našinecku“ a co vše kupci tobo
o svém koni natlachá, o čemš podáváme malou
ukázku: „Je to selský valach od Boskovicz nějakých
kopců, ale jak dáte na něj cajk, ani bo nepoznáte;
v cajka praskne.“ Kupec dá si koně provést a po
dotýká, že kůň kulhá. „Našinec“: „Ten má noby
lepší než vy; jel jsem 6 mím s kníšetem Scbaun
burgem z Perdobic do Miletína, na voze seděli čtyři
„ohromní“ lidé, ale on šel jako panna. Takový
prostřední vydrží víc než nobatý harant. Kůň je dobrý,
není „bezchodivý“. a když to není „recht“, tak jsem
špinavý a nechci vás 40 roků potkat; vsadím vám
na to 6Ů zl. na krejcar a půl Hradce za něj můše
ručit.“ Kupec podává mu konečně, když má plné uši
jednak od „našince“, jednak od několika najatých
jeho tlačhubů-dohazovačů, 96 zl., načež majitel zkou
ší ještě jednou: „Kdybyste mi dával 99 z!. 99 kr.,
nenf!“ Když ale vidí, že kupec odchází, honem mu
koně dává a vymiňuje ai pouze pro čeledína „cajn
geld“. — Na trau dobytčím měli policejní strážníci
plaé ruce práce; nepřestávalit vynášeti rozsudkynad
spornými stranami. Někdy dalo to dosti práce; spor
byl těžký. Tak strhl se sběh lidí kolem křišícího
Němce a jakéhosi hospodáře; čeledín prodal v ne
přítomnosti hospodáře krávu za 34 sl. 1 m. cent,
kdežto kupec rozuměl, že koupil kráva za 194 zl. a
nechtěl ustoupit, poněvadž viděl výtečný výdělek.
Konečně pře však po dlouhé atuhé hádoe rozsouzena
tím, že koupě prohlášena za neplatnou.

Neštěstí při bourání hradeb. Vestředu
dopoledne utrhl se neočekávaně balvan hlíny při
bourání hradeb za bývalou pražskoa branoua zasypal
právě tam pracujícího dělníka Jos. Pěničku s Praž
ského předměstí. Ubobý dělník bylod svých soedrubů
polomrtvý ze ssutin vytažen a dopraven do okresní
nemocnice, kde přivolaný lékař dr. Spitsner seznal,
že nešťastník má přelomenou lerou nohu pod kolenem,
polámanou klíční kosta několik jiných lebčích poranění.

zb výstavy. Teato týd
spo entKhtavnyP udejt
výstavy. Na výstavišti stojí dosad paviloa p. Novot
ného z Týniště a p. Dembinskiho.

Pro účastenství při kr květiov ceně
12 zl. zatčena byla v těcšto dnodh KateřinaFižeróvá
ze Svinárek,

V návalu cho ti střelil revol
vera předešlý týden Alois Marek z Lodína Josefa
Procházku z Břešťan, načež dodán byl k zdejšíma
c. k krajskému soudu. 0

Mladá, alepálená, Začátkoní'května bylovspáleno několik zdejších obchodníkůjakýmsi 16
známým 14—1Ď letým děvčetem, kleré přišlo všdy
jmenem někoho anámějšíko zde a odebralo zboží ea
dlab. Tak modistku pí. Žabkovou připravila o klobvuk
v ceně 6 zl. 5O kr., pí. A, Tikalovou o pár botek
v téže ceně, sl. Benešovu o žaket v ceně 13 zl., a
k toma potřebovala ještě látku na černý oblek, pro
niž si zašla k F. Zelnerovi, utoho však nepochodila,
ten není tak neprozřetelným, aby sám sebedal ošidit.
Po několika dnech se všíchní potrefení domluvili, že
byli napálení a pátrali po podvodnici, avšak marně;
nebylo po ní stopy. Konečně předešlé neděle poznala
modistka pí. Žabková na jisté paní, procházející se
po korsa, klobouk, o nějž byla ošlzena a při výslechu
pak se zjistilo, že dotyčná dostala klobouk od jakési
Aony Kabosové z Malšové Lhoty. Následkem udání
tohoto byla Kabosová zatčena a odvedena do vyše
třovací vazby u zdejšího krajského sondu. Při zatý
kání udávala, že onen klobouk dostala od paní Tu
mové a z podvodu obviníla několik jiných osob,
s nimíž zavedeno bylo následkom tobo vyšetřování.

Dopisy.
Z Hořle. (Bratří Jibfčkové) Kdov fo

Hoich pobyl a starý hřbitov Hořický navštívil, anebo i
okolí bobické, jistě nejednou na pomníciích anebo ne se
chách viděl „Bratří JiHěkové.“ Kdo byli beath
Jíříškové? — byli sochaři v Hořicích;starší J gas í,
nar. -1$. srp. 1886., sesnnl 7. květmns 18998, o 8. hod.
odp. v 60. roce věku svého; mladší Pavel, nar. 10.
září 1851., sesnul 6. října 1880. slár jsa teprv 29 let —
Byl tedyPavelomnohomladšía nedosáhlvěkoani
80 let, semřel sáby, v nejkrásnějších letech. štarší Josef,
jsa jiš sochařem, byl asi příčinou, že i mladší umění to
si oblíbil, Otec jejich František byl krupaf a soused
hořický, obývaje číslo 256. Kdo staršího, Jovefa, k tomu
přiměl, aby svolil tu dráhu živote, nesnadno říci, byloť
kameniotví a s ním spojené sochařství od dávných dob
odvětvím živností Hořických, vedlyt je k tomu dobré
lomy, dobrá písková skála, kteráš jak ku sochám, tak i
ku stavbámvýborněte hodíjak tomn 1 skušenostiz nej=
novějších dob nasvědčají; haldy pak štěrku a úlomků
s kamene již spraoovaného dotvrrují, že živnost ta jiš
dávno v Hořicích byla. Vide Josef, žeby v rodišti svem,
co soobufství se týče, velikých zkušeností nenabyl, poně
vadžvšejen řemeslnése pracovalo,bezeskolya potřebcé
propravy a veden jsa touhou v umění ovém ce vzdělati,
umínil jíti do Mnichova na akademii, kdež také rok skus
tečně pobyl. Vrátiv se, provosoval umění své v Hořicích,
zbotovuje hlavně ma objednávky, lidem do obcí sochy
svatých anebo pomníkyna hrob. Taktrvala věo až doté
doby, kdy v Hořicíchsaložena byla škole sochařsko
kamenická. Škola ta potřebovala mimo uditely the
oretické také uditelůpraktických, mistrů v dílnách.
Iucházelseo jedno takovémístotéš + JosefJiříček
v dílně pro sochaře a také je obdržel. Tomu už je je
denáctýrok. On bylamimop. ředitele,Viléma

koupila, také nejstaršímz očitolů na ústavu tom. Cričil
tickyv sochařství1.a 3.ročník,ažnaňvíce avíce

doléhala choroba, plícní neduh, kterýž také dne 7. květ,
kdyš byl krátos před tím sbošně přijal ovátosti umírají
cích, žirotu jeho konec učinil, Co se prací jeho týče,
nevynikl tak, jako mladší jehobratr Parel. Také nemohl,
byl v posledních letech stále ve škole zaměstnán a také
ohurav,šelté takořkaze školydo hrobu; nvětší atěžší
práce uvázatí 60 nemohl. Ale v počátoích jako učitel,
vyhověl zajisté docela dobře. Výše, nel on, stál ovšem
bratr jebo; ale ení on neměl potřebné propravy a pří
provy, ač nadaný byl a velikou ku svému umění láskou
se nesl, nebylo školy. Láska jeho ku krásnému umění
sochalstému v pravdě byla velíkáé a musíme říci, že
v umění svém i život nechal. Namáhal se příliš, až i
sdraví svému ulkodil. Byl jinoch aličný, těla a ústrojí
jemného, v obcorání přívětivý a pro svou šlechetnost o
dobrotu erdce každému milý. Vyučiv se doma, pracoval
potom na rozličných místech, pokud víme, hlavně u dvor-*
mího sochaře Wagnera ve Vídni, tešíme také v Pešti s
jinde. Když pak hotovil se jíti do Říma, naskytly se
mnohé práce vlastenec ké. I zůstal dome ©pracoval
a vkameně prováděl. -Doté doby spadají čelnější jeho
préce,hlevně:veliké sochaJana Žižky s Trocnova
ma rachylu ne vrchu sv. Gottharda, kteroužto mohyla jiš
prof. Lad. Jandera, rodák hořioký, us památku Žižkovy
bitvy zde vpraviti dal. Socha te, byt ne věrně historická,
přece mocný dojem činí svou imposantní postarou s
razností. Bylaf jeho ideou a sám ji modelloval a též
v kameně pracoval a to v krátké době as 6neděl; jest
vysoké as 6 step, na podstavci pliměřeném, vzezření
martialního. Poněvadž byt jehb byl podle náv a dílna
jeho před našimi okuy na dvoře: olýchati jsme jej od
dasnéhoránav nejdelšímdnuažtéměřdovečerane
unevně pracovati, aš v ustanorené lhůtě hotov byl. Pří
lišnou pílí tou snad ci uškodil. Hrdineká postava Žiškova
všem sw líbí s nejednou slyšeli jeme o ní přísnivý úsůs
dek pronásti i od cizinců, ač, jak řečeno,dějepieně mení
věrná. Jiné jeho komposice, ješ sám modelloval a přo=
vedi. byly: sousošísr. Cyrilla a Mothoděje před
kostel doPřepy:h, BodičkuBoží nasloup nanáměstíve
ve Vodáanech, sv. Jana Nep na most do Machova a do

pomník „Naděje“, nejleplí jeho práce,
tu též „Víra,“ kolikrát shotovená, anděl na hrobě a
mnoho pomnítů na hroby, hlavně teké do Čáslavi sokolí.

Sky řed č jest téš Kiiopera v Chlumcia Komens školamihořickými. Též pékné pomníky vo=
jenské vHořwích (na hřbitově)a vJičíně jeou od ačbo.
Pavel by byl jistě ještě mashon prení prospěl avlast

oadobi!, kdyby ma Báb byl života prodloužil, nebeť byl
mladý, schopný a umění svého ; měl myšlénty

vsleta . Edyby byl del do Říma,snad by byl
býval sachovén; ale sůstav dome, obonil00, dostavilas0
choroba,která záhy kořensdraví jehopodryle; sůstale
po němvdova, ros. Řehákova sHeřic,dítko zemřelo.—
Napsali jeme těch několik řádků pro upomínka; bylíť

Pavel, ryze českého, vlasteneckého smýšlení:
Josef pak, za dob táborů « mnohými jinými hořiokými
o'čeny | penčšně pokutován. I proto věnovali jemejim
tuto pomněnku,žeobatito bratříbyli po vlastechdosti
snámí s mnohý sašje za nimi zbožný vedech do krajin
lepších. Budiž jim odpočinek ve slá.č věčné; pracovalitmnohoi prosvatápole,vevlastipak,svláštěvrodišti
„věčná pamět!“ —

Z Krél. Městce. (Odložené volby.) Volby
do zdejšího okresního zastupitelstva byly odloženy místo
drůitelským rozhodautím vzhledem ko stíbnosti největších

Z Jičína. V sobota dne 25. inětns

nad krajinou jicínskou prudká bouřeslijákem | Pomalýeh
ohrílkich několikráte udeřilo, pe štěětí však větěřnou do
stromů, ač na dvou stranéch bylo pomorovati šéř « sice
jišné hradů Trosek a Kumburku. "Na některých místech

vody vyvésti dobjtek a samí ve světnici po kolena 06
broditi Některá luka a pole u-Jidína ještě druhý den
byla zaplavena, pole pozdě zasetá pro stálé deště neutahlá
jsou namnoze potřbána. Asi v hodině tolik vody spadlo,
že málo kdo v okolf pamatuje tak veřikého přívalu. —
Ponu Jena Zechovalon, ředilelí obecné skoly na Bovém
Mésté v Jičíně, vysloreno © k. -zemskou školní radou
pochvalná uznání, —, Vpeděli o svátcích avatodužních
Jena hořeTábor, poulaickémmístě nad Lomnicí, požehnání,
» pondělí pák poat. Po té v každý pátek bývá kostelík
Táborský hojoš navštěvován zblízkého ivzdáleného okolí..

"Z Heřm. Městce.(Okresní soudv Het
menověMěstot) Po tadalet zasaznje se městoHof
menův Městec o zřízení c. k. okrés. soudu: Nový tento
obvod soudítí atbfsl. by. největší dást obcí dosavadního:
okresuohrudimekéhos to 14katastrálních.obcís přídě
lesými i, oslkem 81 osad, čítajícšeh 11.306 obyw;
dále 5 katastrálních obcí dosavadního okresu čáslavského
a to 8 místních obcí s přidělenými osadami, oelkem 21
osád, majících 4076 obyr.; z okresu pardubického při
padle by novému okresu pouze obeo Jezbořice. Mímo
tood okresu přeloučakéhopřivtélenobybylonovému
tomrato soudnímu okresu 351 obcí © 8055 obyvutely.
Dojde-li tedy ku zřízení okres. souda v Heřman. Městci,
čátati bude v obrodu srém 70 osad s 10.836 obyvately.
Petios vtomto směru měmukrál. Českého iřílské radě
podané mají ten výsledek,še sejiš nyní zvybělhonahízení
dějíu kraj. soudu v Chrudimi příslašná šetření a také mnobé
obce dostaly již úřední dotasy, jež mají 60 nejdříve zod=
povídati. Vyslovují se na maohých stranách poobybností
otom, sda zřízení okresníhosoudu jeví se býti ©Heřm.
Městci naprosto nutným a výhodným, aršsk městská
rada hořmanoměstecká odhodlána jest ku všem obětěm,
aby účelu srého dosáhla,

Ze Slatinam. Ve ovatodužnípondělí, dae 3.června
odp. koná sde vhostinci p.' politickýepolek
ohrulimský veřejoou sohůzi, pří níž pos!. Formánek po
jedná o věeobecném prára hlasovacím.

Z Nové Paky.Každý ci pomáhá, jak může, jen že
to každýdobřenesí, Aopoh vnulem nolěnéjekoždýslu.
dný člověk přesvědčen o tom, že nanejvýše z bláta do louže
pomůže si neslušnými dopisy s N. Paky pokrokový list ji
čínský, jenž má dle všsho již radikální souchotiny, když
svým odběratelům vyhrožujedocela c. k. úfady. To je

ece pořádná radikálnost! A jaký novinářský je krám ji
Y, takový je také leckterý j tel. V městě

našemmá také jistýpánstále tolik časunasbyt,že již přes
rok nehorázně jako do jaternic seká do věsho, co právě mu
není pe chuti. A toho je velmi mnoh», neboť ten náš no

vopacký svět není tak zvráceným, aby ee točil kolem jediného
smrtelníka, jemu se kořil, jej poslouchal mebo si něco dělní
ztoho, co zdlouhé chvíle napíše do Jičína. Mytu jean
chceme ukázati, že dravé ty isy nenalézají nijaký ohlas
a že dle nich nikterak se nemůže posuzovatí pravé smýšlení
nabsho občenstva. To z velké většiny ani neví, jak se Nová
Pakahamobív listějičínském©kdeto čte, košdýv tem
vidí jen osobní nevraživosť a atrannickosť. Chce-li se této
výtce vyhnouti, může si dotýčný pisatel posvítiti třeba jen
na činnost jedaoho ředitele divadelních ochotníků, jenž mu
ee! ustoupití jinému, vadi za něho nechiěl nikdo spolu.
účinkovati, nikdo nechtěl snážeti dvořilé urážky; nebo
by mohl vylíčiti, jaká bouře povstalé proti tomu, na jehož
podnět bylo divadlo vyklízeno z budovy klášterní a jenžbyl
Pak z výboru vyloučen. A pomsta, jež se kula pax u Ma
cha, ta je novopackému dopisovateli do Jičína neznámou?
Trhání divadeloího spolku ve dva, caž ramezeno ústupností
rozvážných, sebe zapírajících pracovolků, to také nezaslouží
býti dáno na jičínský pranýř? Aby se však nezdálo, že nás
pokazil špatný příklad jičínský, táváme na těchto poz
námkách, jimiž jsme chiěli jen napověděti, že by novopacký
pisatel do Jičína měl býti budoucné při svých jitocích opa
trnějším, jinak by se mohlo státi, že by mnohým přešla

vost a pak by při té komeďli, kterou si dnes jeden pán
tropí z celé Paky, hrál sám úlohu nejsmutnějtí ...

Z Kehlen. Také v asšem okolf vidíme, fe je málo
platným zákon o nedělním klidu, když na jeho zachovávání

nedohlížejí povolanéorgány. Tak dne 12. května
v době ranních služeb Božích pracovalo se u Plačicna poli,
které náleží stěžerskému starostovi p. Pilnáčkovi. Týž dem
zase v Kuklenéch samých viděři jsme v Pardubické ulici
bíliti jeden dům. Takové věci by setepěti neměly |

Z LibčanZdejší hospodářskábeseda p>řádáv pondělí
ovatodušnízábavu, jejížČistý výnos má býtivánovás k opravě
kostelních schodů. K témuž účelu věnovala vbec Lhota pod
Libčany obnos 30 zl.

Z českéhoje Nevím, zdali i Vy na výchadu českém pozorujete, že čeští, jako všichni jiní, Hberátové přá»
telí se s „našincie a sociálními — nu proti
komu? Nesosdno věru říci proti komu. U nás na českém
jihu je to liberální přátelení očiridným. To se se ukázalo
v Písku, když o slavnosti sokolské vítání byli strakoničtí
„sašlaci« kými liberáty, kteří si to valovali ve

Hdorrivgl rony přítomností svou poctíti ráčili „aabinci«strakosičtí Píseko slavaosti položení zákl, kamene na budoně
sokolské. V Písku prý ostatné umějí onašincie býti za dobře

2“ prám$p 10 v volbéchobecníchi sněmovníchŠlíse na stranyskoro rovnýmpočtem a po volbách
žádají uznání a díky z obou stran, ale je k libesé

lům vice se kloní. Bylo B tak nějakého Lu potřebí,jenž by zaplabil © cesty | liberály české i jejich »našlnce«

a roznítilvS uc a Í křesťanské.Dokudto00 nasan0, : sa novybojovaného sporu dále
skryté a tnouti z našeho lidu. Liberá“



lové přátelí se také rádi se sociálními demokraty ; to 08téžukázalov Plsku©slavnostisobolské,kdy« průvodu
slavnostním obecnou po sobě obraceli posorzost Červeným

jem. Liberálům čili svobodomyslným je milejší „nes
inece a socialní atheista, než uvědomělý a věřící, křesťan.

Neždoufálhe, že | v Čechách z tní strana sociálsé
křesťanská, která odklidí liberály z těch míst, jkde 60 na
škoda národa našeboposud roztakují. — -Vedaech >9. a

30. spolek katol. tovaryiů vČ.
jubilejní: slavnost olaného tr n néhníumet O eikůbudou porady olkův
a ftdnot, v poradáchab oadaší se nášjih atejeěčilýma roz
hodným v socialismu křesťanském,jako český východ osrůd
čil to vLitomyšli a Morava v Brně. Rokovati se bude ráno
i odpoledne, a mém za to, že- uslyšíme předáky v křest.

smad i moravských. Záatupcový poztaný
nadšení “ Budějovic do svých měst, čímž spolková

ipnost v katvlických jednotách zdárně zmohutní. Ovšem

na prsteéh pětivypoštou -bi děsí, že čeští liberálové, eňíášky liberálů h netajenou jeví radost, dusiti
bildou óno Poádení , bot ce echvalují volání w

v Čechách ničiti uallují, e přecev Budějovicích česká
vbiina menšinou německou potlačena jest posud jen od

ošmeckýchliberálů.Jest věru trudeo, ba jh že nemUberálozé na. škodu. českého orují gábuba
stněr ar aěhichéh, jemné la ou pedepšk mohou,
kolikprospěli českému rolnictvu. M P

| Všelicos,
P k- . n “ 

aby každý p. odběratel, který byřádně věns meob>
držel některé číslo, hned je reklamoval otevřeným
nofrankovaným dopisem. Koma dochází list pod adresou
snad nesprávnou, račiž nám přesně udati příslušné
místo a -póšte. Vyprodujesle si vůbec adělení všech

ha

již v několika případech, že některé poštovní úřady
nám čísla vrátíly, aniž by je dodaly adresátóví, což

* ©Sněmovní kandidatury. V aererníchČe
důách hodlá straně j postaviti
k volbám do semského sněmu své vlastní kandidáty.

K naší zprávě, že někteříantisemíténa kralohra“

22. 

k tomu dodati,že v té věcinekomalaseještě porada
a že antisemité na kralobradecku rozhodnouse posléze
pro početního kandidáta, pro nějžby se moblozískati
nejvíce hlasů.

Mistaí list rýchnovský přináší nezaračenou do
sed zprávu, že v temnější venkovské skupině bodlá
kandidovati prof. dr. J. Kvíčala.

Z Příbramska se nám oznamuje, že za městskou
alínpina Příbram-Břez.Hory hodlá ka3didovati čáslavský
městský tajemoík p. H. Milinovský; va kandidatura
ve skupině té měl zálusk také jeden advokát, ale
sešlo z toho. Kdyby p. Milinorskému pokus v Pří
bramí selhal, kaadidoval by nejspíše v Hořovicích
proti dosavadníma posl. Jindáčkovi. Za venkovské
obce. volebního okresu příbramského bude opětně
kandidovati posl. Joa Hodys.

Naučení z výstavy. V posledníarčísle
„Obrany“ píše redaktor listu toho, p. Fr. Žák © ná
rodopisné výstavě, z níž dle jeho slor plyne pro nás
toto naučení | „Máme svůj český historismus, svůj
národní byt: ten budeme vzdělárati ve smyslu písné
avato-Václavské, na jeho půdě budeme bojovati za
svá práva, za osvěta a pokrok. Jeme svými, jsme od
staletí svými a zůstineme jimi. Ten svůj kmen budeme
štěpovati, obřezávati, okopávati a vzdělávati, nevybo
čujíce ovšem ze zahrady slovanství: tof náš ideal,
náš program, naše úloba, naše otázka českoslovanská,
naše cyrillo-metbodějská idea. Od památek posvátného
Velehradu, od doby srato-Václavské a Karlovy až
ksv. Janu Nepomuckémuadomusvatoritskémemů
dete stopovati, kterak Český liď, přijímaje zárodky
osvěty a vdélanosti dle věčného praviila osvětového
pokroku odtad, kde se nularaly, si je osvojoval, je
zažíval, svým duchem propracovával a sí zachovával.
Má-li jeho národní byt, jeho svérázný charakter te
ustáliti, mé-li utušiti tak, aby tvořil žulový a ocelo
vý kmen, jenž by vz loruje vém vlivům cizím n kosmo
politickým, zároveň usiloval vniterní sílou všecky
proudy národního života v jýho zvláštnostech, dlažno
na této půdě kultarního klaorisme dále kráčeti. Není
pochyby, že přípravná studis k národopisné výstavě,
jakoži ta, ježji badouprovázetia následovati,valně
k tomn přispějí, otevrou nám oči, a politický program
Palackého prohloubí novými živly národními. A še
se tak bude museti díti na základech osvěty katolické,
je patrao; kaídé jiné snaby čelily by proti duchu
národa staletími se vytvořivšímu, byly by se budo
váním, ale bosráním té mobataé stavby, jiš uárodo
pisná výstava nám znázorňuje.“

V oirkevním oddělení národopisnévýstavy
českoslovanské poutá zraky hned proti vchodu krásné
Jového sousoší „Kristus na kříži“ ze dvěma anděly.
Korouhor s obrazem Matejkovým slovanských apo
Štolů, věnovanou poutníkům českým v Římě, vystavil
nejd. arcibiskep olomoseký dr. Kohn, od něhož je
také skvostná, neobyčejně zajímavá vypaklá kasule
ev. Jena Sarkandra, jakož vůbec poskytují velice in
teresaatní, zvláštního povšimnutí bodné kaseie, po 6

avelkoupéčísestavenépí. Klementovou, obotí
Guidona Manovete. Vidímeta také obrazy askissy
poutních míst, malované Liíebechrem, Jansou aj.,
majetek to p. Otty, nástěnné skizzySkálovy, ješ bedou
běhemčasa vymětovány,krásnéfotografieStaré Bo

Jeglavi, z Moravy Bv. Kopečekatd. Předním ze
stá cirkuvní výstavy je sbírka penírů českých
a opatů, devocionalních křížků, majetekto p. Příbíka,
řídicího učitele a Chuchle; sbírka čítá nejméně 1500
kusů. Značnou částí přispěli také sběratelé mincí,
bratří Mikšové z Prahy. M

Nedosta českých vlasteneckých
advokátů v Čechách cítí bývalý mladočeský
poslanec“ p. Vácíav Jindřich, rolník z Citolib, který
se daldle „Obrany“ v jisté své při v Mostě zastupo
vaši panum Drem, Kornfeldem.

Vystehovalci naši a slováčtí. Čeští po
slanci nedělají pro české vystěhovalce pořád nic,
české noviny stále křiklavými inserty dělají reklamu
vystěbovaleckým agentům, česká veřejnost jest usta
vičné lhostejnou k tomu, jak tisíce českého lidu pu
tují z vlastí do ciziny. Oproti tomu je povšímnutí
boďným, co se dovídáme z amerických listů, že totiž
umeriétí Slováci založili před nedávnem přistěbova
leckou společnost pod jmenem „Slovenská vystěbova
levá společnost sv. Stěpána“, která již požádala
přistěhovalecký úřad v New Yorku o dovolení, aby

„směla svého zástupce na Ellis Islandu vydržovati.
Téměř všecky národnosti, aterých se přistěhovaleckáé
otázka u větší míře dotýká, mají na Ellis Islandu
svó zástupce a pouze Slováci, kteří přece u velikém
počtu do Ameriky přicházejí, museli se až dosud bez
svého zástupce obejíti, Úřadníci společnosti rev. Frant.
Janoušek, Gustav Maršál a J. Spěvák, vydavatel tý
denníku „Slovák v Amerike“ zamýšlejí v době co
nejbližší zalošiti slovráckýdům pro přistěhovalce.

Dne 19. t. m. konal se v Halla v Tyrolska župní
„ejezd tyrolských turnérských spolků, jehož se súčast
nilo na 90 poslanců. Na ajezdu tomto stalo se nsne
šení, aby do německých turnérských spolků přijímáni
bylipouzesoukménovoi —tedy „našinci“ nel

| Kořalečnice prodává oelou obec! Blo
vácků obec Likavka v horních Uhrách má býti pro
dána v dražbě. Obyvatelé tamější zůstali dlužní
10.149 sl. zesnalému kořalečníku Morici Schwarzovi,
jehož vdova dává nyní pro dluh ten do prodeje všecky
usedlosti.

Ženská emancipace. „NewYorskélisty“
píšou: „Ženy dělily se dříve na ženy, ješ hrály na
piano a ty, jež nehrály. Potom rozdělily se ve dva
veliké tábory, z nichž jeden chtěl hlasovačí právo a
drahý ne. Teď konečně rozeznáváme ženy, jež jezdí
na blcyklech, a ženy, ješ aejezdí.“

. Daň s kořalky. Rakouské vláda chce vyhbovětí
přání vlády uherské, aby místo výčepní daně zavedena
byla přirážka k daní z kořalky 15 zl., ale chce zá
roveň a tím v Rakousku provésti změnu v daní z ko
řalky. Vláda chce totiž zvýšiti příjem daně kofaleční
a to může jen zavedením monopolu kořalečního aneb
zvýšením dávek ze spotřeby. Protože monopol má
málo vyblídky na přijetí v parlamentu, má se za to,
že vláds rakouská sáhne ku prostředku druhému a
dotyčnou předlohu říššké radě na podzim podá.

Deputace rolnické do Vídně súčastníse
svými delegáty 32 hospodář. spolků (mezi nimiž jsou
4 hospod. spolky z Moravy), jež vyšlou celkem 52
delegátů. Deputace odebéře se dle ujednání s posla
peckýmklubemdo Vídněpo 10.červnu; odjezdvlaku
se každému delogátu sdělí,

Na sjezdu českých měst, konanémdne
26. kvétna v Praze za účastenství 138 zástupců 80
měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, byla jedno
myslněpřijatatato resoluce: Slavný sněmerady
říšské, račž při projednání navrženéhouvozovacího
zákona k obmýšlené berní opravě: 1. Usnésti se na
takových změnách, vedle kterých by předepisováníjak
daně živnostní, tak daní realných za účelem vyměření

dosud, bez ohledu na snížení kontingentu daně živnostnío20až2Ďproc.adanío10až12 apůl
proc., resp. 15 procent; 2. račiž usnésti sena změně
čl. 9. navrženého uvozovacího zákona v ten rozum,
aby z výnosu osobní daně z příjme, který přebývá
po poskytnutí zákonem navržených slev, přiměřená
kvota realních daní obcím byla vrácena, která jest
v poměru k přebytku osobní daně z příjmu v jed
notlivé obci předepsané a vybrané; 3. račiž usnésti
se danárrhu resolučním, aby daň potravní, v jednot
livých obcích vybíraná, buď zcela neb částečné byla
obejm navrácena; 4. račižučiniti opatření, aby snížení
daně živnostní o 90 až 2Ď proc. nemělo žádného
vliva na volební právo poplatníků, jiohž se týče, ani
nynějších ani bodoncích, tak že by volební právo již
jednou nabyté všem poplatníkům téže kategorie ipro
budoucí časy zachováno bylo; Ď. račiš čl. III. osnovy
zákona v ten rozem zaěniti, že zákonem ze dne 9.
února 1882 č. 17 ř. z. zavedená Dproec. dávka při
domech osvobozených se úplně zrušuje, po případě
kdyby slavná sněmovna k tomuto návrhu nepřistou
pila, račiž článek ILI. zamítaouti a tím posavadaí stav
v příčině vypočítané této Dproc. dávky zachorati.
Všechny tyto změny činíme však s výslovným zacho
váním svéhoprávního stanoviska, že úprava bernietví
a zavedenínovýchberní náleší jediné sněmu
královotví českého a že bos svoleníjeho nové
berněplatně zavedenybýti nemohou,jakož | se Za
chováním dalšího našeho stasoviska, že zásadná a
pronikavá -směsa beraí racionelně provedená nemůje
býti jinak než Ge současným upravoním
bornictví zemí a svasků samosprávných,
kteréž mohlo by „se státi jediným dostapřikázáním
tečnéhopodílana přímýcha nepřímýchdaníchjak

zemím, tak jednotlivým samosprávným sborům po
případě oďkásáním Únaí realních zemím a svazkům
samosprávným.Dále byla přijsta drubá petice,
kterážbedepodánazemsk mu výboru království
českého. a zní: „Zástapcové král. blavního města
Prahy a ostatních českých měst žádají zemský výbor,

lovotví českého,
schvalovati.“

Oo bude státi příští vojnaP Vefrancouz
ském jednom vojenském listě vypočítáno, že Francii
státi bude mobilisovaná armáda každý den
9,922.000 franků, Německo 9,723.000 franků, Ra
kousko 7,400.000 franků a Italii 6,201.000 franků.
Kdyby vojna trvala 200 dní, uvedené státy mu
sily by si přichystatina ni 9 miliard frankův.—.
Jsou to utěšenécifry, — 2

Velké vojenské manévry v Čechách
r. I895. uspořádány badou dle rozvrhu jenerálního.
štábu v krajině mezi Budějovicemi a Plzní. Za
tou příčinou meškal ve Strakonicích těchto dnů
štábní důstojník, aby se poohlédl po bytech pro.
vojenskou komisi, která do Strakonic za účelem
prohlédnutí terénu během měsíce května přibude.
Krajina strakonická má býti střediskem operační
čáry a v mésté by sídlil jenerální štáb a vojenstí
zmocněnci cizích států.

Všeobecný sjezd mlynářstva rakou
ského konati se bude v Praze v neděli svato
dušní dne 2. června o 9. hodině ranní v zasedací
síni Pražské plodinové bursy na Senovážném ná
městí. Na sjezdu se bude jednati: 1. O nedělním
klidu. 2 O reformě berní. 3. O celní restituci. 4.
O úrazevém pojišťování. 5. Zřízení ústřední kan-.
celáře a ústředníhočasopisu mlynářského. 6. a 4.
Podání žá losti k úřadům, aby spotřebamouky pro
vojsku v Rakousku hražena byla s mlýhů tuzem
ských a nikoli uherských. 8.: Zrušení diffeřenění
hry na barse. 9. Povolání mlynářů do železniční
rady. 10 Zařadění průmyslu mlynářského mezi
živaosti řemeslné.

kterému náleší daně

Liteřární novinky.
Došlé nám spisy:

Měsíčník pYlast“ obsahuje v čísle 8. tyto
nové práce: Z básní Fr. Šťastného; Stoleté narozeniny
P. J. Šafaříka od Fr. J. Rypáčka, Díes irae, fantas
tické mysteriam, z polského od L. Rydla, V cechu
filosofickém od Fr. Vaněčka.

Z nakladatelství J. Otty v Praze: Cesta ko
lem světa, bohatě illostrované dílo Jos. Kořenského,
seš. 19. a 13. (Žaponsko); Božena Němcová, pokus
životopisný a literární od prof. V. Vávry (České kni
hovny seš. 8.—10. po 12 kr.); Děd a vnuk, román
Cb. Dickense, přeložil F. Andrlík (Ottovy Laciné
knihovny národní seš. 7.—20.); Povídky, arabesky a
humoresky Sv. Čecha, illustrované vydání, seš. 2.—9.
po 90 kr.

Rádce duchovní, časopis kněžstvačesko
slovanakého, red. dr. Jos. Barian, sídelní kanovník
Vyšehradský, ročník 2., seš. 4.—8.

Obrana red. Fr. Žák, koop. na Kr. Vinohra
pech; číslo 10. přináší pěkný článek k otevření ná
rodopisné výstavy, přehled zprávy o činnosti živnos
teuských inspektorů a j.

Osvěta přináší v č. 6. tyto nové práce«
Červenka, báseň Ad. Heyduka, Naše vzkříšení od
Em. z Čenkova, Bálow a Rubinstein, hudební studie
K. Knitla, Rozhledy v umění výtvarném od R. Tyršové.

Hlídka literární, vydávaná drem. P. Vychodilem
v Rajhradě, přináší v Ó. čísle úvahu S. Boušky o
Maur. Maeterlinckovi, dálé četné posudky a rozhledy
literární.

(Zasláno)

Důstojnému Pánu

p. Eduardu Neumanovi,
faráři

v Rohozné!
Neznáme ani slov, jakými bychom Vám mohli

vylíčiti radost a to překvapení, jaké jste ráčil nám
spůsobiti jednak velikomyslným darem věnovav
našemu katolickému dělnickému spolku původní
nákres a malbu sv. Michaela na praporu, jednak
přeocbotným obstaráváním ku sřízení praporu po
třebných věcí. Uznáváme rádi, že Vám to vše
způsobilo velikých starostí a obtíží. Bůh Vám to
zaplat! Zároveň Vás tímto vřele odporučujeme
všem katolickým iednotám, kteří hodlají si prapor
poříditi, aby jen s ploou důvěrou práci Vaši dů
stojnosati pvěřily. Ujišťujeme již předem, že na
nejvýše spokojeny budou. Z hloubí ardce za šle
chetnost Vaši Vámděkujeme a k vyplnění Va
ich vanešených snah voláme: „Zdař Bůh“

Za kř. katol. vzdělávací spolek dělníků
„Svernest“ v Náchodě

Albert McMolltngr, Jos. Fr. Stejskal,



Nejnovější zprávy.
Hanopis protimístodržitelským škol

ským osům. Jak známo,vydal místodržitelovatví českého brabě Fr. Thun v březnu jako
přédiéda zemské školní rady čtyři výnosy, jimiž
nařízeno bylo pěstování rakouského vlasteneciví,
zvýšení národní a náboženské anášelivosti ve ško
lách středních i národních, užití praporů říšských
barev při ozdobování školních budov, zakázání
posení národních odznaků školní mládeží a též i
zakázání sbírek bez povolení školního úřadu. Vý
nosy ty byly dne 21. března zemskou školní ra
dou vzaty k vědomosti. Již dne 3. dubne na to
nalezeny v poštovních schránkách na Král. Vino
hradech v obálkách zalepené dopisy bez adres,
jež byly policií zadrženy. V obálkách nalezeny

ly exempláře litografované „Resoluce“ datované
se dne 24. března, počínající slovy: „Myzástup
cové a důvěrníci středních škol pražsk
úapeané: „Pronáaledované studenstvo pražské.“
Doe 6. dubna nalezen byl dvěma strážníky exem

této „resolnee“ přilepený na dveřích c. k.
státní průmyslové školy v emské ulici. Hano
půs, jehož absah byl velice pobuřlívý, zaslán byl
též na šiditeletva různých škol a na četné y
politické. Ve věci té zavedeng bylo rozsáhlé vy
setřování a záby vypátrání byli původci a rozší
řovatelé tohoto hamopisu. Po skončeném vyšetřo

vání vznesensaní obžalobana těchto mladíků: na Jindřicha Šebestu, 18lelého, v ro
zenébo, žáka VIII třídy gymnasia v Křemenoově
ulici pro zločin rušení veřejného pokoje a přečin

pobařování na Ladislava Kuřáka, 18letého, doy příslašného žáka VIL třídy vyšší reálky
v. Karlíně protytéž delikty; na Josefa Kapouna,

Kopetého, 0 Slaného příslušného litografa z Kartytéž delikty a mimoto pro přestupky
dle $. 9. a 17. tiskového sákona; na Ludvíka
Učíka, 26letého svobodného, do Vysokého Mýta
příslušného studujícího lékařství, a Antonina Otta,
2lletého, do bra příslušného leštiče podlah
(známého z procesu s tak zvanou „Omladinou“,
v němž odsouzen byl pro rušení veřejného pokoje
a tajné epolčování k čírnáctiměsíčnímu těžkéma
žaláři) pro zločin spoluviny na rušení veřejného
pokoje a přečinspolaviny na pobuřování. Z ob
žalovaných obviněn jest Šebesta, že „resoluci“
onu sepsal a odevzdal k vytištění Kuřákovi; Ku
řák, že ji odevzdal k vytištění Kapounovi a
četné její exempláře různým osobám atd. n
rozeslal; Kapoun, že resoluci opsal litografickým
inkoustem a dal ji vytisknouti učni Adolfu Brů
žovi, dále, že neudal na tomto tiskopisu jmeno
místa, kde byl tištěn a jmena tiskaře a naklada
tele a že tiskopis ten nepředložil čtyřiadvacet ho
din před rozesláním úřadu bezpečnostnímu a stát
nímu zastapitelství; Učík a Ott, že psaním adres
na obálky k rozeslání „resoluce“ (Kuřákem) na
pomáhali. Přelíčení 8 nimi konati se bude některý
den po 17. červnu před pražským porotním sou
dem. K přelíčení předvolána jest jediná svědkyně,
sklepnice v Holečkově hostinci ve Slupech Fran
tiška Bednářova. — Podotknouti sluší, že obža
lovaní studující jednali pouze na vlastní vrub a
nikoliv 8 vědomím a za souhlasu veškerého stu
denstva českého.

„České Noviny“ odpovídají ve včerejším
čísle na naši výtku, že nepřinášejí jneerty jen
ryze českých firem, nýbrž i od cizích. List ten
vidí také nedostatek našeho obchodního a průmy
slového života v tom, že naší lidé nedovedou vy
užitkovati reklama jako odpůrci naši, jichž koaku
rence přispívá k úpadku našich řemesel. To je

pravda a právě proto jest povinností poctivéhoistu českého, aby tento nedostatek pomábalod
straňovati, aby poučoval naše obchodníky a živ
nostníky o nebezpečí cizí konkurence, aby je
nabádal k větší čilosti. To by byla svědumitá,
zásložná práce pro český list, ale kdyš „České
Noviny“ stejně jako jiné denníky uveřejňují ozná
mení cizích závodů, tedy jen tu cizí konkurenci
ještě zvětšují a pro vl výdělek insertní po
mábají poškozovati české živnosti, podporují kšeft
cizinců, jimž nadhánějí české kupce. Tady není
na místě žádná výmluva, tady se musí přiznatí
pravá barva: buď „České Noviny“ přestanou oti
skovati nečeské inserty a usnáme, že jsou
Jepší než jiné listy; nebo budou kšeftovat jako
hsty jiné a pak každý může viděti jen neupřím

a V Aaduse pracaje proti němu. kovéto jed
éní je právě nejzhoubnějším zjevem v ém
úsvipářstvu, to každý poctivý Čech musí- jen od
adsiti ,.

Židovaká universita v Jerusalémě.
Zpráva, že v Jerusaleměmá býti ařízenažidovská
uúiveršita, se potvrzuje. ' Kterýsi žid dal prý už
značnou sumu peněz a „Alliance israelite“ ji bude
udržovat. V'září 1897 bude prý již započato se
stavbou. Postavena bude pak universita v místech,
kde stál kdysi chrám Šalomounův. Profesoři jsou
získáni ze všech koncův světa a přednášeti budou
nejprve francouzsky. Mecenáš, který k této uni
versitě dal základní fond, není jmenován.
„ —Velká národní slavnost ve prospěch

Ustřední Matice školské pořádá se dne 16. t. m.
odp. v Praskačce v zahradě p. J. Dolanského.

Progrém alavnosti je pěkný, z Hradce je přílešité
spojení drahou.

„Jmenování Náměstek státního zástu
pan Jul. Hofmann v Hradci Král. jmenován byl

rou zemského soudu pro krajský soud v Katnéoře.
Nepochodil. Jak se doridáme, učiní!jistý

v Hradci obchodující „našinec“ jednomu z nejzá
možnějších domácích pánů nabídku, že najme krám,
v němž už dlouhá leta má závod český obchodník,
a že bude platiti o 200 zl. více nájemného.
peníze „nažinců“ přece ještě celým světem nevlád
nou, osvědčil dotyčný domácí páu, jenž nabídku
tu odmíti, nevíme však, jak se nyní zacbová vůči
svému českému nájemníku. Doufáme, že lákavé
nabídka „našince“ nebude pobídkou ke zvýšení
nájemného.

Celoroční zkouška chovanců konoess.
hudební školy pana Adolfa B. Paule v Hradci
Králové odbývati se bude dne 15. června t. r. o půl
2. bod. odpol. a dne 26. června o 4. bod. odpol.
v místnostech ústavu (velké náměstí čís. 187, Lposch.)
Lehké a těžké skladbyns programa se střídají.

Z říšské rady.

necká sněmovna jednala včera o předloze, kterou
se mění některá ustanovení zákona z roku 1879.
o ubytování vojska, pak 0 předlozev zále
žitosti místních drah. Při předloze o ubyto
vání vojska vytýkal posl. Pacák, že při vojenských

a navrhl rešoluci, aby obecní zastupitelstva byla
od okr. hejtmanství vyrozuměna o lhůtě určené
pro novou klasifikaci. Při předloze o místních
drahách poukážal posl. Kaftan ktomu, že jest sít
železniční v Čechách nedostatečnou, stát nepod
poruje patřičně stavbu potřebných místních drak.

Volební oprava.
Z Vídně, 31. května. (Zvl. tel.) Výbor pro

volební opravu je svolán na příští středu. Doté doby bude členům výboru rozeslána tištěná
osnova volební opravy, vypracovaná subkomité
tem. Polské listy vyzývají polský klub, aby při
měl dra. Rutowského kesložení referátu o volební
opravě.

Vídeňské zastupitelstvo TOzpuštěno.
Z Vídmě, 31. května. (Zvl. tel.) Obecní

zastupitelstvo města Vídně bylo včera o 5. hod.
odp. úředné rozpuštěno. Vládní komisař přeyzal
hned správu obce vídeňské. Po výsledku voleb
purkmistra a po vzdání se dra. Luegra této bod
nosti bylo to jediné možné východišté, jež urychlí
rozřešení krise na vídeňské radnici. Od nových
voleb slibují si antisemité rozhodné vítězství.

Ministerský předseda kn. Windischgrits byl
včera císařem přijat ve zvláštním slyšení, jež sou
viselo s událostmi na radnici. Odpoledne měl dr.
Lueger poradu s ministrem vnitra a místodržitelem.

Dr. Russ a soudr. podali ve včerejší sně

nosti před radnicí při volbě purkmistra. V inter
laci se tvrdí, že liberální členové zastapiteletva

yli na cestě do radnice tupeni. posl. Noske byl
ua cestě do sněmovny pronásledován a jeden jeho
soudruh docela zraněn.

Stambulov obžalován.
Z Vídně, 31. května. (Zvl.tel.) Jak známo,

nebyl Stambulovi dovolen odchod z Bulharska do
cisiny. Dle zprávy došlé nyní ze Srédce jest vy
betřující výborodhodlán dáti Stambulova v obša
lobu. Není však ještě rozhodnuto, bude li usnesení
toto podáno sobrání nebo vyšetřajícímu soudci.
Návrat knížete do Bulharska jest zase odročem.

Japonci na Formose.
Z Londýna, 30. května. „Times“ ozna

mují ze Šangaje: Japoaci přistáli v Tai-Peifu a
osnámili úřadům, že hodlají Formosu obsaditi.
Telegram „Timesů“ ze Šangaje oznamuje, že Lito
šing Čang, syn Libang Čanga, a.Forster odjeli
na rybářské ostrovy, aby vykonali formální ode
vzdání ostrova Formoay Japonsku.

Z Č. Heřmanio. Do filiálníhochrámu Páně
ve Vračovicích, farnosti Česko-Heřmanické vik.
Litomyšlského byl od důstoj. pana faráře v Ro

kojenosti, a to za oenu tak levnou, že sotva kde
jinde by bylo lze jej tak lacino poříditi, Obraz
sv. Jana
rosvržené ploše podán děj — křest Páně — tako
vým spůsobem, že hluboké tajemstvi víry sv. pravou
nábožností naši mysl dojímá. Vznešená pokora
Spasitelova — Jeho první krok k dílu vykupitel
skému — kajícnosť hlásající postava velkého pre
roka, ov. Jana — andělský zjev na břehu svatých
proadů, roucho Krista Pána zvedající — ve výši
pak ve způsobě holubice Duch svatý — jsou před
mětem obrazu. Mile působí do dalekého pozadí
se řimoucí tok Jordánu mezi skalnatými břehy.

pig,
a sev uboká promyšlenost Kolorit
Jest velmi jemsý a milo bamosický. Z tváři na

obraze podaný září svátost a nebeská něžnost.
Odperučení hodno, aby každý v příčině zřizování
obrazů do chrámů Páně obracel se tudíž na kněze,
kterýž tu přednostmá,še dovede se vbloubatijiž
dle svého povolání ve. svatost děje a pochopiti
důležitost obrazů oltářních pro působení na Dá
boženský cit věřícísb.

závodů hojný výběr důkladně vy. člsných

strojních hnacích řemenů |
90všechdířkách,jednoduchéi dvojité

OWza cenyvelmimírné. US
- jme te nabícímdž krupony, bicí a vázací

bemínky 'a ujíšťují, še poslouším zboším nmejtrvanlivějšímajakostivýborné,jelikožjsemsámvydě
lavatelemkoší ivyrabitelemřemenů.

Vúcté veškeré

Jan Zadrobílek,
koželušský závod v Kuklenách.

Náčiní kostelní:
kalichy, monstrance, ciborie, svícny a t d.
vlastní výroby ve velkém výběru na skladě
má, a opotřebované opravuje, v ohni potla
euje a postříbřuje důkladně a co nejlevněji.

Jan Hirech,
pesíř a zlatníz, komorní dodavatel, c. k. soudní znelec.

Praha.
: -MWel.Kaflova 10.:

Bursovní zprávy.
Vídeňská bursa.

Z Védně, 30.května.(Telegram).(10 h.25min.)
Uvěrní akcie 430.75, uherské úvěrní 472.50,1 anglobanka
173.25, unionka S36.—, lombardy 104.26, státní dráha
488. —, napoleony 0.65—, květnové renta 101.45, uherské
papírová renta —.—, uherská zlatá renta 123.46, rakou
ské zlatá renta —.—, rak. korunpová renta 101.55, uher.
korunová renta 99.30, turecké losy 85.60, lánderbanka
281.60, alpinky 94.80, bnštěhradská dráhalitera B. 00.—,

á umionka —.—, polabskádráha 293.50, Rima 279.—,
pražská železářská společnost 691.—, rakouská továrna
na zbraně 366.—. Bmýšlení pevné.

Z Vldně, 30. května (K.-B.) Smýšlení většinou
pevné, místní hodnoty částečně živě stoupající, akcie drah.
zanedbávány. Na dodatečné barse Unio y 159.25, Rima
268-—, ké želesárny 708-— Eakontní sazby 3"/4 až 4.

mh pree
Květnová renta .. [101.48 ELombardy . < . . (10374.
Rak.korunovárenta [101.50$Beverní 4650
Stříbrná renta .... [101.35 EPraše.-duch.dr. . . |j3——
Rak. zlatá renta . . [133.25ESevorozép. dráha. | 488.75
Uh.zlatárenta- . . 185.40[Českázá dráha| *2—
Uh. korunová renta | 99.15EPardubická dráha |.| *——

Losy s r. 1860 (celé) [163.75 Čolhnské dráha . „| 92—Losy z r. 1860 (pět.) |199.— [Českáseverní dráha | 301.00 <
Losy z r. 1864.. . . [199.50PBuštěhradská A. . .| 1622
Losy kreditní . - . . j19900 EBuštěhradská B. . . (574.00
Losy x r. 1864... . |161.608Víd. tramwayky . - |5i3—
Komunální Josy . . . [173.75 $Danaj. plavba . |575.00
Tísaké losy ..... 148.50ETur. tabák rež. . .| 299.00
Uvěrní akcie ... .. |403'/, i Pražské železářské .| 704.00

obanka ... ... [178.40ETurecké logy -+7 |-95.80
Uniónka....... 00 Napoleony. „19.66—
Bankapro zeměrak. |381.25EPaříž... ..... 48.37

Uherskékreditky. .|474.25 Londýn... . ... 13:.70
Bankovní jednota. . |166.40 E-:Německáměsta . .| 59.48

pal 4. maká 1: 00.00 Dajonké 76 -. 131.55"Lvov-Cernovická. .|835.— o pražské. .| —
Státnídráha “.hy e ů baaka| 00.00

+.. : Cukr.

„: W"Prane, 80. května (ve 8 hodiny). Trh slabí- — Pohotová I surovina Ústí přístaviště asi xl. 18-8Š,
Ustílóco zl, 18.57" Nová kampaš na řjen-prosinec 13-80
vše basis Ústé r Labi. PAE na) aObilí.:

Plodinová buroa. Z Vídně,80.května,(Tel)
Pšenice jarní:0-00, pšenice na květan-červen 0.00, pše
nice ozimní 7.88, žito jarní 0.00, na květen-červen 0.00,
žito ozimní 7-09, ovet jarmí 0.00, oves na květen-
červen 676, oves oximní 7.84, řepka na srpen-září
11.65. Uřadně znamenáno: Pšenice jarní 0.00, pšenice na
květen-červen 7-58, pšenice ozimní 7.87, žito jarní 0.00,.
žito květen-červen 6-55, žito ozímní 6-99, oves jarní 0.00,.
oves na květen-červen 6.76, oves ozimní 6.33, řepka ne

pen-září 11.56, řepkový olaj na září-prozinec 90.60-30.50—
Lh: Pohotové kontingentované sboží 16:10 až 16.40.
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Svíce voskové.

VysnamenánvPrazer i8gr.stříbrnou
vHradci Králové vyznamenání: Čestný

diplomkrál. hlavabémésta Praby aslatoume

JOSEF PILNÁČEK,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Strojní mydlářství
č.d. 34, založeno roku 1816.

Závod ooskářský.
č. d. 31, založeno roku 1809.

rečaje mýdla všeho druhu, ovlce
-skové a voskové vjakostinejlepšía

-07 oemáchnejlevnějších.
1: Bposorňuji vysoce důstojnéfarní a

velecténé patronátní úřady P. T.pány ob
ebodníky a ctěné obecenstvo, na ma je
diný a největší oklad svící vesko
vých a poloveskových | „Aiberů“
a doporučají zboží o jakosti nejlepší v.ce

. nách nejlevnějších.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR,
4., vHmáci Králorí. Malénáměstí.: nabísí

„ve svá vlastní dílné na umělé truhlářské i čalounické
. sboží vyrobená

úplsá zařízení do pokojů
se dřeva ořechorého, dubového, černého a vykládaného,

PŠÁrovkyažíněnky,
-opony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle franc.

-: spůsobu.

Práce vesměs důkladná v cenách mirných.

O00000000000000000000000

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník astříbrník

přísežný soudní znalec a cenitel

: vwHradci Králové,
zhotovujea na skladě chováveškeréšperky zlaté

© stříbrné, ryje monogramy a pismeny a
všechny v oboru tom práce za velmi levné

ceny 86 zaručením.
Zbotovuje kostelní nádoby všeho druhu, zlatí
a stříbří v obni i galvanicky. Kupuj estaré

zlato a stříbro za nejvyšší ceny.

O0000000000000000000000

OOOO000D0000000000
Co nejlépe odporučená

semenanejvyšší klíčivost.
jetel, trojlistý -bez povázkyK kr.Wejltšška pravá francouzskávědBokr. Jetel b Ko

al.1.20. Jetel sv: ý Ko86 kr. Jetel letní £ setí
tem na jaře, kde červený jetel vymrrl neb nesešel, dá ještě
toho samého roku na jaře nejlepší jetelové krmivo Ko79 kr.

Travní semene kzakládáníluk Ko 86 kr.ŘenovénDOMene, pravá Obe a, žlutá, kulatá Ko 40 kr. Řepa
Mamutibka Ko 44 kr. Řepa cakrovka pravá bílá
Ko 40 kr. Wednlee či okrouhlice Ko zl. 1.20 nabízí fraaco

-pošty neb nádraží objednatele jako jiná leta v jakosti nejlepší

FRANT. JŮS. SURALER,
obchodník vEKClatovech,

: ar Čechy.
"Lesnísemena: Smrkové Ko zi.3.50,medělnové
Ko=i. 3.80,Černá borevice Kosl. 30 bílá borowieeKozl3.60,agatKo60kr., K kr.,
dle Ko60 kr. Semena kzulešosí školek r

ové Ko sl. 2.490, jeblikové Ko zl. 2.80.

Senn kZnopatřeníbrzké píce jeěeé :' Meřělce Ko 56 kr. kolenec Ko 40 kr., ha Ko

Akr. těchto semen, jakož i výtečného letního10

pe .y Dále nabízímsvětoznáméa relmi oblíbené Síle
„sahrad,|

nakorecdolehcezoranéhoa pakzavlečeného
karaliáty, conej okrasadoobce ů
3 kusůPlankvětýchve. 13 barvách eh

vhrncíchzl. 3.40.Tysamépro zahrady zL2.
vysokokmenné cí 3 metry vysoké 12kusů zl.13ve

čp k oarvách.kor Pe Eleaí m mic. arůžové.Ty samépro v M.
propěstěnídozahradve12barváchzl. 60Pencopoštovní
mob nádrřašní matice objednatele. Zásilky dějí se již teď

chráněné dobrým obalem ivšem m a m.

obehodníbůmpři větší bee volání.
n "na otaou žádost sdarma a franko. Jedaatelna venn : A

hovi její « ná,známosti . Hospodáři,a dobréprovisi

O00000060000000000

vychází každýpátokdopol. ©fi. bod.

Vydavateletvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Král.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové,

Předplatné:
Na celý rok . 4
na půl roku . 2
na Čtvrt roku . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosť redakoe:
V Hradoi Králové, Velké náměstí č. 34.

al.

BaySvice© | Jednatele
voskové,KhJ naměsíčnípl « a vysokou
Ak voskovévřdušnínroe. provizí příjmetovarnízá
poškaly,trisnglye sloupky vod. — Nábídkyna
jakoži svícetoiletnía Jana Rudiše.
luxusní renaistanční abe- Praha.
rokové,dálesvíceasloupky ——

propivovay OO00000 .
nejlepšíjakosti Americké

e četnými cenami na vý
stavách v tu- icisozemsku

vyznemensné, dodává
0 cenách nejlevnějších
o k. výs.[. česká továrna
na voskové výrobky, po
četní vosky a smolné po
chodně, na svíce steařis
nové, parafinové a sklepní

rubní atelier

Fr. Sezemského A MROMÁTKO
c.a k. dvorníhododavatele ordinuje v pondělí a

v MW.Boleslavi. a v pátek
Cenníky na požá- v Pardubicích

: přání franko. vostatní dny. . úuchovenstvu 

ručujizvlášťsvávelejemná v Chrudimi
kadidlavcenáchmírnych.* (OOOOOOO

Peněžní obrat za r. 1994 činil 68.808.784 ker. 42 hal.

„Diplomuznáni. Praha 1801.

Pryní záložna ve Vys.Mýtě,Založena v rece 1864,
podružný úřad rakousko- uherské banky

přijímá vklady na 4“
a vyplácí je boz výpovědi v jakékoliv výši.

24je2mP

Poskytuje půjčky
na směsky, hypothéky a zástavy cenných

papírů,
eskontuje obchodní směnky,

vše za podmínek příznivých.

Ve směnárně
kupuje a prodává všeho druhu cenné papiry

— e valuty co nejvýhodněji. —
Veškeré bursevní zakázky a transakce

obstará co nejpečlivěji.
Vše bližší v úřadovnách ve vlastním

doměna král. náměstíústně i písemně.

První záložna . Mýtě,
dne 1. O VYS

Starosta: Jan B. Tůma.

"FU85.092/31(Vas"jiG)9494

Fendy(vlastníjmění):598.706kor.28hal.

Ředitel: Jam Fidler.

Národohospodářská hlídka.
Obilní ola.

Jedním 2 hlavních pilířů, jímž má býti ve
své čjší mizerii podepřen stav selský, jmenují
so obllní „ochranná ela. Zaatavimosli tal soudí
jich obbajci, vyššími cly přívoz cizozemského obilí,
neb obmezíme-li jej, musí cena domácího obilí
nutaě stoupavuti. Podotýkámejen mimochodem,
Zebyse takstáti mohlojenoprotiRuskua Ru
munsko, ježto Uhersko je bohužel druhoa polo
vicí naší říše, s Německem pak máme obchodní
smlouvu.

Nuž, je-li pak to pravda, že by vyššími

obilnímioolranýai oly era roltickéma mohlo
trvalepomoženobýti. Coříkátomunárodníbo

spodářství, co věda? Ta vidí dále, než obyčejnýčtenář novim, byť sebe bystřeji v život l
a rolnických si všímal. Národobospodářství

k důsl že oehrannými celyobiluími
může býti stavu ckému pomoženo pouze na
čas, saad jen jednomu pokolení, trvalé pomoci že
se jimi medodělá a to proto, abychom užili slov
barona Vogelsanga, že še jimi rozmnožuje hypo
tekáraí zaďlužení, a tak zlo, jemuž odpomoci mají,
vlastoěse zhoršuje.A to musíi námbýti patrno;
Jakmilestoupneclem cena obilí, stoupnezároveň

cena pozemků, rolnický stav, jebož úvěr je dnes
témět již vyčerpán, nabude úvěru nového a tak
se mu strojí nové okovy kapitalismu, místo coby
se ma staré odebraly. Naše hypotekární zákono
dárství, svobodná dělba půdy, bezpodmíněné za
dlužení, vůbec ráz movitého jmění, jejž pozemky
proti své přirozenosti na se vzaly, jsou příčiny,
prré se stav roloický v kapitalistickou odvjslost
dostal a v ní až posud trvá. Půda představuje
kapitál pouze. ten, jaký vypadne kapitalisováním
průměrného výtěžku běžnou mírou úrokovou, ovšem
po sražení daní a výloh provozovacích; stoupae-li
tento kapitál ochrannými cly, prodá se statek při
nejbližším prodeji dráže a nový majitel, musí-lísi
peníze vypůjčiti, platí na úrocích více. Za krátký
čas zavládnou tytéž poměry, tatáž rolnická tíseň
a volání gpo ochraně domácího obilí proti cizo
zemské konkurrenci ozve se znova a tím způso
bem přirozený a tudíži správné vypočtený důchod
z polí ustupuje umělému, strojenému. Zisk,jjž
by ralnictvo s obiloích cel míti mohlo a mělo,
vyssává kapitalistický polyp tisícerými svými ty
kadly, jimiž rolnictvo, zrovoa jako řemeslnictvo
obemknal. Jak řemeslník, tak i rolník musí seb
nouti šíji pode jho kapitálu, ježto ten vlastuě
všecky poměry dnešní určuje. Vše převedeno na
peníze — ba i ten výměnek chtějí zpeněžiti —
a z převodu toho těží poase kapitál.

Rolnictvu tedy obilní cla neprospívají, ježto
venu polí výše vyhánějí a tím i potřeby rolníka
a povinnosti jeho vůči kapitálu. Kdyby tedy cla
ta prospěla aspoň jiným stavům! Je tomu však
tak? Umělé vybnání ceny pozemků do výšky je
příčinou — jak zkušeností dosvědčeno — špeku
lací průmyslných i obchodnických a tak, co v prv
ním případu zadlužení, nastává v případu druhém
nadvýroba a — krach. Ať nemyslí však ctěný
čtenář, že jsme v zásadě proti cla; my olo pova
žujeme za oprávněné a v mnohých případech za
nutné, my jsme jedině proti kapitalistické nad
vládě, proti níž je rolník bezmooný a která cly
kořistí. Dokud se poměry mezi rolnictvem a ka
pitalem spravedlivé neupraví snížením úrokové
míry a decentralisací úvěru vůbec a zajištěním
rolníku laciného úvěra místního zvláště, dotud ne
jsou ochranná cla obilní ničím jiným, než výpo
mocí z nouze pro okamšik, k rozřešení agrární
otázky však dokonce nepřispívají. Který ministr
nevidí dále a nechce si blavu příliš lámati, ten
k nim ovšem sáhne, rolnictvu však neprospěl.
My bychom nazvali cla výminečným stavem, jejž
si ten který stát sám ukládá, aby zájmy svého
rolnictva chránil. Zámořská konkurrence není jiš
nehoda, to je hotová kalamita pro naše rolnietvo,
jejíž konec a následky jsou nedozírné a proti níž
cly se ničeho nesvede. Ano, cbrániti domácí vý
robky průmyalné, postačí li si národ sám, to je
zcela v pořádku, zvláště cly ztěžovati přívoz zboží
přepychového, bez něhož národ, aneb aspoň větší
jeho část, obstáti může; zdražení však chleba
uzavřením hranic cizozemskému obilí znamenalo
by vlastně snížení mzdy pracujícího lidu a tudíž
i zboršení otázky sociální, již každý stát musí
hledět spíše odstraniti, než přiostřovati. Stav rol
nický tvoří ovšem jádro, základ národa nejpev
nější, ale i nerolnické třídy jsou národem, proto
mohl by stav rolnický takovéto nepřirozené zdra
žení chleba jen tenkrát žádati, kdyby naprosto
jiné pomoci nebylo. Vyslovili jsme slovo „nepři
rozené“ a to právem, neboť národ, jenž si nemůže
opatřiti obilí ani za tu výrobní cenu, za jakou
mu je nabízí soused, který musí čítati dovoz, ná
rod takový není zemědělským, t. j. půdu jeho ne
vydrží konkurence světové, jíž uzavírati hranice
dnes je naprosto nemožno, a om musí se vrhnouti
na jiné odvětví obživy, na chov dobytka, pěsto

vání píce, zemědělský průmysl a j. Badoueněvíce. —al.
Počítejme! Z králoratrí Českého bylo roku

1894. jenom po Labi vyvezeno do Německa 21,690.850
metrických centů haědého uhlí. Majitelé uhelných
pánví v severních Čechách jsou ponejvíce Němciz Pruska,
Vyvážení uhlí z Čech do ciziny beze cla jest ztrátou
majetku národního! Zem naše, to slavné královetví

České jest ohromným vývozem uhlí do ciziny ochu
zováno. Dloubo li to bude trvati a badou při dosa
vadním způsobu rabování ublí pánve uhelné vydran
covány! Pokrčí mnobý ten „mudrc tohoto světa“
rameny a řebne, že to tak brzo nebudel Ale ať jen
takový chytrák trochu počítá a uváží, že Německo
si své uhelné pánve šetří, kdežto u nás se na to ani
nepomýšlí! Mimo to nechť jen každý uváží, že ablí
z Čech prodává se v Drážďanech a v Berlíně levněji
než u nés. Kdyby byly veškery uhelny v Čechách
v rakou Čechů. bylo by již na vývoz uhlí dávno
uvaleno clo vývozné, že ale uhelny v jsou
bohužel hlavně skoro v rukou Němců, proto marné
jest volání po zavedení cla vývozného, s kterého by
se nějskáčásťvěnovalanazalesňováníplánía skalisk.
Žádejme na poslancích, aby přičinili se všemožně, by
k prospěchu slavného království Českého bylo na uhlí
z Úech položeno clo vývorné. Ať asi páni Němci
přestanou ublí z Čech odbírati, tím bude lépe, neboť
Omo v zemi nezrezaví ani neztromchniví, ale zůstal
by ten černý český diamant aspoň zacbován pro ba
doscí naše pokolení. To ale by si Němci rozmyslili,
aby přestali naše ublí vyvážet, jsoa příliš vypočíta
výmia protopotřebai námjest — počítatia opět

počítati!



serMístní dráha Hronov-Pečky.
projekt místní železné dráby o normální
z Hronova přes Svatoňovice — Úpici —
Dvůr — Miletín — Hořice — Nový Bydžov — Městec
Králové a Poděbrady do Peček, na jehož usku
tečnění jiš od r. 1892. pracují zástupcové měst a
obcí shora jmenovaných, uvítán byl veškerými in
teressenty j>dnomyslným pozdravem jako nutná
odpomoc pro chudnoucí kraje našeho království. Ve
škeré obyvatelstvo očekává zlepření hmotných po
měrů pro súčastněné krajiny od vystavění nové
dráhy, dobře poznávajíc, že se jí doplniti má
železniční síť severovýchodu českého, a že se spo
jiti mají města a obce průmyslové neb ku vzniku
průmyslu spůsobilé. Pro všechny předměty dovozu
pro průmysl, obchod, polní hospodářetví mld. níská
se neocenitelných výhod kratším železničným spo
jením. Projekt dráby 'éto uznalo i ministerstvo
obchodu za jeden z nejlepších v přítomném čase
ku schválení předložených projektů vůbec. Dle
nabytých informací zdá se při tom, že minister
stvo jest toho nábledu, že nepodaří se interessentům
potřebných 25%, stavebního nákladu (asi 1,835.000
zl.) opatřiti a že následkem toho nebuda samo
musiti uděliti koncessi ku stavbě a rovněž iže
pro zem dle zákona ze dne 17. province 1492. ne
nastane povinnost na podniku samém se sůčastniti.
Na všech stranách přikročeno ibned ke anbekripci
na kmenové akcie a výsledky její dnes přímo pře
kvapojí. Největší aubskribenti jsou tito: v obci
Hronově upsáno 70.000 zl , ve Svatoňovicích 110.000
zl, v Úpici 156000 al. vKrálové Dvoře50.000 zl,
v Miletíně 10.000 sl., v Hořicích 146.000 zl.,
v Králové Městci 40.000 zl, v Poděbradech a
Pečkách 262.000 +1. a mimo to upsáno i od růz
ných firem a podniků po značnějších částkách.

Osobní úvěr středních stavů. Dne18. t.
m. konala se v Berlíně za účastenství vlády po
rada o zlepšení osobního úvěru pro střední stavy,
zejmena pro řemeslnictvoa rolnictvo, pro něž osob
ní úvěr je dnes drahý. Ode všech účastníků po
rady byla uznána potřeba toho, aby se zřídil ústřed
ní úvěrní ústav, jenž by jednotlivým úvěrním spo
lečenstvům poskytoval levný úvěr, při čemž by
dotyčná společenstva zůstala nadále samostatnými.

co rejcř.ve před'ohu +ákona.
Hospodářsko-občanská beseda v Lib

čanech konati bude v pondělí svatodušní o 3.
hod. odpolední schůzi, ve které p. Ant. Štefek,
učitel ze Svob. Dvorů přednášeti bude osvých
nejnovějších zkušenostech se zařízováním „Družstva
na zužitkování ovoce.“

Družstvo na zužitkování ovoce vHradci
Králové konati bude v neděli dne 9. června t. r.
o 10. hod. dopolední v sále Besedy v Hradci
Králové valnou hromadu s tímto pořádkem: 1. Za

hájení schůze. 2. Přijímání členů a upisovánípodílů. 3. Zprávu o přípravných pracechpodá p
Šteffek, učitel ze Svob. Dvorů. 4. Volba honkci.
onářů. 5. Volné návrhy. Podíly spláceti se budou
259, t j. na každý jednotlivý podíl 2zl. 50kr.,
a to v naznačených místnostech před valnou hro
madou o půl 9 hod. do zahájení schůze.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 25. května.Znamenslo

se: Hektolitr pšenice zl. 5.60 sž 6.—, žita 4.55 až B.lv
ječmen, sl. 4.10 aš 4.50, oves 2.76 aš 3.10, proso zl.
0.00 až 0.00. vikev zl 4.50 až 4.70, hrách 8.03sž 0.00
čočky zl. 8.00 až 900, jábly 1000 zl. sš 00.00 kroupy
zi. 8.00 sž 2100, brambory sl. 1.30 aš 1.60 1 kilo
másis čerstvého zl 0.90 sž 1.06, sádla vepřového al.
0.75 sž 080 kr., tverohu zl. 00.14 sš 00.16, 1 vejce
2, kr. Na týhodní obilní trh, 25. května konany přiv-
feno bylo: bektolitrů: pšenice 928, žita 578, ječmene
61, ovsa 344, prosa O vikve 19, hrachu 0, čočky 2,
jehel 16,krup 18, brambor170, jetel. semínka00.— lněn ,
3, olejky —“ máku 11, pak vepřč 24 kusů, podevině t
614, kůzlat 00,

Z Pardubic, 24. květaejHektolitrpšeice zl 601
žita zl. 4.82 ječmene sl 4.9, ovsa zi. 3 25, hrachu 0, čočky
O, prosa zl. 6.10. vikve z). 4.66, bramborů sl. 1.70, 1 kg.
hov. masa z vola 72, masa z krávy 0. 06, čerstvé máslo
z'. 0.96, litr piva 14 kr., žitné slámy dloahé sl. 1.76,
ječné 146, stelní 1.45, sena zl. 2 75 otrubů 4.50

V Chlumci n. Cidl, dne 22. května. 1 hl.
pšenice zl. 5.86 až 6.05, žita zl. 610 až 5.80, ječm ne

j 25 až 4.45 ovra, 3.36 až 3.65 bramLor 1.40 1 kg másla2, kopa vajec 11.38, 1 g: sena 3, slamy dlouhé 1.40
bm krmné 1.10.

V Novém Bydžově dne 23. května.Hektlitr
pšenice sl. 5.70, žita 21. 5.20, ječmene zl. 460. ovsa
8.23. vikve £l. 4.46, brambory +1.1.60. seno I. mc. 2.80,
sláma si.—.—, máslo sl, [04, vejce s). —.—. litr piva
14—23 kr.

V Poděbradech, dne 32. květaa 1895. Jeden
hi. pšenice od +1.6.30 sž 5-68, žita od u. 4.70 až do
4.95, jeómene od ul. 4.60 až 4-76, ovsa nd zl 855 až
3.75, hrachu +1. 9.00 sž 1000, čočky od sl. 16.00 až
18.00, vikre od sl. 6.50 rež 675, bramborů zl. 150 až
1.60, 1 kg. mésla od al. 0.96 až 1.00.

V Nymburce, dne 24. května. Hl. pšenice až
6.00 až 6.40, žita zl. 4.90 až 5.06, jedmeno sl. 4.00 zl.
6.10, ovam zi. 3.06 až 3.35, vikve sl. 0.— až 0.—, čočky
sl. 0.— aš 0.—. bramborů 1.840až 1.90

„V Ryohbnově n. K,dne 33. květne.HI.Přenice
al. 6.10 aš al 6.30, Jito al. 6.10 ažal. 6.30, ječmen
sl. 4.40 aš 4.60, oves zl. 3.50 až sl. 360, jahel al. 10.—
bracha sl. 7.00,"dočky sl. 16.00, vikev zl. 4.30 brambor
zl. 1.90 100 kg. sena sl. 3.00 slámy dlouhé sl. 1.50
slámykrátké 21. 1.30 1 metr tvrdého dříví sl. 4.201 m.
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WeB“ Inserty přijímáme jen ed solidních
firem křesťanských.

Insertní latek: 4 kr. za 1 petit jedno
sloupcový řádek.

Nabídky insertůpřijímáadministrace česepivu

„Obnova“ v Hradoi Králové.

900000002000000000+..©Závod sochařsko-kamenický©
výreka cement. dlaždic,

Zdenko Ježek
v Hradci Králové.

Odporečujesvůjskladhotových náhrobků
ze všelíkých druhů kemene ve vkusném provedení

* a v cenách mírných.
Na přání výhedné platební podmínky.

Cementové plotny
k dléždční jednoduchému neb mossibovéma pre
kostely, hrobky, krémy, ohodby.předsícé, ku
obyně, koopeiny atd. — Pro dlažby v cukro=
varech, pivovarech a manipulačních míst
nostech, které re ulněji potřebuji, json na
skladě cementové plotny přírodní barvy ovoj

násobně rilné.
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Největší sklad=elocipedě
Albert Šťourač, Svitavy (Morava).

Novinky pro saisonu 1895. ve velkém výběru.
Cenníky zdarma. Prodejní podmínky co nejpřízni

vější.Záruka1 rok.
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V.J.ŠPALEK
dříve J. F. KRUŠYIC

V HRADCI KRÁLOVÉ

odporučojesvůj sklad koberců, látek
pro čaleumíky, vlučných záslem a

pokrývek.

Václav Jonáš,.
sávod krejčovaký

k “

(až v Hradel Králová, Špitálská ulie m
í - ©doporučuje se 3
"kevkusnému hotovení veškerých,
obleků pro pány i dámských žaketů.

za cemyDoh Saeeních i přinese.nÝc te

Ba skladě má hojný rýbi látek 1 hotových obleků ©

Navštívenkýý

v Hradci Král

BYT
se hledá
o dvou pokojích s ku
cbyní a najme se hned
od 1. červpe. Nabídky

přijímá administrace
„Obnovy.“

děbánky na píto,
L kus ", litr 4 be.,

1 litr 7 kr.

Zehradníkám nabízím
levné dsmotové hrace
květinové. Objednávky
výřídí se během týdne.Za

dobrou jabosť ručí

„ JO. CEUBÝ,
'vyrabítel hrněíř.nádobí

v Týoišti a. Orl.
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k které obci vkrálovství Českém právo domovské, možnost,p hozpečnějiíů K6 zaopatření vestáří ,
X 1 předčasné nezpůsobllosti k výdělku. 6

23 Základní jmění (dlestavu z 31.prosince1894) - .. 559100 = A45.kr. © É©»| Bonlfikačči o „ 00.000.:l.— 9
4 | Zařizovacífesd, . ..... . svet, 00440 50000 21 06 kr.

© Říditelstvi v Praze IIL.u.budďověsněmovní. Ň
: Jednatelstvív Praze i po venkověve všechznačnějšíchměstech i místech 9

2 (u správ vě ústavů zemských, u sl, výbor okresních, úřadů městských atd.) 2
NA Prospektysa sdamí abikakaty příbladorasízdarmo z (rate. m

his Přidány příme. u řiditoletvénebo prostředaloivímjednatelství. kN/ . M“

DBA G 3R ) Z0G6DG8BESP0P6DGSP6BGGBGGBGBCE:


