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Sněmovní črty.
v Kč. V Praze, 2. Jedna 1896.

JI.

Básník Hálek znal dobře lidskou přiro
senost, když ai v jedné své písni zatoužil:
„Jen sevšednět mi nedej, Božel“ (Co nám se
všední, k tomu se stáváme lhostejnými, ne
bažíme po tom, nevážíme si toho; za to rádi
toužíme po tom, co je nám vzácným, rádi ui
představujeme lepším, dokonalejším, vzneše
nějším všecko, co vidíme jen zřídka nebo z da
leka. Je to tak se vším, také se sněmovnou a

| poslanci. Ti.se nám zdají nad obyčejné smr
telníky povznesenými, dokud jich činnosť sle
dujeme jen duševním zrakem, čtením novio;
ale když se 8 nimi setkáme osobně, vidíte a
slyšíme je z blízka, obyčejně se zklameme,

protoze duševní naše představa byla lepší, růvější, než jakou je skutečnost.
Ano, zklamání, ten pocit nejspíše má

každý divák již při první návštěvě zasedací
síně sněmovní. Mnohý si myslel, že je ta ticho
jako v kostele, a zatím tu jest obyčejně hluk
jako v hospodě; leckdo si představuje, že ve
sněmovně je pěkná podívaná jako v divadle,
pořádek dokonalý jako na vojně, pozornost
vzorná jako ve škole, ve skutečnosti však po
skytuje zasedací síň obraz úplně jiný.

Nejvyšší zemský maršálek, kníže Lobkovic
sabajaujeschůzi... Tak stojí pravidelně v čele

máždění a kdo přijde do zasedací síně, nenajde
nikoho na svém místě tak jistě, jako vytrva
lého předsedu sněmovního, kaížete Lobkovice,
Pouze při hlasování zvláště důležitém sedí
každý poslanec na svém místě, jinak je tu
zmatek nad zmatek. Kdo pozoroje schůzi sně
movní z lóže nebo z galerie, jakoby se díval
do kaleidoskopu: obraz mění se každou cávilku,
poslanci přicházejí a odcházejí, vstávají a sedají,
Šumot se zmenšovjea zvětšuje, po čascelého zase
dání by člověk spočítal oa prstech ty parlamen=
tární svátky, kdy pozornost všech přítomných
obrácena je k jednomu řečníku a ve sněmovně
je ticho jako v kostele. V obyčejné všední
dny sněmovní sedí kolem řečníka jen hrstka
jeho nejbližších přátel, ostatní poslanci buď

© FEUILLETON.
Budu prosit —teď!

Humoristický leh. Napsal Miluáčin.

Byl to od něho sice šílený nápad, sle nebylo
nejspíš nikobo, kdo by jej byl varoval nebo po
směry místní mu osvětlil — kočující fotograf byl
tu s rosbil svůj stánek na Zlotínském náměstí,
vraziv ascela neurvale čtyři kolíky do jeho sobu
síhos dlaždění, jak vtipkáři okolní říkali našemu
plešatému trávníku na náměstí, neznejíce ceny
jeho — tdyby byl v Londýné!

Neobvyklý stánek pobouřil ovšem nejprve
obyvatelstvo na náměstí. Především policajt obešel
vážně eaoboslibnou plátěnou arenku, promluvil
i s jejím nadějíplným mejitelem a budovatelem,
dále pak pororovali ji s jej poblíž či z větší vzdá
lenosti dospělí i nedospělí zvědavci zlotínští. Ne
trvalo celou hodinu, a stének byl připraven 'pli
-jmouti návštěvy. Pyšný nápis hlásal, že za Čtyři
šestáky lze dostati v 10 minutách fotografii na
plechu precisné vyvedenou a na vlas věrnou, jak
ukašují vyvěšené vzorky. Podobná lákadla rozvé
šena i na nárožích. nalepená na tvrdé lepence,
ovšetn v přiměřené výši, aby chránéna byla těch
rokou, jež všembu na kloub přijíti a Bo případé
i všecko -zlepšiti chtějí, k čemuž zde, najmé vzhle
"dem k pravopisu, byla vítaná příležitost.
-© Bylo pěkné letní odpoledne a umělec foto
graf, sapotiv se budováním chrámku své uměny,
(postavil se nyní před její vchod, aby očekával
Věti: pHěuí. Bohužel, ač nerad, musím doznat, že
'

vůbec nejsou ve sněmovně nebo se procházejí
na chodbách a z těch, kteří jsou v zasedací
síni, dělá si každý, co chce. Jedni se baví ve
skupinách tu menších, tam větších, jiní pro
bírají se ve hromadě protokolů, novin a petic
voličských, ten píše si nějaký sovkromý list,
onen s usměvavou tváří jde se poklonit mar
šálkovi nebo místodržiteli, jiný ve sladké ne
činnosti sladce si podřimoje — všichni jsou
ve sněmovně tělem, ale duchem bůhví kde.
Když řečník za všeobecné nepozornosti do
mlavil a má se pak hlasovati, nastane rázem
nový šum. Předseda stiskne knoflík elektri
ckého zvonce, na chodbách se to hemží jako

před úlem, všecky dvéře sa otevírají, odevšudraou 8e poslanci dbalí povinnosti hlasovací.
Sotva. se však odhlasovalo, nastává hoed odliv;
hlak v zasedací síni se zmenšuje, v chodbách
a v restauraci sněmovní je zase živo, z dout
níků na chvilku odložených valí se tu dálo
dým za hlacného hovora a veselého smícha...

Parlamentární práce poslanců posuzuje
se v širší veřejnosti většinou jen dle jejich
řečnických výkonů. Jaký však vliv a význam
má všecko to mluvení? Sněmovní řeči oby
čejně neznamenají žádný skutek, jsou to slova,
poulá slova, nic než slova. Poslanci ilaví,
voličové poslouchají, vláda jedná, dělá si, co
chce. Den utíká po dai, schůze poschůzi, po
celé zasedání valí se jednostojně proud. řečí
dobrých a špatných, řečí obsahem i formou
nejrůznějších, valí se hned bouřlivějako bystřina
horská, hned si potichu bublá jako nepatrný

kalem strannické zášti, hned zase splachuje
všecku nečistotu u smývá, co 8 odporné strany
bylo potřísněno, občas vystříkne vysoko při
prudkém, škandálním výstupu, ale brzo zase
plyn- zvolna, lenivě loudavě, únavně, jakoby
neměl nijakého odtoku a spádu —tak 8e stále
mění, ale ceikem přece jen jedno*várně ubíhá
řečnický proud sněmovní.

Do plné schůze sněmovní přichází každý
oslanec s hotovým náhledem a slyšená řeč

jej nezvrátí, nesmí jej zvrátiti, poněvadž každý
musí hlasovati tak, jak se na tom předem
usnesl jeh+ klub. Tak 88 vlastně v klubech
napřed určaje průběh plných schůzí i zdálo
by se, že všecko mluvení ve schůzích jest
úplně zbytečným. Tomu však není tak, sně

nebylo mu třeba stavěti před vchodem budky
žádného bludiště pro zamezení tlačenice. Hejno
kluků mělo sic nový artikl, nejprv rro obdiv svůj,
pak pro honění se kolem, avšak umělec nezdál
se r.ikterak puzeo býti touhou, zachytiři to téměř
jejiné svělectví života zlotínského, ba byl jád,
kdož tito zvědavci, syti honění zmizeli záhy opět
za rohem. Také vrata domů, zprvu tu tam zvě
davcem oživená, po chvíli opět osiřela.

Kdo u n$ás dal by se fotografovat — a na
plech!? V místě sice fotografa není, sle kdo po
třebuje podobenku, jde dv Kvasňova a lo ještě
se k tomu připravuje půl roku! A pak už chce
fnít něco, s čím by se mohl přeci pochlubit! —

přece tak jako na bubnovaci celému náměstí pro
špičkování se dát sem vyblejsknout, spíš tak ně
jaký voják pro památku v rodině — ale to tu
žádný není domal A kdo pak má hned kdy, všeho
nechat,strojitse a vyběhnout—leda až k večerul

Tak ubíhala hodina za hodinou, a obličej
umělce zdál se protahovati velmi povážlivé. Orloj
městský na radnici, zrovna vedle stojící, odbíjel
své čtvrti jako naschvál hezky důkladně, jakoby
se bál, aby dychtivý majitel závodu se nepřepo
čítal v průřezu, kolik osob mu připadá -na ho
dinu . Umělec zmizel chvílemiv budce,
jskoby chtěl vzbuditi dumnění horlivé, ale rouškou
teje zakryté činnosti, vynořil se však vždy skle

za to půldne, nezaznamenáno. Fama zachovala
pouze jediný interessantní objekt, jenž zachycen
byl strojem umělcovým. :

Ročník II.

movní řeči mují vážný taktický účel, neboť
jimi každý klub, každá strana označuje a ob
jasňoje své stanovisko, zastává svou politiku
před vládou i oárodem, před ostatními stra
oarmi parlamentu i před voliči. Ovšem všecky
řeči nesledují tém účel, zunozí poslanci zneuží
vají svobody slova, jet aby se blýskali před
voliči. Takové řeči, by Be vůbec nemosily ve
sněmovně ani © wat n stačilo by pouhé
jich vytištění. Z "skutečné případy, že po
slanec rozeslal:voličům doslovně znění své řeči
dříve, nežli vo sněmovač mluvil, ba stalo se
jednou, že poslanec jeden vůbec se nedostal
ku slovu, ale jeho zadrženou řeč voličové přece
dostali tištěnou na památku. Někdy ovšem se
také stane, že po znamenité některé řeči od
hodlá se sněmovna k jinému osnesení, než na
jakém smluvili se poslanci v klobech. Taková
řeč je velkou událostí, kdo takový úspěch
docílí, může býti hrdým na muc své výmlav
nosti.

Vídeňské listy,
(Z českého světa ve Vídni.)

0: Ve Vádni, 1. ledna. (Dův. dop.)

Cherchez lesa Tehégues! Často se dočtete
v tam aneb onom listě českém, že ve Vídni žije
přes dvě stě tisic Českých duší, ale jděte do Vídné
a hledejte je! Toť ovšem pravda, že půda vídeň
ská je skrz na skrz prosiklou Živlem slovanským
a jako před vězy bylo na Moravském poli vidati
často řady českých bojovníkův a vojska Česká ne
jednou též u Vidně tábořila, také čeští hlira
telé husitetví zde pracovali a v patnáctém století
byli vévodou Albrechtem přísně stíhání, tak dnes
je český příliv do Vídn> stále silnějším, ale přece
má inilionové město podunajské na venek ráz
nepopíratelné německý a ty tisíce Čechů jakoby
se skrývaly v podzemních katakombách.

Hledáte Čechy oa nejživějších ulicích, ale
warné. Před věky bylo jinak Německý pěvec
Volfganz Schmelzel ze šestnáctého. století ličí
v zajímavém skládání svon procházku po Vídni,
při níž všude vidí pestré kroje, slyší rozmanité
řeči různých národností. V mésté na Rybním trha
sbledává velkou tiačenici rybářů z Čech, Moravy

Když tak nedlouho před soumrakem, stál
fotograf před boudou, vyhlížeje čekaný na „isto
piliv podvečerní »za světlo«, sedel naproti v ho
stinci *U oka« Vis a vis radnici, skoro sám místní
obchodník koňmi Firbas, hovoře s mladým hos
podským.

Slušný Firbasův bříšek sotva se vešel za
stůl, kulaťounký obličej, neusmíval-li se polo
šibalsky, zastřen byl nevysvětlitelnou chmůrou
jakési blaseovanosti, která ale chystá se propuk
pouti v nový vtip nebo žert, jehož klždá věta
zakončena i přervána byla nosovým »Njool« Ne
stejně přimhouřené oči hleděly na konec dout
niku v dlouhé špičce, a pravá ruka přes tu chvíli
vjela do kapsy, pocinkujíc v ní penězi. ©

Firbas byl mazaná kopa. Musil být, .už
k vůli svému obchodu. Jeho vtip byl sic nězdy
přepepřený, ule mezi svými padal v „dobré kvas
nice«. C> on vypravoval, bylo k popukání již
pro svůj spůsob. přednesu, při němž epická šíře
hlavní hrála roli. Jeho šibalství nedalo mu spáti,
zvláště udělsl-li dobrý obchod jako dnes a líznulli
si pří litkupu trochu více.

Hned o-!pojedne, k lyž bouda se objevila na
náměstí, všiml si jí, ale to byl ještě s kupci
v nejlepším. Teď všsk, jak vyhlénl oknema viděl
stéti umělce před stánkem, byl hotov okamžité
1 jakýmsi plánem, a tonem, v němž =o- silné

'*Co0? Ten přijede sem, čeká kšeft, a my
ho necbáme na suchu! On má Zlotín všude po
mlouvet? To ne, a kdyby to mél Firbas sám za
bránit, njo! Slyšíte, hospodo, hned se jdu dát
vyblejsknout!=



a Uher (von Behaim, Márben, Hangeriand) a na
nedalekém náměští podnes sváném Lugeck při

"padá to pěvci jako v Babyloně:
» « « . all pacion in ir claiduog,
da wird gehórt mancb sprach uDd zusg,.
deutsch, franzósisch, ttirkisch, spanisch,
běheimisch, windisob,italiemiech,
bungerisch, guet niederlžndisch, '
nattirlich syrisch and chrabatisch . . .“

"Tak divně německou bývala Vídeň drahdy,
aje dnes tu zaráží německé oko napejvýše kroj
nějaké moravské chůvy z Jihlavská nebo vysoké
boty siovenské zelinářky z Nitranska či Trenčín
ska, alo české slovo vám málokdy zavadí o sluch
ve vnitřním městé na Příkopech uebo v kterékoli
jiné přední třídé. Zabloudíte li však k večeru ně
kam k linii nebo zajdete-l: na některou živější
třídu, kudy se nepřetržitý proud pracovního lidu
valí z města do předměstí, ocítíte se v ovzdaší
docela jiném a uslyšíte hovor převahou český.

Jinak na ulici nesbledáte pravé známky o síle
"českého živla ve Vídni. Všíwnete-li si návěštních
tebulí, naleznete tu jen zřídka nějaké české pla
káty, jež se ostatně objevují každý rok dost pra
videlně; v letě oblašuje se vždy jedna „velko
lepá“ slavnost všech spolků českých ve prospěch
školy „Komenského“, na podzim slaví se nějaké
svatováclavské posvícení, na dušičky straší diva
delní „Mlynář a jeho dítě“; později braje se ně
jaký jiný, ne právě nejvybranější kus a v maso
pustě isou na nočním pořádku maškarní plesy. A
což firmy? Není tomu dávno, kdy se ze samé
Prahy občas blásávalo a její navštěvovatelé si
tobo v prvuí řadě věíwali, jak se naše blavní
město nadvltavské poslovaňuje dvojjazyčnými fr
mami, ale ve Vídni je náramně daleko i dotako
véto firmové rovnoprávnosti a což teprve do ná

pisů čistě českých. Tuť byla před několika Jevybrozná provokace, proti níž vyrukoval kdejaký ví
deňský časopis, když se nad zaniklým knihkupec
tvím Pražákovým na Koulovratověnáměstí vyskytla
firma česká. A přece tu a tam dochází Čeština ně
jaké, ovšem pochybné cti, obyčejně ve zkomole
ných nápisech ua ústavech pro služebné nebo na
místech, kde se prodává samožitaá. V takových
a podobných případech čeština ať psaná ať mlo
vená nikomu nevadí, vždyť business is busines«,
říká praktický Američan, kšeft je kšeft, říkáme
my. Ale více než to zarazí našince veliký počet
českých jmen na firmách k nepoznání zpotvořených.
Není to české ani učmecké a podle nápisu se ne
dovíte, jak se vlastně jmenuje nějaký ten Kuder
petech, Zwrtscheck, Czizek nebo Wertaozek. Tak
to jde napořád, bobužel nevyjímaje ani našince
takto sa nejavědomělejší platící Příklad jedea ze
mooba: v Dostihové ulici ve vnitřním městé má
sklad zástupce české továroy, zoámé turnovské
firmy: dr. Fotr, Boháček a spol, a zástupce ten
jako předseda„Komenského“ sice ješté se jmenuje:
Maruška, ale na firměměluž: Maruscbka. Kdyš
takového něco tropí jeden z nejprvnějších Čechů
ve Vídni, jak se diviti potom těm nenvědomělým
mistrům Wersalům a Wokrsalům:

Když poctivého slova českého ve veřejnosti
neuvidíte a neuslyšíte, pak ovšem se může tvrditi,
že Čechy representojí ve Vídni jen dělníci, inteli
gence české že tu však není. Tomu však není tak
a zajděte do kterékoli přední kavárny, všude jsou
vyloženy denní listy pražské, ravštivte kteroukoli
čeloou restauraci, všude najdete českou společnost,
ovšem příliš často německy toluvící. Čím to je?
Divný ten zjev pochopí, jen kdo důkladně pozná
vídeňský život, vídeňské nespůsoby, vídeňskou ne

A pramluviv několik slov s bostinským, vy
hrnul se do náměstí, pozorován bedlivě šenkýřem
i několika těmi druhými, jimž to vynášelo, zajít
si odpůldne na půlčík. Ale brzy zmizel jim břišek
Firbasův v útrobě vskutku lačné budky.

Přijat a přivítán knížecky, rozhovořil se
Firbas s fotografem po svém způsobu dosti široce,
nechtěje se, jak vždycky říkal, zdáti hloupým.

=Njó, človíčku, tady se nepotrhátel Ale mlčte,
já vám udělém reklamu! Jen to hezky proveďtel
Co řekne Firbas, to platí! A proč si nepožádáte
víc, njo!? Ty vyvěšené vzorky jsou nóbl! Tak
jen tc odbuďte, njól“

Mistr všecek rozradostněn hovořil skromně
a úzkostné, chystal spparáty s horlivostí a kvap
ností až směšnou, zatím co Firbas uvclebovel se
na židlici před šedou stěnou plátěnou, snaže se
přivésti břiško své a prsteny na rukou k platnosti
co největší a tvář složiti ve výraz jak možná nej
důstojnější. Nicméné umělec urovnal ještě starost
livě jeho posici, zejména ruku s doutníkem, jež
furiantsky se nesla k ústům -——a strojil se již
přikročiti ke stroji, když najednou Firbas avolá:
sE! To je hloupé, njo! Hodinky nechám doma!
A bez řatízku bych vypadal jak od šibenice utr
žený. To nic! Musím si pro- něj skočit domů
njol Pcčkáte, co?=

Umělec fotograf jaksi zpytavě a rozpačitě
pobleděl ve tvář tak sebevědomě vystupujícího
pána, a boje se možného ujití výdělku tak vytou
ženěho, náhle vyhrkl:

»Ale, Vašnosti, jen račte zůstat, já zepůjčím
na ten okamžik tuhle svůj řetězle

A již připja) svůj řetízek děkujícímu Firba
sovi a sastrčil mu hodinky do kapsy, pla jsa na

omalenosťa bezúsdnost. Říkává se, še je hoden
potapy všech lidí, kdo se za svů) jazykstydí, ale

jia dostavá bez ustání nehodné polupy, nesluš

kého napadání, cstýchají se vyatapovativšude jakoi. Neomlouráme tobo, úle ani se tomu příliš
pedivíme, když tak drabná leta je Čech ve Vídni
terčem všech oprostých vtipův ve společnostech
slošných, je předmětem všemožného hanobení a
peomaleného zneuotívání všude, při kašdé pří
ležitosti. Jednou měli valeou schůzi videňětí
fiakři, výkvět vídeňské poredenosti. Jednalo so
u tom, aby také namalých povozech byly upev
ňovány svítilny, a noviby se radovaly, jak prý
„drasticky“ o tom jeden pan drožkat pojednal, řka
vídeňským nářečím: „Tady jedou čeští truhlářští
kluci s vyrchovatým „vozem v úské ulici, kde se
beztoho pro hromady snéhu nemťžeme vyhnout.
Když člověk křikne: Aufl, takový Bém tomu ne
rozamí. A kdoto pak odstůaě, kdyžse něcostane ?
My, jenom my. Ať teda jen takový Pospischill
svým učedníkům taky přiváže lacernu na uši.
Z toho měli páni fiakfi brosný bec a páci noví
náři také. A v listech vídeňských podobné vtipy,
narážky a urážky proti Čechům jsou na denním
pořádku a jako v listech, tak ve veřejném životě
vůbec. Jděte do divadla a nejvadělanější obecen
stvo vídeňské nebaví se při bičem tak, jako při
kuse „Čech v Americe“ nebo „Hloupý August“
s nejhloupějšími vtipy © ch. Vejděte du ho
stipce a publikum jistě se tam chechtá při před
nesu hospodského apěváka o českém Vaškovi nebo
Marjánce. A to te neděje jem ve třídách tak zvaně
nižších; i vybrané, vysoké kruhy ve Vídai bavívají
se podobným apůsobem.

Co dělat vůči neňvaru tak zabnízděnému?
Náš zesnulý slavista Geitler byl by jednou tako
vému zpěváku hnáty zpřeráčel, však takovou kuráž
nemá každý, ale dobrácký Čecháček buď be za
cizí nestydatosti sám stydí a mlčí nebo všemu so
také směje jako jioí. Vždyť je to bec, legrace!
A když so naĎ doráží v novinách, neozve ve zas,
ač by u nás byl časopis stíhán konfiskací za kon
fiskací, kdyby ve odvážil jen ke stému dílu po
dobného štvaní národoostního. A tak konec konců
je, že velmi často i Čechové uvědomělí netroufají
si přiznati se ke svému Češství a tím spíše
nenvělomělý, byť nešnal kloudně německého slova
pronésti, xapře svůj původ a bude uražen, když
neuvěříte jeho tvrzení: Já jsem Vídeňaák.

Tak ovzduší vídeňské stírá dnes více méně
z každého Čecha národní pel ryzí české povahy a
když tento zhoubný vliv trvá již mnobo let bez
ustání, nabylo a nabývá vídeňské češetví jiný, od
chylný ráz, nežli jakým 8e vyznačuje Česká povaha
v Čechách a na Moravě. S tím se masí počítati
v obleda národním a při bedlivějším pošorování je
to také všude znáti.

Ruské rozhledy.
A. Z. Z Potrohrada, dne 1. ledna 1896.

(Pův. dopis)

Celý svět a zvláště Rusko zajímá dnespačivá otázka torecká. Ruské noviny vysmívají se
rakouské politice, která by ráda ua východě ze
zmatků tureckých těžila, při tom však za vedení
braběte Goluchovského nepořídí ničeho. Soluň a
Albánie byly by pro Rakousko jako neblahé pa
měti Benátsko neb nrmí Bosna s Hercegovinou.
Po krvavých řeších armeuských mělo dojíti k ev
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děje na dobrou diškreci. Dokončiv poslední úpravy
posice, přikročil ke stroji a problédnuv vše ještě
jednou, dodal:

*Tak prosím, Vašnosti, račte zůstat, jsem tu
okemžitě s deskoul« A s tím zašel za plentu
rozdělující budku ve dvě nestejná oddělení. Mezi
tím však blesklo to tváří Firbasovou, oči jeho
zemrkaly a v mžiku vyklonzl ferina z budky a
bleskurychle, sle zticha přeměřil několik kroků,
dělících jej od +oka« a zmizel průjezdem v na
lévárně za šenkovnou.

V minuté na to naskytlse pozorujícím u +oka«
komický výjev. Ač soumrak zvolna nastával, vi
děli na vlas všecko, co se dělo u boudy. Najednou
vyrazil totiž fotograf z budky, vlasatý, vyjevený,
— hlédnul po pustém náměstí vsbůru, dolů,
vjel rukou do vlasů a s deskou v ruce, tak jak
se strojil +chytiti« Firbasa, rozeběhl se několik
kroků, zarazil se — a vida U »oka« státi kohosi
v okně, skokem byl v šenkovně. Sotva dechu po
padaje ptal se, není-li tu takový a takový pán,
nebo nespatřil-li bo kdo utíkati z jcho budky,
„že by moc, tuze moc prosil ty pány!“

Hostinský, tvář jednu andělskou nevinnost,
odvětil: »Byl zde snad do nedávna. Ale odešel již,
nemýlím-li se v osobě.«

Ale fotograf juž byl ten tam a letem do ve
dlejší hospody u skoníčka«. Lidé již se za ním
ohlíželi, jak prostovlasý žene se s deskou v ruce
s vlajícími šosy bez dechu od domu k domu.
Mezi tím Firbas vykládal řehtejícímu se publiku
svou historii, jejíž začátek znali. Fotograf té chvíle
našed konečně v prázdném domě šenkýře Hoffmana
a sdržev se líčením osoby, vyletěl druhým vcho
dem a jedním „karé“ do radnice. Zde rovněž ne

následkem tisíců vředů, které hnisejí na dokoná
vajícím utlačovateli křesťanstva. Rusko, které všdy

Zatím vReskujde všepo starém; car Mi
kuláš za příčinou zrození první své dcery veliké
kněiny Oigy udělil moožství amnestil, chudým
dítkám v Moskvědarovalčest tisíc, petrohradským
čtyry tisíce rublů k poděleníastará se jako pravý
panovník o blahobyt svých poddaných. V Rusku
to jde zčerstva; caru ra příklad předloží a0 car
skou radou plán nové školy hospodářské jako
nedávno v Astrachání a car podpíše a připojí po
známku: ihned zařídit, neb pro krajinu nutné.
přeji si, okamžitě atd. S potěšeníu sleduje car
úspěchy škol bospodářských; jižní gubernie ruské

budou za krátko ovocnými komorami pro okolníze

Ruské loďstvo pod velením admirála Kalo

gorana velmi slavnostně bylo přijato loďstvemncouzským v měste Brestu. Francouzský admi
rál Barrer připil při hostině caru, jeho rodině a
celé Rusi, hrála se ruská hymna i marecilésa a
důstojnictvo z obojí strany se bratříčkovalo; po
mala to spěje k žádoucí allianci, ale jednou se to
přece stane, myslíme, až ruský medvéd bude
v Německu čouti čertovinu.

Illustrované listy ruské přicášejí v posled
ních číslech zdařilé podobizny církevních hodnostářů
jubilantů: a to biskupa taurického A simfero
polského Martioiána za příčinou GOletého posvě
cení a arcibiskupa finlandského Aatonia za pří
činou pětadvacetileté činnosti biskupské.

Jubileum 2leté činnosti oslavil tyto day
professor university moskevské A. J. Čaprov,
40leté jubileum dramaturg J. F. Gorbunov, 2dleté
Činnosti divadelní Osip Paleček, 5Oleté čianosti
malířské Adolf Josipovič Šarleman. *

Literatura: Sborník universitních studnjících
sv. Vladimíra. Kalendář pro vidomé ve prespéch
slepců na rok 1896. Ruské sbory pro smíšené
blasy s krásným programem od Ivana Melnikova.
Čínské stíny od Gnědiče. Román: Zavržený od
Merežkorského. Činnost Nefelova vydal Solda
tenkov. Sborník překladů a originálů M. Drag»
mírova vydal V. Berezovskí. Zápisky z Bílé Rusi
od Bogdanoviče. Zápisky ducha od Vanileje Ve
líčka. Jan Křtitel od Lebedinského. Ruští lidé

v svaté zemi od Paleologa. aká bitva od Fr.Pavlorského. Historická chrestorastieod Kumejýho.

Cotýden dal.
Český seěm byl po dvou schůzích odročen

až do 7. ledoa. V první schůzi apůsobili mlado
čeští poslanci demonstraci tím, še při řeči místo
držitele br. Thuna odešli ze zasedací síně. Ve
schůci druhé povolen byl prozatímní rozpočet, při
čemž dr. Herold hleděl odůvodaiti odpor Mlado
čechů proti hr. Thunovi.

lstrii oživilu nynější zasedání směmovní
opět starý spor chorvatsko-slovinské většiny oby
vatelstva s italskou menšinou o rovné právo. Ita
lové trvají důsledně ma tom. že Istrie jest zemí
italekou a že nikdo nemá právo promluviti jinak———————2,">
věděli o Firbasovi, jehož hádah v popisu tom,
sale dodali, že často bývá dole u „Bubeníčků,“
Umělec, chytaje se každého stébla, již ujížděl na
značeným směrem na dolní konec k Bubehíčkovům.

Těžký pot pokrýval jeho čelo, nohy jeho
s.ábly úzkostí o ztracené hodinky i unavením a
kdykoli se zastavil na novéštaci ,nemonl vyraziti
dechu. Odbyti u Bubeníčků,vyšel již jen krokem a
úplně zničen nazpět přes náměstí. Cestou již bez
naděje stavil se ještě u »Pozdílků«, salepak poli
cajtovi, jenž mířil kněmu odradnice, malomyslně
vstříc kráčel, aby nastoupil cestu práva, proklínaje
všecken dobromyslný vzhled toho taškáře, svojí
hloupost, celý Zlotín, jenž tu obohacen několika
novými epithetv, i zaříkal se na dosmrti nepách
nouti do tohoto kraje, Až jej policajt krotiti musil,
aby si něco ještě k tomu oneuvařile. Kassje se
svou bystrostí v chytání takých ptáčků a vyzví
daje široce celou podivnou bistorii, kterou od ho
stinského v radnici zpola slyšel, veal fotografa
k jehostánku.. ....

Skoro plečky vešel fotograf do vnitř. Ale tu
— fi, to leknutí! Na stolici sedí vvkuřu
jící Firbas a hned spustí zburta:

»Clověče, kde lítátel Já tu čumím
bodinu — a to pak má být v momentě člověk
na plechu? Tak dělejte, ať to jdeme zapít! Kde
tejcíte, njó?« —

Ale fotograf, jsko když omdlelý poprvé k vě
domí z hluboka vydychne, sotva byl s to vyrasiti:

+Oh, oh! Vy jste mi dall — — Věčněvěkův
— mi to — zato nestojí. No, na tuhle podobiznou
budu pamatovat. Achich, vždyt to mohla být má
smrt! — — — — Tak budu prosit — teď| —



sněmu porečskémnež italsky. Vládní
MAJIJiž ne poslodnímezčmusanorisko rovného

v tem smyslu jmenován byl zemským
sněmovním

va a zem
se nzpočuje proti zaváděníchorvatštíny. Důkason
toho jsou „ovšem poslední volby, kde deset dva
náctin Istrie volilo Chorváty, dotyčně Slovince a
jenom dvě dvanáctiny Italy.

Čarská korunovace. V Moskvě činí se jiš
uyní rozsáhlé přípravy ke korunovaci Mikuláše 7
a jeko choti, jichžto celé Ruskose súčastníV Pe
trobradě zřízena korunovační komise, která pra
ouje o podrobném programu k příštím slavnostem.
Slavnosti mají býti důstojné i okázalé, avšak bez
plýtvání a zbytečných nákladů. Z Asie přibudou
velká poselstva bacharská, obou vasalů ruských.
Mimo to chystají deputace všechny asijské zomě

počítá se nyní 1 ko

pejka, avšsk čím vyšší úřadvík, tímvíce koní na
o dá, tak na příklad na ministra 18 koní,
tedy D4 kopejek za verstu. Při rozsáhlosti ruské
Hiše, kde počítá se po stech a tisících verst, dělá

cestovné seačnou sumu. Mímo to dostávatioa dietypo10rublechanaoděva
representaci po 30 rablech denně. Mnohým vy
Besou tyto imimořádné příjmy kapitálek mnoho

tisic rublů. 'Německý kancléř kn. Hohenlohe.
vánoční strávil u svého epjenž 6sysa v Poděbradech, pří

jel odtad do Vídně, jak s pravilo k Saridáně
orého braira, nejvyššího hofmistra císařova. Myalí
se však, že vídeňská jeho cesta souvisí dojistémírysvýchodníotázkou,vnížprýchceseně
mecký koaciéť s natím ministrem zahr. zálažitostí

ve všech podrobnostech sbodaouti. Oba státníci
měli tóž již častější porady. Také od císaře
byl kníte Hohenlohe přijat v delším slyšení

Zástupoové velmocí v Cařihradě byli minulý
velice pobouření Ne snad událostmi v Ar

monsku,vZejlunuajindevtureckéAsiii sa
mém hlavnim městě oe.nazském, nýbrž k vůli —
viastaorečatta listu a daru oultána ruskému cara
Mikuláši IIX. Nikdo z nich nevěděl o tom, že
saltán Abdul Hamid vysýlá Arifa paše do Petro
hradu, až poslézecařihradský „Moniteur-Orieatal“
jako hotovou událost to zaznamenal, avšak za
trest pro to byl zastaven. Velevyslancové vypá
trali také bnedle, že ruský velevyslanec hrabě
Nelidov mél slyšení u sultána, o kterém úředně
le oznámeno nebylo. Kolovaiy poplašné zvěsti, že
Rusko tajně se dohodlo s Tureckem a že za zády
Evropy připravuje se překvapení. Pokud soámo,
provasí viceadmirála Arifa paše první tajemník
ruského velevyslanectva a sultán mimo vlastno
ruční listposýlá Mikuláši Il. dva pěkné arabské
hřebce, sto ok (125 kilogr.) nejjemnějšího tu

Bay. Jsou h obavysdeapoto m feh irašay,. 4 ob evro 0
nesnadno zatím rozhodovat. pekých oprávněny,

í
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Všelicos.
Z pražského zákulisí. Proslýcháse, žeposl.

dr. Kaizl vydávati bude vlastní list, v němž
hájiti míní stanovisko své zvláště Froti »Časus a
prof. Masarykovi ve stálých rospravách o situaci,
ne něž vydávání pouhých brožur nestačí. —
V šurnalistice pražské stely se v poslední době

četné změny. Setnfk ve výslužbě, p. Patrik Blažek,
vystoupil z redakce +Čecha« « vstoupil do re
dakce »+Palitike, kdež nahradil p. Majora. Z re
dakce »Národní Politikys vystoupili pp. Kukla a
Kadner a místo nich vstoupil da+giž pan Mucek
(Albieri). Z redakce o»Hlasu Národa« vystoupil
pan Javůrek a místo něho vstoupil do ní pan
Staněk. Pp. Major, Kadner a Javůrek. vstoupili do
redukce »Pražských Novin=, jichž první číslo bylo
o svátcích vánočních vydáno. Do redakce +Prager

« vstoupil pak pan Wien, dosud člen
redakce »Deutsches Abendbiatt« (místo zemřelého

Raymanna). »Pražský Denmíke vychází od první
ho ledna odpoledne jako příloha -Pražských
Novin « Redakce »Prager Zeitungu« vyzývá i české
spisovatele k hojným příspěvkům, slibujíc jim buď
uveřejnění v českém listu, neb obstarání překladu
práce jich pro německé vydárí úředních novin.

„„áso taky, vdolky taky. Ruský voják
přišel na byt k sedláku. Šelka se chtěla vojákovi
zachovat; zeptala se ho tedy, co raději bude
chift k obědu, zdali maso nebo vdolky. Rus oa
to: Maso taky, vdolky taky. — »Lidové Noviny«
přinášejí tuto zprávu: »Poa. dr. Herold podrž

k žádosti výkonného výboru i říšský mandát,
který, jsk nám sdělil, hodlal složit z příčin sou
kromých. Zároveň však bude dr. Herold kandi
dován do zemského výboru. Naše původní zpráva
v té příčině byls tedy správná potud. pokud se
týkala kandidatury do zem. výboru. Motiv ku
eložení říšského mandátu původně hledán byl
v této kandidatuře a nikoliv v důvodech soukro
mých, jež označeny nám byly teprve včera. —
Z Vídně se oznamuje, že mladočeský klub v uznání
důležitých služeb, které dr. Herold straně proká
zal, požádal jej, aby říšský mandat podržel sspoň
do uplynutí zákonodárného období, poněvadž
klub jeho případné „pomoci postrádati nemůže,
Kdo čteš, rozuměj. Zemský výbor bez dra. He
rolda si dnes přece mysliti nelze, a proto musí
býti do něho zvolen; a klub mladočeských pos
lenců na radě říšské bez dra. Herolda také nemůže
být. Co zbývá tedy? 3000 zl. ročně co člen zem
ského výboru taky, a 3000 zl. poslaneckých diet
taky. A musíme býti ještě rádi, že toto obojí dr.
Herold přijme, vždyť nikdo druhýz mladočeských
poslanců není tak šikovným, aby se dal volit do
delegací a šel raději vydělávat peníze při procesu
Valdštýnském.

Klerikálové vzorem pokrokářů. Nevěříme
skoro svým očím, ale je to pravda vvtištěná černě
na bílém papíře pokrokové »Stráže na Cidlině“,
Ta strakatými barvami líčí, jak hrozné postupuje
klerikalismus ve východních Čechách, a píše ze
jmena: „Nejsorganisovanější jsou klerikálové dioe
cese naší ve vlastním sídle Brynychově, v Hradci.
Tam pořizují si již svůjvlastní spolkový dům
nákladem asi 80.000 zl. Vedle toho nejlepší orga
nisací vykázati se může podhorský kraj od Do
brušky k Hronovu. Tam utvořila se jiš 1 zvláštní
organisace krajinská katolických jednot se stře
diskem v Nácbodě. Čítá jedenáct, a s nově zalo
ženou katolickou jednotou jinochů a mužů v N.
Hrádku, jež se asi k organisaci přidruží, dvanáct
jednot. U každého spolku organisace má býti
zřízena filiálka novin klerikálních, dále zvláštní
řeč. odbor. Každoročně bude se pořádati krajin
ský sjezd jednot těchto v některém z míst sdru
žených. — Máme tedy na přesrok naději na sjezd
klerikálů z východních Čech. Že organisace tato
nezůstane samotný, dá se předpokládat. To všecko
ukazuje, že klerikalismus u nás postupaje zvolna,
ale jistě. Aodkud jsou ty úsrěchy? Jen z práce.
Organisace výsledky její pak jen ještě zdvojná
sobňuje. Co se děje proti tomu z naší strany?
Je tu práce nějaká, je tu nějaká organisace? Není.
To si rovněž nesmínie tajit. A zůstane-li u nás
při dosavádní bezorgenisaci a při té práci zůste
ne li, jež i když připustíme jakou vůbec, je dosud
jen nedostatečná, pak máme před sebou budouc
nost neveselou. Východní Čechy slynuly v dě
jinách českých pokročilostí (bývaly zřídlem hnutí
husitského i bratrského), proto bylo by tím větší
hanbou, kdyby nový věk měl jim dáti pověsti
docela opáčnél
vystupuje ve východních Čechách ve větší mo
hutnosti než v ostatních Čechách hnutí pokrokové,
že se tu lid rozestupuje do těch dvou protivných
táborů, ale právě u hnutí našeho zaráží nás do
savádní nedostatek organizace. Musí nám býti
klerikálové v té věci vzorem. Následujme je tedy
aspoň v této věci l« Nás jenom těší, že sami po
krokáři béřou si jiá ty nenáviděné klerikály za vzor!

Dělnické stávky v Rakousku. Ministerstvo
obchodu vydalo statistický spis o stávkách děl
nictva v Rakousku, z něhož vyjímáme:

roku bylo v podnicích počet
stavek stáv. dělníků

1891 104 1917 14.025
1893 101 1519 14.123
1893 173 1207 28.120
1894 l59 | 2408 44.075
Z tabele té seznáváme, že každým rokem

větší počet dělníků sahá ku zastavení práce jako
obranné neb výbojné zbrani. Požadavky, pro něž
stávky propukají, jsou: snížení mzdy, propouštění
důvěrníků dělnických, -požadavky zkrácení doby
pracovní, zvýšení mzdy a žádosti za propuštění
popoháněčů a řiditelů. Roku 1894 súčastnilo se
stávek 35.616 mužů a 8.459 žen. Výsledky stávek
pak ukazují: 48.43 perct. ostalo úplně bez vý
sledku, 27'04 perct. s částečným úspěchem, 11.72
perct. s plným úspěchem. Celkem se prostávko=
valo 566.463 pracovních dnů. Nejdelší stávka
trvala 136 dní. V průměru připadá na stávku
11 a půl dne, Ze 159 jediná Vídeň zaznamenává
59 stávek,

Jak se v Čechách židům dařilo? Způjče
ných peněz žid větší úroky bráti smí nežli křesťan,
Toto přepodivné privilegium dostal: v Čechách
židé roku 1497 od krále Vladislava II. Tenkrát
bylo si silně stěžováno na židy, že lidi lichvami
k velikým škodám a zábubám přivádějí. Ale král
Vladislav, rodem Polák, měl zvláštní o tom mí
nění. V listině na hradě Pražském dne'29. května

497. dal židům království Českého nová přávaazvláště nové př
křesťenům, úroků, vyupomínání, braní v zástavu
atd. V té listině etojí doslovné také toto: Což
pak se lichvy dotýče . . . takto usuzujeme: Když
by žid půjčil křesťanu sto kop do půl léta anebo

(do roka, mají z toho lichvy bráti dvakrát více,
tnež křesťané berou totižto že křesťan béře ze sta

kop deset kop do roka, a žid by bral dvaceti kop.
Podivné toto nařízení odůvodnéno bylo tím že
prý žid musí podplácet sveho ochránce a úřad
a »k tomu prý teké křesťan peněz od nich si ne
vypůjčí, leč jeho k tomu veliká nouze a potřeba
přižene«.

Židé ve Vídni. Výsledky sčítání lidu 01 r.
1830 až po rok 1890 ukazují, že počtu židů ve
Vídni neustále přibývá a sice daleko více než-li
ostatních obyvatelů vídeňských. Kdežto bylo r.
1830 mezi 319.873 obyvateli ve Vídni jen 5.844
židů, bylo jich r. 1840 mezi 357.927 obyv. již
10.088, r. 1850 mezi 377.940 obyv. 17.436, r.
1870 mezi 607.514 obyv. 29.244, r. 1880 mezi
704-756 obyv. 72588 a r. 1890 mezi 1,341.897
obyv. již 118.495. Mají tedy bodří Vídeňáci těchto
zvláště milých spoluobčanů pro radost více než dost

Kyselé okurky.
„Našinecké“ přání.

Kol „Obnovy“ je věru basar pravý,
nos vedle nosu do řady se staví,
ve skvělém světle lampionů sáří,
s mich kušdý slavnostně se jaksi tváří,
svié ohňostrojů ohněm kolem arší,
spoušť jisker nocí sylvestrovskou prší —
sbor „našinců“ to přišel s gratulací!
To věřte páni, stojí sa legraci.
Hle. jeden nos se k předu trochušine
a se rtů „slavnostního“ řečníka již plyne
slov okřídlených dlouhá, pestrá ruda,

jak dobrý mrav a taká slavnost žádá.
Juš dlouho mluví, chválí, velebí a slaví,
aš poslés mejvýš vytryská proud řeči šhavý:
„0 mlá náš oslavenčeslatý,
kéš brsy někdo — přeláme ti hnály!“...

Nový telegram z Mn. Hradiště.
Za wmsertotištěný dík můj vřelý,
ať slostí pukne Israel náš celý,
všem ma vsdor čin svůj dobrý dovrším
a stovku novou dnes Vám posýlám:
věc sáslušnou še s plna srdce ctím,
já členem družstva sa ni býti ždám.

* o
$

Štika v „našineckém“ rybníce.

Na radu „našinců“ se skupi! sbor.
Nos k nosu, k uchu ucho jiš se kloní,
se samračených skrání pot se roní —
slý redaktor je trápí jako mor.
A starý Lówi vášně kolem sárá,
síť myšlének v své šedé lebi sbírá...
Ba drazí páni, smulný je lo čas,

jiš skása hrosí nyní sdrtit nás.
Dřív všady mír, k nám hejlů hnal se dav,
aš sačal rejdit, ve vodějak štika
a marně sítě klást jí do rybníka:
ji odstřelit, toť úkol naších hlav!
Nuš, dobrý nápad mozkem mým ted hrá:
my — slyšte, pání — šlíku utopíme!
Svůj list si v městě našem salošíme
a redaktorembude — Kučera...

Zvěsti z východních Čech.
Zprávy diécesní: Vyznamenáníjsou: p. Pel

hřím Novák, čestný kanovník, b. vikář, děkan v
Novém Městě n. M. jmenován assessorem a sku
tečným kons. radou, p. Jos. Řehák, far. v Třebe
chovicích, p. Ferd. Hanousek, far. v Olešnici, čest
ným. děkany, p. Jam Jěehák, děkan na Opočně,
b. notářem, p. P. Hubert Ettl, provincial řádu
kspucínů v Praze, b. notářem, p. Jos. Barvíř,
farář v Bystrém, p. Jos. Domašínský, farář v Do
břanech, p. Fr. Kašťák, far. v Sobčicích, p. J.
Štápek, far. ve Vys. Újezdě, obdrželi Expos. canon.
Ustanoveni jsou: p. Jos. Kučera, za far. v Dolní
Libchavě, a p. Jos. Portman za far. v Chlenech,
p. Fr. Čujan za expositu ve Větrném Jeníkově, p.
Fr. Brýdl, neomysta, za kooperatora do Kostelce
(u Chrasti) Pochvalná uznání. U vyřízení gene
rální kanonické visitace vysloveny byly díky
Jeho Bisk. Milosti p. knížeti Josefu Colloredo
Mannsfeldovi na Opočně; dále vysloveno uznání
patronátním úřadům na Opočně, av Novém Městě
n. M.; panu zeměpanskému vojt. komissaři Ostá
dalovi na Novém Městě; pp. ředitelům a učitelům:
Císařovi a Klosovi v Novém Městě, Dloubému v
Dobrušce, Novákovi v Bohuslavicích, Janků v Pro
vodově, Nepilému v Krčíně, Faltovi vPřepychách,
Pížlovi ve Vrchovinách, Svobodovi v Sedloňověa
řediteli kůru p. Jos. Novotnému v Dobrušce.
7 Representativní ajezd východočeskýchods
borů Národní Jednoty Severočeské koná se dne
19.'ledna v Pardubicích. Dopoledne o 10. hod.
bude vlastní schůze sjezdové v sále radnice, který
laskavě propůjčila měšťanskébeseda. Při sjezdu
(©úkolech a významuobranné: jednoty naší mlu
viti budou poslanec Jos. Sokol, redaktor Klecanda,
spisovatel lg. Hořica a tejemník- jednoty Ot



Havel. Poněvadž slíbila nejen městská rada vše
možnou podporu, ale tahé místní spolky spolu
působení své, bude schůze a průběh sjezdu zajisté
důstojný. Po 1. hod. jest prohlídka mésta a 9 2.
bud. společný banket v aale na Veselce a večer
o 7. hod. velký koncert. Všechny podrobnosti
sděleny budou již příští týden. Přípravné práce
jsou již v plném proudu, i dá se očekávati, že
sjezd tento ukáže široké společnosti české, jak
hlubokých kořenů zapustila již Jednota naše v srdce
lidu českého a jak důležitost její uznávána všemi
vrstvami lidu našeho.

Příspěvkyk starému místopisu a dějinám
Hradce Králové. S tímto názvem vyšel pravé
jako č. 2. »Pojednání historickéhoa průmyslového
musea v Hradci Králové« zajímavý spisek prof.
B. V. Spiesse, jenž v pos'edních letech uve
řejnil celou řadu statí týkajících se starého místo
pisu a politických i kulturních dějin bradeckých.
Spisek tento, k němuž přiložen je plán Hradce
Kr. do r. 1419., doporučujeme všem, kdož se
o minulost Hradce zajímají.

Sokol v Hradci Králové odbývá v poničělí
dne 6. ledna o 2. hod. odpol. svoji Fádnou vý
roční valnou hromadu v místnostech Sokolovny.
Na pořadu jsou zprávy činovníků, volby a volné

návrhy. ..
Řemeslnická beseda v Hradci Králové

pořádá dne 5. ledna v. místnostech Živnostensko
čtenářské Jednoty věneček.

mrtí. Dne 31. prosince ze nřel ve věku
6) let po krátké chorobě a dnes o 9. hod. dop.
pohřben byl p. Fr. Znojemský, sládek pravova
rečného měšťanstva kralohradeckčho,

Zábavy a plesy. Mládenci hospodářského
spolku pro okolí Hradce Kralové pořádají jako
každoročné ples dne 18. ledna v sále hostince p.
Šrajbrova v Kuklenách Ples mládenců-hospodářů
na Kralohredecku má dobrý zvuk v celém okolí,
které zajisté i letos vyšle k nemu četné navště
vovatele. — Občanská beseda Komenský na Praž
ském Předměstí pořádá plesdne 5. ledna. Vstupné
člen 60 kr., nečlen © zl. — Dívky Slatinské pořá
dají věneček v hostinci Fr. Netušila dne 6. ledna.
— Ples vojenských vysloužilců korun. prince
Rudolfa dne 2. ledna. Sil živn. čten. jednoty.
Vstupné 2 koruny. — Ples spolku na podporu
chudých studujících v Hradci Kr. koná se dne 7.
t. m. ve dvoraně besedy. Hudba pěšího pluku č.
44., vstupné 1'50 zl.

Věslařský kurs a výstava v Novém Městě
n. Met. V posledních letech, přičiněním některých
starých a nově zřízených spolků včelařských po
číná včelařství opět utéšené zkvétati. Mimo jiné
povstal r. 1893 spolek včelařský pro Nové Město
n. Met. a okolí, který již po aletém trvání svém
čítá 103 členy, ačkoliv v témž okr. bejtmanství
ještě v Náchodě a České Skalici včelařské spolky
síjlo mají. Za svou činnost včelařskou obdržel na
národopisné výstavě českoslovanské | bronzovou
medalii zemědělské rajy pro král. české Ze vy
znamenání toho zasluhuje, dokázal pořádáním
častých schůzí spojených 8 přednáškami a zřízením
spolkového včelínu o 6 včelstvech, pří nepatrném
příspěvku členském podporován jsa veleslavnou
radou zemědělskou pro král. české, slavnými zá
ložnami v Jesenici a okresní hospolářskou v N.
Městě n. M., jakož isl. ředitelstvím cukrovaru
v Meziříčí. Protože velikou překážkou v šíření
se včelařství jsst neznalost pravidel včelařských,
Usoesl se týž spolek, že bude pořádati ve dnech
od 17. do 19. srpna 1896 bezplatný včelařský
kurs v Novém Městě n. M, při němž dopoledne
budou přednášky theoretické a odpoledne výkoay
praktické; maje zároveň na zřeteli, že četné po
můcky vyučovací vyučování usnadní i upevní,
uspořádá zároveň výstavu včelařskou bez vstup
ného a bez poplatku z místa; pouze z vystave
vých prodejných věcí bude poplatek vybírán. O
bezplatné ubytování vzdálenějších účastníků kursu
bude postaráno. Přihlášky do kursu neb do vý
stevy přijímá spolek již nyní.

Pěstí do hlavy vtloukají se prý socialistické
náhledy délníkům na Kuklenách. „Kovodělník«
přináší o tom čentopřípis: Z Kuklen. Musíme
poukázatí na jednání některých tak zvaných sou
druhů, k'eří předstírajícestarost o organisaci, vlestné
ji rozbíjejí. Zejména jest to občan *,*, bývalý
správce skupiny kovodělníků. V hostinci, v němí
se palézá spolková místnost, dělá jen pořád nemilé
výstůpy a hádky, s nvní vtlouká své náhledy ji
ným péstí do hlavy. To, myslíme, že je nedůsťojno
člověka,který stál kdysi v popředí,a zaslouží za to
veřejného pokárání. Občan ten měl by věděti,. jak
chováti se má inteligentní dělník ve společností
a neměl by zavdávati příčiny k tomu, aby pro
tivníci ukazovali na jednání jeho, a posuzovali
pak dle něho celou stranu. To myslíme, že pro

satím tačí. — Napadený. .
' úkróníky s národním vyšíváním hodící se

do plesů atd. má na bkladě + různém výběra paní

firma J. Boutek na Žíškově, což zasluhuje zmínky jiš
z toho důvodu, že většina podobných závodů jest ve
směsv řukou „našineckých“.Vyšíváníprovedenojest
velmi vkusně pestrým hedvábím a jak nám bylo sedě
leho, necháťá p. Routekvyšívání provádětiv uher
ském Slovácku. Doporučujeme proto vřele výrobky
tyto k hojnému ření. : o

Nevý závod umělé, strojní a otevební zá-.
mečnictví otevřel v běchto dnech absolvent zdejší od

borné koly pro umělé sámečnictví, zdejší rodák pan| Karel Halounek v Úzké ulici č. 20v. Amemoraný
provádí všecky práce v obor jeho spadající různé

mříže, lustry a t. d. pro kostely př určitýchslohů. Doporučujeme závod tento hodné podpoře. Vis
dnešní insert.

Věnec a řezaná husa vymalovánabyla na
novoročním přání, jehož dostalo se jistému hostinskému
v nejbližším okolí Hradce Kr. od několika tamních
ferinů. Proč stalo se tak, o tom vypravuje a různě
vtipkuje se městečku následující historka. Jistý
občan, bývalý obchodník t. č. na nuceném odpočinku,
takto jak se říká „lehká kavalerie“, jenž hledělsi
svého času všeho jiného spíše než-li svého obchodu,
nalezal se na štědrý večer ještě s několika kamarády
z „mokré čtvrtě“ ve zmíněném hostinci, utápěje vzpo
mínky na zašlé, staré, dobré časy vesklenících pěníc.
se chmeloviny. Za hovoru uteklo to tak, že nepozo
rovaně vplíšila se hustší a hustší mlha před oči spo
lečnosti a zvláště náš kumpán byl jiš více než růžově
naladěn, když tu bylo mu se jíti podívati na hvězdičky.
Rarach však nespí a tak se stalo, že vrávorající občan
spletl si dvéře a vešel místo ven do jiné místnosti,
kde sice nikdo živoucí nebyl, ale bylo tam uloženo
pečivo na svátky, mezi jiným i věnce a pak pobitá
a vypařená drůbež, což ovšemobčan za paaující tmy
nepozoroval a mysle, že je venku, použil místnosti
zcela k jinému účeli než k jakému byla určena. Do
mácí ovšem omyl napařeného hosta zpozorovali, ale
bylo již pozdě; veškeré tam uložené věci byly zkaženy
a tím i jejich svátky. Druhého dne pak bylo velké
vyjednávání hostinského s hostem v příčině náhrady,
což se jakž takž urovnalo. ale za to rozneslo se to
jako po telefonu do všech koutů městečka téměř mži
em. Z toho ovšem má náš občan nemalon ostudu a

proto sedí nyní doma jako airotek opuštěn ode všech,
Čekaje až zas bude živými tamními novinami kolovat
jiná vážná událost, pro niž by se na něho zapomělo.

Povoz bez kočího. V pondělí zadržel dělník
Burian v místech bývalého výstaviště koně zapřaže
ného do vozu, u něhož však scházel kočí. Za hodina
asi teprve přišel a k povozu se hlásil jistý občan V.
z Pouchova, který dle formanského zvyku mezi tím,
co si odskočil do hostince posilnit a zahřát na další
cestu domů, nechal koně venku bez dohledu stát.
Koni zdálo se však čekání v ziměponěkud dlouhé a
proto vyšelsi napřed bez pána.

Utepii se. Ve Dvoře Králové yřopil se v předošlých dnech starý posel Vagner ze Žírce.
Příležitost dělá zloděje. V místnosti u divadla,

kde uloženy jsou rekvisity a j. v. jest rozbité okno,
jímž mohl by se z venčí hodi do vnitř oharek dout
níku a při snadno zápalných uložených tam věcech
mohl by vzniknouti požár. Moudrý člověk by něco
podobného ovšem neudělal, ale máme zde dost lidí
zlomyslných, jimž neměla by se dávati taková pří
ležitost.

Zající ma výlete. Jak jsme začátkem přede
šlého měsíce oznámili, odbýval se v Máslovědech ob
vyklý podzimní hon, který vynesl nájemci tamního
revíru p.Jos. Fejglovi 19 zajíců. Přes noc však zajíci
zestodoly, která vykázána jim byla za noclehárnu,
do jednoho zmizeli a nebyli k vypátrání. Hádalo se
všelijak a podezření padalo na leduskoho, že buď za
jíce ukradl anebo že ztropil si žert, ale o důkazy byla
nouze, takže celá věc zůstala zabalena rouškou ta
jemství. Vtipkovalo se pouze, že zajíci vzali do zaje
čích. V těchto dnech však stalo se něco, co celé zá
hadné zmizení zajíců ač úplně nevysvětlile, přece jen
trochu objasnilo. V časně ráno dne 27. m. m. spozo
rovaly služky u jmenovanéko hospodáře, že za sto
dolou visí cosi kočce podobné na plotě a když přišly
blíže, viděly, že jest to —zajíc a pod ním na zahradě
ve sněhu leží jich ještě 11 a půl. Zajíci patrně byli
někde na výletu a nyní se vraceli opět domů; musili
však býti náramně doleko na jihu, neboťač u nás
máme již dosti sněhu a obilí je dávno sklizeno, přece
měli ušáci kožichy obalené plevami z obilí. Na této
daleké cestě, téměř měsíc trvavší, jich 6 zůstalo a
jeden dokonce přišel bez zadních nohou a kusu těla;
patrně zapomněl svůj zadek kdesi na pekáči. Jame
zvědaví, zda nebo jak se záhadná tato historka vy
světlí docela. — 

Kamenný most vedoucí přes Labe sa P
branou, dal by se snadno rozšířiti při stávajících tam
pilířích, zřízením dřevěné lávky na těchto. Frekvence
jak známo, jest na tomto mostě mejvětší a zvláště o
trzích most nedostačuje. Divímese, ápaastalo se dosud
žádné vážnější neštěstí. Náklad nebyl by na sřísení
této lávky tak velký.

K čemu jsou dobré kořalny. V pondělívečer

propásl známý pobuda Josef Horák své peníme,Iteréyl za tři dni na Praž. Předměstí vyžebral, v tamní
„našinecké“ kořalňě' Rimrově a spil se tak. še začal
tropit ve výčepu rámus. Najednou objevil se ve vý
čepu strážník, jenž hleděl výtržníka vyvésti, čenvuž
tento rozhodně se opřel. Nastažs pak mezi oběma
tuhá pot která konečně pozakročení přítomného
rávě dělníka a známého sjláka Vebra skončila vyve
ením opilce umístnosti. Venku však začal se v

znovu a rozzuřil se tak. že rostrhal na sobě šaty,
až zůstal polonahýa nechtělse dát dopravit do vé-.

dopraven za mříže.
Krvavá sráška gží muzice. Dne36. prosince

byla v hostinci p. « Holohlavech u Smiřic ta
neční zábava, při které Václav Habáček, dělník z č.
18. byl těžce zraněn ed j vojákaz Josefova,

který mu bajonetemzamě 1 (o. něja dopravé atrany prsou. Velice to o jm
obgím,kdybypočet tanečních v:s9 zmepšil. Věnde
se osývá „volání:. zle jest, nedostatek, bída, nouge,
ěšá „břemena, dlahy — odevšad ( o pomoc.

Apřecepřitomzábavatanečnístíházábavuapůlce
be vesele utrácejí, mnohdydo posledníhogrole. akovým spůsobemí má bídě býti odpomošeno? Takovým
epůsobem májí sb nelim řemesiníkům, dělníkům a
rolníkům vrátíti lepší časy? „o
: © "Nepeetivý čeledím. - Dne 2,.mu.m. ntratil se
učiteli Jos. Koštáloví -vPlotištích« gphlistický oblek
v ceně 34. zi. Podezření na. sOlatého čeledína
Jossta Binera, zaměstnaného u otce poškozeného a

ah

nezůstalo besfůvodným; nalegiť se oblek
v mašteli pod slamon. by)
zatčen a dodán k zdejšímu krůjakému sotillt. . 2

Z Velké Jenenice. O vánočních srětcíchpře
krapim nás naše Cyrillská jednota velice zdařilýmpřednesem dvou nově nacvičených mší av.; a sice ©
půlnoční zapěla jednota vokalní mši lat. od Drahlov
ského s vložkami „Tecam principinm (Graduale) a
Laetentur coeli“ (offertorium) od J. Cainera; na Boží

Hod vánoční pří třetí mši sv. na den a o svátku sv.
Štěpána mši J. Cainer: „HodieChristus satus est“
s vložkami „Tecum principium“ a „Tui sunt coeli“
téhož autora. Introit a Commonio zpívány z Graduale
Romanum a Pange lingaa od Witta. Od posledního
vystoupení svého učinila jednota naše utěšený krok
ku předu. Smíšený sbor přes +0 osob čítající, řízený
obratnou rukou p. říd. učitele F. Bouse a dopro
mistrnou hrou na varhanách p.medic. stud. F. Bouse
ml. zapěl krásné ale obtížné ho Cainerovo s takovou
jistotou a precisností, že ani nejvycvičenějšíCyrillista
nemohl by něčeho vytýkati; zvláště Kyrie, Gloria,
druhá část Creda a vložka „Tni sunt coeli“ mocně a

dojemně působily.Také jitřní hodinky dleKagcionalaSvatojánského a čtyřhlasná responsoria od Škrou
v českém překladě zapěny byly velmi pěkně;zvláště
líbilo se responsorium k 3. lekci prvního Nocturna
„Koho jste viděli pastýřové.“ Divili jeme se, -kde na
bralo se u nás tolik lahodnýchhlasů a jak pěkně byly
v jeden harmonický celek urovnány. Všeobecněuznává
ee s pochvalou dovednost a píle p. řídícího učitele F.
Bouze a horlivost členů, kteřípo delší dobu docházeli
pilně ke cvičením i z osad půl hodiny cesty vzdále
ných za tmivých večerů v sychravém p . Těšime
se opět najbrzké vystoupení naší milé jednoty Cyrillské

Z Třebechovle. Ples zpěváckého spolku „Oreb“
pořádán bude dne 1%. ledna 1690. v 7 hodin večer,
v sále p. Stoňka. Vetupné 1 zl. Při elektrickém oavět
lení ze závodu p. Vanického.

Z Náchoda. Ples katol. dělníků „Svornost“
v Náchodě odbýván bude dne 9. úndra 1898. v ho
stinci p. Michaela Terče. Začátek v 7 hodin. Vstapné:
člen s rodinou 1 kor., nečlen s rodinou 2 kor. Čistý
výnos věnován spolkovému nemoc. fondu.

aný

Literární novinky.
„Hodrá knihovna“ sabájila jiš pátý ročaík

opisem dra. D. Panýrka: „Z cechu sz. Kosmy. Hrs
tka statí z lékařství pro širší kruby.“ Poučná, popu
lároč psaná tato kniha obsahuje následající statě<
Rýma. Krvácení z nosn. Nosní kámenky. Cizí tělesa
v dychadlech. Nedaby s hojnosti. Slovo o nákaze.
Zvířata přinášejí člověku nákazu. Jak drahé jsow
léky? O sobeléčení. Plombování kostí. Novéléčení
záškrtu. O bolestech vůbec. Hygienická spory o ve
locipod. Protí náúšnicím. Šněrovačka. Nebty. Před
platné na cslý ročník ©„Medré knihovay,“ čítající 7
svazků vybrané české četby, obnáší 2 zi.

„Hlídka“. S tímto názvem začal právě péčí dra.
P. Vychodila v Rejhradě vycházeti m'sičafk vědecký
se zvláštním zřetelem k apologotice a filosofii, místo
dřívější „Hlídky literární.“ První, lednové číslo obsa
baje vybrané příspěvkydra, J. Pospíšila, dra. Fr. Ná
bělka, F. Bartoše, dra. J. Kacbníka a j. „Hlídka“
předplácí se v berediktinské knibtiskárně v Brně
ročně 4 al.

Kalhovas bvětových kazatelů začala vy
cházeti nákladem knihkupce Al. Jarosche v Jiklavi.
Pyvní svazek přináší konferenční řečí P. Lacordaira
vNotre-Dame v Paříži, překladem M- Zavorala.

Vinsť přináší v prosiacorémčísle: následojící
statě: Zdánlivá inádiigaoce svíčat (T. Píeba), Děj lá

lambii (B. Hoki), Vólebai národové mají nábošimatví
(F. J. Konočný), Štědrovečerní meditace (J. V. Brá
rovaký) Byn kostelníkův (román C. Frontans), Ná
rodopisná výstava českodovamké Šittler a dr
Á Podlaha), Foaille:oag s k (Pr. Žák)
Některé katolické a spolky
v Praze (F. Škrdle) a j.

Národopisnávýstavačeskesliovanskáév Pra
se. Tohoto mou s největším vkusem a

nádherou pdávného díla náklademJ. v Prazevyše věsešit pátý,vněmépočíné s Daj
zajíma rějších oddělení slovenského obenka „Byt lidu
vesnického“, přední pak na řadu přichází výstavní
dědina, k níž úvod napeal L. Niederle.. Následují
popisy osadyvalašské oď D. Jurkoviče a J. Válka,

Ovtdožské, slovenské vinné bůdy od L. Nie

derls, - gruntpopisaje Vlasta Piftmerová, hanácký gramt VL Hacelková, statek opavský, těšínský
ačeskou kověiů L. Niederle. Popisy jsou stručné,
věcné a pěkně-sč čhem.Skvělá je opět část obrázková,

v činískvostnábarvotiskovápříloha„Jízdakrálůs Vičkova“, pořimenádle obrazu Jošky Úprky.

1 lžeekno)“
Rolnioi, hospotáři;Duďmežna strážíI

(+ Jak známo nastáré nám rokom lotněním
polovi“ příštímobnova vyrovaánís drabou

cí říše „s Uhry“. 0.
Nebylo doby pronás významnější.

" "JÍRA56ba 0mdaberBa. A.nás Dex nás.A přoto je

na We „pozvédlihlasu sváho. Jtlivec he | fu" Ridaho,ba ani hlasu jedno
tlivých spolků nebude dbáno, a proto |



hromadaé vystoupiti a svorně a jednolitě obro
žvné zájmy zemědělství českého brániti. Za
ou příčinou svolávátme

(<KBD
veškerého rolnictva Výčhodních Čech

do Pardubic
na den96. ledna. Sjezd zahájí ce o půl je
desácté hodině dopol. ve droraně besední. Na
prograna jsou tyto tři pro nás předůležité
otázky.

1. Hospodářský význam uherského vyrov
mán 1.

2. Program východočeského rolnictva.
3. Naše tužší sdražení.
Rolaíci, nelitajte malé obětě a dostavte

2e všichni, ať ukážete, že dovedete oceniti dů
ležitost doby. Zvolili jeme prolo Pardubice za
místo sjezdao, abyste ze všech krajů českého
východu příznivé měeli spojení.

Nuž na shledanou tam dne 26. Jedna!

: Výborsdruženýchspolků hospodá.Českého východa.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze
Dílny Bubna 612 — VYIL— Sklad Eliščina třída 24.

Ohjedoaná vocha P. Marie Lourdské jest
velice krásná, ač 14) em. vysoké, jest cena velice
mírná.

Jsem úplně spokojen a divím se, že někteří
důstojaí spolubratří objedaivají polobné práce
v cizině. | Viděl jsem již více soch P. M. Lourd
ské objednaných v Tyrolsku i v Paříži, ale žádná
mevyrovná re co do uměleckého provedení soše
v závodě Vašem zhotovené, ač jsou o mnoho dražší.
I konsol pod sochu jest velice pěkoý. Buďte aji:
štěn, že závod Váš všade badu odporučovati, neb
toho také vší měrou zsslubuje Již dříve jsem u
Vás objedoal sošku „Vazkřílení Páně“, která jest
také velice krásná.

s vešketou úetou .
Frant. Svobodný,

Jankov 12. srpaa 1894. farář.

v
(Zasláno.)

- Dobročinný komitét dam opatřil k alav
mosti „Vánočního stromku“ v Rudolfinu všem cho
+eakám zimní šaty, dlouhé teplé jupky k vycház
kám a zimní klobouky; pro chovance pořídil 6
„párů kalhot, tři kabáty soukenné k vycházkám,

na kazajku a spodky. Miimoto darovaly následu.
jícídámyještětyto dárky:pí.K....M....
16 zl.; pl. Kudolfa Červená: 6 kapesníků a 4'/, m.
plátna na košile; pí. Marie Dudková: ořechy;
pí. Božena Franková: tucet kapesníků a 3 zá
sěry ; pí. Julie Ganzová: 4 vlněné čepce; pí.
Alisie Janečková: 6 párů šlí a tucet kapesníků;
pí. Anna Jelínková: svíčičky na vánoční stromek;
pí. Marie Knoblochová: krabici kamínků a 2 pouzdra
na póra; pí. Auna Košťálová: 8 párů punčoch a
Jágrorou košili; pí. Karolina Mahrlová: I% párů

prařoch, 3 tucty kapesníků, obrázky, perník, caví a ořechy; pí. Marie Rybová: 1 páry nátep
„ničků a tucet kapesníků; pí. Marie Slukorá: 3
„páry vlaóných punčoch, 3 páry ponožek a 3 páry
mátepničký; pí. Aloisie Bantráčková: 2 sukně;
pí. Anna Skabradová: 5 zl.; pí. Pavlina Tolman
ová: 1 zl., 12 obrázkovýchknížek a 6 pun
čoch; pí. Augusta Vachková: 4 páry Šli a tucet

„kapesníků; Augurta Webrová: 3 barchetové
„sukoě, 6 párů h, 6 párů ponožek, 3 šály,

2 ru nátepničhů, ořechy, pomoranče, fíky a čokoládu. Dan Ed. Mahlburg, torárník ve Smiřicích,
ssalal bednu vína; | p. Stein: papír; pp. Dur
cbánek, Fiala a J. oejnoha darovali cukroví. —

„Správa ústava jménem svěřených jí bluchoněmých
vanců, kteří vděčnost svou na jevo dáti ne

mohou, vzdává všem dobrodiocům a příznivcům
hluchoněmých dítek, zvláště pak obětavým dámám

-dobročinného komitétu nejactivější díky za tak
četné dary, které o lotešní slavnosti vánočaí při
pravily a doporoučí chovance další jich přízní. —

NŇNejnovější zprávy.
Z Vídně, 5. ledna (Zvl. tel.) Proslýcháse

ve vládních kruzích, že zasedání zemských sněmů
potrvá nejdéle do 9. února. Ujišťuje se dálo, že
následkem vystupování Mladočechů na sečmě če

„ském upustil hr Bačoní od samyšlenécesty do
Prahy béhom sněmovního zasedání

o- -MV 3. ledna. (Zvl. .
ulsterskýhen p n) Uherskými

>.

poř v večerja r
Ab.

Ze Srčdce, 3. ledaa. (Tel) Proslýcháse,
že princ Ferdinand eo nevidět odjede do ciziny.

Z Bruselu, 3. ledna. (Tel.) Státní ministr
Frére Orbau včera v noci zemřel.

Z Olomeoumee, 2. ledna. (Tel) V Obrovi
cích došlo na dnešek v noci k veliké rvačce vo
jéků s dělníky, jichž bylo pět raněno. Při pří
chodu stráfníka dali se vojáci na útěk.

Revoluce v jihoafrické republice.
Z Kolína m. R. Y ledna. (Zvl. tel) „Kčlin.

Ztg“ ozoamuje, že většina Némců v Johannes
burku připojila se k nárolní unii řízené z kapské
kolonie dvě:ua Holanďany. Anglický velvyslanec
v Berlíně měl včera a předevčírem delší koafe
renci se státním sekretářem Marsohallem

Z Kolína m. R., 2. ledna. (K.-B.) Kólo.
Ztg.“ oznamuje: Dle doslechu zaslala némecká
vláda aagickému kabinetu úřadaí poptávku, jaké
kroky vláda anglická hodlá učiniti vzhledem ku
vniknutí ozbrojených tlup zangiického ochranného
území do Zuválska, aby se opět obnovil právní
stav o mezinárodní právo a smlouvy 8e opírající.

EZLondýma, 2. ledna. (Zvl. tel.) Redakce
nového jihoafrického týdenníku dostala včera vo
čer následující depeši z Johanaesburku: Ozbrojená
moc anglické společnosti postupuje v rychlých po
chodech k Jobannesburku. Boerové připravují vý
pid. Srážka očekává se každé hodiny. Z Birming
bamu 86 oznamuje: Zdejší továrny na ručnice
pracují ve dne v noci na velké dodávce pro jižní
Afriku. Jedna firma prodala 20.000 ručnic, jiná
odesýlá 1000 a třetí rovnáž 1000 ručnic Martiniho.

Z Londýma, 2. ledna. (Zvl telegr.) Dnes
dopoledae došla sem zpráva, že Jamesson v čele
svého vojska bez odporu vtrhl do Johanuesburku.

Z Novéhc Yorku, 2. ledna. (Tel.) Předseda
Clereland jmenoval sa členy komise pro vyše
tření hranic Venezuely soudce nejvyššího soudu
Brewera, předsedu apelačního soudu Alveye, bý
valého vyslance v Berlíné a v Potrohradé Whita,
bývalého předseduCarnelovaké university Coudreta
a právotho zástupce G.Iman1, předseda university
Jobana Honkinsa. Coudert již se veřejně postavil
v rozhraničovací otázce na stranu Venezuely.

Události na Východě.
Z Cařihradu, 2. ledna (Zvl. tel.) Podle caři

bradských zpráv došlo minulé soboty dne 28.
prosince k opětnému krveprolití v Aleppu i
v Orafé. Po'et obětí není dosud znám. Je to za
krátké doby jž po druhé, co 8e Orafa stala je
vištěm vraždění. Počet povražděných Arméuů za
posledních tří měsíců udáván byl ještě před ně
kolika nedělemi na šedesát tisíc, dnes páčí se
počet obětí těch na sto tisíc. Bída pozůstalých je
ohromná, mluví se v kruzích dobře zpravených
o tom, že asi 200.000 arménských příslušníků
zb iveno jest všech pros:ředků k živobytí a na
cházejí se v nejtrpéím nedostatku. Órganisace

pomocí ve velkých rozměrech byla by velmiádoucí.

Válka Italie s Habešií.
Z Říma, 2. Jedna (Zvl. telegr.) „Agenzia

[taliaoa“ ozoamuje še Ras. Makonen klade tyto
podmínky míru: 1. úplné zbavení Habeše italské
ho protektorátu; 2. definitivní odvolání Italů za
čáru Arafali balay a Kura belesa a tadíž úplné
vyklizení Adunu a Axama; 3, vzájeímnunocbranu
poddaných a jejich zájmů.

Pokroutky a pilulky.
Po míru a pokoji vánočním uplynuly již

i nepokojné a nemírné, slastné a strastné večeryi
půlnoce svlvestrovské, nadešel nový rok a všem
se tak v prvních jeho dnech zdá, jakoby novými
byli, lepšími, dokonalejšími, zdatnějáími, statnějšími.
Ben je poubý, co pouze se zdá. A nám, velkým
snílkám v mslém posud Hradci, nám se tu pořád
jenom zdá o těch slavně velikých a velice slavných
dobách, kdy nejen naši velocipedisté pojedou na
tisícovou výstavu do Pešti, nýbrž tisíce peněz
i dí pohrnou se k nám, do těch hradeb pevno
staích, sle nikol: pevných snašineů« zbavené me
tropole východních Čech... O tom my stále
sníme a blouzníme, luzné plány do budoucna vy
mýšlíme, ale sami dnes nic neprovádíme. Nanejvýš
odbýváme vše šprýmem a žertem. Když nestavíme
elektrickou dráhu, aspoň se + kavárně maroě
bavíme, k zábavě nutíme a nudíme rozmarným
vypravováním talentovaného, ale nepatentoveného
vynálezce, jená by chtěl odkliditi rázem rázně ne

ckým ruchadlem a jiné ještě kousky by provedl,
kdyby to dovedl. .. Tak a podobnéze všeho
lidé takto vážní tropí -si tu smích a jinde zatím
směle se mohouvysmívati takovým neodvážným
a nerozvážným uchazečům o hodnost výcbodo
české metropole! Nechceme sůvy nositi do Athén
chrudimských, kde by sebe mizernější komedianti
snad léps pochodili než nejlepší divade'ní spo
lečnost u nás, nemíníme naše sportemeny místo
do Pešti posýlati do Pardubic, ale když už se tu
tek stále velkopansky nefukujeme, oddečhněme
si na chvěřků“při malé časové doušce, Když nám

zmehlo při výstavních obžinkách, proč jsme ne
zmoudřeli a moudře nepřichystali tady takový
rozumný sjezd rolnictva, jaký se chystá v Pardu
bicích? Když jsme před celým národem dovedli,
s hiučnou, furiantskou perádou odejíti tiš, eskromné
d mů jako zmoklé slepice, proč se nyní dáme
zastíniti Pardubicemi, proč tam a nikoliv u nás
bede representační sjezd východočeských odborů
národní jednoty severočeské?

Nejspíše proto, že my v Hradci sami vůbec
ani nevíme, z lali vůbec ještě žije nebo již hnije
místní náš odbor severočeský. Jen kdo má dobrou
paměť, snad si vzpomene, že za předsedu tohoto
odboru jednou zvolen byl p. poslanec Formánek,
do výboru vesměs dostali se velcí Goliášové a jen
za jednatele povolán byl menší p. DaviJ. A práce
všech dohromady? Náš severočeský David nepotřel
úsílovnou činností nečinné Goliáše, neboť veškerá
horoucná povalečnosťseveročeského odboru v Hrad.
ci vyznačuje se lím, že občanka Kotková chodí
jednou za rok sesbírat členské příspěvky...
Tak se tady tužíme nejen národné, nýbrž i hos-.
podářsky: naši lidé setu hezky nafukují, »našinci«
se při lom šeredně roztahují.

Hradec roste, mohutní, sílí, šíří se a přece
by také zde mohls stará bsba říci: čín dál, tím
hůř! Prof. Spiess vydal právě pěkný spisek +Pří
spěvky k sterému místopisu a dějinám Hradce
Kralové“ Vybíráme ze spisku toho jedno jen
místo: »Kdyz dvojnásob ovdovělá králová Eliška
Rejčka od r. 1308. Hradec za stálé sídlo si byla
zvolila, neustávala toto město své zvelebovati
všelikým způsobem a dodávati jemu lesku sobě
přiměřeného. Kde hlučny dvůr knízecí sídlívá,
tam dařívá se všelikým živnostem dobře, proto
se táblo k Hradci i usazovalo se v něm a při něm,
čím dále, tím více lidí, mezi nimiž i něco židů.
Židé pak byli po spůsobu tehdy obvyklém usa
zeni v ústraní na městišti, jemuž se nyní Kavčí
trh říká, druhdy však Zidovský plac říkávalo.. .«
To bylo v Hradci před pěti sty lety — a dnes?
Nemáme tu královnu, není zde knížecí dvůr a
přece je tady již něco více snašinců= než za dob
Eliščiných a dnes to „našinecké« panstvo nekrčí
se již v ústraní zastrčeného Kavčího trhu, ale ve
středu, v popředí města může již směle krčiti
rameny nad těmi, kteří skrčeně zakrňují ve stínu
zářivě rostoucích obchodů »našineckých«e.... Je
to dnes už na pováženou a proto jen to na uvá
ženou dáváme na počátku nového roku, kdy s no
vou chutí měli bychom se dáti do práce za he

Bursovní zprávy.
Vídeňská bursa.

Z Vídně, %. ledna. (Telegr.) (10. hodin 25
min.) Uvěrní akcie 352.25, uherské úvěrní 386.
anglobanka 160.50, unionka 276.—, lombardy 97.50,
státní dráha 446.73, napoleony 9.63, květnová renta
99.80, uherská papírová renta ——. —,uherská zlatá
renta 121.45, rakouská zlatá renta - -. —,rak. koru
nová renta —.—, uher. korunová renta 98.60. turecké
losy 48.50, liinderbanka 238.50, alpinky 77.75, buňtě
hradská dráha lit. H. —.-—, česká uniouka
polabská dráha 473..—, Rima -——, pražská železář
ská společnost —. -, rakouská továrna na zbraně

Směr pevnější.
Z Vídně, +. ledna. (K.-B.) Smýšlení z po

čátku na zprávy zavalské stísněno, později zotavil
se na zprávy z Berlína u místní koupě v akciích,
státní dráhy. Na dodatečné burse kreditky 356750
státní dráha 3650-30,— Eskontní sazby 43/4—5.

peníze peníze

Květnová renta —.| 99.951 Lombardy 98.50
Rak. korun. renta | 29.40, Severní dráha „| 33.60
Stříbrná rentu —.| 99.961 Pražsko-duch.dr.| —.
Rak. zlatá renta . | 131.18) Severozáp. dr. .| 277.26
Uh. rlatá renta —. [131.108 Česká záp.dráha | —.—
Uher. korun. renta | 98.407 Pardubická dr. .| 219.—

Losyz r. 1800(celé)| 146.50 Čobabskédráha .| 275.76Losyz r.1860(pět.)| 164.—| Českásev. dráha| 266.—
Losy z r. 1864.. | 191.500 Buštěhradská A.| —.—
Losykreditní. . | —.—| Buštěhradská B.| 807.—
Losy z r. 1854. | 141. —J Víd. tramwayky| 480 —

Komunalní losy . | 168.—| Důnaj. poroplav. 2.—Tisské losy 133.267 Tur. tabák. rež. | 179—
věrní akcie 366.— ské železář.| 623.—

„Anglobanka 161.501 Turecké losy „| 48.75
Untonka . | 285.—| Napoleony 9.614,
Banka prozemě r. | 231.—| Paříž . . . .| 48.07
Uherské kreditky. | 392.—| Londýn, . . „| 121.40
Bankovní jednota | 140.—| Německá „| 89.92
Haličská „1 ——Í RobbePad třové „| 198.76

Lvov-Černovické. | —— zionky pražské| —.—-Státní dráha . . | 855.—$ Živnosten.banka | —.—

oR,
“ ar obltí.
Plodinová bursa. Z Vídně, $ ledna(Telegr.)

Pšenice jarní 7.87, pěehicena květen-šerven ——,
pšenice ozimní 7-88, žito jarní 6-68, na květen-Červen

řadaí snamenáno:

pšenice, ozimní ——, šito jarní 6-64, žito na květenrven ——>, žito osimní ——, oves jarní 6:46, oves
na kyčten-Červen ——, oves ozimní ——, řepka na
leden-únor 9-85, ka ra srpen-září 31"10, až ——,
řepkový olej na leden-duben 27—26. Líh: Pohotové
konitingentované zboší 14:90 až 1819.
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w„JIZERAN“E

ZERANA“.

Každý pan inserent račiž nám aspoň přibližně
Insertu, ;. cenu dvého oznámení

hu imserovánné.

udati: : opůseb uveřejnění (kolikráte), 3.
a na českém venkově nejrozšífenéjšího k

ed c STAC

Odebírejte katolický list!

„OBROVA“
vychází každý pátek dopol. ©11.

Vydavatelstvo:
Politické drmžstvotískové vHradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové,

Předplatné
Na celý rok
na půl roku
na čtvrt roku.

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

4 1l
2 »1,

Mistnosť redakoe:
V Aradel Králové, Velké náměstí č. 84.

E *000
Do Hradce Král. a okoli!

Nižepsaný dovoluje si P. T.
obecenstvu ve známost uvésti,
že otevřel

dilnu pro umělé,
strojní a stavební

imečnicvísdmečníct
v Úzké ulici č. 290.

Na základě nabytých zku

šeností v cizině, nabízím potesvé ku provádění veškerýc
prací jak umělých, jako lustry,
náhrobní mřížesvětlíky, lampy
atd., tak i všeho druhu staveb
ního a strojního zámečnictví.

Snahou moji bude P. T.
obecenstvo co nejrychleji a nej
solidněji obsloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradci Králové.

Cenníky a výkresy na požádání se zasýlají.

UMĚLECKÝ ZÁVOD
pro malbu na skle.B. Škarda,

BRNO.
specialní závod pro malbu ohon chrámových

Sedmkrát prvními cenami vyznamenán.

ORP*>Vzorníky k nahlednutí franko. ily
Ceny Mírné.

JOGODODOKPOOOOGOOK.

Pozvání ku předplacení
na VI. ročník akvostně ilustrovaného odborného listu

Český zvěrolékař.
Předplatné jeden zlatý ročně.

Vycházíprvníhodnekaždéhoměsícev Hořicích,v Čechách.
Jaké výhody má předplatitel ?

OMáprávopecelýrokodredakcepožundovati:
1. Bezplatnou písemní poradu při ohňemocněnísvých

zvířat domácích.
1. Besplatné písemné vysvětlení o právních vadách

při koupil neb prodejisvých zvířat domácích se nahodivších.
. 8. Berplatnou odpověď na dolas nčiněnýjakéhokoli

druhu zvěrolékařetví, podkovářetví, zdravotnictví a sportu
se týkající.

4. Bezplatné uveřejnění, má-li na prod
koupiti-li hodlá domácízvířatavšechdruhů,
koně neb věci hospodářaké a sportovní.

Kdo mábýti přeplatitolom ČeskéhoZvěre

neb
na

1. Každý držitel koní f zvířat Idaomáoioh.
Každému se může přihoditi, že zvířata jeho buď onemoc
něním neb jinou náhodou škodu trpí aneb že při koupi

neb vrodeji do rozpaků přiveden bývá. Pak-li se v jakémkoli případě na redakci obrátí, obdrží bezplatňou poradu
= pravidla obratem pošty, a přeje-li si, i zásylku osvěd
čených a levných Jeka. Zdaž nemůže mn rychlá a dobrá
rada přinésti již v jediném případě užitek stonásobný?

2. Každý starosta obce. ČeskýZvěrolékař
řináší v rubrice „Věstník úřední“ veškeré „Vy

lášk Ů o nových zákonech a nařízeních, týkajících sedomácího zvířectva co do zdravotniství, trhů dobytčích,

obchodu nepři dopravách na drahách a pod. Mimo toporadí redakce na požádáníkaždéma starostovi, jak zi
počínati má při vzníku nemocí nakažlivých, při kontumaci,
notných porážkách a vůbec při všech, do zdravotní poli
cie spadajících věcech.

4. Každý mistr kovářský, neb „Čoský Zvě

rolékař“ přiáší novinky podkov, pojednání o kováníkopyt chorobných a nepravidelných, popisy nemocí kopyt
ních, dějepis podkovy a j. v.

4. Každý hostinský a kavárník. ČeskýZvěro
lékař jest skvotně ilustrovaný a při tom nejlacinější časo
pis český. U'ředplatné obnáší toliko

W*jedenzlatýročně.i
5. Každý milovník sportu vůbeo nalezne

v Českém Zvěrolékaři nejen zábavné a pončné články, ale
i skvostné ilustrace ze sportu veškerého.

Žádejte lístkem koresp. číslo na ukásku!

. Adresa: „Český Zvěrolékař“ v Hořtclch
v Čechách.
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P. T. duchovenstvu doporučujese
závod zlatnický a stříbrnický

4

o

Václava Šolce 9
přísežného soudního znalce a odhadoe

v Hradci Králové
ke zhotovování veškerýchkostelních nádob, svldště
slacení v ohni, sa které 20 let ručí. Též hojně

sásobený sklad veškerýchdperků slatých a ostřídrných, dále hodinek I. jakosti, které sa velmi
levné ceny se zárukou se prodávají.
Jýš příjme dělníka (katolíka) ma kostelníně Salč místo. Kdo v oboru tom je spolehlivý,

nechť se přihlásí. i M

+. 900000

(5———
V. TŘEBICKÝ,

dýmkář v Počátkách,
vyrábí všeho druba

dřevěné dýmky
vyřezávané,s prnogramy. Nejvhodnějšídárek pro kuřáky.

—"IT

Jednalale
na měsíční plat a vyso

/ koa provisípřijmeto
Á vární závod. Nabídkyne

cheviot „E Jana Rudiše,
Podzimní novinka Praha.
pro pány ma obleky :

vbarvěšedénebdrapové Americký

Metr zl. 3.—
Na úplný oblek s m,

zl. 9—:

drubů na obleky, zubníatelier
V. HROMATKO

ordinuje v poodělí anutí franko zašlou.

Prnií českýrarýl zárod v pátek
Ed. Doskočilaii “ Pardubicích

v Chocni. v ostatní dny
-———————-V Chrudimi.

Í V. VACEK
vPamětníkuu(hlumcen

odporučujevelkézásobysvýchškolek
zejména ovocných pláňat,
zákrsků jabloní, hruší, třeš
ní, sliv, vysokých jabloní a
třešní, stromkovité angrešty
a sazenice ovoce bobulovi
tého vůbec, stromky jehlič
naté, růže nízké i vysoké,
okrasné křoví atd. v cenách
mírných. 10 ha. pozemku

v koltuře. Četná vyzn.

Příležitostné. dárky!

Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné
duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše
cko obecenstro upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

jemně řezaných křížů 8
k postavení a zavěšení v různých slosích,

svých vlastních původ. vzorů
od nejjednoduš- (Eké WWpro kostely,
šiho do nejbo- ř <"f tary, dkoly 8
hatšího prove- +1 domácnosti.

deníE
Sochy ze dřeva

Lohatě polychromo- |

vané, sochy z tyrdé |

Fotogrofe

| a výkresy křížů
zašlu

k vahlédnatí.
mramorové hmoty,
jež lze bez uškození
vodou umýli, jemně
řezaná klekétkk a

jiné do oboru toho |. Ce
spadající práce řez- k zdarma a

bářeké. franko

Ceny vlní mírné Obsluba solidní. E
při vělší sakásce a rychlá.

zvláštní ceny.

Stálý výběr hotových křížů.

Raimund Jul. Kozel.
sochařa řezbářv Hradci Králové, 8.d 70.
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„Jak můše svět věděti,
co výborného na skladě
mám, kdyš mu to nesdé
lém novinami /"

Vanderbildí.
Neklama

ť

dosáhno so nejistěji (6
„ohodným a přitom lev

ým tnserovánímv nnejrozšířenějším listě
-ce všech krajích vý- 99

chodních Čech:
Joserovýnív listě našem je tím výhodněj

Šim, ješto v ném dle rzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu,
čímž každé oznámení dojde jistého povšímontí.

Inserty přijímámejened selidních
fúrem křesťanských.

Insertní poplatek: 8 kr. ra 1 petit. jedno
sloupcový řádek.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

»Obnova« v Hradol Králové.

= Pro členy
katolických jednot

Průvodní knížka
Jest na skladěv blsk.knihtiskárně.

Vázaný výtisk 20 kr.

Národohospodářská hlidka.
Anglická banka.

Nebude snad nikoho £ čtenářů vasich, jenž
-by neslyšel o anglické bance a kdo slyšel, slyšel
„jako o něčem kolossálním. Nebyl věru oklamán;

v londýnské city bije opravdu finanční srdce ná
-rodů celého světa, zde je největší peněžní trb,
sde největší spojení fiuanční síly a vypočítavosti.

A jak je to možno, pomyslí si mnohý z čte
„nátů, vždyť ode dávna slyším, še aoglická banka
plati pouze 1 a půl procenta? Jak to přijde, že
sem se branou peníze ze všech dílů světa? —

1Proto že jistota je v ní ta největší, jakou si jen
mysliti lze. Když r. 186G. padl největší dům an

níci, tu zdálo se, že v Londýně, kde, jak známo,
-žije vše jen s obchodu a peněžní špekulace, je
konec světa; anglickou bankou to ani nebnulo,

-tislcům vkladatelů, jako by se nic nestalo.
Kdo sichce učiniti pojem o velkoati vkladů,

-couzeká asi sto padesát, new-yorská asi pět set

našich zlatých ročně. Není k vůli tomu však Anglie

kteří ovšem všichni savé přebytky a záruky uklá
dají v anglické bance. jako v Anglii. U nás leží

mnoho peněz v pokladnách a skříních, v akciícha jiných papírech,
řadě bankéřem, má-li uěoo; v Anglii je tomu

„Jinak. Milion zlatých v Aoglii je víc než milion
a nás, kde je roztříštěn do všech koutů říše, tam

„Je milion v rukou bankéře inócí, hýbající světem.
V anglické bamce je proto vědy peněz dost; po
třebuje-Ji některý stát, jeně chce stavěti dráhu,
neb vésti válku, peněz, obrátí se nejjistěji do

„Londýna, ba v aoglichkébance jsou. penízek vy
půjčení 1 na takové podniky, pro něž by v celém
světě neschnalo se ani krejcearu. Za to: úroky

V Anglii se nikomu ani nesdá, že by uěco, co
ae provésti dá, a co by se vypláceti mohlo, z fj

Čechách zrovaa tak, jako na vý
pravu do středu Afrizy.
. Mýlil by se, kdo by myslil, anglický lid. že
je tak zámožný; tam je chudiny víc než u nás,

"mvý obrat penez, platí beze vší pochyby ohromné
-daně, a kdo platí ty daně? Z větší části cizina,
která ze všech dílů světa k vůli jistotě do :nglické
banky své kapitály soustřeďuje. Všecky ty peníze

Je pro domácí státy ztraceny, ježtose vymykajíontrolo orgánů finanéních, kdežto v Anglii po
drobeny jsou aeguivulentu, zajisté většímu, než

„jsou ku př. naše daně z velikých kapitálů. Ale to
není ještě vče, vklady musí se proměniti v půjčky

-a tu není to Anglie, pro niž anglická baaka exi

i

staje, nýbrž opět cisina. Z anglické banky cirku
lují peníse, jako krev od srdce, do všech žil a
a tepen evěta, do Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie
zvláště do t. zv. kolonií a všade tam, kde je ti
votní síly kapitalismu třeba. Z těchto převodů platí
se opět státu taxy, a tak vedle direktorů a úřed
nictva, výborně placeného má z aoglické banky
nejlepší užitek anglický stát. Když v dubě, kdy
liberalismus rozhodoval u nás ve vládních i nej
vyšších kruzích, prodávaly se Šmabem privátní

sařské statky, kam přišly všecky peníze? —
Do anglické banky. A kdyš v nynější době, kdy
úroková míra auglické bauky klesla tak, že 86
téměř již nevyplácí býti kapitalistou, kupují se
od správy císařských statků panství, jež solidní
cestou — tedy ne v dražbě — ukoupeny býti
mobon, odkud přicházejí všechny ty miliony? —
Z anglické banky. A nyní počítejme, že je ta
kových kapitalistů, kteří, ne-li celé jmění, aspoň
jeho část chtějí -cíti utoženou v naprosté jistotě,
ne na sta, nýbrž na tisíce v celém světě, a pak
se nesimíme diviti úžasné číslici vkladů anglické
banky a jejímu světovému významu. Hrozí-li ně
kterému bankovnímu domu úpadek, ten je jen
tenkrát zachován, podepře-li jej anglická banka,
která při svém obromném peněžním obratu může
jit ten nějaký milion riskirovati. Při všem tom
operuje se v aoglické bance a tou největší jis
totou a solidností; banka nevydává víc neí za
14 mil. šterlinků svých *námek, za něž v záruku
ukládá stejuou samu státních papírů. Tato okol
nost působí, že tyto bankovky, či známky mají
nezvratný úvěr a každý bankéř bere je jako zlato,
tedy raději, než státní papíry, které, jak známo,
mají již svůj kurs, závislý od hospodářskýchi po
litických poměrů země.

Aoglická banka etala se pro tento svůj ko
lossální úvěr pokladnicí i atátů cizích a nelze po
cbybovati, že oněch 200 milionů. jež jako hoto
vost a přebytek drží rakouský fioanční ministr
v záloze. je buď uloženo úplně, nebo z velké části
v anglické bance. Proto když vše se třese, vše
sřícením kbrozí, anglická banka stojí pevně a
i kdybv to možno bylo, že by mohla úpadek uči
piti, nikdo tomu nevěří a tu jistota nedala by jí
ani padnouti. Při všem tom je auglická banka
podnikem soukromým. založeným r. 1844 sirem
Peelem. Správu vede guvernér, viceguvernér a 26
ředitelů, kteří nevolí se však na zdaf Bůh, jako
ku př. u nás, z poslanců, aneb z lidí, bankovních
poměrů scela neznalých, nýbrž z úřednictva. Nikdo
se n-dostane do ředitelstva, kdo v bance nesloužil
aspoň 20 let a do všech operací nevnikl. Dle
stanov jedoa část ředitelů, ale vždy ta mladší,
ustoupí po roce; kdo ustoupil, může býti později
opět volen. Ředitelem nemůžo se státi peněžník,
jebož zájmy se zájmem ústavu by se snad křižo
valy, nýbrž jsou to pravidelně vzdělaní velko
obchodníci, kteří s ústavem neinají sice přímo co
činiti, ale nepřímo přec jen v prospěchu jeho svůj
musí zřítí. Guvernér iná ke své ruce generálního
sekretářn, který zůstává, i když se chéfové každé
dva roky mění, a nově příchozího do všeho zasvě
titi sto jest. Porada ředilelstva trvá něco přes ho
dinu a sleduje 8e od buraiánů a i obecenetva lépe
než u nás porada ministerská; jsou-li páni krom
obyčejně déle pohromadě. je na burse malý po
prask. Ředitelé jsou ve správě banky zcela 8amo
statoými a musí v první řadě dbáti prospěcbu,
čili dividendy akcionářů; aby z banky svůj pro
spěch měla i zem, 0 to se stará žurnalistika. Aby
při obrata 2 milionů zlatých připadlo na dobro
čipné účely celých pět set, jako se u nás stalo,
to by bylo, tuším, v Anglii nemožoo. al.

Na veřejné schůzi rolniků-řepařů v Roud
nici n. L. byla přijata následující smlouva.
8 cukrovary:

Ctěné továrně na cukrV...
Já ......... zavazaji se tímto, při své

usedlostič. p.....w..... ua... korcích:
v roce 1896 vypěstovanou řepu po srážce 5 kg
z l metr. centu cukrovky cakovaru v... ...
prodati a tuto řepu nejdéle do 15 listopadu
1896 franko na váhu aneb do krechtů jmeno
váného cukrovaru v odvézti a na vy
kázuné přístupné místo složiti. Cukrovar ovňem
nesmí činiti nijakých překážek při dovozu
řepy. Řepamnou odváděná masí býti ve stavu
zdravétn, dobře očistěném, prostém půdy, tak
zvaných oček zbavena, nenahnilá, nenamrzlá,
musí nejinéně 12%, polarišovati neb 15" sa
charometru a nesmí ni do rozoraných luk a
močálů sázena býti, sice není nahoře jmeno
vaný cukrovar povinen takovon řepů nde mne
přijímati.

Za tankovou odvedenou řepu zaplatí mně
sa 1 metr. cent. čisté váhy t. j. po srážce 5%,
ode mne odvedené cakrovky dle dříve uvede
Déjakosti dříve jmenovaný cukrovar v...
následující cenu:
při 10. z).surov. a 6kr.—60 kr.a přim.dov,
10%, + „ m610, .
. 10, . „ » =63—, »
„ A . . » —6+00, »1, . „ m66—, n
„ 1 o . " —9750, s
. 1 . „» » =—69—, »

při nie zl.surov. á Gkr. —70:50kr.apřim.dov.

„lak o » =1360, .
o 124 . . » —46-—, .„leh s »o=066, .
„13 , „ 466kr— 844, n

» 130 . » 60 » —66—, nn “ =—8i%8, 64,58., .
“ 14 . “ 7 » = 98 . »

atd. čtvrt zlaté počítaje vždy
„15 „ ». 7/kr—13 krapřim.dov.
„ 16 » . n 8 „ n

Dále obdržím od jmenovaného cukrovaru
zdarma:

1) B kg. řepového semene zaručeně klíči
vého na 1 korec pozemku určeného k posáze
ní řepou a sice původu Bindorfského nebo Ma
lowanzlebenského, a to v místnostech továrny
v době od 1. března do 1. května 189...

Z jmenovaných odrůd cukrovky mohu si
jednu vyvoliti.

2) Na každých 100 metr. centů čisté váby
řepy cukrovaru ode mne odvedené G5“/, čer
stvých,zdravýchadobřelisovanýchřízků(loco
továrna) pakli ale tyto odebrati nemíním, pře
nechám cukrovaru právo překupní, o němž se
při pořádnosti dohodneme. Jestliže bych pou
kázané mně řízky v čas kampaně neodvezl,
obdržím %, oakládaných, pokud zásoba stačí.

3) Na každých 100 metr. centů čisté váhy
řepy cukrovara ode mne dodané dostanu 5 kg
cukru rafinady.

Při odvádění řepy mám svobodno býti
přítomen na váze a, kdykoli za dobré uznám,
váhu srovnati. =

Jestli si nevezmu žádné semeno, nemám
nároky na náhradu, ale také není cukrovar
dříve jmenovaný povinen z jiného semene vy
pěstovanou řepu přijmouti. Kdybych neode
vzdal buď pražádné cukrovky aneb z méně
korců, jak dříve udáno bylo, tu zaplatím cu
krovaru výše jmenovanému z každého přihlá
šeného korce, z kterého řepa dodána cakrova
ru dříve jmenovanému nebyla, 25 zl. pokuty.

Kdyby snad povstalé nehody živelní neb
zamoření dobytka v obci ohrožovaly včasné
odvedení řepy, jsem povinen hned, jakmile
nehody ty nastaly, o nich zprávu výše jme
novanémnucukrovaru podati, kterému jest volno,
aby se o jejich podstatnosti přesvědčil.

Prodloužení lhůty k dodání řepy v pří
padech tnkových zůstavuje se vzájemnému do
hodnutí obou stran, v případě, že by takové
dohodnutí docíleno nebylo, smírčímu soudu
ustanovení této úmluvy.

Cukrovar dále vyplatí nížepodepsanéiu
proti směnce v hotovosti zálohy 30 zl. na každý
k pěstování řepy určený korec pozemku, kte
rážto částka ode dne vyplacení neb odvedení
řepy 5%/, se zůrokuje.—

Cukrovar dříve jmonovaný vyplatí níže
psanému za každý odvedený metr. cent čisté
váhy řepy t. j. posrážce5“/, z odvedené řepy
na hlínu nejdéle do l4 dnů po cdvedení řepní
ho lístku , ceny suroviny, jaká právě existu
je na burse pražské, od kteréž doby v přípa
dě prodlení nastává 5"/, zúročení přebytku
mého účtu. Před vyplacením tohoto obnosu
může si cukrovar napřed veškeré své požadavky
u inne mající odpočísti.

Zbývající '/„ ceny za cukrovku vyplatí
mně jmenovaný cukrovar až po ukončení prů
řízních měsíců, které jsou říjen až květen.
V případě, že by mezi stranami tuto smlouvu
uzavírajícími nějaká rozepře povstala, zvolí
si každá stranu po 2. důvěrnících aob. starosta
obce, v kleré se případ. rozepře stal, bude

těmto důvěrníkům nab jinak řečeno tomutoemírčínu soudu předsedati. Při-vovnósti hlasu
rozhoduje předseda; v případě že by se roze
pře týkala samého starosty, bude předsedati
l. radní. Předseda nesmi býti se stranami
spornými ve svazku příbuzenském. Z vyneše
ní tohoto rozhodnutí není více odvolání. Útraty
vzešlé touto rozepří zaplali strana propadla.
Smírčí soud bude svolán nejdéle do tří duů
od vzniknutí rozepře. Abycukrovar v příčině

okuty na neodvedenou řepu z opsaných dříve
korch pozemků dostatečné jistoty měl, dávám
mu8voji usedlostčís. p.....
s veškerým příslušeustvím v zástavu a svolu
ji, aby právo zástavní pro sálohu ně vypla
cenoua činící .' zl r.č is. .“, úroky ode
dne ., 189 . jdoucími jakož i pokuta v částce
„+ zl. r. č. na mojiusedlostč. p...v...
vtělena byla a kdyby usedlosí tato mezi tím
prodána neb postoupena byla, tedy na kupuí
či postupví dobírku pro mne vyhraženou.

Teprvé se schvalujícím podpisem na tomto
vyjádření se etrany nadjmenované rmy uabu
de tato smlouva právní platnosti.

W...... „dne.. 169.

17 svědek
ee.. „ Právoplatnásmlouvase uzavírá

svědek.V...... „ dne.. 189.



prÍno koslelní,
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkůmv jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradci Králové.

Závod voskářský „u Albersů« zeložen r. 1R09.
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DoženaHeřmanová- lalovaké

vyučuje jazyku francouzskému
et zvláštním zietelem na pe france ý
přízvuk a vnesf. |řijímá začátečníky i
pokročilé.Pokročiléz'okonsluje ve správné kon
versaci. Francouzské knihy, jskoži nejno
vější Časopisy modní | Mterární jsou stále
k diBposici. — Podmínky velmi výhodné Cerele
pro dámy v pondč.í s v pátek od 5—7 hod. ve
cer. —Přihlášky přijímá se v domě čís. 982 na

proti Borromeu v I. patře.

Odporučujeme co nejvřeleji
P. T. veledůst-jnémuduchovenstva,sl. patrunátním
a obecním úřadům, veškerým spolkům a dobro
dincům hojné zásobený

*[výrobnízávod)
(ejstarší v tomtoobora v Čechách zal. r. 1840.)

všech kostelních paramentů, praporů, kostelního
prádla jakož i veškerého bohoslužebného kovového
náčiní atd, vše přesně dle církevních předpisů,
t látek vkusných a trvanlivých, v cenach pokud
možno nejlevnějších a svědomitě provedeno firmy:

Ignác V Neškudla a synv Jablonném nad ©Orlic:
v Cecháck.

Vůkezem eolidnosti a správného vyřizování
velect. zakázek jsou přečetná vřelá uznání a odpo
ručení z veškerých Cech, Moravy a Slusska a vy
snamenéni va zemekéjub. výs'a'ě v Proze a četných
výstevách krajinských.

Cenníky, vzorky i rocpočty zašlou se
na požádání franco.

optix

v Hradci Králové a v Tutnově
dop tučuje svůj h jně zásob.ný sklad

pravého optického a mechanického zboží
a dubře broušenými skly
křidťlovými a sice:
rohové, ocelové, stříbrné,
niklové a zlaté. Jemné
e ce rohové, ocelové,
stříbrné, niklové, zlaté a
želvové.
všech tvarech.

Konversační
ochranné brejle s šc
dým: a modrým skly pro
slabé oči. Déle v behatém
výbcrukukátka diva
delní, tubusy, dale

kohledy skla námořnické, loupy, drob
nobledy 11. — Všeho druhu teplom
rtuťové a kovové tlakoměry (aneroudy| Vteho

drutu váhy na tekutiny, vany stavitelské, seroeskopy, kouzelné e ňcamera obscura.
Was Fotografickéaparáty.g

Velký výběr nejl. náčiní rýsovacích.

Všecky v obor ten spadající správky se při
jímají a rychle vyřizují.

Mantel « vyJavotů:

Mp„we

my-Českému rolnictvu!!-gy—— A ———————

Rolnici, předplácejteave vlech veřejnýchmist- :
nosteon, které navštyvuje.e, žádejte

jediný rolnioko-politióký let *
v Čecháchvyčházející M:-„ 1

1„Hlas Rolnika“
5., 15. a 25. každého měsíce v Praze.

«Hlaa Rolnika« všímá si v první řadě
všech zjevu politických, které vyžadují zájmy
rolnické, přináší dále úvahy, pokyny, jakož i
zprávy směřťující ku rychlé nápravé atavu
rolnického. Číslo na ukázku oshotně zašle ad
ministrace »Hlesu Rolutka“ v Praze, Škclská

ul. č. 24. n.

Kunerování levné m úspěňné,
jelikož „Hlas Rolníka« jest nejen v Čechách, též

na Moravě a ve Slezsku rozbiřen.

Do Hradce Králové
a okolí.

P. T.

Dovoluji si uctivě oznámiti, že jsem
za příčinou úmrtí mého otce p.

Karla OEDNOTSKÉO
převzal závod a že týž s neztenčenými
prostředky a v stejném rozsahu na dále

dosavádním zněním firmy povedu.
Solidní zásady, jež mému otci po ně

kolik desítiletí skvělou důvěru zajistily,
zůstanoa i mně vodítkem a cílem mého
snažení a prosím, aby tito důvěra na mě
laskavě přenešena byla.

V úctě nejhlubší

K. V. Skuherský syn.
V Hradci Králové,

v lednu 1896.

Nový, solidně stavěnýdrn č©.249
Komenského třída

v Hradci Králové
prodáme z volné ruky 7a výhodnýchpodmí
nek, ponévadž svým obchodem na Praha jsme
vázani. Krásné hyty a čílý výčep piva v domě,
v němž nalezá se dobrý sklep a zděná stoka vý
kalová pod dlažbou sklepa položená. Bližší na ct.

dotazy ochotně edělíme.

ANT. DVOŘÁK © K. FISCHER
PRAHA, Hybernská ul. 32. n.

V Jj

pozlacovačený

JOSEFA KIBSLICHÁ
v Hradci Králové

u „černého koně“
odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovéní a obnovování oltářů, kezatelen a t. d.,

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

a .
do oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr rámců všech druhů na obra
zy, fotografie a t. d.

a

a illastr. časo

nic., myslivec. a rybát. (Zvlášť pro dirší obecen
svo psaný) Vychází dvakráte měsíčně ve vel. fol.
formátě a ročně předplácí se zl. 1-80 ve Žďáře
u Holné. R-č. 1995. s U8 ponejvíce vel vyobraz.
a zajímavou četbou za zi 150 franko. („Háj“
roč. 1805458 obraz za zl.4-80, „Lesní hajný“5Okr.)

hi

O
Svůjk svému

Sukna model i hladká ku všem úře
lóm a ve úšech jakostech, v báječném
výběru. x :

Podšlvky věvko drebů vlastní mani
polace ve vel i malém. ,:

Koberce salonní, běhouny a koča. Ře
rové, pak veškeré potřebué látky ku |
zařízení pokojů, jakož i záolony po- jf
kryvky atd.

Linoleum (korkové koberee) pravé
a imitovavé a voskovaná plátna.

Vře za cenv nejnižší nab/zí

V. J, Špalek dřív J, Krušvic
v Hradci Králové.

PE“ Nejstarší závod toho druhu. jm

jalší čísla„Dno“
budou vydávána

s bohatým obsahema budou ve svý
šeném nákladu

pap- 5000 výtisků -eg
rozšířena v celých Čechách, svláště

k ma českém východě. Engeravání
de těchto čísel ne odporačuje. Inseráty

se přijímají

ee- jen od křesťanskýchfirém.-s

Nový veledůležitý vynále 5
pro naše hospodyňky!

Doporučujeme P. T. obecenstvu co nejlépe c. k. pa
tentem chráněné nové ruční y tek
zvané valchyna prádloz mramoru, z* ádtě karrarského
svého vynálezu a vlastní výroby

„PATENT HLAVÁČEK.*
Na žádných jiných nelze dociliti tekové čisté, bez

va jc i rychlé vyprání a ušetření prádle jsko na těchto
mramorových, jež předčí výtečnou 8v3U jekostí a trvanlivostí
veškeré dosevadní pračky ruční i siroje. Lze je tedy ce
nejlevníji odporučiti pro každou domacnosf, zoláštéě pro
hotely, ústavy a pot. jemu k dosténí v ceně od 2 zl. výle
přímo u vynálezce rmy:

V. Hlaváček a syn,
c. k. výhr. priv. výrobna pal. mram. praček,

sochařský závod, aklad pomalků a80Ch, DTŮIYSÍ STERÍŤE,BTUBVTEnfuyv Strakonicích.
Pp. obchodníkům a překupníkům výhodné srážky.

la
Do České Skalice a okolí! ,

==7G700VT |

Umělé zuby
celé chrupyneb icdnotlivé, buďs pstrovou
deskou neb bez ní, podle nejnovějšího sme

(MÍ rického způsobu vyrábím a koním veškeré
JEJ práce v obar ten spadající přesně a solidné

ruče za nejlepší obslaužení, při nejlevnějších
cenách. — Poroučeje se do vzícné přízně ct.

i obecenstva,
znamenám se v hluboké úctě oddaný | v

JAN FERBAS,
aubní technik v České Skalici.A570M

. -SU

FR. STEPHAN
terárna na voskové zboží a bělidlo,

ve Svoboděu Trutnova
| Odporučuje P. T. obchodníkům a

obecenstva své vlastní továraí výrobky,
všech druhů voskových ovící, jakož 1
všech do odbora patřících jinýeb vý
robků při levné ceně a solidní obalu ze
Vzerky a cenník zašlou se na požé

dání zdarma a france.

i
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V Hradci Králové, dne 10. ledna 1896.
————Ž

Ročník II.

Sněmovní črty.
Kč. V Praze, 9. ledna.
UL

Zabrajem si na vojáky,
máme(írázea strašáky—

Tak by «i již nyní mohli zazpívati naše
menší politické děti, čímž by se snad nejlépe
vystihla dosavadní bojovná a odbojná, ale ne
výbojná a vítězná politika našich velkých a
největších zástapců na sněmě českém. Jenže
se strašáky má se raději choditi na vrabce do

ice nebo do zelí někam a ne na pole
jcké, na půda sněmovní, kde ti naši Herol

dové málo svedou proti místodržiteli hr. Tbu
hovi, jestliže jej jednou škrábnou a podruhé

by Eve rádi pohbladili.i nevypadalo to tak jiš ve schůzích
dosavadních? Ve schůzi zehajovocí mysleli si
páni, že vyhraje, kdo uteče, bouchli dveřmi
zasedací síně a nechtěli místodržitele ani sly
at —ale za chvilkase hezkytišezasevrátili
a někteří, jako dr. Podiipný, bned s týmž
místodržitelem v zasedací síni mlovili. A ve
druhé schůzí jit dva mladočeští poslanci, Vo
hánka a Schwarz, podali k místodržiteli inter

fedy šádali, aby jim odpověděl týž
místodržitel, před jehož řečí s první schůse
utakli. A kdyš ve včerejší, třetí ochůzi
skutečně místodržitel odpověděl mladočaští
poslanci to pěkně vyslechlí a již ani nekli...

+ BAS i tohleže je důsledná a důstojné opo
sice? Skoro bychom řeklí, že se to kloní již

přídech nr K orýmzároveňneměloech tragický. A takovy vystapováním,
takovým politickým hudlařenímře se má po
vznésti význam a vliv staroslavného sněmu
českého? O to že se zasadí, slibovali nám
mladočeští poslanci všichaí. napořád a pořád,
proč oyní ty avé sliby meplní, pročjako nej
větší strana na sněmu nDezasazojíse O odstra

FEUILLETON.
Swatební kytice.
(| Rozmarnéet od Frka.

»Ne — to nejde, mé dítě 1
| sAJe,papa, proč, pak by to aešloč«

»Jnu, když řekou, že to nejde, tedy to nejdel
A konec! Ty půjddě s panem doktorem Kratinou le
0. „sAle...« :

„Žádné ale, už jsem řekl.=
: Slečna Miluškavšak pohodila msličkóu, roz
tomilou blavičkou a natáhouvší svoje červeňoučké,
měkkoučkérty, prohodila jsko sama pro sebé:
vA tak JŠ se rozstůňu aafsi dělá sestře družičku,
kdo chce !« .

Tohle bylo pro pana radu přece už troche
sec. Postoupil dva kroky do předu a změřiv
melou renitentku “roshněVeným“zřekem, svolal:
oMělo| zakašejisi takóvou' vzdorovitosk,Nejsi
malé dítě, Bud způsobna a poslechni=
"7 oAleproč pak jste na mne, tetínku, lokový
dý? Co mi-pořádvěšíte pa krk toho dohtora
Křatinu?. “
: pet ti he věšíaa krk? Nikdo,po>Kdo

vídám, nikdo. Je te vějuké věšení, kdyš půjde

s tebou i svatebním(průvoaé: jsko první mláec = .. : ". - .

'ePěkný mládenec, má uš takovouhle plešle
oMrlo, tačínáš býti nezdvořilouí<

„ sA npeníto pravda$ Aťse s nímvede mme
Mámova, ta, půjde ráda. Já nechci le

W<A proč, proč?« ,
š tatímku« a Miluše se sačervenele, -já

drěim "radějis paragrafy«
-Tak — s peragrafv — a který, prosím tů,

8-těch s témi paragrafy by to měl být?«
Miluška začervenala se ještě více, ale jako

by se oic nestala, odpověděla jedním mžikem:
1e()1ap je -mi zadla Iboatejno,« 2

|

nění všech nešvarů hyzdících jednání sněmučeského?
Proč nic vážného nedělají? Inu, protože

se vědycky + slibuje a bubuje, než-li sevážně pracuje. Mladočeštíposlanci nepodnikají
Da zlepšení sněmu důkladného nic a mlado
české noviny pak o každé scbůzi mohou roz
mrzele psáti: Nestalo a neproved!o se pranic.

Ale pomyslí si někdo, že snad těm našim
poslancům trochu křivdíme. Nuže, vezměte na
doklad včerejší „Národní Listy“ a čtěte, co
napsaly do slova následovně:

„A k tomu ke všemu ten hrozný sně
movní aparát, jenž pořád ještě točí se dle za
staralého bezcenného jednacího řádu. K čema
to předčítání všechněch možných sdělení a
seznamů na tku schůze? Nikdo to nepo
sloucká a kdyby všecky ty seznamy došlých

loženy byly prostěk protokolu, měla by se
věc zrovna tak. A potom ta antikvovaná u nás
procedura, prokaždou hloupost, každou bez
významnou formálnost navrhovati nějakou ko
misi. V jiných parlamentech rozhoduje se o
méně důležitých věcech docela bez řízení vý
borového hned v plenu, však u nás tou měrou
všechno lpí na zastaralé formě, že i nejpokro
čilejší poslanec gdlsil by se parlamentního

z jedné vody na čisto. Nepopíráme, že
ve věcech důležitých je průprava ve výboru
dobrá i užitečná, však strkati všecko bez
rozdíln do kospisí, je zejména v zastupitel

pracím jen tak
nepatrný čas má vyměřen, prostě nesmyslem.
Tím, že u nás těšísko parlamentní práce do
komisí se klade, překáží se zároveň výchově
zdatných parlamentních oil, jichž je čím dále
tím méně“

Sněmovní řád jednací je zastaralý, proč
pak tedy mladočeští poslanci nehledí jej na
praviti, proč nepřičišují se, aby zjednodušil
se ten služitý sněmovní aparát? Nejspíšeže
také tady byla by na místě slova poslance,P —

. a pan rada se usmál,„ sNevím, nevím«.
vida rozpaky Miluščiny.

»Ale jdi, tetínku, ty jsi hned takový ...«
»No tak mi to povíš potom, teď musím již

do kanceláře, jsou už tři hodiny pryč.«
A pan rada rozloučiv se s Miluškouotcov

ským polibkem, vykutálil se ze dveří. Pan rada
Koudelka byl jsk patrno, panem radoua to u kraj.
ského soudu v Ch... a náležel k jedněm z nej
milovanějšíchvespolečnostiCh...ské.Zasloužilsi
toho svým bodrým, upřímným vystupováním mezi
steršími a svými hezounkými dceruškemi meni
mladšími honersce moloměstské. Pan roda byl
vdovce, ale toto vdevetví oslazovale mu jeho
dvoučlenná š oastávající z Milušky a starší
sestry Karly, která měla právě před. sňatkem.
Šťastkýmženichemí byl mladý advokát Tvráf. Pao
rada ustanovil, aby dle přání:nevěsty byla. dro
bičkou Miluška, a protože Tvrdý těšil se přátelství
Mkste Kratiny, svobodného to mládence už sice
mužvuéjšíbo,aby jejím mládencem byl pan doktor.
Miluška všek mu tento plán scela zhotila svou

by myslile, ale nemohl vymyslití ničeho kloudného.
Těšil es na večer, koho děvče má za lubem.

Sefva bylo. po večeří a pam reda si zapálil
svoji dýmačičku, neboť byl náruživým kuřákem ode
dávna a bez dýmčičky nebylo žádné večeře, zavo:
lab ai Můlušku k výslechu. .—

- oTlk,jak j-ito sestavilaře O
sTady to máš, tetínku« s Miluška předložila

drobouským písmem černala celá svatební spo
lečnost! P

Pan roda nasadil si zlstý cvikr a četl. Ale
náble stábnulo se čelo v podezřelé vrásky a uka

seváček jeho octl se ne drobounkém jméně.*Co to znamenále '
»No nic tatioku«..
s=Co — nic — ték — to je oesmysl!«,
sAle proč nesmysl? Hleď tarlakule aruce

jenž po vládním projetu, že místo planébo
politisování má se věnovati více času hospo
dářskýmváletitostem, rogborleně zvolal: „Samé
hospodářské otázky —to by bylo pěkné ho
spodářství!“ Takto doadá v jiných parlamen
tech, tak i na sněmě českém: poslanci dělají
nejraději politiku pro politiku, politiku pěk
ných, velkých slov a malých, špatných skutků,
politiku blýsknavou, Jid oslňující, ne politiku
střízlivou, lidu prospívající. A politikům, kteří
již si zvykli viděti vrchol umění svého ve
skvostných řečech a planých bádkách, tako
vým ovšem nešlo by k duhu vážné zabývání
se hospodářskými zájmy, pro něž mnozí po
slanci mají pramálo smyslu již proto, že jim
šlakovitě málo rozumějí. Takových politikářů
je ve sněmovně většina, málo je těch, kteří
opravdově v potu tváří svých hájí také hmotné

jednací řád?
A že máme málo dobrých parlamentár

s sil? Kde bychom jich nabrali, když
všecka nesněmovní politika naše začíná a končí
ve voličských schůzích, v nichž kandidát anebo
poslanec odříká šablonovitou řeč a pak už jen
odblasuje se obligátní resoluce?! Odkud máme
vzíti vyškolené politiky, když nejlepší poli
tický kumšt hledá, nalezá a spatřuje se v pěk
ném mlavení?!

. Uvidíme to při rokování o zemském roz
počtu, to bude mluvení do foroty, to budou
pravé dostihy v řečnění! Ale ne každéma
dřevu dáno býti fládrem, ne každý Janec
je dobrým řečníkem, je dost takových, kteří
nepromluví ani jednos ze všechen čas svého
poelsncování. Moohý oabude dostatečný cvik
teprve častým mluvením, jiný zase čím čas
tějí, tím hůře mluví, leckterý řečník z mládí
ohnivý, stává se po letech planým mluvkou.

aždý poslanec mlaví, jak umí a jakož
dobrého bývá po málu, je také ve sněmovně
málo dobrých řečníků; skutečně znamenité
řečníky by's ta na prstech spočítal. Loňské

Miluščiny svinuly se kolem krku pana rady, po
dívej se, ten jest jedině ten pravý. Vidíš, jest
u goudu,tedy z té strany patří jako mezi nás, a
má doktorát a 1o zas se vyrovná ženichovi — a
vyboví tek oběmastranám... A jak umí tenčiti!...
A ostatně... jest.. .«

»Noov ..«
sJest.. . také... desti.... beský.. .«
sTék? A nevíš,že tenhle pan sdjunkt Ptáček

je prý vykutálený ptáček ?«
Miluška mlčela.
eNe —to nepůjde teké| Musíšvybrat jinéhola
eAle, tatínku, ono je už pozdě.«
sCo pozdě, nicpozdě |=
»JeJ já jsem odpoledne poslala už posvání le
Pan rada vyskočil, jako by ho píchl. Až mu

Sletý crikr spadl z nosu. »Holke, máš rosumť
To je kousekl

»Tatínku, prosím tě, nerozčilujse la
Ale paa rada byl už v tom. Zdálo 08, že

nad klidným tichem této domácnosti snesese zlo
věstná bouře. Dýmka odložena byla už do kouta,
což znamenalo vždycky veliký výstup. Ale Miluáke
si vědéla rady. Jedním skokem pověsila se na diji
papínkovu a její měkkoučké rty začely všecky
vrásky srovnávati sladkými polibky. A pod tímto
milým leskéním jakoby ten všechen bněv pena
redy začaroval Už sáhl po své dýměičce, a když
Miluška honem zápalila vyhaslý tabéček, bněv byj
ten tam »Jdi,jdil«, odstrkoval ji panrada, když se
strojila znova se pověsiti ne krk: »vyvedeš peknov
hlouposťe. Ale pek jakoby si vzpomněl, že i on
kdysi byl tské jenom poubým adjaaktem a k tomu
bez doktorátu, a že přes to dodělal se bezkého a
váleného postavení, dokládal zcela míroě: sale
to ti povídám, žádné hlouposti za mými zády.«

A Miluška plná radosti ned svým vítézstvím,
byla by se skoro dala do tance...
“ .... „7 . 1. o“

Pan adjonkt Ptéček zatím teké došel své
chudé domácnosti. Jak se podivil, když na stole



volby přinesly sem dlouhou řadu parlamen

řečnicky nadáni, ale na mistry cechu řečnic
kého musí se teprve vyučiti. Mezi starými

poslanci, kteří v nové sněmovnějs nezasedají,odešlo více dobrých, vyškolených řečníků, ja
kým zejmena byl mezi Staročechy dr. Rieger.

ezi nynějšími poslanci vynikají jako řečníci
rvního řádu, aspoň co do vnějšího efektu,
r. Ed. Grégr a dr. Herold, ostatní nedo

vedou se vyšinouti nad úroveň řečnické pro
střednosti.

Katolická círker a snahy národní.

Na straně našich odpůrců jest běžnonfráze,
že církev katolická, čijak mnozí 8ezálibou říkají, aby
dodali svým slovům více váby, klerikalismue jest
nepřízniv snahám márodním, že je všude potírá,
kde může, vůbec že jest nepřítelem národnosti;
o protestantské církvi však se tvrdí, že je národní
a snahy tyto že všude podpuruje. Tak se hlásá ve
řejně, lid sedne na vějíčku, nerozváží si důvodů
a uvéří lehkověrně podobným bajkám. Ve sku
tečnosti však jest tomu jinak. Církev katolická
jest pravou matkou všech národů a neopustí jich
ani v nejhorších dobách. Porozhledneme li 8e jen
částečně po dějinách, vidíme pravdu slov svých
dokázánu nad světlo jasněji; vády to byla církev
katolická, která hájila národ ohrožený před pro
pásledováním národností ostatních. Tak církev
řecká byla a jest dosud pravou nepřítelkyní všeho
slovauského, starobylé památky bulharské i srbské
spálila anebo jinak zničila, protože. se bála, že by
Slované majíce tak starobylé památky, Řeky za
stinili a nechtěli býti již v područí řeckém, které
bylo pro ně jhem nesnesitelným. Nepopřávali Slo
vanům pražádné svobody, žádného vzdělání, byli
rádi, že lid jest nevědomý, protože tím spíše pak
panství jejich snášel. Došlo to tak daleko, že ná
silné se odtrbli Slované jižní od patriarchy caři
hradského, který byl vždy národnosti řecké a
svým vlivem ovládal celý Balkán co do záležitostí
náboženských a s těmi spojených, hlavně při ob
Bsazování míst vyšších i nižších duchovních hod
Dostářů.

A právě pro toto pronásledování domovského
obyvatelstva se strany Řeků odštěpil se téžv le
tech 70tých bulbarský biskup a připojil se k církvi
katolické, protože viděl, že Řím jest ochrancem
utlačovaných a strážcem juzyka národního. To
také veřejně osvědčil před celým světem a bylo
na mále, že značná část obyvatelstva bulharského
by byla přestoupila ke katolictví Pouze předčasná,
náhlá smrt překazila toto veliké dílo. Že církev
svatá není nepřítelkyní národů, vysvítá z toho, že
moudře ponechává jazyk slovanský v bohoslužbě,
kde vidí toho potřeba.

Jak stolice římská hájí zájmů jednotlivých
národů, bylo pozorovati před několika lety, kdy
se obsazoval arcibiskupský stolec zábřebský. Vláda
maďarská stáje navrhovala kaodidaty maďarské,
avšak Řím nepotvrdil ani jediného, protože věděl,
žo by to mělo hrozné následky v budoucnosti. A
tak setrvala stolice římská na svém odporu proti
vládním kandidátům maďarským plná čtyři léta,

až Maďařipovolili vídouce, seby jinakneprorazili
a navrhli data národnosti chorvatské, bí
skupa senjského na křeslo arcibiskupské,

Církev protestantská je však stramnickéaž
do krajnosti, poněvadž hoví vždy choutkám strany
vládnoucí. To se již ukázalo sa Lutra, jenš bez
rozmýšlení povolil protestantekému knížeti míti
dvě manželky,protožese bál,še byodjeho učení
odpadl. Podobně počínají ai i nynější vůdoové
církve protestantské, kteří vičí, cokoli jejich zá
měrům se nehodí, zvláště však jasyk národní a
kdo ničí jazyk národní, ničí i. národnost, ničí
národ sám.

Pátráme-li u nás otříslivé po příčinách, kdo
poněmšil 3, sbledáme ke svému největšímu
úžasu, že to byli Husitá, kteří poplenili kraje
žírné naší vlasti, Čímž národ byl vysílen a připra
vena byla takto půda protestantům. V hách
protertanští kazatelé štvali proti zákonitému pa
novníkovi a povolali si sa krále cizince, který
ničil domácí památky. Šlechta bojovala « příčin
čistě osobních, protože viděla, že s bojů těch jí
vzejde prospěch, nikoli však z příčin náboženských.
V té příčině poukazujeme na znamenitý článek
Fr. J. Kroibera ve aborníku hist. kroužku vyda
ného družstvem „Vlasti“, bde se popisuje nevla
stenectví českých stavů nekatolických v době před
běloborské a vyvrací mínění často projevované,
jakoby nekatolíci bývali vždy velikými vlastenci.
Autor končí článek svůj, že národ český pod
vládou katolickou se zachoval, kdežto nekatolíci
Čeští zanikli beze vší stopy mezi národy nekato
lickými, nám nepřátelskými.

To dovozuje též „Čech“ v č. 32. ze dne 8.
února 1895 ve svém úvodníku, kde se praví do
slovně: „Kamkoli protestantismus vkročil ve Slo
vanstvu, všude na lid přinášel pohromy... Roz
trhání Polsky věštil prorockým blasem Skarga.“
Týs byl učený Jesuite a kazatel polského krále
Zikmuoda III, žil v I. 1536—1612, který miloval
svou vlast nade vše a proslovil upřímnou vlaste
neckou řeč u přítomnosti polských šlechticů na
sněmu polském, kterou pro její důležitost, jakož
i cbarakteristickou známku částečně sdělujeme,
abychom uvedli na pravou míra výtky naších ne
přátel, že kněžstvo katolické je nepřátelské ná
rodnosti domácí: „Není ničeho pod aluncem trva
lého, netoliko rodiny a rody, ale i království a
veliké říše klesají a upadají a národ 8 národem
na zemi se vyměňuje. Leč nio není bes příčin,
zejména vo věcech lidských, kteréž z rozumu a
svobodné vůle pocházejí. Co rozumem, cností a
pílí povutalo, nerosum, nedbalost a uičemnost
lidská hubí. Jako těla naše buď chorobami zevními
neb vnitřními amírají, tak i království mají své
domácí ohoroby, jimiž sa své berou... Proč ot
činu milovati, o její celost pečovati a pro její
sdraví všeho nasazovati nemáte? Ji milujíce, sami
sebe milujete, jí nepřejíce, sami sebe zrazujete,
nebo“ jak dáte si rady 8 úpadkem, když neshoda
mic nenese, ale vše jem rosplyluje a roslíčnými
větry rozmetá! Nadchni vás Pán Bůh velikou
láskou ku bratřím svým i všem obyvatelům ko
runy této, abyste o ně upřímně, nic sobě netoužíce,
se radili, ale jen lidský (všeobecný) prospěch měli
na zřeteli. Bože, Ssesliš vám širokou a hlubokou
lásku ku vlasti své i k nejmilejší mateři, své

nalezli na ozlaceném papiře oznámení svatby slečny
Karličky radové a při tom malé něžné psaničko,
ve kterém žádán byl, aby vedl první družičku do
kostela. ,

Pan Ptáček četl tohle poslední pozvání už
aspoň po třicaté, ale čím dále je četl, tim více
tancovala ta písmenka před jeho očima a stal se

-z nich konečně takový chaos, že pan adjunkt
neviděl nic. Nic? Ne, to bychom lhali, viděl moc.
Viděl dvě modrá šelmovsky se usmívající očka,
viděl hezoučké tvářičky a v nich malinké, co by
tak poupátečko vložil, důlečky a vedle těch důlečků
pusinečku jeko růžičku a v ní dvě řady samých
drobounkých perliček. A pan adjunkt se díval na
ten obrázek tak roztouženě, že se začervenal, až
ho pálilo, když si najednou vzpoměl; že se to
dívá na dceru svého pana chefa.

oJsem blázen'«, řekl si konečné, klada po
zvaní na stůl, aby jen tak něco řekl. A pak za
páliv si ubsslý tem překvapením doutník, počal

»přecházeti svým: kratičkým pokojíckem vždy dva
kroky v před « dva v zad, až se mu z tobo všeho
zamotala hlava a o9 polovysílen klesl na starou
rozvrzanou pohovku.

Adjunkt Poláček byl dobře znám v celém
městě. Jeho nenucené chování, jeho přirozený vtip
činily ho nezbytnou částí každé lepší zábavy
Ch.. ské. Starý, plesnivý byrokratismus nechytl
ho ještě ve své drápy a proto byl. všude tak vítán.

Od nějakého času však počínal se pan adjunkt
neobyčejně měniti. Nebyl již tak veselý a často
zastížen byl uprostřed' nejlepší zábavy jakousi
melancholií. Jeho přátelé snad by to byli uhodli,
kdyby si vzpoměli, odkdy se tato náblá změna
v chování jeho počíná. Byli by přišli k tomu, že
jest to od posledního elitního plesu, kde pan
Ptáček tančil poprvé s krásnou Miluškou radovou.

Opravdu pan adjunkt byl zamilován, ač se
potají na sebe zlobil, neboť jak mohl doufati
v néjaké šťastné ukončení svého přání, když znal
přísného pane radu. A nad to nevě.čl ani, zda-li

jeho láska jest opětována, neboť k nějakému vy
znání se nebylo ani příležitosti ani možnosti. To
sice věděl, že sličná Miluška na pozdrav jeho
děkuje tekovým bezouokým pokyvnutím a úsmé
vem, ale znamenalo to ještě něco?

Ale dnes, dnes se mu vyjasnilo. .
Tento maličký lísteček mu povídal mnoho,

tuze mnoho.. Všecky' jeho melancholické chmury
byly ty tam a pan adjunkt Ptáček by se byl dal.
do zpěvu jako ten maličký ptáčíček v jarním,
májovém vzduchu za večerního šera v tmavém
loubí, kdyby se nebyl bál, še v sopsedství zbouří
krejčova dvojčata, která uměla tak nesnesitelně a
tak dlouho řváti. . .

Nemohldlouhousnoutia ráno, kdyžsepro
bouzel, bylo mu tak sladko, že by byl se objímal
se starou almarou semou radostí, Vždyť chválil
i kvartyrské dneska kafé a to bvlo u něho, prosím,
už více než moc! Dosud toho aspoň ještě ne
učinil. ... 2. E

Práce kencelářské šly mu, jako když hraje.
Všecky »partajee dneska ho nemoňily ani dosti
vynachváliti. Byl také hotov již před jedenáctou
se všemiaktya veselesimnaruce,závíralkancelář
v úmyslu, že se musí taková věckrásné oslaviti
dopoledne nějakou láhvičkou. “

láhev dobrého vína. Neseděl u něho an:pět minut,
kdyt se přihrnuli ostatní hosti | Byli to většinou
kollegové z úřadu a známí ze společnosti. Zábava
byla bnedle v proudu. Mluvilo se o svatbě slečny
radovy a o pozvaných hostech. Přišlo ovšem i na
mládence a družičky. Pan doktor Kratina však
při tomble thematé se jaksi začal kabonit, zvláště
když slyšel, jak Práčkovi gratolují k tak sličné
družičce.

Nervosné potrhovsl svým dloubým vousem
ana holé jeho lebce zaleskly se pod náblou červení
melé kapky potu. Patrně mu to bylo tuze proti
mysli.

vlasti svatá,abymoliču svémuRastaě sloužímo a
Polský lid sachoval víru katolickou a tim

reským raským atojí vi Pel síle 16a v imposao
millionů dali. My bychommělibýti důslednějšími.
Kdo námuškodil nejvíce, na tobo snášíme váecku
svou láska a nenávidíme těch, kdo jiš ma
tisloJetorozkvětnárodapečovalia dosudpočají.

Mnozí skutečně tak činí. Velebí protestanty,
kteří nám poměměilicelé severní, západní a jišní
Čechy, velebí protestanty, kteří na nás vodili ci
sáky Švédy, kteří nám naše kraje ničili, loupili,
kteřídokoncenaši matičkaPrahuzapálilía dran
covali. Kóž přijdou k poznání!

Než ani sa dob novějších nejedná církev
protestantská lépe. Utlačuje národy i jasyk ná
rodní všemužně. Aby nám někdo nevytýkal stran
nictví, že uvádíme za doklad citáty naší strany,
poukážeme na muže z tábora protivného, jak sami

emšlejí o nynějším protestantismu. Jan Kollárbyl pravověrným protestantem, dokonce kazatelem,
a hleďme, co píše o poměrech ve vlastní církvi
ové doby. „Olrkev jest nám (Slovákům) téměř
cele vyrvaná a dána advokátům, do horších pak
rakou se nikdy dostati nemohla. Těžké bylo pa

mnobem těžší je šabličkářství v církvi.
Evanjelická církev a kněšstvo v Uhrách nalésá
se nyní v tak šalostném stavu, še každý upřímný

nad tím hlubocese rmoutiti musí.“ (Ce
stopis po Italii, v předmluvě.)

Jak jinak spívají naši roformovaní i nereformo- 
vaní o své církvi. — Za rozmlavy Jana Kollára
e kanovoíkem Karlem Bogdanem promesl tento po
zorubodné myšlenky: „ ý moudrý zákonodá
vátel na to pozorovati musí, aby se čtyř věcí ne
dotknal, předně náboženstva, podrahé řeči a ná
rodnosti, po třetí obyčejův a p> čtvrté starých
zákonův.“ Týž p. kanovník mrzel se na kudžstro
kážící lidu cizí, nesrozumitelnou řečía dovozoval:
„Bůh dal apoštolům dar rozličných jazyků, aby
každému národu v přirosené řeči evangelium zvě
stovali. Dokud se v církvi i jen jedinká bába na
chází, „kačz povinen jest slovensky učiti, těšiti,
vzdělávati.“ (Tamtéž).

To jest povinnen, avšak coš kdyš kočz nezná
jasyka lidu sobě svěřeného, jak ee to 8 prote-
stantských Slováků často děje, še jim posílají za
pastory pouhé Maďary? Maně si tu vzpomínáme
na slova významná, která pronesl Dusarov při
pouti Slováků na Velehrad r. 1863, když pořád
jen maďarští zpěváci zpívali a kázaní všude ma
ďarské bylo: „Kdeže tedy Kristus Pán povedal,
že len Slovákom nenačím ohlašovat slovo Bože ?
Alebo kdeše kedy povedal, že on Slovákov prijme,
keď nebudů znáť jeho vieru a plnit rozkazy? —
Vjeme ze slov samého spasitela, že diablova hlav
Dia snaha je vykraunif slovo Božie 20 srdca Ve=
riacích: jak hotorá to tedy služba pre něho, keď
toto slovo Božie do srdca ani len nepadá! („Vlaat“
18%, 959.). -O

Společnostdrabůr křesťanskájest rose:vána,roztrbána, protože hodila. koute Jemná, která
jednotlivé členy víšou k sobě, Kdežto katolíci snaží
se podle zásad své vírou zavésti nový, lapší po
řádek, protestanté lhostejné pohlížejí na bořící se
dílo a jsou tak vinní na rozkladu společnosti

Ale přemohl se — a náhle zajiskřív po
Ptáčkovi zrakem, vyhrkl: »Pánové, když nás tu

udělali nejlépe s kyticemi? Myslím, že je budeme
objednávati sami a jako ooehdy, objednáme je
společně?«
„© »Přoč pak nee, souhlasili ostatní, »byly
onehdy pěkné'« :
"Tedy ujednáno. U zdejšího, rozumí se,

pěti? A směl bych prosit již za částku
-© Pánové počali své obnosy sázeti. Pan Ptáček

učinil také pceunék rukou směrem ku kapse, ale
trhl rychle zpět, jakoby se spálil, Kdež pak také
měl vzíti, když táhlo již ku třicátému. /

" Doktor pozoroval toto trhnutí i ly rozpaky
a svým impertinentním způsobem ptal se, jakoby
se nic nestalo: »Neračte být snad při penězích?
Či snad neračte míti tolik při sobě!e

Pan adjunkt by mu by) dal s chutí přes ty
jeho ironicky roztažené tváře, ale pobledouv na
ostatní, zadržel se a.pak dop.jeje svoji sklínku,
odpověděl:

. Odpusťte, že se tentokráte ,nesúčastním.
Objednal jsem již sám n Dittricha v Praze.«

- T4k?« a pan doktor.zůstal jakobypolitsa
zač smím prosit? Bude to zajisté něco neoby
čejného ?« . M

Pan Ptáček pokračoval s klidem jakoby více
pro sebe: »[ kdož ví. Nějské to budel«

»A cena, cena l«
+[ nestojí to ani za řeči Tak desel, patnáct !«
Všichni zůsteli jako bleskem omráčení Deset

—=patnáct! A řekne si to tak ležerně, jalhby se
nic nedělo. * : . .

"Doktor Kratina neodpovídal, však ničeho ani
nevyzvídal dále. Uklidil sena svoji židli a ponořil
se v tiché přemyšlení a dopíjení.

O ten adjunkt! Chtěl ho.tak pěkně pokořitadalsisámí



křesťanské. To dotyrzují samy protestantské alo
se dme 10. září 1896,

o ani len nepokůsilo se o
odpor, až na jednotlivoov a jednotlivé právne
telesá, omo pomáha pilne pri zpohanštení spoloč

nosti,amovobecvsilo a v ©nemáušani
titulu a nároku slať křesťanstvom. Protestanstvo
u más v Uhrách stalo sa nástrojem politickým
k elelu nemoralnemu a vrašedinemu pre narody a
pre společenstvo, prolestanstvo v Německu stavia
eAsgir-Kirchen“ a růca „Veríme“ (zavrhoje „Věřím
v Boha“) cele otrorene pod auktoriteu universit
a ických fakult.“

oť zdroující úsudek vlastní strany: Protes
tamstvo ničí víru, kdo ničí víru, á tím ná
rodnost, protože nic nemí pak člověkusvatého,

po oesévo jest ve vleku politickýchadvokátů,H užívají církve té k dílu nemravnémua a vra
žednému, protože ubohé Slováky loupí o jejích
mateřskou teč!

Kde jsou naši mladočeští novináři, aby po
slechli tento soudvypesenýnad protestantismem?
Kde jsou maši husité, proti. svéma
biskapu brojí, když se odváží oavítiti Komen
ského pravým světlem, když vydává obrany naší
ovatováclavské víry proti protestantům, kteří do

apo pory zNěmec,od našich úblavníchne
Kekoaci této své stati přecházímekne

méně smutnému bodu v dějinách slovanských, ke

suutným následkům protestantismu v sousedníi TM
vyvrácena a zkácena byvší trvalou a száhubnon
bouří, která ji sasáhla až do nejhlubších kořenů.

Bouře OnaOju Došťastnéreformace, která v celéEvropě vad škody ohromné. A proč povstala

. bouře? Bedřichpem vyslovil peprnou pravda, vyjádřilse0 pří
činách reformace úsočně, avěak významně: „In
Deutechland war die wahre Ursache der Reforma
tion die Raublust, in Frankreich die Neuerungs
sucht in Epglanddie Weibersucht.“ Němečtíšlech
tiel toužili po stateích církevních, ve Francii se
honili po novotách a král anglický opět k vůli
tomu, že papež nechtél povoliti, aby si vzal za
manielku jinou šlechtičnu, ač ta byla překáška

manželství.
Reformace zničila též z Slovanů po

labských, poněmčila je velkou většinou. Jen pře

skrovné výběžky zachovaly ještě mízu živou avyhánějí zde onde okolo zhynulého kmene řídké
a slabounké odnože, na nicbžto vyrážejí poslední

shrnaké Mssky. Kdož ví, dlonho-li se budou ještěi. Snad tyto okrovničké odnože vezmou
sa svéco nevidět; mrazivá vichřice, jak se jistý
spisovatel obrazně vyjadřuje, zničí svěží lístky,
sničené rozptýlí vírem bouřlivým a rozptýlené
zanese do roklí věčného zapomenutí. Zdá se, že
čas ten jednou nastane. Fara za farou se poněm
čuje — u protestantů, u katolíků však nikoli. Od
sta let zůstalpočet katolickýchfar srbako-lužických
Bezměněn, a ačkoli počet katoličkých Srbů jest
pouze 12.000, tedy skoro tolik jako polovice oby
vatelstva badišinského, přece se neodnám L
Kněží katoličtí arbšti jsou vzděláni v Prase, oP E

Zatím p. Ptáček dopil a poroučelse v ducbu,
potěšen nad nenadálým vítězstvím.

JIL M
Pan adjunkt nemohl se sni svatby .dočekati.

Ačkoliv pohádku o kytici si vymyslil jen k vůli
pokoření doktorovu, přece objedaal na předvečer

" svatební kytici s Prahy v určené ceně, aby se
: nekompromitoval před ostatními, jak si řekl, Bylo
-to sice drahé to pokoření, ale konečně paa Dittrich
vždycky počká. eb t .

Svatba |- ( .
- - Popisovati ji bylo by snad sbytečno. Bohatou,

: krásnou svatbu. viděl jiš každý ve svém životě a
ne-li, tedy ji bude viděti a pak ať site prohlédne.
Ono sice jest to vždycky zejímavo i čísti, ale

' škoda papíru. Bylo to zkrátka krésné, tuze krásné,
- aspoň tak!říkalivšichniti, kteřísezCh... nahr
"nulisa svatebčenydo chrámu, jenž byl jimi skoro

- tabit, ale nejkrásnějšíprý ze všeho toho byl.Breček zrovna za snoubenci — -pan adjunkt s Mi
luškou, zakrytouskoro napoloohromnou, skvostnou

- kyticí, která voněla v celém kostele..
0, Byla te-kytice skvostná, ačkoli pan Pláček

ujišťovalsvojí- družičku, že -není ani s daleka
|taková,jakáby-gehodilatak bezouokéslečince.
PE Konečně ye svém sladkémžvatlání, vyžratlal©, co -koupi . této ice předcházelo

:Br ele olo er Kratinou.Piluška sice se pod touto pravdou zar
' aje konečně i jí bylo «sladkým,jek sepan Poáčel

nenáviděnému doktoru pomstil aslíbila: mu úplné
' odpuštění, vymiňujíc si jen za pokání-co nejvíce
- tanečků posvatební hostině: - Věděla-dobřeproč,

bylťprobáněm výtečným tanečníkem. -< <
když konečně k vůli němu odepřela doktoru Kra:

- úimovi dva tanečky sa sebou, nebyl vícev neji
stotě ohlednésvéhopostevení vsrdci aličné dce

rodní aa ně působí lépe nežli studie vměstech
německých na studenty ntské, kteří ve
Spolek mln“í shusta téměř výhradně jazykom ně
meckým, takže nasáknou úplně duchem nepřátel
ským k národa svému. ó výjimky ovšemslušno
připustiti. Obyčejně pak protestantští kazatelé,
když se stanou samostatnými, berou si za man
šelky Němky, k vůli ním pak 00 vede celý život
domácí německy, jak jinak ani není možno. Ráno
pak v neděli a ve svátek shusta jen k vůli paní

Ba pové je bohoslužba německé a pak asi kolemhodiny erbská, lid chodí do prvé, protože jest
mu to výhodnějším, má více času k pracem do
mácím, zvláště hospodyně. Je přirozené, že pan
pastor udělá své mladé manželce něco k vůli, pro
tože jest vlastně hostem v domácnosti z počátku
a host zajímá v domácnosti obyčejně první místo;
všecko řídí 6e podle něho, všecko jest ma po vůli.
Avšak jakmile se udomácní a usadí se v rodině,
přestane býti hostem, a ta se musí podrobiti do
mácímu řádu, a tobo právě není u německých
manšelek srbských pastorů, protože ony hrají stále
prim v domácnosti, a nejen v rodině, často i v celé
obci, a tak se zasadí zárodek k poněmčení celých
farností. U katolických kněží toho ovšem není,po
něvadž se néžení.
kněžského.

Jiný zlozvykjest, že německá konsistof pro
testantská dosazuje na ohroževých anebo amíše
ných místech Němce za kazatele, při tom se nic
neohlížejíc na náboženské potřeby lidu. To se ne
stano na katolických farách nikde, ani v Rakou
sku ani v Lužici, protože konsistoře katolické jsou
si vědomy svého povolání a proto dosazují za
faráře kněze znalé řeči farofků, a00 v uzavřeném
území mají právě Češi, většinou dělníci příležitost
vyzpovídati se a dáti se saopatřiti od kněze, který
jim rozumí, který ju téle národnosti.

Pamatujeme se, jak před rokem byly veliké
bojestran obsazení jisté protestantské fary srbské,
a přece byl tam dosazen Němec neznající slova
srbského. Všecka obrana proti tomu byla marna
— německá konsistoř nepovolila.

Letošního roku máme opět dva politování
hodné případy. Do Borsce byl ustanoven pastorem
jistý Schali, kovaný Němec, kterého srbská obec
uvítala nadšeně i 8 jeho manželkou, s kterou se
dal oddati ve Vratislavi. Útěchou lidu srbskému
Jest, že prý 8e-trochu naučil srbskému jazyku a

snad „slíbil“, že se mu brzo dokonale naučí.
ak páni Němci sliby své plní, jakmile jsou v te

pém hnízdečku, o tom je mnoho příkladů známo.pisovatel do lažických novin vyslovuje zbožné
přání, aby slib svůj v brace provedl. „Bůh dej,

aby vyplnil (pan pastor) tohle svoje předsevzetí
k radosti a spokojenosti osadníků ; neboť je
nom potom, bude-li úplně mocen jazyka srb
ského, může blahodárně a úspěšně pracovatí
v naší osadě a stavěti tu království Boží.“ Se
zbožným přáním jest se spokojiti osadníkům srb
ským. Katolíkům se jejich žádosti v této věci
vždy vyhoví, poněvadě jak nezná kněz jazyka

omadníů, nemůže dobře působiti, jest úplně bezevu.
Tu aspoň pan pastor slíbil, že se naučí

arbštině; hůře je v Palově, kam byl dosazen za
pastora pouhý Němec po bývalém i Jenčovi,

Uražený Kratina sliboval mu za to však
krutou pomstu. Což si však z toho pan adjuokt
dělal, co mu bylo do všech stabujících se mraků,
kdyš jemu zářilo tak jasné a pěkné sluníčko...

Od svatby starší radovic změnil se způsob
života páně Ptáčková neobyčejně. Jest-li dříve ve

| své divné melancholii vynechával dříve tak veselé
večery uprostřed přátel, nenavštěvoval jich nyní
vůbec. Nad to v kanceláři nebylo nad něho nyní
svědomitéjšího a rychlejšího úředníka. Kolikráte

| až sám pan rada podiviti se musil neobyčejné
zručnosti a důmyslnosti páně adjunktově. Vůbec
zdálo se, že se z pana Ptáčka dělá vzor řádnéhu
úředníka.

Než tento obrat nenesl jen všude sladké
ovoce. Na kmeni nového života tohoto počínaly
se ukazováti též všelijaké hořké a nepříjemné plody.
Tak oajednou, zničeho nic, Bůh ví, z jaké strany
počínaly se trousiti roztodivné pověsti a k tomu
zcela sobě odporující. Jedna tvrdila, že pan
adjunkt vybrál veliký los a za doklad náhle naby
tého jmění uváděla se luxuriesní cena za kytici
při radóvic svatbé a drubá pověsť rozhlašovala
zase, že. jest zcela na mizině, že nemá již prý ani
na sklínku piva a proto že se nyní z hanby zavírá
sám a sám v těsném pokojíku.

, Jaké následky mohou míti takové pověsti
pro veselého mládence, ukázálo se hnedle.

Zcela opuštěný pokojík páně adjunktův počal
neobyčejně oživovati. Každou chvíli, jak se pan
Ptáček ocitl doma z kanceláře, bylo na dvéře
zatukáno a když se otevřely, prošel jimi bílý aršík
pepíru s fámosním: vsúčete a za tím aršíkem
procházela celá galerie řemeslníků všech člověka
zásobujících drubů, počínaje ševcem a konče oby
čejně opět ševcem jiného odvětví »botaniky.«

A vždycky po nějeké takovéto návštěvě bý
valo na schodech slyšeti vyhrůžky a klení, někdy
po tichu, někdy hlasitě a všechny vruholí

| valy.u slova soud.

který byl výborným spisovatelem, proto hod
ten Jest ještě větět.Abychom byli Detlrnoýet
slyšme hlas samých osadníků protestantských, nad
jejichž žalobou srdce se svírá bolestía zármutkem,
že tak daleko vede zaslepenost fanatiků Němců,
kteří ani náboženských cítů obyvatelstva jinak
zbožného nešetří; hlas ten zní (Srbské Nowiny
č. 49 ze dne 7. prosince 1895 atr. 495.):

„Smutek, zármutek útroby pronikající se
mezi námi usadil! Náš boží dům jest našim srb
ským bohoslužbám uzavřen! Naše fara jest ovšem
zase obsazena, avšak mužem, který sice týchž
důchodů požívá, jako náš milovaný nebožtík pan
farář, části však práce duchovní v naší osadě vy
konávati nemůže, na které jsme my Srbové stále
měli svoje svaté právo. Nejsa srbské řeči mocen,
nemůže nám býti srbským zpovědníkem, nemůže
nám svatého slova bošího srbsky kázati, nemůže
nám přinésti poslední útěchu před smrtí, nemůže
připravovati srbsky ke zpovědi, nic nám nemůže
srbsky říci! Hluboce zarmoucení pohlížíme vzhůru
ke svému milému domu božímu, který stavěli naši
srbětí předkové, ve kterém se od počátku po
všecka etolelí srbsky kázalo, do kterého jsme
stále tak rádi chvátali, když nás jeho zvony zvaly
na srbskou bohoslužbu. To je všecko nyní pryč,
jest nám Srbům odňato! Naše vrchnost, která
sama nepotřebuje srbské bohoslužby, vypsala naši
osiřelou faru tak, že bylo zjevně viděti, že neví
o potřebě srbského kazatele u nás. Z útrpoosti
hlásil se k nám srbský duchovní, který zastává
podobné místo v osadě mnohem větší s velikým
úspěchem. Avšak tomu naše vrchnost vrátila hned
všecky dokumenty, že ho nechce za našeho du
chovního. Pak tvrdili, že žádný srbský duchovní
k nám nežádal, a že místo to se nutně musí ob
saditi kandidátem německým, jako by řekli, že
jsme Srbové tu již zahrabání a že netřeba se
na nás již ohlížeti... Misionáři, kteří chtějí
v Indii hlásati pohanům slovo boží, musejí se nej
dříve jejich řeči naučiti. My křesťanstí Srbové ne
máme tedy menšího práva....“ Za celé 2 měsíce
nebylo tu srbské bohoslužby, apouze jednou byli
volání k stolu Páně, a to ne ve svátek, nýbrž ve
všední den. kdy nemůže mnoho lidí pro polní
práce přijíti do kostela.

Toťmalá ukázka důkazův, jak protestantismus
Jest nepřátelským slovanským národnostem, ať je
v zemi kterékoli. Naopak církev katolická hájí
neustále všude zájmů národních, protože není ne
přítelkyní národů a jich národnosti. Proto pánové

uďte pěkně z ticha, abychom
Vám nepodali zase jiných nevývratných důkazů,

jn jest protestantismus národním a církev katoická nikoli.

(7 to právě opáčně, než jak naši nepřátelétyrd

Co týden dal.
Sněm království českého měl první schůzi

po novém roce dne 7. t. m. Ve schůzi té odpo
věděl nejprve místodržitel br. Thun česky mna
mladočeskou interpelaci o upravení Labe a Vitavy.
Miístodržitel ujistil, že sám se vynasnaží, aby
příslušný projekt byl oo nejrychleji proveden, a.
že vláda souhlasí s upravením tím, když k nákladu

Pana Ptáčka z počátku tato honba zajímala
a bavila, konečně měl těchto příjemných návštěv
dosti a zamkl dvéře.

Tím však, že zamkl vlastní dvéře, otevřel
nedočkavým a zuřivým věřitelům dvéře k soudu.

A co jiného zbývalo ubohým těmto než
žalovati člověka, který kupuje sice kytice jako
kola za desítky a pětky a za mizerné boty ne
chce platit, nebo který je zcela pryč s penězi a
nevzpomene si, aby aspoň ze zbytku platil, co

dlužen.
Žalovati, stalo se heslem v celém Ch... ském

Ptáčkové věřitelstvu. Pan adjunkt zatím tonul
v blahu své lásky. Do stinných cestiček parku,
kde vídával nyní slečnu Milušku, nedoletlo ničeho
z těchto ošemetných úkladů. Než všechno musí
míti svůj konec a proto měla i výprava proti
panu Ptáčkovi.

Jednoho dne, když vycházel pan Ptáček
z kanceláře, setkal se na chodbě s panem radou,
který ho přeměřil přísným zrakem a pak zabru
čel: »Navštivte mne, pane Ptáček, ješté dnesl«

Panu adjunktovi se nějak zatočila pod po
hledem psna rady blava, ale vzpamatovav se,
uklonil se: »K službám, pane radole

Doma upravil svoji toilletu a ajce navlekl
se do černého, neboť, jak si fekl, člověk neví, co
ho potkati má a může a vydal se k panu radovi.
Když odkládal v předsíni svrcbník, otevřely se
lehce dvéře postranní a slečna Miluška vystrčila
blavičku. Pan sdjunkt chtěl tu hlavičku na přiví
tanou políbiti, ale pleskoutí maličké ručky mu
v tom zabránilo. Slyšel jenom šeptnutí: »Tati
jest strašné rozlobený. A to pro tu svatební ky
tici. Ale nebál se, já ho nedámla —— ©

Za takovýto posilující slib by byl pan adjuakt s chutí Milušku zlíbal podruhé, ale nebylo
k tomu času, neboť v přijímacím pokoji ozvalo
se zakašlání páně radovo a dvéře již ac otevřely



19,960.000 zl. přispěje král. české nejméně 508
ocenty. Poslanci mladočeští při této odpovědi
li přítomní. Na to byly v prvním čtení vyřízeny
sné zprávy, jež odkázány výborům. Zemský

výbor podal správu o setmském rozpočta na letošní
rok; rozpočet vykazuje schodek 15,459.934 zl.,
jenž hraditi se má 39 proc.přirážkou a zemskou
půjékou 3 milionů zl. Veschůzi konané ve čtvrtek,
dne 9. t. m. byly provedeny volby do jednotlivých
komisí sněmovních a zahájeno jednání o zemském
rozpočtu. - -=

Říšská rada zahájí svou činnosť opětně dne
11. února. Mimo slíbenou volební opravu vzbudí
větší zájem zejména předloha o upravení plátů
úřednických a předloha © penaích vdor po úřed
nicích. Při upravení úřednických platů má býti
blavní zřetel vzat ko třem nejnižším třídám hod
mestním, jimž mají se platy značně zvýšiti; dosa
vadní soustava kvinkvenálek má se zrušiti.

Ústřední spolek křesťansko-seciální. V neděli
byla ve Vídní schůze křesťanských socialních děl
míkův, jíž se súčastnilo na 250 zástupcův ze všech
zemí rakouských. Přítomni byli též dr, Lueger a
princ Liechteastein. P. Stojalowski zastupoval
dělnictvo haličské. Bylo usnesono, aby byl založen
říšský spolek ústřední, jehožto správa by řídila

pana postap všeho křesťanskéhodělnictva.Návrh yl přijat a zvolen i výbor.
aďaři a Slováci. Téchto dní bylo zastaveno

maďarské trestní vyšetřování 8 celou řadou slo
venských vlastencův, kteří m+ďarskou policií a
trestaím soudem maďarským byli stíháni proto
jen, že — aspívalislovenské písně a — nosí ko
šile s i výšivkami. Stíbáno bylo 21 Slo
vákův a obžaloba zněla na — zločin pobuřování.
Výslovné poznamenáváme, že písně byly naprosto
nepolitické, což vysvítá i z důvodů, jimis výrok
báňskobystřického trestního soudu jest odůrodačn
a jenž oraví: „Ačkoliv policejním a trestním vy
šetřováním se zjistilo, že obžalovaní u příležitosti
zábavy v Březně dne 28. října 1895. po ochotni
ckém divadelním představení zpívali slovenské
plamě, řečnili slovensky a pronesli slovenské pří
piky — přece, poněvadž jejich chování při té
sbůzce nebylo takého druhu, že by tvořilo po
vahu zažalovaného skutku a v jejich jednání není

kr národnostníhopobďfování,trestní vyšemasilo býti proti mim zastaveno.“
Francie. Z Paříže telegrafuje se, že proces

pesameký bade obšoven. Z přímého rozkazu mi

„pástra spravedlnosti uchopil se té věci vybetřající„s00do6 vu, zejména proti poslancům, kte
vjakámkoliv bu přijímali peníza z panam
ských kas. U likvidátora panamské společnosti,
Imberta, vykomáma domovní prohlídka a zabaveny
listisy, ze kterých je patrno podplácení politických
sob. Záležitost Artotovavydání přijde 11. ledna
smovu před soad. 

rangvaal. Republika, o které se nyní tak
mnobo mluví,neso vlastně úředně jméno „Jiho
africká republika“ a sice od r. 1884. Země tato
sahá od řeky Vaslu na jihu až přesjižní obratník
odtamtad na sever ležící. S ní hraničí na západě
a soveru britské Bečuánsko, na východě osady

ké a Svamako, na jihu t. zv. Nová re
pablika, Natal a Oraážsko. Tranevaal měří 3597
čtrer. mil, s připojenou Novou republikou 6641
čtrer. mil. Obyvatelstro skládá se z praobyvatelů

-—a,, -0

„8 chvěním vkročil pan Ptáček do vnitř.
Miluška měla pravdu! Pan rada byl tuze

rozlobea. Pokynul mléky panu adjunktu, aby se
„posadil s vak před néj položil svazek aktů. »Co

pak to?e myslil si pan Ptáček, dívaje se udivené
Ba akte i na pena radu.

" sNo čtětele zahřměl naň tento.
Paa adjunkt rozbalil akta. Samá žaloba a

„všecky proti němu. Počalo mu býti úzko.
| sTo je hezké, coPe začal znova pan rada,

-sa k tomu ještě tohle '«
Pan Ptáček myslil, že se hanbou propadne,

"neboť pan rada rozvinul před ním účet a žalobu
pro nesaplacenou kytici svatební.
- V tomokamžiku pobnula se portiéra, která
vedle do vedlejšího pokoje a jasný úsměv zazářil

: proti sklíčenému panu adjunktovi.
sTsk co tomu říkáte, vy nešťastníče?« a

"pam.rada zadíval se naň, jakoby ho chtěl pro
ti ovým zrakem.

Pan Ptáček neviděl však tento hrozivý po
bjed, on viděl jen bílou ručku, jak mu kyne

„a v tom okamžiku nabyl svojí staré duchapří

sNo mluvte přece, co tomu říkáte?«
- „sSlovutný a velovážený pane rado, že prosím

. © sučku slečny Milušky1«
".. Peg rada zrovna uskočil zpět. Jeho zlostný

pobled nabyl výrazu překvapení. Ale než-li mohl
Bůce vypověděti, chytly jej za krk dvě měkké

, ručky a Ústa zabražena mu dlouhým polibkem.
Při tom drženy mu dele ruce jako v kleštích a
a každou sypáno mu bylo plno políbení.

Uměli si ho ti dva dobře osedlati, že se
nedovedl vymknouti. Co mu zbývalo, aby se
dostal z toboto blabého zajetí, než siíbiti všecko,

"co chtěli. Pin překvapení tím vším, ptsl se jenom
" 8 pohledem na šťtastného pana adjunkta: »No a

co s tou kyticí?
vl tu zaplatí tali, že Adolfe?«

jim

Kafrů, (as 300.000 duší), dále holandských boerů
(čti bár, tolik oo sedlák) v počtu as 80.000 daší
a nových obyvatelů, pomejvíce Angličanáv a Ho
noveránů, jichž počet 3e neustále mooží. Založena
byla republika boery kolem r. 1848, kdyš vláda
saglická zapověděla otrootví, zedavší osadníkům
oábrady. Tito učinili vpád na sever a dobře
ozbrojení dobyli zemi na Kafrecb, nžívajíce při
tom s dobrým výsledkem vozových hradeb, často
porižili nahé divochy-deset- idvaoetkráte silnější.
Anglie z -počátku novou republiku uznávala, ale
v roce 1877 použila zhoaubného kaferského vpádu,
aby pod záminkou ochrašy kfesfanů, kteří ochrany
té neládali, voutila boerům svoa vládu. -Ve ska
tečnosti vedlo ji k toma přání zameziti stavba

dráhy přes som „Portagalaké k moři, čímš bydosavadní oboa monopol Aagličanů byl vzal
za ové. Ve váloe proto vzniklé utrpělo vojaka
anglické více těžkých porážek a Angličané museli
se spokojiti, že každá smlouva Tranovaalu s jinými
osadami podrobena jest jejich stvrzení. Když nově
povatalé republiky Stella a Goschbenvstoupily pod
ochranu Trausraala, musela tato smlouva býti
zrušena dle vůle Aoglie. Současná problásila Angiie
svěj protektorát nad zemímezi Transvaalem a němec
kými osadami na západním pobřeží, čímž Trans
vaal zbaven možnosti rozšířiti se ku mořskému
břehu. — Rychlé vítězství baerů spůsobilo v Africe
utišení a zo všech stran ujišťuje se, nebo vyslo
vuje so, že mír ua dále bade zachován. Tuto Ba
déji zejména tóéávyslovil anglický ministr kolonií
Chamberlain vůči depataci jihoafrických obchod
níků. Po takovém výpraska, jaký Angličané do
stali, jest ovšem nejlépe doufati. že už jest po
bouřce. Chamberlain přečetl deputaci dapoši, z níš

pohání na jevo, že Krůger nehodlá Jobanoesburgobtéžovati. Vláda aoulická doufá, že přátelská rada,
kterou dala vládě transvaalské, pohoe telo věno
vati steskům cizinců pozornost. Krfgerovo umír
něné chování naději tuto posilňuje, Anglie bade

vně otáti na smlouvách z r. 1884 vo všech
jejich bodech. V Berlíné sestoupil se výbor ném.
koloniální společnosti pod předsednictvím vévody
Jana Albrechta z Maklenburku a zahájil abírku
na prospěch ranéných boerů a rodin třeb, kteří
v bitvě padli.

Všelioos.
Abychom určiti mohli náklad čísci

dalších, prosíme zdvořileza brzké zaslání před
platného a vyrovnání nedoplatků za loňský rok.

Pro české menšiny. Klabe poslanců srobo
domyslných podal matiční učitel J. V. Šťastný ve
Zuojmě tyto návrhy na pomoc národním menšinám
vkrji poněmčeném:1. Zřízenístálýchvůdců pro
nár. menáiny — (nejlépe obratní právníci), kteří by
založili své kanceláře v místech nejohroženějších.
Naši advokáti — boháči mohou kancelář | zajisté
vtěchto nejdůležitájších már.posicích otevříti; při
nesou národu oběť v tom poměra, jak ji přináší tea

kanceláře stížností z území poněměeného“ v
kamí by vůvliké útisky a týrání lidm našeho v úsomí
poněmčeném byly ihned oznámeny. 3. Loplí, vytrva
lejší, odbodlanější domáhásí se veřejných českých

uspořilo nákladu „Ústřední Matici školské* ješ by
podporasvoutímna vícomíst mohlaobrátiti.Zmí
nění vůdcové menšin jakožto dobří právníci mohou
nejlépe překážeti všem možným nezákoanestem při
zařizování českých škol veřejných. 4. Zřízení poboó
ních závodů v místechnárodoostně nejohroženějších,
do nichž přijímání by byli všichai čeští dálníci
z práce propuštění po prohlášení se k své národ
nosti. Tím by se četné rodiny — pravé to zásobárny
Českých škol dětmi — v místech těchto udržely. 6.
Zavítáníposlancůmezilidv území ponémčeném
poučování a povsbuzování
Nechť se vábec přemýšlí,
v území ponáměsnémrychle, vydalněa

Z tábora socialistiského.
dělnictvo 200. demokratické ©
carská soc. demokracie svůj
(32.—23. pros.), uherské
mnobých vládních překáškách
rakouský odbor oburniský (36.
Vo švýcarské sec.
marxistům, otoapeacům
V Pošti pak
osobalmi | věcnými
ofleno. Švý jenů soelalisti
Gachwinda z Oberwytu,
v tom smysla, aby se
900.-demokratického : výsek
roby. 8 tím p em že socialisté ve

ničebo nedocilí. Šrýcarský vosbovanhrosí
státních, protože potřebují maobo zbytečného
nictva, které jest vědy nobezpoším nejen pro
ale i pro svobodu občanskée. Proto s
programem takovým, jaký stanoven
říšskou stranu vGothě, ve Švýcarskuse zjčsho Dodo
cílí. Švýcarský lid snese jen postátnéní
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snad i prohlášení půdy za všeobecný majetek:
ale nic více. V tom směru al se tady program
aby strana mohla získávati stoupence | mezi venkov
skýmlidem.Aajsadnanávrhpřistoupila
boru strany revisl programu. — Teatyž boj,

ji

nemohli rozlažtiti němečtí socisilsté vo <Vratislaví
losí, rozleštěn ve Švýcarska bravě: zménou pro
grama. V eboapřípadech jednalose osedláky, ivý
earští socialisté we přispůsobili. sedlákům, němečtí
řekli: „budeme čekat, až sedlák bade botov se svým
jměním, aš klesne mozi proletáře, pak přijde sám.“

Nejrozšířenější na světě jest amo
rický denník „The World“ (Svět), ktorý dennětiskne
se v-pál-miliona-ezemplářích. Na nedělní číslo spo
třelyjs se 3706 metrických osatů papíru. Rozestřez
apkryl-by papír ten 3400 čtvar. kilometrů, Barvy
spotřebuje se 5000 metrických centů | Iaserátů měl
časopis. ten za půl leta 486.004. ——
> Páté přes dováté Radikální „Hořiskýlist“-=

v Praze jako týdenník. — Spisovatel Frašt. Herites
vstoupí prý do redakce „Národní Politiky.“ — 06
stovatel E. St. Vráz odpluje 18. ledna ze San Fram
ciska do Japonska. — | Holeb, redaktor časopise
„Omladina“ v Ústí n. L. byl zatčen pro velezráde.—
Hlavní výhru národopisné výstavy obdržel A. Kadečka,
pekařvLab.Týnicí.— VZadrazemřelvůdcechor
vatskéstraay v Dalmacií,dr. M.Klaič.

Kyselé okurky.
V dodé plesů.

tato.TH

Lprtpěprětě
k

povýšen rozhodnutím Jeho Biskopské Milosti na
děkanský, fara tamodjší na děkanství a dp. farář
Karel Cholesoky,jmenovén prvoděkanem; p. né.
Petrák, opiritaal b. kočžského somináft, obdržel
Espocitorcem| canon.; p. Jem Vemšk, katecheta

o Žamberkuap. Frané. Pour, vicerektor>katského semináře obdrželi farní je. U vylí
sení kanoaickégenerálníSka veŽamberku vy
sloren dík a uzaání Jeho Biskupské Milosti, panu
Osharu Panishovi, majiteli panství a patronu, p.
© k. dvornímu rudovi prof. dr. Bid. Albortesi,p.
c k. zemskému radow a okresnímu soudej Thevd.
Jetimařevé,p. E. Fyringevi, patronátnímu kogmi

saři p E. lovy,A+ i a PPamarkevá fidicímu učiteli,a řediteli kůru ©

Národní Beseda. Jako v obou uplynulých
Jedech, talé i letos. pořádají místní odbory Ustř.
Matice.šk.v Hradci Královéspolečné»Národní

Besedu"“,a to vsobotu dne 8. únoraI. r Aš

přitel Matičkynejen z

snujme.zajistétaké letos první. místomezi všemi
zábemacní,jak: « nynější době masopustní poňá

k8
(, ustanovenobyla, vybírati pří

nyak po svátcích vánočních, nač doros
u výber.véecky.p. t. pány přísoivceU. M.

uctivá Bpesorniti, aby se předešlovabšéma,
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Následkem loňských šivelnich pohrom
podal posl. Formánek ve schůzi českého sněmu
se dne 7. t. m. petice zs povelení zemské pod
pory jmenem obcí Nedělišť a Rozběříc.

K eostátnění severozápadní dráhy. Co se
vleče, ovšemneuteče, sle kdy se to konečně do
vleče k dobrému kooc:? Vyjednávání s drahou
severozápadní bude pomalu jit nekonečaým. Jak
známo, vyjednávalo se v té věci již 23 vlády ko
aliční, ale pádem vlády zase vše se zbatilo. Ny
nější ministr obchodu Glanz konečně čocílil se
správou dráhy dobodnutí, ale jaké? ©Podívejme
se na to zblízka. Traté severozápadní dráhy se
stávají vlastně ze tří různých skupin, z vlastní
„dráby severo-západní, z dráhy jibo-severooěmecké
-spojovací a z aráby polábské, První dvě skupioy
mají státní záruku, dráha polabská nikoli. Stát
má nyní vyvlastniti všecky tři skupiny a dle kupní
smlouvy měl by akcionářům dáti více, než co
-dosud jim dráha vynášele. Akcionáři severozá
padní dráby dostali by dle emlouvy roční rentu
13 sl.. ale za posledních pět let dostali x vý

nosu dráhy průměrně 10 al. 30 kr, v nej
příznivějším roce 1s sl. Stát by tedy měl akcio

„nářům dáti o 1 zl. ročně více, než co dosud ob
drželi v roce nejvýnosnějším! Až do r. 1906.
snad by akcionářům dle zvláštního ustanovení
smlouvy připadlo nejméně 11 zl. 75 kr., ale kdy
by se před touto dobou provedla konverse prio
fit, hned by“se zvýšily jejich příjmy, od r. 1906.
"měli by pevné r2 zl. ročně, Dalo by se jim tedy
více, než co měli kdykoli dosud a sice proto, še
severozápadní dráha sc nemá ve smyslu koncese

"sestátniti, k čemuž je stát oprávněn, nýbrž pouze
2 volaé ruky koupiti. Stát tedy vlastně jen o něco
vyjednává, co by si beze všeho mohl vzíti za
levnou cenu! Akciooáři jiho-severoněmecké spo
jovací dráhy měli by dle smlouvy *dostati roční
rentu 9 zl. 30 kr., tedy zase více, než moobo-li
dosud obaášela jejich dividenda; mimo to má
jh stát sleviti 40 milionů, jež dle poměru záruky
státu dlubují. Akcionáři dráhy polabské mají do
stati roční rentu 13 zl., kdežto jejich dividenda
obnášela průměrně 15 sl 40 kr. ročně — tedy
zese beský dérek| Als to ještě není všecko. Od
roku 1900. podléhala by dráha polabská dani
3 příjmů. kdežto dosud je nepoplatnou, | Násled

-kem sestátnéní dostali by však akcionáři státní
-ebbligace nepodléhající dani a tak by se stalo tr
-valýzm jejich osvobosení od dané, jež by jinak
skončilo ve čtyřech letech. Když se všecka do
hremady spočítá, znamenalo by takovéto sestát
ění severozápadnídráhy tolik, že stát dá její
akciooářom dar 50 až 60 milionů sl.!!
Od pověstného jednání ©Črahou severní nestalo
„se mic

hle a todle býti na říšské radě schválena? Nesmí!
Bode povinností především českých poslanců, aby
ukázali, že takové presenty nemejí a nemobou se
-dárati akcionářům severozápadních tratí Taus
sigových.

Dráha Hradse Králové-Holice. Zemaká že
Jezniční rada jednala dne 6. t. m. o programu
akceselezniční, tá má býti letošnímu sněmu

do n záležitostimístnídráhyHradecKr.Holice u se v programu, že zajištění zájemni
kých příspěvkůstalo se dosud veformě velmi

2 kat. Počátkem letoš
ního roku, dne 1. Jedna jile jednota valnou
schůzínovýoprávnírok za Četné účasti členů.

„Předseda dp. Fr. Bari v zahajovací teči povzbuděl členy ku svo práci spolkové, pomkázav
zjevu, že spolek přes všecku nepřízeň

pokračuje ve | svém |rosvoji

čteny byly správy funkcionářů, z nichž uvádíme
(tt0 dáta. Členů koncemroku bylo gr. Kaihovna
čitá 330 svazků a těší se stálé oblibě. nášek
bylo 17, zábavných podniků bylo jn. Členové

vacvičíse v h ave zpěvo. Účetnísprá
vykazuje příjem S98 sl 55 kr. .
-vydání. Foodna spolkovýdům városti letos bo
1882 al. 78 kr. Při volbě nového výboru svolení

byli: pp. Polák st, Polák ml. Svoboda st Bou
ha), Svaták, Jakubský, Láb, Čermák, Lej
20k,Zajíca Učessaý.N > r
Jak, Marek, Straad a Poláček.— p ©
„počal úředovati nový výbor vzdáa bvj
dík výboru odstupujícíme a"rlena byla výle

l, due 6.4. m. seměsl o 4.:
choroběMUDr.Anť Urner,bkr.

(. Zesaulý, jenž dosáhl teprve 28. rok
ve svém okolí oblíbenpro ovoumi

ivé, znalecké plnění s povolání.
posůstetky sosnuléhobyly ve středa,

3. hod.odp.sn "bujnéčes okonněkra po:

zů?
e

T
imo

chovány na hřbitově ponchovském. — Na štědrý den
semřel v ústavu choromyslných v Praze František
Bauer, denatý atrojník na Pražském Přadměstí.Smrt
mu byla brakoa vysvoboditelkou s kratých útrap.

+

Pro křivon přísahu. Pro rod Křídlův a ctěné
jeho příbuzenstvo bude třeba v listech hradeckých
vyhraditi zvláštní rubrika, Čila rodina tato má neu
stále se soudy co činiti. Domovská obec jejich má
asi pramalé radosti ze avých příslušníků. Když ne
jsou doma, tak v hradecké věznici zcela určitě. V pon
dělí, dne 30. prosince při hlavním přelíčení s Josefom
KřHdlem z | Nedělišt pro zločin | krádeže, ujal
se vřele nastávající svat Křídlůr, Josef Kadeřávek
při svědeckém výslechu bratra savé milé Anny
Křídlové. Dosvědčoval ochotně, že byl Křídlo o Du
šičkách u svých rodičů na Poúchově aže viděl černý
oděv na Křídlovi. V témž smyslu vypovídal J. Kokrda,
příbuzný taktéž Křídlův. Vše bylo ale druhými svěd
ky vyvráceno a jejich tvrzení okázalo se býti lživé a
liché. K žádosti p. státního zástupce byli oba vzorní
svědci hned při líčení zatčení a do věznice za mříže
dodáni. Nyní sedi ve vazbě vyšetřovací pro zločin
podvodu spáchaného křivou přísahou.

Nepoctivý poštovní posel. AntonínZadrobílek,
podařený poštovní posel z Lobřenic postaven bude
v únoru před soud porotní pro krádež, ježto způsobil
poštovnímu úřadu, o čemžjsme se svého času obšírně
zmínili, škodu, která daleko přesahuje přes 390 zl. a
dosud nenahrazena jest. K líčení hlavnímu předvoláno
31 svědků. Na pány porotce tudíž čekají v nejbližším
období parné dny.

Rozšíření labského mostu. K naší zprávě
v předešlém našem čísle uvedené stran rozšíření ka
menného mostu labského, sděluje se nám, že již před
rokem podány jsou žádosti městem Hradcem Králové
a obcí Pražské Předměstí ku mistodržitelství za od
stranění jednotlivých pilířů mostních arozšíření mostu
na zbylých. Vyřísení však v té záležitosti, která má
velký význam pro Časté povodně, jež okolí zdejší
vády snačně ohrožují, dosud nedošlo. Jest tedy v záj
mu jmenovaných obcí, aby v čas na místech přísluš

ných se o nápravu.Pes přišel, husa je pryč. Jaká radost, když pře
krapí ženuška mužíčka svého při svátečním obědé do
zlata upečenou, delší čas v domácnosti pečlivě kr

"menou husičkou. Věak jaký žal zachvátí erdce obou,
kdy nestoudný dlouhoprsták vzácného ptáka kapito
linakého před svátky vypálí. Tak stalo se panu X.,
státnímu úředníku z Iiradce Králové na Pražském
Předměstí bydlícímu. A aby zbaven byl docela stráv
níků, ukraden mu malý psík. Psfk však není husa,
aby rychle zmizel v útrobách žaladka slodějova a
tak nalezen v brsku u mladistvého zloděje inka
ve Farářetví. Psík byl vrácen, po huse však dosud
ani potuchy, zloděj si bez toho již jen pochutnává na
vonném sádie. Sluší podotknouti, že v žádné obci kol
Hradce nebylo tolik četných a drzých krádeží spá

dáno v posledním čase, jako na Pražském Předměstí.stvo 6 žije stále rozrušeno v obavě, aby
mebylo vykradeno. U jistého veleváženého občana mají

i krmníka na noc docela v kuchyni, ze strachu,
y ošemetný zlodéj nepochutnal si na něm. Chlapík

je slušně zkrmen. Jest třeba tu zostřiti dohled na
potulající se sběř, která v hejnech táhne nyní od
měste k městu, kradouc kde co může. Ostatně z ně
kterých krádeží zde spáchaných lze souditi, že chma
ták nebude dalekood obce.

Syříště. Těchto dnů obdržel zdejší advokát p.
dr. J. Baše, známý z obsáhlého přelíčenís Diveckými,
soudní dekret, kterým ustanoven za obhájce Ant. Sy
řiště. To stalo se ku výslovné žádosti obžalovaného.
Podobá se, že nejen účast obecenstva bude značná,
alei levice obžalovaných hustěji 'obsazena. Před
chůdce Syříštův Karel Šule měl již různé zápletky
s dodavateli řepy pro špatné vážení, Případy některé
vyrovnány cestou smírnou. Před svátky vánočními
byl vyslýchán k. Šulc v Praze, kde se nyní zdráuje

ž kde po dlouhém hledání konečně vypátrán byl.alc, poslední čas svého pobytu zde, pokládán byl
všeobecné sa alabomyslného, ale při výslechu konsta
toráno, še zcela jasně a určitě na kladené mu otázky
odpovídal. Do choulostivé této historie vpleten ipan
Jelínek, účetní cukrovaru, který prý se měl dopustiti
jskéhos přečinu tím, že sváděl Josefa Jareše a Fran
tiška Čojku,kdys tito obesláni byli k soudu, by na
Syříště ničeho neříkali. Ubviňovati někoho jest snadné,
leč dokazovati bývá s obtížemi spojeno. Vyšetřová
ním ve věcí té jiš konaným dozví se co nejdříve ve
řejnost pravdy a odhalení machinac na váze cukro
varské bude v každém ohledu zajímavým. Veledůle
ditým by bylozvěděti,čí majetkem jest falešné
sávadí, jehož k šidbě Syřiště poušívali
. Neštěstí. Na nový rok sklouzls manželka vá
šeného rolníka p. Josefu Jlolečka a člena obecního
sastupitelství na Pražském Předměstí, vracejíc se
z Hradce domů, tak nešťastně, že podrobena musila

8 rodinou p.Holečkovou pociťuje každý soustrast.
Penčzokas ma žebrotě. Mnohokráte trostaný

čsokas Josef Sedláček, tkadlec s Vrchovin byl sat
četníkem v Dolní Rudechové při toulce a žebrotě.

„Pi satknutí odhodil od scbe stříbrné hodinky. Ježto
Sedláček podobných věci u sebe ve zvyku nemá no

" Ohmé. Dme 6. t. m. na svátek Zjevení Páně

© půl osmé hodině večer vypukl oheň ve V. Zeenicíve patřící mistru kovářskému p. K. Safářovi,

obarvení a přístavbu. Štěstí veliké pro celý hořejší
konec obce jesenické,že doškové y pokryty byl

„aa severní straně anéhem, a že místní hasičský epolek
k prací obmezil

oheň jem na hořící stavení p. Šafáře. Mimo spolek do
dostavil se k ohni se s jem hasičský spolek

s Skalice, Říkova a Sluvětína, ale jen skalický

ek osvíhu adice “ pracoval ne uhašení doho, vadí nebezpečí pro vedlejší
bedovy bylo edstranémo. Oheň povstal Pohovrěnaím
petrolejové lampičkyv lucerně v „přistodolku“, a něhoš
chtěla maafelka -po Nafáře přinésti do chléva otep

slámy. Jedenáctiletá dceruška Anna Šafářovu, která
chtěla obeň hned v zárodku uhasiti tím, še se na ho

Hicí petrolej vrhla, nebezpečně popálila se v obličejina rukou a na nohách. Oheň šířil se s takovaa rych
lostí, že četná rodina Šafářova sotva holý život za
chránila. Na pět postelí peřin, téměř všecko šatstvo,
prádlo, drůbež a jedno tele padly za oběť dravým
plamenům. — V pondělí dne 0. prosince o 6. hodině
večer chytl a se všemi hospodářskými stavbami úplně
vyhořel mlýn pana Frant. Sedivky v Dubenci u Ja
roměře. K požárudostavily se hasičské sbory: Du
benecký a Hřibojedský,avšak dosti tuhý mráz práce
ochranné valně ochromoval. Mlýn byl pojištěn.

Kradi doma iv Prusku. Fr. Cáp, čeledín bez

služby, navštiv Před svátky vánočními své rodiště,obec Horovou u NovéhoMěsta n. M., a ukradl tam

jmuty, nes místě hned patřičně vyplacen a puštěn.
Když ho domovská obec tak nevděčně přivítala, odešel
si „sapytlačit“ do Pruska. (O novém roce přišel do
Levina a poctil návštěvou svou bývalého hospodáře.
Zastal doma pouze starou babičku; ostatní byli v ko
atele. Ta odešlu pro něco do sklepa; za ní přikradl
se tiše Čáp, a tam ji zavřel. Spěchal do světnice,
vloupal se do stolku a ukradl tam 150 marek. S lupem

spěchal do Čech. Četnictvomu je na stopě. Ustrašenou
babičku pustili ze sklepa domácí teprve, když přišli
z kostela.

Divná otcovská láska. Jistý lakomý občan
v obci H.měl vneděli kobědu maso. Když hospodyně
maso na stůl postavila a děti toužebně čekaly na
svůj podíl, tu pravil otec: „Děti, vy nemusíte míti
maso, dám vám pokrejcaru, můžete s: za toněco kou
piti; jezte jen brambory !“ — Děti přijaly peníz a
daly se do bramborů. Poobědě byl tatík v libé ná
ladě a vzpomněl si na peníze dané dětem. Pravil:
„Děti,vy byste mohly ty peníze ztratiti, dejte je sem,
já je schovám'“ — Penfze dětem odejmnl a tak děti
přišly o maso i o krejcary.

Odsouzen. Ku odvolání p. Emanuela Marhy,
bývalého majitele krejčovského velesávodu zde, po
tvrdil nejvyšší správní dvůr rozsudek zdejšího kraj
ského soudu, kterým byl pro zaviněný úpadek odsou
zen; bylo mu proto trest nastoupit.

Řerní kontrolor odseuzom. Bývalýc. k. berní
kontrolor Ludvík Schmid z Nechanic byl dne 4. t.
m. postavenpřed zdejší čtyřčlený soud, aby se zod
povídal z přečinu zaviněného úpadku, zneužití moci

účední atd. Obriněného hájil pan JUDr. Jan Heller.ástečně byl z obžaloby tén, však zneušití
moci úřední odsouzen na gobušesti týdnů do vězesí.

Kdo střeží cisí, fPichásí© svě. Pravdivost
tohoto starého českého pořekadla uznána byla v minu

býc dnech jistým policejním strážníkem v nejbližšímokolí našeho města, když jednoho krásného rána vrátiv
ne ze své obokůsky domů, shledal, že plášť, který
nechal doma, je pryč.Na tom však nebylo dosti; pro
hlíšeje další své úřetví seznal, že jeho dvě hosy
a krmníka, jež měly zamedlouho přispěti svou chutnou
pečínkou k několika skvostným obědům, též senadobro
seschly. Rozumíse, že husy snad nesebraly si nacestu
plášť svého pána a neodešly; prav ně byle,
že přišel člověk slý a vše to pros l, coš Bo
potvrdilo drahého dne,když plášť nalesen byl u Farář
ství pohozený. Kobo nedopálila by tato nejvyšší dragst
zloděje, když samému ramenu osti, u
dnem i nocí nad majetkem cisím, e někdo rukáv.
Dotyčný zloděj patřil zajisté do třídy syčáckých humo
ristů, jemuš nejednalo se v tomto případě tak o to,
aby z krádeže stnul, jako spíše o to, aby stráž
níkovi dokázal, že i přesjeho ostražitosť věnovanou
cisímu majetku, dovede ukrásti i jemu samému

Nepoctirý krámský. V usenářském závodě.p.
Hatly v ké ulici, kde svěřenojest vodení

obyčejně některému z dělníků, br ledním čAsemusenářský pomocník Jan Evan s Unhoště u Kladna, .
který delším pobytem na jednom místě uvykl sitak,
že si v duchu představoval krám tento za svůj a
často vstrčil čásť penězza zboží stržených do kapsy
na místě do zásuvky, odkud odváděly se pánovi. Ale
tak dlouho se chodí se džbánkem pro voda, až se
ucho utrhne. Pánovi ovšem zdála se menší tržba po
někud podezřelou, ale nemohl vinit dělníka ze spto
nevěření, dokud neměl pro to důkazů; proto dával
pilný posor na něho. Konečně dne 4. t. m. překvápil
tohoto právěvo chvíli, kdy vzal ze zásuvky papírovoa
bankovku a vstrčil ji do . Následkem tohobylo
proti němu sakročeno přivoláním policejníhostrážníka,
za jehož přítomnosti nalezeno bylo dílem v kufra
Evana, dílem v ka 18 al. 35 kr., ješ většinou

ronevěřil v obchodě. Celá záležitosť udána byla st.
něvladnictví a nepoctivý dělník dodán do vyšetřovací
vasby. Jak se zjistilo,dopustil se Evan u dřívějšího
zaměstnavatele Jos.Jeřábka v Praze něčehopodobného.

Při bourání hradeb, v čemápokračuje sei
ap v zimě, přiházívají se častěji nehody zaviněnéjetvem samým, které mohou míti vážně ších ná
sleďků. Dělníci totiš podkopávají balvany hlíny, které

vrášením klínů s hora od ostatní části odtrhnen.
touto docílí ovšem rychlejšího. „Bežpou

hým kopáním, ale vydávají se v ne masypání.
Stává se dostičasto, že zčásti Ámasse
hlíny utrhne se a s dříve, než dělnícina to jsou
řipravení aněkte s oposdivších ae zazype. Eo

dobně stalo se předevčírem odpoledne -u bývalé Moravskébrány,kdgto zas ©amaštěstílehčejí
pohmoádilo dělníkaDvorského zb Listy pod Strání,

uš s vší , oa harhyo pomačkénajemuž sosuvší se blínou ycssa a '
boha tak, že stěší došel do nemocnice. Posledně jme

novaný litoval více své boty, jd podráška a podpatek úplně se od ostatního od ly, než-li svémolky
tuto prý mu v memocnici opět spraví, ale

koliv. Podobné nebezpeční prováděnípráce jest ovštar:
zákon ine dělnícitobopedbatle nev e 6. t. m. vy

jal si Fr. K Fdová z Chrudimi na výlet do Hradce,o sešla se ©M. Ridlovou x Lochenic; o 5. hodině
odpoledne sašly si do hostince K. Kubišty a bavily
te tam s přítomnýmibosty v dvojím sukně. Večer

přišlo es několikjiných vojínů dojmenované míst
ností s snad náhodou,či še bylaschůzkatato předem
umluvena, byl mesi příchozími také dělostřelecMyška

tu



od 4. baterie zdejší ky, K—dovou znal a
udržoval s ní dřívedůvěrný poměr. Sotva vešel do
místnosti a uviděl, že bývalá jeho milenka baví se
nenuceně s jinými, svraštil čelo a sedl si k jinému
stolu. K—dová si toho však nevšímala a bavila se
nerušeně dále, až najednou ucítila na hlavě dopadení
nějakého předmětu a silnou bolest. Podrážděný a
dosud žárlivý dělostřelec, ač bývalá jeho milenka

rovdána jest nyní za nižšího úředníka K. v Chru
dimi, dopálil se její chováním tak, že udeřil ji skle
nicí po pivě a značně ji na hlavě poranil,tak že mu
sela napadená dopravena býti do zdejšíokr. nemocnice
a celá příhoda postoupena byla státnímu návladnictví
k vyšetřování.

Krádež. Dne 7. t. m. odcizil dosud nezjištěný
zloděj služce u zdejšího továrníka p. Š, K."Mecne
rové z uzamčeného kufru na půdě veškeré úspory 50
zl. a za několik zlatých šperků, jako zlatý prsten
s granáty, dvě jehlice, korále na krk a 8 staré dva
cetníky. Zloděj musel projíti přední čásť půdy, kde
nalezalo se několik jiných kufrů se šatstvem a vůbec
věcí, jež byly by pozornosti obyčejného zloděje jistě
neušly. Veškeré nalezající se tam věci zůstaly netknuty
a jen kufr jmenované služky byl násilně otevřen a
vykraden. Ďle toho soudí se, že zloděj byl v místno
stech oněch dobře obeznámen a věděl, že Mecnerova
má úspory uschované v kufru.

úlezy. As předtřemi nedělemi zapoměla ně
která z venkovských zákaznic zdejšího obchodníka A.
M v krámě tohoto černý rukávník a modlitební

knfžky. — Před 14 dny zapomněl někdo u cukrář
ského krámu na konci podsíně rukávník z thořoviny.
— Dne 28. prosince m. r. o týdenním trhu nalezl
městský zřízenec Jos. Krejza velký angorový šátek.
Veškeré tyto věci uloženy jsou na policejním komi
sařství, kde mohou se o ně majitelé přihlásiti.

„Našinečtí“ vetešníci koupí a pročachrujíjak
známo, vše možné, byť to nepocházelo z pramenů nej
poctivějších, jen když to lacino dostanou a slušně na
tom vydělají. Tím nejen že poškozují se poctiví živnost
níci, ale poruje se i méně poctivé řemeslo hma
tácké; nejlepší při tom je, že takový „našinec“ dělá
se na venek největším poctivcém. Tak nedávno přišel
takový vetešník na četnictvo udávat nějakého prý
náramně ezřelého člověka, jenž prý mu nabízel
ke koupi kradenéšaty, ale narafičil to tak, aby toho
domnělého zloděje nechytli; dříve totiž, když nemohl
se s ním o cenu nabízených šatů dohodnout, jej
pustil a pak teprv jej šel hledat. Zloděj, byl-li tam
vůbec nějaký, byl ovšem již přes hory a doly. V těchto
dnech byl zadržán as 20letý mladík, když směřoval
k vetešníku Balbirovi s kabátem a zaveden na policii,
kde udal, že jmenuje se Jan Hodek a jest zaměstnán
jako čeledín u p. Vacka v Plačicích a ku potvrzení
této výpovědi nabízel se přivésti svědka. Příležitosti
této použil k upláchnutí z rukou spravedlnosti, za
nechav kabát na strážnici. Později zjistilo se, že kabát
ukraden byl Fr. Štěpánkovi v Jesničanech u Chru
dimi a proti tomu, že domělého Hodka v Plačicích
nikdo neznal.

Pro žhářství, epáchané v Ústí nad Orl. zatčen
byl ve Vřchlabí Fr. Holomek z Nové Vsi.

Doprava trestanců. V posledních dnech do
praveno bylo k nucenému pobytu na Pankrác násle
dujících pět u zdejšího krajského soudu odsouzených
trestanců: Al.Seidl na 13, Ot. Mrkvička na 13, Fr.
Jung pro zločin krádeže na 18, Josef Můller pro ve
řejné násilí na 13 a Ant. Paďour pro těžké poškození
a těle na 18 měsíců do těžkého žaláře.

Mladý „cestovatel.“ Vpředešlých dnech zatčen
byl pro větší krádež as 18letý Josef Netřeba z Poliz
u Dobřenic, o němž se zjistilo, že od svého 10. roku,
kdy prý byl rodiči vyhnán z domu, potlouká se po
světě. Tak před nějakým časem došel pěšky do Var
Šavy a nemaje žádných listin, byl zatčen a postrkem
dopraven zpět domů. Obec má z tak slavného příslu
šníka, jenž jí dělá česť až i v Rusku, zajisté nára
mnou radost.

o *
*

Nováškola v Plačicích.PíšesenámzPlačic:
Obec naše řadí se k nejzámožnějším na Hradecku.
Vzdor tomu, že nyní každá byť i sebe skrovnější osa
da, nešetříc obětí, vědouc, že snaha ta dejde požeh
nání, závodí o zřízení vlastní školy, nebylo Činěno
u nás ničeho a mládež naše až dosud chodí do školy
do vzdálené obce kuklenské. Cesta tato v době zimní

"bývá sněhem vysoko zaváta a za deštivých jarních
. dnů, zvláště však podzimních, kdy.řepa se vozí, pro
. dorostlé obtížnou, nerci-li útlé mládeži naší. Právě
* v těch dobách, "kde by návštěva: školní mohla býti
: nejčetnější, bývá nejmenší. Neboť s obavou o zdraví

dítek svých, které zajisté jsou nám nejdražšími, jak

zámožnější třída, tak i chudšíposýlé byt do Kuklen.Mládež pak na cestě bez dohledu rodičů svých trpí
- 3 v ohledu mravním a zkracována jest na cestě zma
* řeným časem od užitečného doma opakování naučených
. se ve škole předmětů a vypracováním úloh školních.

„ -Tím ovšem trpí újmu na vzdělání svém. V KuLlenách
- přibývá značnou- měrou každoročně počet školou po

vinných dětí a tím výdaje na školství varůstají, ovšem
„vždy v neprospěch obcí přiškolených. Pro doklady ne

"městí, což letošním rokem se stane apovolení taktéž

rospěšno. "Kuklenští nepotřebují více rozšiřo
vati budovy školní a mohou, jakse zamýšlí, jedině školy

« své ve východním „obvodu obce své ponechati. Tam
- by však mládeš naše pre vzdálenost vůbec ani cho

diti nemohla. Obec naše měla při posledním ečítání
618 obyvatelů, dnes ovšem o mnohem více a průměrný

-".počet dítek de školy chodících jest kol 100, tedy dle
zákonnitých předpisů pro zřízení samostatné školy
úplně dostatečný.. Uvědomělé občanstvo zdejší, vzhle

- dem k tomu, že svatou povinností jest předevšímjiným
na prvém místě dbáti o povznešení školství svého,usneslo
se, aby bez průtahu za účelem vymožení samostatné
školy -potřebné kroky učiněny byly. V těchto dnech
zakročilo obecní zastupitelstvo plačické na místech

říslašných za povolení ku odškolení se od obce ku

keagké a -ku zřízení samostatné dvoutřídní školyo v Plačicích. Obec má dosti prostředků finanč

ních a vlastní evé stavební nefsto k účeli tomu polo

žením příhodné, mimo to jest ochotna postoupiti cosa příčinou podnikutoho na ní žádáno bude, vystaví
svým nákladem důstojnou budovu školní.

Ve Lhotě-Masti (a Dobrušky) byla v nedělí
dne 5. t. m. volba obecního představenstva. Za sta

rostu zvolen k již po třetí všeobecně vážený p.Fr.
Hynek z Netře U Za radní pp.: Jos. Netík ze Lhotya Fr. Hanuš z Masti. Vev boru dále zasedají ještě
z Masti p. Jos. Klimeš, ze Lhoty pp.: Ig. Krejčí, Jos.
Pašta st., Jos. Pašta ml. číslo 35, Ant.Poláček ; z Ne

třebydp Karel Hynek, Jos. Křepela, Fr. Macháň aJos. Melichar. Přejeme nově zvolenému obec. výboru
k další činnosti mnoho zdaru.

Vzájemně pojišťovací spolek proti ohml pol.
okresu Rychnovsko-Novoměstského n. Met. ve Spech
konal v neděli dne 5. t. m. valnou hromada, při níž
za předsedu zvolen byl p. Tužil, rolník a hostinsk
v Albrechticích na místě dosavadního předsedy p. K.
Vojnara, rolníka a majitele parní sýrárny v Bohusla
vicích. Dle doslechu má býti přeloženo sídlo tohoto
spolku rozšířeného v celých severovýchodních Čechách
(spolek čítá 117 hasičských sborů se 3800 členy a 89
stříkačkami) ze Spy u N. Města n. M. do Albrechtic,
z čehož však my upřímně zrazujeme, poněvadě spolek
všeobecně znám jest pode jménem „sepský“, kde měl
26 roků svoje sídlo. Změna místa mohla by se státi
spolku osudnou.

Ze Sopotnice. V neděli, dne 12. ledna 1896. o
2. hod. odpoledne bude přednášeti pan Frant. Bauer,
Hiditel rolnické školy v Kostelci nad Orlicí „o Rai
ffeisenových záložnách“ v místnostech obecné školy
v Sopotnici. K hojnému účastenství zve členy i ho
sty výbor.

: o

Pokroutky a pilulky.
Tajnosť nad tajnosť— marnosťnad marnost I

Tak asi povzdechnou si naši vždy věrní nepřátelé
z tábora pokrokového, až se dovědí, že také my
víme všechno, co se v těchto dnech peklo, vařilo
a smažilo, jedlo, čepovalo a pilo v tajném kabi
netu pokrokářů hradeckých. Už to cítíme napřed,
jské to zas: bude vyzvídání, kdo nám vše pro
zradil, jaké to budou námaby a nástraby proti
tém, kdo si troufají s námi mluviti, ale marnost,
je po tajnosti. Abychom ukázali, že přese všecky
prosby a brozby přece z tábora pokrokového mů
žeme se dle libosti dověděti všeckoprávě od těch,
kteří jsou do plánů pokrokových dobře zasvéceni,
sdělujeme prozatím jen následující:

Nový časopis radikálně-.pokrokového směr
má vycházeti co nejdříve v Hradci Králové. To
je ta hlavní novinka. Provede-li a povede-li se
všecko, jak se to chystá, začal by se časopis ten
vydávati již v únoru. Za tím účelem má se zří
diti vydavatelské družstvo »Osvěta lidová«, jehož
nákladem by list vycházel nejprve třikrát měsíčné,
později snad častěji. Tak aspoň tomu chtějí po
krokáři, kteří za posledních dnů v důvěrných
schůzích snaživě verbovali v okolí hradeckém nové
stoupence, nové poplatníky. Aby to více táhlo,
vystupoval při schůzích téch blavně dr. Al. Kašín.
Aby se nic neproneslo a veřejnost byla novým
poduikem pokrokářských hodně překvapena, peklo
se vše při zamčených dvéřích, přístup do důvěr
ných schůzí povolen jen lidem spolehlivým.
Ale přes to můžeme již dnes sděliti, co se vlastně
kuje. V neděli, dne 6. t. m. odp konala se »na
střelnicie důvěrná schůze, při níž bylo kolem 200
účastaíků. Za předsedu zvolen p. Fr. Červinkaze
Stěžer, za místopředsedu pan R. Jánský z Bělče.
Hlavní slovo vedi tu dr. Al. Rašín, jenž měl delší
výklad o klerikalismu, do nějž bušil dle známé
manýry pokrokových listů. Toť se ví, že pár ran
dostala též »Obnova«, proti níž má vlastně nový
list čelit. Buď že všecky ty důvody nebyly dost
pádnými nebo také proto, že dr. Rašín není nadán
dostatečnou výmluvností, jisto je, že jeho řeč
v posluchačích velký dojem nevyvolalaa neza
nechala. Proto chystaný list fedroval také pan
Červinka. Jako host přítomen byl také mladočeský
poslanec Formánek, jenž na vyzvání promluvil
o nastávajícím vyrovnání s Ubrami. Mimo to byl
posl. Formánek interpelován v záležitosti posled
ního projevu dra. Kaizla o českém státním právu
a j. V pondělí, dne 7. t. m. konal se zase přá
telský večer v »Sokolu« plotištském. Po přednášce
o životě Flgnerově jal se dr. Rašín na vyzvání
továrníka p. Manycha vypravovati o tom, jak se
mu vedlo na Borech. Pak se přítomní bavili dost
vesele a dlouho. Uvedené prozatím stačí veřejnosti,
aby věděla, co se v našem okulí tejně kuje se
strany pokrokové....

Komu se nelení, tomu se zelení anežli se
jerní zelené dočkáme, budeme tu snad míti s po
krokáři veselejší vojnu nežli s „našinci“. To ném
může jen zvětšiti radostnou potěchu při nynějších

vede se (u našim rozmilým, drahým „našincům“.
Obhlédněte si jen jejich krámy, jak jsou vypará

se skvěle dnes a po plese snad jeko nepotřebný
badr povalují se kdes... Viděli jste na př. ty
parádní botky v onom „nešineckém“ skladě, nad
nímž visí firma: „vývoz šunek“ |? Toneznemené,
že by po takových botkách na jedno zatgnčení
nebylo nic, jako ze šunck nezbude nic, když se

byl ponechán snad jen z opatrnosti pro případ,
že by se přestala Fr. Baurovi vypláceti reklama,
kterou neposedný p. Pancíř pořád dělá těm pro

. |

žluklým „papfrovým“ botám. Víte- pak, co teo
šikovný p. Pancíř zase provedl? Jako by se ne
chumelilo, dal. opět místo svých médailí do vý
kladní skříně dva roztrhané škrpály s cdpadlými
podpatky a s papírem z podešvů se iklebícím.
Na jeden podešev napsal: „Ze práci se ručíř
Papír dobrý!i“ a na drubém podešvustáloc
„Perka za 3;zl. 5okr. rozbitá za 14 dní!!l“ Zase
boufy lidf kolem skříně Pancířovy — no, to aby
již člověk žluč neměl! A co chtěl, to p. Pancíf
skutečně docílil: k perkám přihlásil se prý bned
bez obalu Fr. Bauer a roztrboné škrpály pak u
Pancíře zmizely... Je to vůbec někdy smůla,
když člověk prodává boty.

V tom všedním trudu chtěl se zmíněný
skladník »našinecké» továrny obuvnické, Fr.
Bauer na Sylvestra obveseliti v živnostensko čte
nářské jednotě, ale tam ho ani nevpustili, ač už
u kusy stál a zlatku vydával, v »Sokole« zase
veselý jeden zpěvák zpíval cos o »našincích= s
»papírových« botách — — a psk že v Hradci
nejsou lidé zlí, nepřející, pomlouvační! Stastné
Ameriko,ty jsi na tom lípl...

(Zaaláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze
Dílny Bubna 612 — VII. — Sklad Eliščina třída A.

Zasílám povinný obnos za sochy sv. Fraat.
Seraf. a sv. MaříMagdaleny pro farní kostel zdejší
objednané. Přijměte srdečný dík za jicb dodání s
projevem úplné spokojenosti mé a všech mých
osadníků a s vjistěním, že jsou pravou ozdobov
mého kostela zdejšího.

S veškerou úetou

Dejšíma 23. srpna 1894.
Pee

Nejnovější zprávy.
Z Prahy, 9. ledna. (Tel.) Ve dnešní schůsí

sněmovní vyvolala volba rozpočtové komise dlon
bou debatu. K velké bouři došlo, když mluvil ně

ské „provincií.“ Jmenem Mladočechů navrhl dr.
Engel, aby se zvolila 2vělenná komise, v níž by
kurie velkostatkářské a venkovských obcí měly
po 7 členech, kurie měst 8 členů. Návrh ten m
mítnut 124 hlasy proti 99. Na to byl přijat ná
vrh hr. Bouguoye, aby jednotlivé komise skládaly
se z takového počtu členstva, který bylby dělitel
ným šesti, při čemž by polovina členstva volila
se dle kurií a polovinaz plena aaómovnyavzble
dem k tomu, aby se komise rozpočtová skládala
ze 24 členů.

Z Pešti, 9. ledna. (Zvl. tel.) V dnešní schůzi
poslanecké sněmovny poukazoval poslanec U gronm
při rokování o návrbu ministerstva vnitra na to,
že rakouský předsedaministerský hrabě Badeni
uváděl se do sněmovny s problášením, ve kterém
praví, že není žádným parlamentárním, nýbrž cí
sařským ministrem. Ježto však jest Llavní zásadou
vyrovnání z r. 1867, te v Rakousku má se vlád
nout parlamentárně, šádá Ugron vládu, aby s mi
nistrem, který jest císařským a nikoliv parlamen
tárním, žádné vyrovnací vyjednávání nevedla.

Z Prahy, 9. ledna. (Tel.). Dnes dopoledne
dostavila se k místodržiteli hr. Tbunovi deputace
obec. zast. Plzeňského, pp. starosta dr. Peták a
arciděkan P. Herold se žadostí, aby podporoval
žádost. obec. zastupitelstva za zrušení subvence
7000 zl. pro české střední školy, poněvadž státní
subvence na, školy německé obnáší 14.000 -4l

vyučování poiporovati. ,
Z Prahy, 9. ledna. (Tel) V. krusleh lito

rárních budí pozornost. afféra konkursu o cena
Npvotného, již vypsala rada městská. Některé
Jisty nabádají spolek spisovatelů „Máj“, aby po
stavil na přavýř ony spisovatele, kteří u členů
komise pro posouzení prací „pucovali kliky“. V pří

M

-Do Hradce Králové a okolí!
Dovoluji si ct. obecenstvu v známost uvésti, že

živnostenskébesedyv Hradci Králové

. . nedělní a svátošní údotnícký kurs.
Vyučování mčetnictví děje se pro pány i dámy v řeči
české i německé, ve slohu jednoduchém 1%-složitém a
sice theoreticky dle odborných spisovatelů universit
ních a prakticky po způsobu obchodní akademie pražské

ryženými, naukami od 2—4 hod. Honorář obnáší
8 zl, předemmimo pomůcek. Přihlášky a

rukavičkář abližší informace udílí Arnošt Dvo
vy © k. kraj.jednatel řemeslnické besedy, vedle bu:

soudu v Hradci Králové.
"U Se vší úctou —

: ART. SVOBODA, 
majitel účetního ústavu a přísežní snalec

více c. k. okresních soudů.



RÁDA
na měsíční plat a vyso
koa provisi přijme to
vární závod. Nabídkyna

Jana Rudiše,
Praha.

pro půny na obleky
vbarvěšedénebdrapové Americký

Metr zl. 3—
Na úplný oblek 3 m,

2. 9—.
AVzorek této látky, jakož

bohatý výběr moderních
drubů na obleky,

evrchníky, zimníky s men
Včikovy jen zaručené js

kosti a v mírných cenách

<kZdd

zubní atelier

SŠse na požádáník nahléd- V. HROMATKO
nutí franko zašlou. ordinuje v pond ělí a

Prvníčeskýzasýl závod v pátek
Ed. Doskočilaj| v Pardubicích

v Choeni. v ostatní dny-> Chrudimi.
BBE050 OSN

Příležitostné dárky!
WVDPOG

Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné
duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše
cko obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

jemně řezaných křížů $
k postavení a zavěšení v různých slozích,.

svých vlastních původ. vzorů
od nejjednoduše pro kostely,

„oo do nejbo-. fary, školy a
ad hatšího prove-, domácnosti.

Sochy ze dřeva , Fotogrsfie Ž

Ř boharě polychromo- a výkresy křížů S

hě vané, sochy z tyrdé ). zaělu ke
mramorové hmoty,

MROjež Ire bez uškození |.

vodou umýti, jemně +
řezaná klokétka a : V
jiné do oboru toho U Řěš
spadající práce řez- k

bářské.

k nablédnutí.

—
A Ceny vel mí mím

při většá sakásce
- soláštní ceky.

Sulý výběr,hotových,křížd.
RAninmand.Jul.-Kozel
sochař uřezbáFyHradci Králové, č.d 70. M

14 . PS

1 Obslaba solidní. ©tč

a rychli.

P
* eg lárodohospodářská hlidka.

4. dak jsme jíž sděkli“ byla Vpoďzinmím zate ©
dá) řišvké rady podána vládní předloha na změ

*-tá -šivnogténského řádu. Při důležitosti otázky
: Vodáváne dyes::podrhbněji“ nstanovení mové
. předlohy, Pr 2.. :

J7 7 Pomocnictvo. Majitel živnosti jest po
„vinen v podniku svém učinit nákladem svým vet

kerá opatření, aby pomocníci jebobyli chráněni
jak před veškerou újmon na zdraví, tak i před
nebezpečím pro život. Rovněž příslaší mu starat

. 90 0 Sáecka opatření nevybnučelná pro udržení
„mravnosti a slušnosti. Při práci nakazuje se dle
tmožnosti rozdělení pracovních sil dle poblaví.
(Ustanovení ta zvlášť přísně se týkají mladistvých
dělníků a dělnio.

Pracovní doba. V živnostenskýchpod
micích, provozovaných po továrnicku, nesmí pro
"ivnostenské dělníky pracovní doba denní bez
vpočtení přestávek obnášeti více než 11 bodin, ač
přísluší ministerstvům obchodu a vaitra právo

'
1S

„.

vzhledem k určitým živncetem udělovat výminky.
Tyto mohou se týkati butí, barvíren, tiskáren a
vůbec závodů, kde nutna jest práce nepřetržitá.

Alei vpřípadě tom nesmí dělaietvo, ad s0týká jednotlivec, pracovat týdně přes 77 bodin,
jež třeba náležité roztřídit s přestávkami Ve
svlášť nutných případech může být povoleno pro
dloušení denní duby pracovní o 2 hodiny, ale ne
déle nežli po tři dny v měsíci a ne častěji, nežli
do roka třikrát. Při obchodních žívnostech nesmí

racovní doba denní přesahovat 12 hodin. Pro
dloužení v případě tom dovoluje se za účelem

inventury, příprav k obeslání trhů a přesídlení
nejvýš o 2 hodiny denně, dále za účelem saisony,

ale ho jen dvakrát do roka a vždy nejvýš po1bdní.
Mzda a výpověď. Není-li ve příčině

doby mzdy pomocného dělníka a o lhůtě výpo
vědní nic jiného umluvenu, předpokládá se pod
mínka týdenní mzdy a čtrnáctidenní lhůta výpo
vědní pro obě strany platná. Je-li smluvena jiná
lbůta výpovědní, musí býti pro obě strany stejná,
jinak by pokládána byla za neplatnou. Pomocní
dělníci, placení od kusu neb pracující na akkord,
jsou oprávněni teprv tehdy vystoupit, když řádně
skončili převzatou práci. Podobně nemobou býti
propuštění před skončením ujednané práce. Mi
nistr obchodu ve shodě s ministrem vnitra je zmoc
něn podle zvláštních místních neb živnostevských
poměrů nařízením stanoviti maximální lbůty za
placení mzdy.

Výplata mzdy. Majiteléživnosti jsou po
viani vyplácet mzdu dělnictvu hotovými penězi,
jsou věsk oprávnění na základě obapolního dohod
nutí za poskytované požitky dělnictva: jako stravu,
byt atd. činit sobě srážky. Sazba těchto srážek
musí býti pojata v pracovní řád a v pravidelných
obdobích předkládána úřadní revisi. Lihové nápoje
nesmějí býti dávány dělnictvu na účet mzdy. Ze
mzdy smějí se rovněž srážet příspěvky dělnické
do nemocenské pokladny neb pojišťovny úrazové
a případné náhrady za nezákonné přerušenou smlou
vu pracovní. Oprávoěnost tato nevztahuje se na
nijaké poškození buď zboží neb oástrojů, náleže
jících majiteli živnosti. Mzda mladistvých pracov
níků může býti na žádost vyplácena buď rodičům
neb poručníkům.

Pracovní knížky. Pracovníknížky vybo
tovají se bez kolku a pouze za náhradu hotových
výloh. Dlužno se vykázat listem domovským neb
jiným průkazem od obeeního úřadu. Pracovní
knížky dávají se v uschování zaměstnateli. Po
správném přerušení poměru nesmí být pracovní
knížka zadržována pro pohledávku podnikatelovu
neb osob jiných.

Uvolnění poměru pracovního. Před
uplynutím výslovně neb mlčky ujednaného trvání
pracovního poměru může býti pom-cný dělník pro
puštén ihned bez výpovědi v těchto případech:

a) oklame-ji při uzavírání pracovní smlouvy pod
nikatele nepravou neb falšovanou pracovní knížkou
či vysvědčením, aneb uvede-li jej v omyl ve pří
čině jiného poměru pro dělníka závazného; b) je-li
během týdne pu započetí práce shledán k ujed
nané práci neschopným; c) slane-li se vlastní
vinou k práci neschopným, neb stane-li se bez
vlastní viny ku práci neschopným na dobu čtyř
neděl; d) oddá-li se pití přes to, že byl několikrát
varován; e) dopustí-li se krádeže, zpronevěření,
neb je-li viner účestenstvím při těchto trestných
skutcích, neb dopustí-li se podvodu; f) zradí-li
tajemství podniku aneb obchodu; G) provozaje-li
bez dovolení majitele živnosti vedlejší zaměstnání.
překážející mu v práci při živnosti; h) kdo práci
dle pracovní smlouvy mu náležející bez dovolení
opustil, bez řádné omluvy k této práci se nedo
stavil, aneb stále zanedbává své povinnosti; i),
kdo ostatní pomocné dělníky neb domácí lidi proti
majiteli živnosti popouzí aneb anaží se popuditi
k neposlušnosti, k odporu proti majiteli živnosti,
jeho zástupci neb ďozorčím orgánům, k nepořád
nému životu nebo k uemravným nebo protizákon
ným -skutkům; Ok)-kdo se dopustil hrubé
urážky na cti, poškození těla uebo nebezpečného.
výbrožování profi-majiteli živnosti, nbb jeho do
mácím lidem, zástupci majile'e Živnosti, dozorčímí
orgátům neb ostatním pomocným dělníkům; |)
kdo navzdor výstraze zachází neopatrně 8 ohněm
a světlem; m) kdo se dopustil úmyslného poško“

mocného dělníka; p) kdo je stižen odpornou ne
mocí; 0) kdo déle než čtrnácte dnů byl ve vazbě.

m) nelze předčasné propuštění připustit, byla-li
dotyčná okolnost zoáma majiteli živnosti déle
vež týden. Dělníci, ktetí byli propuštění předčasně
bez svého zavinění, mají nárok na mzdu za celou
lhůta výpovědní; stalo-li se tak jejich vinou, mají
nárok na mzdu až do dne propuštění. Vystoupí li
dělník bez důvodu předčasně z práce, má zaměst
navatel právo pomocí úřadů v době 8 dnů na
čas zbývající k práci jej přinutit, aneb požádat
na něm nábrady za každý pracovní den, ale nej
výš na 14 dní, v částce průměrné denní mzdy.

Pokuty. V případech, kdy dělníci podro
beni býti mohou následkem přestoupení pracovního
řádu peněžitým pokutám, nesmějí tyto běbem jed
noho týdne převyšovati poloviční denní mzdu. Vý
minky jsou pouze tehdy, stal-li se přestupek zů
myslně, aneb způsobil-li velkou škodu. Veškeré
pokuty tyto odevzdávají be ústavům sloužícím ku
prospěchu dělnictva Z vyméřené pokuty může se

|

Pracovní řád. Pro každý živn
nik, v němž je společně zaměstnáno více neš
dělníků, jakož i pro každou továrnu musí se

vydati majetníkem živnosti dle vzoru normalního
řádu pracovního, cestou nařízení vydaného, zvláštní
fád pracovní, který vedle udání dáta, kdy jeho
platnost počíná, obsahovati musí zvláště tato usta
novení: a) o různých kategoriích dělníků, jakož
i o způsobu zaméstnání žen a mladistvých dělníků
pomocných; b) o způsobu, jak požívají mladí po
mocní dělníci předepsaného vyučování školního;
c) o dnech pracovních, o práci nedělní a nábrad
ním dnu prázdně, ozahájení a skončení doby pra
covní a odpočinku od práce, jakož i o výměně
šicht; d) o opatření a povinnostech dozorčího per
sonélu; e) o opatření dělníků pro případ onemoc
nění nebo úrazu; f) o době účtování, pak o době
epůsobu a místě ve příčině vyplácení pracovní
mzdy; g) o konvenčních pokutách peněžních, jež
nastávají při porušení pracovního řádu ajeho po
užívání; b)o srážkách mzdy, jmenovitě také o ta
rifu pro dodávky dělníkům; i) o době výpovědní,
o zrušení pracovního poměru a předčasného vy
stoupení dělníkova, jakož i o právních následcích
z toho vznikajících. Před vydánímpracovního řádu
budiž v podniku živnostenském poskytnuta zaměst
naným plnoletým dělníkům příležitost, aby seo ob
sabu pracovního řádu vyjádřili. Pokud stáváv živ
nostenském podniku stálý, volbou dělnictva utvo
řený výbor dělnický, budiž předpisu shora jme
novanému vyhověno tím, že se vyžádá dobré zdání
tohoto výboru. (Dok. příště.)

Dvě sklizně ročně. Jistý na slovo vzatý
německý hospodář vypráví v „D. L. Pr.“, že do
cílí následovním způsobem na honu pro okopaniny
určeném dvě sklizně ročně: Nejdéle v polovici
dabna nasází ranné zemáky — ku kterým pohnojí
bojně kainitem a superfosfátem. Běbem vzrůstu
pohnojí se ještě chilským ledkem jako hnojivem
svrchním. Nejdéle v polovici července jsou ze
máky ty zralé. Ihned po vykopání zemáků nasází
se na pole sazenice krmné řepy, červené mamutky,
která se mezi tím na záhonku semenném vypě
stovala; (sluší upozorniti, že v některých krajích
v Německu krmnou řepu vysazují jako u nás
zelí); řepa ta jest již v polovici října úplně vyvi
nutá a klidí se. Loni sklidil tímto způsobem po
ha: 149 g ranných zemákůa 326 g kriané řepy—
zajisté tosklizeň uspokojující. A půda jest slabší
hlínou.

Hospodářské schůze. Hospod. spolek pro
okolí Hradce Král. konal výroční valnou schůzi
dne 6. t. m. odpol. v hotelu Šrajbrové v Kukle
nách. — Hospod. průmyslový spolek v Kcstelci
n. O., konal výroční valnou schůzi dne 5. 1. m.
odp. v sále »na Rabštejné« v Kostelci. — Hosp.
spolek opočenský pořádá valnou schůzi v neděli,
dne 26. t. m. o 1. hodině odpol. v místnosti J.
Rydla ve Lbotě Králové. Při schůzi této bude
přednášeti řed. J. Heinz. — Hosp. lesn. průmy
slový spolek pro okres úpický koná výroční val
nou schůzi v. neděli, dne 12. t.m, o 2. hod. odp.
v hostinci »na rychtě« ve Rtýni.

Agrární sjezd. Stálý výbor agrární se usnesl,
že šestý rakouský agrární ejezd má být svolán ke
dni 20. února t. r. do Vídně. Jakožto první bod
meritorního denního pořádku byla na návrh slezské
hospodářské společnosti © dána | otázka vyrovnání

Referát převzal říšsky poslanec Kaiser,
spolureferát říšský poslanec dr. Bedřich kníže Schwar
zenberg. Na návrh německého hospodářského ústřed
víbo spolku pro Čechy byly jakožto druhý atřetí
bod denního pořádku přijaty rozpravy o otázce se
všeobecnění pojišťování na život a pro stáří pro malé
a pro střední -hospodáře k účelu uvolnění břemen
povinností výměnku, jakož i dědických porovnání.

Tržnízprávy.
V, Hradci Králové, dně 4. ledna 1896. I hr)

hs až 6:10, žito als 6.40 až 6.80, Ječmete S
sl. 4.25 aš 475, ovek zl. 250 ož 2.76, (proso zl. MÝŮ
až 5.—,vikev 4.50 "až :5.—, hrách zl. 7.— až 8'444,:!
čočka z! 7.50.až 9.50, jábly zl. 8:50 až -.-, krap 2t. /*
8.— až 21.—, brambor zl: 150 až 1.60, sena sk 0.00

100 kg. slámy "dlouhé zl: (0.00, slimy krátké sl. 0.00.
1 bg. másle sl. 1.— až. 1.10.

" -Z KutnéHory,dne 3. ledna.1896.1 héktolitr
pšenice zl. 00.— až 00,- žita 2b 00. — až 00.00 ječče.
mene z). 411.sž 00. —, ovsa 21.2.71 až 00.—, brembor
sl. 1.50, 3kg. másla si. 1.01, 100 kg. sena 2l. 2.60,
slámy zl. 185. ,

" "V Poděbradech, dae 31. prosince. Hektolitr
pšenice rl. 5,60, až 5.86, žita sl. 4.5 až 5.—, ječmen, 
sl. 4.60 až aha, ovsa ul. 2.90 až 3.10, hrachu sl. 9.—.
až '10.—, čočky zl. 14.— až 15.—, vikve zl. 576 až
G.25, brambory zl. 1,40 ež 150 1 kg. másla sl. 1.00 

V Nymburce, dne 29. prosinceHektol.pěen'cezl.
6 36 až 6.45 žita zl. 5.65 aš 0.85, ječmene al. 5.4004

.8.70, ječmene zl. 450 až sl. 6.10. 1 hekt. ovsa zl. 380
až al. 3-—, 1 hekt. brsmborů zl. 0.— až sl. 0—. I hekt.
čočky sl. 0.—.

V Novém Bydžově, dne %1. prosince. 1896.
Pšenice hk. sl. 5.66 — Žita sl. 5.80.— Ječmen 4-30.—
Oma sl. 2.4 0 — Brambory hl. sl. 1-80. Bena mo. 4-50



Mo000000000000000000000000

— oak Jšlelé irraní našeho obchodu
a venkovými výrobky!

Račtež si povšimnoati!Ervní česká
továrna na voslové zboží a bělidlo,
závod pro importo óní vosku, výroba umě
lých roštin pro ouly a jiných zvláštností firmy

J. VLADYKA a SYN
V Lilměřících nad Labem (hide semináře)
daporučuje veledůstojnému| dyuchovenstvu
vátenými přípiry veledůst. pánů za nejlepší
uznanéa nejvho'nějli oltářní svicesv.
Bonitace (déle jsk 30 roků zavedené)
v růžovém obalu (specislna) | zhrtovené
z pravého vybreného českého vos

Cku včelňího Tkg. za zl. 2:60,dějepravé
voskové svíce v žlurím obslu s nejlepšího
uberstého a chorvátského vosku včelního
1 kg. ze z). 230. Mimo to zavedli jsme ku
všeobecnému přání vcledůst. svých pp. od
běratelů:nejlepší voskové svíce v
modrém obalu smíšení s kepaným voskem
1 kg. ze zl 2—, 330, 1260 a 1740 dle pří
sady sosbu tčelného, dále svwice ceresi
nové v šedozeleném obelu v baličkách po

JŠ, kg. (v menších druzích zejmena na
obětoík te hojící) 1 6g. za zl. r-to všech
rozměrů. Tyto svíce hod: se zvlášté k ve
dlejšímu osvětlovén!, jsko dekorace
cest břížových nel pro puiřebu funerální,
naprostonečadí ani nekapejt coždo
kézotimůjeme nesčetnými pochvalnými
Fřípis.

Dále dovolujeme si dororučiti: 61ouD
ky voskové vůcchtrarů a velikostí,bílé,
žluté neb barevné 1 kg. za zl. 1.40, ohrá
šlené, nedostiženého dosud provedení 1 kg.
za tl. 280,rozsvěcovače svicí neka
pejtol, v závitkách po 2. 3 a 4 dekogr. 1
kg. za zl. 140 (relmi adporučitelné). Žazý« 
lání jen franko až na misto v celém
rekousko-uberském mocnářství, buď na účet
celoroční reb za hotové při srážce 6 .
Bedny se nedčtují, tudíž žádné výlohy a
nejvěší úspora při odebírce.

I nejmenší objednávka vyfidi
se franko a svědomitě. Nejlepšídlou
holeté renomé firmy J. Vladyka a syn jest
zárukou nejrselnějšího obyfpužení. — Pro
síce veledůstojné duchovenstvo za ctěné ob
jeJnávky, znemenáme 60 s dokonalou úctou

J. Nlatyta 4 sm v Litoměficich.

Ka k přerezmeme jvybší
ceny.Čenaíky jekoě i vzorky denne
frenko. Za nejspolehlivější zaslání se

J ručí.

vyeánné,3 momagrumy.NTM dárekproKřáN. A INOB.zpracovaníJemen visel velkýchbělidilech8000 kilo vorkunají. druhý.

Doo000000000000000000

i Griooslní
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patřonátním úřadům,

rovněž i

. P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.

"“ OC"000
-Do Hradce Král. a okoli!

Nižepsaný dovoluje ei P. T.
obecenstvu ve známost uvésti,
že otevřel

- dilnu pro umělé,

© strojní a stavebnísámečnicíví
v Úzké ulici č. 209.

Na základě nabytých zku
Šeností v cizině, uabízím služb
své ku provádění veškerýc

prací jak umělých, jako lustry,náhrobní mřížesvětlíky, lampy
© atd., tak i všeho druhu staveb

ního a strojního zámečnictví,
Snahou mojí bude P. T.

obecenstvo co nejrychleji a nej
solidněji obsloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradci Králové.

Cenniky a výkresy na požádání s0 sasýlají.

ejlépe.doporučení.
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Madame
v v ' ,

Dožena,Eeřmaoová-akovaká
po Ičletém pobytu v Paříší

vyučuje jazyku franoouzskému
ec zvláštním zřetelem na pravý francouzský
přízvuk a výslovnost. Přijímázačátečníky"i
pokročilé. Pokročilézdokonalujeve Správné ken
versaci. Francouzské knihy, jskoži nejno
vějšíčasopis modní | lterární jsoustále
k disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cerele
pre dámy v pondělí a v pátek od 5—7 hod. ve
cer. — P y přijímá se v domě čís. 183 na

proti Borromeu v I. patře.

í,umichěotříbrnácomastátní©dvačestnédiplome.

V. TŘEBICKÝ,
dýmkář v Počátkách,

—— | | : vyrábí všeho droba

(V. K. HODER, | dřevěné dýmky

|
u

©umprvníchvyznameném
OdveledůstejnéhobiskupskeordinariatuvIitoměřicíchcem

optik

v Eradci Králové a v Trutnově
doporučuje svůj hcjně zásobený sklad

pravého optického a mechanického zbožíE |
teacknco dě| Jednou pro vždy,stříbrné, niklové, zlaté « vf

Umělecký

závod
ne re K milostivápaní, u dosnrán maálbuMš| koupí se pro domácnost nová vše dosar

dní m . 7pro PP vynikající,nesmarná da skleslabé oči. Dále v bohatém

patent. mramorová pračka B, ŠEARDU
kok! “
sina, Menoo SKAMILOST: ||| srubem páda„Pen Hart ocn Barno.
Caby4oŘODEYyn Iavánol a av, Poutalaeské, stereeskopy, kouzeln , , pře oken

see eee 0 | V. Hlaváček a syn, Koumgádníh
ve pýběnmejl náčiní řá „a c. k. priv. výrobnapat. mram. praček, sochařský pena vyznam.výběrneji. náčiní rýsovacích.|E | sg skladsocha pomníků,umělprůmyslsy-| Waoraikykna
Všecky v obor ten spadající aprávky se při- | vnitu, mramoru a žuly , Bladouti fraste.

Ceny mírné.jímajíarychlevyřizojí. - v Strakonicích.
; Pp. obchodníkům svlášíní výhody.

SKAVE A y E V " KON O DECO M AED p
: 2 - V MAVVÁVVVÁJÝ 2 D99KOLYL W V, NÁŠ14. NAMA,- ASĚ KASRÁJMK J E 7
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Pp. zákazníkům knihtiskáren králověhradeckých|
Podepsaní majitelé knihtiskáren v Hradci Královépokládají za svou povinnost s veřejmostísděliti,

že mezi majiteli knintiskáren a jich pomocrictvem stalo se dohodnuti, a jehož základě 7. ledna 1000. vešla
v platnosť nová smlouva, týkající se mzdy i Času pracovního, dle níž nejen v Hradci Králové a v Praze
ale i v ostatních městech král. českého a v zemích předlitavských doba pracovnízkrácena jest z MOna 9
hodin denně a kromě toho, dosavádní mzdyzvýšeny byly 0 více než 10%, což obnáší zvýšení přes 80%.

Důsledkem toho jest, že i majetníci královéhradeckýchtiskáren jsou nuceni zvýšiti ceny veškerých
tiskopisů jen o 35 procent, ceny tiskopisů pak, jež vyžadují zvláštní péče a jichž výroba spojema jest
s obtížemi technickými, bude nutno zvýšiti poměrně ještě více. ©

Prosíme všecky pány zákazníky,aby usnesení toto laskavě vrali na vědomí. u

V Kradoi Králová, dne 7. ledna 1896.

Biskupská knihtiskárna. Bratři Fořinové.
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Majitela vydavatel:Politické družstvo tiskové v Hradci irálové. — Zodp. redaktor V. něera — Tiskemeb sk. tisk. v HradciKrálové.
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Číslo 44.

Úloha kněžstra v životě veřejném.

Jit často opakováno od nedouků nebo ne
Přísnivců, že kočs má zůstati doma, že se má
obmeziti působnost jeho na kazatelnu, do veřej
mého života všek přístapu míti nemá. Tak by to
rádi měli nepřátelé kněžstva, noněvadě dobře vědí,
še by nledělo k tomu, aby ve veřejném životě se

nebovotilo aa plano, nýbrž sy se též vskatkucoralo ne Jednostranně, jak nepřátelé dosud
ji, hlavně pro sebe, ve svůj prospěch chtějíce

využitkovati svého panství a postavení, nýbrž vše
"stranně, aby se lid vydělával a poznal pak sám

ným rozamem, kdo jeho upřímný, pravý přítel,s ním smýšlí opravdové a kdo jej šálí a
„ akterých ví, že jsou negpinitelay,

snadno nemyslící Jid přivede na svou
a.

í Že lidé aepřátelští víře i její hlasatelům
tak smýšlejí, není bet důvodův a příčin. Od let

kdy nešťastný hberalismas zapustil kořeny

a“ „ kdyjej příprav © U v ea o láskak bližnímu,o ušnost ku představeným, od té
doby hlásalo A reřejně, že pro knčze není místa
ve veřejném životů. A nején že slovem tlumočili
tato myšlénku, nikoli, ze všech eil snažili so
uvésti zásadu tato též ve skutek, v novinách svých

stavěli na pranýt kočze, který se odvážil vystou
ití u veřejnosti, posmívajice se mu, překracujíce

Jóbo slova, ádajíce mu násory, kterých ne
měl,kaceřujícejej jako srádcenároda—ký div,
že mnohý byl tímto přímo nekřestanským způ

“

s kazatelnou, spokojil 0e Škulon, ve vetejném ži
votě pak mevystapoval, boje se ssad, aby tíci ne

ph vlívumezilidem,kterýještě uao, svědomitého kněze dbal.
- Jinde, svláště tam, kde liberálové opanovali

půdu úplně, šli po této zlomyslné cestě dále a
chovali se urputně ke kněátm, kteří varovali lid
od falešných proroků, kteří svým vlivem bránili,

aby všecky důsledky s následky liberálních zásadbyly uvedeny ve okatek; nepřípustili kněží do
schůze a když je připustili, insultovali je, po
směšně na ně pokřikovali, ano i ze scháse do
kouce vyhodili — tak daleko sáhalo nepřátelství
vůši kněžstvu, že neznalo a nešetřilo se ani nejzná«
mějších obledů slušnosti. Jim ovšem nešlo o zá

© FEUILLETON.
Souboj.

, Blyšel Ant Vik.
Tmavou nocí prchárychlovlak; jednotvárný

márez vozů na kolejnice trvá do nekonečna; ve
vase II. třídy jsou dva cestující, Angličan a žur
nalista. Žurnalista rád by se vrhl sránku v náruč,
ale hrozný jeho soused nedá mu. usnouti, neboť
s ohromným petbosem deklamuje si Horatiovy.
básně; žurnalista obrací se na pohodiném sedadle
se strany na stranu, lomozí nohama, Časem za
hvísdá sí i pouliční melodie, ale nic naplat —
Angličan deklemuje dále. Tu vzplane náhle v hlavě
žu rnalistové jiskra dobrého nápadu: souboj Ano
9 t se bude se svým soupeřem, s nepřítelem svého

spánkul ———
- Ale kde vzíťi sbrad? | Žurnalista nosí zbraň

svoji vády při sobé, to jo jeho slovo! Tou zbraní
dovede se vysekat i s nejbustší ředy protivníků!
Té zbraně uchopí se i nyní. Nepřítel Angličan
deklamuje právě Horatiovu ódu sna strom, jenž

též si deklamovat, ale tak, že verš jeho s veršem
Horatiovým se rýmuje, a tento rým skutečné pří
měje Angličana, že ustati musí v deklamaci.

Angličan: oJak hnedle mračnou říši Proser
* : in

Žurnalisla: »Kdysi vyřitil seKaro líný —
:Angličan: +Bych já byl uzřel, Aeskův spolu

soud —
Žurnalisla: <+Covědy se krčil: v boudě

v kout —

——— m

E
sady slušnosti, jim zálaželo na tom, aby kněz
byl zastrašen působiti něco veřejně, jim záleželo
na tom, aby kněz se držel doma, aby nechodil
mezi lid a Deotevřel jemu oči. jim záleželo na
tom, aby se spokojil kasatelnou.

Avšak ani té mu nepopřáli. Zimničnou sna
bou a pílí pátrali po každém slově, které bylo
přoneseno ua tomto místě posvátném, ano přišli
do konce s tužkou v race, aby každé slovo zs
zvameoali, kterého by obrátili ve svůj prospěch,
třeba je překroutili — a tak byl kněz svírán va
všech stranách Když vypátrali, když zaslechli
nějaké slovo, třeba nevivné, kterým se váak cí
tili býti uraženými, tu nemeškali a za tepla udali
úřadům, jen aby měl kněz zápletky a tím aby mu
jeho stav, jeho činnost byla ochromena. Příkladů
takových najdeme i v nejnovější době, budiž Bohu
žel, mnoho. .

A tak všemožnými prostředky přispěli libe
rálové a vůbec nepřátelé naši k tomu, že kněz
se ostýchal veřejné působiti. Nescházelo ovšem

stoupili proti neplechám, které tropili protivníci
naši pod
trstvi, avšak téch by! hlouček nepatrný, velká
většina kočžstva působila jen tiše, klidně, ber
bluka, avšak přec vytrvale a zdárně přes to, že
raka nepřítele odvážila se sáhbnouti na majetek
církve, na její ústavy a školy vůbec, které zalo
žila, řídila h obecné spokojenosti, přes to, še bylo
knězi ponecháno ve škole poměrně velmi málo
místaa času, pracovali v tomto oboru, cosíly stačily.

„Ne — kto rů bodlinytédně,ga jan

aby se zabránilo přívaluze všech stran se hrnoucímu.
Příval valil se dál a dál, bral s sebou, co se vzíti
dalo, pohltil mravnost, pohltil víru, poslušnost a
došlo to tak daleko, že učitel neví si rady s mlé
deší, abo že musí se dovolávati pomoci policie,
jek jeme se nedávno o tom přesvěděili.

Toť ovone liberalismu. Dny jebo života jsou
však sečteny, míra jeho bříchů jest napiněns, než
sanechal po sobě podatenou dcera, sociální demo
kracii, která hrozivým způsobem kráčí v jeho šlé
pějích. Ano hrozivým způsobem, buďme upřímní,
netajme se tím; poznejme pravdy Časové, poznejme
sebe samy, abychom těmto ranám morovým mobli
čeliti s prospěchem. |- . .

To jes úlobou kněží v nynější době, aby
posneli proudy časové, aby poznali sebe, aby se

Ročník II.=
u : -——

ovičili v boji s nepřítelem, aby si nasbírali hojně
vědomostí v obora socialním, aby nepravdy a po
mlovy nepřátel svých tez obtíže vyvrátili a uvedli
v jasné světlo. ©

Úlohou kněžstva jest nejen zdárné působiti
na kazateluč, va zpověšaly, ve škole, v životě
soukromém — kučs mají se odrůžiti na veřejnost
po čtyřicetileté přestávce, kdy liberální soustava
byla u vesla, kněz musí vyrtoupiti veřejně, sby
pozvedl svého varovného hlasn proti nezdravým
proudům a uvedl je na pravou mír.

Jest ovšem těžko jednotlivci poříditi něco v
životě veřejném, avšak právě proto musí kněz
pracovat:, aby nebyl osamocen, aby měl mocnou
oporu mezi lidem, aby z něho si vybral skálo
posné přívržence, aby pak tím jistěji pořídil a
prorazil se zásadami církve katolické v otázce
sociální a náboženské.

Aby si kněz získal stálé přívržence, k tomu

je potřeba. aby založil katolický spolek, jehož úlou by bylo řešiti socialní otázku. Úlohou kněš
stva nejpřednější po jeho pracech duchovních
jest zakládati katolické spolky. A úkol ten není
obtížný, jak se zdá. U nás nedespělo to tak da
leko, aby kněz do spolků neměl přístupu, aby bo
nepřipustili k slovu, aby jej vyháněli ze schůze
— lid náš jev jádru svém nezkažený, zbožný, ua
mnoze však svedený a proto potřebuje vůdce,
vůdce svědomitého, a tím má býti kněz. Kněří
naši vyšli z lidu a cítí s lidem, poněvadž znají:

jeho pov: jsou samostatní a mají namnozev ve ==toť okolnosti, které my
boků naší u v lepší avětlo, které ji činí

uskutečniteloou.

Jest ovšem potřebí největší opatrnosti,
zvláště z počátku, neboť dobrý počátek jest již
jako polovic díla. Kněz musí snáti svoje lidi, so
spolehlivými o věcech těch napřed soukromně roz
mlouvá, nabádá je k tomu, posilňuje je, když
vidí, že by 8 ním šli za jedno, svolá důvěroou
schůzi spolku katolického. A když vidí soublas
na mnohých stranách, předloží stanovy, probéře,
vysvětlí a vyzve přítomné, aby pod jeho prapor
se postavili. Jsme přesvědčení, že poznenáhlu,
třeba byl z počátku počet nepatrný, počet ten
vzroste, a tak si utvoří kněz stranu, jež mu jest
mocnou oporou. Jest pak ovšem jeho atarostí;
aby zájem udržel, zvláště dobrou četbou a ušlech
tilými přednáškami.

nejší -=

Žurnalista : »Však již mě kousl v nobavici| —
Angličan: (mepokojné) »Aeolska flétnou na
. . krajanek city —

Žurnalista: »Vzbouřil ihned ve mné hněv
se lítý —

Anglióaa: »Tě též co tloučkem ze zlata
i opěváš —

Žurmalista: »Mněkozel šeptal: Tu to máš! —

Angličan: (sepokojně) «Alcaeejázněj strastidní —
Žurnalista: (pokojně) »Spodky mé přec byly

0 zcela modní —
Angličan: (trochu silněji) +Strasti v cisí

zemi, strasti války —
Žimalista: (léš silněji) -Já k svátku měl

je od Amálkyl —
: Angličan: (podrážděné) »Je div, kdy písní

tou udiveu cely —
Žeurmalista: (podrážděně) »Uřru plotu kus

: hned, co team měli —

tvor své usi stohlavý —
. Žurmalieje: (hlasem zvýšeným) »A buším jen

. což do hlavy —
Angličan: (vášnivě) »Děsné a obživnou i

tkvící —
. Žurmalista: (vášnivě) »To máš, Karo, za tu
+ nohavici —

Anglitan: (suřivě) »Háďata na hlavé Fume
nidám —

Angličan: sA sídla zbožných odleblejší — Žurnalista: (zuřivé) A podruhé , ti ještě
Žermalista: »Myslil jsem, že přec'se uko- přidám! —

»Sir, vy rušíteAngličan: (k žurnalistovi)
mě v studiu mé básně —

Žurnalista: (k Aogličanu) »Tenkrát dostal
Karo nehorázně —

Angličan: vJá deklamuju ódy Horatia Flakka 
Žuralisti: oJá zas, jak má ruka Karu

láká —
Angličan: (zuřivě) »Tož jděte jen s lím se

vším k čertu —
Žurnalista: (mírně) »Račte též, a bude pa

koncertu!l«
. Angličan nahledl záhy, že tento prosaický

nepřítel vznešené poesii ani sa mák nerozumí, a
— deklamoval si své zamilované básné — zcela
po tichu! Žurnalista brzy usnul — s měl spánek
milý a sladký, jak to již u šurnalistů po dobytém
vítězství bývá. — — —

K pramenům tajuplného proudu.
" "Kus cestovní vzpomínky od J. N. D:

Půvabné kouty Dalmacie vystupují vědy víc
a- více na světlo, co počala se otevírati ceste
z Rakouska dolů k víném Adrijským. Zapadající
tato země probouzí se vždy jistěji a jistěji ze
svébo dávného spánku. Tisíce a tisíce jiš poko-
chaly se za tu krátkou dobu všemi, témi' zázrsky
dříve hrdého koutka světového, a'tisíce a tisíce
přijdou sblížeti se ještě v tento kdys nerozumné
zvaný přítěžek monarchie rakouské. A stojí také
památníky bývalé slávy za to. Kdo odpíral by



Proud nepřátelský se valí dále —postavmo
se mu zmužile vstříc, a starejme se, abychom
jeho běhu zabránili. Neučíní-li tak kměžstvo, po
valíseproudpřesjehohlavy,nebudesenaně
oblíšeti, adrtí je, smete, poněvadějest ma vítěz

ném PA kdrě dojd ého cíle, panství, bude jehoojde svého e
rvní úlohou, aby vystoupil ještě rozhodněji proti

kněžím, protože jsou mu nepohodlni, překážejí,
aby nesabral všech lidí ve své lákadlo. Kněži
hýbají svědomím ne tak vůdců socislně-demokra
tických, protože ti je dávno ohlušili, jako spíše
býbají svědomím lidu, který doposud nepřiložil
k nim srdce celého, nezkaleného. Nevěří jim zů
ina, ale jde přece za nimi, oše jsou jeho je

ými vůdci, kteří však nehledí na dobro lidu,
nýbrž na vlastní prospěch.

Že proud církvi i kněžetvu nepřátelský mohl
by převaliti se přes hlavy kněží, tobo
příklad máme v Uhrách sousedních. Kněžstvo
tam nedbalo hnutí toho, založilo roce v klín a

hle, následky jit sepoznávajíHleďie tedy díla,dokud čas — hleďme
díla, dokud síla, by ka po nás zbyla. Hleďme
díla, abychom dali dobrýpříklad svým nástupcům,
kteří by našli jinak poměry ještě aeutěšenější a
nepříznivější nežli máme my. Aledme díla, aby
nástupci nám n-činili výčitek, že jsme zanedbali
času příhodného, nýbrž aby pak tím soadněji
mohl pokračovati na dráze námi šťastné započaté.
A takli budeme jednati, rázně, neohroženě, bez
bázně, obětavě, baďme ubezpečeni, že práce naše
se zdaří, pokvele a že 8e dočkáme joště zdár
ného výsledků svých snah!

Jeden = venkovských kněží.

Listy z Anglie.
V Londýně, 14. ledna (Pův. dopis.)

Milý pane redaktorel
Nejprvé připustte jen tuk pár slov více „0

nás pro nás.“ Kdyš přečetl jsem vyzvání Vaše,
abych psával Vám listy z Anglie, myslil jsem ai:
Very well! That will do! — Dobrá! Máse stát!
Což lehčího uež něco takového? Teď však, se
daje vakutku k práci, vidím se v rozpacích, ne
že by nebylo dost látky, právě že jest jí tuze
mnoho! Prosím Vás! Takpraskutí bijící tepna
zdejšího života, světový obchod, politika, apory
domácí váech drubů — o čem dříve psáti? Vím

však, že Vaše denní KErnálYsnesou Vám starostlivě den jak den každý telegram o sebe menším
hnutí Jobn Balia, aby drobý den snad překvapily
Vás již odvoláním včerejšího, vím, že trnete ještě

na„[3"ině strachem před řinkotem szarezivělébri úavle, kdyš juž ona zas klidně trčí v po
chvě své... . Promiňte tedy, když méně často
budu Vás a Vašo čtenářstvo zasvěcovati v tyto
kaleidoskopní taje, tím více kořistě sa to ma poli
literárním, společenském ba i vědeckém, ze kto
rých obyčejně k vám teprve přes Německo za
bloudí nějaká pikanterie nebo senzačnosí, (Osear
Wilde!) ale skrovnějenvěcí seriosnícha v skutka

zmínky hodnýchaso na příkladjiž uvászmínkao
„kolujících knihovnách“ vlastněknihov
om ———— =
tomu, ten umlkne zajisté, shlednuv palác Diokle
tiánův, ráj Lakromský, platany Danosské, 'vodo
pády v Kerku a jiné a jiné.

Jmenuje se obyčejně patero divů této země.
Ale jest jich více, mnohem více. Již ten šestý,
pramen tajuplné, čarovné řeky Ombly, řeky bez
počátku a konce, dovede neplniti srdce toho, kdo
jednou jej viděl, sladkou vzpomínkou navždy...

Jaká to rozkošná procházka!
Vyjdeme Stradonem, touto nádhernou ulicí

starého Dubrovníka, přebohatou paláci bývalých
patriciůrepublikánských,známoudílnami,vnichž
zbotovovány byly skvostné, zlatem vyšívané oděvy
krásek a krasavců orientálských, projdeme impo
santní branou Pille a jsme na prvémkroku k to
mu touženému údolí O.nbly, ku kolébce nevy
zkoumatelného divu Božské přírody,

Předměstí Pille má státi se středem turistů
celého osvěta. Již hemží se tu v stínu palem,
agavů a kaktů celý šik dělníků, svolaných ku
práci, ku stavbě velkolepého hotelu, pohodlím a
elegancí rovnajícího se každému jinému, vyhlíd
kou pak převýšujícího každý! Od hotelu sjíždíme
značnou výši stále uprostřed pestře kvetoucich
oleandrů a palmových zahrad, z nicht dívají se
vesele bíléstény útolných vill boháčů dubrovnických.

arovný pohled jest ztéto výšiny, která sluje „Bella
Vista“ (Krásná vyblídka). V zadu starobylý Du
brovník se svým šedým, mobutoým zdivem a
nesčetnými věžemi, podle ohromná skála vystu
pující hrdě z hladiny mořské a korunovaná pev
ností Lorenzo, dále v moře vbíhající zelený po
loostrov Lapad, a v levo severozápadně v tichu
a v náručí mobulných agavů a kaktusů stojí bílá
kaplička, jako němá stráškyné němého stádečka
oa klidbém břbjtůvku: Monte Vierno. Jak sladce
spí se to asi těm mrtvým pod těmi širokými pl
oiemi a cypřiši v zmírajícím šumotu mořských vla.

Ujiždíme dále bílou silaicí! K přístavu

ničkách uredených v život vydavatelstvem „Reviewof Reviews“? Pěkná myšlénka! Případně1
rosmanité vostavené bedničky knih kolují mezi

— čtenáři. Původně chtěly00 pouti
„County — Čouncils“ (rady v jednotl. vích)
ku sbírání knih a zřízenívlastní kolujíeí knihovny.
Že však neměly se k tome, chopila se věci či
„Review“ a nyní již na 200 bednic putuje An

Skotskem a Irskem, ač toprve něcopřesšest
měsíců uběhlo od uskutečnění myšlénky. I něko
lik sousedních hrabství může ní vzíti více bednie
vespolek a o jich kniby pak ae děliti, načež po
uplynatí tří let redakcí opět je vrátiti. Na jedna
farnosť připadne pak jenom 6liber sterl. ročního
předplatného, sa kteroušto semmu mají 200 knih
a časopisů na rok. I saměstnavatelé objednávají
si bednice s knihami pro dělníky i dívky svých
závodů. Takovým způsobem šíří so za nepatrný

o pro jednotlivce bohatázásobamyšlénekipoučení.
Neschází však ani středisko, kde porosuměnía oceněníknihsc3 kuje.Spo

lek „National Home Reading Union“ dělí členy
svoje v kroužky, kdež rozbírají se doma přečtené
kniby, udělají se úče.né informace a pořádají roz
hovory, tak aby systematické a ozumné čtení se
podporovalo. Ne však jeu a jen poučné knihy so
rozšitují, 1 o sábavu se pečaje. Redaktor W. T.
Stead počíná právě vydávati populární novelly
v ceně jednoho penny (6 kr.) ve zvláštní sbírce,

pro kterouž hodlá skrátiti vády přiměřeněpráceelší, anit by setřel původní krásna nebo pomínul
místa nejlepší. V těchto dnech vyšlo první číslo,
obsahující proslulou romanci Mr. Rider Haggarda
„She“ (Ona), ve 250.000 exemplářích. Tak inten
sivě působí se zde k tomu, aby ne jednotlivci, ale
millionové četli, pokračovali! Je to dojista nutno,
prve než na nějaké socialní opravy širšího vý:
snamu se pomyslí, a cítí se obecně, že vzdělání
musíse spovšechuiti a jím že musejí se udstra
niti nerovnosti, jinak stavy společenské lišící.

Že se v Anglii pracaje i k odstranění pře
smutných poměrů hos kých, o tom svěděí

kný článek a pokus Sira E. R. P. Edgcurbe-a,
enž v časopise „Country House“ vypravuje, jak

rozprodal nedávno koupenou farma o 343„direbmezi 27 malokupců ua splátky a tak prakticky
pokusil se o rozmnožení malostatkářů.

Pro tentokrát uzavírám, slibuje co nejdříve

opět s něčím zajímavým se oszvati. Vášoddmný

o :

Listy pařížské.
m VP 14. ledna. (Pův. dop.)

Smutně zajímavou jest celá affaira známého
šida Artona. Člověk tento, který jako koňař na
trhu kupoval poslance, tak dlouho směl si hráti
na schovávanou 8francouzskou spravedlnosti. Skoru
tři léta zdržoval se v Londýně. Dříveovšem když
prohal do Vídně, do Bukurešti, do Benátek, měl
v patáchstále za sebou dva policejníagenty,

stejně horlivé a stejně obratné. Jeden měl rozkaz
jej zatknouti, druhý měl úkol Artons na takové
překva všdy napřed uposornit. Zatím, jak
agent Duapassám doszal, vyjednávala vláda stále
u Artohem o vydání jeho papírů. Dupas měl totiš
sám temto úkol. Arton očekává ve vězení výsledek=Ú =
v Gruži vede tato silnice. My váak necháme jej
stranou s pustíme se kol léchto starých letních
paláců bývalé dubrovnické šlechty, ozdobených
dodnes jejími znaky a než se nadějeme, jsme u
počátku svě jízdy po řece Omble,

Objevila se před námi. .
Ab jedno z těch ramen Adrie, které vniká

v prorvanou zemi dalmatskou. Jak krásné,
vrdychneme, vidouce v pravo, vlevo stříbrného
toku hezounké čisté vesničky, paláce a kláštery|

Opravdu mobutným stříbrným pasem, po
sázeným samými perlami a drahokamy -zdá se
býti tento tajuplný proud v záři poledního slunce,
v níž řeka a moře v jedno se snoubí.

Sedáme do loďky a tato řízená čtyřmi stat
nými pažemi letí po vlhkém proudu...

Co jest vlastné Ombla? Pokrčení ramen jest
odpovědí prostého lidu i učenců. Přichází, nikdo
neví odkud, neví jek?

Jedni hádají, že jest to voda čisté, modré,
hercegovské Trebinčice, která protekajíc mohut
nými velikány, vychází z pod ohromné skály, aby
po krátkém toku vrhla se v náruč moře žíznivého
po sladkém doušku.

Vskutku strácí Trebinčica, na jejímž břehu
Trebioje s mnohými vížkami a "minarety stojí,
severně od Dubrovníka u Poljice díl avé vody
v otvoru skaloím, kdežto druhý díl zapadá
země severovýchodně oj Stegna. Kam? to nikdo
dosud neprozkoumal. A jak také sestoupiti v ty
podzemní hlubiny, jak probledoouti podzemní
království této tajemné řeky? Přirozeným zdá se,
že řeka zapadlá v temaoty opět na volném místě

cestu ze skály.
Prudce vyvírá ze skály Ombla a hučíc a

bumíc letí přes natažený splav, hravě konajíc
práci, k níž hned při zrození jejím ji připjal
praktický člověk. Mobutné mlýny letí s bukotem

svého processu, potvrzuje vědiSaPaenvy a alibuje, že vden svého vy uveřejnísvé paměti,svátajemetvíavšeckysvópapíry.TakéDupas
bylsatčen,aby memoblvLondýněorěděit.vopro
spěchArtoasa únkéteatomáprýpapíry,které
ruší spánek p.Ribota. Ke všemu ještě vystoupil
bývalýpolicejal prefekt Andricux, hrozný bič pa

na Dupasův | na prospěch ve
řejné mravnosti vůbec a připomíná, še za mini
sterstva Ribot-Bourgols sám se k zatčení Artona
nabízel. Každým způsobem jest pitelným na
pletí, s jakýmočekává se výsledektohoto skan

S stál100milionůa 6.000rojísůilllonů a 6.

a Jaký výhodsa takovéoběti?-Kde bude lebroby padlých synů Francie, křížemozdo
bené, kdo střežitizájmy vlasti f Odpadlík od víry
katolické de Laroshe, protestant. Ten má býti opo
rou katolíků proti anglickým methodikům, kteří
do ardel Hovů vštěpují nenávist proti všemu kato
lickému a francouzskému. Již tím jsou katolíci
vydáni sa kořisť protestantům a © nimi i čest
Francie, že francouzský jenerál resident jest jejich
souvěroem. Jak úspěšně bude tu působiti proto
stant Larocbe, vidno s toho, jak sestavena vládní
rada v Tapanarivu, ó roste! Zasedají v ní 1 A
merikán, 3 Angličané, 1Prušák, důstojník pruské
semaské obrany a takó 3 Francouzové.

Povšimli jeme si zde zlovolné úmyoinosti ně
mecké, když u příležitosti 2óleté oslavy úspěchů
s r. 1870. žarnalistům bylo doroleno vo Špaadavé
prohlédnouti v Jaliusthurmu uložený válečný po
klad německý. Jest tu v pevných kassách uloženo
150 millionů franků ve zlatě, jimiž v nejbližší
válce mají se krýti první výlohy mobilisování.
Ve věži nepřístupné ve 1200 pokladnách, pečlivě
zavřených a započetěných uložen jest poklad ve
zlatých 10 a 20 markéch s obrazem Vilémovým a

Není poch bnost anglie,pomocí ickepochybnosti,že Anglie, anglicko
arménských komitétů pracaje k rogbitl říše otto
manské. Chce ukásati Evropě nedostatečnost
vlády tnrecké k zavedení pořádku, aby vama mo
hla zakročiti a co nejvíce uloviti. Již také Stie
venson, předreda Společnosti anglicko-arménské

ván diplomacií britanskou předložil tajně
dni, v Petrohraděa v Berlině naroz

dělení říše turecké, který nod 6 1.) Cařihradstane se svobodným městem oprávou sedmi
komisearů; které jmenuje dest velmocí a — Švý
carsko! 2.) A.glie dostane Egypt a Arabii. 8.
Francie obdrží Syrii a Mesopotamii. 4. Rakousko
Malou Asil na západ od řeky Kisit-Irmaku. 6.
Rusko maloasijské provincie na východ od Kisit
Irmsku. 6. Italie Albanii a Tripolis. 7. Řecko
Krétu, Cypr, Sporadské ostrovy a Smyrau. 8. Bul
harsko dostane Thracii. 9 O Maeedonii rozdělí
se Řecko, Bulharsko a Srbeko a konečně 10. Ci
licie stane se samostatnýmarménskýmknížectvím.
Rasko odmítlo projekt tento jako absurdní s me

srv tjné ostatnímoenostiodpovědělyprý též

Co týden dal.
Mistodržitel hr. Thus podal dne 7. tohoto

měsíce žádost zs jíž bylo vyhověno.
Místodržitel setrvá ve uvém úřadě jem do konce
snémovního zasedání.———a,
pod tlakem divokého proudu, kola praskají pod
tou čerstvou silou, nezastavujíce se po celý boží rok,

Odvracíme se od tohoto sobectví nynějšího
světe a ssajeme kouzlo bohaté scenerie okolaí
Vzduch jest čistý, J+k vůbec má býti vzduch, že
nic netají se více zraku našemu. Tamtěsně při
moři rozkošný letohrádek, exguisitní elegancí sbu
dovaný a před ním malá graciosní parní loď. Toť
sídlo hraběte Cabogi, kavalíra každým couleml
Nemohl vyhledati pro svůj letohrádek opravdu
krásnějšího místečka nad toto, které již příroda
přioděla vším lépe než sebe zářivější umění.

V pravo od Ombly jako starý senátor vedle
oderního šlechtice proti letohrádku starý palác.

Široké schody s uměleckou ballustrádou vedou
nás do rozkošného háje. Kde jsou ty doby, kde
na těchto schodech stávaly c'ihodné postavy sta
rých senatorů v zlstoskvoucím sametovém šaté,
usmívajíce se a podávajíce rámě sličným dámám
vystupujícím z roskošných gondolí.

Vstoupili jsme do komast. Všude vzduch

plničký vůně, květů, života —zde tak ticho a mrtvo |am naproti klášter sv. Františka. Prah dvéří
klášterních kovpá se téměř ve vodě a jeho věže
oblíšejí se v té lesklé hladině jako v živoncím
srcadle.

Ticho — mrtvol
V klášteře ozval se svonek svolávající bra

try. k modlitběa k práci.Anotamjest ještěpo
slední jiskra života dřívějšího|

Avšak dálel - *
Již jsme přepluli hranici dělící řeku a moře

a vjíždíme do údolí rovně proti proudu. Voda
jest již sladká. Lodďkavjíždí mezi rákosí a v něm
k údivu nešemu kolébají se preobyčejné kachny.
Stále blíž a blíž nám kývá s protějšího vrchu
malý kostelíček, Jím postavilisi pomník Dalmatincí
s Ameriky s plným méšcem so vrátivší. Zajisté
krásné to díkůvzdání.



a českém oněmu byl mladočeský návrh na
eisaři hlasy českých a velkostat

avláštnímu výboru.
přikázání tomu.
a polští poslanci[Etnu vál

v ový odm

mělo se dostati slo
poslancům tří zástupců v dotčeném vý

bora na místě dosavadního jednoho.
nání s Uhrami nejde tak snadno, tak

oblašují některé listy, jak by se myslelo.
ministři odjelido Pešti ve špatné náladě,

prý je při neústu našich ministrů,
nejeví mikterak chuti vyhověti libůstkám

ým. Poměry mezi oběma vládami napjaly
se tak, še byprý nemasila překvapiti zpráva, še
vyrovnání se nezdaří. Nu, nebyla by tak
velká škoda; my bychom = nezdaru nemělitak
velkých škod jako l

Italové v Přímeří snaší se přivésti jazykový
spor do nejkrajnější krajnosti. V Istrii nechtějí
ustoupiti, tak že slovanští poslanci opouštějí Por
ječe prohlašujíce, že ve snému takto složeném
nejsou nic i. Neméně zarpatilý spor vode se
v Terstu. držitel nafídil terstakému magi
stráta, aby slovinské podání jednoho advokáta
vyřídil alovinaky. Proti tomu odvolalo se terstské
zastupitelstvo k ministerstvu, avšak odvolání bylo
zamítnuto a mistodržitalovo nařízení potvrzeno.
Když takto posléze vo všech iostancích Italové
propadli, přece usnesla so městská rada terstská,

ze přes to vše setrvá na svém aslovinské podánívyřídí italsky. Zajímavé to zajisté poměry |
Nový gonorální guvernér Kavkazu. Ve-správě

Kavkazu lze očekávati vážní změny. Car má za
to, te nynější obtížné poměry v pohraničaí tu
recké Arménii vyžadají rázaé osobnosti, která by
měla velikou autor:ta a dostatečnou plnou moč,

bez odkladu i v nejvážnějších věcech mohla
iti rosbodnatí. Car hodlá tadíž postaviti prince

Alexandra Petroviče Oldenburského v čelo správy
na Kavkaze. Princ jest D3letý a jest všeobecné
váženprosvouenergiia snahupo opravách.Princ
byl v letech 1885—09 chefemgardového sboru a
jeko takový byl velice přísný k důstojníkům a
mužstva, ale mimo službu prý byl vojska pravým
ldemilem. Dosavadní správoe Kavkazu, hr. Šere
motěv, který svůj úřad od června 1890 spravuje,
bude povolán do státní rady ruské. Anglické listy
provázejí změnutato tím výkladem, že car posýlá

prisce Oldenburského proto na Kavkaz, bo P
v případě potřeby provedl obsazení tureckéAre.

jeko-sómocký j úplně odstra

něa. De ých atd nbezpačloprý Německo
Anglii, že v jeho zahraničné politice nestala se
šadná změna aže zvláště císařův telegram Krůige
rovi nebyl nikterak namířen proti Anglii. Kyse

P. "fadějeAmerikypropřípadválkysAnglo pro války s .
otázka zatlačila na chvíli 0

cký spor do pozadí. Ale tím, že so v londýo
ských listech o sporu tomméně mlaví, není
nikterak otázka ©venezvelská uklízena, nýbrž
houževnatě trvá dále. Americké listy uvažují teď
denně o možnosti války s Anglií a vpádudo brit
ské Ameriky (Kanady) a ujišťují, že sejmena jich
mladé pokolení jest velice bojovné a nedalo byse
gakořka na uzdě udržeti, kdyby se konflikt s An

SKčníž

HE

Jsme u mlýna, který jsme z dáli viděli a
který se nám zdál výčitkou v tom svatém“ klidu
a houpáme se v pěně samotného tajemného pra
mene. Dobrosrdečný pan mlynář vítá nás s úsmě
vem a podává nám k naší žádosti sklenici přímo
od čepu. Opravdu znimenitá, výtečná to voda.
Studená jako led, dobrá jako med.

Jaký to rozkošný koutek! Škoda té minuty,
která nás volá zpět. Ještě jeden pohled ns to bo
batství a vjíždíme po proudu dolů k moři zpět.
Jedeme k poloostrovu Lapadu, abychom tam ve
svěží zelení zažili právě vtisknuté dojmy.

Lodďkazarazila před letohrádkem purkmistra
dubrovnického barona Gondoliho. Toť jeho útulný
koutek, ksm utíká tráviti svůj volný Čas a oddá
vati se své vášní sběratelské. Jest jeden z nejhor
livějších Glatelistů.

On to jest, který poloostrov Lapad vzkřísil.
Před několika lety nacházela se tu, jako jediná
representantka žití, pevnost Babikuk, ze které
dívala se tři obrovská děla namířená na tři strany
mořské. Nyní tu voní olivové a myrtové keře ví
tající nás rozkošnou vůní.

Vystoupili jsme k polorozbořené pevnosti.
Překrásná vyblídka objevila se nám na vše strany.
Pod námi lehce pohnuté moře s rudozlatou září,
jimž právě vjíždí do přístovu Gruže majestátní
loď zanechávající po sobě hadovitou čáru, která
boří stříbrem a vlevo mezi samými vrchy lesem

porostlými rozkošný kouteček — sídlo příštího

pro sanatoria — kookurrenta všech ital
S radostí a pýchou poscruje baron naše

nadšení. Těší ho to nadšení jako každéhopatri
ots! A on miluje tolik Dubrovník.Skoda, že jme
nuje se posledním Gondolim.

Bude ale v nově rozkvětlém ráji sv. Blažeje
zajisté prvým nezepomenulnýmGondolim|

pevnost Makalle, jejíž pád každou chvíli se
očekává. Útoky pro vojeko italské odráží, avšak
posádce počíná se nedostávati vody. Habešané
totiš přerušili vodovod vedoucí do Makalle, kdež,

tel y římské sdělují, musili sáhnouti již
poslední vodní reservě. A Baratieri nemůže tá

hnouti ohrožené pevnosti na pomoe, poněvadž by
takovým pochodem, jak sám tvrdí, celé vení
italské v Africe bylo ohroženo. Padne-li ale Ma
kalle, může to míti proItaly vAfrice velmi smutné
následky.

Váelicos.
Z pražského zákulisí. „Voj. Listy“ stěžují si,

že jsou v celé pouze třičeské hostince, kde
mají pouze české jídelní lístky. Je to veliká ostuda,

ro hostinské i pro — hosty. Co však říci o tak zv.

otelích probe ch, kde se český noclehář nevyhneurášce své n osti i kdyby se deklaroval jakoČech
a k tomu třeba jakožto novinář, před nímž všichni
národní netopýři alespoň trochu respektu mívají! —
Redaktor „Našich listů“ byl dne 6. t. m: na noclehu
vhotelu u zlatého anděla v Praze. Ačkolise zapsal
do knihy cizinců s plným charaktérem; ačkoli jej
aklepník i vrátný znají — podali mu ráno účet německý.
Sklepník učinil to s poznámkou „snad to bude jedno“,
ale ovšem nebylo to jedno a tito dobrovolní otroci
germanizace darmo snažili se napraviti drzosť a otrlost
svoji sháněním českého účtu — co však se děje za
vraty „Zlatého anděla“ s jiného povolání?
Devadesátze sta zastrčí tyto urážky do kapsy, většina
lidí našich to trpí, ba mnozí si z toho činí ještě čest,
že jsou považování za znalce němčiny a že mohou
s podomkem, vrátným, sklepníkem nebo děvočkoutřeba
se Lhoty vyměniti německou frázi: „Lasn mi mir

pýahajeenní nebo pod., třeba to obě strany drmolily.Pražské hotely, to jsou zakleté zámky, kam český
člověk vchází za nestydatě drahý peníz jako cizinec
a kde nad uvědomělým a rozhodným Čechem ohrnuje
nos iten „štýfipucr“, i ta pokojská, iten vrátný, i ten
sklepník, i ten hoteljé, který s něho nejnestydatější
peníz vydře. — Bez vzdělání, bez způsobů, bez vědomí
ušlechtilejšího, bez práce, bez kapitálu, bez duše pra
cuje ta chasav pražských hotelích; pro ni není ničím
veškeré naše hnutí národní, snahy socialní, staleté
naše zápasy : oni s blbým cinizmem své groše
shrabují a hodí za tebou skrze zuby nadávku, nejsí-li
s jich pitomou noblesou spokojen. Nejvíc „šetrnosti“

ti prokášou ti opatrnější, Přovozujíce s tebou pověstnoupražskou němohru, dokud nerozepneš svrchní kabát a
neukážeš čamaru nebo nepromlavíš sám napřed několik
slov českých. Za to máš právo se dát odřít, třeba
v málo čistém prádle spát a celou noc mrznout — a
uvažovat o slovanském pohostinství,jako onen turčan
sko-martinský Slovák, kterýžza týden za jediný pokoj
v pražském hotelu musel zaplatiti přes70 zlatých ...
. o Jimění církevní a „našinecké“. Německýjeden

list ocenil jmění všech klášterů v Rakousku na 80
milionů zlatých. V Rakousku je klášterů 1012, připadá
tudíž na jeden 79.000 zl. Ku jmění tomuto porovnává

Vorwárta“ jmění pouzeněkolika spekulativních Židů.
Žid Reitzes od vídeňské tramwaye přišel roku 1860

z jmění do Vídně, a dnes má na %00mil. zlatých.
id Jonáš Kdnigewarter přišeldo Vídně roku 1962 se

40.000 zlatých a zanechal 100 millionů zlatých. Žid
David rytíř Gutman hausíroval jako hoch se zápalkami

vídeňských kavárnách, a dnes má přes 100millionů.
ito tří židé vyzískali běham několika desíti let s kapes

křestanů na 400 mil. — tudíž asi pětkrátvíce než
všechny kláštery během několika století darem od do
brodinců obdržely, a vlastní prací vyzískaly. Dle sta
tistického měsíčníku pro Rakousko a dle zpráv c. k.
statistické centrální komise obnáší veškeré církevní

jmění v Rakousku, tedy jmění veškerých biskupskýchostelů, residencí, katedrálních a kolegiátních kapitol,
veškerých farních kostelů, všech seminářů, klášterů a
ústavů, fandací, všech církevních beneficií, všech fili
álních kostelů a kaplí 340 millionů zl., a příjemz jmění
toho za rok 1890 obnášel 88,500.000 al. (Na jeden
kostel neb kapli připadá průměrně 719 zl. ročních
výdajů.) Židé Albert a Nathaniel Rothschild, kteří
v Rakousku daně platí a jichž privátní příjem na 6
millionů odhadnut (ačje jistě aspoň čtyrykrát tak
velký), mají mírně čítáno 400 millionů a tudíž více
než oněch 1012 klášterů a ústavů a 10.884 kostelů a
kaplí, 31 biskapských residencí . ... Rakousko má
asi 4000 mil. zl. státního dluhu; většinu z toho dluží
velkým židovským finančním závodům a křestanské

nejvícepoplatnichvo musí ročně sehnat na 160 mil.k krytí úroků..
Císař-oestovatel. Německý císař Vilém II. jest

sa našich dob největším oestovateem. radrok 1895vykonal německý císař 71 cest. Z těch připadá 2U na
honby, 18 na s ládání přísah novobranců, manévry,

rohlídky a pod., 10 na návštěvy a 97 na cesty bez
účelu; 167 dní z celého roku byl císař na cestách.

Páté přes deváté. Presidium místodržitelství
nařídilo všem podřízeným úřadům finančním, že nesmí

na dále užíváno býti Pop na nichž nalézá cenesákonitý nápis: provincie chy,
nýbrž že má na dáleužíváno býti vždy jen takových

tiskopisů, ré vyznačeny jsou zákoným titulem:
Království 6. — V Čechách je 276 škol soukromých,
s nichš je 108 českých, 164 německých a 4 oboujazyčné.
Z těchto 164 německých škol je více jak polovice ši
dovských, totiž 87. Načeských soukromých školách
je cel 13.063 dětí, na německých 12.767. Kdežto
české školy navštěvují pouze 104 děti německé, do

y, nebo země

německých škol chodí 3711 dětí českých, tedy více

nežli čtvrtina! — Co jest radikální! ikálníjekdyž radikální poslanec, na př.dr. J. Šíl, nedá dítkám

svým ve škole navštěvovati hodinyjazyka německého,ale za to dá je učiti řeči německé soukromě doma
každé neděle od 2£—4 hodin odpoledne některým p.
professorem! To a jen tohle jest radikálnost! — Po
čátkem jara dočkají se naši čeští šachisté, jejichž jméno
ve světě šachovém je slavné, vlastního svého listu,
Dne 1. března bude vydáno první číslo nového tohoto
odborného listu pod násvem „České listy šachové.“

Zprávy diócesní: Ustanoveníjsou: P. Gysé.
Šourek, farář Voděradský, za faráře do Týníšíč,
p. /iip Komečný, kazatel u sv. Barbory v Kutné
Hoře, za katech. obecných škol v Kutné Hoře, p.
Sranisl. Michálek, koop Sopotnický, za II. kaplana
do Luže. — Na odpočinek vstoupili: P. Adolf
Straka, exposita ve Věírném Jeníkově, p. Gust.
Jelínek, b. notář, děkan v Brandýse m. Orl. —
Zemřel: p. Josef Sedláček, jubilár, arcikněz hra
deckého kraje, b. vikář a děkan na odpočinku ve
Dvoře Králové 11. ledna 1896. — Uprásdnila se :
Expositura ve Věirném Jeníkov*, od r. ledna, Vo
děrady, fara patron. hraběte Šternberka, od 75.
ledna, Brandýs nad Orl., fara patron. Oskara Pa
rische od 7ó. leďna 1696.

Jubileum pětadvacítiletého kněžství v die
cesi Králové Hradecké budou slaviti kněží v roce
1871 vysvěcení: P. Baudyš Prokop, benediktin
v Emausích v Praze, Brdiček Ant., farář v Jest
bořicích, Frinta Václav, farář v Kácově, Herout
Ant., farář v Habrech, Janisch Jan, farář v Lim
berku, Kašpar Jan, farář v Dřítči, Kašpar Josef,
farář v Radiměři, Kerner Fr., b. archivář v Hradci
Král., Kobout Václ., farář v Némičevsí, Klouček
Lad., farář v Olešnici Dolní, Kuřil Frant., farář
v Chotěšicích, Lžičeř Jan, farář v Třebosicích,
Procházka Jos., farář v Mlázovicích, Radimský
Jos., na odpočinku v Oubyslavicích, Rufert Fr.,
farář v Opařanech, Richter Otok., farář v Pusté
Kamenici, Řehák Jan, děkan na Opočně, Sedláček
Josef, farář v Solopiskách, Schmid Vinc, farář
v Kačerově, Svoboda Aat., farář v Konojedech,
Vlček Jan, farář v Heřmanicích, Vogl Fr, farář
ve Forstu, Vykoukal Václ., farář v Cholticích,
Zajíček Fr., zám. kaplan v Cerekvici.

Bohoslovcům královéhradeckým na za
kládání knihoven pro lid přispěli: J. M. nejdp.

Jos. Šrůťek, archidiakon 4 knihy; vsdp. M. Musil,
kanovník 2 zl; vsdp. A. Brychta, kanovník 1 zl;
vsdp. A, Pogerth, kanovník 1 zl. a knibu; vadp.
dr. Jan Soukup 2 21; vsdp. dr. Fr. Sulc2 zl;
vsdp. dr. Vincenc Ruth r zl; vsdp. dr. Jos. Mrátík
1 zi; vsdp. dr. Gustav Domabyl 2 zl; vsdp. Ant.
Suchánek, rektor sem. 1 zl; dp. Karel Škoda,
protokolista 3 zl; dp. Aat. Hrubý, ředitel bisk.
tiskárny 2 z'; dp. Frant. Reyl, ředitel Borromea
1 zl; dp. Vladimír Sekera, katecheta Rudolfina
1 zl; dp. B. Kubát, kaplan 1zl; dp. Václav Frůb
bauer, gymn. katecheta 2 zl; dp. Frant. Tondl,
katecheta c. k. realky 1 zl; dp. Frant. Pour, vice
rektor sem. 2 zl; vip. D. Orel, vicerektor Borro
mea 1 zl; vlp. Jos. Klepl, vikarista : zl; vesměs
v Hradci Králové Dp. Josef Smidt, farář na Lib
čanech 2 zl; vip Jos. Zahálka, kaplan v Abst=
dorfé; vlp. Alois Uerník, kaplan v Chocni + zl.
50 kr; vlp. Št. Bobek, kaplan v Novém Hradci
Králové 1 zl; dp. Jos. Procházka, farář v Dobře
nicích knihyv ceně ro 21; vsdp. Václav Novotný,
bisk. vikář v Dolní Krupé 1 zl; vlp. Alois Culka,
kooperator v Dolní Krupé r zl; duchovenstvo
v Chotěborkách 2 zl; dp. E. Starý, farář v Rovni
1 zl; msgr. Jan Klein, apošt. protonotář v Ciněvsi
2 zl; dp. Frant. Vohnout, farář v Žlunicích 221;
dp. Jan Kašpar, farář ve Dřítči 5 zl; dp. Frant.
Malý, farář ve Smidarech 1zl; vsdp. Frant, Fiala,
kanovník v Hradci Králové knihy v ceně 15 zl;
vlp. Václav Hák, kaplan v Dol. Kralovicích 1 zl;
vlp. Václav Kouba, kaplan v Bílém Újezdě 2 zl;
dp. Jan Matouš, děkan v Hronové 2 zl; dp. Stan.
Dvořák, farář na Rychmburku 1 zl; dp. Antonín
Boukal, farář v Pecce 1 zl; dp. Vilém Kreysl,
katecheta na dívčí škole v Kutné Hoře a zl; dp.
Frant. Frydrych, katecheta učitejského ústavu t
zl; dp. Frant. Můller, katecheta c. k. realky tzl;
dp. Stanislav Kosán, katocheta kláštera Uršul. 1 zl.
50 kr; vlp. Jaroslav Petr, koplan v Solopiskéch
1 zl; vlp. Jan Záruba, kaplan v Nebovidech 1 zl;
dp. Vít Stálý, katecheta na dívčí škole v Čáslavi
1 zl; vlp. J. Nosek, kaplan v Miletíně 2 zl; msgr.
B. Hakl, děksn v Hořicích knihy v ceně 10 zl;
dp. Jos. Jánský, farář v Křivsoudové 1 zl; dp. F.
Jireček, děkan v Dol. Oujezdě 1 zl. 50 kr; dp.
Boj. Flum, farář ve Vlkánči 2 zl; dp. A. Bartoš,
farář v Ranné 1 zl; vip. Jan Kastkan, kaplan
v Ranné 1 zl; dp. Josef Dudek, farář ve Střemci,
1 21. dp. M. Ferkl, děkaňh v Lomnici : zl; dp.
Jan Císař, farář v Kaliště 5o kr; vsdp. V. Klepr
lík, bisk. vik. v Rychnově 1 zl; dp. P. A. Žák,
exb. c. k. gymn. v Rychnově, knihy v ceně 15
al; dp. Josef Bříza, farář v Lučici 1 zl; dp. Štěp.
Sova far. v Uhelné Příbrami 1 zl; nejmenovaný
kněz 1 sl; důst. duchovenstvo v Hronově 3 sl.



1 alk 50 kr; vip. Jos. Prudič, kaplan v Horních
Heř.nanicích 1zl Šlechetným dárcům: +Zaplať Bůh |

Z jednoty katolických tovaryšů. J. M.
adp. biskuo Erard Jan, vznešenýprotektor je
dnoty, věnoval opětaé s0 zl. účelům spolkovým.
Zaplať Bah! Budoucí neděli, doe 19. t.m. pořádá
jednota vánočaí bru oJesličky= pro členyčinné a
přispívající. Začátek v 5 bod. odpoledne. — Zpě
vohra tato bude ještě opakována dne 26. ledna a
2. února.

Sňatek. Anna Gótzova a Karel Čech alariti
budou sáatek svůj v neděli, dne 19. ledna 1896. pří
velké mii av. ve farním chrámu Páně v Kuklenáeh.

Osobní. Rada semskéhosoudu,p- Št. Fischer
je přezasen « Hradce Kr. do Chrndiml.

Masopustní zábavy. Dne 18. ledna bude ples
dobrov. hasičů v Březhradě: společenský ples Mládenců
ve Vosicích. Dne 19. ledna: věneček ivnostensko
čtenářské jednoty v Hradci Kr.; věneček dobrov. hasičů
w Kuklenách; věneček dívek výravských; ples dobrov.
hasičů v Klenici. Dne 26. ledna: ples dobrov. hasičů
na Nov. Hradci Král.; ples řemesinicko-živnostenského

společenstva na Člen Dne 1. února: ples děln.
vzděl. spolku v Červ.Kostelci; ples čben dodnotT našřických

ý

-m +

Novém Hradci Králové. Plea dívek P
odbývá se v sobotu dne 18. ledna 1806. —Sousedak

lea v hostinci Alexandra Gebasa v Bejšti dne 36.
edna. — Ples v hostinci Josefa Kaláška v Dolním

Spáleništi dne 2%. ledna 1896. :
Nevý eobhajce. Pan JUDr. Oldřich Souček

rodem se Břízy u Hradce Králové, bytem dříve na

Smíchové č. p. 294 ů zlatého jelena“ ve Svaroan
bergové třídě, nyní v Žitnéulici č.4 1768-II. 1. poechodí v Praze, vykonav zkoušku okátní, byl na
základě dekretu c. k. vrchního zemského soudu vPrase
ze dne 39. do seznamurosince 18w6 čís. 29.816

obhajců ve věcech trestních zanešen.

Vrátí toči mevrátíf Českobrodské„Našelisty“
píšou: Před porotoukralohradeckou bude se v únoru
odbývati přelíčení s podvodným vážným Syřištém a
jeho dvěma pomocníky,výrostky. Předvoláno bude
120 svědků. Jedna věc budepři tom sjištěna: že veliké
množství převážené řepy obdržel hradecký cukrovar.
Nastává otázka, vrátí-li cukrovar takto nabytý majetek?

. Kde jsou penízeLówyho z Velké Skalice.
Sensační a bestiální vražda rediny Lówyho ve Velké
Skalici u Smiřic a obsáhlé přelíčení s vrahy, bratry
Diveckými, dosud zajisté tkví živě v paměti každému
v dalekém okolí. Uloupené penízetehdy znizely beze
vší stopy a slotřilí vrazi vězí v pochmurných zdech

žalářních. Však P nězích pátráno stále. Vypravovánoledacos,kdeby as peníses loupežeté poché
zející mohly býti a skutečně přišlo se těchto dnůna
stopu. Zahájené již soudní šetření nám objasní mnohé
v procesu s Diveckými až dosud tajemné udalosti.
Má-li člověk zvědavého souseda ve stavení, který rád
za dveřmi posloucháa občas okem k němu* zalétne
klíčovou dírkou, pátraje, čím se obírá jeho milý druh,
nebývá vždy mu ku u, jak se i nyní osvěd
čilo. Takového sousedíka měla Marie Boháčová ve
Smiřicích. Josef Málek pozoroval loňského roku Bo
háčovou klíčovou dírkou a viděl ji vícekráte počítati
papírové a stříbrné peníze. Zima dlouhá, práce málo
u tu zvědavý Málek měl dosti času věnovati více po
zornosti Boháčové. Zejména v prosinci loňského roku
vytáhla Boháčová jakousi skřínku pod jarmárkou a
bočítala z ní velké papírové peníze. Slídivému oku

skřínka byla v zemi sahrabána. Při nepatrné sou
sedské drůtce © vyčetli manželé Josef a Filoména
Málkovi dělnici Boháčové ve Smiřicích, že žije s ulou
pených peněz Lówyových a vinili ji z účastenství na
zločinu spáchaném Diveckými. Boháčová dala si dne
6. t. m. předvolati oba manžely na městský úřad smi
řický, aby se tu zodpovídali z nařknutí jí učiněného.
Leč, má-li kdo máslo na hlavě, nechoď s ním na
slunce! Místo očisty vyšly tu pěkné věci proti Bo
háčové na jevo. Boháčová žije se svými příbuznými
na poměry své velmi dobře, aniž by prach se mnoho
namáhali, tak že to bylo nápadné všem tém, kdož ji
blíže znali. V době, kdy loupežná vražda se stala,
bydlela Marie Boháčová, vlastní teta odsouzených Di
veckých ve Skalici. Málkovi pak vypovídají, že Anna
Divecká, matka vrahů a sestra Boháčové jim, totiž
Málkovým si stěžovala, še Boháčovi žijou z oněch
1400 zl. ve Skalici Lšwyovým ukradených. To stačilo,
aby vzniklo proti Boháčové podezření, že táž musela
míti v době vraždy spojení s Diveckými a že o činu
věděla. Dne 8. t. m. předsevzali c. k. četničtí závodčí
Jan Němec a Václav Novák sa přítomnosti radních
Václava Kotlanda a Frant. Kubeše a policejníhostráš
níka Šimka domovní prohlídku u Bo áčových. V po
steli nalezeno zastrčených šest pětek a v truhle její
dcery Anny Kabrlové dvě desítky a pětka.Boháčová
udává, že peníze ty obdržela svého syna Josefa,
nyní ve vojště v Jaroměři sloužícího, který si je za
leto 1895 v cihelně vydělal. Anna Kabrlová má prý

níze ušetřené z práce za letní doby. Při další pro
hlídce nalezena v truhle krabice šafránu, což zajisté
jest nápadné u lidí, jako jsou Boháčovi, aby chovali
si tak značnou zásobu. Než tu má pomoci zase „ne
známý muž“, od kterého prý Boháčová šafrán kou
pila. Dále nalezeny byly dvoje zlaté naušnice, jeden
šlatý kříšek, zlatý prsten, žlutý visací povtavec s ře
tízky a soškou prolampu. Všechny tyto věci byly
zabaveny a sondu odevzdány. Na základě všeho uve
deného učiněno osnámení a savedeno proti Marii Bo
háčové, Anně Kabrlové a Josefu Boháčovi trestní vy
šetřování pro zločin účastenství na loupežné vraždě
rodiny Lówyových ve Velké Skalici.

. Stadené lázeň. Za Slezskoubranou pracují děl
níci po několik dnů na sekání ledu; mezi jinými Jos.
Pešek a Ed. Svendaz Hrázky. Práce tato není tak
těžká jako spíše mrzutá, kdyš začne to studit nohv,

čomádostécáčlověknálníane.
Mluvilo a vyprávělo se o ledačems, aš konečně pro

tento nechtěl rozuměti a tak slovo dalo slovo a

byla hotová. Ale na hádce se sdn, nepřestalo:; Pešektotiž rospálil se na prostořekého Svendutak, že uznal
sa nevyhnotelné ochladiti zlost svou studenou Jasní,
k čemuž arciť nevyvolil si sobe, ale Švenda; uchopiv
jej jako děcko v půli, hodil jej do řeky, kde byl
tím vysekán led, až se po něm voda zavřela. Nebo
hého Švendu vytáhli ostatní dělníci promočeného a
skřehlého na břeh a tento beze všeho rozmýšlení roz
běhl se na četnictvo, aby se mu spíše věřilo, tak jak
byl promočený a za tahého mrasu celou tato historku
udat a odtud teprve zaběhl si na Hrázku pro suchý
šat. Jakasi cestou vypdá se myslit; nejpodob
nůší „byl nějakémuplechovámurytíři, nemoha se anío t. ——u

Nadějná kvítka. Dne 11. t. m. přepaden byl
Josef Vom pomocník J. ve Správčicích na
cestě k domovu od 7 výrostků, kteříjej abíli a vyali
mu z kapes 13 sl. Mimo to zpozoroval, kdyš jej útoč
níci opustili, še má kabát na několika místech ros
řezaný nožem. Jmena dotyčných mladíků byla zjištěna
a zavedeno proti nim vyšetřování. Dovídáme se, že
všech sedm nadějných kvítek bylo z osady Ruska.

Je vším. Zdejší příslušník Ant. Kordík, takto
pilný sákasník policií všude, kde se jen ukáže, ne
může to za šivý svět pochopit, proč slavná policie má
právě jen na něho tak skřesáno; ale neděje se to jen
tady, kdejej znají, nýbrž všude, kde na evých cestách

zaraší. Ve středu stal se mu zas malér,Kerí hopřvedl opět na kropáčku, s níž byl sotva vyšel. Vida
slarný pohřeb, hleděl využitkovati avé vynalézavosti
dobrých nápadů a obchásel přítomné vynikající osob
nosti, vydávaje se za šida, ovangelíka atd. jak na
kom viděl anebo jej znal, jakého je asi vyznání. Však
kde se vzal, tu se vzal, najednoujej uchopil strážník
a vedl jej do nenáviděnékropáčky, aniš by se mu
byl představil a vysvětlil mu své počínání.

Loňského psa nemá Jistý zdejší pan domácí
má sice dobré nápady, ale ty se vždycky všade a ka

platí. V těchto dnech rozeslány byly po všech i
telích psů výkazy, kde měl každý udat, má-li psa n

ne, aby mu a býti vyměřena dah. Zmíněnýpřdo měl však nápad: napsal do výkazu, ze loň
ského psa již nemá a tím myslil, še věc je odbyta a
on nebude platit daň. Lidé jsou však zlí a všecko po
vědí a tak také nezůstalo v tajnosti, že pan domácí
sice loňskéhe psa opravdu nemá, ale sa to še má no
vého, většího a toho žesapoměl udat, sačež bude mu
nyní zaplatiti nejen povinnou daň, ale i slušnou

kutu.
Vykradená V noci na 16. t. m. vlou

pal se neznámí zloději do budovy pošty v Chocni,
de dostali se paklíči do pokladny a ukradli právěuložených tam 800 německých marek a za 350zl po

štovních známek. Před nedávnem stala se podobná
krádež tamtéž, v úřadovnách zámku. Zdá se, že za

hnísďuje se v tamním okolíspolečnost pokladnám velice nebezpeční, jak dle způsobu vyluporání dá se
soudit. Proto pozor na pokladny!

Zmařený „„masopůst““. Je to tak nemílé pře
kvapení, když buchta do jaternic je upečená, kroupy
jsou uvařené, voda na paření se vaří, řezník s vyhr
nutými rukávy jde s nožem pro krmníka a shledá, že
chlév je 4.. Podobného něco stalo ae V. Franc
kovi r Malšovicích dne 14. t. m., když v předešlé
noci ukradl mu někdo buclatého vepříka, určeného
toho dne na porážku. Dle stop směřujících k lesu,
má se za to, še krádež spáchali cikáni. Krmník byl

jež později nalezeny byly na zahradě.
Ka A me „jarmarku““. Předešlé soboty

o výročním trhu dopadena byla strážníkem Žaloudkem
Jos. Nováková z Holicpo činu, kdyš ukradla M. Ha
vrdové z Čistovsi tobolku se 3 si. Kapsářka měla
plán dosti dobře prmyšlený; peníze dala ai do své pe
něženky a cizou zahodila.

hné. Dne 12. t. m. v 8 hodin večer vypukl
z nezjištěné příčiny oheň v Radikovicích ve stodole

cí ke dvoru Sádové. V té samé měl rolník V.
ek slošené žito v ceně 809 zl., dále hajný Zá

mečník a Cihlář slámu a nářadí v ceně rovněž 800 al.
Pojištěn nebyl z nich nikdo. Velkostatek ntrpěl škoda
1000 zl., jež kryta jest pojištěním.— V těchto dnech
vypukl oheň ve Stračové ;na půdě v budově, kde na
lézá sc četnická stanice. Oheň tento byl záhy zposo
vován a uhašen, tak že škeda obnáší pouze 100 sl.
škody. — Dne 10. t. m. shořela stodola Fr. Hampla
ve Stračově s obilím a zásobou píče. Škoda obnáší
900 zl., proti níž byl jmenovaný na 807 zl. pojištěn.

Vražda spáchané pro krádeš. Široké okolí
Prachova bylo v těchto týdnechznepokojováno pověstmi
o různých krádeších, tak v Doleních Knížnicích ukra
deny pp. učitelům 2%kozy a 2 husy, v Libuni 10 slepic,

kdež smělí lupiči napsali na vrata „achyotejte námzas“, ve Březce vepř se ztratil nezámožnéma chalup
níku a což nejhrubší jest, hostinskému ve Vohařicích
tři krávy jakýsi lotr nemoha je odvésti rozřísl,tak še
pouze jediná vydržela do třetíbo dne . . . Podobnými
zvěstmi znepokojován bývalý starosta v Blatech, pan
Charousek, zakládaje si na vzdor novému starostovi
smíšený obchod, vypůjčil si račnici; kdyby se nežva
ným hostům zalíbilo jej navštíviti jako přednedáv
nem, kdy mu všecka okna vytlačena. —Čo očekával,
stalo se. Jednoho večera po jedenácté byl manželkou
probuzen, že je někdo na „husách“. P. Charousek, ač
úsletý, nemeškal a když spatřil ze dvora prchati člo
věka, pustil se za ním spokřikem. Prchajicí, ač husu
nenesl, padl dvěma mužům — snad ku pomoci jdon
cím do rukou, kteří bez soudu, nedbajíce ani, že do
pedený prvnímradním v obci jest, důkladně jej sbili.
Sotva tohoto p stili, přikvepila Charousková, že
zlodějů jest u nich víc. Vrátili se domů, ale po zlo
dějích zůstalo jen ztenčené stádo hus. Zbitý radní
setkal se prýse svým soudruhem Al. Grusem, kte
rému se přiznalnejen svými ranami, ale že byl také

nán. TuA.Úrus položil zaříznutou husu apravil,je všecky zabije. Sli.— U Charousků ještě ne

ješ rosbil, otovřel a hleděl se dostatí do srětníde,
stál p. Charousek s ručnicí, již mu dcera.z krů

mu přinesla. Pí. Charomsková přistoupilak OkRa g
napomínale Gruse, aby odešel, že může míti děsti na
husách. Dcera však odtrhla matku a upozornila, ds
máGrus nůs. Lapičvšak nedbaladral wedo vuíté
ee slovy, že buď on nebo oni padnou. V tom střelil
pan Charousek a Úrus, jak žji, tak bídně skončil. Se

: „Ten kluk trefil mě ksrdci, masím chcfpnoat !“
Také skutečně skonal, ač mu soudruh konev Jedevé
vody na rénu vylil. Lidé sběhli se a nový p. starosta

chtěl"i Charouskazatknouti, který všakač nerapíral,nechtěl se mu dáti zatknouti, že jeou spoleve sporu,
až přivede si dva hodnověrnéobčany. Starý Charoústk
pak satknut. Komito zjistila, že Al. Gras v okně (98
cm. od sáhrobně vysokám)střelen se vzdálenosti 1-m.;
35 sekaných broků vjelo muod vrchusrdce k nobogm,
což dosvědčuje, že byl Graus vokně naklančn. Po aa
vražděném růstala žena se čtyřmi dítkami. Grusovi
bylo 28 let. — V domě prvního radního nalezeny £

kosy (P. učitele z Knišnic) 1 husa, drahé půl mpečenéa za omínem kus vepře.
„Zázračný dokter“. Naxera, příslušníkr

novský sídlí opět na Bliáší papisování
není třeba, jméno ásrokného doktora“ je všude tak

známé, zvláště na policiích, že by to bylo sbytačno.Mnoho čtenářů bude se zajisté na něho ještě
vati, jak chodil po městech i venkově v jakómní

tureckém kroji a nabízel své é lék prot všemmožným nemocem, coš přivedlo jej několik do ros
poru se soudy a do nuceného v'té které vé

zmici. To věa jaj neodstrašilo, aby neprováděl svéumění dále a přišel těchto dnů opět do Hradce.
V jednom hostinci stala se mu však nehoda, še so
do sytosti napil a zapomněl platit a to přivedlo jej
opět po delším časena kropáčku. V ku jenž mu
byl odebrán,má různé noucí prášky, dvě léhva
tekutiny v níž namočena je jakási kůřa a česnek,

přepodivné náplasté, které úřinkají néjen proti kabšánemoci, ale co je nového, prý také proti zimě. Kobaek
náplasti dá se na čelo an prý 8etam tak dlouho,
ná je člověku teplo.

Kuajplan momplus uléra. MotbodaKnejpeva,léčení stndenou vodoe, rozšířila se v poměrně krátkém
čase téměř věnde a získala si přívršenců ve všech
kruzích. [ u nás v Hradci máme Knaipianů d o
čem můžeme se přesvědčiti za časného letního jitra
třeba na vojenských avičištích. Ale že by někdo horlilproknejpováníunási vziměve sněhu,otomza
jisté ne každému známo. Začátkem tohoto týdne

as o 6. hodiněranní pozoroval Boosh okolí kostela sv. Ducha procházetise cosi b a zuřivě
kolem sebe odhazujícího nohama sníh. Ponocný sice
nevěřil ve strašidla, ale že by tím živoucím hovorem
mohl být za takového mrazu v největších nedkalkách
se nachásející člověk, to mohl tím méně nověřiti.Kdyá

tak as čtvrt hodinypořoroval fnání záhadného vidění a poznal ve směhu stopy lidské nohy, od
hodlal se přistoupitiblíše a oslovil dle jeho domnění

blázna, bj je dovésti domů a sachrániti předsmrznutím. Jak alese podivil, když domnělý blásen,

scela moudře se pajenocného osopil a několika elovy
mu vysvětlil, še neblázní, ale — naj puje.Krádež na nádraží. V neděli, dne 1%.t. m.
odpoledne na zdejším nádraží byl ukraden sl. Antonii
Malé z Kutné Hory příruční vak. Na udání al. Idy
Sagnerové s Broumova chycen byl Josefem Holým,
pošinovačem na dráze, dělník František Bouček, 82
roků starý ze Svinar, který právě i a vakem hodlal
se stratiti.

Palič. Lonského roku hořelo častěji v Černilově
a vždy oheň vypuklzpůsobem nápadným. Letos dne
6. t. m. doznal se Václav Skákal, ssletý syn rolníka
Věclava Skákala, rolníku Lorencovi, kterému loni dne
10. listopadu shořela stodola se všemi zásobami, že
mu obeň salošžil. Tu padlo podezření na Skákala, je
on jest zajisté původcem všech požárů a to tím spíše,
ježto před časem zapálil Janu Zilvarovl ze Smržova

pu sena, kteroušto škodu otec nahradil. Počalo ee
všeobecně mluviti po Černilově a okolí, še nikdo jiný
nemůže být dlouho hledaným aspravedlnosti unika
jícím žhářem, než Skákal a že k těmto činům pobá
dán byl osobou třetí. Mladý Skákal byl ihned c. k.
četn. závodčím Zelinkou zatčen a dodán do věsnice
hradecké. Skákal jest človék prostý, mluví nápadným
způsobem a nesmyslně a na prvnípohled lze poznati,
že máme předsebou blbce. školy sice chodil, ale
čte jen něco málo. Zvláštností u něho, že druhé naše

hlaví těší se u něho zvláštní obliby a se zálíbou
e rád dětské pefinky. Peří s roskoší ďábelskou

trhá a pouští do vsduchu. Po lékařském však pro
hlédnutí uznán za choromyalného a prototaké ne
může býti za činy své sonsen. N em toho bloy
trostní řízení pro thářetví proti němu zavedené, na

rohlášení pp. lékařů, c. k. státním zastupitelstvem
4. t. m. zastaveno a týš propaštěnz vasby a dodán

svému otci na opatrování. Byloby záhodno, aby obec
černilovská o člověka, který za své činy, které koná

a za které zodpovědným DŘ nemčěe se řádně rela. Zároveň byloc. k. ol Í hejtmanství v Hradci

Králové došádáno, aby byl dodán do zemského ústavuro choré.
P Cikánky. Dne 19. ledna "t. r. konáno hlavní

řelčení před čtyřčlenným soudem zdejším a cikán
kami Marií K vou mladší a starší a Julií Goi
maznovou,které wesúčastnily loupežného přepadení
Romana Švorce v lese „Bráska“ u Náchoda. Kerpac
zová ml. a Gohmanová odpouzeny ku čtyřměsíčnímu
vězení. Obviněné hájil Dr. H. Getu)diger.

Nedělní klid u e. k. soadů. Od vánočních:
svátkůbylhm d.okr.fuc.k. krajské

soudu nedělní klid. Podací protokoly a knihorúřadjsouvšak1v neděliotevřeny,takže rolnopodání
čiziti a v poxemkové nahlečnouti, Ve výpravnéch
pakdlí do 11hodisdopol inspekcepropřípadvyřízení
nutných sáležitostí. U c. k. okres. hejtmanství uje s6
jak obyčejné, ovšem že jen dopoledne. Bylo by záhodno,
ab ul | advokáti udejší poakytly úlevyvčase 20
dělním takésvým kaaclářským silám.

Obtans
ohalek. Ve zdejšímskolí nejsou valnéoblíbenyPay kozanéapolitického úřadu.Již po



Ja šádaj odb -až * aci minulého řeku.

Dee U pegsace 1090-oěkní b u c k. ok? bejtemaví VG Králové „našinec“ Helman Fraeaki, sgeat,

> tědí vOvmandn v prasku sya nh Fratnkiea Fri orsbvergrové s vo a
1669 v Kyšpe doerrou Frantěíka Šafáře a Alsběty
Kryštofkové. Žsaicha nevěsta, jsou nyní bez vyzšání 8

-bydlína PražskémPředměstí. svky noh ©
okresní komisat Váolny Broška u přítomnostiovýč PP:Karla Ježka, c. k. zemského y a Karla Ricbtra 0b

Upadlo lešení. Včsra dopoledáe zaměstalíne bylo
několik dělníků rovnéním cihel za lešení mad Zlenutím

ve přístarbé nových sklepů pří zdejšímpivovate a snadže lešení příliš přetítili nebu jaká příčina tóho byle,
-skrátka lejení spadlo i s délníky přávé se na nóm nsle
zajícími, z nichž dra poněkud povážlivájí se zranili, Alols

Jarkoveký, SUlotýdélník zo pladlny zranén bl prkuem nahlavé a Auns hrámová, 20letá délnícez Poochorautr
p>l2 porinění ma aojou. Loahóej|sranéna ble Jarkoraká.

Oba prvnéjmenovaní dopravení byli do adej 1 nemocnice.
Po celý čas provádění rozsáhlé této starby nepřihodila
00 úádná vážnájší nehoda, Ješté dopoledne včerá kolovale
po mésu úivými novinami, jiché tu máme jsko všude

“ dost, správa o mehodě v Brarale a mlevilo se ©-8 6konečné 1 o 10 zabitých , coš ovšemukásalo
se býti napsavdou.

Speftovní spolek. V posledním číse sřizťje se
« Hradci nový spolek, jeuž hodlá slomčítí veškeré sper

tovní kleby, ano cký, věelatský, rybářský,opel"stický, brazlatský atd. v jedeu s různými odbory. Jak se

dovídáme stojí vKojelekyok| jinýc n Oo DYanj ořeesorsk dástoj ch teré za
ro zdar rám spolku tomuto a mámo za to, že 165

Máme s te, Še spolek temto mohl by dobře prospívatí a
ne jen divořiti, jsk to nemnonepři menších spolcích bývá,

JM = té příúlay, že sloučení se všech spolků a vá
ním všech sportů získalo by se i více členů jednoma
kaddému odberu a tím také více prostředků hmotných
které jsou jednou s hlavních podmínek rozvíjení se po

dobných spelká. Tím docílilo by se k uskutečnénírůzných myůlenek, jako stizování cvi atd., na náš
malý klub sám o sobé pro nedostatek bmotných pros

dředka eti nemůse.
vápochodeh —shasnnta. Dne 13. t.m. večer

yo služce ve-všestarské škole žhavý uhlíček na dolníšatu, káyž v kuchyní do plotay přiklédala. Učinivši
„mékolik kroků ku pralím neckám v téže místnosti, sposo
-rovala, že jí dolní část šatu hoří. Ihned počala kři o

stí z pokoje pootevřenýmidveřmi pamHdicí J Nováks oje poote v pan řídícíJ. Nov
30 svoukom aby svědělí co vlastné se dáje. Volikánář
ma chodbě, = plamene hořícího ústu sluáčina pochásející

vapila hrozné. Pan řídící skočil ke služce, která
v tak krutých okamšicích měla paže nad hlavou vztýčené,
A se hasiti bořícíšat volaje: „„Pe-peřinu“Bleakorychle

jeho choť s pokoje svrohnicí, kterou plamen na

Ježíci dírce byl dohasen, Teprve n Spozorovány ne
malé popáleniny na non p. řídícího, jejš léčí obvodaíp. MUDr. Josef Srám. A co se stalo neopatné
služce? Pouze dolní část šatstva po pravé straně shořela

„a popálení noby u kolena je mimo vše nadání zcela ne
i é. Tlasté, vlněné punčochy © tlusté, k télu příléha

Ja baloty by dobrýmchránidlem.Nejhůře to tedyop válo s čem madobyčejným plamenem polekaným
„As jeho chotí, která od strašné té chvíle churaví.

Zastřelil se. V hotelu Š. na Pražském Předměstí

Hen n okovyAáaaskoceMat:a y Pp- „ Bromov a Sc Morje er
a udání : Berckenau u Derina v Německu. Hůszné

sanné předměty PS něm zůstalé uschovány u obecníhoúřadu. Sober yl as 50 roků stár svobodný a teprvé
od 1. t m. ve [slušbách závodu u dělnictva se však ne
těšil v oblibě. Služné 6U0Uzi. Na stole zanechal sa
lepené, adresou i známkami opatřené tři dopisy, které
byly odersdány c. k. okres. hejtmanství. Mrtvola převe

zena poprohlednutí (p. Dr. Markem, který konstantovalsamovražlau na večer do umriéí komory kuklenské. Vy
praví 30, Še dea před tim byl znabad rozrušen vtovárně.

o. .
Z Kostelcenad Orlicí. (Obecní volby). Ne

Mmínilijsme na veřejnosť vynášeti záležitosti obecní,

poněvadí jame té zásady, co se doma uvaří, ať seoma aní. Strana však tak zvaná frásovitě „svobo
domysiná“ soustředěná v občanském klubu, kníž před
4 rokyk vůli volbám obecním přidali se mnozí zarytí
„Staročeší“,na př. jeden z nich veřejněřekl, že synu
Avéma ruku utne, kdyby bylmladočechem, jiný téměř
-omdléval přislové „mladočech“, p. Mourek zase stra
nou starodeskou dal se zvoliti za obecního tajemníka
jeko rozhodný staročech atd. atd. — tato tedy ze zá
sady a z přesvědčení strana svobodomyslná neuznala
sa vhodné mlčeti o obecních volbách dne7., 8. a 9.
ledna t. r. odbývaných, ale na veřejnosťpochlubila se
v rychnovském lístku a v Národních Listech vydo
bytým vítězstvím, na pranýř stavíc zlomyslně Kato
Jiczou jednota, že prý se k vůli volbám spojila se-židy
A podkládajíclživé a utrhačně jimi uznanou větu:
„účel posvěcuje prostředky“. Proti takovému nařknutí
musíme se Katolické jednoty zastati a urážku tuto
klabistům vrátiti, nebot tito by se byli rádi se židy
„srojili, kdyby je židé chtěli a zvláště také rádi peníse

ůjčovali. Co se týče Katolické Jednoty, tu musíme
Ji vadáti ta největší česť za její taktní si počínání
vůči všem spolkům kosteleckým i vůči agitaci volební,
(ač nestojíme v nišádném = ní spojení), jsouce pře
„svědčení, že Jednota scela žádné agitace k volbém
neučinila, ba i měsíční schůzi ustanovenou na 5. ledna
-odložila na dobu pozdější, jen s tá příčiny, aby se
nemohlo říci, že se odbývala schůze ta k vůli volbám.
-Co se týče zásady „účel posvěcuje prostředky“ — zá
sady této největšími ctiteli jsou pisateléčlánků těch
a hanobitelé dobrého jména z klubu; neboť každý

+ nenáviděnou Jednotu. Žs šidé ae klabisty novolili,
příčinu toho oznámil p. Ledeč. Kdo čilou agitaci pro
váděl, byl klab občanský, zdali však pro dobro a

podi dů R o tom nám brská budoucnosťjasné. Šem prapor nesištnosti.a upřímné
o rozkvět města, který klubisté vstýčilipřed4 k
nevím je-li doposud jasný a skvělý, še pak vzdor
tomu volby ve všech třech sborech ve kla

bis'ů dopadly, ja příčiny mnohé. Jest to předevšímagitace, jakou již před třemi měsíci rosvinali nejen
v městě nýbrž i v celém okolí, ahánějíce pilně plno
mocenství a zneužívajíce vlivu svého a používajíce
dotěrnosti, takže mnohý raději plnomocenství jim dal,

„abr měl pokoj. Zvláště znamenitým agitátorem, jehoš
Jmůšeme všude doporučiti, jes: „ministr bytečných zá

lešitostí“, který celé dny s lejstry v ruce nebo
s klasy sháněl. Starý „vlastenec“ pod

běháním rostrhal prý dvoje y
iku vyšňupal na účet pána, kterýmá

k na hodnosť purkmistra. Známý Jac Nuc agi
toval opět jiným spůsobem, aby úřednictvo a učitel
stvo Da Svou SsÍrADAA pro své ivé a nesištné

zájmy dostal; jak se muto podařilo,až načestné výmínky, mohou o tom důkasy podativolební lístky.
Ve 8. sboru věděli, še neprorasí a proto chtěli učiniti
smatek ; roshodili p. agitatoři různé kandidátní listiny
a vydali heslo, aby každý sbor volil ze svého středu,

yla při volbě velká rostříštěnosť

sluncem sam

hlasy. Hlavní péči však měli o rosbití voličů ze Skály,
jichž jest asi 140 a podařilo se jim to. Voliči ze Skály
domnívali se, fe musí prorasitine s jednou ale hned

svolení ti, proti nimá největší oposici vedli. Voličské
listiny a roztřídění voličů učinili dle libosti; taki
největšího poplatníka, jenž ovšem virilní hlas má, p.
hraběte Bedřicha Kinského vynechali omylern (?) za to
dali semřelého p. hraběte Františka Kinského, jeho
bratra. Dále vynechali zádaš; jiné dali do 2. sboru,
« druhého do třetího a ze třetího do druhého. Mnoho
voličů vynechali, ovšem nepohodlných. Reklamace ovšem
nikdo nepodal spoléhaje ee, že správně jako dříve li
stiny zdělány byly a pak oznámení druhého vyložení
listin nestalo se kromě na černém prkně, obvvklým

bem. Co se týče voleb samých, tu směle můžeme
ci, že volby třetího sboru byly v pravém smyslu

takové jako za Litavou. Komise volební byla jedno
stranně zvolena, samí přívrževci klubu, jimž o udržení
mandátu a vyloučení staročechů v přední řadé se
jednalo. Juc Nuc přepisoval lístky celé dopoledne
v městském důchodu ovšem pro stranu klubu, voli
čům lístky z rukou brány a jiné dávány; agitatoři
rozestavení po schodech, chodbách, v místnostech,
volebních lístků napsaných plná řada, aby se jich při
vhodné příležitosti poušíti dalo. Možno tedy říci, že
důvěrou občanstva zvolení json? O volbě v druhém
sboru nechceme se zmiňovati, poněvadě by se mohlo
sdátí, že chceme štváti proti těm, kteří v druhém
sboru právo volební svým postavením mají. V prvním
sboru pak dobyli vítězství nečipností mnohých, kteří
se k volbě nedostavili, aby prý stáli nad stranami;
to se však nejhůře vyplácí, neboť ostří zbraně pak
obyčejně obrátí se proti tomu nestrannému. V prvním
sborech kandidovali, aby nemuseli voliti staročechy,
kde koho mohli sehnati, ať byl kdokoliv, jenom ne
staročech, nebo zástupce církve. A tak došlo i na
Nuce, aby totiž, jak někteří se vyjádřili, odměněn byl
za velikou námahu a starosť o provedení voleb. Jsou
mesi zvolenými mnozí, kteří jak doufáme, dovedou ne
sištně pracovati, nejsouce vedeni ctižádostí a sobe
etvím, pro roskvét města a těm přejemea tak od nich
očekáváme, še těmi známými „strébry“ třebas i ze
Slavonie od cesty dobré se atrhnouti nedají na cestu,
kterou v minulém tříletí četní páni kráčeli, ale áe

své pro blaho města v platnosť přiváděti. Mohou být
ujištěni, že poctivá, nezištná práce pro blaho občan
stva dojde usnání všeobecného.

dlčína. (Krádež.) Jakýsi poberta při velkých
mrazech v minulém týdnu vzal p. Rudolfovi, košeš
níku u samé brány, v místě, kde stále mnoho lidí
chodí, nový kožich v oeně 50 zl.

Z Josefova. Dne ». ledna t. r. pochovali jsme
u nás vzorného kostelníka Josefa Bínu, jenš na po
slední den roku 1895. v 54. roce věku svého šle
chetnou duši vypustil. Zajisté, že list tento dostává
se do rukou též kostelníků v kraji našem a chci tu
díš zde uveřejniti pochvalné uznání, kterého ze zo
snulému na rozkaz nejdůst. našeho p. biskupa od
konsistoře dostalo, aby tím povzbuzení byli ku ná
sledování krásného příkladu svého spoludruha. Chci
též uveřejněním položiti na hrob zemřelého slavo
věnec vděčného uctění, jehož si v plnémíře u všech
zasloužil, kteří ho znali. Zní dopis důstojné
konsistoře ze dne 30. listopadu 1495., jenž jest slav
nou chvalořečí svědomité služby a vzorného života
jeho, následovně: „U příležitosti kanonické generální
visitece v Josefově letos konané ráčila Jeho Riskupská
Milosť, Nejdůstojnější Vrchní Pastýř náš, se dověděti,
že v tamním chrámu Páně jiš celé čtvrt století službu
kostelnickou k úplné spokojenosti důstojného ducho
venstva civilního i vojenského konáte, v kostele či
stotu a vzornýpořádekve všemzachovávátea k tomu
mravný a příkladný život vedete. Taktéž bylo Jeho
Bískapské Milosti sděleno, že ponejvíce Vaším přiči
něním ce stalo, že farní úřad Josefovský má nyní

rá vlastní, zcela slušný dům, čímž důstojnost správy
duchovní nemálo se svýhoje Uvašuje tyto záslubyVaše, ráčil Nejdůstojnější Pan Biskup naříditi, aby

Vém, Blahorodý Pane, za něppaslonienése OY, což níže psaná biskupe onsis m
listen mletá čet upřímné připojujícpřání, aby
Vás dobrotivý Bůh vždy při stálém zdraví milostivě
zachoval a cokoliv k Jeho cti a chvále konáte, věč
nou blašeností Vám odplatil.“ — Bohužel, želané
zdraví jeho bylo tehdy již zhoubnou nemocí — žalu
dečním rakem — ku smrti podryto, ač do poslední
chvíle se přemáhal a nemoci se podatínechtěl. Ještě
na den sedě dával vec u Páně návod a
roskasy, jak hlavní oltář ku elavnosti příštího dne
vystrojen býti má. Teprvé po jitřní si ulehnal, avšak,

aby více mevstal. V agonii vyslovoval různá latinská
slova a službou svou ee zabýval. Jak okrasa domu
Božího mu jedinou radostí byla za živa, tak na ni i

ři amrti měl, zanechav 14 set zlatých na po
mí nové křížové cesty. Pohřeb měl slavný, jak si

ho téš v plnémíře zasloužil, za hojného účastenství

věřících. Badišzde s uznáním podotknuto, že aFrt. Kvíčera, rodák z přifařených Rasošek aš z .
Městce ku pohřbu se dostavil, aby tku sesnu
lého uctil. Nuše, služebníku dobrý, byle nad málem
věrným, kéž tě Bůh jiš postavil nad mnohým! Have
nima, pie! '
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Literární |novinky.

Popis Kistoricko-archaepiogickostatistickýokresu Opočenského. Sepsal A.Flesar. Loň
skébo roku na podsímvydal dp. Ant. Flesar, děkan
v Dobrušce knihu „Popis historicko-archaslogicko-sta
tistický okresu nského“ tiskem biskupské knih
tiskárny v Hradci Králové, Pro velmi cenný obsah
zasluhuje kniha ta, abychom jí větší pozornostvěno
vali, neš s jakou — bohužel — uvykli jeme si při
jímati monografie toho kterého okresu neb města naší
vlasti. Nedávno četli jsme výčitkyv jednom krajinském
listě, že některá vynikající a bohatáměsta vrátila knihu
„Dějiny Náchoda" nerozřezanou a potrhanou autoru
zpět. Jest to povážlivou známkou jakési duševní cho
roby, řekněmepřímootravy, že knihu vášnou, v níž.
uložen jest kus dějin naší vlasti a jejíš sepsání vy
žadovalo dlouholetou práci a úmornou píli, s nechutí
do ruky bereme a snad ani titulní list dobře nepře
četše, vracíme ji autoru s poznámkou „nepřijímá“
„spět“, kdežto literatura zábavná, ba dokonce frivolní
nachází stále hojnosť ctitelů a podporovatelů.Dobrou,
záživnou stravou pohrdámea pamisky jedovatou bar
vounapuštěné vyhledáváme; psk ovšem nedivme se,
že za takovýchto nezdravých poměrů nabuhřená fráse
více platí, než svědomitá práce. Zanechejme však vý
čitek a vraťme se k naší knize. Nejprve promluvme
několikalov o osobě 'spisovatelově. Dp. děkan Antonín
Flesar patří do řady těch vlasteneckých kněží, kteří
na prapor svůj napsali slova Sušilova „církeva vlast“
a hesla tomu po celý život věrnými zůstali. Pan spi
sovatel pracuje bez mála jiš 45 lét na vinici Páně
se vzácnou horlivostí, tak že všude, kde jako kaplan
působil (v Třebechovicích, v Jesenici, na Dobřanech,
v Přepyších) milou památku zanechal v mysli i v srdci
svých osadníků. Jako spisovatel znám jest dp. děkan
Flesar širší veřejnosti genealogickými tabulkami roda
Přemyslovců a Habsbnrsko-Lotrinskéko, které jsou
snad ve všech Českých školách vyvěšeny. Loňského
roka odhodlal se dp. děkan Flesar po dlouhé, svědo
mité práci vydati spis svrchu uvedený, v němž na

lesne čtenář historický i Satis ioký pis okresu,
který ným položením na samém česko-kladském pomezí měl důležitý význam v dějinách našeho národa.

Přikročme k rozboru knihy samé. „Popis okresu opo
čenského“ rozdělen jest na tři části. Vpředmluvě vě
nuje spisovatel vděčnou vzpomínku Janu Karlu Roj
kovi, děkanuNovoměstskému, „který neúmornou prací
více než třicetiletou všecky archivy, zvláště Dobrušský,
Novoměstský a obdržev později k tomu dovolení i
knížecí Opočenský jakož 1 listovny farské mravenčí

ílí prohledal, prozkoumal a práci svou nám zanechal.
Byv v stálém spojení s předními dějepisci a vlastenci
českými, obdržel hojnýchzpráv iod nich“. Po před

mluvě následuje částprvá, totiž statistický přehledokresu Opočenského. podrobného popisu uvedeme
jen nejhlavnější data. Okres Opočenský čítá 26315 oby
vatelů, bydlících ve 2 městech a 78 vesnicích. V cír
kevním ohledu má okres 24346 katolíků, 17 evangelíků

tu 126 židů a 26 bez vyznání. Dauchovních je v celku
14 katolických, % kněží řeholní se 8 bratry (kapucíni
v Opočně) a jeden duchovní evangelický. Skol jest
v okresu 32, z nichž %jsou měšťanské, chlapecká a
dívčí. Též jsou tu $ školy pokračovací. V okresu jest
učitelská jednota „Budeč“ mající 75 členů. Veškerá
daň roku 1894 obnášela 87611 zl. 86 kr. Hasičských
sborů jest 25 majících 750 členů činných a 291 při
spívajících a zakládajících. Hospodářský spolek čítá
209 členů. Po části statistické následuje oddíl druhý:
„Kronika okresu“, která nás vlastně nejvíce zajímalu.
Spisovatel zmiňuje se nejprve o župním řízení Čech a
popisuje zámek Opečenský jako hrad župní. Na konci
12. století nebo jistě v první polovicistoletí 18. pře
stala župa Opočenská, byvši kuhradecké připojena;
úřadové pak župní byli již před tím do Jaroměře
přenesení. Z tétonejstarší doby nezachovalo se nám
však žádných písemných památek. V druhé polovici
13. století nabyl Opočenskapanský rod Drslaviců, po
tomků to Drslava, druhdy župana Plzeňského a vládl
jím do roku 1432. Potom během 64 let vystřídali se
rozliční pánové na Opočně, až roku 1404 postoupil
Jan Jenec z Janovic Opočen Trčkům z Lípy. Bohatý
a slavný rod Trčkův z Lípy, jehož někteří členové
mocně zasahovali do dějin našeho národa, vládl na
Opočně až do roku 634. Po smrti Jana Rudolfu Trčky
bylo panství Opočenské skonfiskováno a dáno do zá
stavy Rudolfovi, hraběti Colloredovi, polnímu mar
šálku. Konečně roku 1686 bylo panství Opočenské dě
dičně odevzdáno hrabatům Colloredům z Mannsfelda,
jichžto potomci jsou po dnes pány Opočna. Třetí část
nihy označená jest nápisem „Obce“. V této části po

pisují se archaeologické památky, kostely, fary, školy,
sochy. důležitější místní události, privilegia, spolkový
život, dobročinné ústavy, průmyslové podniky atd
jednotlivých obcí okresu Opočenského. Knize připojen,

jest rejstřík jmen, 4 wenenlogické tabnlky a dvě mapy.Knihu jest psána slohem prostým, srozumitelným,
historicky stručným, avšak nikoli suchopárným. Ně
kterépartie na př.doba Viléma,Jaroslavaa Jana Ru
dolfa Trčky z Lípy, nebo Rudolfu Josefa knížete Col
loreda jsou tak poutavě psány, že jsme je dvakráte,
ba tříkráte přečetli. Praktické rozdělení knihy velice
se zamlouvá. Také tisk a úprava jsou slušny, jenom
neradi viděli jame v knize, která je předce„historicko
statistickou“ tolik tiskových chyb. Chyba v leto ,
v thfstních jménech a statistických datech bývá někdy
osadnou. Na poslední straně napočetli jeme sice 86
oprav, ale mimo ně jest v knize ještě několik chyb
neopravených na př. na str. 54. řádek 30. místo roku
1856 má býti 1636; str. 261. řádek 18. místo 59 oby

vatelů má býti 801 obyvatelů. Také by neškodilo,kdybym okresuOpočenskéhobylapřesnějia dů
kladněji kroelena. Než tyto chyby námi vytčené nejsou
na újma dílu jinak velmi cennému a my uvádíme je
jenom proto, abychom úplně zadost učinili své refe
rentské povinnosti. Pro naše časové poměry zasluhuje
zvláštního povšimnutí str. 41. až 43., kde děje ce
smínka o kněžstvu luteránském, jaké bylo a jak hor
livě naši vlasť poněmčovalopřed bitvou bělohorskou,
tak- že stavové viděli ae nucenými na generálním

„



eněmě roku 1645 takto se usnésti: „Jestliže by kde
od těch nahoře jmenovaných desíti let na takové fary
neb školy Němcidosazení byli a cizím jazykem
kásali, tehdy aby takoví všickni do nejprv příštího
av. Jiří odtud vybyti byli“. Při těchto slovech mimo
děk vzpoměli jsme na výtečný spis Dra. V. Řezníčka
„Bílá Hora“. Oba tyto historické spisy odporučujeme
těm pánům belletristickým spisovatelům, kteří v každém
protestantském kazateli vidí vlastence nejčistšího zrna
a v katolickém knězi vlastizrádce. Nepřátelé sv. Jana
Nepomuckého mohou se dočísti na str. 307., fe
v Opočněpod pivovarem byla postavena socha sv.
Jana Nepomuckého již r. 1709, tedy dvacet let před
jeho svatořečením. Konečně naši socialisté, kteří trá
pívají své duchovní správce sazbou štoly z roku 1780,
mohou se přesvědčiti, jak veliký jest rozdíl v ceně

něz za nynější doby a za času panování Marie
Perezie. Tak na str. 78. čteme, že roku 17:0 pořádán
byl na Opočně hon, jehož súčastnil se i císař Fran
tišek. Po honu prodávali se zajíci po 1 neb % krej
cařích, koroptev za 1 až 1:5 kr., bažant za 2,3 až4
kr. Nebo jiný případ. R. 1760 koupil Mikuláš Jakub
z Imfeldu dvorec na „holobřízku“ blíže Pulic za
1866 zl. 40 kr. a tentýž dvorec koupili Jan a Anna
Bašovi r. 1879 za knihovní cenu 384.300 zl. r. m.
Kdyby dnes prodávali se zajíci po 1 kr. a bažanti po
2 kr., pak bý věru každý farář mohl ae spokojiti se
sazbou školy z roku 1750. Tím končíme. Záslažnému
a cennému dílu dp. děkana A. Flesara přejeme nej
hojnějšího rozšíření a náležitého ocenění. Škoda, že
dp. spisovatel do svého spisu nepojal i ty obce, které
sice patronatem patří ku panství Opočenskému, ale
v jiných okresech se nalézají, tak že by nadpis knihy
dle našeho přání měl zníti: „Popis okresu a bývalého
panství Opočenského.“ Fr. Pospíšil.

(Zaslánu.)
PanuJosefu INeškudlovi, maj.výrob.
závodu kostelních paramentů v Jablonném a. 0.č. 86.

Zaslané mně tří kasule se vším příslušen
stvím jakož i velam, jež pro zdejší filiální kostel
u Vás objednal jsem, včerejšího dne jsem nepo
rašené obdržel.

Oznamuje Vám to, sděluji zároveň s Vámi,
že jsem s objednávkou úplně spokojen a že mně
předměty ty opravdovou učinily radost.

Cena jejich jest mírná a jak jsem 80 pře
svědčil, menší než u firem vídenských a prove
dení jest vkusné — skvostné.

Neopomenu závod Váš svým pp. sousedům
co nejvřeleji odporučiti.

Prozatím se Vám poroučím a vzdávaje Vám
díky za zaslané věci, trvám ve vší úctě

Koloveč, *"/,, 1894. Václav Hráz, farář

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze

Dílny Bubna 612 — VIL — Sklad Eliščina třída 24.
Objednaná socha se velmi bí a vyslovují

Vám v jménu dárkyně i sám ještě jedenkráte
srdečný dík, zvláště za ochotu, při dodržení usta
novené krátkélhůty. Jste laskavé zaslal. .

S veškerou úctou Karel Khun,
Chlumee n. C, 27. září 1894. | kaplan.9©MKa

— = A ys— .
Do České Skalice a okolí!

= 78V
Umělé zuby|y

celé chrupy neb jednotlivé, buď s patrovou |:
deskou neb bez ní, podle nejnovějšího ame
rického způsobu vyrábím s koném veškeré
práco v obor ten spadající přesně a solidně
ruče za nejlepší obaloužení, pří nejlevnějších
cenách. — Poroučeje se do vzácné přízně ct.

obecenstva,
znamenám se v hluboké úctě oddaný

JAN FERBAS, a
zubní teohnik v České Skalici76ee“ M

L
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Do Hradce Králové a okolíl
Dovoluji si ct. obecenstvu v známost uvésti, že

dnem 19. t. m. započnu v místnostech řemeslnicko
živnostenské besedy v Hradci Králové

nodělní a sváteční údotnícký kurz.
Vyučování účetnictví děje se pro pány i dámy vřeči
české i německé, ve slohu jednoduchém i složitém a
sice theoreticky dle odborných spisovatelů universit
ních a prakticky po způsobu obchodní akademie pražské
se sdruženými nankami od 2—4 hod. Honorář obnáší
měsíčně 5 zl. předem mimo pomůcek. Přihlášky a
bližší informace udílí Arnošt Dvořák, rukavičkář a
jednatel řemeslnické besedy, vedle budovy c. k. kraj.
soudu v Hradci Králové.

Se vší úctou
ABT. SVOBODA,

majitel účetního ústavu a přísešní znalec
více c. k. okresních soudů.

Umělecký

závod
malbu

na skle

L Lurno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
BSedmkrát prvními
cenami vyznam.

blednutí (franko.

a“ —
vůj k svému!

Sulkna modní i hladká ku všem úče
lům a ve všech jakostech, v báječném
výběru.

Podšívky všehodruhůvlastní mani
polace ve velkém i malém.

Koberce salonní, běhouny a koča- kř
rové, pak veškeré potřebnélátky ku $«
zařízení pokojů, jakož i záclony po- $
kryvky atd.

Linoleum (korkovékoberce)pravéj
a imitované a voskovaná plátna.

Vše za cenv nejnižší nabízí

V. J. Špalek dříve J, Krušvic
v Hradci Králové. I

PEB“Nejstarší závod toho draha. "JB
0. LLÁ—pd —— Ar
ho 4je R

illustr. časoZ lesů a Hulné,
nic., myslivec. a rybát. (Zvlášť pro dirší obecen
svo psaný) Vychází dvakráte měsíčně ve vel. fol.
formátě a ročně předplácí se si. 1:80 ve Žďáře
u J'olné. Roč. 1895. s 48 ponejvíce vel vyobrasz.
a zajímavou četbou za zl. 1:00 franko. („Háj“
roč. 1895n53 obraz za 21.480, „Lesní hajný“ Okr.)ké

(V. VACEK
vPamětníkuuChlamcený

o dporučuje
svýchškolek

zejména ovocných pláňat,
zákrsků jabloní, hruší, třeš

| ní, sliv, vysokých jabloní a |
třešní, stromkovité angrešty
a sazenice ovoce bobulovi
tého vůbec, stromky jehlič
naté, růže nízké i vysoké,
okrasné křoví atd. v cenách
mírných. 10 ha. pozemku

v koltuře. Četná vyzn.

pozlacovačský

JOSEFA KIBSLICHA
v Hradci Králové

u „černého koně“
odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

a .
do oboru toho spadejích výrobků.

Největšívýběr rámců všech druhů na obra
zy, fotografie s t. d.

Odebírejte katolický list!

„OBROVA“
vychází každý pálok dopel. ©11.hod.

Vydevateletvo:
Politickédružstvotiskové vrade! Kr
Veškeré zásylky,dopisy apředplatné adresujte

pouze: .

„Obnova“ v Hradci Králové,
: —

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 ks.

Mistnosť redakce:
V Hradci Králové, Velké náměstí č. 34

..——DB.. B 2,
P. T. duchovenetvu doporučujese

závod zlatnický a stříbrnický

Václava Šolce 9
přísežného soudního znalce a odhadce

v Hradci Králové
ke zhotovováníveškerých kostelníchnádob, roláště
slacené vohní, sa které 90let ručí. 143 hojnésásobenýakladveškerýchšperkůslatýcha atří

drn dále hodinek I. j i, velmí
éceny se zárukou66 prodávají,

lýl příjmedělníka (katolíka kostelní |.
m Sál mno. Kdo9oborukomje epoleklévy,

nechísepřihlásí."i

©

© K

Zasílá se i několik výtisků na ukázku!

„Kříž“ a
2) „Maria“

nastoupilIll. ročník.
SECŘÍŽ« a >MARITA«

jsou zajímavé, bezvadné čtení pro český katolický
lid. (S obrázky),

Maria vychází 1. a 3. čtvrtek v měsíci.
Kříž vychází 2. a 4. čtvrtek v měsíci.

Čtyřikrát do roka vyjde příloha „Přítel dítek.“'
Předplatoé na oba listy i e přílohou na celý rok:

(ovšem 1 exemp.) 58 kr.
Zasýlá se vyplacemě nejméně 10 exemplářůka

ždého čísla. Číslo prodává se
WB“za 1 krejocar. "již

Administrace: Tiskárna Cyrillo-Methoděj
ská v Praze, 1608-II.

á POZOR!!! h

Jednou pro vždy,
milostivá paní,

koupí se pro domácnost nová nad vše dosavádn
vynikající, nezmarná

patent. mramorová pračka.
valcha na prádlo„Patent Hlaváček“ v cen

od 3 ul. přímo u vynálezce firmy:

V. Hlaváček a syn,
c. k. priv. výrobna pat. mram. praček, sochařský
sávod, sklad soch a pomníků, uměl průmysl sy

vnitu, mramoru a žulyv Strakonicích.
Pp. obchodníkůmsvláštní výhody.



továrna sa voskové zboží a bělidlo,
závod importo úní vosku, výroba umě
lých voštinpro ouly a jiných zvláštností rmy

J. VLADYKA a SYN
V Litměřikh mad laka (tíž seminiře)
doporučuje veledůstojnému| duchovenstvu
váženým! přípisy veledůst. pánů za nejlepší
uznané a nejvhodnějšíoltářní svice sv.
Boniface (déle jsk 30 roků zavedené)
v růžovém obalu (specialita) zhotovené
z pravého vybraného českého vos
ku vwčelního 1 bg.za zl. 3'60, dále pravé
voskové svíce v žlutém obalu z nejlepšího
uherského a chorvátského vosku očelního
l kg. za zl. 2-30. Mimo to zavedli jsme ku
všeobecnému přání veledůst. svých pp. od
běrstelů: nejlepši voskové svíce v
modrém obalu smíšené s kepaným voskem
1 kg. za zi. 2-—, .*80, 160 a 340 dle pří
sady vosku včelního, dále swioe oeresi
nové v šedozeleném obslu v baličkách po
, kg. (v menších druzích zejmena na
obětnílk se hodící) 1 kg. za zl. to všech
rosměrů. Tyto svíce hodí se zvláště kkve
dlejšiímu osvětlování, jako dekorace
cest křížových neb pro potřebu funerální,
naprostoneladí ani nekapaji,což do
kézsti můžeme nesčetným! pochvalnými
přípisy.

Dále dovolujeme ai doporučiti: sloup
ky voskové všech tvarůa velikostí,bílé,
žluté neb barevné r kg. za zl. 1.40, obrá
šlené, nedostiženého dosud provedení 1 kg.
za zl. 3:80,rozavěoovače svici neka
pajtoi, v závitkéch po 2, 3 a 4 dekagr. 1
kg. za zl. 1*40 (velmi odporučitelné). Zasý
lání jen franko až na misto v celém
rakousko-uherském mocnářství, buď na účet
celoroční neb za hotové pří erážce 6
Bedny ase neúčtují, tudiž žádné výlohy a
největší úspora při odebírce.

I nejmenší objednávka vyfidi
se franko a svědomitě. Nejlepšídlou
holeté renomé firmy J. Vladyka a syn jest
zárukou nejreelnějšího obsloužení. — Pro
síce veledůstojné duchovenstvo za ctěné ob
jednávky, znamenáme se s dokoaalou úctou

d. Vladyka a syn r Litoměřicích.

Kepaný vosk převezmeme za nejvylšíceny. Čenníkyjskož i vzorky zdarma a

franko. Za nejspolehlivější zaslání scruč .
Osmprvníchvyznamenání,zmíchěstříbrnácenastátníadvačestnédiplomy.

R. 1895. zpracovali na vlast, velký
"bllláleek"8000kličreika nej.drakě

ELO
-chce rychle slovem i obrasem szěděti cůzné zprávy
-s celého světa a ve výborně bavíti, nechť odebírá
levný lidový časopis

Pražský ,
illustrovany.

Kurýr,
jediný český obrázkový deník poliký.

Týž přináší každodenně vedle vyobrazení
adálostí časových, podobizen, obrázků humoristi
„ekých a všelikých jiných, všecky politické a různé
jiné zprávy, telegramy, články, referáty a bojnost
čtení zábavného, poučného a humor., rebusy atd.,

„jakož i dva romány od nejpřednějších spisovatelů.
Předplatné obnáší v Rakousko- Uhersku po

-štou měsíčně 1 sl 320kv., čtvrtletně 3 si. 50 kr. —
„Jednotlivá čísla prodávajíse na venkově ve fili
álkách v dny ní a sváteční po á Ar., v neděli

„po 6 kr. — Noré přist odběratelé obdrší
„počátky obou: jeji románůsa: přiměřený
. doplatek. EN ;

P. T. volodkstojnému dnohovenstvu
de sbanam mb

dáporůčajeme vp řadě nejvřelejichvalné osvědčený v diecesistávající, na národo
pisné českoslovanské, zem. jubilejní a četných kra

nejstařší tmě prraí toho oboru v Čechách založenr. 1810, od doby té vědy vrodianém domě ©. 86,
» veškerých kostelních paramentů, uměl.
Ř vyšivání praporů, kostelního prádla a ko

vového náčiní ohrámového atd. vynikající,
nejvkusnější úpravon dle církevních předpisů, hodno

tou, trvanlivostí a velmi mmm cenami. Důkazemsolidnosti a poctivosti v o ování jest mnoho

set doporučovacích uznání z veškerýchČech, Moravy
a Slezska. Cenníky čty a vzo "jk ihotováBadepsaný důmroucha k: ra zas na požá
dánípaaařdě

Národohoopodářská hlídka.

Půda patřila u národů slovanských celému
kmeni a jednotlivým roďinám byla ku vzdělávání
přenechána, čili v léno dávána. Poněvadž některý
majitel lóna z duševní neb tělesné neschopnosti,
nebyls to, pozemekči zbožísvésámchránitiproti
nepřátelským sousedům, utíkal se pod ochranu
mocnějšího, stávaje se jeho vasalem. Z toho vyvi
nul se snenáhla poměr poddanství, čili člověčenství,
jež rostlo s válkami a přeneslo se nejen na zboží,
nýbrž i na osobní svobodu. Kolem r. 1000 byl na
tom rolník nejhůře, protoše v té době byl vliv
šlechty velmi veliký, panovnická pak mooc,u níž
mohl daný jedině pomoc hledati, poměrně ne
patrná. Čímsilnější byl panovník, tím se selskému
lidu lépe vedlo; proto za Karla IV., otce vlasti,
byly proň skutečné zlaté časy. Avšak povědy ne
bylo tomu tak; nékterým panovníkům scházela
nejen energie proti pánům, ale i vůle. Tu vystou
pila církev katolická, jako matka národů, ab
poddanství selského lidu buď úplně zamezila,neb
aspoň amírnila a poněvadž vliv její byl veliký,
ona sama pak svobodná a od nikoho nezávislá,
je zcela přirozeno, že 8e její úkol zdařil, tak že
selskému lidu, jak jsme měli příležitost, již jednou
ukázati, na konci středověku, tedy v 15. st nej
lépe se dařilo. V té době, vlastně již po válkách
křížáckých, varůstala města, v nichž selský lid
ochrany hledal; to byl přirozený sok šlechty, jež
uznala za dobrá poddanému lidu víc a více uvol
ňovati. Poddanství v tom pravém smyslu slova,
o jakém čteme po reformaci, ku konci středověku
nebylo; pán měl právo na jisté dávky, na svolání
poddaného lidu do války, nemohl však, jak poz
ději samo sebou 8e rozumělo, rolníka z jeho statku
vyhnati, neb v osobní svobodě jej zkracovati. Pánem
zboží lenního stal se pouze, když nebylo dědiců.
Obee měly své obeizny, jichá mohl každý svobodně
užívati, své právo vodní, honební, rybářské, les i
právo na palivo z panských lesů. Čteme-li staré
zprávy, jak se vedlo rolníku na konci středověku,
žasneme, neboť dvojí maso pro čeládku je poža
deavkem nemožným dnes, kdy masa oemá rolník
ani v neděli. Jak dobře ae vedlo selskému lidu
za Karla IV., patrno; vždyť v jedné staré správě
sa velikou chudobu se počítá, nemá-li kdo ani
jednou týdně masitého pokrmu. Mzda vyplácela se
ponejvíce v naturáliích, zajisté přiměřenějšízpůsob,
než dnešní uvedení všech povinností rolníkových,
dokonce i výměnku, na peníze. Moc panovnická
obmezena byla nejen stavy, ale i zástupci lidu.
Rovněž soudnictví náleželo lidu, jenž k soudům
vysílal své přísedící, jak ostatně již z Libušina
soudu patrno. Nerozhodovaly zde advokátské kniby,
nýbrž pravda a poctivost a takové nejistoty, v jaké
nalezá se dnes jak zažalovaný, tak žalobce, tenkrát

nebylo. Hlavní věcí Kidorých soudů byla ale lácea brzy mělo býti jinak. Křížáckýmiválkami vzru
šilo se sice křesťanské vědomí, ale ne na dlouho;
s východu přineseny do Evropy pobanské obyčeje
a zvyky, jež špatné působily na ducha křesťan
ského lidu. K tomu přistoupilo,že panovníci jak
v Němcích a Čechách, tak jinde, byli oproti ry
tířstvu a semanstvu, jež se navzájem potíralo
v loupeživých výpadech, slabí; křesťanskérytířutvo
vzalo za svó a s ním náboženské nadšení, za to
však staré právní bnárory z dub pobanských ŘÍ
manů zjednávaly si průchodu. Byla to zvláště kor
bona Boloňská, jež t zv. římské právo pěstovala
a na zavoláví panovníků, kteří si chtěli k bývalé
autoritě dopomoci, evropské dvory svými juristy
zaplavovati počala. Ač po stránce formální zname

o toto právo jakýsi pokrok, ve skutečnosti stalo
se brobařem politických svobod a blahobytu sel
ského lidu a to proto, že se hodilo pro svět po
hanský, nikoli však pro názory křesťanské. Právo
statořímaké nezná ovšem žádného poměru člověka
k Bohu, ono je čistě světského původu a beze
všeho mravního podkladu. Dle křesťanského ná
boženství je stát společností na základě zákona
Božího, dle římského práva je stát suverénem a
jeho zákon je i právem. Nikoli právo, nýbrž stát

je neomylný; nestojí právo nad zákonem, ale záon nad právem.
Samosřejmo. že úpadek náboženského nad

šení byl pánům vbod; církev nemělaté váhy, jake
dříve, přestala býti tak mocnou ochránkyní podda

ného lidu a vrchnostinn Pupa s lidemsvým,co chtěly. Především dily všecky páky, aby
místo úského práva zavedly staré právo
římské, oož se jim též podařilo. „Kdo má moc,
má i právo; co se panovníkulíbí, platnost má
zákona“, takové a bné zásady nabývaly půdy
v křesťanském lidu, kde od jakživa byl panovník
k vůli lidu zde a ne lid k vůli panovníku. Zvlášť
když později, na počátku 16. at., pozbyla církev
katolická v boji j reformaci větší díl své auto
rity, počala autorita knížat růsti a to k zábobě

Tenkrát se opět okázalo, že církev, je-li svobodnov,
je sárokou poddaných; naopak je-li utlačenou,
že otevřena jsou stavidla panské zvůle.,

Staré soudní zřízení bylo zrušeno a dvorní
byrokratismus obsadil všecky tribunály, Lid byl
nespokojen, brožury a letáky šířily se © vynale
zecím umění knihtiskařského proti novým řádům,
tádáno, aby žádný „učený“ soudům nepřisedal,

m

avšakvše nebylomio platno; juristésmálisosta
rému soudnictví, uváděli je v posměch před lidem
a aby ukázali, že oni tomů jinak rozumí, vyšpi
kovalí tu naši poctivou staročeštinu latinskými vý
razy a floskulemi, jimiž kniby 16. a 17. et. jsou

play. Ubohý lid musil hledati někoho, kdo by mučeský výnos do srozumitelné češtiny přeložil, po
něvadž nerozuměl těm všelijakým intestátům, indo
sátům, possesorům, kolátorům, urbárním kontrak
tům a příjmům, fictitiálním daním, smloovém
ubermanským, rustikálním, majetku dominikálnímo,
všelijaké té publikaci, bonifikaci, supplikaci, anti
eipaci, repartici. Tenkrát se fedrovalo, judicovalo,
defalcirovalo, defeodovalo, třeba „illo absente“,
jen když dole stálo „anno currenti“ a místo pe
četě L. S., t. j. loco sigilli. Ovšem na němčicu se
nezapominalo, třeba to nebyla řeč klassická, a
všelijakými „stavanky, mundýrunky, hadraoky,
grunty, proviauthansy“ bemžilo se to v úředních
výnosech a nic se oa to nedbalo, že lid z toho
neměl nic jiného, než zbytečné „hindrování“. Vci
rich slovech spočívala všecka právní učenost —
avšak jen když to imponovalo. Soudcové stali se
svláštní kastou společenskou, nikoli z lidu, nýbrž
nad lidem; lid se jich bál, ale nevážil si jich.
Ovšem byli to také lidé dle tobo; pro vše našli
důkaz, když chtěli, a ten byl vždy stejný — vůle
panovníka, pramen všeho práva. Coždivu, že ne
spokojenost rostla a k revoluci, i k té velké fran
couzké, že kámen základní byl položen! Panovníci
nemajíce opory ve vůli Boží, byli přečasto nuceni
hledati pomoc v násilí, čímž pochovali nejen právo
a spravedlnost, ale i sami sebe. A což, když
přistoupili k takovým dvorním juristům idvorní
theologové stejného kalibru! Pak nevěděl nejpo
ctivější kníže, čí je.

Dvorní byrokratismus vnikl ale i do spole
čenského života; dřív měla každá obec, kašdá
korporace, každý cech svoa autonomii; od refor
mace t. j. po porážce sedlákůa zavedení římského
práva nastaly jiné časy a páni Francové jeou
posud v živé paměti. Co dřív nestálou nic, to 8i
musil nyní sed:ák draho platiti, ježto ve všem byl
úřednický aparát. Staré oprávněné zvyky, povin
nosti a práva neplatila nic, nebyla-li na to drahá
listina, protože platilo: „guod non est in actis, non
est in mundo.“ Krátce byly to smutné časy pro
sedláka a ty trvaly až do konce minulého století,
vlastně až do r. 48. Dunes je to vše mladému
rolnictvu povídkou a zaplať Pán Bůh za to; —
jen kdybychom neupadali do jiného a daleko hor
šího otroctví, do otroctví kapitálu ....

—al.
Oprava daně z dědictví. Ministr financí

hvdlá znova upraviti daň z dědictví. Především
provedena býti má — a sice již průběhem letoš
ního roku — oprava zákona poplatkového, kterou
zabývá se již nově zřízená statistická kancelář
při mipisteriu financí sestavováním potřebných
dát, aby pak s botovým návrhem a potřebnými
doklady mohla vláda opravu tuto doporučiti říšské
radě. Při opravě této jde hlavně o to, aby daň
z dědictví zvláště mezi vzdálenějšími a při podí
lení cizích dědiců přiměřeněa tím způsobem byla
zvýšena, aby poplatek etapňoval se dle výše dě
dictví. Za to má ge přihlížeti k tomu, aby přidě
dictvích mezi blízkými příbuznými a při dědických
převodech menších rolnických usedlostí středním
stavům bylo uleveno, jak to svého času rozpočto
vý výbor také byl navrhl.

Proti kartelům. Poslancemdr. Pacákem a
soudruhy podán byl sněmu zemskému návrh na
vydání zákona proti cakrovarnickýmkartelům. Návrh
ten zní: „C. k. vláda se vyzývá, aby v nejbližší
době předložila k ústavnímu vyřízení návrh zá
kona, kterýmž veškerá kartelní spojení vůbec po
drobují se státnímu resp. zemskému dozoru, ho
spodářství škodlivé kartely pak 80 zamezují resp.
jejich zakládání trestem se stíhá.“

Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dnelí. ledna 1896. 1 hl

pšenice al. 5-75 až 6.10, žito sl. 5.40 až 6.80, Ječmen
sl. 4.26 až 4.75, oves sl. 3.60 až 32.75, proso zl. 4.—
až 6.—, vikov 4.80 až 5.—, hrách sl. 7.— až 8—,
čoěka z!. 7.50 až 9.50, jábly sl. 8-60 až —.—, krop sl.
8.— až 21.—, brambor zl. 1.60 až 1.60, sena al. 0.00
100 kg. slámy dloshé sl. 0.00, slámy krátké sl. 0.00
1 bg. másla sl. 1.— až 1.10. :

Z Kutné Hory, dne 10. ledna. 1896.1 bektolitr
pšenice zl. 00.— až 00,— žita sl. 00.— aš 00.00ječč=
menezl. 4.12 aš 00.—,ovaasl. 2.71 aš00.—, brambor
al. 1.80, 1 bg. másla sl. 1.04, 100 bg. sona zl. 2.60,
elámy sl. 1.88,

V Poděbradech, dne 8. ledna Hektolitr
pšenice zi. 5.60, sž 5.96, žita zl. 4.P5 až 6.—, ječmen
al. 4.60 aš 4.75, ovsa sl. 3.90 až 3.10, hrachu al. 9.—
aš 10.—, čočky sl 14.— osš 16.—, vikve sl. 5.75 až
G.20, brambory sl. 1,40 až 160 1 kg. másla al. 1.00.

V Nymbaroa dne9. ledna| Hoktol.pšenice sl.
6 86 aš 6.45 šita rl. 5.66 oš 0.86, j=dmene al. 3.400
5.70, ječmene al. 4.60 až al. 8.10. 1 hokt. ovsa zl. 2.80
až zl. 8-—, 1 hekt. bromborů sl. 0.— aš sl. 0-—. 1 hekt.
čočky al. 0.—.

V Novém Bydšově, dne 8. ledna. Přenice hk.
sl. 6.66 — sl 6.80. — Ječmen 4-20. — Oma
si. 2.40 — Brambory bl. si. 1-80. Bena mo. 450
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JAVY.UENEK,

umělecko-průmyslový

závod řezbářský,
pro komelní práce odborně zřízený

v Litomyšli,
odporučuje se ve'ed. duchovenstvu a al.
patronátním úřadům bu zlotovení ve
škeréhojkostelního nábytku jako: oltářů,
kazatelen, křtitelen, zpovědnic, soch a j..
jež ale vlastních plánů neb udaných
provádí v každém slohu přesně a se vší
pietou. — Cesty v přičiné vyměření
mista, jsou-)i nutné, konáém zdarma.

V závodě provedeny běbem po
sledních 4 roků mimo jiné větší řezbář
ské práce, následující chvalně uznené
práce kostelní: Oltář ev. Aloisia v dé
kenském kostele v Litomyšli, bla ní
oltář ve farním kostele ve Střenici, ol
téře sv. Jana Nep. a P. Marie Lourdské
v Moražicích, hlavní oltář ve Sv. Kate
řině u Poličky, hlavní oltář v Horním
Ujezdě, a oltáře 1e fl. kostele ve Ště
pánové u Skuče, kazatelna 1e fl. ko
sele v Perálci u Richmburku, lavice
v kostele v Pusté Kamen.ci, zpovědnice
« děkanském kostele v Litomyšli, hlavní
ohář v Zostele „na Špitálkus« v Lito

šli.
JM

V.ozeřič1803.Stříb.medaile,Litomyšl1894.ZI.medaile.

Madante

Dožma Aořnanová-hakovská
po 15letém pobyta v Paříži

vyučuje jazyku franoouzskému
se zvláštním zřetelem ne pravý (ranceuzsk
P a výslevnesť. Přijímá začátečníkyi
pokročilé. Pokročilézdokonalujeve Správné kon
versaci. Francouzské knihy, jakoži nejno

vějšíčasopisy mední | die jsoustálek disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cerole
pro dámy v ponděcí a v pátek od 5—7 hod. ve
čer. —Přhlsěky přijímá se v domě čís. 983 na

proti Burromeu v I. patře.

Výměna učitelského místa,
Učitel ra vícetřídní ikole v městečku (sluřné V. tř.,

vyučováníněmčiněabyt zdarma vestředních Čechách které leží
mezi dvěma velkými průmyslovými městy, odkudž do ka
ždého 1 hodina cesty, v nichž nachází se střední školy,
ústavy učitelské, mužský a ženský (soukr.), měšťenské, prů
myslové, řen eslnické a hospodář ké školy a j. v. přeje sobě
2 příčin osobních zeaměniti to A místem podobným, aneb
s některým správcem školy Místa hodí se zoláště pro toho,
>do má větší dítky, by mohly z domova natětěvovati střední
školy.Prokollegu staršího plynou různé výhody,
což vše se blíže oznámí. Dopisy zaslány buďtež do redakce
t. 1. pof kifrou „Výměna.“E"000

Do Hradce Král. a okolí!

Nížepsaný dovoluje si P. T.
obecenstvu ve známost uvésti,
že otevřel

dilnu pro umělé,
strojní a stavební

sámečnictví
v Úzké ulici č. 209

Na základě nabytých zku
šeností v cizině, uabízím služb
své ku provádění veškerýc
prací jak umělých, jako lustry,
náhrobní mříže světlíky, lampy
atd, tak i všeho druha staveb
ního a strojního zámečnictví,

Snahou mojí bude P. T.
obecenstvo co nejrychleji a nej
solidněji obaloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradci Králové.

Genniky avýkresyna požádání s0 sasýlají.

drlnekoslolní,
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i :

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček ?
u Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1R0g

V 200006000b0000000c0olj

"V, TŘEBICKÝ,
dýmkář v Počátkách,

dřevěné dýmky
vyřezivané, ©B4BogTABY. Nejvhodnější dárek pro Kařáky.

2 domek
do pachtu, s dvorem, za
bradou neb polem u sa

00000000

O000000000000000000000000

200000000

000

úplně zachovalá

misto 57 zl. r, | mého ležící. Domekmusí
pal BO kr. L oblíto vody neb ryb

za 40 zl. | [nikaakdeobecnépastvioy
jsou. Nabídky pod „de
mek 82.“ do adm.t.l.

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jisté

zamezí

CRINOGENEN

J. Beyšovce v Jičíně
Cena léhre s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pešt. prukázce 3 zl.
Sklady v lepších materialníchobchodecha holičských

závodech.

IV. K. HODER,
optik

v radi Králové a v TTNÍDOv
doporučuje svůj h jně zásebený sklad

pravého optického a mechanického zboží
e dobře broušenými skly
křičťlovýmia si.e: brejle
rohové, ocelové, stříbrné,
niklové a zlaté. Jemné

roho+é, ocelové,
stříbrné, niklové, zlaté a
želvocé. Lergnety cc
všech tvarech.

Konverenční a
ochranné brejle s ic
dým a modrými skly pro
slabé oči. Dále v bohatém
vybčrukukátka diva
dolní, tubusy, dale

kohlecy okla námořnic keupy:drobnohl atd. — Všeho druhu teple .
rtuťové « kovové tlakoměry (snerosdy] Vůsho
druhuVáhy na tekutiny, váhy otavitel
ské, atereoskopy, kouzelné ovttliny,camera obscura.

Wap Fotografickéaparáty. ag
Velký výběr nejl. náčiní rýsovacích.

Všecky v oborten spadající správky se při
jímají a rychle vyřizují.

=

: PROMEMORIA.Š
Voledántojnému

duchovenstvul
A zdávaje dík ra vzácnou přízeň, již

jsem si úejl vnou spahvu svou: vyroblti
a dodávati pro chrámy Pámě sví
tive nejvýbormější v kruzích veledů
stojného oochovenstva získal, vyslovují uoti
vou prosbu, aby mi tato přízeň 1 na dále
zachována byla.

Zůstavují naproti tomu ujištění, že ob
slonžím ctěné své příznivce takovým spůso

bem, ji to nikdo jiný nedovede.ntříť voskářský závod m

nopopiratelně mezi nejptoho druha v.Rakousku, nejen pro
své vzorné zařízení ale | medostí
žitolný s+ůj výkon.

Zaměstnávaje ve svém závodě toliko
pomecníhů nejosvědčenějších, používaje su
rovin oejlepších a přibliteje osobně ku všem
výkonům, aby s největší pečlivostí vykonány
byly, dociluji výrobek, jejš žádný jiný ne
předčí a jenž doš<| přečetných uznání a vy
zoamepání v tu- i cizozemsku, z nichž uvá
dím V stručnosti jen tyto:

Čestný diplom výstavní, nejvyšší
vyrnamenáni v mém oboru na zemské jubi
lejní výstavě r. 1891.:

zlatem modalili a koruneu a
a čestným diplomem od krále Leopolda II.
na výstavě v Bruselu;

zlatý kříž záslužný s čestnýmdi
plomem meziuárodním na výstavě nevineka
vynálezů v Benátkách;

slatou medalil s koramou a
čestný diplom Severočeské jednoty na vý
stavě v Hradci Králové:

a stříbrnou Grámí mealii, opět vyšší te vyzmame
nánív Slra méma Čestný di
plom na národopisnévýstavěče
skoslovanské.

Po návštěvě pak J. Exe. b. mib. ob
chodu markýse Bagoebema, jímž mi bylo
vyslovenovelice pochvalné uznáví, udělen
malbyl titul c. a k. dvorního deda
vatele.

Hrd ba tato vysnamenání,jakož i na
bezčetoá uznání, jichž se mi veledůstojným
duchovenstvem, veledůstojnými farními a
slavnými patronátními úřady dostslo, me
pokládám za mutne jarmarečné
výkládati své zbeží « přestávámna tom,
uvésti v znárosť, že vyrábím a dodá
vám vjakosti nejvýtečnější a vce

mách mejmírnějších :svíce
voskové a polovoskové,
hladké i bohatě bousirované;

zbožívoskové
všeho druhu

pp“ [ro potřebukostelní“
Svíce luxusní nejskvostnějšíchdrubů;
ovíce renaissanění a barokové
jakožewíce stearinové a paratinové.

Prose vřele, aby služeb mých hojně
užíváno bylo, trrám v bluboké úctě a od
danvsti

Fr. Sezemský,
o. a k dvorní dodavatel,

majitel c. k. výsadní první české továrnýna
voskové výrobky, vosky pečetsí a emolné

pochodně,
továrny na svíce stearinové, parafín. a sklepní

v Mladé Boleslavi.
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n BOA balm' ji era
změní, mnohá dobrá věc 8e zmaří, lidé se
msnoho pobádají, mnobo peněz utratí, mnoho
jeden drahého í, jest pravda, že ta
mnohý z nás již aai žíti nebude, avšak důle
šitost toho dne nás nabádá a proto také omlouvá,
še se o něm již nyní zmiňujeme a naň upo
zorňujeme. Na 23. dubna 1897 připadá 900letá

pomátka mučennickésmrti muže Čecha, který'konaje věrně a epravedlivě povinnosti svého
ovolání, prošel rozsáhlé kraje od teplého

Jiho až do chladného severu a zanechal všude
trvalé památky své lidamilné práce, muže,
kterýž chtěl poctivou a upřímnou prací pro
spěti nejprve národu svému a když teprve
párod tento jím pobrdl a jej zamítl, odešel,
aby sloužil a prospěl národům jiným. Nebu
deme zde líčiti tohoto muže opravdu velikého

jako světce — v tom smysln se o něm promlavízajisté nejen v Čechách, nýbrž i v Uhrách,
v Polsku i v Prusku na místě jiném — ale

nakreslíme jen několik črt, abychom ho vyUčili jako maže poctivé, spravedlivé, lidumilné
a moudré práce. Jest to sv. Vojtěch, první
biskup Čech, mačenník.

Pocházeje z mocného rodu Slavníkovců
narodil se v Libici nad Cidlinou kolem r. 958.
, Po dobré výchově v domě otcorakém poslán
byl do proslulé tebdy školy Magdeburské, kde
svěřen péči tamnějitho prvního arcibiskupa Adal
berta, jení udělil mu při sv. biřmování své

vlastní jmeno Adalbert, jehož mátka zachovánav českém překladu jmenem Vojtéch. Po smrti
zmíněného arcibiskupa r. 981 vrátil se sv. Vojtěch
do Čech i byl po smrti pražského biskupa Dětmara
zvolen 24 jeho nástapca dne 19. února 982. Vtéto
hodnosti osvědčil se jako muž ducha ušlechtilého,
Jenž příjmy své s chudými dělil a na zvelebení
eírkve vynakládal, volný čas pak věnoval vyučo

a bobabojný život vedl, že již sa živobytí svého

Záhy po dosednutí na stolicí biskupekou vy
dal se ma cesty po rozsáblé diecési své, při čemž
sejmena navštívil v Oatřihomě uherského knížete
Gejsu a pokřtil ta mimo množství Jida uherského
také syna Gejzova, Štěpána, který později stal se
prvním králem uherským a po Smrti za svatého

blášen byl. Doma pak úsilovně hleděl vykořeniti
cky necnosti odporující ducha pravého křesťan

ství, začež mu bylo snášeti maoobá
Bolesť nad tím pohvula jej r. 989k cesté do

AAA -EÚRM E

zpět do Čech všecka družisu svou,. se třemi nejdůvérnějšími přáteli odebrati pěšky
do Jerusaléma. Než opat kláštera na Montekasině
aradi! jej od dloubé poutě a přiměl k tumu, že
tam vstoupil do řádu mnichů benediktinských.
Když však v klášteře tom ctili jej jako biskupa,
opustil i toto místo a šel nejprve k basilánům ve
Villaluce, potom do Říma du kláštera na hoře
Aventinské, kdež slib řeholní složil r. 990. Na
podnět knížete Boleslava, jenž s celým národem
těžce nesl dlvuhou nepřítomaost biskapovu, přišlo
r. 992. do Říma zvláštní poselství české, po jehož
zakročení ustanovila synoda konaná za předše
daictví samého papeže, aby se V. včátil do bi
skupství pražského, ježto mu Čechové slíbili za
chovati poslušenství. V. vrátil se na to se 12 mnichy
benediktinskými do Čech, kdež od knížetei věcho
lidu nadšeně byl přijat. K žádosti V. založil kníže
sáby na to první klášter mnišský v Břevnově.
Ale když lid nedal se hned váude k čistě kře
slanskému životu vésti a po smrti Boleslavové
zbujnělý rod Vršovcův jal se biskupa V. pronásle
dovati, opustil tento Prahu a vrátil se zase do
římského kláštera, v němá byl záby zvolen za
převora. Když věak německý efsař Otto III. přijel
do Říma ku korunovaci, bylo na naléhání jeho a
mobučského arcibiskupa tehdejším papežem
hořem V. znovu V. uloženo, aby se opětně vrátil
do Čech a kdyby tam nenalezl plnou poslušnost,
aby jako arcibiskup krajinný odešel k těm ná

m, jež obrátiti by chtěl na víru. Meškav nej
prve u dvoru císařského v Mohučijako zpovédník
císařův, obdržel V. na cestě do zprávu, že
čtyři jebo bratří byli od Vršovců zavražděni,
pročež odebral se do Polska k Boleslavovi Cbra
brému. Odtud vydal se na apoštolování mezi po
bany do Pras a pokřtiv nejprve v Gdanska hojné
zástupy, nastoupil po moři cestu do Sambie. Ta
byl však stibán i vyhrožováno mu smrtí, pročež
chtěl obrátiti se raději k Luticům. Když zatím
bezdéky zabloudil dne 23. dubna r. 997. do pu
svátného pohanům pole „Romove“, kdež si obtěl
odpočinouti, obořil se naň i na dva průvodčí jeho
rozezlený lid, jenž všecky tři svázal, oštěpy pak
probodal Vojtécha a když byl mrtev, aťtal mu
hlavu a údy jeho rozsekal. Oba průvodčí potom
vyvázli ze zajetí a když o mučennické smrti Voj
těchově podali zprávu polskému knížeti Bolesla
vovi, dal tento mrtvé tělo Vojtěchovo za vysokou
cenu vykoapiti a ve Hnězdně slavně pobřbíti. Mu
čennickou smrtí Vojtěchovou rozhlásila se sláva

pověst o zázracích u jeho hrobu se stalých až do

Ročník II.

Sk otoz
n za 5 "d 288 i

denjeho mučenpictví ©něnee jeko pů

. © V památce lidu českého zachovaly se mnohé
pověsti o šivotě tohoto svatého, jejž lid náš záhy
ctil jako svého patrooa, Roku 1038., když český
kníže Břetislav na vítězném vpádu svém do Polska
dosta] se až do Hnězdna, bylo od Čechů tělo je
jich svatého krajana 8 velikou pobožností vyzdvi
ženo a slavně přeneseno do Prahy, kdež bylo
ve chrámu sv. Víta s jinými ostatky tahdáž z Polska

přinesonými uloženo. Později vešlo v zapomenutí,de vlastně jest, až bylo r. 1880 dne 15. března
při bourání kaple sv. vojtěšské pod oltářem ve
zvláštní brobce nalezeno, kam je uložil dříve
první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic.

Již z těchto několika slov poznáváme velikého
Vojtěcha jako muže poctivé a vytrvalé práce, ve
kteréž přes to, že ho ani vlastní bratří Čechové
neuznali, ano jím docela pohrdali, setrval věrně
až do amrti. Budiž oám vždycky vzorem|

(7. Wyldoňé tedy diecese Královéhradecké

z: por , když 900letonJemátku mačennické smrti sv. Vojtěcha uctí tím,

že postaví v Hradci Králové spolkový důmAdalbertinam, v němž bude kaple sv. Vojtěchu
zasvěcena. Pro dům tento jest již zakoupen
smlouvou ze dne 18. prosince 1895 od obce
královského věnného města Hradce Králové
pozemek ve výměře 5686 čtver. m. za 14.215
sl., kteráž částka také již jest vyplacena. Dle

plánu, který bude do 1l. února t. r. hotový,ude průčelí Adalbertina 49 metrů dlouhé a
vedle bude zabrada 12 a půl metru Široká a
32 metry dlonhá. Kéž by dal Bůh, aby bylo
vše do 23. dubna 1897 hotovo! Až dosud se
sešlo sice již značných příspěvků, avšak po
něvadž jest rozpočet daleko přes 100.000 zl.,

síme uctivě za příspěvky další, kteréž mo
ou býti odeslány buď pokladníku politického

družstva tiskového pod ochranou sv. Jana Ne
pomackého veledp. V. Uhlířovi, faráři a vika
riatnímu tajemníku ve Velké Jesenici a České
Skalice nebo předsednictva politického druž
stva tiskového v Hradci Králové.

Význam hudby chrámové
v katolické církvi.

Dle Pav. Kr. podává B. H.

L

Milovati Pána Boba nade všecko, ze
vší duše, se věl síly a mysli své, pravil
Kristasbýtiprvníma největšímpřikázaním.Avšak
tato láska nejeví se snad jen jistými nearčitými
city, ani poabými slovy, nýbrž a to především,
skutky, t. j. když človék opouljí toho, co Bůh
sapovídá a činí to, co Bůh velí. Sv. Jan I. 3, 18.
dí: „Synáčkové moji, nemilujte slovem,
ani jazykem, aleskutkem a pravdou“, a
14,21: Kdo má přikázaní má a zachovává
je, tent jest, kterýž mne miluje; a I. Jan
5, 3: Nebo to jest láska boží, abychom
přikázaní jeho ostříhali.



Ale touš poslušnosti, kterou Bohu a Pánu
Kristu jsme povianí, tú jsme
neboť církev, jakožto ústav spásy, jím jest zalo
šens, Duchem t j. Dachom pravdy ři
sena a potrvá aš za koneo světa, pro pravil:
Kdo vés slyší, mne slyší. Lak. 10, 16.
A kdo církve moeuposlechne, badiž tobě
jako pohan a publikán. Mt 18, 11. Kdo
tedy Boha poslašen býti, jej milovati a jemu slou
žiti chce, patrno, že i sákonů čili romkazůcírkvo
poslušen býti muaí.

Úcta Boší může býti buď soukromá,
anebo veřejná; obojí přikázána j Mohbufi
tajně se postiti (Mt 6, 17. 18), modliti

také veřejněsvětin svému dávati svítiti
před lidmi, by viděli.skutky naše dobréa
oslavovali Otce, kterýž jest v nebesích.
Mt. 10, 82. 83.; Řím. 10, 10.

Jakkoli, 00 se soukromé pobožavsti týče,
široké pole katolickému kfesfanu zůstaveno

jest, aby Be jejž za nejlepšía soběnejprospěšoější býti uznavá, Pánu Bohu sloužil, ale
vždy v ducha katolické církve: jest přece, pa
kud veřejné pobožnosti se týče, potřeba, aby

církvíjistý a určitý ha a bohoslužbypředepsán byl, rozamí se, Boha důstojný a jemu
milý; s odtud jest i povinností, že katolický
křesťan katolické bohoslužby se účastniti a jí ob
covati má; a církev, majíc svěřenou sobé póči
o spása duší, má i právo, to poračiti.

Služba boží jest tsdy, Bohu sloužiti a
to ne dle své libosti, jakby komu se uzdálo, ni
koli, nýbrž tak, jak Bóh přikázal a jak mu milé
jest, a jak i církev, zastupitelka jeho na zemi,

velí a káže. Bůh tak veliký a. nadevše vyvýšonýjest, že, čiň člověk 00 či, jej dosti velebiti a
os.avovati nemůže; jen skrze sebe sama t j.
plnéním jeho svaté vůle, může dobře ctěn a pří
měřeně oslavován býti.

Ve starém zákoně zjevil Báh sám osobně na
boře Sínai a později i ve stánku Mojžíšovi z pů
sob a to až do nejmenších podrobností, jakby
chtěl, aby mu slouženo bylo (2. Mojš. 26, — 3.
Mojt.); v novém zákoně dal tyto předpisy sám
Syn Boží, Pán Ježíš Kristus, jednak kdy sám živ
byl na světě, jedoak dává je ekrze církev, kte
ráž předpisuje zákony buď zcela nové, anebo
stanovuje způsob, jímžby zákony božské vyko
návány býti měly. Tak: postiti se, jest zákon
božský; avšak jak a kdy půst držán býti má,
stanovuje církev. — Třetí přikázaní, aby sobota
svěcena byla, jest od Boha; ževšak jistým
způsobem, totiš, zdržením se práce a sly
šením měe svaté, vůbec -obcováním službám bo
žím plnéno býti wmá,pochodí od církve.

Tak jest mnoho církevních předpisů, kteréž
ku mistu, času a způsobu služeb božích se vsta
hují, předpisy o nářadí, barvách, látce a jiných vlast

© FEUILLETON.
Nad čerstvým roram V. F. Červeného,

Hradec jest chudším o jednu z nejvážnějších,
nejoblíbenějších, rážovitých osobností. V letech
posledních sice již zoačně seslábl muž vždy tak čilý
a činný, na procházku mohl ubíreti se již jen
v kočáře, ale všichni stále rádi viděli bodrého,
vlídného muže, jenž druhdy každého na potkání
zdravil a za pozdrav děkoval stejně přívětivými
slovy: »+PozdravPánbůhla.,.

V. F. Červený dokonal život svůj ve stáří
76 roků v nedeli, dne 19. ledna v 6*/, hodin ráno,
Kdo byl a jak působil tento muž jmena světo
vého, o tom jistě netřeba vypravovati komukoli
teprve dnes. Ale přece nebude snad nemístným,
když nad čerstvým rovem uctíme památku jeho
stručným načrtnutím jeho života.

Že celý život V. F. Červeného byl věnován
neumorné práci, toho dokladem je již to, že
s počátku trudil se zesnulý jako prostý dělník,
na konci dráhy životní byl c. a k. dvorní továr
ník hudebních nástrojů, rytíř řádu Františka Jo
sefa, pruského korunního a portugalského »do
Chbristo«, majitel zlatého zásložného kříže s ko
runou, ruské zlaté medaile +za snahu«, kříže
papežského »pro ecclesia et pontifice«, saské, ru
munské a bulharské záslužní medaille, čestný
měšťan král. věn. mésta Hradce Králové, první
starosta a čestný člen Záložny, první starosta a
čestný člen »Sokola«, první starosta a čestný člen
oŽivnostensko -čtenářské jednoty«, čestný člen
eJednoty divadelních ochotníkůa a »Řemeslaické
Besedy« v Hradci Král, Membre de I'Academie
Nationale | Paris, dopisující člen sboru Musea
království českého, zakládající člen sboru pro po
stavení Národního divadla, zakládající člen spolku
českých žurnalistů v Praze atd. atd.

V. F. Červený, český továrník a reformátor
hudebních nástrojů dechových narodil se r. 1819
v Dubči u Běchovic. Vstoupil do učení v Praze
r. 1832, pak pracoval jako dělník nástrojeřský ve
Vídni, Pešti, Brně a j. a r. 1842 založil si v Krá
lové Hradci dílnu, jež potom obohatila nástrojař
ství velikou řadou vynálezů. Prvý jeho vynález

:

nostechkostal.rouchat.p.;aponěvadžo
.nové poklésky ze dějí, azebo. nové

0jednotlivých věcechpři službě beží vz
v Římě svláštaí sbor ustanovenz Ji a
jiných učenýchmužů sostá koagre
gace svatých obřadů, kterýš ve jménua zo
svláštního rozkasm sv. otce nad tím bdí, aby bo

hoslužebné církve ve vší ryzosti chovány
a vznikající pochybnosti rozřešovány byly.

Bohu sloužiti a-to spůsobem, jak Bůh obce, jak
sám přikázal, anebo, jak velí církev. I vidíme,
že člověk jiš
že nejea síly
n

| Tedy od počátku boed byloumění ve služ
bé boží. (2. Mojž. 31, 3—10; 35, 30—85.).

Všeliké umění, jsouc výrazem krásy, počhází
od Boba, pravzoru všeliké krásy. Avšak uesění
nezůstalo ei toho vždy vědomo; a jako lidé, jež
Bůb, jako všecko jiné, pro sebe byl stvořil, ce
stou buď k Bohu kráčejí, anebo tou, jež od Boba
odvádí: rovměž tak alomší i umění baď světu a

křícho, anebo Bohu. Ale všeliké umění,jež(echem Kristo vedeno a proniknutojest, jako:
malířství, sochařství k
a t. p. dáváso ve službu boší t j. Bůh jest
počátkem i cílem jeho; od Boha vyšlo, k Bohu
vede (krása idealní).

A tak vstoupilo i umění zvukové čili hu
dební do služby boží; ano tvoří, ve způsobu zpěvu,
podstatnou Část slavných služeb božích; a
můžeme i směle tvrditi, še ze všech umění, ješ
se dala ve službu boží, nejpřednější místo v církvi
zajímá.“) Patrno s toho, že církev zpěvu, jako
žádného jiného odvětví uměleckého,
všímala a je také záhy pěstovala.

předepsalažádnéhourčitého sloha pro stavY své, žádné určité manýry ku malbě; avšak
pro spěvtvořila zvláštnízpůsob,Gregoriapský
zvanýa jejza svůj přijelaazpěvemofrkevním
býti naznačila.

Pro všecky Iatroity (vstupy), všecka Gra
dualia, Traktusy a Offortoria, j i Čommuni
ones, též pro všecky ustálené části Nejsvětější

©) Bohužel, dotýká hudební spisovatel, Karel Krůček,
(Krutschek), že tohoto málo 8i všímáno. Na rozličných sjez

dech katolických konány za posledních let i řeči o křestanském církevním umění. Žádáno tu a vším právem, aby
na poll církevním vkos vždy více a více se brousil a vzdé=
lávat; žádánoi církevních malířů, sochařů, „stavitelů a
k tomu přiměřených škol; avšak umění hudebního, kteréž
ze všech jediné živé jest, tak, že u přirovnání s nim vše
Jiké jíné umění tuhým s jako mrtvým býti se jeví a kteréž
i azdce uchracuje, ani krátce vzmíněno nebylo. Slovutný
jeden něm. spisovatel vyjadřuje se o hudbě takto: Cesta
uchem je nejschůdnější a nejbližší ku ardci; bujba přemo
hla i surového dobyvatele Bagdadu (Murada IV.), kde by

Hynka Correggio všecko své umění byli darmo vynaki l <=

=
»kornona (1844) nahrazuje s úspěchem při hud
bách jezdeckých nepobodlné lesní roby. R. 1845
sestrojil Červený veliký basový stroj, zvaný skon
trabas«, který vycikal plnoostí a krásou zvuku,
tak že zaby padělán byl v různých zemích pode
jmény helikon, Sexhorn-contrebasse a j. R. 1846
udělena byla Červenému výhradní výsada na »zvu
kovodku=, přístroj, kterým se základní tón ko
vových nástrojů rázem změnil a nasazování ko
toučáv odpadlo. Další vynálezy Červeného jsou
v L 1848 szvukoroh« a 1849 »baroxzyton«, ješ
r. 1853 v Novém Yorku a r. 1854 v Mnichově
cenami vyznamenány. Na výstavě pařížské r. 1855
zastával Červenýjako při mnichovské své nástroje
před sborem soudcův osobně a získal si stříbrnou
medailli. R. 1856 zkrátil sáhodlouhou stavbu ko
vového kontrafagotu s upravil stroj pro budbu
pochodovou, a tři léta na to sestrojil saltovku«,
sólový stroj po všech zemích rozšířený. Zákruž
kové strojivo zlepšil Červený racionálné r. 1861
a takto vyzbrojen předstoupil r. 1862 před jury
výstavy londýoské, kdež přiřknuta mu čestná me
daillie a kromě toho vyznamenán ze zásluby o
tuto výstavu saskou zlatou medsillií řádu Al
brechtova a rak. zlatým záslužným křížen s ko
runou. R. 1865 obdržel Červený ve Štětíně pa
měétní medailii a v Oportě zlatou čestnou cenu,
konečné i portug. rytířský řád Kristův (1866).
Také na výstavě pařížské r. 1867 přinesl celou
řadu svých prací, soubor pozounů armádních,
harcovku, sokolovku a sub-kontrafagot kovový,
začež přiřknuta mu stříbrná medaille. Za vynález
arm. pozounů vyznamenán byl velkou zlatou me
daillí »Viribus Uaitise a ryt. kříšem řádu Frao
tiška Josefa I. — R. 1808 doplnil Č. sokolovku,
vloživ do ní strojivo a sestrojil pro malé budby
sokolské i zvláštní sokolovku basovou. Též ruské
sigoální rohy zlepšil, uživ své zvukovodky a od

měnén moskevskou výstavní jury r. (875 velkouzlatou medsillí, Na výstavě vídeňské (1873) před
ložil z nových vynálezů svých primovku, strojivo
válcové a j. Strojivo válcové, r. 1878 novou ú
pravou zlepšeno, doznalo obecného rozšíření. R.
1876 přijal Červený své dva syny Jaroslava a
Stanislava za společníky firmy. K výstavěsvě
tové ve Filadelfii připravil kvartet kornetů, který
doplnil na celý registr až do kontrabasového kor
netu, jéjt provedl k výalovnému přání cara rus

Oběti,jako: Gloria, Credoa t. d, mámejek
| kaěskítak 4br (aběráky)inelský spbvv Bite.

oslu a Gradusliunasnačoný,: kttrýš jakotext (slova) církví utvořena vydánjest. — U bre
vláře (círk. bodiakách) je rovněš tak. Všechy as

» dalmy, 3, Odpovědí (responserie),
modliteb, mají svůj:

| oký, církví mstatovený a vydaný, v as a
vytištěný spěv.

alále énnebM. Precessionalea Eeg u mají upěv Gregerianský.
Všecka rarele církve jest hudba. Proto napsal j
nejdůstp. biskup Monastýrský(r. 1891.č. 1.FL
M.): „Uměmízvukové . .. od nejstarších dob
v úírkvi pěstováno- jest a vetonpilo v přímou
službu oltáře. Žádný umění neštojí tak blízko svaté
litargii církve, jako zpěv. Zpěv není církví ku
bohoslažbě pouze připuštěn, nýbrž zřejmě přede

p: ano, předepšan nejen textem (slovy, obsam), ale (aspoň ve zpóvu Gregorfánském) i ná
pěrem.“ — Bovněž tak vyjadřuje se nejdůst. hi
skup Eichstadtský v jednom pastýřakém listu svém,
řka: Vímť ovšem, že. výtečná stavba chrámová,
bohatost jeho vyzdobení, nádhera oltářů a eměle
zbotověná roucha velice působía přispívají kosla
vě služeb božích; ale výše než toto vše, stojí

(církevní, bohoslužebný zpěv. Vše ostatní jest jepříprava a musí hotovo býti, když svatý úkon

po Avšak zpěv vyplňuje svaté okamžiky boslužby samé, onť jest slavnostním oděvem,
v noěmžmodlitby naše, anebo lépe fečeno, mo
dlitby církve, tato mistrovská díla Ducha svatého,

"před trůnem božím se objevují.
Avšak posor! jde o službu boží! Tedy ne

vládnoati má zpěv (a hudba kostelní), nýbrž slou
-Říti a se diti předpisům církve, jež ovšem
i jeho se tykají. Hudba kostelní musí, jak i pro
testant Mendelssohn o zpěvu papežského sboru
(kappelly) velice trefně praví, církevním obřadům

"se podříditi a jen spolupůsobiti, jako světlo (sví
ce). kadidlo a £ p.; neboť církev může jen tomu
umění svatyně otevříti, kteréž hotovo jest, svaté

povení, jež Duch svatý církvi byl vštípil.
-© Dne 18. orpne 1890 problásil papež Lov

XID. (Mus. sac. 1890. č. 9.): „Kdyby se všdy
uvážil účel, k němuš hudba v církvi připuštěna
jest, nebylo by obtížno, vše to pozorovati, co hud
bě, jakožto svatému a liturgickému umění přimě
řenojest. K tomu-liúčeluvšakse neblejí: snadno
zneuctění (profanace) se připustí a vplíží. I pře
stane potom umění v církvi nejen svatým býti,
ale ij samo (jakožto umění) úpadku se dočká.“ A
připojil, že, má-li amění (badba) ee podporovati,
bezpečným vůdcem může býti jea túsad
ko a rozkazu svaté stolice a sboru avatých obřa
dů; neboť jen témto nejvyšším autoritám přísluší
právo u věcech bohoslužebných rozbodovati.

Postupem času tyto církovní předpisy z části
zapomenuty jsou; proto však nepozbyly ničehoze
—————————————,"2,0 |
kého (1876) a byl jím za to vyznamenán velkou
zlatou medaillí »za snahu« na stuze řády sv. Anny
II. třídy, a císeřem německým Vilémem I. rytíř
ský křížem korunního řádu. Ve Filadelfii při
znala porota firmě Červených první cenu. Pomý
šleje na zlepšení zvonků a nástrojů bohoslužebných,
sestrojil Červenýzvonkové akkordion k sakristii,
jež následoval akkordový zvonek oltářní (1876),
mariánské akkordion k sakristii a 'r. 1877 votivní
tympany. Za výborné služby vojenským hudeb.
sborům prokázané obdržel Červený r. 1880 král.
rumunskou medaili »Bene merenti« I. třídy a
r. 1884 knížecí bulharskou medaili «za vědu a
umení«. S-ubor kounických nástrojů sólových
upravil tím, že se pokusil o stavbu Čistě konickou
a tak vzoikly r. 1882 carský bariton a r. 1883
carský tenor i carská tuba. Pak použiv své pri
movky doplnil ji trojicí nižších koren na téma
základě jako primovka konstruovaných ov císař
ský kvartet kornový«. Roku 1888 obeslala firma

ervených světovou výstavu v Barceloně a ježto
byl člen firmy Jaroslav v porotě. neucházela se
o cenu. Za to násled. roku v Paříži, na čtvrté
výstavě, docílila konečně první a v tomto oboru

"nejvyšší ceny, zlaté medailie. Továrna ených
jest does největším toho způsobu sávodem v Ra
kousku a Německu, zařízena parostrojně, dodává
nástroje své do všech dílů světs, má pobočný zá
vod lovární v Kijevě a zastupitelstva ve Švýcar
sku, Španělsku a Severní Americe.

V životě soukromém Červený vědy působil
jako obětavý vlastenec e nemalých zásluh získal
sobě o národní probuzení v letech šedesátých.
V obci královébradecké působil Červený 30 let

v tivotě veřejném i spolkovém u zvolen tu zasvé zásluby čestným měšťanem.

Jakovůbec S vědči se V. F. Červený býti
pravým lidumilem, tak nikdy nezapominal ani
značnými dary na chrámy a školní ústavy. Uvá
díme jen cenné dary, jichž se dostalo hatb. chrámu
v Hradci Králové, Karlíně, votivnímu chrámu ve
Vídni a j

Přestávánie pro dnes na této zběžné črtě
o působení jednoho z nejčelnějších průmyslorků
českých. Česť budiš jeho památce!

„oblJe



pěstování tabáku;
Gebler odůvodnil ovůj návrh, aby 60 odstra

mil škodlivý vliv plodimové bursy na zemědělství.
Ve schůzi ze dne 21 t. m.odůvodňovalbr. Sohča«
born svůj návrb na zavedení povinného vyučování

somským jazykům ma středních školáca
hách. Řečník poukásal,že již v loni podal

týš návrh; tenkráte bylomu vytýkáno, že je ná
«

schváleného
jenž právě má býti proveden. Proti hr. Schůn
bormovi tvrdil dr. Schlesinger, že návrh ten stojí
včirémopora s $ 19.státních sákl. zákonů,dle
něbož nikdo nemůže býti nacen ke přiučení se
drabému jazyku. Budou-li ale Němci přece hla
sovati pro přikázání návrhu výbora, učiní tak

proto, mohli spolůpusobitina způsobu, jakým
druhému jasyku zemskému bez nucení dáse pro

Posl. dr. Engel prohlásil, že mladočeští po
hlanorati proti přikázání návrhu vý
proto, poněvadž spatřují návrhu vý

a sice proto, poněvadž spatřují vná
předmětsporu národvostního.Návrhbyl pak

přikázán komisi školské. Posl. Šťastný odůvod

opt návrhy čelící kzachování stavu rol: Mistodržitelbr.Theadáaeprýposvém
odstoupení svoliti do směmu královatví českého.
O jahonástupcinepreslýcháse dosudurčitéhonic.

Svolání říšské rady. Zprávy z Prahy a ze
Lvova šířené, še sněmováníse prodlouží a se říš.
rada následkem tobo bude později mež původně
bylo uróeno svolána, ee nepotvrzují. Vláda prý
posud jest .odbodlána radu říšskou na původně
stanovený termin, tedy jiš dne l. února svolati.

Novi ministři. Nedělní úřední list prohlašuje
jmenování nových dvou ministrů: dra. Eduarda
Rittnera, dosud náčelníkaodboruv mioisterstvu
osvěty a vyučování,ministrem pro Halič a pod
marlálka E.ryt.Gettenberga dosudsáměstka

Mábu, ministrem železnic.
Za svózásluhy v dosavadním svém postavení byl
mový ministr, jenž hodnost svou zastávati bude
v šatě občanském, nikoli vo, vyznamenán
řádem šolezné koruny II. y. Nový ministr že

vésti.
elanci
baru
bora
nový

Kroaika P. Jesanoon „Praztuška IPre
ahbásky,pevní ry (ezpesity)

Sděluje Boh. Hakl.

Dostav se do Hořic (17. Hjna 1870) a uby
tovav se vefarním domě, prohlížel jsem si budoucí
příbytek svůj; i přidol jsem až na půdu; a tu
viděl jsem poprvé tu pěknoufarní kw kterou

dd Pánu sesnulýpan děkan HořickýAloisTaHanl sa drahý peníz pořídil a kde jsoa
mnohé vzácné věci a která čítá as 1200 děl se
2500 svazky i více, o kteráž svým časem urči
tější a zevrubnější správy podáme.

Mezi jinými knibami a památnými vócmi na
lezl jsem tam též rukopis ve folio (který věsk ku
kaihovné nenáleží), as na prst tlustý, v deskách
vázaný, ale sotre na polovici knihy napsaný,
který na desce uvnitř má pérem naškrtnatou ozdobu
a v ní nápis: „Aano 1731. die 24. Martii*. Na

prvním pak lístésbojí tento, nápis:

PornenonáníKod gk h,všelijaký , které

staly od r. 1731, dne24. Marti“ 9ro budoucí památku sepsaná ode mne Jo

Tohočna kaplana: ronáky: S enosity)

oak (rosumějerposity)
O jest tak:v husitských dobách, uajmě

30leté válce všickní Hasité : okolíHořického 2e
vystěhorali a tudy fary (dříve sice katolické, ale

tom busitské) zanikly, poněvadž ifaráři, jeouoe
msité odešli a tak bývalé fary vůkolní ku Ho

řicůmpřivtěleny jsou, jejichž filéálkomi se staly;
tak i Mlásovice zastávány jsou s Hořic. Ale v nad
řečené době Mlázovice svého (exposita)

poněvadž tam bylo d který ovšem
farářivevšempodřízenbylajím také

placen. Že kronikata leccos zajímavéhoato právě
1 naší diocése v sobě obsahuje: nebudetuším ne

-= sry a po částech tuto ji. uveřejníme.
Léta 1781. dne 34. Martido stavu ducho

lbo r 4ml) bdJo MoBlánztép
Barouaz Košínujsemdosáhl,v městéObrasti,
Vjehobiskupskékapli. Ato naposledysvou bi: |

Jezsic narodil se r. 1941. Roku 1859 vatonpil

do vojska 1 súčastníl se s menáním válekr. 1856. a 1866. Záhy přidělenbyl dopravnímu
oddělení vojenskému, kdež svými odbornými vědo

mostmi upoutal na sebeposeraost vyšších kruhů.Roku 1888. jmenován byl přednostou vojenského
oddělení dopravatho.

Jak Mladečoši rozumi rola ?
ZemětíposlancičeštíA onen ma
sněmu českém podali návrh na vydání zákona
jímž by ae volnost dělitelnosti pozemků zrušila
1 požádali mladočeský klub, aby nárrh ten spolu
podepsal. Tento ale žádosti nevyhověl, prohlásiv,
Že návrh takový je zpátečnický a rolnictva Čes
kého nedůstojný. .

8w. Oteo Lev Xill. slavil v neděli vzácné
jubileum GOletéhosvého arcibiskupování v plné
síle a svěšesti přes to,žestojí jišv 86. roce věku

Korunovace manželů v Moskvě
byla právě úřadně vyhlášena. Odbývati se bude
v květnu na Kremlu moskerkém. Korunovace bude
nejen velkolepou národní slavností ceióho Ruska,
ale i dostaveníčkem všech panovnických rodin.
Dánský král a královna chystají so dostavitise
osobně. Rakouský dvůr zastoupen tam bude arci
knížetem Karlem Ludvíkem a jeho chotí arci
kučžnou Marií Terezií. Rakouský velevyslaneo
v Petrohradě princ Lichtenstein najal v Moskvě
Da měsíc květen palác za 30000 rublů. Německý
dvůr zastoupen bude priocem Jindřichem a jeho
chotí. Z Italie v zastoupení krále přibadou
vévoda a vévodkyně z Aosty. Vévoda a vé
vodkyně se Sparty přibudou mna| moskovak
Kreml místo krále Jiřího a jeho choti. Z další

panovnických hostí budou tu vóroda a norodkyněs Koburku, velkovévoda a velkovévodkyně Hes
senští, velkovévoda Meziborsko-Zvěřínský, princ
a princezna s Výmaru, princ Albrecht Praský
s chotí, vévoda a vévodkyně s Camberlandu,
s Rumunskapřibude korunníprinoa koranní prin=
cezna, z Anglie prime a princezna Battenberští.
Mimo to zastoupeny tu budou Francie, Anglie,
Spojené státy, Persie, Turecko a jimé země a
stát,

Charles Flegaot, bývalý předseda francouzské
sněmovny poslanecké a později tóž předseda mi
uisterský, zemřel v sobotu. Neboštík -byl nejvíce

vynikajícím stoupencem framcouzaké strany ra
Král belgický učinil v minulém témdni výlet

do Loudýna, kdež měl velkou rozmluvu se Salis
burym. Cesta měla účel politický; týkala se do
jista Konžského státa.

Anglie a Venezuela. V otázce veneznelské
nastoupila Anglie statečně zpáteční pochod. Proti
čemu se až dosud vzpírala, k tomu vujní
svolila. Jak totiž „Daily Chronicle“ ohlašuje,
sbodiy ee vláda aoglická a venezuelské, že usta
noví ještě jednou společnou komisi, která máspor
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skupskou funkcí poslahoval; nebo na to v pondělí
po bílé aoboté, 26. Martii, po polední v Pánu
msnul. A na tu biskupskou stolici Kralohradeckou
dosedl Nejdůstojnější a vysoce osvícený kníže a
p. p. Mauritius Adolf Karel Vojvoda v Sasku,
který potom teprv v roce, jmenovitě na bílou so
botu léta 1732. dne 12. Aprilis, na duchovenství
světil, od kteréhož i já jsem subliaconatem ob
držel, v kapli jeho biskupské v Chrasti; na to
pvtom zase brso svěcení uděloval, tu neděli po
nanebevstoupení Páně v kostele kathedrálním sv.
Ducba. Na avatodušní pak svátky, drubý a třetí
den, svátost biřmování mnoho tisíc lidem uděloval;
moobá města projížděl, jako: Jičín, Brannou (mezi
Jilemnicí a Vroblabím), Jilemnici, Paku, v uich
mooho lidí biřmoval, ano i Packý kostel p. p. pá
tarů Pavlauů (Rodičky Boží, až dosud saamenité
poutní místo) světil.
-Nedlouho na biskupské stolici v Králové

Hradci sedél; brso dosedl na biskupství Litomě:
řícké a pro tu krátkoať času ani žádné introdukol
do Hradce nedržel.

V tom roce v Pánu úsnol vysoce důstojný,
urozený a vysoce učený pan Vojtěch Jiří Do
broslav, kathedralního kostela u sv. Ducha ka
novník Kralohradecký, .Nejdůstojnějšího a vysoce
osvíceného knížete, pána p. Maaritia Adolfa, arci
biskupa Pharsalenského (v Theasalii) a toho času
biskupa Kralohradeckého Vicarius Generalis a
Officialis, v seminarium biskupském Rector, dne
283.Martii. Po smrti jehona rektorství to dostoupil

vysoce Akta uroženýa vysoceučenýpán Jan
František Mi , Author. Pontif. Notarius Pa
blicus, kathodrálního kostela Kralohradeekého Ca
nouicus honorarius, Jeho Cís. Král. Katol. (sio)
Milosti Capellanus auliems, Oonaistorii Assessor
Secretariue a v tom kolleji biskupském (Casaum
coascientiae Resolutor. Dříve ale, nežli předjmeno
vaná Jeho Milosť Biskupská do Litoměřic odejetí
ráčila, ještě jednou v kollejí biskupské na hradě
u s. Jana Napomauckého,na bílou sobotu, dne 4.
Aprilie létu 1738. avětila a se mnou milostivě na
3 měsíce dispensirovala na kněžetvo posvětila (slo;

mabyly“ že mu3 měsícedo24let scháselya šema byly odpaštěny).
Po tomšťastnémodjezdaz HradcedoLito

měřic a po dosáhnutí stolice biskupské Litomě
Fická, biskupství Kralohradocké obdržel vysoce

O hranice mezi oběma státy ještě znovu zkoumati
a jej rozhodnouti. Kdyby se shoda nezdařila, pak

máBona předloženabýtisoudu rozhodčímu.— Potyrdi-lise tato zpráva, pak je -nebezpečí
války apglicko-americké úplně odstraněno.

Všelioos.
Všecky přátele listu našeho prosíme znovu

za hojné zasýlání zpráv z jejich okolí. Také
prosíme všecky pp. odběratele za brzké zaslání
předplacného, bychom určiti mohli náklad dalších
čísel.

Jubilejní výstava českoslovanstá v Kro
méříži 1898 má býti na oslavu jubilea 50 letého
panování císaře a krále Františka Josefa I. uspo
řádána. K tomu cíli svolána 22. pros. 1895 schůze,
již zábajil starosta města Kroměříže,říšskýa zemský
poslanec, Vojtěch Kulp. Při schůzi této podána
zpráva o přípravných pracích zatímního odboru
výst. u sděleno, že také místo pro příští výstavu
nanejvýše vhodné jestjzabezpečeno slovem J.4Em.
nejd. Dr. Th. Kobns, kterýž ráčil milostivě vy
bověti žádosti výstavního odboru za propůjčení
květné zahrady k účelům výstavním. — Z dalšího
vyjednávání vyjímáme, že výstava má býti dílem
výhredně jen českého lidu ze všech zemí koruny
Svatováclavské, kterou má býti podán úplný obraz

všech oborech práce a snažení, tedy umění, prů
myslu, zemědělství, hornictví a dobytkářství a j.
Veškeré dotazy adressovány buďtež k rukoum
předsedy výkonného výboru do Kroměříže,

Na zachování památek Kunětických rá
čili dále věnovati: J. M. světící p. biskup Kalous
a vsdp. kapitula Staroboleslavská 12 zl. 50 kr.,
vsdp. inf. probošt Vyšehradský Dr. Lenz 3 zl. a
J. Jindřich, obchodník v Pardubicích 10zl. Zaplat
Pán Bůh! Za další příspěvky snažně prosí V.
Kudrna, farář.

Pivovary pražské. V Praze je 24 pivovarů
z Dich 19 vaří méně než 10.000 hl. Z malých
největší je pivovar »u Fleků«. R. 1894 navařil
8.280 hl. — +U Primasů« navařilo se 61.000 hl.,
»na Slovanech« 31.000 hl., su Rozvařilů« a »u
Hermanů« po 15.000, »na Libušince« 11.000 hl.
Obrovský akc. pivovar na Smíchově a nový pi
vovar na Král. Vinohradech nepočítají se ovšem
ku Praze.

Kolik je šidů na zemi. Zeměpisná společ
nost v Marsilii vypčítela minulého roku, že počet
všech židů na celé zemi obnáší 6,877.602 čistých
i nečistých duší; z těch připadá na Evropu 85 a
na ostatní díly světa 15 proc. Je tedy v Evropě
6,407.603 židů, v Asii 245.000, v Africe 413000,
v Americe 300.000 a v Australii 12.000. V Rusku
evropském žije 2,522.144 a v Rakousko-Uhersku
1,643.708. Celkem v obou státech 77 proc., z nichž
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urozený a vysoce důstojný p. p. Jan Josef Vra
Hislav, svaté římské říše brabě s Mitrovic. Dtive
ale, než na biskupství evěcen byl, do Hradce přijel a
dne 2. února, na Očišťování Panuy Marie své
seminarium navštívil, u sv. Jana mši svatou slyšel,
po té všecky pokoje problížel; a když do mého
pokoje vešel (nebo již jsem toho času v semina
riam byl, hned od r. 1733. dne 16. Septembris;
přijatý (sic) ponejprv od J. M. pana Michálka),
vidíce (sic) v mém pokoji svíčky voskové, smíchem
Be mne tázal, zdaliž já svíčky oa prodej mám
— Na to pak, dne třetího, na den sv. Blažeje,
do kostela sv. Ducha ze své residenci biskupské
jel, tam mši sv. slyšel, po té v kapli oděvy du
chovní problížel, pak po kostele chodíc, aby kostel
renovírováo, anebo obílen byl, milostivě poručil.

Po několika dnech do Prahy a potom do
Litoměřic odejel, tam na biskupství od biskupa
Litoměřického, (který před tím slavnou introdokci
do města Litoměřic držel) posvěcen u přítomnosti
p. p. hraběte z Špurka (sic), biskupa a drubého
toho času Olomouckého suffragana.

Dne 7. Martii, na den sv. Tomáše s Aguiaů,
na to potom po třech dnech do Hradce se navrátil
a na den sv. Františky, dne 11. měsíce března u
sv. Jana na hradě mši sv. spola 8 p. p. suffra
gGanemOlomouckým slyšeli, kterou jsem já salou
žiti masil. Na to odejel do Chrasti. Na bílou sobota
světil (t. j. konal svěcení) dne 24. Aprilis 1734.,
toho času ač dosti pozdě velikonoc byla, nio však
méně tak dlouho zima trvala a silné mrazy trvaly,
še až do svatého Dacha častějkráte v tyhodni (sic)
proti mrasům svoniti mustili.“)

Dne 16. Maji 1724., na den sv. Jana Nepo
muckého, ma hradě slavnost držána byla. Ráno
kázání německé, které měl vel. a vys. učený pan
Jindřich Betinger, toho času Ceromoniarius; potom
okolo 9. hodiny, následovalo kázání české, které
k lidu měl pan farář Joachim v Lužci, na panstvá
Chlumeckém. Potom byla spívaná mše svatá,
kterou zpíval pan prelat Sedlecký,pan Jan Reith
knecht ; a poněvaděten rok při svátek sva
tého Jana Nepomuckéhona neděli: pro množství
lidu druhé českékázání držáno bylopřed kostelem;
ato mělpáter Wenceslaus Kubasko, toho čast
alamnas Collegii sv. Jana. (Pokračování.)

*JTod roti bouřkám akrapo také protš
mroněmtě Jo valo; vůbec proti pohromám živelním.



na Slovanstvo připadá70 proc. Divíce ve pak,
ša je celkem P Bode jejich. V Německu je
$5:.61a, v Turecku 16.000, v Holandsku 8:.682,
ve Francii 70.000,v Anglii 60.000, v Italii 36,389,
ve Švýcarsku 7363,.v Dánsku 3946, v Srbsku
3493, v Belgii 3060, -ve Dvédsku a Norvéžsku
3000, v Řecku 2652, ve sku 1900, v Lu
cenbursku 500 a v Portugalsku 200 židů. Jediný

č evropský, ve kterém není žádných židů, jerná Hora. Není tam patrné nic k parcelování
a neznají tem také směnek.

Bude obuv levnější? Před oějakým časem
vystoupily ceny koží a následkem toho podražile
také obuv. Zdrašení koší nepotrvalo ale dlouho,
kovpé z Ameriky přestaly a ceay koží klesejí.
Amerika nyní opě! vyváží kůži, kterou za účelem
spekulace dala si dovážeti. Majitelé jednoho sta
hoželužen, nejznamenitějších ve Spojených státech
severo-amerických, spolčili se a usnesli se továrny
své nechati po dva měsíce zavřeny, což mělo za
následek klesání ceny koží. Ceny jsou opět tyték,

jeko před zdražením, tak že obchodníci a kožeuzi, kteří mají velké zásoby nahromaděné, mohou
se jich nyaí zbýti jen s velkými obětmi.

Prokouřené penize. Jak dokázal ve schůzi
sněmu království českého posl. Horák, roste po
třeba tabáku v naší říši s vlasti neustále. R. 1882
prodalo se v Rakousku tabáku za 68,023.636 zL,
roku 1893 již za 85,242.360 zl. V království če
ském prodalo se tabáku roku 1880 za 18,360.555
si, roku 1893 všek již za 22,452.700 zl Prokou
ří se tedy v Čechách 22,452.700 zL. ročně, t. j.
každý mužský obyvatel našeho království prokou
ří 7 al. ročně. Domácí pěstování tabáku však
nám nestačí. Tak r. 1891 přivešego bylo do Ra
kouska 140.000 metr. centů cizího tebáku v cené
více naš 27 mil. zl. Není těch peněz skoda?
. Býčí zápasy na velocipedu jest nejnověj

M vymoženost nynějšího sportu. Jistý španělský
pikador a závoreů obratný velocipedista, jak se
oznamaje z Malagy, pojaíkl pokus ten nedávno
v tamaí arenč. Ale býk nerozumnél žertu, nabral
ubohého velocipedistu, nežli byl s to se uchýlit
as ochrannou ohradu, na rohy i s kolem a vyho
důl do Velopikador vyvázi pouhým le

sobot býk vrhl sa na velociped,
jej v baztváraou bmotu a tím poskytl jezdci jeho
pokdy, aby se mohl zachránit. Přes to pikador
saíněný chystá se při nejbliáší přílešitosti k ob
novení svého pokusU,

Páté přes dováté. Býralý americkýkonsul
v Praze, posledně koasul v Crefeldé v Némecku,
Karel Jonáš zemřel. Jonáš narodil se r. 1841.
v Malešově. Jiš jako student byl stíhán policejně
pro brožuru politickou i odešel do Aeglie. Roku
1862. šel do Ameriky, kde založil několik českých
časopisů, Posledně byl p>dlouhá léta redaktorem
nSlavise, u ašs zapovézené. — Spolků katol. to
varyšů je v Beropé 974, s nichž v Rakousku 330.
Ze -apolků těchto má 2343své vlastní domy. —
Cikáná v Uhrách je 27 Dětí mají 58747
školou povinných, avšak školaz nich vůbec 06
navštěvuje 40.634. — VWNěmecku přibylo od
P. 1890 o 2,339.894 duší; veškerého obyvatelstva
jest nyní 51, 758.364 duší. Ročně přibývá 10-14
duší na tisíc.— V Krakově jest 15.006 lidí, kteří
neumějí číst a psát. Mluví se o tom, aby se pro
ně zřídila škola. — Rakousko mělo r, :762 pouze

milienů obyvatelstva, c. 1890 jik 237 mil. —
Ý Anglii upotřebí se 36 miliona rukaviček. Jen
dámy spotřebují jich za 20.000 zl.

Zvěstis východních Čech.
PohřebtovárníkaV. F.Červeného,o jehož
ní přimášíme blížší zprávu ve feuilletonu

dnešního čísla, stel se velkolepým projevem úcty,
imposantním výkonem holdu, jejž zesnulému
vzdaly všecky třídy společnosti hradecké i širší
okolí. Když se v neděli dopoledne rychle roz
nesla správa o smrti Červeného, jevila se hned
účast všeobecná, jež osvědčila se neméně při
hromadné návštěvě ast a set lidí, kteří naposl
šli shlédnout tu atilou, jiš navždy klidnou
váteného nebožtíka. Mrtvola vystavena byla v úterý
v otevřené kovové rakvi v místnosti tělocvičny
zdejšího +Sokola« na nádberně zřízeném katefalku,
kolem něhož rozestaveny květiny. V přede rekve
rosloženo bylo oa-černé látce 7 řádů, jichů do
stalo se zesnulému za velké jeho zásaby, té ;
rakví pak na stěně pokryté černými draperiemi
umístěna byla olejová podobizna. Po obou stra
nách katafaiku tvořilo čestnou stráž 6 Sokolů
s tasenými palaši. Kolem rakve a na sloupovfiga
Jerie rozvěleny byly nádherné věnce dílem členy
rodiny, dílem spolky a jednotlivci věnované buď
s umělých nebo čerstvých květin vkusně prach
vané a opatřené stuhami s nápisy. Z těchto jme
nujeme: Věnec pravovárečného měšťanstva, dále
»Svému prvnímu předsedovi a čestnému členu“
věnoval vkúsný vénec zdejšíSokol, pak rodina
Collinova a Drořáčkova, Vkusnoukytici s čer
stvých květin a palmových listů dělnictvo továrny

zesnulého. Po vů den š do pozdníhovečera,kdy síň amulku byla osvětlena, hrnuly sezástupy
zCeléhoměsta.« Sokolovaé.Druhého dne,ve|

i s
Po.určena, bylo malé:

městí všude napinéno. Po: obvyklých církevních
obřadech, jež vykonal sám ndp. biskup Ed. J, N.
Brynych za asistence vedp. Musila,místního dó
kana, a vlop.kaplenů Kubáta « Nováka s 10 bo
boslovců, bylarakev vyzdviženaa nesena
továrny do chrámu Páněsv. Ducha. Průvod
tento velkolepý, jaký Hradec dávno neviděl, se
řaděn byl následované: V předu šlo žactvo obecné
školy chlapecké a dívčí, měšťanské dívčí školy,
školy průmyslové, středních škol, učitelského
ústavu, chovanci Radolfina atd. Za šactvem ná
sledovali bohoslovci s vdp. rektorem A. Sachán.
kem, pak sokolská budbe, spolky s prapory a
korporace v tomto pořadu: Za budbou ubíralo
se členstvo místního Sokola, doputace sokolské
s Kuklen, Plotisť, Nového Hradce, Třebechovic, N.
Městs n. M.,Týniště, Kysperku a j., déle spol. voj. vy
sloužilců, živnostensko-čtenářskéjednotase sterostcu
p. Novotným, IV. společenstvo živnostníků, děj
níci z továren Pajkrovy a Lhotovy, řemeslnická
beseda, dámský odbor Ústřední matice školské,
dělnictvo z továrny p. Červeného, před nímž ve
středu drou Bokolů s palaši nesl černé oděný
nejstarší dělník p. Jar. Ochm řády zesnulého.
Před tím nesena byla vkusná kytice, dělnictvem
věnované, o aíž zmínili jeme se jit svrchu. Za
dělníky následoval zpěvácký spolek »Slavjen,« za
tímto neslo několik Sokolů vénce, pak oásledo
valo duchovenstvo s ndp. biskupem v čele, za
nímž nesena rakev s mrtvolou; kolem této tvořili
špalír Sokolové a řada dělníků. Na rakvi nalezaly
s6 dva krásné palmové věnce. Za ní pak násle
dovala rodina a příbuzenstvo, sástupcové všech
úřadů, zejména p. místodržitelský rada Šolta,

návlsdní p. Rinda, značně zastoupeno bylo dů
stojnictvo zdejší posádky, okrcsní zastupitelstvo se
starostou p. Štřemchou, deputace okr. zastupitel
stva z Nechanic a Jaroměře, deputace obecního
sastupitelstva s Kuklen, Plotišť, Předměřic, Tře
bechovic, dále z Opočna náměstek purkmistra
pan Bauman, obecní sastupitelstvo z Nov.Hradce
Kr. se starostou p. Jemdíkem, pravováreční mě
anstvo atd. Průvod pak končil velkými zástupy
obecenstva. Po | shomčení zádušní mše sv., jiš
sloužil ndp. biskup, veden byl průvod v tomtéž
pořádku sefaděný vys. důst. p. děkanem Musilem
za býv. Slezskou bránu, kde po vykonaných mod
litbách nesena byla rakev dělnictvem až oa hřbi

prokázali dělníci bývalému svému cbefoví s vděč.
nosti poslední tuto. vzácnou službu. Rovůčž So
kolové s hudbou doprovodili zesnulého až ku
hrobu, kam dostavila se i větší čásť obecenstva.
V Pouchově vyšel průvodu vstříc místní vidp.
farář J. Vaníček a kaplan vip. Jas. Vojtěch v prů

vodu sboru. Kolem hrobu chvojím
vysdobeného tvořili Sokolové s praporem špalír a
po vykropení spuštěna rakev do hrobu. Zpáteční
cesta nesípupena byla povozy. Neobvytlým a do
jemným bylo, še hadba po celý čas průvodu ne
hrála. V továrně nepracovalo veškeré dělnictvo
od neděle do čtvrtka. Po pohřbu uspořádán pro
dělnictvo ze závodu Úsrvených společný oběd.

Zprávy diocesní. Usčanovemjest: p. Jos.
Svošeda, kapl. Slivický, sa faráře do Chřemoví,

p. Jos. Hovorka, farář v Orličkách, zafaráře doKaňku, p. Jos. dar, adm., za far. v Cerma/
(u Hostinné), p. KáAm. Němeček, kapli., za edm.
v Brandýse o. Orl., p. Yes, Tajovský, koop. Stu
denecký, za koop. de Brandýsa n. Orl Uprásd
nění místo: Vorlička, fara patron. kolž, Lichtes
šteina od 22. ledna t. r.

„Wašinee“poučil našeho náp. biskupa.Před několika dny obdržel odp. biskup v liscé
bes podpisu výstřižek z oNeue Freie Presse«,
kteráž oznamuje, že kdesi v ruském Polsku uví
tán byl katolický biskup též židy a ža při té pří
ležitosti zavrhl též »antisemitismuse. Ujišťujeme
pena onašince«, že se zbytečně sštrapicíroval.«
Náš antisemitismus není totiž nic jiného, neš —

pot odějismaa, A ten pěstují onašinci« též, jenjenom tenkráte, když někdo chce krásti jim.
Dr. Rašín oklerikalismu. Dle dopisu za

slaného „Ratiboru« Drem. Zimmrem měl Dr.
Rašín sna střelnicie řeč jen proti klerikalismu,
a byla prý ode všech účastníků schůze s nára
mným 'nadšením přijata. My těm pánům jsme
eu radou, aby si s nadšením koupili — kstechis
Wa, a z ačho so naučili znáti, co klerikalismus
vlastně jest. Zasvitlo by jim snad v hlavě, že
kJerikalismmusjest soahe, aby se všude a ve všem
zachovával zákon Kristův. Že -by to při tomto
pravém klerikalismutrochu jinakchodilo, než nyní,
jest patroo. Každým spůsobem by bylo o mnobo
méně švindlu s -tím oblašováním lidu se strany
liberální. |

Z jednoty katol. tovaryšů. Naše jednota

hradecké Khe hre letos poprvé na veřejnostsezpěvobrou »Jesličky“. Úspěch. tohoto představení
byl jak pro cvičitele zpěvu, dp. Orla, tak i pro
pěvecký odbor jednoty velmi licbotivý. Jedootiivé
solové partiejakož i sbory byly slušné přednese
ay, takže keždý pěvecký spolek s povolání mohl
by býti s přednetem tímto spokojen. Hlavní úlo

»
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hybyly v rukou pp. st., Poláká hl., Bou
|kala, Lojska,Jakubského, Malečkaa Svstáka.
Velmi pěkně ysvé sl, Kyselova,ChelafovaaPokorná.Učastobetíšstvobylajakznačná,
že mnozí musili se pronedostůlskmístavrátiti domů.
Příští neděli, dne 26.. t. m. bude představení
sJesličeke opakovánoa J. M. adp. biskup Edvard
Janelíbilpoctíhje svounavštěvou.Potřetíproširší
obecenstvo bude se hra opekovati dno 2. února.

Změněný plán Hradce Králové
(nového máésts)vy jest dnem 15. lejna po
čínaje v městské technické kanceláři po čtytí ne
děle k veřejnému nablédnatí, ve uteréžto době Ise
též proti nému námitky činšti.

Dlecésní jednota v Hradci Krá
lové na růžích ustláno nemá, ale přece můle se
vykázati potěšnými úspěcby. Máť nyní jit přes
90 platících členů a i sa venek se rozvíjí. Právě
došla sem zpráva o zřízení odvětvené farníjed
noty cyriliské v Jičíně. Zeřizujícíschůze konáne
byla 1g. ledna 1896 v městské radnici jičínské,
kde se sešlo pozvaných ne sice mnoho, ale za to
hudební elita města. Za předsednictví jičínského
zemského advokáta p. Dre. Wolfa, přistoupeno
k volbám a zvoleni pánové: Protektorem vldp.
děkan Jan Meučík, předsedou městský tajemafk
p. Emil Saska, řiditelem hudby p. ředitel kůra
Fr. Jirásek a jednatelem, jenž spolu jest poklad
níkem dp. Josef Vomočil, starší kaplan v Jičíně.
Osobnosti tuto jmenované zaručují jednotě nové
veškeren zdar. Skoro současné zřízeny faraí jed
boty cyrillské i v Kopidlně a Nechanicích. V době
mocelých dvou let zřízeny mové jednoty cyrillské
v Želivě, Lipnici, Humpelci, Německém Brodě,
Opočně, Častolovicích, Nové Pace a obnovena
faraí jednota ve Velké Jesenici, Staré jedaoty,
ješ o svém trvání a [ diecásní redaotě
zprávu daly, jsou ve Vítějovsí,Veliši, Golčově

Karouhsi,$lořicích,Roliténě,
Habrech a Míiletíně, Nové Jednoty farní chystají
se nyní v Josefově a Čibuzi. Ač tam dosud cyr.
jednotynení, tedy přecev cyri směru60

j ud snámo v Novém Městě n Met.
v Holohlavech, Vrchlabí, Javorníku, Velké Ou
Teplicích, Keblově, Mičová. O stanovy požádáno
uvíce míst, a byloby žádoucno,eby brsy
o zřízení jednoty následovaly. Též jest si přáti,
by orgáa cyrillských jednot, časopis Cyrill, vy

na nějž ročaí předpletné obnáší 3sl. 30kr, -hoj
se rozšířil,by zásadyCyriliskéu většíznámost
vcházely. Mát mochý prapodtvné vy o této
jednotě, jež by zejisté opravil, sashy jed
noty blíže seznal. “

dne 35. ledaa 1896.
bavu za laskavého účinkování el. Nekovaříkovy,
sl. Psulovy, p. Dr. Schainera, p. F- Hofmana, p.
Nepeřeného, prof. Konvalinky a Lesedního péve
ckéhogatotetta.. Program: 1.Péveckégarntetto.
2. Deklamece. 3. Dvořákovy »Dumkys. 4 Red
tece. 5. Póvecké guintette. 6. Recitace. Po vyčer

programu tanec za hudby pana Nováka.
čneček besedoí dne 15. úmora t. r.

Masopustní zábavy. Ples IIL živaesten=
skéhe společenstva, spojených spolků řezníké, ho
stlaských, pekařů a cukrářů v Hradci Králové
konáse 2. únorao8. hodiněvedvoraněBesedy.
Hudbu obstará kapele 42. pluku. Výbradné pro
zvané. =——»Dee 1. daora bude víodk dozorstva
král. zem. vany v Opatovicích. Dae 3.
února: Ples Svobodnodvorských u p.
J. Smetaoy. Věnečsk mládenců Všestarských u p.

Součka. Neškersí ples velocipedistů v Josefově a
ples I. šivaost. společenstva ve Smiřicích.

Ze spolku pro podporu chudých stade

Jickeh.Dne 7. t. m.pořádal spolekvelmin aeleples, jímž vytážil na podroru chudých studu;
271 sl. 3a kr. K hmotnéma zdaru přispěl velikým
darem J. M. nejd. p. biskup Ed. Brynych, jenž

věnoval 20 zl. Zaačaými obnosy dále Pepík .místodržitelský rada Šolta, p. purkmistr dr. K
p. řiditel paedagogia Lešetický, p. továrník Šalc,
P. továrník Petrof, zdejší brigadaík p. general
major ŠL.Guggenberg, p. plukovník Lehmann, p.
řiditel cukrovaru Konda u j. Všem velikomyslným
poiporovatelům chudého studenstva budiž vyslo
ven vřelý dík. — V zájmu téhož studenstva prosí
spolek, aby obětavé obecenstvo královéhradecké
ke spolku hojně se hlásilo (ročně a aslaté) a tak
k dosažení účelu šlechetného mu napomáhalo.

100.000 zl. Zdejší obecál zastupitelstvo
usneslo se v poslední schůzidač 18. t. m: odbý
vané na tom, že upíše na stavbu lokálaf dráh
Hradec Králové-Holice 100.000 zl jakopříspě
vek iateressentů na kmenových akciích s tou pod
mínkou, kdyš povolena bude na zmíněný podnik

zemskáPo a se vočkterémhos způsobů naznačenýchv $ 2. sem. sedne 1:7.pres. :Bgs.
Škola na Přešském Předměstí. Nazákladě

výsledku komisionelního šetření dne 8 £ m. ko
naného, schválila okresní školní rade v Hradci
Králové v -zasedání svém dne 14.L a. stavba
školy na čís. par. 905-4 na Pražském ;
místo uznáno za vbodné,kn stavbé úplně způso
bílé, Ingmdační věst str má s6 dříve podél
stevobníparcely a iaa dol části jejíaž po
kovárnu savésti, tak v těchto místech voda
se adršovati somohle úr a cvičiště navezeao



shon. ý
jí býti 0 nej

schválení předloženy, aby co možná nej

nevhodnost místa stavebníhó podané, byly
Bemiteuty co neodůvodačnéá. Stěševatelům pone
cháno ma vůli stěžovati ni dále ku zemské školní

Ěs

čena byla a se stavbou důstojné budovy školní,
která se značným nákladem pořízenabýti má, se
počalo. Dle nových plánů regulačních bade školní
budova státi u projektovaného náměstí.

Dobytěl trhy budou příště odbývány pod
velou vojenskou pekárnou.

“ Čle ro Ústřední Matiel

1, činní členové, platící 10 al. ročně: Eduard Jan

Nep. Bernych Josef Lábler, JUDr. Fr. Srdínko, JUDr.
at lrich. 3. členové řádní: 6 sl. věnovali V. F., Ý a synové; po sl. přispěli: JUDr. K. Faltner,

JUDr. J. Heller, H. Lhotský, JUDr. Karel Procházka,
JUDr. J. Ryba, Karel Schulz, Al. H. Lhota, J. Vávra.

8. členové Hepívající 3 sl. ročně: Vojtěch Lešetický,ag. V.Molalka, arel Němeček,R. Pajkra spol.: po
1 ml. oplatili:Aut. Arelt, Jan Barták, Ad. Bařtipán,

JUDr. J.Baše, Zikmund Bass, S. Batmer, Em. Bělský,
JUDr. F. Beneš. Edv. Beránek, Jan Beneš, Filip Ber

M. Bílý, M. Brády, Dr. prénický, Dr. A. Brychta,m Březina, V. Budecius, K. Budil, E.Cairas, Viktos
sjka, A.

Zahino, Václav Ctibor, De. J. Czurba, J.$, Fr. Černý,B. Dichtl, K. Dix, Dr. J. Domabyl,

A. Dvořáček, J. V. Dvořáček,E. E orský, R. FalF. Fiala, F. V. Fiala, F. Fischer, S. Fischer, Drdak. , Dr. a. .
Gabriel, Ganz, Dr. H. Geduldiger, Ant. Gergari
A. Groman, Dr. A. Guth, JUC. F. Hále, L. A.
Haeuš, F.Hannaš, H. Hoffmann, Br. J. Holeček, K.

, Hoake, E Honsa,
apo, A. v V. Habka, K. Hubáček,Hutla, E. Chocenský, Dr. A. Ip

J. Janeček, V.Javůrek,Juď

„I F. Kučera,

ea Ji J. Loriš,J Macháček,. Mahrie, A. Malijerský,Č. Malý,A.
Mařan, J. Meicr, E. Miřiovaký, De. J. Morávek, Dr.

. Mrštík, M. Musil, A. Norák, Ad. Novotný, Aug.
Novotný, J. Novotný, D. Orel, B. Panocha, J. D. Pa
nýrek, Št. Paul, J.
Pavlíček, J. Pazoarek, F. Pechaň, Bratří Peořinové,

Th. Peřina, A. Petro 4 Petříček, Jan Petříček, Jos.*Pilnálek, L. Pinka, Pippich, Frant. Plesnivý, J.

Plicra, A. Pogerth, A. Pokorný, J. pekormý: Fr. Pour,
K. Pepper, Dr. J. Potoček, Alf. Procházka, H.Prokach,Y. , Fr. Bak, F. Reyl, Edv. Riedl, Dr. 0.

K. Richter, J. Russ,Boh. Ryba, Ign.Bršánek:U
Bekera,Dr. L. Soheiner,A. Singer,A Saka, Jes.

k]

jčka, Jos, Šrempl, Jos. A. Šrůtek: Joel

ek, J. olba. 3. Solta, V Bola, Dr. F. Šule,Dr.
3. Tausik, K. Tenner, Aug. Tesárek, B. E. Tobmas,

po Tondl, Edv. Troníček, Frant. Uřrich,Urban, Jan Urban, Viuc. Uzel, Jan Vacek,

V. Waldek, T. C.
Weber, F. Wegricht, V. Weinhengst, Boh. Weiss, J,

Zdráhal, T. , J.Zase Dr.Al.Zimmer; 80kr.daroval . AM.Rudolf.Dohromadyčiní sebrané
vky členské 816 sl. 60 kr. Všem vyjmenoraným

etným dárcůmvadávé místní odbor Ústřední Ma

školské vřelé apros sby vzácná příseň tato4 na dále Matičce ována byla. Zároveň pronáší
žádostke zdejším zde nejmenovaným

občsném Královéhradeckým, kteří bez újmy svého

a mohouvěnovatiročně 1 sl. vostřední Šlatice školské, aby ei neobtěšoval 6
siti se za přispívající členy místního odboru.

kurs. Pu c k. vyšší realní škole
+Hradci Královéodbýván bude v měsících dubnu
červenci t. r. tělocvičaý kure pro učitele škol mě
šťanských, do něhož přihlásiti no lze všem, kteří mají

baď vy nl apdeehilosí buď dospělostiučitelské,
ké 2. jatněkaždoustředa a Rejímáne do 1.březnat.r. ředitelstvíc.k. vyšší

pealky v Hradci Králové. —
Pre okresní ssed v Třebechovicích. Dne

©9. t. m. konána poradní ochůse v Třebechovicích ve
jvě sfízení okresního soudu se sídlem v Třebo

ehovicích. Nový okres měl by býti utvořen se 24 obcí
s 16-000obyvately na rozloze 20-900 jiter. Obce v jednánísúčastněnépatřísčástínynídookresu
kého, kosteleckého, opočenského a holického. O vý
sledku jednání a ©skutečné důležitosti zřízení tohoto
asudu neopomenemo přinésti dalších zpráv.

, “ „
„Koufelánnem ultra. Ke větéto vpřede

dlém Maleorahnáné dorídíme a"Je nejednal: .*..okánéhonároživého Knejplána, nýbrá opouhousázku.
fisténma i ne náměstí totiž nalesala ae spo

ťveselých kumpánů a tu napadlo kterési ote
n osvícené hlavě vsaditi se, že nikdo by

na más. Ve společnostinalesal se také jako
vědycky všude, náhodoa zlarnýjeden „vévoda“, v němšě

e čilepá vt ne kavalírská krev toužícía, vysel boty © upravie-si

--

|

na ulici a prochámel00 ma = čtvrí— sázka byle vyhrána. dostal

tako oklokouskůp P ipodrabéraděj mvýchto ui ji rozmyslí.
Prohanná Pka zatčena byla dne 17. t. m

o9. hodině večer nazdejším nádraší vosobě F. Bam
lové z V. Vorovmiceu Jičína, ješ stíhána byla pro
různákrádeže krajskýmisoudyv Liberci,Jičíněa sde
od roku 1892. že páchala rafinovaným způsobem
a vyhledávala k nim ponejvíce stavení stojící o za
maté. Obyčejně přišla n s ranečkem, kde měla

obrásky a růžence, rosdávala je dětem a vyprávěla„pěitom, še vrací se z některého poutnického místa.
ovšem si obyčejně, zvláště venkovské lidi naklonila
tak, že alespoň nesdála se býti podezřelou a nebyl
proto na ni dáván tak přísný posor. V nestřeženém
okamžiku pak sebrala šatstvo, nebo šlo-li to, i peníze
a zmizela. Podobnou krádež s dne 3. roku
1896 v Broumově, což vyneslojí na 200 sl., později
u Josefa Telka v Talicídh, kde ukradla v hotovosti
260 al. a šaty v ceně 370 zl. atd. Srrchu smíněného
dne přijela odkudsi večerním vlskem a poněvadžse

popie satykačem stíhané Rumlové na ni úplně hodil,yla právě slušbu konajícím četníkem na nádraží sa
stavena a podrobena výslechu. Nejprve vydávala so
sa Anna Stróhrovu a udala, že jde do Králové Dvora.
Když četník však zavazadla její prohledal a nalezl
mimo několik kusů šatstva také obrázky a růžence,

bylo tím podezřeníjeho ještě odůvodněnější a protodjmenoval pravým jmenem a vyzval, aby a ním šla do
nedaleké osady, kde s a na im m. r. po

dobnou krádež. Ramlová «počátn se vymlouvala, žepěšky by tam nedošla, ale kdyžchtěl četník objednati

byla v onom místě poznáma, raděj se přisn
nechala se odvést do vyšetřovací vazby, odkudpřijde
patrně před porotu.

Sebevrašda inženýra. Ku sebovražděinženýra

v Sasku a narozen byl v roce 1860. Mrtvola jeho pře
vezena příbuznými do rodiště. Zemřelý zanechal po
sobě sluáné jmění. Hotelier, u něhož se Čin onen stal,

nakeočí ou č, aby ma Apaceno bylo sPněí naž 1690 al. =- u, kterou tím u na
své divaosti hostinská,

Dvounohý tchoř. Sládku Janu Paškovi v Pot

štýněztrácelsepodelšíČas= usamčenéhoŠpýcharuječmen a marně snažil se přijíti nastopu ne ómu
odběrateli. Dne 16. pros. 1806. stratily se opět dra
hektolitry ječatene v ceně 9 sl. Tu konečné objeven
dvounohý tehoř v č Fraat. Ant. Žabky s Bo
bousova, který jako čeledínu něho sloužil. Žjištěno,
že posledně ukradený ječmen p prostřednictvím
Josefa Dohnálka za odměnu 3 al. Zlodějský čeledín a
sprostředkovatel udáni k soudu.Sklackemmačetníka.Dne19.t. m.vnoci
odebral se strážník Souček v Plotištích s četníkem
do hostince ma „Kalince,“ kde bývají nocleháři nižší
třídy na nocleh v mašťeli, ku prohlídce,nenalézá-li
se tam nějaká „hledaná“ osoba. Mezi noclehujícími byl
stihanýJos.LaakašsNovéhoHradceKrálovévyzván,
aby šels četníkem,což tento, byvtak nemilos pozd
ní návštěvou vyrušen = libého s ve vší rozhod
ností odepřel a konečně se na rušitele spánku

dod že uchopiv nedaleko ležícíbidlo, jehož se povák odděleníkoníod sobe, hnal se s ním proti
strášníkovi a četníkovi, hotově s> adeřiti je přes hlavy.
Následkemtoho použil četník bodáku a útočníka zra

nil, nechavjej pak it dosdejší nemocnice.
Podivná zásy! U hostinského J. Košťála

na „Kalince“v Plotištích bývají na nocleh dráteníci
a aklenkaři. V předešlých dnech zdršel sa v jmeno
vaném hostinci po několik dnů bratka sklenkar J.
Bednář z Běluše v Trenčanské stolici, očekávaje zá
sylku skla, s ním hodlal po okolí cestovat. Konečně
došla mu. sboží, za něž měl sklenkar zaplatiti

it, když je kapsa prázd
ná, avšakaklerkárměln ; věďál,žehostinský
má zlaté ardce, aprotojal se až mutentozboží atil,vyhradivsi nějakoučásťjehos bed
nou ti v zástavě. Sklenkar ovšemradostí plesal
a dřehého dne odebral se s košem na hlavě do okolí
slíbie, že sa několik dní si pro ostatní zboží přijde.
Hostinský byl spokojen,maje usamčenou bednu,v níš
podle tíže acinkán í zboží bylo dost v zástavě, měl
za to, še vykonal dobrý skutek. Když trvalo to však

podezřelým a konečně odhodlal se bednu otevříti, což
se mu po delším namáhání podařilo. Jak ale byl pře
kvapen a s chutí si sahaboval, když nalezl v bedně
místo lesknoucího se broušeného — starý železný
hrnec, několik kusů cihel a kupu mrkve. Sklenkar byl
zatím přeshory a doly a desítka fuč.

ereta. Před porotním ecudem ve Hradci Kr.
bude dne 13., 14., 15. a 17.února t. r. konáno hlavní
přelíčení s Antonínem Syřištěm a spol. pro sločin
podvodu. Syřiště bude hájen p. drem J. Bašem, obžal.
Cejka p. drem. Fr. Srdinkem a Jos. Jareš p. drem.
Al. Zimmrem. Obžalovaní nalézají se dosud ve vazbě.
— Porotnímá soudu předsedati bude pan rada zem
ského soudu Josef Štolla, přísedícími jsou pánové:
rada zemského soudu B. , e. k. adjunkti E.
Lendecks a Al. Novotný, zapisovatelem c. k. auskul
tant dr. Nebeský.

Z tauoční hodiny v Rusku. Dne 13. t. m.
osmámil na sdejší če óstanici Josef Weinert z Ta
chovic, zabradník u p. H. Píšy, velkostatkáře ve Správ
čicích, še byl dne 12. t. m.as od osmi lidí mnne
známých v Rusku přepadem, holí stlučen a o 18 sl.
a něco drobných peněz oloupemn. Na sákladě tohoto
udání předsevzato pátránía zjištěno, že dne 13. t. m.
kolem 9. hodiny v í přišel Jos. Weinert se dvěma

svého pána do hostince Josefa Poura v Rusku,
se právěodbývalo taneční cvičení. Tanečníkům

iva,
aby snad měli lepší . Přítomní nalehali pak,
aby pay odstranil. což on učiniti nechtěl a tím vývo
Jána hádka, ktará skončila vyhosením Weinerta a pei

oaodorali svého rů voděťho. Předhostincem binapeden s hostince za vy
anářešea,zašel cktějeutéci, bylkýmal ještěpodá:

sledována zraněnv obličeji.Při tym,jaktvrět p
tlučený,byla prý ma odebránaspal tobolka„Ajmenoraným peněšitým obnosem. ) stratíl vo
rvačceklobouk, tak že beztoho sa zimy noucenbyl
jíti domů. Weinert nemůše označiti blíže žádného s

Mnsu. kterého 4 plk Zajíček, vyslýcháas Rasku, P . Zaj vyslýc
na obecním úřadě rnseckém udal, že Weimert zavinil
hádku i pranici, následkém čehož byl vyhozen a při
snává, še mu natloukli, popřel však, že ho pronásle
dovali a peníze mu oddali. Dále tvrdí, še Weinert
s otevřeným nožem v ruce se oháněl, který mu bylí
Václarem Hodkem odňat. Vyšetřování o zábavní te
neční hodině rusecké jest zavedeno.

Vojna mosipoddůstejníky ukla v Hradecpro české a německé svaní na ples. Nebylasice vypo
vězena řádně po vojensku, ale v místní ečnosti
nadělala hluku a mrzutostí dost. Sběhlo se to násle
dovně. Včera, dne 23. t. m. pořádali poddůstojníci

rvních praporů pěších pluků č. 18. a 74. ve dvoraně
sedy společný ples, k němuž velitelství pěšího pluku

č. 74. v Josefově ochotně propůjčilo plukovní hudbu.
Pozvání těchto poddůstojníků byla sice jednoduchá,
ale nejen německá, nýbrž i česká, s čehož bylo viděti,
že mimo „armádní řeč“ dbají důstojníci obou
pluků slušně také češtiny, což v Českémměstě je za
Jisté jen v pořádku. Atato slašnosť byla také náležitě
odměněna hojnou návštěvou obecenstva při včerejším

lese. Ale zároveň se zmíněnými poddůstojníky cho
jli k českým rodinám zváti také poddůstojníci pěšího

pluku č. 42., jenž zde leží již p rok posádkou;tito páni budou míti plesdne 1.února váivnostensko
čtenářské jednotě a přes to, že jsou mnozí původu
Českého, žijí v českém městě, chtějí tancovati v míst
nosti českého spolku, dávali do českých rodin vý
hradně německá pozvání! Známe mnoho důstojníků,
kteří si sde v ohledu národním počínají taktně —

i poddůstojníci pluku č. 42. se snad domnívají,že
jsou někde v uzavíraném území německém? To není
šetrné jednání a my rádi se podíváme na ty Čecháčky,

kteří vyhovějí těm německýmposváním, jiché by sidovedl povšímnouti snad nějaký obojetný „našinec“,

ale šádní pořádnýČech.Válečné kanenýr. Dne 17. t m.
drahé hodině v noci vyrušení byli sousedé v okolí

ostince K. Kubišty nezvyklým lomozem, po jehož
utichnatí bylo vidět prchati jakéhosi muže, v němá

podá K ádky i Kohát od 4.jee 8jší dělostřelecképosádky. Jmenovaný totiž, jsa j
patrně zmožen noční pitken, chtěl se l cestě domů

staviti ještě ve smíněném hostincí. Kdyá však nalesi
dveře jiš uzavřené, odhodlal se jako ma nějakou pev
nosť hnáti útokem a zjednati si vstup násilně, což se
mu také podařilo; tasil poboční sbraň, jal se jí do
dveří bušiti a konečně je vypáčil. Hřmotem tím vyru
šení, přišli (mu hostu vstříc hostinský a ještě
kdosi z ch; po delším vyjednávání odhodlal
se hostinský, aby raději měl pokoj, zaplatiti dělostřelci
jakousi válečnou pokutu, kterou si útočník čřilna
1 K. Úspěchemtímto byl však náš svo jen po
drášděn a proto skusil štěstí v dobývání pevnosti
ještě v hostinci č. 99., kde počímal si obně. Zde

řišli mu se světlem v ruce sice otevřít, ale o něja
kém výplatném nechtěli ani slyšet. Svobodník však
nedalse tak hnedodbýt avyraziv oslušcezrakou
lampa, vstoupil do nejbližší místnosti, kde vzal ne
stoleležící mkuse 8zl. 50kr. adal se na útěk.
Toto druhé dobytí neskončilo se však tak hladce jako
první; služka totiš bez okolku došla na hlavní stráž,
odkud odebrala se sa b jným dělostřelcem vojenské
hlídka a zatkla jej. Že nebude svobodník Kohátsa své
dobývací výkony pochválen, ani mu nebude udělena
sa statečnost medailie, lze si snadno pomyalit. 

i „žásr ačný doktor“ Naxera DYLPo 12 hodin
ném tu na B vyvedenza město."Pruhlář mesíč. Začátkem tohoto týdne stál na
nádraží u vchodu truhlářský pomocník Fr. Bouček
s Kuklen, čekaje, zda nedalo by se něco vydělati
v nynějších zlých časech spíše donášením věcí než-lí
řemeslem, které je bestoho jen samá dřina. Když při
jely vlaky a vyšel zástup cestujících, nabísel se nový
nosič tu a tam, ale nadarmo; cestující o jeho služby
nestáli. Bouček však není hlava zabedněná, nýbrž mé
dosti podnikavého ducha a tak se stalo, že ocitla se
mu najednou v rukou jakás taška a táhla jej jako
očarovaného, pokudmožno rychle a nepozovaně ztla
čenice na volnývzduch přednádraží a cestou pryč.
Majitelka tašky, pí. Ant. Maláz Kutné Hory, byla tak
ostražitou, ie krádež j zloděje spozorovala, udělala
pokřik a Bouček byl lapen. Nyní bude mu v base
uvašovati, které řemeslo více by vynášelo a netlačilo
tak dlaně jako hoblík.

» os

Zrušení školního platu. Obecnízastupitel
stvo v městečka Krčíně zrušilo školné v celé
školní osadě a platí školné za všecky školou po
viané dítky z obecní pokladny.

Kde jsou peníze Lšwyhe z Velké Skalice.
Tento týden konáno šetření v záležitosti peněs LO
wyových. Matka Diveckých jako svědkyně proti Al.

Boháčové,která jest ve vyšetřování pro zločinae
laviny na loupežné vražděLowyových potvrzuje udání,že Boháčová a její dvě dcery, ( ai slušně, žijí
n č a přece —což ovšem velmi divné — ničeho
nedělají a při tom větší obnosy peněz ustavičně mají

a tvrdí,že musí mítipodů při vraždě. UBoháčů asleseno při další prohlídce mnoho různých věcí; jejich
vlastnictví bude Roháčovým prokázati. Vestředu, dne

32. ledna byla vyslechnuta !jako svěčkmně ve zdejšívěznici u vyšetřujícího soudce p.J. Faltyse, Helena

Lowýora, jediná pozůsjalá s en rodiny, zda bya s věcí, zabavených u Boháčové. Be
ena Lówyova jest ejičné, naivní, t3leté děvče, těší

ee dobrému ví a vstoupí co nejdříve ve stav
manželský s úředníkem u drahy v Kyšperku, kde
nyní u svých přátel šíje. Při rozmluvě s ní vedené,
zanechává nám dojem, že kdys jí bylo velice duševně

i. Z věcí jí předložených nepoznala ničeho.
ožství šafránu jost j nápadné- a též z krámu byl

hda šafrán. jim chybí několikžim te

dukátů apapírové pemísev obnosu 1200zi vpětkéch

mTT



a desítkách. Další šetření apátrání v této záležitosti
koná se pilně dále a snad se odhaliti mihavou

a tajemnou dosud clonu zakrývající děsnou onuloupešnou. ..*
Jaroměře. Naše společnost nedělá teď nic ji

ného, než-li že v plném.proudu plove v reji masopestním. Nemohu Vám tedysděliti pro dnes nového
pranic, leda že budeme míti v nejbližších dnech

zábavy: dne 8%.t. m. v Grand-Hotelu pe dělníkůtovárny Jos. Etricha; dne 1. února ples dobrovolných
hasičů zdejších (sál „Modrá hvězda“), čistý výnos pro

podporovací pokladnu téhož spolku; v neděli dne 2.lesamládenecký, (sál Grand-Hotel), čistý výnos na80
Kolský dům; v sobotu dne 8 února ples Řemeslnicko
živnostenské Besedy a žiřnostenských lečenstev
(sál Grand-Hotel) ve prospěchpodpůrné pokladny ře
meslníků a divnostníků; 15. února ples spolku „Jarboj“
(sál Grand-Hotel).

Z Bohuslavie. Dne 19. ledna 1896. odbýval
náš spolek „Václav“ svou měsíční schůzi. Těšili jeme
se na slíbenou přednášku panapředsedy „Svornosti“
v Náchodě dp. Fr. Stejskala. Spolková místnost na

větivena 80 členy. Porokovali jsme pejprv o naší orenisaci — o zájmech spolků katolických — na to dva
mladší bratři rozesmáli nás duetem metařů. Když
p. předseda Stejskal zavítal mezi nás, uvítán pozdra
vem a naším guintettem. Mluvil k nám víc jak půl
druhé hodiny o našich nepřátelích — svobodných zed
nářích, o alienz Isr. a o liberálních dědicích, o soci
alistech. Pro své tvrzení vždy pěkné áv + důvody,
jež citoval z různých pramenů. — Byl pozorněvy
slechnut a hlaučným díkem a potleskem čněn. Ku
konci usnesli jsme se na prohlášení následujícím: My
katoličtí rolníci a stoupenci křest. sociální strany,
shromáždění v jednotě „Václav“ prohlašujeme tímto:
Naše sv. náboženství, proti kterému tak krutý se vede
boj, jest základem našeho blahobytu a spokojenosti,
proto nikdy nejen že se ho nikdy nempustíme, ale
vždy proti tupitelům a novověkým pohanům za
stávati a hájiti budeme. Má-li však spokojenosť vše
obecná zavládnouti v naší milé vlasti, žádáme, aby
duchem náboženským proniknut byl nejen lid pra
covní, ale i tak zvaná vzdělaná třída;není Bůh a
náboženství pro pracující jen ale:i pro ty, kteří lid
vedou. Dějinami dokázáno, že nevěra neoblažila žádný
národ,ale na pokrajzáhubypřivedla;návratk Bohu
i náš národ opěť povznese na výši, na jaké stál za
slavně panujícího Karla IV. Proto odsuzujeme a za

vraždu na národě páchanou prohlašujeme jednání tétřídy společnosti lidské, která slovem i písmem i pří

kladem odvrací lid od Boha a v bahno nevěry uvádí.e, aby v našich školách duch náboženský ovlá
dal veškeré vyučování. Tvrzení, že v našich katol.
jednotách pěstuje se jen tmářství a zpátečnictví,
že se odnárodňujeme, ptohlašnjeme za lež. My kato
ličtí rolníci jako věrně Ineme k sv. náboženství, tak
vroucně milujeme svou vlasť a svou mateřskou řeč
českou. Pracujeme tiše řídíce se slovy nezapomenntal
ného pěvce Bol. Jablonského: „Práce tichá a společná
získá vlasti oslavu.“ — Zdař Bůh katolickému sdru
žení !

Ze Zásmuk. Den 70-letých narozenin svého
velikého dobrodince vdp. děkana Antonfria Skokana
oslaví dítky opatrovny £6. ledna o půl 3. hodině od

lední dětskou hrou: „Kdo s koho čili koncert ma
ičkých.“ Před a mezi představením zahraje chlapecký

orchestr zdejší hudební školy řízením p. řed. kůru
Jana Vodičky.

Z Králové Dvora. Dne: 15. ledna pochován
byl zde způsobem slavnostním arcikněz, bisk. vikář
a děkan v. v. Jos. Sedláček, kmet 88letý. Po jedno
myslném usnesení městského zastupitelstva vypraven

byl mu velmi slavný pohřeb maútraty ohce. Pohřební
průvod vedl vysoce důst. kanovník královéhradecký. A. Brychta za assistence 42 kněží a v děk. chrá
mu Páně promluvil nad rakví městský děkan dp. Jos.
Beran. Ku pohřbu dostavilo se duchovenstvo nejen
z vikariatu jaroměřského, ale i z vikariatů soused
ních. Z Kaklen vdp. vikář Fr. Rychlík,'z Hořicmegr.
Boh. Hakl, vikář a děkan, z Nov. Bydžova vdp. Joe.
Šrámek, děkah, bývalý kaplan a katecheta králové
dvorský, a j. Městské zastupitelstvo dostavilo se ku
pohřbu v plném počtu. Podobně učinily c. k. úřady,
sbory učitelské se žactvem, veškeré apolky vyjma
„Sokol.“ Výbor „Sokola“ prý omlouvá nesúčastnění
se pohřbu usnesením župy východočeské, že jednoty
tělocvi 'né nemají se příště účastňovati církevních
slavností. (Tvrzení toto jest asi neupřímnou výmlu
vou, protože několik jednot sokolských súčastnilo se
církevního pohřbu p. továrníka Červeného.) Jednání
„Sokola“ bylo všeobecně odsouzeno, protože v Pánu
zesnulý arciknězi na tělocvičnu zdejší přispěl a za
a0letého svého působení mnohu dobrého pro město
Dvůr Králové učinil a mnohý člen jednoty jest žákem
velezasloužilého zemřelého arcikněze.

Z Mlázovic. Že lid náš v jádru ještě není ska
žený a že i dnes ku knězi řádnému a pravému otci
duchovnímu se nese láskou dětinnou, toho důkaz jsme
viděli v našem městečku ve čtvrtek, dne 16. Jedna.
Měl totiž toho dne náš milovaný pan farář a upřímný
otec duchovní, padesátý den svého narození. Dp. fa
rář ve skromnosti, ani zdaleka na nějakou slávu ne
pomýšlel, aniž jaké očekával. On si přál den ten tiše
aunábožně oslaviti v chrámu Páně u sv. Mikuláše
v -Nové Pace, v němž byl pokřtěn. Ale nám přece
podařilo se jej zadržeti doma. Ač občanstvo naše vý
spam téhož dne zvědělo jen náhodou a na krátko
před nísn, přece usneslo se den ten vděčně a zbožně
oslaviti a to v kostele. Když oslavenec přišel do
chrámu, všecka světla již byla rozžehnuta. Veškerá
školní mládež se svými pp. učiteli byla přítomna.
Kostel byl plný lidu, zastupitelstvo s městskou ra
dou zaujali místa svá v stolicích u oltáře a p. farář
sloužil slavnou zpívanou mši sv. Po ukončení při
stoupila žákyně Josefa Václavíkova, podala p. faráři
krásnou kytici a oslovila jej krátkou řečí, v níš mu
blahopřála a prosila jej, by byl dítkám i na dále la
skavým a upřímným vůdcem a otoem, slibajíc při
tom, že rádi budou slova jeho poslouchatia dlenich
se říditi. Na to promlavil oslavenecod oltáře ku
ešem přítomným, kteréš řeči jediné oko nezůstalo

*

suché. Smyal její byl, še všelikou poctu přenáší na
P. Boha « Fšdansti zatak mnohá dobrodiní,pamětliv
jse slov: „ne nám Pane, ne nám, ale jmenu Trému
udiž slával“ Po mši sv. odebral se sbor učitelský

a zastupitelstvo obce s městskou radou v čele do
farní budovy, kdež přednesli svá blahopřámí, na něž
dp. farář dojemně „odpověděl, ujišťuje všech svým
upřímným přátelstvím. Na to při ém občerstvení

ledoval npřímný a nenucený roshovor. Kaádému
utkví den ten v milé paměti. Přejemeoslavenci i80
bě, aby mezi námi ještě dlouhá leta působil.

ž Leděe. V „Obnově“ četli jsme v hospodářské
hlídce mezi jiným také, kdy rozličné spolky hospo
dářeké měly a budou míti svoje výroční hromady neb
schůze a tu s potěšením musím konstatovat, še vědy
ve svátek aneb v neděli, jako na den 5., 6, 13.,
26. ledna t. r. ale všdy odpoledne se konají. Jinak to
však činí ledečský hospodářsko-lesnický spolek, ten
pravidelně odbývá svoje schůze v neděli a ve svátek,
ale vždy dopoledne zároveň v tu dobu, kdy ee konají
v děkanském chrámu Páně služby Boží, jako se
stalo dne 19. ledna t. r., kdy byla schůze ustanovena
na 10. hodinu dopoledne, právěkdyá začínají v ko
stele velké služby Boží. Nevíme,zda-li se tak děje
zúmyslně aneb nedopatřením, v každém však ohledu
zasluhuje takové počínání veřejného pokárání. Čiho
spodářové polnía lesní nepotřebují Pána Boha? A
kolik z těch, kteří byli a jsou přítomní schůzi h
dářské, může a mohlo vykonati povinnost svou ná

v teplé posteli a tedy sotvn na ranní alužby Boží se
dostaví a přespolní, ti musí konati dlouhou, kolik
hodin trvající cestu a tedy nemohou doma vykonati
povinnost svou náboženakou a v Ledči sotva do
chrámu Páně přijdou, když právě v tu dobu, kdy ee
konají velké služby Boží, mají býti přítomni před
náškám v hospodářském spolku.

Z Červ. Peček. (Valná hromada kotol. spolku
Svornost). V neděli dne 19. t. m. odbýval Katolický
spolek „Svornost“ výroční valnou hromadu, kteráš
četně navštívena byla. Ráno súčastnil se spolek služeb
Božích, za zdar a blaho spolku obětovaných. Po za
hájení schůze, uvítání členů a obvyklých formálřích
čten protokol minulé valné hromady, načež následo
vala rpráva jednatelská. Schůzí bylo celkem 17 a
sice 1 valná hromada, 5 výborových a 11 měsíčních,
ve kterýchá vždy členstvo přednáškoupoučeno a po
baveno bylo. Zpráva pokladní všechny překvapila, anť
jmění spolkového na hotovosti je 803 zl. 18 kr. —

bži volbách zvolen za předsedu opět o spolek velice
starostlivý dp. Jan Záruba, za místopředsedu obětavý

p Ant. Daybych. Do výboru pp.: Rud- Beneš jednatel,. Klecanský pokladník, vdp. Ant. Dvořák, pp.Josef
Brant, Frant. Novotný z Nebovid; Jan Dudek, Váci.
Najbrt, Jos. Formánek, Jos. Pospíšil, Frant. Burda
z Peček; Václ. Štovíček « Dobešovic, Frant. Moravec
z Malé Vysoké, Frant. Smrček = Opatovic, Vincenc
Rajský z Polen. Náhradníci pp. Václav Cízl, Karel
Topol. Do zábavního výboru pp. Ant. Kruliš, Jan Me
loun, Frant. Jendejsek (ml.) Václav Skokan, Josef
Vik, Jos. Jelínek, Karel Mašín,Ant. Rákos, AL Švejka,
Václav Kalaš, Jan Vodehnal, Koch a Max Svertner.

Z časopisů v místnosti spolkové k volnému poušitívylošeny jsou časopiey: Obnova,Český Východ, Čech;
Večerní Noviny,Polabské Noviny, Hlas, Dělník, Obec

né Novinya InickéPotrat oné„arma lkukytuje vážený vdp. . Spolek čítá 324 Člen

B"niché a běhoníroka na věčnost se odebrali. Po
vzdání srdečných díků starému předsednictvu a výboru

sa horlivé konání těchtopovinností na ně vloženýchv přátelské shodě schůze skenčena, čímž všichni účast
níci na jevo dali nábošenské a národní přesvědčení,
že nelekají se překážek v cestu see stavících, nýbrž
mužně překonávají vše, nehledíce prospěchu a slá

své.
M Z Nebovid. V neděli dne 26. ledna odbývá sbor
dobrovolných hasičů ples v sále pana Josefa Beneše.
Začátek o půl 8. hod. večer. — Ples tného cechu
starých mládenců v Červ. Pečkách bývá se dne z6.
ledna t. r. v 7 hodin večer.

Pokroutky a pilulky.
V bouřlivém proudu,
v bospodském čmoudu
vše víří, vše hýří,
křepčí, třeští, vřeští —
toť masopustní rej,
dnes každémuje hej!...

Ale stůj, pero! Na bujném karnevalském Pegasu
mohli bychom uloviti si pro špainý rým třeba
pěknou rýmu a proto raději prosaickou cestou
půjdeme pěšky za vozem těch, kteří si kavalírsky
vyjeli na nejnádhernější dosud ples v našem okolí,
jejž pořádali v Kuklenách bujeří hospodářští mlá
denci z toho zlatého, mlékem a strdím, čekankou
u zelím oplývajícího prutu polabstého. Škoda, že
sem nepřijel Alfons Štastný l Zde byl by viděl
tu bídu, jež ty naše relské i městské furianty
„donutila píti plzeňské pivo po 15 kr., mobl zříti
tíseň, při níž 2 nafintěných úborů koketních ven=
kovanck padaly drahé květiny na zem, dívati se
mobl hezky z blízka, jak šeredně se hospodatí od
tisíce ke stu. Však nerozjímejme, pro dojmy sebe
'dojemnější as málo vnímavých našli bychom dnes
čtenářů“ Jemně proto jen se dotýkáme tobo, že
při kuklenském plese byla zábava vesměs ušlechtilá,
neboť nescházel tam ani »duel na kanonye, byl
i důvtipně zařízen stinný les, v ném místo stu
dánky vébil p. t. bosty nepůvabný škopek a ne
zamrzající jezero kol a kol... Tek všude dost
a dost je dnes bujné čilosti a bujaré Činnosti, po
celoroční netečnosti vylézající zejmena spolky jako
houby po dešti, aby aspoň promočenými toitel
tami plesovými mohli výboři a pořadatelé sroká
zati, jak zkvétá a mohutní ruch v našich spolcích
tím, že členové jejich otužují a sušují se na ná
redaroli taneční, Přitomto nynítak vířivéma

hýřivém rozvoji spolkového života je jistě časovým“
nápad, o jehož provetešíi prý se zesadití chce!
sterý spolkář, občan Kesjerdna, Jedná se o nit
víc a nié méně, než aby ve 'dlouhé řadě hradec“
kých spolků vyplněna byla citelná mezera založe-:
ním čistě nového spolku šorfšiců. Spolek takových<
»šosáků« že by byl něčím novým! Inu, ti naši“
šorfšici by byli ktomu, aby vystřelili do vzduchu —:
všecky oststní spolky ! 0 .

-Je to tedymyšlénka přec jen nová,hle staré“
pojmenování by snad mnohostibnému podniku bylé*
trochu na závadu a proto přípravnýkomitét roz
hodl, aby s dovolením Pacovského mělo nadějné
sdružení trelný název: - : :

»$polkosmetič«.
A amíněný komítét byl tak čiperným, že:

včera večer vypracoval hned stanovy, které za
tepla podávámeveřejnosti, abychom přispělik vět-
šímu rozproudění nyní tak prudce čilého života:
spolkového u nás i všude jinde. Čtěte a přihla
šujte se za členv.

Článek I. Jméno a sídlo spolku. Občané ne
spokojení se spolkovým tatrmanstvím, tvoří sdru
žení: «Spolkosmrtiče,jednotu proti zakládání spolků.

ČL. II. Účel. Účelem jest vystřeliti do povětří
všecky dosavádní spolky a prodati »našincům«
jejich bélové deficity, spůsobené kupováním ma-
sopustních cárů od »našinců«.

CI. III. Prostředky k dosažení toho. s) Pod-
pichování členů jiných spolků, abv všichni na-
jednou chtěli býti předsedy nebo výbory. b) Po
dezřívání pokladníků, že při zábavách pijou:
»z kasy.« c) Provdávání bohatých dcer jen tém.
mládencům, kteří nepořádají spolkové plesy.

ČI. IV.Ólenovéspolku. Členem státi se může,
kdo byl z jiného spolku vyhozen anebo chce ve
spolku jen pít a brát karty. Také ti mohou státi
se členy, jejichž manželky ohtějí -z nich mítř
předseay, neb aspoň výbory. Výmluvné dámy
přijímají se do odboru agitačního.

Či. V. Členem spolku býti přestává: ajkdochce zvát na plesy; b) kdo by nedovedl y
jiných spolků utopit na lšíci vody; c) kdo vůbec
neumí šťouraš a bourat.

Čl. VI. Práva členů: a) nadávat jiným spol
kům sfipořádat v nich kravely; b) pomlouvat-.
členy jiných spolků, že jsou pod pantofiem a
navštěvují špatné hostince; c) kdo je svobodný,

-může se oženiti jen s dcerou spolučleng +Spolko-—
smrtiče«.

ČI. VIL Valná hromada sescbází, když jsov:
členové pohromadě a volí pokaždé za předsedu.
toho, kdo zaplatí útratu za všecky.

Ói. VH. Výbor má povinnost: a) dělat.
ostudu a dluhy v hostincích, kde jsou místnosti
jiných spolků, a vůbec šířiti pokrok; b) posýlatí
do novin pikantní bistorky o výborech spolků ji
ných; c) choditi před plesovými zváčí a shazo-
vati je se schodů. —

ČL IX. Spolkové heslo; +Už máme těch.
spolků po krkl Pryč s- nimi i 6 jejich zá-
bavemi, platy a sbírkami — bavme se, plstme a
sbírejme v novém spolku »Spolkosmrtič1=

Sdružení ařů z kraje kralohradeckéhopo-:
řádá důvěrnou schůzidne 2. února ve 38hod. odpol.
v místnosti Besedy v Hradci Králové a tímto pro
gramem: 1. Uvítání hostů a pp. kollegů. %. Zahájení
schůze panem předsedou jednoty Ant. Ligertem. 8..
Jaké kroky by měla jednota podniknoutstran neděl
ního klidu a náhradního odpočinku — referuje pan
Ant. Ligert. 4. O pořádání odborné výstavy v Hradci
Králové referuje pan Ant. Juliš. 5. vor 0 od
borném časopise. 6. Rozhovor o výborovém usnešení
ze dne 30. prosince 1894 týkající se tvoření krajských
odborů, zvláště v Hradci Králové a spoje ných stím

Hhlášení členů k jednotě. 7. Volné návrhy. Za pří-“
nouschůze této odbývá společenstvo všech pekařů

v.Hradci Králové ples, téhož dne 2. února t. r., který

jest pro účastníky této schůze.

—

Shatek. SÍ. Hedvika Peterkova a p. AL Celler
slaví sňatek dne 28. t. m. v kathedrálním chrámě sv..
Ducha.

Listárna administrace.
P. J. V. Jičín. Na předešlý rok zbývá dopla

titi ještě sa poslední čtvrtletí t. j. 1 al. — P. J. A.
Míčov. Díky! Souhlasí to.

ONP* K části dnešního čísla při
dána je příloha malířského závodu p.

L. Nejedlého v Novém Bydžově; závoď 
tente doporučujeme zejména přízní p.
t. duchovenstva.

(Zasláno.

<© Pan Josef Krejčík.
závod sochařský -a řezbářský v Praze 
DflnyBubna0W2—VIL—SkladEliščinatřída2. 

Děkuji | Velký ormamentální rám na podo-
bísauvživotnívelikosti krásnýadělá Vám
čest. Věcobecněse |íbí oiporolaje Vaš árod:

Sveškeronústoú

hl



Ervní česká
továrna na voskové zboží a bělidlo,

závod importo úní vosku, výroba umě
lých jnpro ouly a jiných zvláštností firmy

J. VLADYKA a SYN
V Litoměřicích zad Lalem (Dle semináře)
doporučuje velodůstojnému| duchovenatvu
váženými přípisy veledůst. pánů za nejlepší
uznané a nejvhojnéjšíoltářní svico av.
Boniface (déle jek 3o roků zavedené)
v růžovém obalu (specialita) zhotovené
z pravého vybraného českého vos
ku, včelního : kg. za zl. 2:60,dále pravé
voskové svíce v žlutím obalu z nejlepšího
uherského a chorvátského vosku sčelního
1 kg. za zl. 3-20. Mimo to savedli jsme ku
všeobecnému přání velédůst. svých pp. od
běratelů:nejlepši voskové svíce v
modrém obalu smíšené s kapaným voskem
s kg. za zl 2—, 80, 160 a 1:40 dle pří
sady vosku včelního, dále awioe oeresi
nové v šedozoleném obalu v baličkách po

. / hg. (v menších druzích zejmena na
obětník se hojíci) ) kg. za zl. 110 všech
rozměrů. Tyto svíce hod: se zvláště k ve
dlejšímu osvětlování, jako dekorace
cest křížových neb: pro potřebu funerální,
naprostonečadí ani nekapají,což do
kézeti můžeme nesčetnými pochvalnými
přípisy.

Dálé dovolujeme si doporučiti: s1louD
ky voskové všech tvarů a velikostí,bílé,
žluté neb barevné 1 kg. za zl. 1.40, obré
šlené, nedostiženého dosud provedení 1 kg.
za zi. 8:80,rozsvěcovače svíci neka
pejtot, v závitkéch po 2, 3 a 4 dekogr. 1
kg. za zl. 140 (velmi adporučitelné). Zasý
lání jen franko až ne místo v celém
rakousko-uherském mocnářství, buď na účet
celoroční reb za hotové při srážce 6 proc.
Bedny te neúčtují, tudíž žádné výlohy a
největší úspora při odebírce.

I nejmenši objednávka vyřídí
se franko a svědomitě. Nejlepšídlou
holeté renomé firmy J. Vladyka a syn jest
zárukou nejreelnějšího obsloužení. — Pro
síce veledůstojné duchovenstvo za ctěné ob
jednávky, znamenátne se s dokonalou úctou

J. Vladyka a syn v Litoměřicich.

Kapaný vosk převermeme za nejvyšší
ceny. Čenníky jskož i vzorky zdarma Aa
franko. Za nejspolehlivější zaslání seručí.

—-——

Osmprvníchvyznamenání,zmíchžstříbrnácenastátníadvačestnédiplemy.
Odveledůstojnéhobskupsk'orčinarietevLitoměřicíchcenejlépečeporečení

E—

R. 1895.zpracovali jsme na vlast, velkýcibělidlech8000kilovoskuneji.druhů.

Malířský umělecký atelier

Sudoika Mejedlého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

-dříve v Hiadci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským a farním úřadůmi veledůstojnému ducho
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

enaleb kostelních,
(Opravy freskových u olejových maleb taktéž i novýchobrazů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná

vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýž však
při zadání práce se neúčtuje. .

Dikůvzdání,
fa vřelé projevy upřímnésoustrasti

při pohřbu našeho drahého otce

Ferdinanda Voóla,
výminkáře ve Sněžné.

Zejmena nejvřelejší díky vzdáváme
důstojnému p. administratoru Josefu Ko
vářovi a p. Václavu Vostřelovi, kaplenu
v Novém Hrádku, důstojnému p. Josefu
Domašinskému, faráři v Dobřanech a dů
stojnému p. Josefu Barvíři, farářiv Bystrém
zvláště za jeho dojemnou řečpřednesenou
v kapli Sněženskégdále děkujeme slavnému
hasičskému sboru ve Sněžné a všem přá
telům, kteří z blízka i z daleka drabého
zesnulého na poslední cestě doprovodili.

Sněžné, dne 18. ledna 1896.

Jmenem pozůstalých

František Vogl,tarář ve Fořtě,
syn.

V ©o%

Svůj k svému!vůjk svému!
Sukna modníj hladká ku všem úče-(

lům a ve všech jakostech, v báječném|
výběru.

Podšívky všehodrobůvlastní mani
pulace ve velkém i malém.

Koberce salonní, běhouny a koča |
rové, pak veškeré potřebnélátky ku f«
sařízení pokojů, jakož i záclony po- [Z
kryvky atd. . P

Linoleum (korkovékoberce) pravé
a imitované a voskovaná plátna.

Vše za ceny nejnižší nabízí

V. J, Špalek dříveJ, Krušvic
v Hradci Králové.

| SRB“Nejstarší zá >

£kmé

"Do Hradce Králové a okolí!

živnostenské besedy v Hradci Králové

nodělní a sváteční účotalcký kurs. ——

Vyučování účetnictví děje se pro pány i dámy v řeči
české i německé, ve slohu jednoduchém i složitém a
sice theoreticky dle odborných spisovatelů universit
ních a prakticky po způsobu obchodní akademie pražské
se sdruženými naukami od 2—4 hod. Honorář obnáší
měsíčně 6 zl. předem mimo pomůcek. Další přihlášky a
bližší informace udílí Arnošt Dvořák, rukavičkář a
jednatel řemeslnické besedy, vedle budovy c. k. kraj.
soudu v Hradci Králové.

Se vší úctou

ANT. SVOBODA,
majitel účetního ústavu a přísežní znalec

více ©. k. okresních soudů.

pozlacovačský

IJOSEFA KIESLICHA
: v Eradci Králové

odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovéní a obnovování oltářů, kazatelen a 1. d.

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

Z lesů aa Hualnuk, ''estr.česo
pie lesn. rol

nic., myslivec. a rybář. (Zvlášť pro širší obecen
svo psaný) Vychází dvakráte měsíčně ve vel. fol.
formátě a ročně předplácí se zl. 180 ve Žďáře
u Wolné. Roč. 1895. a Y8 ponejvíce vel vyobraz.
a zajímavou četbou za zl. 150 franko. („Háj“
roč. 189553 obraz za zl.4-80, „Lesní hajný“ 50kr.)

i —= <

DoČeské Skalice a okolít|f, ,

|

Umělé zuby
ceb jednotlivé, buď s petrovoucelé chrup |

b bez ní, podle nejnovějšího ame- |
i

deskou ne
rického způsobu vyrábím a konám veškeré
práce v obar ten spadající přesně a solidně
ruče za nejlepší obaloužení, pří nejlevnějšícl

cenéch. — Poroučeje se do vzácné přízně ct. |

i obecenstva,

ji W| znamenémse v hlubokéúctěoddaný
l JAR FERBAS, .

subní technik v České Skalici.
OŘT- "007

Odebírejte katolický list!

„OBROVA"
vychází každýpátek dopol. ©11.hod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové vHradel K

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové.

Předplatné
Na celý rok 4
na půl roku . 2
na čtvrt roku . I

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

sl.
»
»

Mistnosťredakoe:
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P. T. duchovenstvu doporučujese
závod zlatnický a stříbrnický

-Václava Ooloe©
přísežného soudního znaloe a odhadoe

v Hradci Králové
ke zhotovování veškerých kostelních nádob, zvláště
slacení v ohni, sa které 20 let ručí. léř hojně
sásobený sklad veškerých šperkůzlatých a ostří
brných, dále hodinek I. jakosti, které sa velmí

levné ceny se zárukou se prodávají. |
PEB“ lýž příjme dělníka (katolíka) na kostelní

práce. Stálé sisto. Kdo v oboru tomje epolehlivý,
nechť se přihlásí.

©

ad O7P" IVa M

Jednou pro vždy,
milostivá paní,

koupí se pro domácnost nová nad vše dosavádní
vynikající, nezmarná

patent. mramorová pračka
t. zv válcha na prádlo „Patent Hlaváček“ v ceně

od 2 =l. výše přímo u vynálezce firmy:

V. Hlaváček a syn,
c. k. priv. výrobna pat. mram. praček, sochařský
závod, sklad soch a pomníků, uměl. průmysl sy

onitu, mramoru a žulyv Strakonicích
Pp. obchodníkům svlášiní výhody.

Poděkování.
JENodepsaná vzdává srdečný dík všem,

kdo po čas nemoce laskavě podporovali a
na poslední cestě doprovodili zesnulého
manžela

Jos. Svatýrka,
knihaře v Hradci Králové.

Zejmena vřele děkuji vl. panu kaplanu
Kubátovi za bezplatné vedení průvodu,

za darovsnou truhlu, pp. Kaldararovi,
Pilnáčkovi, Al. Dvořáčkovi za půjčení po

'vozů, pp. zpěvákům jakož i všem účast
níkům pohřbu, ct. spolkům sv. Vincence,
II. živnost. společenstvu, řemeslnické besedé
a všem váženým příznivcům. Zaplat Bůh!

Dovoluji si zároveň osnámiti, že živnost
knibařskou dále sama povedu.

V Hradci Kr., 20. ledna 1896.
Anna Svatýrkové.
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PTANY.UHEREK“
umělecko-průmyslový

závod řezbářský,
pro kostelní práce odborně zřízený

o ".

v Litomyšli,
odporučuje se veled. duchovenstvu a el.
pstrocátním úřadům ku zbotavení ve
škerého kostelního nábytku jako: oltářů,
kazatelen, křtitelen, zpovědnic,soch a j.
jež dle vlastních lánů neb udaných

Blato. —Cesty v příšině. vyměření— v příčině v

místa, jsou-Jí nutné, konám zdarma.
V závodě provedeny během po

eledních 4 roků mimo jiné větší řezbář
ské práce, následující chvalně uznané

práce kostelní: Oltář sv. Aloisla v děém kostele v Likomyšli, blavní
oltář ve farním kostele ve Střenici, ol
tře sv. Jana Nep. a P. Marie Lourdské
v Morašicích, hlavní oltář ve Sv. Kate
řisě u Poličky, hlavní oář v Horním
Újezdě,3oltářeve fl. kosteleveŠeě
pénově u Skuče, karatelna ve fl. bo
sele v Perálcl u Richmburku, lavice
v kostele v Pusté Kamenici,
r děkanském kostele v Litomyšli,hlavní
oltář v kostele „ne Špitálkue v Lito
myši.

po lčletém pobytu v Paříži

vyučuje jazyku franoouzskému
sc zvláštnímzřetelemna ravý Irancouzský

vek a vmesf. Přijímá začátečníky i
pokročilé. Pokročilézdokonalujeve správné kon
versaci. Francouzské kalhy, jskoži nejno
vější modní | literární jsoustále
k disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cerele

Samy v pondělí a v pátek od 5—7 hod. ve
= V přijímá se v domě k 182

na
proti Burromeu v I. patře.

Výměna učitelského místa,
-Učiel na vícetřídní škole v městečku (sluřné V. tř.,

vyučováníněmčiněa byt zdarma vestředních Čecháchkteré leží
mezi dvěma velkými průmyslovými městy, odkudž do ka
ždéhu 1 hodina cesty, v nichž necbází se střední školy,
ústavy učitelské, mužský a ženský (soukr.), měšťanské,prů:
myslově, řemeslnické a hospodář ké školy a j. v. přeje sobě
z příčin osobních zaměniti to a místem podobným, aneb
s některým správcem školy. Místo hodí se zvláště pro tnho,
>do má větší dítky, by mohly z domova na:Štěvovati střední
školy.Prokollegu staršího plynou různé výhody,
což vše se blíže oznámí. Dopisy zaslány buďtež do redakce
1.. pol šifrou „Výměna.“

Do Hradce Král. a okolíl

Nížepsaný dovoluje si P. T.
obecenstvu ve známost uvósti,
že otevřel

dílnu pro umělé,
strojní a stavební

samečnictví
v Úzké ulici č. 209.

Na základě nabytých zku
Šeností v cizině, nabízím služb
své ku provádění veškerýc
prací jak umělých, jako lustry,
náhrobní mříže,světlíky, lampy
atd., tak i všeho druha staveb
ního a strojního zámečnictví.

Snahou mojí bude P. T.
obecenstvo co nejrychleji a nej
solidněji obsloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradci Králové.

Genníkyavýkresy Ba požádání se rasýlají.000.

+0000000000000000000

prine koslolní
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož 1
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i ©

P. T. pápům obchodutkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
v Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1bog

O00000000000000000000

V. TŘEBICKÝ,
dýmkář v Počátkách,

vyrábí věsho druhu

dřevěné dýmky
vyřezávané,8 Bamegramy.Nejvhodnějšídárekprakuřáky.

pe- domek
sp- 72 sešitů"8

do pachto, s dvorem, za
úplné machorajá hradou neb polem u sa

mého ležící Domek musí
misto 57 zi. 60 kr. být poblíže vody neb ryb

za 40 zl. níkaakdeobecnépastviny

Kde, poví knihtiskárna.
jsou. Nabídky pod „de
mek 32.“ do adm.t.l.

NOR

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jediné jistě

zamezí

(BINOGENEX

| J. Beyšovce v Jičíně
Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v leplích msterislních obchodecha holičakých

závodech.

o0000000000000000000000000

|v. K.HODER,
v Hradci Králové a v Truinové

pravého optického a mechanického zboží
s dcbře broušenými skly
křišťlovýmia sice:brejle
rohové, ocelové, sřítrné,
niklové a zlaté. Jemné dá

sk robové, ocelové, ((5g
stříbrné, niklové, zlaté a VPS
želvové. Lorgnety c M1všech tvarech.

dým: a modrými skly pro
slabé oči. Dále v bahatém
výblru kukáťka diva
dolní, tubusy, dale

kohledy skla námořnická, loupy,drob
mohledy td. — Višchodruhu fep měryrtuťové « kovové tlakoměry (ancroidy|. Všěhbo

druhuváhy na tekutiny, aby stavitelské, stereoskopy, kouze svny,
camera obscura.

Wap.Fotografické aparáty. Jag
Velký výběr nejl. náčiní rýsovacích.

Všecky v obor ten spadající správky se při
jímají a rychle vyřizují.

O000000000000000000600000

g PROMEMORIA.
Velodástojnéme |

duchovenstvu!
E udávajedík za vzácnoupíseň, již

jsem si úsilovnou snahou: svou: vyrobíti
a dodávati pre chrámy Paně sví
tive mejvý v kruzíchveledů
stojného auchovenstva zlakal, vyslovaji noti
vou.prosbu, aby mi tato -přízeň | sa dálea byla:

ústavuji naproti tomu ujištění,še ob
sloužím ctěné ové příznivce berte způso

bem, M to nikdo jiný nedovede.tříť voskářský závod m

nopopirarelně mezi mejpředmějtohe druhu v Bakousku, nejem pro
své vzerné zařínoní ale | modestí
žitolný svůj výkon.

Zamčěetnávaje ve svém sávodě toliko
pomocníků nejosvědčenějších, používaje su
rovin nejlepějeh a přihlíšeje osobuě ku všem
výkonům, aby s největší pečlivostí vykonány
byly, docilují výrobek, jejš žádný jiný ne
předčí a jenž došel přečetných uzmání a vy
sbamenání v tu- i cizozemsku, z nichž uvá

dím Čestný dl jen tyto:esta plom výsta dší
vyznamenání v mém bo Se enteké jabě
lejní výstavě r. 1891.;

zlatou medalii u koranoeu a

na výstavě v Bruselu;
zlatý kříž záslušný s čestnýmdi

plomem mezinárodnímna výstavě novineka
vynálezů v Benátkách;

čestný“dino a korunou aplom Severočeské na vý

stavě v Hradci Králové; Jeénoty v

al stříbrnou státní mea o nejvyšší to vyzmame
nánív oboru in a čestný di
plom na národopisnévýstavěčeskoslevanské.

Po návštěvě pak J. Exc. b. min. ob
chodu markýze Baguchems, jimž mi bylo
vysloveno velice pochralné uznáví, udělem
malbyl titul c. a k. dvorního deda
vatele.

Hrd na tato vysnamenání,jakoš i na
bezčetná uznání, jichž se mi veledůstojným
duchovenstvem, veledůstojsými farními a
slavnými patronátními úřady dostalo, me
pokládám za mutne jarmarečně
vykládati své zboží = přestávámna tom,
uvésti v znármrosť,že vyrábím a dodá
vám v jakosti nejvýtečnější a v ce

nách mejmírnějších :svíce
voskové a polovoskové,
hladké i bohatě bousirované;

zbožívoskové
všeho druhu

PEP“pro potřebukostelní
Svíce luxusní nejskvostnějšíchdruhů;
svíce renaiosanění a barokové
jakož eowíceotearinové a parafínové.

Prose vřele, aby slušeb mých hojně
užíváno bylo, trvám v bloboké úctě a od
danosti

Fr. Sezemský,
o. a k dvorni dodavatel,

majitel c. k. výsadní první české továrny na
voskové výrobky, vosky pečetní a smolné

pochodně,
továrny va avíce stearinové, parafín. a sklepní

v Mladé Boleslavi.
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. Státoprávní adresa.
- „Ohoeme i m vati k tomu, aby

. českému národu bylo dáno,co mu náloží, totiž
aby koruna sv.-václavaká, která zdobila blava
Karla IV., zaskvěla se na' hlavě panujícího
moócnáře,jakežto krále českého přísahou ko
runovační českémukrálovství zavázaného“.

+ Tak napsali jsme loni vprvním programovém
článku a při tomto stanovisky věrně stojíce,
výtáme dnes s povděkem adresu státoprávní,
kterou na sněmě království českého podala
strana mladočeská, s potěšením nemenším za
zúamenáváme, že ablížením vůdčí strany české
s' konservativní šlechtou znovu navážzujaee nit,

Po,památné Hstopadové konferenci z rokuzbytečně byla přetršena.
Čtenáři denních listů vědí, co 80 v po

sledních dnech sběhlo. V sobotní schůzi fd
řesní komise sněmovní předložil dr. Kramář
ubvrh adresy, ve které se líčí poměryv Čechách
v ohledu politickém, národním, hospodářském
= sociálním. V adrese“dokládá se dále opráv
něnost našich nároků státoprávních, na konec

ré vyslovuje se prosba sněmu království česého, aby J. V. eisař a král zemím koruny
české navrátiti ráčil jejich stará, nezaudatelné

va na zákonodárnou a správní neodvislost,
oruně sv.-václavské její starou slávu, aby země

koruny české šťastné a spokojeně mohly zkvé
tati a mohutnětikesvé v etiajako petná
ochrana dynastie a trůmů J. V..

"© Němečtí poalanci prohlásili hned ústy dra.
Sehlesíngra, že o změně ústavy nelse s nimi
ami mluviti, načež odešli zo schůze Ale za to
došlo se strany velkostatkářské k vášným

jevům, jich důležitost vyžaduje, abychomzde doslovně zazoamenali.
Kare! brabě Bugaoy hlásil: „Naše

(velkostatkářská)strana s vždy a stoji

na vtátoprávním stanovisku, ona přesnědrší se vždy zásady i v obnoveném zřízení
zetáském vyslovené, že oba národní kme
nové v semi jsou rovnoprávní a rovno
odňní, a ona nemůže si také představiti řešení
sporných ústavních a národních otázek jinak
neč na historickém základě,který nadvládu
Jednoho kmene nad drahým vylučuje.

"„FEUILLETON.
Foledne.

(Črta ze studentských dob od J. V.)
Dobré chutnání! To věřím,že chutná, kdyš

se sedí ze stolem, na němž všeho dost, co lahcdí
útrobám: člověka, anebo aspoň tolik, aby se člověk
nasyti!, třeba to nebylo něco zvláštního...

-A jíst se musí. Jest to sice divná věc, alenutné......
Zvoní se poledne. Upocený rolník odkládá

pluh a. usedá na zelený koberec pohostinné
půdy, abyse posilnil obědem, který mu jeho věrná
družka přinesla, řemeslník ustává v práci, — ten
odkládá kladivo, onen rýč, jiný zase motyku, dle
toho, jakého jest zaměstnání,

Jednou pozoroval jsem nadšeného malíře a
druhé nevšedního človéka, který se nespoko

joval, co mu zemé jen poskytuje, chci říci, s témi
krásami a půvsby jejími, ale bnal se někam za
vidinemi, za ideály idcálními .. . ale coš je to
vše platné — zvon uhodil na věži, oznamující
dvanáctov, sdeály prchly . . . a zbyly z nich snad
jsa vooné dýmy, které jskoby se ménily v jemnoa
vůni dobrého jidélka, táhly naše nadšence ke stolu.

Jak jsem řekl,dobře, kdyžjest sspoň něcokjídlu,
ale bůře, když táhne poledne, slunce vysokokráčí
po neobsáblé obloze, praží ,.až se vše rdí, 8c
všech stran, jako bychom slyšeli: +žísním, mémhlad«=...a není... 

Studentský život, je prý život veselý. Je,
nikdo tobo nepopírá;ale vždy? — — —

Karel Jandů byl veselá kopa. Vměstě, kde
studuval, každý ho-téméř zaal; a také nebyla

+

Mám za svou povinnost saděliti důvody, proč

veví k podanýmnávrhům než-li v předešlých
zasedáních sněmovních se bylo stalo. Neměli
jeme drahdy možnost přistoupiti k podaným
návrhům,poněvadžzpůsob podánípředem
vyjučovalmožnostvšelikéhoúspěchu.
Letos má se věc jinak. Návrh dr. Herolda

a přečtení právě návrh mohou býti podkladem dalšího jednání, aniž by se ztrá
cela naděje, že se dojde knějakémuo
cíli Od naší strány není možno žádati, aby
takořka skokem zabrala jiné náhledy než ty,
které hájila po třicet let. Říká se, že prý vel
kostatek opustil státmá právo, avšak pánové,
tomu tak není. stojime při tomto
praporu zrovna jako 30 lety,
může se říci toliko, še maokamžik prudkost

zápasu se zmírnila, poněvaděpoměryneslibovaly úspěch v této důležitésáložitosti.
Dr. BedřichkníšeSohwarzenberg pak

pravil: „Naši zástapcové povšdydrleli se zá
sady státního práva, ehtějíce zjednati opráv
učným požadavkům našeho království aspoko
jení. Už v loni jsme v rozpočtovém výboru

rá návrhudr. Po aPnéo Keějštid oD pátnívo je pro sv i jeho:
akutečnění všemi i se musime do

máhati. Je také nejvýše na čase, abychom se
o otázcetétovysloviliadohodli.Kdybychměl
vyalovitimešní svéo prohlášení německých
poslanců, musil k se takořka ohradit

ti každému aloVa v nám obsašenému.
epokládám ústavu prosincovou, která bez na

šeho spolupůsobení sdělána byla, za nezmění
telnoa a právoplatně vydanou, ona je pro nás
faktickým právem, kterému se podrobujeme,
s kterým však nemůžeme se spokojiti, poně
vadž odporuje zásadám právním v staroslav
ných aktech obsaženým. Ona jest pro nás
bodem,s kterým se nemůžeme spřáte
liti a který nás natí, k oněm zásadám mnou
navrženým opět a opět se vraceti. Ústava
chtěla smazati individuslistický ráz království
a zemí. Jaem přesvědčen,že by zemi byl na
vrácen mír, kdyby došlo k obnovení našeho
státního práva. I mezi Němci po mém pře
svědčení je mnoho těch, kteří s námi v té

snad jedna mereoda, aby tam nebyl, ovšem. že
s ním šla celá tlupa jeho kollegů, vědouce, že
bude opět něco k smíchu. A on to také uměl.

Nejlépe se mu dařilo divadlo s »přmprlatye,
nebo jak se takéříká,s panáčky Dovedl představovat
bned presidenta francouzské republiky Carnota,
bned jeho vraba, po něm zase manželku Carno
tovu a jiné osoby, a tak sám celý děj šťastné a
svobodné Francie představil. Jen to byla chyba
v jeho umění, že, ač obsah děje byl smutný,
všechoyrozesmál...

Byl čtvrtek, nejborší den pro studenty, po
něvadž poslední dvě hodiny měli nejhlavnější
předměty: mathomatiku a fysiku,bez nichž nelze
nikomu do světa .. A jek by ne. Kdo nezná
vědecky vyložiti, co jest ovětlo, teplo, zvuk a p.,
všechny ty neznámé afly, a potom, což ty počty?
Jářku násobilka, sečítání, odečítání, dělení mapo
stačí, ale jest mu vědět, jak daleko jest slunce
od nás, za kolik daů neb roků by tam dojel, a
to by se nesměl aikde zdržet, sic by si spletl
počty a je ztrsčeo. Nikoliv? ©Jest jich dost na
světě, kteří naříkají na ty němé číslice, ale což
jest platoe, ony byt musí, vádyt prý z jedničky

všechno povstalo, to jsou přece učenosti a není
to k smíchu.
"Než nesmímeopustit našeho Karle.

' Ta dvanáctá dlouho neblle; to jskoby ten
školník sebválně, Omi to ti páni školníci tak někdy
provedou, o několik minut později sazvoní, a tu
máš, nékterý student to odnese.. dostane opumu«
«'. . školník dlouho nesvonil

'Sláva, už uhodila dvanáctá! | Karlovi se že
blesklo v sraku. On nebyl sice špatný stusent,
ale kdo ví, jak by to dnes s ním dopadlo.. A
proč? Inu, ono se řekneasathematika, když táhne

věci souhlasí; neboťhiotný blahobyt, který
o nás tak rapidně 'kleas, natí kašdého k ob
jektivnímu o těchto"rňveoh přemýšlení. My.
jsme, pánové,-na ji záhuby a je potřebí
na to mysliti, jak by Žomumoblo býti odpo
moženo.Proto buďeme hájítí státní
právo jako záklséní kámen naší čin
nosti a naše síly a názory mohou ce
při tom přiblížiti. Vzájemnýmrozhovorem,
vedeným dobrou vůlí můžeme odstraniti -ne
shody, jež mezi námi panují a bude to důle
žito, jest-li se nám podaří dojíti shody vtom,
co je základem našich obapolných náhledů.
Jinak by statoprávní naše úsilí bylo pouhou.
lesklou hladinou, pod kterou by to
dále vřelo. A pro příště třeba utvořiti
moet mezi námi, a podaří-li se to, bude to
velkým úspěchem, neboť tím by 866 podařilo
různé názory v našem táboře odstraniti. Pokud
se Moravy a Slezska týče, souhlasím » hr.
Bouguoyem. Neračte připustiti, aby jednání
o provedení státního práva se stěžovalo. Do
hodneme-li se v Čechách, pak i jinde dosáhneme
úspěchu Nemáme mezi sebou zástupce těch
zemí, nevyznívá objektivní hlas dnes ze zastu
pitelstev těch zemí a nespravedlnosti, které
tam jsou, bade třeba prve odstraniti. Jsem
pro subkomitét, neboť třeba objasniti sobě náš
vzájemný poměr a též poměr k Němcům. Vstou

píme doporady s nejlepší vůlí říci upřímně,jak si věc představujeme. A kdybychom
Jenom mezi sebou se dohodli, nedo
sáhše jiného výsledku, už-by to mělo
veliký význam, nebot by bylpoložen cenný
základ této práce, kterou na sebe bereme.“

Z prohlášení těchto je zřejmo, že konser
vativní velkostatkáři zůstávají stále věrnými
našema programu státoprávnímu a že na této
půdě je nejen žádoucí, ale také možnou jejich
doučinnosť s vůdčí stranou českou © Na této
záleží dnes, aby na společné cestě šťastně na
stoupené postupovala tak vážně, jak toho vy
žaduje dobro všeho národa.

Sed rolmictrazvýchodních Čeh

Nastávající obnova vvrovnání a uherskou
částí říše je pro nás otázkon v ohledu hospodář-.

-a ———
poledne. Karel se díval na tabuli, ale místo kruhu
zdálo se mu, že vidí bochníček. Nedivme sel
Karel byl chudý student, zrovna dnes, ve čtvrtek
k tomu, měl újmu. A byl to přece mladý, ohnivý
jinoch, pln snů, ideálů, že by snad svět převrátil
a ve vystřelené kouli na měsícjel, sle nic naplat;
síla zmizela, a ty oči, jež vídávaly ty nejvábnější
»viiny«, zřelymísto krubu bochnik, místo elipsy
housku. Než to nevadilo Karlovi, jen když jest

po ole; on přece půjde do toho nejlepšího
Studenti se rozprcbli, už obédvají. Jen Karel

si majestátně vykračuje po chodníku...
'sNa zdarl« volá proti němu příchozí kol

lega, tváře ušlechtilé, bledé, oka jiskrného, vlas
tmavých. Zevnéjškem svým prozražoval schudého
studenta«. : .

sKam, ksm?e

»Daes? k szlatému slunci«, odpovídá Kargi
tázajícímu se druhu. +A kam ty a

»K szelenému stromue.
»Sláva, ty hotely jsou vedle sebe; půjdem

spolu«...
Karel uchopil svého přítele a raku vrucejli,
Karlův přítelíček se jmenoval Šťastný, ale

jeho jméno bylo ironií v jeho životě, jak aspoň
sám říkával. Nebyl snad nešjtastný, ale na své
jméno tak nevypedal | Byl to pravý opak Karla,
a přec se spolu shodli, Šťastný vždy blouznil,
totiž mluvil temně o nějských cílech, tužbách —
obratech, Lyl vátný. Usmév rtoma jeho málokdy
pobrával, leda když byl vyrušen nějakým vtipem
okořeněným svého druha.

Již byli za městem — a přímo do parku!
Měsíc květen tábl ku konci; v ten čas pří



skémnad -mírudůležitoui alaší.protojempo
chvalně vytknouti, že v otásce této adružily 00
borlivé spolky východočeské ku společnému pro
jevu a zaujaly stanovicko vážné, rozhodné. Usme
není, jež se stalo na sjesdu konaném dane26.t. m.vP jaký„Je0uce i velkého významu,
má zahájené jednání o obnově rakousko-uher
ského vyrovnání na naše zemědělství, žádáme: 1.
aby dosud platná smlosra o celním a obobodním
ovasku s Uory byla vypovězena; 2. aby v prvaí
řadě usilováno bylo za úplnou rozluku dosavadsí
jednoty celní a obchodní. V případě však, že by
z příčin nesnámých k rozlace této d i nemálo,
žádáme 3. aby k ochraně tuzemské výroby semě
dělské na místě obnovy dosavadního jednotného
celního území do života vstoupila mezi oběma
polovinami říše ©vaitrozemská celní konvence
(smloura), dlé níž by sice říše i na dále vůči
Cizině zůstala hospodářským celkem, zevnější celní
čarou ohbraničeným, při tom výak zároveň mezi
oběma polovinami zavedena byla vnitrozemská
čára celní, kterou by různosti v podmínkáchvý
robních mírnými cly differenčními byly vyrovna
vány; 4. aby při sdělávání nové smlouvy zájmy
našeho zemédelství vydatněji, než dosud byly há
jeny; zejména nechť ustanoví se zákony průmy
slovou výrobu jakýmkoli způsobem ovládající a
tarifová politika železniční dle stejných zásad jest
vedena; 6. aby nešvar mlecího řízení, provádéný
na úkor a ma škodu mašeho zomědělství byl úplné
odstraněn; 6. aby dozor nad správným postupem
při vybírání cel skutečně prováděna byl; 7. aby
obnova privileje banky rakouako-aheraké byla
provedena vedle spravedlivých požadavkůa po
třeb našeho království; U. aby finančníčást vy
rovnácí, zejména pokad se týče upravení kvoty
příspěvků ke společným potřebám říše, upravena
byla způsobem hospodářské síle oboa polovic říše
přesně vyhovujícím.«
-Závažné usnesení toto dojde bohdá náleži

tého povšlmnatí ve kruzích poslaneckých i vlád
ních, neboť právem může se považovati sa projev
veškerého rolnictva se všech krajů východoče
ských, z nichž dostavilo se ke sjezdu plných 1200
účastníků, kteří do posledního místa napinili pro
storaou místnosť besední dvorany v městské radnici.

Průběh sjezdu byl tak zajímavým, že o něm
podáváme podrobnéjší zprávu od zvláštního spra
vodaje. Ze známějších osobností dostavili se ke
sjezda poslanci Teklý, Jaroá, Komárek a Kudraka,
náměstek purkmistra pardubického dr. Hlubaček,
okresní starostové J. Markalous z Tfebosic a V.
Vacek z Pamětníku, delegáti ústřední hospodářské
společnosti A. V. Prokůpek a Kabr, zástapoové
zemědělské rady, z Moravy dostavil se za bvep.
spolek prostójovský řed. Fr, Vysloušil, dále byli
přítomu zástupcové bospod. apolků z Hradce Kr.,
Chlumce o. C., MI. Boleslavi, Jaroměře, Kostelce
n. Orl., Brandýsa n. Orl, Poličky, Skuče, Vys.
Mýta, Litomyšle, Č. Třebové, Chrudimi, Kataé

Bory Kolína, deputace 26 hosp. besed a všechobcí z okolních okresů. Dále došel přípis hosp.
spolkučeskobrodského,jenž přejesjezduplný zdar.

Za předsedu sjezdu zvolenabyl tea. A. Eckert
z Chrudimi, za místopředsedu A. V. Prokůpek
z Kutlíř, za jednatele prof. Sova z Pardubic,

Řed. Eckert zahájil ajezd o půl 11. hod.
dop. a poukázal na důležitost vyrovnací otázky,
jež vše ostatní zatlačuje do pozadí. Dosud jsme
si záležitosti této všímali málo. Teprve na podnět
ústřední hospodářské společnosli sešly se loni

roda se jeví nejkrásněji —Vůné naplňuje kraj a
veselý zpěv ptactva nese se vzduchem.

»To je krása«, horoval Šťastný.
Park byl v bujné zeleni, slunce se Uřpytilo

na obloze jako ohromný poklad. Usedli na lavičku
pod vysokou, košatou lípou, která vrhala milý
stín. Oba si zapálili «papirosu« a pochutnávali si,

jako by měli nejlepší lahůdku. Kdo se jim vyrovnal? Kdo byl v tskovém botelu, jako ooi? A
což ten koncert — tak krásný? Ptáci pěli, až
milo, vůně se táhla příjemná ze všech květin,
stromů a keřů, vůně taková, jaká nevane ani ko
maatou nejrozmařilejšíkrálovny ....

Byla to rozkoš, krásai požitek pro naše
přátely . . . to byl již oběd.

Mnobo nemluvili; Karel díval se na lehký
dým vonné »papírosy«, který nesl se parkem
o závod s poledníčkem, Šťastný ziraje k zemi,
suchou větévkou čmáral nějaká písmena v jem
ném písku.

Najednou umlkl zpěv ptactva, vánek ustal
šelestit listy stromů . . . bylo mrtvo, i to slunce
jako by stanulo na obloze, mocně opíralose o vy
schlou půdu, ba i vůné květin a keřů prchala .
bylo dusno — poledne. Příroda celá volala: »Po
Jedne !«

Na blízkém poli ozvala se křepelka: »+Pět
peněz, pět peněz.«

oBa, kdyby bylo aspoň pět peněze, vzdychli
naši přátelé a opouštěli park — — blížil se Čas
do školy ...

=+ěD)šl-Ze
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aby všade rojnietvo tlumočilo své sm
byjo vodítkem poslancům i vládě. Východní
y Jsou veledůležitou částkou českého královy

ství aproto má ajend pojednati téš o programu
východočeskéhorolnictva, jenž by obsahoval vóecka
přání a vytkl by čianosť do budoucna. Dej Běh,
aby se nám jlo vše šťastné rozřešiti.

JUDr. J. Hlubuček, náměstek purkmistra
v Pardubicích, uvítal sjezd jmenem místaího za
stupitelstva, jež se zájmem sleduje též otásky
semědělské. Obnova vyrovnání je dnes nejakta
elnější otázkou, všichni cítíme tíhu dosevadacho
nepoměru, jens tísní především rolníka. (Souhlas.)

Prvním bodem programu jest rozhovor o
hospodářském výsnama uherského vy
rovnání.

Posl. Teklý v delší řeči podrobně vyložil,
že otázka vyrovnací může býti pro nás osudnou.
Dosud to dopadalo tak, že jiní poroučeli a my
jsme jen platili (blasy: Tak jest!) Podle mínéní

řečníka jest úpa rolaictva zavinén blavné klosáním cen obilních, které jsou u nás nižší neš
v sousedních státech. Příčina toho spočívá v -nO=.
šťastné smlouvé s drahou polovicí říše, zvláště ve
společném území celním a obchodním. Ze spojení
toho měli dosud prospěch pouze Maďaři, kteří
mohou jednak svými hospodářskými výrobky za
plavovati naše trhy, kdeáto od nás dostávají prů
myslové výrobky nezdražené clem, mají tody dvojí
výhodu oajednou. Toto slo by se jen tím odetra
nilo, kdyby nynější poměr na dobro přestal, kdy
bychom se domohbliplného rozdělení. Proto mla
dočeští poslanci na říšské radé i na snému zem
ském podali návrh, aby nynější nešťastná smlouva
byla vypovězena.(Hlučná pochvala.)

yby se smlouva vypověděla, co
Kdyby v té věci roshodovali jen zemědělci, bylo
by radikálním lékem, žádati úplnou rosluku ob
chodní a celní. Nemalým prospěchem jistě bylo
by, kdyby proti Uhrám zavedla so podobná celní
čára jako proti státům jiným. Z nynějších poměrů
těží Uhry, jež zaplavují naše try. Rečník snaží
se vyvrátiti výtku, že by požadovanou rozlnkoa
s Uhrami byl poškozen průmysl a že by se děl

nictvu sdražil chléb. hheč víc a více hledí potřebu průmyslových výrobků krýti vlastními to
várnami, o0Ž so jeví zejmena při cakrovarnietví,
v němž Uhry s námijiž soutěží; to platí též
u lihovarnictví, takó pivovary naše ztratí vývoz
do Uher. Zbývá jen vývoz zboží textilního, ale
tento průmysl by ztrátu s rozluky vyvážil vótším
odbytem, kdyby 8e našema rolaíku lépe dařilu.

Nestane-li se rozlaka byní skutkem, d
k ní sa 10 let, ale pak nám dají výpověď Ma
deti sami. (Souhlas.) Dees by z rozluky mělí
škoda jen zpupní Maďaři, jimž by se sasadija
rána a pak by zkrotli. Obilí a mouky dopravují
k nám nyní Maďaři za 127 milionů, dobytka sa
102 mil., celkem zemědělských výrobků za 260
milionů. Ale protože my platíme a Maďaři porou
čejl, bude také naše vláda usilovat o to, aby
k rozlace nedošlo. V sašem parlamenté bohužel
jsou poměry velice sbědované, rozhoduje většina,
jit mají kapitalisté a borsiáni. (Hlas: „Židél“)
Jiné pomoci ta nebude, míní řečník, než když se
zruší zastonpení dle kast a zavede se všeobecné
právo volební.

Dojde-li k nové smlouvě, musí se požadovati
sHzení společné statistické kanceláře, aby kontrola
byla společnou K povzoesení domáctho průmyslu

Kroaika P. Joanmess Františka Pre
cbázky, prvního kaplana (exposity)

v Mlázovicích.
SdělujeBoh. Hakl.

(Pokračorání.)

V tom také roce, při začátku postu, na den
av. Josefa začala pobožnost u sv. Jana na hradě,
skrze vynasnažení Jeho Milosti pana Michálka, a
to v následujícím pořádku: po pět pátků u obrasu
ukřižovaného Krista Ježíše sloužena byla mše av.,
kterou. toho roku po těch všech pět pátků sloušil
předjmenovaný (sic), Jeho Milosti pan Michálek,
při té muzika tichá, jenum a. violonem“) naproti
oltáři se čtyrma (sic) hlasy. Zpívaly se hodinky
o ukřížovaném Pána Ježíši; na to následovala
píseň: Svatý Boše, svatý Silný, svatý a Ne
smrtelný . . . Po dokonané mši svaté požehnání
Nejevětejší Srátostí Oltářní, která sice hned od
sačátku mše na tom oltáři vystavena k poklomě
Hdův (sic) byla. Po požehnání ale. následovalo
krátké kázání, které já, toho času ještě alumnus
tébož seminariam, po. téch pět pátků k lidu jsem
měl, o nejsvétějších pěti ranách Krista Pána.

V tom roce 1784. dne 2 Jnnii, Jeho Milost
Biskupská Hreguiae, výroční památky amrti svého

pena bratra, bývalého akrze let biskuparadeckého, potom Litoměfického, posledně jme
novaného arcibiskupa Pražského (tit ple); .nebo
oa emrtí slavné paměti p p. aroibiskupa
Mayera ua arcibiskupa svolen a již jmenován byl;
še ale v to smrt vkročila, kdyš jemu život dne 3.
Janii oddala, na místojeho dosedla arci
biskupství dosáhl: nejdůstojnější a vysoce osví

— nobylesnadvarhanv kostele.

přání : jen rozdělit, nic
s Uhrami společného! (Hlačný potlesk.)

(k posléze navrhuje resoluční usnesení,
jehoš snění uvedli jsme již nazačátku-této zprávy.

Pee Komberee, statkář z Vostřešan,

tobo, že české kraje soustavnéApamnjí: nášblabobyt stéhuje se za hranise. (Fná:Za Litavu!)
Řečník míní, že rolnictvo musí úsilovně agitorati,

prot nynějšímu
pm k Uhrám. (Jomhlas.)Svého časa

pk
0pos 0 , ma 

cho Realu (Htačaévýborně) |- 7Fr. Udržal z D. Rovně u Moravaa zmi
ňujeve ohospodářskémroskvětuUhera lituje,.
še stejně dobrá politika nedělala se u nás. Alo
my nejsme vyssáváni jes z Uber, nás tísní také
Vídeň, proto musíme dnes mamifestovati, že Bo
choeme být jenom otroky, nýbrž še chceme po
třičnou samostatnost. (Souhlas.)

Řed. Eckert uvádí několik dat ma doklad
toho, jak důležitým bylo by zrabehí dosavadní
celní jednoty a doporučuje, aby ve smyslu reso
luce byly podávány potice říšské radě ode všech
hospodářských spolků a obcí, jakož aby resoluce

„A eonala se všem hospodářským spolkůmv . .

Návrhy tyto, jakoš 1 regolace ochralají 00
jednomyslně.

Del. spolku prostějevského řed. Fr. Vy
sloužil pozdravuje sjezd jménem roluictva me
ravského (Hlačné volání: Sláva Moravě!) a sdáluje,
že také na Moravě bude rozviaut podobaý ruch
proti vyrovnání s Uhry.

Jednatel prof. Sova sděluje, šr došel právě
telegram tohoto znění: Z plného sřdce hojného
sdaru dnešnímujednání přeje Bedf. kníidoSchwar
senberg. (Hlasy: Na zdarí)

Drubýmbodemrokováníbyl program vý
chodočeského rolnictva, ovčemědůkladné
pojednal delegát zemědělské:rady, p. Štěpánek
s Medlešic. Řečník uvedl, že účelem rolaictva
masí býti, -aby zemědělství přinášelo přiměřený.
užitek a ve sborech zákonodárných aby rolnictvo
dosáhlo náležité zastoupení v poměru ke své po
platnosti a síle. pak uredi podrobně je
dootlivé požadavky, promlavil o potřebě důklad
nějšího vzdělání odboroébo a vytkl, že dnes rolníci
doplá.jí svými nejlepšími, studovanými | silami
stavy jiné, kdežto sobě ponechávají síly slabší,
což má za následek, že rolniotvo zůstává státi za
stavy ostatními. Dále přimlouváse řečníkza šíření
hospodářské literatary, zlepšení chovu dobytka,
zřizování výzkumných s pokasných stanic, řádné
upravení daně mkové, zřízení zemské poji
šťovny proti žirelním nehodám a pádu dobytka,

Ě

soný kníše p. p. Jan Mauriéiws Gusbevus Blan
Slavná introdukcí biskupská do Hradce. Po

těch ale exeguiích na to v sobotu, dne 65.Jumii,
slavná introdukcí konána byla = poledne okolo
jedné a drubé hodiny; od sr. Jana Křtiteles Ko
pečku do města a to opomina jiné slavncsti a ra
dosti, kterých dokazovaly poslušné ovečkyP
svému. Mimosousedů Hradeckých (tak), které
vojsko represeatirovalo (snad ostrostřelci) spolu
s pány officiry vojenskými, jsk jísdných, tak pě
šťch, okolo 542.

Po těch následovalo duchovenstvo, které
v malém sice, ale ozdobeném kočárku vedl jsem
já, toho času Senjor, anebo starší kněs v Semi
nariam biskupském; po ném následovalo vozů
(mnoho), v kterých samí duchovní, totiš p. p.
administrátorové, faráři, děkanové a pp. kanovníci,
49 (následovali; — to asi všech). Po nich Jebo
Milost Biskupská ve vose zdobeném, udělujíc svým
ovčičkám otcovské požehnání. Před ním na dvou
jizsdaých koních předjížděli dva Ceromoniariusové
biskapští: jeden držel v ruce své beriu biskup
skou, druhý selený biskupský klobouček. Za vozem
ale Jeho MilostiBiskapské panstvo maobé násle
dovalo. — A když do brány města Hradce při
jižděl: první přivítání zkrátka učinili urozený pan
Simon Polenštejm Syodikus, v němšto na místo
celého města k příjezduse radoval, s touto allusí
(narážkou', že se radaje celé město s toho, de
po odvrácení anebo odjesdu jedné alávy, totiš
slavné paměti Jeho Milosti pama bratra, na bi
skupství Litoměřické, pozaova vrátíla se sláva,
totiš Jeho Milost Biskupská.

Po vydlylanémpřivítáníodvzácného 
uráta poděkování učinil a čadopr k binmčátní



napinoé společnýnákap prodej hospodářskýchna a
plodin,vesplavněníLabe ažku HradciKrálové,
opravu vodníbozákona, upravesi chodioství, uskadd

vo ,
destalo mé právo vojébní apoměrný
počet „Řšník vynlbrajes prot návrhůní,
: se

(Boublas); aby zakázána ns barsách dife
remění hra obilní (hlučné : Výborně!) Bak
navrhuje řečník, aby se hromadně
snížení čistého pozemkové dané, až če
sejde zemská komise pro upravení katastra. :

Posl. Komárek praví, že čeští poslanci se
zasazují o provedení mnohých požadavků, jež urá
dějí se v programu.

Posl. Teklý nepovašuje za škodlivé
sení dlahů hypotekárních, k němaž se ou
přikročiti muaí; proto fečník navrhuje, aby do
tyčný odstavec s programu byl vynechán.

Fr. Udržal s Dolní Bovně navrhuje, aby
požadavekuskutečnění státního právajako

důležitější byl do sařaděn
nej Ka programa jakoprvní.

Okresní starosta V. Vacek s Pamětníku
vyslovuje se pro zavedení oucených společenstev

ee" programuvynechal“ (Čdstný odpor kos608 z programu por,
v zadu: Kdybychom se měli nechal nutit, to by

smutná dobe, to bychom pěkně pokračovali,
to bychom byli hnilice! Hluóná veselost.)

„——Nárrh Teklébo a Frant. Udržala se
přijímá, návrh starosty Vacka se samítá.

-Navržený program přijat pak v celku.
Jelikož čas valeé pokročil, navrbyje řed.

Eekert, aby se prozatím upustilood jednání a
bodu třetím (0 organisaci), aby Be zatím setrvalo

E ky„at jů čá okédampo aspoň é ojesdy,.
výmje dežní, Aaloepřede „vChradimi,pakve Vye.

Nárrů tento se sobvaluje.

PodiDále čl se alegrufcképosdravyod poal.viaského a boapodářského spolku prostějovako
tovačovakého. “.

Předseda řid. Eckert sakončil pak o půl
8. bodině odpol. sjezd ©přáním, aby dnešní usne
Sení stale se záby skutkem ku společnému dobru
rolnictvra.Nato část přítomnýchsetrvala ve voddejhmístnostipřispolečnémobědě.

o o

Listy z Anglie.
—ehin— V Londýně, 28. ledna (Par. dopis.)

Nikde snad nepublikuje se tolik soukromé
korrespondence básníků i jiných snamenitých mužů
jako v Anglii. Nelze ovšem upříti, že leží v do
pisech těch často nemalá soůska detailů i zajíma
vostí, které jediné mnohdy osvětlí záhadné jed
nání svých původet, nicméně bývá z pravidlatéž===
bráně, rozličnými učenými nápisy ozdobené jest
se přiblížil v zvuku troubení a bubnování. Na to
dále poodejel k místu, „malý ryneček“ nazvanému
a tu opět od vel. kněze, Patera Vojtěcha Deniu
léna, krajana Bydžovského, toho času Kvardiana
Hradeckého uctivě přivítán (jest) (s) celým klá
šterem. Po té učiněné beneventaci, t. j. po tom
přivítání s poděkováním odejel MilostBiskupská
až naproti kostelu Páterů Jezovitů a tu po třetí
přivítání slyšel od veleb. pana Pátera Jana Fór
schana, prefekta školního. Zatím ale po učiněném
poděkování, vojsko do svého klidu (Glied) se sta
vilo, duchovenstvo ze svých vozů alezlo, v po
řádku Jeho Milost Biskupekon očekávalo. Kd
tedy s vosu svého biskupského od kom
sařův a jejich panstva přivítání přijal, nahoru do
svého paláce anebo pokoje vešel, sokna do města

koukal(sic), hlnčnéS Pooochal. Na topo odjezdu vojska — přiblížilo se k večeru —

© svými vzácnými bostmi večeři přijímal; druhýale den, totiž tu neděli před ar. Duchem, dna 6.
Junii tímto pořádkem do kostela kathedrálního
slavnou inthronisací Jeho Milost Biskupská dršeti

——

. náčila.
Ránookolo8. vojskosesešloana

proti domu a residenciJeho MilestiBisknpeké s0
jestavilo; duchovenstvo v kapli sv. Klementa,

do komží, dílem do pluvialů ae strojílo a|
vnáležitém pořádku do residenci é se
ubíralo, před řesideaeí očekávajíce Jebo Milost
Biskopekou; J. Milostipp. kanovnícinahoru k pa
háci biskupskému došli, Jeho očekávali, až ze
svého paláce do kaple sv. Karla Borromea
doprovodili; tamchvilkusemodlil;povykonané
modlitbě, v oděvu ibisku
Mahlavavnadl, berledorakypodl utak před

vlistech takových ledaco, očemby sí autor
pobylpřál,abyvyšlo zrámce důvěrnosti. Taki

nejnovéji James Payn ogval sepprávodné protámanii této, která z dopisů na př. Keatsorýchvy

náší na den ičisté okamžité, snad okraposé proJevy,Jimišmatese čtenářstvov úsudcieha kte
réž moohdy nezaslouženě ztemaní obraz mužů
šlechetných. 1 žádá ve článku avém, (v Illustrated
Loadou Newa), aby větší kritičnost v té věci
zavládla. “

Podobné promlavil v Nineternth Century Mr.
Morley v zajímavé essayi. Praví v úvodě, že do
brý dopis právě jako dobrý hovor musí býti im
provisací. Nejlepší listy jevu improvisacemi, ať

přímýmiči nepřímýmio nás a našemv +sovateli, o osobních věcech, oněž obase zají
máme nebo staráme. Veřejnost zahání kouslo do
pisu. V další části seřaďuje Morley, rosprávěje o
dopisech Matthew-a Arnolda znamenité pisatele
proslavených dopisů. „Málo kdo popře, že nejvyšší
dokonalost umění dopisaího hledati dlužno v listech
Čieeronových. Ať správno či nespráérno je mínění
Mommsenovo, nedotýká se nikterak požitku, jejš
dloubá pokolení vzdělanců nacházela v těch dů
věrných projevech léto obsažné, živé a vnímavé
povahy v kontaktu be vznešenými osobnostmi,
v dobách pohnutých mistra nejbobatšího a nejbar
vitějšího slohu, jaký znám bdy byl od času, co
lidstvo poznalo písmo“

Po Oiceronovi kladou kritikové Madame de
Sévigné, s anglických pak velikánů Cowpera, nad
jehož listy málo je rozkošnější četby v jazyce
anglickém. Jsouf to ryzívýlevy citů, tak jak dni
s sebou je nesly. Kdosi řeklmu prý, že jeden
s jeho korrespondentů shledává jeho listy krás
nými , zajímavými a tak dále. To zastavilo jeho
péro. „Tato pošetilá marnost“, psal Cowper, objas
úuje příteli své mičení, „byla by mne pokazila
nadobro a učinila ze mnetak nechutného pisatele
listů jako z Pope-a, jenž každoa vótu spřevracel
akaždou periodu vtipným em hleděl skončiti,
prve než uznal list za ý dopravy. Je mi
skoro vesměs nepříjemným v tomto ohledu. Čekal
jsem tedy, až dojem tvého velebouí ve mně xajde,
abych načmárati mohl zas jako jindy své pfední
myálésky — a jenom tyl“

V dalších částech mluví Morley o celé řadě
mažů, u každého (Soott, Byrou, Milí, Carlyle, G.
Eliot a j.) uváděje zajímavou o istiku.

pakové laty mají ovšem cemu opravdovou a absotal.
== ==

Cotýdendal.
Načeskémsaěmě bylovposledníchdnech

politicky nejdůležitějším jednání o státoprávní
adrese, o čemž pojednáváme v úvodním článku.
Po odchodu Némeů ustavil se v adresní komisi
subkomitét, do něhož zvoleni posl. Ferd. kníže

dr. Pražák, dr. Herold, dr. Kramář a dr. Čela
kovaký. Denní pořádek plných schůzí saěmovních
vykazuje dlouhou řadu prvních čtení různých ná
vrhů. Ve schůzi zo dne 25. t. m. mimo jiné odů
vodňoval posl. Teklý návrh na zřízení výzkumného
zemědělského ústavu, posl. Adámek návrh na Eří
zení technologického musea, posl. Jaroš návrh na
snížení vojenské presenční alužby na dvě leta;
ve schůzi ze dne 27. t. m. odůvodňoval posl. dr.
Pacák návrh na dosor nad cukrovarními kartely,

cházejice, pp. kanovníci, dolů se schodů sejdouc,
již radní páni Hradečtí s baldachinem na svého
pastýte očekávali, pod ním do kostela, okolo statvo
Panny Marie v ryaku doprovodili; v tom ale do
provázení, (totiž) s residencí do kostela sv. Ducha,
nejenom v městě, ale i na předměstí, ve všech
kostelích všemi zvony svonili; čtyři páry babnů,
čtyři trouby alyšeti se daly; všichni štadenti v po
řádka svóm předcházeli, po nich bratrstva české
kongregací, jakož i s většími i menšími praporci
a koroubvemi šli; pp. páteři Minorité s krucifirem,
po nich alumnové sv. Jana, pp. kaplani, admini
stratoři, faráři, děkanové, v počtu, mimo pp. ka
novníky 58; dílem v komžích, dilem v pluviálech
počestně oděni předcházeli. Za nimi následovali
J. M. pp. kanovníci, z nich dva v nových dalma
tikách zlatohlavových levitův onřad zastávali, před
Jeho Milostí Biskupekou šli; 12 fakulantů s rot
svícenými fagulemi, v oděva na způsob římský;
doprovázeli až do chrámu a k trůna v kostele
nově vzdělanému s následujícími dvěma komisaři,
totižJ. M.p. baronemVoračsekýma J. M.panem
Malovcem; po nich calá rada města Hradce. Za
tla ale duchovenstvo hned od prvních dveří ko
stelanaprotiděkanstvíposloupněeedostavili,až
k velikémuoltáři, se dvoustran stáli, pána apa

klonou očekávali.
Kdyš tedy Jeho mílost Biskupská do svého

kostela vešla a svým ověičkám požehnání udělila:
avécenou vodou nejprv seb3, potom lid pokropila
a zasedorukoukropáčekJ. Milostislavnépamětí
Křepického,toho času archidiakona otim brso J. M. děkan kapitaly umřel, Tobiáš Nai
mon a děkanství proto vacirovalo, na které sice

od celé slavné nap M. Křepický vyvolenbyl), zatím kadidlo s Melnicí přiobystané po

posl. Nedoma návrh ma zamesení dif. ber bur
sovních s obilím.

Sněm moravský přikázel návrh na zřízení
zemědělské rady na Moravě s odbory čóským a
německým, jako je to od r. 1891 v Čechách, od
boru hospodářskému. Pro českou obchodní škola
v Brně povoleno 1000 sl. jako příspěvek na zří
sení a od školního roku 1896-96ročních 2000sl.
na vydržování školy.

Badeni odjel s min. Biliňskim do Lvova, aby
súčastnil 6e tam jednání sněma haličského. Před
svým odjezdem roaluštil prý otázku obsazení mí
stodržitelství v Praze tím, že navrhl císaři, aby
jmenován byl místodržitelem v Čechách br. Cou
denbove, zemský president ve Slezska. Svučasně

vyskytaje se v některýchpolskýchnovináchpára,že oo nejdříve bude jmenován ministr pro ,
ale že žádný poslanec jím nebude.

Všelicos.
Nastává nám boj se stoupenci směru radi

kálně-pokrokového,kteří vášně již pracují k sa
lošení listu proti nám v Hradci Králové. Abychom
Jim mohli čelití co nejvýdatnějí, snovu všecky své
přátele prosíme, aby k věíšímu rozšíření „Obmovy«
v krusích českého lidu laskavě byli nápomocns,
aby jí kašdý na svém místě, mesi svými známý
mí hleděl ziskat něconovépůdy, které je pro nds

Ještě dost a dost ve všech krajích východočeských.
Opdině také prosíme, aby nám byly posýlány Roj
né správy o všech událostech odevšud, kde je

dóst máš rosšířen. Stálým. dopisovatelům dostane
se řádného honoráře.

Ke dnešnímu čislu přidána je čtvrtar
chová příloha.

Proti pokrokovým boucharonům vystupuje
v posledním čísle rozhodně orgán posl. Špindlera,
roudnický »Podřipan«, jenž mezi jiným píše +Už
vidíme všude typ lidí, kteří na zřeteli vidí jen
jedno a nic jiného, a to je, aby se jim tleskalo.
O provedení dobré věci se nejedná, ne také o prav
du: o potlesk se jedná. Hájení veřejných záležitostí,
veřejný život s ideální výše klesá na pouhou osobní,
nemilou libůstku. Už je pomalu recept nový na
slávu. Udělat se nemusí pranic, dostačí nějaká
schůze, na ni hezky bezohledně udeří se slovy
nevybranými v levo a v pravo, zalichotí se přítom
ným, — a máme hned nového velikána, Ve sku
tečném bájení národních a politckých zájmů ovšem
toto pohodlné stanovisko (kde přemýšlení není
arciť potřeba) neplatí, ale tím hůře, uvážíme-li,
že jsou už u nás mnozí, kteří v tomto poubém
a prázdném hubaření vidí — politiku. Agitační
činnosť je vždy doplňkem seriósní politiky, dnes
stává sc už sama o sobé politikou. Toto politi
cké bramarbasování vniklo už i do snémovny.
Řeči poslance dra. Baxy jsou toho důkazem.
A důsledek toho? Musí nastatí úpadek sně
movnictví, úpadek parlamentarismu. Jde ruku
v ruces úpadkem politického a veřejného života
v občanstvu. Není možno, aby při podobných
řečech poslanec nevěděl, že cíle tak dosábnouti
nelze. Sám v seriosnosť svého počínání věřiti ne
může, a vláda ovšem tím méné na podobnou
poslaneckou| Činnost pohlížeti může | vážně,
Myslí voličstvo někdy o důsledcích podobných
zjevů, o tom, co při nich přirozené nastati
musí? Kde sněmování stane se závodištěm nízké
ctižádostivosti, bojištém o pouhé udržení man.

rukou bylo, které sám Jeho Milost Biskupská
v rukoa dvou pánů kanovníků poavětivše, od před
jmenovaného archidiakona podkouřen byl. Na to
představený byl kříž, který Jeho Milost p. biskup
s ponižeností, dříve než políbil, k nebi oči po
zdvihl, do kostela vešel, pod baldachýnem, který
sice dříve radní osoby, potomule po kostele čtyři
starší páni vikariusové(nesli). Tu ihned v tom
prvním vchodu do kostela sv. Ducha kantoři po
čali zpívati: Ejhle kněs veliký!

Jeho Milost Biskupská dále k oltáři přistou
pila, (zatím duchovenstvo do půl kola se posta
vilo), na své biskupské klekadlo klekla, berlu a
čepici biskupskou složila a tak dlouho klečela,
dokavad kantoři píseň svou: „Ejhle kněz veliký“
— nevyzpívali. Po tom vyzpívání pan archidia
conus modlitbu vyříkal, po které teprv na svůj

trůn alavně ozdobenýSoposadí p najstolice)jedenkaždý do svého
ovnické se posadili.

Na to J. M. p. Michálek papežskou bulla na
straně, kde se evaogelinm čítá, hlasitě přečetl;

po tom přečtení J. M. pan Sardagna, který tenkráte Scholasticus byl, (po smrti Jebo Milosti p.
Křepického děkanem kapituly vyvolen) orací anebo
přivítání od pobožné kapituly učinil. Po té učí
něné orací J. M. pan archidiaoonus začal: „Te
Deum landamus“ zpívati, který kůr muzykauský,
hlučně prozpěvující, dokonal.

(Pokračování.)eb



dštů, tam nelse mluviti o skutečném a poctivém
hájení zájmů občanstva. Kde poslanci mají na
zřeteli sebe, své osoby, tam do pozadí zestrčeny
jsou zájmy voličstva.Jen chorobné poměry podobné
zjevy mobou přivoditi, a my pravíme, že občanstvo
samo v chorobných těchto poměrsch namnoze s6
ocifuje, že je semo zaviňuje, semo trpí. Není po
chyby, že pozná svůj omyl, ale škody, které tím
může utrpéti, nahraditi potom u4 nelze.«

Činnoeťmístních odborů matičníchv 1896.
Jako po dvě léta před tím, zaujal i roku
1895 dámský odbor v Prase přednímísto mezi
odbory matičnými vytěžením 11.483 zl. K němu
řadí se oba odbory v Král. Vinohradech
sumou 8400 zl., tři odbory v Karlíně 6379
sl. Dále odvedlv odbory: v Plzni 4053, oba na
Smíchově 4448, v Lodnech 2733, oba v Hradci
Králové 2671, oba v Žižkově 2445, oba v Kolíně
2164, oba v Chrudimi 1616, Jičíně 1583, Mélníce
1378, Čáslavi 1377, Slaném 1199, Hradci Jindti
chové 1158, Vysokém Mýtě 1114, Nuslích 111r,
N. Bydžové 1101, Nymburce 1100, MI. Boleslavi
1000 zl. Na Moravé vzpruženy sbírky odborů dílem
ve prospéch gymnasia v Zíbřeze a dosavadních
středních škol českých v Lipníce s Místku, jakož
i obecné školy ve Vítkovicích. Odbor v Zábřeze
odvedl 6276 zl., ve Vítkovicích ( oba odbory )
1740, v Jihlevé (oba odbory) 988, Litovli 704,
Znojmě 681, Lošticích 526, Bludově 512. — Celko
vý výkaz o vsech odborech uvefejní se ve Věstofku
Ustřední Matice školské.

voj. kapelníkem v Rusku.
Za císařovny Alžběty Petrovny v polovině 18.
století užívalo se v Rusku při vojsku rohové
hudby. Rohy byly plechové, různé délky, tak že
některé byly až několik aršin dlouhé (jedna arši
na čítá 7: ctm) Byly sestavené postupně po se
kundách výš a výše, avšak hrály ge na nich toliko
jednoduché pochody a znamení. Pro každý tóa
byly čtyři roby. Toho času dvornímu maršálko
ví napadla znamenitá mvělénka, nemohla-li by
ae z těchto rohů sestaviti hudba tek, aby jedny
basovaly, doprovázely a krátké roby nápěv brály.
Tuto myšlénku sdělil znamenitému tehdáž české
mu hudebníkovi Marešoví, který se nabídl po
dobný chor sestaviti. Jelikož každý roh měl toli
ko jeden tón a lidi k tomu byli nevzdělaní, tedy
Mareš napsal každému na papíře různá znamén
ka, dělení tónua pomlček,Přičinéním Marešovým
v krátce byla tak sestavena rohová hudba, že
hrála celé operní kusy. Když carevna poprve usly
šela rohovou hudbu v roce 1757. ve vesnici Izma
lově na honu, pořádaném dvorním maršálkem
Naryškynem, byla celá vnešena a bned jmenovala
Mareše kapelníkem této budby. V roce 1763. byla
„naznačena -Marešovi pense, kterouž dostával až
do své smrti. Prvním vojedským kapelníkem
v Rusku byl tedy Čech. Ód'té doby však bylo
již na Rusi na tisíče českých kapelníků, kteří se
až do dnes těší přízni ruských pobratimů. Jan
Antonín Mareš narodil se roku 1719. v Čechách
v Chotěboři. Hudbě učil se u znamenitého tehdáš
hudebníka Hampla na roh a violoncello. V roce

„1748 brabé Beztužev seznámil se s Marešem
v Berlíně, který tam učil šlechtické dítky budbě
a vzal jej sebou do Petrohradu, kdež J. A. Mareš
r. 1794 zemřel.

Bismark indiánským bůžkem. Dle »Fi

valý železný kancelář říše německé bůžkem iodián
ským. Jistý kmen indiánský slyšel vypravovati o
velikých jeho činech od španělských cestovatelů
a domníval se, že svůj obdiv a úctu k němu nej
lépe dá ne jevo, zbuduje-li mu s»stáneke a ten
ozdobí obrazem »zázračného« Bismarka. Dali se
do stavby a jakýs jejich umělec ve své faotasii
zobrazil štětcem Bismarka oa plátně, jehož podo
ba to však nijak není. Nyní pry Španělé poznali,
ač pozdě, že neměli o bývalém železném kaocleři
tolik mluviti, neboť ač se namáhají vše uvésti na
pravou míru, nedaří se jim to, a tak zůstane zá
slubou boarých Španělů kn. Bismark jiš indián
ským bůžkem.

Páté přes deváté. V Kolíně zemřel dne
27. t. m. bývalý poslanec C. Hevera. — Redakci
olomouckého časopisu »Selské listye | převez
meJos. Horák, zemský poslanec na sněmu království
Českého po zesnulém redsktoru Tvrdíkovi. — J.
Škába, bývalý redaktor »Nových Proudů«, jenž. si
byl odbyl na Borech těžký žalář, přisouzený mu
v procesu Omladiny, bude vydávati v Kolíně snad
již. tkem příštího měsíce nový list směru po

ého. — Jek se 2 Vídně oznamuje, budou
doutolky »viržinka« o půl krejcaru levnější.

Nový český vynález. Strakonická firma V.
Hlaváček a syn (dílna sochařská a kamenická)
dala si patentovati nové ruční pračky, (valchy na
prádlo,) vyrobené z mramoru. Výhodou jejich je
material trvanlivý a absolatně bladký, do něhož
voda nevnská a jenž žádným vnějším vlivem ani
dlouhým používaním +e neporaší, takže nikdy
prádlo nekazí. Zejména hodí se k tomu účelu
mramor karerský, jehož jemnozrnost, neporušitel
nost, pevnost a čistota oproti jiným materialům,
z nich až dosud ruční pračky hotoveny bývaly
ku př. kggin, plechu, porcelánu, dřeva a p
o té mírý vyoiká, že na něm nejjemnější

práti lze. Ceny těchto mramorových pr

.—pa

Z národní sovaročeské.Skuteč:
Přičiněním vlastenecké i dam města při
utoupeno ku salošeníodboru ve Skutči. Stanovy
jsou zadány a hned potom svolána bude ustavující
schůze. Těšíme ve, še odbor tento bude zase článkom
v řetězu damských odborů, které enávají se
evou činností, neboť již přihlásilo se přes 300 členek.
Doufáme, že již v neděli dne 2. února, kdy konati se
bude zařizující schůze, podají dámy skutečské hojným

rodní. Zařizující schůze súčastní se jako d
J. p. tajemník Ot. Havel a pan kand. prof. B. V.

Konečný.a ŠShůzeknihovníků Úra krajina spolků „Jizeran“, „Jungmann“ onoš“,
Krakovec“, „Říp“ konala sedne 23. ledna. Učiněny
kroky ku systematickému postupu při zakládání a

vm ňováníknihoven. — Odbory naše žádáme,aby nám sdělily míste ohrožená, kde je nutně třeba
knihovny, neb kdejest třeba ji vyměniti za novou.
— Mnohovlasteneckých společností a kor
porací nevrátilo dosud subskr. archy a bloky. Pro
síme snažně o vrácení jich. — Prosíme opětně
naši veřejnost českou, aby pamatovala při
každé příležitosti na obřanný veliký spolek
Národní Jednotu Severočeskou. —Odborům,

které chtějí přikrošiti ku zřízeníZáložny Raiffeisenské radíme,aby obrátilyse o bližšíinformaceku
Českému odboru Rady zemědělské, kde aří
zen zvláštní výbor k témuž účeli. Opětně vysvatí mu
síme odbory, aby hleděly Záložnu podobnou zaříditi,

něvadá úspěch hmotný i mravní záložny takové
jest zřejmý. Na poslednínaše vyzvání koná jen osm
našich odborů přípravnépráce ku založení záložny.

Kyselé okurky.

Popletené pranostiky.
1. Mýlka v kalendáři.

ot še je měsícsimy)?rý nesmysl lo jen!
Usřev novoroční účly,
edý byljsempropocenl

Zvěsti z východních Čech.
, jež si »vypůjčujíe naše pávodní

zprávy, žádáme aspoň za udání pramene, sbychem
podobné stříbače nemuseli příště veřejně klepnouti
přes prsty.

p. es. Nedvídck, gymnas. professor v Flsku
jmenováni bis+uýskými notáry. — Ustanovení jsou:
p. dní. Klemka, administr. v Týništi za admia,
do Voděrad, p.Jen Sobotka, kapl. v České Tře
bové, za admin. do Vorliček.

K uctění zesnulého p. V. P.
Červeného věnovaliobe kucbyni v Hradci Kr.
místo věnce na rakev: ředitelství spořitelny 20 zL,
výbor záložny 15 zL, sbor úředníků při m. obci
kralobradecké 20 sl., sbor úředníků spořitelny 5
al, celkem60 zl. Řemeslnickábeseda věnovala
obnos, který by vyžadovala koupě věnce,chorobné
mu členu svému.

„ Z jednoty katolických Druhé
představení zpěvohry vedhěkyt návštěvou
J. M. ndp. biskup Edvard Jan a přední osobnosti

vdejších kruhů, Uvádíme zejména vadp. dm.
Frýdka, kapitolního děkana, vict. p. místodržitel
ského rada, V. Šoltu a vlctp. vrchního semek.
radu, A. Riodu. Věsobecný úsudek .o provedené
spěvohře zněl pro jednotu pochvalně, Hra opa
kuje se ješté potřetí v neděli dne 2. úoere.

Fejdak. na spolkovýdam daroval vsdp. Dr. Al..pepežský pr a kapitolaí to
al-— ZdařBoh! P a

Sokol v Hradci Kr. konalv neděli, dno 96.
t. m. mimořádnou valnou hromadu, při níž sa
starostu byl zvolen JUDr. Zimmer.

-M i . Dne 2. únera: Ples
občanů čerpilovských u p. Havlasy. — Dne 6.
února: Ples solssla velkoskalického. —Dne g. února
společenský ples v hostioci V. Lišky v Dolaeech
u Bohdanče. Čistývýnos věnován bude na zba
dování kostelíkav Dolanech. — Dne 17 února:
Ples okrašloracího spolkuv Novém Hradci Krá
lové. Dne 16. února maškarní věneček živaosten
sko- čtenářské jednoty v Hradci Kr.; legitimace
vydávají starosta p. J. Novotný a p. K. A
vlásenkář.

Spolek českých stemografů Geabelsberger
ských v Hradci Králové pořádá v pondělí dne 3.
února o půl osmé hodiné večerní svou výroční
valnou bromadu v místnosteci: »Besedy«. Na pro
Gremu jsou zprávy funkcionářů a volné návrhy.
Účastenství všech p. členů velice žádoucí.

Výkaz o činnosti poštovních a telegrafních úřadů jakož i telefonické ceatrály v Hradci
Králové, v městě a oádraší v letech 1894—93.
V roce 1894: Telegramů podáno bylo 9766,
dodáno bylo 10.283, došlo a dále dopraveno bylo
14.004,v celku 34.055. Psací rekomando
vaných: podáno bylo 53.019,dodánobylo44.975,
došlo a dále dopraveno bylo 56.171, v celku
153.165. Psaní s penězi a balíčků: podáno
bylo 50.811, dodáno bylo 45.056, došlo a dále
dopraveno bylo 140.134, v celku 336.1. Pob

tovních poutázek: podánobylo 34.262.%placeno byle 50.673, v celku 84.035. Vkladáů
pošt. spořitelny: vlešeso bylo 18.133, vy
bráno bylo2258, v celku 20.38«. Finenčaf
výsledek: aa podané telegramy bylo přijato
3527 sl, za prodané poštapení známky přijato
60.595 zl, za dopravu psaní s penězi a balíčků
přijato 8400 zl., na poštovní poukázky vplaceso
bylo 799.157 zl., as poštovní poskásky vyplsceno
bylo 780.245 zl., do poštovní spořitelby vloženo
bylo 1,743.105, a poštoraí spotitelny vybráno
bylo640.035 zl. P obrat 6,058.524 zl. Hrubý
výnos 48.095.2l.— V secs 1895: Telegramů
podáno bylo 10.646, dadáno bylo 46.316, dešle
a dále dopraveno byla 32.297, v,celku 43.059.
Psaní rekomandovaných pedáno bylo
53.989, dodáno bylo 45.437. došlo a dále dopra

nězi a balíčků: podáno bylo 50.339, dodáno
bylo 45.719, došlo adále dopraveno bylo 159g952,
v celku 356.000. Poštovních poukázek:
podáno bylo 39043, vyplaceno bylo 49-579,
v celku 88.422. Vkladů poštovní spoři
telny: vloženo bylo 18.642, vybráno bylo 2588,
v celku 36.:30. Telefon: Místní síť spojající
21 stecic s ceotrálou, sprostředkovala od g—3r
prosince 1895rozmluv1075.Finanční výsle
dek: sa podané telegremy bylo přijato 3859 zl,
za prodané poštovní známky přijato 61.643, zl., za
dopravu psanís penězi abalíčků přijato 8266 zl.,
na poštovní poukázky vplaceno bylo 849.632 sl.,
na poštovní poukázky vyplsčeno bylo 796.005 zl.,
do poštovní spořitelny vloženo bylo 1,943.844 zl.,
s poštovní spořitelny vybráno bylo 671.578 sl.
Peněžní obrat 6,645.094 zlatých. Hrubý výnos
49-319 2.

Sňatek. Pan Gustav Fakač, knihkupec
v Hradci Kr. slavil doe 28. «. m. v ovém Byd
žové sňatek se sl M. Slavíkovou.

Vojenská odvodní komise v Hradci Krá
lové mé pro letošní rok následující cestovní plán:

nuto 684 brenců, v Rychnově n. Kn. ve
dnech 6.—g. března 545 branců, v Hradci Kr.
11.—14. března 783 br., v Nechanicích 16.—18.

března 583 br., v Hořicích 19.—23. března (8braoců, v Kr. Dvoře 26.—28. března 583 br.,
v Jaroměři 30, 31. března a 1. dubna 557 br.
v Č. Skalici 7. a 8. dubna 348 br., v
9.—11. dubna 546 br., v Novém Městě n. M.
13.—15. dubna 556 br.. v Náchodě 16.—20.
dubna 631 br., v Polici 31. a 23. dubna 346 br.,
v Teplici 24.—37. dubna 439., v Broumově 18.—

30dubnaP Pre kpří ké »Lesov. ra nu odvodu
jšího okr. hejtmanství zítra v soboa.

.
vetreku, Vy vetreel!“ — tatonapohled

urášlivé Alora bývají u nás na Hradecku nejněžnějším
v důvěrného s důvěřivého přátelství, sv
jeli m již v rozmarné kočičí nebo syslovské né

Pak už ani nestačí prostá titulatura „votroku“,
nýbrž užívá se mocnějších, přívětivějšíchvýrazů jako:
to je votrok, přachvotrok, ercvotrok, atd. Ale
v učenýchkrazích právnických byl dlouho sbor o to,
je-li upřímné pojmenování e platných para
grafů vůbec nějakoa urážkou. K rozřešenísporu toho

přispěli nyní besděky dva dobří přátelé, bodří obv kruzích hradeckých všeobecně vášení. Jeden
s nich, netuše nic zlého a na nic špatného si nemysle,
vproudu řeči prohodil ke svému starému známému:



„Ly votrokal“ — ajiž niěl jaldka ma-krám. Bylo
. Boshněvanýfialobcedostavilsejižksoudusám,

dobromyslný obžalovaný přichází s čistým vědomím,

Zp pčelám,světě není žádnýparent, dle něhožmohl by přísnějším „soudcemn býti potrestán.
Proto přátelakypřistoupilk žalobci ao as jej

rádiaty mnedaluješ?!Tyvotroku!*—a bylo
soudě, neboťpo tomto tak čpronesenémPosdravu
poznal jak soudce, tak še neprávemobšslo
vanýnedovedelbyani kuřetiublížit,natož.abykoho
koliv svévolně l. s

. Našinela telefon.Sotvakdezavedesenějaká
novinka zvláště pro obchodníky výhodná, jsou všdy
a věude „našinci“, kteří nejdříve dovedou ji ocenit

Bledí i„irošitkovat : všímprozbo. akje tomu1 8 telefonem.Sotvabyly natažen y nastřech
Již přišel jistý „našinec“ s Pražského Předměstí kb:
daje, aby mohl mluvit telefonu = obchodním
přítel v „Bresalavi“. Telefontehdá však nebyl vy
veden ještě uni z města, na tož aby bylo spojení
s Prahou nebo jinými městy, tedy panu J.aklaplo a
tak byl nacen, ač nerad použítidrahého dorozumění
se pomocí telegrafu. V těchtodnech zase vzkázal „na
Šinec, na policii, že mu „zamrz'“ plyn, aby to bylo
oznámeno pomocí telefonu v plynárně. Na policii měl

. dělník blíš než do plynárny a B. nemusil mu
tedytolík dát od cesty. Zda bylomu vyhověno, ne
výme, ale je s toho jiš vidět, jak-hledí „našinec“ ze
věsko možného it.

„ „ Chodníkya páni domácí. V kašdémsnad
jiném menším městě jsou povinni pp. domácí posýpat
v zímě pro bezpečnost obecenstva chodníkya odstra

- ovat s nich sníh. [ v Praze je způsob ten zaveden,
cožposnatilzejiš sdenních li kdeuvádínekaž
dodenně, kolik majitelů domů bylo udáno pro nepo
sýpání. Unás v Hradci jsouna tom pp.domácí
mnohem lépe než v Praze v tom ohledu; zde obsta
rává pos veškerých chodníků v celém městě obec

„na najné ad. chceme nad aby malé sice, alenepobodln eno n o byloobcí opětně
Pp-Romůcím, Škteří beztobo si naříkají a pak z sté

posýpalo by se více pro forma popelem a vším mo„ jenem me vydatným pískem, jako děje se to
ale myalíme,še mělibyalespoňjít obcinaruku.

Pi některých, zvláště novějších stavbách pozorovali
jeme totiž, še na střechách upevněné laby pro sa
chycevání vody bývají kus je, takže pod nimi
zbývá ještě dosti místa, aby á na střechu voda
pod labem způsobila. vydatnou hu na kolemjdoucí
nebo v čas v simě dostačila k tvořeníse kráp
níků, jež pak hrozivě visí nad našími hlavami. Nejsme
sice ve stavbách odborníky a nevíme tudíž, jakou vý
hoda mě takovéto upevňování žlabů, ale myslíme

zprvn důvodů, žestarý způsobupevňováníašpod byllepší.Pánikluciovšemai libují,že
ou klouzačku hnedma chodníku a nemusí -af

sa město.
Ý dostal milost.

Z $trestaice „na Barech“ u Plzně propuštěn byl v po
Mledních dnech následkom známé amnestie B. Šťhstný,
úsletý malířský pomocník z Krupína u Chrudimi, jené
byl loni dne 6. května při tajném líčení před kralo
hradeckou porotoš odsouzen na tři leta do těžkého
Aaláře. Jak jeme tenkráte sdělili, byl Šťastný stíhán
proto, že se svým soudrnhem Skřivanem na cestě
2 Prahy do Chradimi zpíval píseň „Rudý prápor“ a
mimo to se dopustil přečinu.epronevěřenítím, že před
odchodem z Prahy isil různé věci svému býva
lému zaměstnateli.

Křídlovi odsouzení. Dne 36. ledna t. r. od
souzení byli František Křídlo a manželka jeho Marie

p krádeče páchané na týdenních trzích ch;dlo k osmiměsíčníma těžkému šaláři a jeho polo
vice ku šestinedělnímu.

Žebral a kradl. Dne 2%.t. m. dělal v Hradci

návštěvu po čomechřeznický pomocník Karel Menšl% Rahožce (okres Čáslav)zabývaje se syčáctvím, ač
"toto zaměstnání není právě spřízněno se řemeslem,
„kterému se byl dříve naučil. Na tom však nebylo dost;
milý cestovatel vida, že žebrotou se mnoho získat
nedá — kdopak také rád udělí almužnu mladému,
silnému chlapíku — jal se při tom prováděti ještě
méně čestnější řemeslo, krádež. Na své obchůzce totiž
zašel také dopivovaru a octnul se náhodou v děl
nické světnici, kde nebyl nikdo přítomen, oblekl ai

tam první kabát, na kterýpřipadí a šel klidně zpět,ako by se nechumelilo. Že svého lehko nabytého
bátn neměl se dlouho těšit; o ztrátě kabátu dověděla

se jako po telefonu naše„policie a za chvílka jiš vy8 strážník Alounek chlapíka s kabátem skořalny
č. 212., kde byl tento hi satím útočiště a posil
oval se na další lov. Zatěený dodán byl do věsení
a učiněno naň, poněvadé krádež přesahovala cenu 5
al., uznámení státnímu návladnictví. Toto druhé že
meélose mutedy ještě méněvyplatilonežprvní.

Prohnaná Fr. Rumloras V. Vorovnice
byla, jak se doví „ Da zdejším nádraší spozo
rována strážníkem Frant. Sončkem ml. s kého
Předměstí, který již delší dobu neumavněa svědomitě

rz dle daných mu utí, aby denštinatu poiL Snaha jeho „pot se tu s dobrým výsled
kem. Ramlova byla dodána do Jičína.

: Divný párek. As předčtyřmi oženil so
. KJ. Šnic s Antonií Novotnouv Kolíně. Novotná uvykla

žití nevázanému, hýřivěmu a po kratinkém
- sytále99stavu manšelského,opustilamušea vrhla

se opět do víru balma anářestí. Manželavjehoopu
„štěnósti rovala penězi jak se sdá, nesl

. něšitý řídnul, rozjel se manšel do Jarom
osobnězakročil ve Skrovničkému ,

- chtěl totiš malý ek as jen 60 zl., nebylo však

ven a o se vyhrožovatiženě avé zabitím.y, božádané mu badou v Prase

: vyplaemy, dal ai říci a jel se ženou zpět.Peníze ty
„m 3oby Poslednímdarem apaksi m každýhledatisvé jinde. V Prase všakaklamanému nejen

s kbdných peněz, ala byl naudání svéJy

i

náže nalezena. Dao

tmy z Neznášova domů mlynář na „akořípce“,
tišek Hlavatý, 46 roků starý, otec drou neza

ýchdíteka na této cestéupadldo potoka,
kde.se utopil. Jelikož byl sněhem přikryt a žádné

y po něm nikde nebylo viděti, nalezen byl
úsilovném pátrání teprve dne 20. ledna ráno. Pohřbu
jeho súčastnilo se veliké množství obecenstva z Ne

snášova a okolí. Dělníku, kerý mrtvolu nešthstnéhomlynáře nalezl, dána byla odměna 50 zl.
Oheň vypukl dne 28. t. m. večer na půdě v ho

spodářském stavení J. Nováka č. 44. v Lochenicích a
strávil v krátku vrch dotyčné budovy i se všemi zá
sobami píce a jetelového semínka.Hasiči dostavili se
s Předměřic a Nedělišť.Škoda jest snačná, příčina
ohně dosud neznámá. :

Seznamzatčení a udání v9. odděleníčetnic
kém, k němná patří okresy Hradec Kr., Dvůr Král.,
Trutnov, Broumov, N. Město n. M. a Rychnov sa rok
1898jest následující: Zločiny: Pro velezrádu zat
čení byli 2, pro urášku Veličenstva 6, rušení veřej
ného pořádku 1, pro veřejné násilí 188, rušení ná
boženství 11, násilné smilstvo 10, pro vraždu 7, pro
zabití 1, těžké poškození na těle 81, žhářství 13,
krádež a zpronevěření 431, loupež 12, podvod 23, vo
jenských sběhů zatčeno 6. Pro přestupky zatčeno
a udáno bylo: Proti veřejnému pokoji a řádu zatčeno
6, udáno 26, proti veřejným opatřením zatčeno 12,
udáno 199, proti bezpečnosti života satčení 4, udáno
83, proti bespeč. zdraví udáno 9, proti bezpeč. těla
satčeno 8, udáno 497, proti bezpeč. majetku zatčeno
232, udáno 1167, protiveřejné mrevopočestnosti udáno

158, proti sbrojnímu patentu zatčen 1, udáno propodomní obchod zatčení 3, udáno 49, pro branný zákon
zatčení 3, protuláctví zatčeno 3587, udáno 259, pro
zákon o dobytčím moru zatčen 1, udáno 665, u
ných a dopadených zločinců bylo 6. V celku bylo
4217 zatčení a 33850udání. Na rozkaz soudu vykonáno
služeb jako domovní prohlídky atd. 1366. Mrtvoly
naleseny byly 4. V šesti těchto okresích nalésá se
celkem 108 četníků rozdělených na 55 stanic a hlav

Ztráty a málezy. Vtěchto dnech stratil zdejší
plukovní lékař S. stříbrné hodinky emailované se ře
tízkem. Poctivý nálezce dostane slušnou odměnu. —
SI. Troníčkova, dcera městského tajemníka, nalezla
stříbrný přívěsek k hodinkám.

' Nakamnech sušíli dynamit. Z Váp. Podolu
se nám píše: Nebezpečí ohně hrozilo v minulém týdnu
domkaři a bývalému tkalci Ant. Dostálovi v blízké
odtud vísce Boukalci. V pondělí dne 327.t. m. ráno
při vytápění vložili do kamen u Dostálů mnoho sn
chého rychle hořlavého chrastí. Topivo pojednou se
vzňalo a nemajíc dosti volného vzduchu k hoření,
náhle vybuchlo tak silně, až se kamna s plotnou ros
létla a plamen vyšlehl z otevřené světnice ven do
sínky se dřevěnýmstropem, který jižjiž počal hořeti
od velkého šáru. Mocně ven vyrážející dým upozornil
na se v nedalekých skalách zaměstnané lamače, kteříž

řikvapivše oheň sáhy udusili a zabránili neštěstí.

e jedné věsti sušili si prý dělníci v lomech,„Jdese často lehkováčně stává, na katnnech dynamit,
výbuch spůsoben.

l o ruku. Píše se nám z Hronova: Dne
33. t. m.po poledni dostal se 17letý dělník J. Jirásek
sBokytníka rakou do stroje v „našinecké“ přádelně
v Hronově, kde byl zaměstnán, stroj mu ruka rosdrtil
e mimo to jej silněpohmoddil na prsou. Stav raně
ného jest velmi povážlivý. ,

„Vidění“ v Jaroměři. Píše se nám: Vpondělí,
dne 27. t. m. přišla do zdejšího města Vébrová Bar
bora z Malé Dubé, vdovapo tkalci a již trestaná

pro toulku, k jedné zdejší rodině A vyprávěla že jposlána vyšší bytostí a še v 10 hodin dopolednebude
vidění a skutečně se sešlo asi 30 osob, s kterými se
ve světnici modlila; když byli e modlením u konce,
řekla Vebrová, aby šli ven, še budou vidět Pannu
Marii, aby koukali do slance (které právě v týž den
a dobu jasně svítilo). Avšak nikdo neviděl nic. Vé
brová pak byla zatčena a lékařsky prohlédnuta a
uznáno, še trpí fixní ideou, pročež byla vyvedena
s města.

Tese povodie! Píše se nám z Jaroměře:
Včera zatčen zdejší policií Al. Zilvar, známý a již
mnohokráte trestsný tulák, který má ve své knížce
zvláštní vysvědčení a sice následuje jméno službo
dárce, pak čas nastoupení a vystoupení;v rubrice věr
nosti psáno dotýčným aluá m nevěrný, v ru
brice obratnosti neobratný, pilnosti:lenoch
ožralý, mravnosti:nestyda vzal na měsochor.

Dodatek. stvrzuje obecní v N. N. Na tohle vy
ovědčení si může ten slušbodárce vzíti patent!

Mladý tulák. Píše so nám = Jaroměře: Dne
29. t. m. přistižen sde Vacek Karel, 28 roků starý

tulák ý do Jeshin pro toulku a nalezenou
j přes 50 kr.; nemohl se vykásati, odkud je. Zji

dno, že v týžden odcizil v Josefově jednomu ob
chodníku prádlo, kteréšto prodal a částečně propil.
Vacek je, ač mladý, známý tulák mnohokráte trestaný,
kterýš má policejní dohled..

*

E Hořle. Dne 3.února t. r. dávati se budeve
chrámu Páně čtyřhlasá mše „Puisgue j'ay

ši Řesto vie. Naše lné dívke. spaailomys vky
řádaly taneční vínek dne 26. m.1 na sálep. Jo

sefa . ydařila se snamenitě.

Sal bi vkusně vyzdoben, hudba jabenská řísněhrála,y skvěly se ve svých plesových úborech jako
věnec skrostných květin. Návštěva byla velmi četná,

takže semohly pořadato ky přesvědčiti, jaké přísněpožívají v cel ,
zasluhují — neboť jsko horlivé katoličky nejprve pe

čaje chrám Páně a pak teprve o slušnou, mírnouvu. O půl noci vydraženabyla kytice ve pros
pěch ústřední matice školské sice získal ji před
sedamístníhoodboru p.Jar. Špačekss 2al. 60kr

čme Be de ibadonoímrokempodobnésábavysečkáme
Z Kostelce m. ©. Vášdopisv předposlednímčí

ale listu Vašeho vzbudil sde mačný: rosrach zvláště

mezipór klubisty, Pan ministr zbytečnýchzálešitostí v neděli ráno běhai a sháněl „Obnovu,“
aby sám ji čísti s svému chefu, purkmistra v naději,
správný referát podati mohl. 6 pana „purkmistra
v naději odbývale se pak tajné porada, jejíž výsledek
byi, še vypravili k důst. p. Aloisu ovi,
předsedovi katolické jednoty, o němů se křivě domní

niÚ že by zasýlatelem dopisů s Kostelce n. Orlicíbyl, deputaci a jako vhodného zástupce pcelali p.
etuku, takto hřebenáře, jinak posla klubu, jemuž

na posilu dal p. purkmistr ze svého skladu ducha
mnohomluvnosti a pan Netuks takto posilněn do
kročil si v úterý v poledne na důst. před

sedu katolické jednoty, pl mu řádně vycinkal.
Důstojný pan předneda překvapen tak vzácnou návětěvou nevěděl, jak má vzácné hosty uvítati a
nejsa v skromnosti své zvyklý na návštěvy zá
stapce p. purkmistra v naději, všecek se popletl a
hostím u , kde tesař nechal díru. Použiv této
spěchal, aby referoval pánůmo svém poslání. Litu
jeme věru, že tak daleko může doapěti ta vychvalo
vaná pokročilost,že i do soukromých b posílá
náhončí své, aby klidné lidi v jejich vlastním bytu
přepadali. To není umravněnost, to zasluhuje, aby ne
pranýř veřejnosti postaveno bylo, by občanstvo samo
poznalo, kdo za zástupce se jim vtírá, a kdo chce a

kouší se hráti v městě „prim.“ Ještě některé ta
ové kousky proveďte a pak vám nikdo na nohy ne

pomůže, ani p. Juc 8 panem Netukou. Proti volbám
podal protest p. Vojtěch Netík, obchodník a dřívější

přívršenec jejich, který však brzo prohlédl úsilovné anezištné snahy jejich pro rozkvět města, a proto se
tu a tam trochu ozval a konec toho, že p. purkmistr
„v naději“ nedal svolení, aby byl volen do obecního
zastupitelstva. Tak krásné byli zvoleni a teď najednou
protest! není to k pláči? A proto p. ministr zby
tečných záležitostí vyjednával s p. Netíkem,domlou
val, prosil, a když všecko nespomohlo, tak alespoň
nadávají — a p. Netík protest podal a zpět nevzal.
Na někom si žáhu schladit musí a na kom jiném než
na některém zpátečníku, tmářía proto hrr! na něj—
na předsedu katolické jednoty, na toho si rádi vyje

dou, Popávedě nemůže se jim brániti tak, co by sejich dotklo- takto má pro ně jen upřímnou soustrasť.
Ze Železnice. (Úmrtí.) MěstečkoŽeleznice

s okolím bylo v těchto dnech překvapeno zprávou o
náhlé smrti p.Václava Luňáka, rolníka ve Lhotě
Bradlecké. onal v sobotu dne 18. t. m., když den
ků svému chýlil se konci. Mnohý upřímný přítel se

sríaléhoJistě byl hluboce zarmoucen, když vzpomněl,že již nikdy více neskryje ruku v jeho můžné praťici
s nespatří v polích statnou jeho postavu. Ku svým
polím přiróstl a málo kdy je opouštěl, od zkušených
rolníků i od těch, kteří jen poněkud h úřství
rozůmí, byl považován za nejlepšího rolníka v ekolí,
který ač hospodařil podle starého spůsobu, přece
poli dal, co se dáti jen může, který nepohrdal ani
stroji, ale s Pánem vždy začínal i končil. Jeho pole
lépe nemohlo býti vaděláno, stromy na jeho pozem
cích jsou nejlepší v celém Jičínsku a to něco zna
mená, kde tolik stromoví ovocného. Dobytek v jeho
chlévě zaujal by na výštavě čestného místa a s chlou
bou moh! ukászati na své obrovské voly. Pan Luňák

pm lidu pracujícímu u „o lid“ nemělnikdy nouzi.čděli, že se u něj dosyta najedí i v čas žní napi
jou, zvláště, když aklisel ječmen, pivo nescházelo. PR
tom ne abyrozhazoval, vždy jen s měrou! Skromně
vždy si počínal, pýcha byla mu neznáma. V šatu

ery nehledal. Byl to vzor starého českého sedláka.
Pochválil-li mu někdo urostlý jetel, bujné stromy neb
pod., tu vždy řekl, že to vše také něco chce a jindy
samlklý, rozhovořil se o tom, jak ten neb onen kus
zlepšil, jak jej učinil takým, že teď na něm může
síti a sázeti co chce a všeho se urodí, jen když to
Pán Bůh zachová. [ syny své vedl ku práci a přičin
livosti. Jest-liže se mu vždy nejlíp nedařilo, on tím
vinen nebyl, jako spíše všeobecná tíseň hospodářská
a četná rodina. Letos chtěl si stavěti nové obydlí a
zase chalupu dřevěnou a zatím položen v tu matičku
semi, již tak pečlivě vzdělával, na níž lpěl a již měl
rád. Pohřeb měl v úterý za tak velikéhoa nezřídkého
účastenství celého okolí, jak toho zasluhoval výborný
starý český sedlák. V kostele promluvil dp. farář Jo
sef Brož o velmi dobré povaze zesnulého, jakož i
skvěle ocenil jeho zásluhy. Budiž mu země lehká!

Ze Zásmuk. Dne 26. [edna slavilo město naše

prostě, za to ale upřímně 70leté narozeniny svéhouchovního pastýře vdp. děkana Antonína Skokana.
Již ve čtvrtek uspořádali členové zdejší „čtvrtkové
společnosti“ póvecko-čtenář. besedy na počest oslavence
a svého příznivce přátelský večírek, při němž zapěla
beseda na počest oslavence několikdojemných skladeb.
Předseda večírku p. V. Kopecký jmenem všech shro
mážděných přineslze urdce v mluvený přípitek.

Po něm čkoval vdp. děkan za foptu jemu prokázanou, načež předseda besedy MUDr.i. Vejlupek
blahopřál jmenem besedy oslavenci. Pak zahrál panem
řídícím v život uvedený guartett několik slavnostních
skladeb. V neděli na to, v den narozenin oslavenco
vých za účastenství celé kollátury obětoval oslavenec

slavnou mši svatou, po níž mu blahopřáli: duchovenstvo, sbor učitelský, zástupcové městské rady,
vrchnopanští úředníci, představenstva obcípřifařených:
školní dítky a přemnozí ctitelé. Ze všech stran ob

dřívějšího působiště. Odpo edne, jak již v „Obnově“oznámeno bylo,oslavily dítky,jím založené a nadané
opatrovny, na počest kněse lidumila roztomilým před
stavením: „Koncert maličkých“, který ae znamenitě
vydařil a opětným důkazem jest, co útlé dítky

rozumným vedením don s to vykonati. Vrchole slavnost dostoupila, když pan řídící na jeviště vystoupil
a za slavnostního ticha přednesl panem učitelem Je
linkem zaslanou báseň, kterou všichni přítomní pro
vászeli plnýmsouhlasem. Přejeme oslavenci, aby mohl

tak č jako dosud působitiještě hojná leta!
Z Jičína. Vzácnéhodaru dostalo se c. k. gym

nasiu v Jičíně, jemuž prostřednictvím pana Brettra,

m



Jusefa Moce, jubilovaného správce
na Slikovaku,osmnáct zachovaných svazků Míkovcove
Lamíra, úplných ročníků 1851—1869. is ten jest
jasným zrcadlem snah e sil duševních tehdejší mladší

race spisovatelské a nalezne se v té úplnosti a
vě v málokteré veliké knihovně.

-+Z Holohlav. Ples mládenců Holohlavskýchkoná
se dne 2.únorao 7. hod.vsále panaJosefa Tučka.
Hudba psnaHanouska. Čistý výnos věnován bude
místní školníknihovně.

Ze soudní. síně.
Jak jsou „našinci“ zdvořilými. „Jihlavdké

Msty“ píšou: Zoojemaský soudní adjenht pan dr. B.
předrola) p. Z. (žida) nedávno k jisté úřední výpovědi.PanZ.dostavilsovnrčenýdenk soudea ode
bral se do úřadovny 8. —. Přítomný tam soudce, pen
adjunkt dr. B. zpozoroval však ihned, že pan Z. o holí
pod paží do úřadovny vešel. Pan soudce žádal ihned p.
Z., aby sachovsl naproti soúda spůsobné a důstojné
chování a hůl nechal! státi přede dveřmi. Z. vůsk šado=
sti pana soudce nevyhověl a na opětovnou žádost odpo
věděl, že není poprvé před soudem, a že pro svoji bůl
ještě nikdy žádné výtky neutrpěl. Soudce mu na to od
větil, še on nemůže proti tomu ničehož činíti, jestli jiní
soudcové trpí, když strany do jejich úřadoven s bolemí
se dostavují, on ale že takovouto Despůsobnost naprosto
netrpí a žádal ho po třetí, aby postavíl bál přede dváře.
Z. odvětil na to soudci že on vyhoví rozkstu soadce jen
pod ton podmínkou (! ! !) když se mu soudce zaručí, de
mn hůl na chodbě nikdo neodcizí. Nyní soudce povstal,
otevřeldvéřea žádal Z.počtvrté,sbyhůl přededvéře
postavil. Jelikož Z. poamel, še situace přísnosti nabývá,
postavil bůl na chodbu vedle dvoří ©poznámkou, že mu
soudce za bůl masí ručiti, a vrátil se do úřadovny. Soud
ce vyjednávaje právě sepanem dr. G.. žáda| Z., aby 00
posadil. kterémušto vysvéní Z. vybověl. Najednou však
vyskočil, ukazuje na pult, kde ležels hůl soudeova a
slovy: „Zde také leší hůl“ odkvapil « úřadovny k pane
okresnímu soudci dr. S. otěžovati si na to, že soudce
sam má ve své úFadovně hůl a nechce trpěti, aby on
a bolí © Pece do úřadovny vešel. U pana okresního soudce
Z. mnoho asi nepořídil, nebof bylo mu náhle horko;
vrátil se k panu adjunktu dr. B, ani nesaklepav,
dn úředovny zpět, bylékl si símník a počal v úřadovně
sem tam přechásoti. Jelikož to soudce vyrulovalo, žádal
Z., aby zůstal seděti, věsk tepto mu odvětil, le mu 60=
sení dobře nečiní, načež ho soudce vyzval, sby alespoň
tiše postál. Z. zůstal státi, obrátil ee ale k soudci zády
a pohrával si se svým zimníkem. Když ho pak soudce
po něbolika minutách k výpovědi předvolal, tu te obrás
til vetrčil obě ruce do kapes u kalhot a sůstsltak před
soadeem státi. „Kdyžho však soudce na toto Jebo nedo
trné a nespůsobné chování npozornil a vyzval bo, eby
ruce před soudem z kapes vyndal, tu se obrátil, oblekl
si simník a odebel.Soudcibylo této arroganoe přen jiš
jen mnoho, pročež odebral se k panu okres. soudci, sby
mu případ ten cznámil; když pan adjunkt dr. B. del
kolem Z., tu na1ěj Z. nešelrné pobři*oval. Kdyš na to
pen asdjankt dr. B. do své úřadovny se vrátil, vede) Z.
k němu a ohtél držeti panu soadcí kázaníčko ... Tu
konečně udělil scadce dr. B. židovi Z. disoiplinárního
trestu 5 zl. pro nešetření sonda patřičné sdvotilosti. —
Nejsme nikterak apoštolé otrocké, člověka nedůstojné
slušebnosti naproti jakékoliv autorité — věsk dobrý mrav
a ušlechtilý způsob chování ve styku s lidmi, svláště
e úřady, považujeme za neryhnatelná pravidla životní
pro kašdébo člověka. Divíme se zdrženlivosti a t: pělivo
sti pana soudce dr. B. oproti drzéma se chování žida
Z. a napadá nás, jak se takoví „nahoečtí“ nezdrořáci
počínají si ve styku o lidem, svláště však s naším do
brým lídem venkovským?

Příspěvky na Adalbertinum. Jeho Milost
Nejdůstojnější pan biskup Eduard Jen Nepom. 5
státních dluhopisů stříbrné renty po 1000 zl.
které byly prodány s úroky za 5122 zl. 65 kr.,
nejmenovaný kněz diecese královéhradecké, který
si pro případ své deficience vymiňuje v Adal
bertinu byt, 4 státní dlubopisv papírové renty

po 1000 zl., kterébyly prodány s úroky za 4?zl., vysocedůstojný p. generální vikář Magr. Dr.
Alois Frýdek 100 zl, Anonymus 100 zl., Ano
nymus z Vrchlsbského vikariatu státní dluhopis
100 zl. pap. renty, prodán za 100 sl. 76 kr.;
dp. Vincenc Hyxa, farář v Bílé Třemešné 59 zl.
64 kr., dp. Josef Muller, farář a osobní děkan
w Dubenci 50 sl, dp. Josef Řehák, děkan v Tře
bechovicích 50 zl., dp. Jan | Matouš, děkan
a bisk. notář v Hronově 50 zl. — Za všecky při
jsté a zde potvrzene dárky »Zaplat Bóhl« O
další se uctivě prosí, (Pokrač.)

Listárnaredakce.RC OEYaaaaáanáku
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Z Náchoda do Úpice, Zbočuška, Červeného
Kostelce, Hronova, VelkéPoříče, Rokytnika,
Dřeviše,České Čermné, ovéhoMrádku,Do

brušky,Bohuelavica okolí.
Mušovéstojící v čelekřest. soc.hnutí v severevý

chodních Oechách!

Bpů jsme již několikráte žádání, bychotapraco ke sdružení všech řečnickým odborem,
se sídlem v Náchodě. Přemýšleli jsme a uznali,
Že jeat to myšlénka velmi dobrá i chopilijsmese
práce. A to za tím účelem, aby všichni praví ka
tolíci v naší končině tvořili pevný šik, jenž by
statně čelil všem odpůrcům. Nuže přátelé! Ne
chceme-li zaniknoati, padpvati, tedy pracujme
stále úsilovně. Právě na nás záleží, na nás, kteří
stojíme v čele křesť. soc strany v severovýchodní

čtvrti Proto chceme pracovati sdruženi, ne
bof spojenými silami zvítězíme a zvítězit musíme,
stůj co stůj. Účel Ústřednípo odboru řečnického
skrátka naznačiti Iso takto: Každý měsíc anebo
dva měsíce by se páni řečníci sjeli vždy v jiném
městě aneb kde stává přidružený odbor, kdež by
každý člen odboru zavázal se spracovati přednášku.
Jakmile by ji zpracována měl, přednese ji při
nejbližším ajezdu. Osobá k tomu ustanovená a
sice s Náchoda zaznamenávala by ai vždy jména
p. řečníků schopných jiš ku přednáškám jakož i
thema té přednášky. Když by pak bratrský spo
lek žádal řečníky, musel by to oznámiti zase
osobě k tomu ustanovené, kdy a o čem byzí přál
míti přodnášku.

Toť jest tak zkrátka naznačen účel sdražení
toho. Změna, bude-li jí třeba a ostatní vjedná se
při první přátelské schůzi, která se bude odbý
vati v Náchodě. Jakmile přihlásí se dostatečný
počet řečníků, ohlásí Be veřejně den ajezdu. Proto
přátelé, přičíňte pe, aby « každé jednoty alespoň
2 členové přistoupli. Čím více, tím lépe. Žádáme
tedy bratrské jednoty, by nám v chystané práci
byly nápomocny.

Přihlášky a další dotazy buďtež činěny na
Václava Pavlíka (Dolní Radechov)aneb za
Alberta Molingera (Náchod).

Řečnický odber v Nácbedě.

(Zasláno).
Důstojsému Pánu,

PanuEduarda Aoumannovi,
v Rohozné p. Svojanov.Čechy

Umělecký skvost Vámi, Důstojný Pane, nám
před rým dnem zaslaný, oživil kostel váš
v míře neobyčejné a spůsobil všem osadníkům
„dobré vůle“ radost převelikou. Svátky tím vese
lejší, pobyt v chrámě Páně tím milejší. — Viděti
sv. Prokopa na hlavním oltáři ve skupení tak
ladném, jako poustevníka s křífem v ruce, pod
nohama jeho avíjejícího se ďábla, před Světcem
klečíciho knížete Oldřicha, naproti idylileky na
značenou laň a nad malebným tím skupením dva
anděly, třímající v rukou znamení spásonosné,
svatý to kříž, ovinutý palmou vítěznou — to vše
svědčí o uměleckém vkusu i originelní myšlénce
malíře slavného, jakým osvědčujete se Vy, Dů
stojný Pane. Mirnou pak cenou, dílo rukou Vašich
nikterak zajisté nevystihující, zasluhujete, Dů
stojný Pane, abyste k podobným ozdobám našich
svatyň veškerému duchovenstva co nejvřeleji byl
odporučen. — A k těmto dalším výtvorům Va
šich rukou voláme upřímné: Zdaft Bůh!

V Žišelicích m. C., dne 2. ledna 1896.

František Hrubý,
farář ; kaplan.

00000003
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květiny, slovanskéornav enty
přetlekuje na

papír, plátno,
sukno,

fries, plyš, kůži,
dřevo atd.

w $
< firma:

A -FrantJ.Sroboda,
= v Hradci Králové

(na podaíni).

V. VACEK
1PamětníkuChlumce

o dporučuje

velké zásobysvýchškolek
zejména ovocných pláňat,

| zákrsků jabloní, hruší, třešní, sliv, vysokých jabloní a
třešní, stromkovitéangrešty
a sazenice ovoce bobulovi
tého vůbec, stromky jehlič
neté, růže nízké i vysoké,
okrasné křoví atd. v cenách
mfrných. 10 pozemku

v koltuře. Četnávyzn.

Jednaielk

DAmníční plat a vyso
kou provi „přijme to

Á vární závod. Nabídkyne
choviot Jana Rudiše,

Podzimní novinka Praha.
pro půay me obleky

+barvěšedénebdrapové Americký
Metr zl. 3.—.
Na úplný oblek $ m,

zl. 9—.
Vzorek téo látky. jakožzob, | zubníatelier
evrchníky. zimník
čikovy jen zaručené js

66o požádáníknahledI) V-HROMATKO

outf frankozallov. ordinuje vbond šli a
Peri českýzarýl závod Matnáně

Ed. Doskočilai| “ Pardubielcb
v Chocni. a. ostatní dnyv Chrudimi.

Příležitostné dárky! 8— 0966 »
Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné Ů

ME duchovenstvo a volectěné pány učhele jakož | vše- č
" cko obecenstro upozorniti na svůj ň

| umělecký závod
pro výrobu

jkjemně řozaných křížůj
| k postavení a zavěšení v různých slozích,

2svých vlastních původ. vzorů
odnejjednoduš- [/F4á:"" pro kostely,

* fary, skoly a

Fotografie

20 | a výkresy křížů

ň zašlu

j k nahlédnutí.

Sochy ze dřeva

bohatě potychromo- |:
vané, sochy z tvrdé ), :
mramorovéhmoty, 4
ježlze bez uškozaní |
vodou umýti, jemně £
řezaná klekátka a E

jinédo oboru toho [ES Cenníky
spadajícípráceřez- [E zdarma a

bářské. i
—m

ŠCmy sehní mírné
při věštísaháscs

oolášíní omny.

Í Stálý výběr hotových křížů. JŠ

Raimund Jul Kozel,
E „ochařařezbářv HradciKrálové,č.d 70.

Obalaha solidní. S
a rychlá.



Loal 75loléúrvrámninašého obchodu
a vosk 1

Račtež al pověimnouti!
Ervní česká

továrna na voskové zboži a bělidlo,
závod importo úní vosku, ba umě
lých voštinpro ouly a jiných zvláštností úrmy

J. VLADYKA a SYN
V Lihměříckh mal Labem (díle seminářy)
d uje veledůstojnému| duchovenstvu
váženými přípisy velodůst. pánů za nejlepší
uzoanés nejvhoinčjšíoltářní svíce v.
Bonifaoe (déle jsk 30 roků zavedené)
v růžovém obalu (specialita) zhotovené
z pravého vybraného úeského vos
ku wčelního 1 bg.za zl. 2-60,dálepravé
voskové svíce v žlut/m obalu z nejlepšího
uherského a chorvétského vosku včelního
1 kg. za zl. 3:20. Mimo to zavedli jsme ku
všeobecnému přání veledůst. svých pp. od
běratělů:nejlepši Voskové svice v
modrém obalu smíšené s kapaným voskem
1 kg. za zl. 2—, 380, 1960 a 1-40 dle pří
sady vosku včelního, dále svioe ceresi
nové v šedozeleném obalu v baličkách pa
U, kg. (v menších drgzích úýjeéna -na
obětník se hodící) 1kg.. sa sí, všech
rostaěrů. Tyto evíce hodi se zv k ve
dlejšimu osvětlování, jako dekorace
cest křížových neb pro potřebu funerální,
naprostonečadí ani nekapají, coš do
kázati můžemenesóetnými pochvalnými
připlsy.

ar/ dovolujemesí doporučiti:sloup
ky voskové všech tvarů a velikostí,bílé,
žluté neb barevné 1 kg. za zl. 1.40, obrá
ené, nedostiženého dosud provedení 1 kg.
za zi. 280,rozavěcovače svíci neka
pajtol, « eávitkéch po 2, 3 a 4 dekagr. 1
kg. za zl. 1-40 (velmi adporučitelné). Zasý
lání jen frangko až na místo v celém
rakousko-uberském mocmářství, buď na účet

celoroční neb za hotové při srážce ansBedny se neúčtují, tudíž žádné výlohy a
nejvěněí úspora při odebírce.-I nejmenší objednávka vytídí
se franke a svědomitě. Nejlepšídlou
holeré renomé firmy J. Vladyka a syn jest
sárakou nejreelnějšího obsloužení. — Pro
síce veledůstojné duchovenstvoza ctěné ob
jédnávky, znamenáme se s dokonalou úctou

U.Tadykaaam1 Litoměřicích
ý vosk p me za nejvylší

ceny. Čensíky jskož| vsorky zderma a

frasko. Za nejepolehlivější zaslání seí.

—

Osmprvníchvyzmamenéní,=nichžstříbrnácemastátníadvačestnédiplomy.
Odvoledůstejnéhobiskupsk.erdinariatuvLitoměřicíchcenejlépedoporučení.

1895. zpracovali jeme na vlasí, velkýcirebů.bělidlech 8000 kile vosku neji.drub

%

Malířskýumělecký atelier

Sudvika Nejedlého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Ilkadci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským z farním úřadůmi veledůstojnému ducho
venstvn, jakož i alavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

maleb hostelních,
opravy freskových a olejových maleb taktéž i nových-obrazů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná
vrhy maleb a rozpočty za míraý honorář, kterýž však
při sadéní práce se neúčtuje.

Jan Horák,
vlastní výroba suken

1 Rychnoré n. Kněžnou

nabízína dobu podzimní a zimní

-pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
ctirý sebe menší výdělek lepší je Bebe vět

ího nepoctivého,“ věren zůstal.
4 na požádání Irnko.

Zásilky na dobírku,.
old. duchóvenstvudle přání bes dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největěí.
Četné doporučenís kruhů vid. dachovenatva| P,T.

učitelstvak utí. 
Též na spltky a bez zvýšení Coe:

=

UD

zařízení pokojů, jakož i záclony po
kryvkyatd. ' 7“

Linoleum (korkovékoberce)pravé
a imitované a voskovaná plátna.

Vše za cenv nejnižší nabízí

V, J, Špalek dřívo J, Krušvic
v Hradci Králové.

5.er:

30060060060060600006LC
Do Hradce Králové a okolí!

Dovoluji si ct. obecenstvu v známost uvésti, že
dnem 19. t. m. započal v místnostech řemeslnicko
živnostenské besedy v Hradci Králové

nedělní a sváteční údotuický kurs.
Vyučování účátnictví děje ne pro pány i dámy v řeči
české i německé, ve slohu jednoduchém i slošitém a
sice theoreticky dle odborných spisovatelů universit
ních a prakticky po způsobu obchodní akademie pražské
se sdruženými naukami od 2—4 hod. Honorář obnáší
měsíčně 5 zl. předem mimo pomůcek. Další přihlášky a
bližší informace udílí Arnošt Dvořák rukavičkář a
jednatel řemeslnické besedy, vedle budovy c. k. kraj.
soudu v Hradci Králové.

Se vší úctou

ANT. SVOBODA,
majitel účetního ústavu a přísežní znalec

více c. k. okresních soudů.

2000006666666666G066

| JOSEFA KIESLIGKÁ
v Hradci Králové

u „Černého koně“
odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovéní a obnovování oltářů, kazatelen a t.d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

a pod.
do oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr ráMeCŮ všech druhů na obra
zy. fotografic a t. d.

Práce vemls důkladná v cenách mirnýc.

illustr. časoZ lesů a lanlnek,se
bic., myslivec. a rybář. (Zvlášť pro širší obecen
svo psaný) Vychází dvakráte měsíčně ve vel. fol.
formátě a ročně předplácí se zl. 1-80 ve Žďáře
u lolné. Roč. 1895. s 98 ponejvíce vel vyobraz.
a zajímavou četbou za zi. 1:50 franko. („Háj“
roč. 1895 s 53 obraz za zl.4:80, „Lesní hajný“ 50kr.)

9 ©MK aĎ
i , = Do České Skalice a okolí!"78V

Umělé zuby il

celé chrupy neb jednotlivé, buď s patrovou |

deskou neb bez ní, podle nejnovějšího ame
rického způsobu vyrábím s koném velkeré
práce v obor ten spadající přesně a solidně
ruče za nejlepší obsloužení, při nejlevnějších |
cenách. — Poroučeje se do vzácné přízně ct.

obecenstva, |w gpameném se v hluboké úctě oddaný
FERBAS,

zubní teohnik v České Skalici.TĚT67e“W==

Odebírejte katolický list!

„OBROVA“
vychází každýpátekdopol. ©10.hod.

Vydavatelstvo:
Politické drušstvo tiskové vHradel Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové,

Předplatné:
Nacelýrok. 44l
na půl roku 2 >
Dačtvrt roka. 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosť redakoe:
V Hradci Králové, Velké náměstí č. 24

O m2
P. T. duchovenetvu doporučujese

závod zlatniokýa stříbrnioký

Václava Šolce 9
přísežného soudního znalce a odhadoe

v Hradci Králové
le shotovování veškerýchkostelních nádob, svláštězlaceníoohni,sakteré90letručí.Téžhojně

denýsklad veškerýchšperkůslatýcha stří
brných, dále hodinek I. jakosti,které sa velmi

Jednou pro vždy,
milostivá paní,

koupí se pro domácnost nová nad vše dosavádní
vynikající, nezmarná

patent. mramorová pračka:
Ph „Patent Hlaváček“v ceněpřímo u vynálezce firmy:

t. zv valcha na
od 2zl.vý

V. Hlaváček a syn,
c. k. priv. výrobna pat. mram. praček, sochařský
závod, sklad soch a pomníků, uměl. průmysl sy

enitu, mramoru a žuly

v Strakonicích.
.. (B. obchodníkům zvláštní výhody.

P. T. volodůstojnému duchovonstvu

doporučujeme v první řadě nejvřeleji
chvalné osvědčený v diecesi stávající, na národo
pisné českoalovanské, zem. jubilejní a četných kra
Jinských výstavách nejvyššími státními a výstavními
cenanmvysnamenaný

výrobní velesávod
rmy

Josef Neškudla v Jablonném +.c1.
nejstarší tímž prvnítoho oboru v Čechách založen
r. 1810, od doby té vždy v rodinném domé č. 88,
veškerých kostelních paramentů, uměl.
vyšívání praporů, kostelního prád a a ko
vového náčiní ohrámového atd. vynikající,
nejvkusnější úpravou dle církevních předpisů, hodno
tou, trvanlivostí a velmi mírnými cenami. Důkazem
solidnosti a poctivosti v obsluhování jest mnoha
set doporučovacích uznání z veškerých Čech, Moravy

a Slezska.Cenníky,rozpočty8vzory,dnnod Ihotovároucha k výběra zasýlá nadepsaný dům na požá
dání franko.
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Cpřímným dílkkem povinni jsme panu MUDr.OtakaroviKlumparovi,městskémulékaři *
i v Hradci Králové, který po celý dlouhý čas choroby našeho milovaného otce s příklad

nou péčí u pozorností ošetřoval a všemožně se vynasnažil, aby nám jej co nejdéle zachoval.
Tiskneme se slzou v oku přátelskou jeho ruku za všecky ty mnohdy i těžké alužby

-ve dne 1 v noci konané.

-© Když pak po vůli Všemohoucího Pána Boha drahý náš otec nás na věčnost předešel,
mocnou útěchou byla nám soustrasť kruhů nejširších a sladkobolně nás ukájely mnohé a
významné projevy lásky a úcty k našemu nezapomenutelnému otci, panu |

VÁCLAVUFRANT. ČERVENÉMU,
začež všem buďtež

mejvroucnější dílcy.
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-K laboce oftěnýmdíkám za účastenství při pohřbu zavázali nás J. M. ndp. biskup

Edvard Jan N. Brynych a velebné duchovenstvo městské s vdp. děkanem M Musilem
v čele, pan c. k. místodržitelský rada V. Šolta, přednosta politického okresu, p. V. Vondráček,
president c. k. krajského soudu, pan Ant. Rinda, c. k. vrchní zemský rada a státní návladní,
pan Ryšánek, c.k. správce pošty, jakož i vysocectěné úřednictvo všech zeměpanských c. k. úřadů.

Neméně vroucně děkujem sl. c. a k. sboru důstojníků a vojenských úřadníků posádky
kralohradecké, sl. okresnímu výboru a zastupitelstvu s jeho starostou p J. Střemchou a sl.
obecnímu zastupitelstvu 1 sl. radě městské s jejich starostou p. JUDr. Frant. Ulrichem,
rovněž obecnímu zastupitelstvu Nového Hradce Králové a jeho starostovi p. Jandíkovi, pek
veškerým zástupcům cizích okresů a ostatních obcí.

Hluboce nás dojalo a ku srdečné vděčnosti zavázalo účastenství čestného -dělnictva.
nástrojařského, vážených firem: Al. Hugo Lhota, Rudolf Pajkr a spol. a Ant. Petrof, rovněž
jako účastenství zástupců dělmctva továrny pp. Márky, Bromovský a Schulz. Všem — všem
a neméně i plným titulem pp. náčelníkům zmíněných firem vroucně děkujem.

Slavná tělocvičná jednota „Sokol“ vyžádala si upravení katafalku jejímu prvnímu
starostovi, obstarala čestnou stráž, vyprovodila zvěčnělého spolu s mnohými deputacemi 80
kolských jednot župy Orlické, pak z N. Města n. M., z Chrudimi, z Josefova až ku hrobu.
Rovněž čestný průvod poskytnuly Spořitelna, Záložna, Živnostensko-Čtenářská Jednota, Ře
meslnická Beseda, dámy místního odboru Ú. M. šk. a Obecné kuchyně, spolek vojenských
vysloužilců. „Slavjan“ zapěl dojemné smuteční sbory a zpěvem provázel našeho drahého otce
až ku hrobu, u středu svém maje svého bývalého člena p. Jana Fialu, choralistu dómu v Olo
mouci, který věren danému kdys slovu přijel a ku krásnému přednesu nemálo přispěl. Všem
z celého srdce děkujeme.

Poslední čest prokázali též P. T. alumnové biskupského semináře se svým rektorem
důst. p. A. Suchánkem a pp. professory, žactvo c. k. paedagogia, c. k. reálky, městské dívčí
a obecné školy, chlapecké obecné školy, vyšší obchodní školy, c. k. odborné školy pro prů
mysl zámečnický, chovanci Rudolfina, provázení svými P. T. pp. ředitely, professory, učiteli
a učitelkami.

Jakož byl v Pánu zvěčnělý upřímným přítelem našeho školství, tak i my v trvalý-dík
chceme odsluhovati se platnými službami, kdykoliv příležitost nám poskytnuta bude.

Šlechetným dárcům věnců jakož i těm, kteří v intenci zvěčnělého věnovali místo věnce
příspěvky dobročinným účelům,to pokud víme, učinily: sl. Spořitelna a Záložna, ctěné úřed
nictvo obce a Spořitelny, jakož i sl. Řemeslnická Beseda bude vděčnosť v srdci našem
vždy zajištěna.

Za nesčetné projevy soustrastné všem, pak za vyzdobení tělocvičny p. J. Valešovi,
uměleckému zahradníku, p. Josefu Adamírovi a za výpravu pohřbu p. Janu Štanderovi mno

hokráte vromonéděkujeme, jakož i všem, kdož tu jmenováni nejsou, které jsme, ač neradiopomenuli.
Ctihodnému dělnictvu firmy V. F. Červený a synové za projevenou lásku a soustrasť

i za poslední službu, kterou svému otcovskému příteli prokázalo, naše vděčné

„Zaplať Pán BůhF*
V Hrádci Králové, 80. ledna 1896.

Zarmoucená rodina.
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Národohoopodářoká hlidka.
měna sivnostenského řádu.

(Pokračováši.)
Konveneionálsí pokuty peněžité.

PHpady, v nichá dělníkům při přestou
řádu peněžitá pokula uložena Pa

může, musí býti v pracovním řádu vypočtěny.
Taktéš mají býti v pracovním řádu pvodeny: výše

re peněžité,způsob,jakým se pokuta ukládá,ak se vybírá a k čemu Bejí užije

Uloženépeněgitépokoly nesmí v doběje
dmobo týdnu převyšovador denního výdělku. Jes v případechsvlášť trestuhodné Jehkomy

tlnosti, na př. pi zanedbání jako obstuhovatel parních kotlů, parnícha elektrických

strojů, jakož i přístrojů,od jiehě správného chodulidské životy závisly jsou, mohou1 vyšší peněžité
pokuty uloženy býti.

eškeré tyto pokuty musí obráceny k
zařízením sloužícím u dělnictva.

Dělník má právo stěžovatisi na uvalemí pe
něžité pokuty u živnostenského úřadu.

Evidence mladistvých pracovníků
pomocných. :

Majitelé živností, kteří zaměstnávají mladi
stvé pracovníky pomocné, jsou povinnívésti o mich
seznan, k obsahovati má jich jméno, den na
rosení, věk, bydlištěa jméno i bydliště jejich ro
dičů, případně čníků, pak dobu, kdy dopráce
vatoapili a zní vystonnili.

Seznam tento předložen buď úřadním orgá
nám, kdykoliv o to požádají.

Pro pomooné pracovníky v živnostenských podaících po továrnicku provo
sovaných.

v živacstenakých podniniclekpo továrnickuprovozovaných pracov oba pro pomocné pra
covníky bez vpočtění přestávek v práci nesmí více
obnášeti než nejvýše 11 bodin ve 24 hodinách.

Ministr obcbodu, shodmuv se s ministrem
vaitra, má však právo, ohledně určitých kategorií
dělnických oměch podniků, při z důvodů
technických přesné obmezení denní doby pracovní
a přestávek v práci provésti nelze, sejména v pu
dlovnách a valcovnách, v slóvárnách železa a ocele,
v butích sklenných, bělidlech a apretovnách, bar
vírnách, tiskárnách, sladovnách, na místě denní
maximální doby pracovní 11 hodin ustanoviti cestou
nařizovací maximální pracovní dobu týdenní. Tato
týdenní pracovní doba nesmí v podnicích nepře
tržitě provozovaných i s dovolenou prací nedělní
bez přestávek v prácí 77 hodin převyšovati. V na
Písení sa timto účelem vydaném má věsk býti
vsat ohled, možno-lí, na stejnoměrné rozdělení pra
covní doby ma jednotlivé pracovní dny dle sku
tečných poměrů a má postaráno býti o to, aby
dotýčným dělníkům přestávky v práci dle povahy
podniku nezkráceně poskytnuty byly.

Taktéžjet ministr obchodu, shodnuv se 8ministrem vnitra, smocněn při oněch kategoriích
nepřetržitě provozovaných podniků živnostenských,
jimš práce nedělní dovolena jest, za účelem umož
pění potřebného střídání šicht dobu pracovní cestou

omařizovací přiměřeně upraviti.
Jestliže přírodní událostí nebo nebody pře

režily pravidelné provozování neb prokáže-li se,
že nastala zvýšená potřeba práce, může býti je
daotlivým podnikům živnostenským od případu k

případe povoleno dočasné prodloužení pracovníby denní ve všedních dnech vyjma sobotu až
na dobu dvanácti týdnův roce. K uděle

mí takového povolení na dobunejdéle tří týdnů

je oprávněn ži úřad první stolice (©.. okresní hejtmanství), na delší dobu úřad semský.
Ve všech případech musí podati živnostenský in
spektor své dobré zdání.

Mimoto může býti prodloužení doby pra
eovní až o dvě bodiny přes 11 hodisnou doba

vní povolenov případech potřeby nevyhno

né nejdále po 3 SR jednom měsíci a nejvýšetřikrát v race, ohlásí-líseto uživnostenské

» Ae PeciaSkteréjakožtoprácepomocné ,u pracím, které vý
robě samé předcháteti nebo po ní následovati
musí (vytápění kotlů, zapalování pecí, osvětlování,

čistění),předpisy čyto 00 povztabají, pokud prácetyto nekonají mlad pracovníci pomocní.
Hodiny přes čas buďte zvlášť placeny.

Pro učedníky.
Nesletilí učedníci přijímání buďte na zákla

dě zvláštní amlouvy.
Učební smlouva může býti učiněsa ústně

Beb písemně; v prením případě uzavření smlouvy
státi se musí u představenstva společenstevního,

aneb není-li šlumostník, učedníkapřítmající člemem nějakého společenstva, u o ho úřadu.
V drabém případě zaslána buď smlouva ihned
uzavření představenstvu společenstevnímuneb

du obecnímu. Vkay však musí býti smlouva zasmamesána v protrkolu, k tomuto učeli založeném.
Smlouva učebsí jestprosta kolků apoplatků..

Masí obsahovati:
1. jméno, věk, živnost mob živnosti, které

POVojkélea příjmáal,věku bydikěvše
10;

nejvýše

3. zaměstnání a bydliště jeho rodičů,

popzě jk poročaíkamobjehozákonného
4. datum smioavy a jak dloubo omluven

poměrtrvati má; n
5. nstanovení, še zvláště — bes újmy ostatních

sákonných závazků, jež oba kontrahenti mají —
majitel živnostise zavazuje učedníka až do úplné
zručnosii při své šivnosti, aneb provozuje-li více
živností, jo dokonalé zručnosti při těchto živnostech
vyučovati, neb k tomu sobopným zástupcem vyu
čovatidáti aže učedeíkmébýti přidržovánk

půinémazaměstnávání00 ©živnosti pámaučební

padne mody;©Mtrarování,jekeení byte «jaouhbo doba učební trvati má. .

obecnímúřadem.dokatáky|pony baltošManhaart ahZaanpe
řádu živnostenského.

Povinnosti učedníkovy.

Učedník povinenjest učebnímu pánupobnosti, v pilností, mlčenlivostí a slušnýmchovánímamusísedlejehopoukasavživnosti
saměstnávati.

Nezletilý učedník jest podroben otcovské
kázni učebního pána, jehož ochrany a péňe požívá.

Učedníci jsou, pokud pokračovací vyučování

s prospěchem neodorli povinoi, stávající všeobecné šivnostenské pokračovací úkoly (po případě
korsy připravné), jakož i školy vací pra

videlně navštěvovati.
Učedníkům, kteří vásí opětně a sice

vlastní vinou zanedbávají, může živnostenským
úřadem na základě oznámení učiněného dotýčným
školním dozorčím orgánem stanovami společenstva
určená pravidelná doba učební býti prodloužena.

Takové prodloužení doby učební může živnostenský úřad také v tom případě naříditi, ne
obstojí-li učedník při zkoušce stanovami dotýčné

ho poločensía předepsané:Prodlou doby učební nesmí však v žád
ném případě více než jeden rok obnášeti.

Povinnosti pána učebního,
Pán učební pečaj o živnostenské vzdělání

ušedníkovo a neodnímej mo k tomu času a při
ležitosti zaměstnáváním ve službách jinakých.

Jemu, pokud se týče, jeho náměstkovi pří
sluší doblédati k mrarům a chování nezletilého
učedníka v dílně i mimo ni; má jej přidržovati
k pracovitosti, dobrým mravům, k plněnínábo
ženských povinností; má se zdržeti zlého
nakládání s učedníkem, chrániti jej proti takové
mu nakládání se strany ostatních pracovníkůi
domácích lidí, a pečovati o to, aby učedníkoví
nebyly ukládány takové pracovní výkony, které
nejsou přiměřeny jeho fysiokým silám.

Učební pán, pokud se týče jeho zástupce,
Jest dále povinnen uěedníkům, kteří živnostenské

pokračovací vyučování s prospěchemneodbyh poskytnouti času polřebného k navštěvování ústavů
v $ 99. b) odst. 3. uvedesých, je k navštěvování
těchto škol přidržovati a k pravidelné dochůsce
do školy doblížeti.

Když nezletilý učedník se roznemůže, neb
uteče a také v jiných důležitých případech, má
spraviti o tom učební pán rodiče, poručníka nebo
Jiné jeho osoby příbuzné. 
Předčasné zrušení poměru učobného.

Učebný poměr před uplenotim ednané dobyzrušen může býti ihned v následujících případech:
1. Se strany pána učebního:
a) kdyšse na jistoukáže,še učedníknení

echopen naučiti se úivnosti;
b) když učedník do te některého zeskutků,kterév$83,podlit. ©)ašm)opomoc

ných pracovnících jsou uvedeny;

c kdyš učedníkstižen jest odpuzujícínemocí;d) když učedník přes tři měsíce pro nemoo
nemůže pracovat;

e) když učedník dále nežli měsíc jest vězněn.
V případech pod lit. b) nvedených nemůže

býti učebný předčasně zrušen, byla li do
týčná okolnost učebnímupánu déle neš týden známa.

9. Se etrany učedníkovy, pokud se týče zá
konných sástapců jeho:

a)kdyšučedníkbes škodypro své sdraví
pemůže setrvati v učebném poměru;

e) když učební páo hrubě zanedbává povím
ností svých, zejména pokud se týčenávštěvy
Škol živnostenských neb šetření fysické síly učed
níkovy, kdyš učedníka k nemrarsým neb proti
zákonným činůmsvádí neb svósti se snaží, nebo
když práva otcovské kázně zneužívá, neb opome
Be chrániti učedníka zlým nakládáním se
strany ostatních pracovníků nebo lidí domácích
aneb předtím, aby zástupce učebního pána neb

racovníci či lidé domácí k nemravným
neb konaým čisům jej svésti hleděli;

c) pozbudo-li učební pán práva učedníky míti
neb je přijímati ($$ 98.—187.);

d) jestliže následkem uvěznění učebního
neb s jiných důvodů mení o smluvesou
včedníkovu postaráno;

9 kdyš pánu zálesem (trestním provozováníši BOzastaví;

kdyš
podnikémpřesidlídoJináobcx;ariak svašsní
poměrustáti se musínejdáledo dvouměsícůpo

Vysvědčení vyučné
Zrušen-li poměr učebný, učební vydati

má učedníkovi vysvědčení o strávené ho] učeb

ně,o jeho chováníp tuto dobua onabytémvzdělání v živnosti. Vysvědčeníto má býti, je-li
učební pán členem společenstva, představenstvem

lečenstevním, jinak však obecním úřadem bes
platně a kolků prosto ověřeno.

Jestliže učebnýpoměr mine tím, že řádnějest ukončen a patří-li učební pán ke společenstva,
představenstvo ©společenstorní vydati má list
vyučný používajíc vysvědčenívyučného, pokud s
týče vysvědčení vyučaých, jakož i toho, 00 dle $
114. samo ahledalo. y s vydáním vysvěd
čení vyučného nese učedník.

Otázka zemědělská. (Úvaha o zachování
stava rolnického. Podává Rudolf Vrba). Sociolog
Rudolf Vrba znám jest české veřejnosti již po
několik let a jeho četné spisy z národobo
spodářského a socialního jsou hojně čítány. R.

rba vzbudil pozornost ch krubů již r.1889
svým spisem „O zacho stavu rolnického“,
který byl v krátké době rozebrán. Odhodlal se
tedy spisovatel ku sepsání nového díla o rol
nické otázce, kterou probírá ještě mnohem důklad=
něji, neš v prvém svém spise. Obsahuje „Otáska

zemědělská“ články: I. O příčinách úpadku
stavu rolnického.— II. Obilní komory světové.—
1. Domoviny v severní Americe. — 2 V
obilí se severních států amerických. — 8
máři v severní Americe. — 4.
mory světové. —- Rumunsko a Rusko. NL.
Naše obchodní a celní politika. — 1. Obchodní
smlouvy z roku 1892. — 2. Naše dopravní poli
tika. Náš poměr k Uhrám. — 3. Statistický do

datek. (Přehled obilní pleý — 4 nženízemědělství. (Exnkuční prodeje.) — IV. Selský
stav vo středověku. — 1. Rozdělenífmajetka
semkového v dobách nejstarších. — 3. Zeměděl
ský život ve středověku. — 3. Obnova práva
římského. — 4. Osvobození stavu selského s no
volnictví. — ©. Šlechta a selský stav. V. Daň
pozemková. — 1. Břemena majetku nemovitého
a movitého. — Stapňová osobní daň. — VI. O
právu dědickém. — 1. Zhoubný vliv moderního
římeko-liberálního zákonodárství na selský stav.
— Volná děliteln“st a nedílnost majetku pozem
kováho. — 4. Duchodové statky. — VIL Úvěr
a organisace rolnictva. — Vyvazení hypotečních
dluhů. — 3. Osobní úvěr rolnictva. vky.

—8. Organisacerolnietra.—VIII o ječítřeba k zachování stavu rolnického. — 1. Moderní
škola a rolniotvo. 2. Pojištění rolnictva ve
stáří. — 3. Domovské právo. — 8. Rolnictvo a

náboženství. — 0. Veřejný tiskůk zájmům rolnietva. — 6. Svěcení neděle na vě. — 7

ieodinovébary. — 8. Miitariem. — 9. Kolamor. — 10. Základem hospodářstvíje

Frost — P a aké uajopro,— 1 Bol.ctvo a ov. Spisem s posloužil

ná Vrba v přední řadě Polalctvu macu, ne€ vzbudí jistě spis jeho i v širších krazích zá
Jem pro těžce zkoušené rolaictvo, o které dosud
málo pečují povolané kraby jen s toho důvodu,
že rolnictvo nejsouc organisováno, nemůže tou
měrou upozorňovati na své potřeby, jako činí na
př. tovární dělnictvo. Zavděčil se alo též p. spi
sovatel svou „Otáskou zemědělskou“ přátel
rolnictva z kruhů nerolnických, neboť poučí se
každýve spisetomtosnadnoapřehledněootásce,
která týká se jádra společnosti a tím i celé

společnosti. Spisek přisvě objemnosti jest poměrně levný (1 al. 20 kr.). Objednati Ise v každém
kněbkupectví, ale nejlépe přímo a spisovatele (Prů

ponleo 1 | ). Přejeme kulzetéto hojného ros

ar
obilní ko

Tržní zprávy.
V Aradeci Králové, dne 18. ledaa 1806. 1. hl.

pěeníce al. 5.78 až 6.10, žito s). 9.40 až 5.90, ješmem
al 4.20 až 4.75. oves sl. 2.60 až 2.76, proso z] 4. —
až 5. —., vikov sl. 4.80 aš 6.—,hrách sl. 7.— aš 8.—,
čočka si 7.50 až 9.50, jahly si 8.50 až —.—, krap zl.
8,— až 21.—, brambor sl. 1.60 až 1.60, oeme sl 0.00
100 kg. slámy dlouhé sl. 0.00, slámy krátké al. 0.00
1 bg. másla zi. 1.— aš 1.10.

Z Kutné Hory, dne 17. Jedna 1696 1 hoktolitr
půenice si 00.— aš 00.— žita al. 09).— až 00.00 ječ=
mene zl. 419 aš 00.—, ovsa sl 3,71 až00. —, brambor
al. 1.50, 1 kg. másle al. 1.04, 100 kg. soma al. 3.60,
témy sl. 1.86.

V Poděbradech, dne 15. ledna Hektolilr
al 5.60, sž 6.85, žita sl 6.Pó až 5.—, jedmen

sl. 4.50 aš 4.76, oves ul. 2.00až 8.10, brachu aj. 9.—
eš 10.—, došky sl. 14.— až 16.—, víkve sl 676 ná
0.88, brambory sl. 1,40 až 1.60 1 kg. másla al. 1.00.

V Nymburce, dne 16. Jedna Hoktol.pěen'ceal.
8.36 aš 6.45 Zita zi. 5.00 až 0.806, ječmene sl. 5.40 až
5.70,ječmeneal. 4.50až sl. 5.10.1bokt. ovmsl. 2.80
aš sl. 8-—,1bekt, bramborů zl. 0—aš sl.0-—.1 bokt.
došky al. 0.—.

Novém Dydšovů dme 18. lodns. Půmdso al.
sl. 6.06 — ita sl. 0.80. —Jolmen 4-20. — Ova
8.40 —Brambery bl. el. 190. Sens me. 4.60.



ANY, UREREK,
umělecko-průmyslový

© závod řezbářský,
pro kostelní práce odborně zřízenýo a

v Litomysli,
odporučuje se velod. duchovenstvu a sl.

petrenátním úřadům ku zhotovení veerého kostelního nábytku jako: oltářů,
kazatelen, křtitelen,"zpovědnic, soch a j«

- jež dle vlastních plánů neb udaných
provádí v každém slohu přesně a se vší
pletou. — Cesty v přičině vyměření
míst:, jsou-Ji nutné, konám zdarme.

V závodě provedeny běbem
sledních 4 roků mimo jiné větší řezbář
ské práce, následující chvalně uznané

práce kostelní: Oltář sv. Aloisia v děenském kostele v Litomyšli, hlasní
oltář ve farmím kostele ve Střenici, ol
táře sv. Jana Nep. a P. Marie Lourdské
v Morašicích, hlavní oltéř ve Svr. Kate
řině u Poličky, hlavní oltář v Horním
Újezdě, a oltáře ve fil. kostele ve Ště
pánově u Skuče, kazatelna ve fl. ko
stele v Perálci u Richmburku, lavice
v kostele v Pusté Kamen.ci, zpovědnice
v děkanském kostele v Litomyšli, hlavní
oltář v žostele „na Špitálkus v Lito
myšli.

F.ozeřiš1893.Stříb.medaile,Litomyšl1894.ZLmedaile.
"OpTOPOMSILIEZOETTXFUINOG"OJTUPOMFISTE"TEST

Četná odporučení. *K)
ehce rychle slovem ( obrasem zvěděti různé zprávy
s celého světa a so výborně baviti, nechť odebírá
levný lidový časopis

Pražský ,
1llustrovany

Kurýr,
jediný český obrázkový demník politický.

Týž přináší každodenně vedle vyobrazení
událostí časových, podobizen, obrázků humoristi
ckých a všelikých jiných, všecky politické a různé
jiné zprávy, telegramy, články, referáty a hojnost
čtení zábavného, poučného a humor., rebusy atd.,

Jakož i dva romáoy od nejpřednějších Dpisovatelů.Předplatné obnáší v Rakousko- Uherskupo
Štou měsíčně 1 si 20kr., čtvrtletně 3 si. 60 kr.—
Jednotlivá čísla prodávajíse na venkově ve fli
álkách v dny všední a sváteční po 4 žr., v neděli
po6 kr. — Nověpřistupujícíodběrateléobdrší

"počátky obou vychásejících románů sa přiměřenýE000“
Do Hradce Král a okolí!

Nížepsaný dovolaje si P. T.
obecenstvu ve známost uvésti,
že otevřel

dílnu pro umělé,
strojní a stavební

sdmečníctví
v Úzké ulici č. 209.

Na základě nabytých zku
šeností v cizině, nabízím služb
své ka provádění veškerýc
prací jak umělých, jako lustry,
náhrobní mřížesvětlíky, lampy

-atd., tak i všeho druhu staveb
ního a strojního zámečnictví,

Snahou mojí bude P. T.
obecenstvo co nejrychleji a nej
solidněji obsloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradel Králové.

Genníkyavýkresyna požádázíse zarýlají.
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píce kostelní,
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i.
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej-
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 160g
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Umělecký

závod
malbu

na skle

L LNU
Brno.

Specialní závod
pro malba okez

chrámových.
Sedmkrát prvními
cenamí vyznam.

Vzorníky k na
hlednutí franke.

Ceny mírné.

tráta vlasů

a tvoření lupů
ae pod zárukou jedině jimě

zamezí

CBINOGENEN

J. Beyšovce v Jičíně
Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukásce 3 zl.
Sklady v lepších materislních obchodecha holičských

závodech.

řv.K ODER
ý

optik

V HradciKrálováav Trunorédoposučuje svůj hojně zásobený sklad

pravého'optického a mechanického zboží
a dobře broušenými skly
křilťlovými a sice:
rohové, ocelové, etříbrné,
niklové a zlaté. Jemné ds

ce rohové, ocelové,(Fstříbrné, niklové, zlaté a M
želvové.Lorgnoty ei
všech tvarech.

ochranné brejle s ic
dými « mo-lrými skly pro

abé oči. Dále v bohatém
výběrukukátka diva

Sokl tubusy, dalekobledy skla námořnické, loupy, drob
nobledy td. — Věcho druhu teplem :
rtuťové a kovové flake (aneroidy|. Věcho
drubuváhy na tekutiny, váhy stavitel
ské, slorooskopy, kouze ovttilny,camera

SaF Fotografickéaparáty. -ag
Velký výběr nejl. náčiní rýsovacích.
Všecky v obor ten spadající eprávky se při

jímají a rychle vyřizují.„k

K PROMEMORIA.$
—Velodůstojnému : |

duchovenstvu!
W zdávaje dik za vzácnoupříseň, již

jsem si úsilovnou snahou svou: vyrobiti
mdodávati pre chrámy Páně sví
tive mojvýbormější v kruzích veledů
stojného duchovenstva získal, vyslovoji uoli
vou prosbu, aby mi tato přízeň 1 na dále

sachovánabyla. itěaíústavují naproti tomu uj še ob
aloužím ctěné své příznivce takovým způso

bem,ji to nikdojiný nedovede.atříť voskářský návod můj
nepopíratelně mezi mojpřednějšítoho drahu v Rakousku, mejempro
své vzorné zařízení alo i nedestí
čitelný svůj výkom. —

úvaje ve svém závodě toliko
pomocníků nejosvědčenějších, používaje su
rovin nejlepších a přiblíšeje osobně ku všem
výkonům, aby s největší pečlivostí vykonány
byly, dociluji výrobek, jejš žádný jiný ne
předčí a jenž došel přečetných uznání avy
znamenání v tu- i cizozemsku, z nichž uvá

dímČestný 4 jen tyto: vní,cstný diplem výsta nejvyšší
vyznamenánív mém ož na zemské jubi
lejní výstavě r. 1891.;

ulatou moedalií wskorunou a
6 čestným diplomem od krále Loopelda II.
na výstavě v Bruselu;

zlatý kříž záslužný s čestnýmdi
plomem mezinárodním va výstavě novinek a
vynálezů v Benátkách;

zlaton meodalil s koranou a
čestný diplom Severočeské jednoty na vý

dal non jsrátní mea opět nejvyšší to vyumname
nání v oboruméma Čestný di
plom ma národopisné výstavěče
skeslovanské.

Po návětěvě pak J. Exc. b, mio. ob
chodu ze uebeme, jímě mi bylo
vyslovenovelice valné uznácí, udělen
m! byl titul c. a k. dvorního deda
vatele.

Hrd na tato amenání, jakož i na
bezčetná uznání, jichž se mi veledůstojným
duchovenstvem, veledůstojnými farními a
slavnými patronátními úřady dostalo, me
pokládám uza mutne jarmarečně
vykládati své nbeží « přestávámna tom,

uvéstivJekostí žev me dodávám v osti mejvýtečnější a v ce
nách nejmiračjších:

voskové a polovoskové,

hladké i bohatě bousirované;

všeho druhu
pap"pro potřebukostelní ji
Svlce luxusní nejskrostnějšíchdrubů;
svíce ronalesanění a barokové
jalož owice stearinové a para

fínové.
Prose vřele, aby služeb mých hojně

gžíráno bylo, trrám v blaboké úetě a odan

Fr. Sezemský,
o. a k dvorní dodavatel,

majitel c. k. výsadní první českétovárny na
voskové výrobky, vosky početní a smolné

pochodně,
továrny na svíce stearinové, parafín. a eklepní

v Mladé Boleslavi.



Vyrovnání.. |do : Re

Nové česko-německé, o němě
is strany bášilo se mnoho
anhůjání českého aněmu, řozpiyanlo se dříve
nei: pověstná mlha chlomská. Ale zato: dnes
uf černé .chmazy vystapují nás na obsoru

! i rakousko-uherského. Ve vládních
kfuzích jiš se pracuje plnou paroá. V-neděli
odjeli do Pešti min Goluchowaki, Badeni,

a Glanz se svými referenty, aby po
kračovali v započatém vyjednár Jak ož-u
zeleného stolu to bývá, je prý nynější vládní
jednání dosti hladké a zvláště prý se oba níí
mistřiúnancí velice sblížili, pok jedná o
bankovní otázku. Až vrátí se naši ministři
s Pešti, sejde 6e veVídníministerskárada
k další poradě.

Zkrátkaa dobře,dosavadní

rovnání mejeoůPro násnijak pál . Nejenže dualistická formastátní, proti níždomá
háme se zřízení federalistického, má býti ještě

pastLonaArogphlrě Opodářeký mohluherskéy poměr bos ý mohl by se
pro nás epíše zkoršiti než-li slepěžti. Proto je
zcela na čase, aby nejen povolaní a vyvolení
zástupoové českého národa věnovali této důle

žité otázce veškerou pasoenost, nýbrži všecka
naje veřejnesý sledo ji e plným pochopem. .

+

vy ovy

je 3 = "a <

Uhry bodna sroliti ka svýšení přísně: se, že
hodlají ovolitika zvýšení vku naspolečné záležitosti,ale to se jen povídá, zá

vasek to žádný není; jen možno jest, že Uhry
rozhlašují tak zúmyslně, aby tím spíše naklo
nily k povolnosti v jiných otázkách vládu cis
lajtanskou, kteráž doufalaby tak, že změnoa
kvoty ústupky její v jiných směrech učíněné
budouvyváženy.Alemůžesestáti, žeaž vláda
vídeňská ústepky ty vládě uherské učiní a až
bude pozdě již od nich astupovati -kvotová—m —— te

UILLETON.
Masopust v Kocourkově.

: Napsal Někdo.

, Doba plesů je pořád ještě v plném proudu.
- Na. ulicích (čí a řinčí kočár za kočárem se

samým zvacím výborem; tu jeden v černém fraku,
v bílých rukavičkách, tam zas dva mládenci za
mrazu 15 stupňů vykračují ai furiantsky v čama

movaní veteráni, sřísenci dráhy, tu zase »šorf
šicis, zde čeští, onde němečtí poddůstojníci, tam
hassči, sklepaíci, spolek darmošlapů, rejpalů, mr
tafů atd. atd. — eni člověk neví, jak se všecky
ty spolky jmenají akodilejich tu je. Výbořfnes
stačí zi podávat dvéře, něhde sejde se jich do
konce celá kupa, každý s náručí pozvánek, na

nichž ústěnoJe tučně 2—3 K vstupné a.sjenpro zvané«, aby to více táhlo, druhý pak jemné
strká šťastnému, pozváním poctěnému smotdlniku
až pod nos presenční listinu. Nedivte se| Je ma
sopusta snímnezbytnádobaplesůaty jsou
ne takovém mésté jeko náš Kocourkov věcí nej

Vadí m již moeprvalýc gp se všechennáš život., 0 jiš že uspořádají nám ples
také policajti, aby nebyli s jiných. . P

„A preto jen tansujmevesele,bezstarosti—
masopustje jednouza rok...

Co těšení,. příprav tpeletních a peakvzpo
mlock nazažitou sábavru má každá spanilá hla
vínka| Mladost, radost. Hůře ale je s tatínkem
v takovémto čase, je-li tak šťastným, že má ně
kolik dcer. Tu pak nestačí jen otevírat tobolku a
zppravovat účty za drahé toalety, ješ obyčejně se
druhého dne odhodí, jako papírové botky, jež
prasknou sa jeden večer. Prosím Vás, co by tomu
řekl také svět, aby některá z tanečnic objevila se
třeba na dvou jen plesích v téže tosletěj Ne, to
být nesmí, to by raději se neviděla! A tak ne

tace uberského parlamentu prostě pro
3 o: jest nám po pověstech,jimž.jste

věřili? Co jest nám po tom, 00 Bánffy slibo
val? My rozhodujeme o kvotě samostatně a
trváme při pom starém: sedmdesát ku
třiceti|“ A ta bude nebezpečí, že při houžev
natosti uherské deputace rakouská. deputace
kvotová na konec povolí, aniž by vláda ra
kouská zvýšené nároky Uhrů v jiných směrech
byla dovedla odmítnoati. Dle našeho soudu
otáska kvotová Mesmí býti rozhodnuta bez
souvislosti s jinýmiotázkami, to ješt, stamou-li
se ústupky Uhrůmv jiných směrech, še tito
a vláda jich musí zavárati se k povolnosti
v otásce kvotové. Není pravda, že by ros
hodnotí o kvotě bylo ponecháno tak zcela na
dobro jen výhradně kvotové deputaci, jak sly
šeli jeme tvrditi z úst národoh řův a
rolnikův německých i českých a posledně ina
sněmu českém! Pravda jest, že kornna schvá
lením dotyčného návrhu uherského, kterýž pak
volky nevolky přijat byl (v roku 1867) iústa
vou rakogskou, přiznala právo k jednání o kvotě
kvotovým deputacím, voleným « rakouského

de
h

tení připouští, že díti se má tak sa obou vlád.
Popírá těmto' pouse právo k iniciativě a po
nechává tak kvotovým deputacím právo inicia
tivní v otáskách rozpočtových, jehož ústavy
jiných státáv gástapcům lidu sotva kde při

vdo dns To vše ale v thoorit. V praxi měla cev

také skutečný vývoj věcí v minulostí sledovati.
A tu zjistili by, že jedině v r. 1887 deputace
kvotovébez formálního zakročení vlád dohodly
se samy mezi sebou po nějakých rospacích a
ovšem dle přání Uhrů.. Avšak jak v r. 1867
tak i r. 1877ujaly se vlády iniciativyv otázce
kvotové: v rooe prvémuzavřely, když i depu
tace nemohlyse dohodnoutio věci té, sbodnutí
mesi sebou, jemaž bylo pak zjednáno v depa
tacích i v parlamentech schválení, r. 1877pak

zbývá tarínkovi, chce-li míti pokoj, jen hezky
klopit a pak v zábavé se zato sám nudit. Věak
ani taneční.i nejsou v takovéto saisoně bez ne
smalých starosti. Toaleta jejich sice nepodlchá tak
améném, ale přece; vstupné, pivo, garderoba atd.
Stojí také prachy a každý neví tak šťastným, aby
jeho tatínek byl bobáčem anebo zas na jakové

"hlouposti uhodil se přes kapsu. A tak často ta
kový ubožák, chce-li, aby se slušné representoval
před svým pokladem v plese, nemůže několiknocípředtímusnoutsterostí,jakau kohose
bnet potřebné drobné. .

Věskvšeckytytosterostia trampotytatínků,
dcerušek a mlsdých pánů s plány milionáře « pro
středky chudasa jsou ničím proti svízelům redak
tora v takovéto saisoné v některém
s vemkovských měst, jsko je Kocoerkov. Naší
zábavní a svací výboři na. venkové nenaučil: sc
jesté tolika moresům, aby je jen s daleka nepadlo,
že mají redaktorovi při svení mistg strkání pre
venčné Řstiey a cpení mutužky do ruky, aby
něceupasl atof aerosumí, hned složil, přinésti

| volaoo vstepesku. Ale kde pak, to je sni nena“
1 Dle jejich mínění má'být redaktor rád,

aby po zaplacení vstupného
zábavé sám.se nadil a pak
ale pestrým a dloubým L

aa plese viděl aneviděl. Aběda
mu, kdyby pak zapoměl někoho jmenovat, někoho
méné vychválil než-li druhého nebo udělal referát
krátký. To by to pak chyt! Ze by snad směl býti
tak drzým, aby vytkl nějakou nepřístojaost v de
korování, v toaleté nebo v chorání se některého
galentního memotory, na to si nesmí sni z daleka
pomyslit. S vybíráním příspěvků na některý z dob
rých a nejlepších účelů je tomu zrotna tak.
Buďte jisti, že nepfijdou-li se seznamem a nota
ženou hrstí k redaktorovi bned v přední řadě, že
Jistě naň nezapomenou. Redaktor na veokově, ač
Postavení jeho nebývá vždy nejskvělejší, musí
všecko podporovat, na vše přispívat, je povinen

-m

předstoupily už od.počátku před deputace
s určitým nárrhým.a když ty nemobly se:
dohodnouti, před pdřlamenty s určitou před-*
lohou zákona 0 kvotě. — A tak není pravdou,.
že by tu vláda cislajtůrská měle při jednání:
o.kvotě ruce svázané s ohledem na dotyčný!
článek smluv rakousko-uherských, naopak vi
díme dle těchto zkušeností z minulosti, že může:
své ústupky Uhrům v jiných směrech něřniti
docela dobře závislými a zřejmě i výslovně
závislými od povolnosti Uhrů v otázce kvotové.'
To závisíjen od její opravdovosti,od její
dobré vůle! '

Ale kdyžby naše vláda neodhodlala se
krozhodnému kroku na zlepšení našeho poměru
k Uhrám, snad by kvotová depatace rakooská
mohla vymoci na drahé polovici zvýšení
kvoty. Snad. Ale zvýšení kvoty samo o sobě
nebylo by pro nás valným ziskem, kdyby
jinak poskytly se Uhrám vážné ústapky,

Kdyby celek vyrovnání dopadl pro nás nepříznivě. Je proto žádoucno, abychom nesedali
Jen na koníčka kvoty, o níž se dosud u nás
nejvíce mluvívalo, je třeba, abychom ©si
nestěšovali jen, že my platíme 70 a Ulry
pouze 30 procent na společné záležitosti, nýbrž

nutno je tlumočiti patřičně „všeckynaše hmotnépožadavky týkající se celého vyrovnání, O toln
pojednámte ve článcích dalších. - „be

«—-k.Z Berlína, dne 4 an0ra.
(Pův. dopis.)

Nyní teprv lze přehlednostivšechny ty slav
ností pořádanéna oslavu založení německé říše.
Kdežto předešlého roku pořádaly jednotlivé pluky
vcjenské slavnosti za příčinou dobytých vítězství
před dvaceti pěti lety.ve Francii, oslavuje se nyní
založení německé říše. V Berlíné účastnil se císař
a celý dvůr buď osobně jakož i knížata namecká==—==
ukázat své vlastenectví. Upozorňuje-li v novinách

em na sofrku „nějskou nebo na ples atd. a
nabádá k hojné návštěvě nebo podpoře toho a
onoho podniku a tím přispěje vlastně více než
kdokoli jiný, toho nikdo nedbá, k tomu prý jsou
noviny tady. Nedávno zval u nás jistý spolek na
ples a jak se rozumí, v první řadě byl, na koho
nezepomněli — redaktor. Ač věděli, že je za
několik doí prvního, což mívá často veliký vliv
na prázdnotu v:kapsexi :redaktera,- přece strkali
mu hned: presenční:listinu. Ale chudák mél už
všeho dřívějšího zvaní po krk a proto nezvaným
hostem dal jen slib, že na ples přijde; rozumí
se, še si ani pak nevzpoměl, co byl slíbil, a na
ples nepřišel. Za několik dol sešel se náhodou
s dotyčným výborem, jehož prvním bylo, milého
redaktora notně vyprati, jak mohl se opoížit a
nepřijít do plesu. Když tento se jskž takž začal
vymlouvat, vysvětil mu pěkné srozumitelné náš.

„p. výbor, že nejednalose jim snad o osobu redak
tora, aby skvěla se svou přítomností na plese,
ale — o tu'zlatku vstupného. Podobné případy
nejsou ojedinělé. Jsou ovšem tu a tam čestné
výjimky, ale těch je po skrovnu; u nás.v Kocour
kově alespoň spočítal by je človék na malíku...

Tuk, tuk, tuk“
»Dále le :
»Má úcte, má poklona, uctivý sl.žebník.«
U topstaké do-:plesu? To jsou přece.«.
»Máme thu čest, phozvati vašnost. phane

redaktor... - . "
Dále jsem neslyšel — s»našinečtí« zváči letěli

ze dveří.
Vidíte, ani bych si byl na naše zlaté »na

šince«, jak u Vás je jmenujete, skoro nevzpomněl,
ale nemělo se tak stát; přišli se přihlásit sami.
Podle toho, že pořádají u nás svůi samostarny
ples, můžete soudit, že jich je tu jako much a
pyjí nám krey o sto šest. Však si o nich někdy
pohovoříme (aké,



meb svými zástupci. Dlužno uznati, že se celkom

seudály žádné provokaceErenole, aeporašnjí Hsápadní oomsodé již konání sámo S58
rovokaci. Některé listy, zvláště katolické v Ji
německu bez obalu přiznávají, že se y

v říši nezlepůily, v národohospodářském směru
pak zhoršily. Snad tato domácí tíseň súžila alav
nostním řečníkům hrdla a zabránila tak machó
Francii urážející slovo. Jinak chválí ai listy, že
počet obyvatelstva v Německa vzrostl v posledním
čtvrtstoletí úžasně, kdešto Franele zůstává v tom
ohledu pozadu. Rovněž poukazuje se s chloubou ne
německé vojsko, jež nymí vycvičeno dle jednoho
epolečného reglementu a pod jodaím velením
z příští války opět vítězně domů se vrátí. Jsou
to ovšem jen blasy prorokujících listů německý
avšak pravda-li, že francouzské důstojniotvo 1
mužstvo odáno jest ve velké míře hýřivosti a ji
ným vojenskou kázeň rušícím neřestem, pak noní
možnosť vyloučena, že německá kázeň připraví
francouzské geniálnosti nové porážky.

Před učkolika dny vydalo ministerstvo vo
jenství v Bavorsku nový úkaz týkající se neděl
ního klidu v kasárnách a návštěvy služeb Božích
u vojska. Dle toho zapovídá se co nejpřísněji kaš
dá práca nedělní klid rušící jakož i exocírka na
chodbách a drorech kasárních. K čistění zbrojea
kasáren má mužstvo všech zbraní v sobotu ojpo
ledne prázdno. Služba v kanoelářích a visitace
koní jest rovněž v nedéli zapovězens. V době
manevrů má toto nařízení též platnost. Služeb
Božích účastniti se musí každý vojís, jen ma
zvláštní prosbu může býti povinnosti té sproštěn.
V garnisonách s malými kostely střídá se mužstro,
Kautiny v kasárnách jsou zavřeny, pokad trvají
služby Boží. Jak viděti, záloží vojenskému mini
sterstvu nejen ma „parádě“ nýbrž i ua udržení
víry v řadách mužetva. Podotýkám, že ministr
vojenství nevydal uvedené nařízení z vlastní ini
ciativy, nýbrž jen následkem tlaku katolických
poslanců, zvlášté dra Schaodlera, avšak vydal je
přece a — dobře učinil.

V krazích vědeckých obrátil na uebe pozor
nost wůrzburský professor Ronttgen. Vynalezl to
tiá nové světlo, jehož paprsky 80 neodrážejí a
nelomí, nýbrž pronikají hmotu, na niž dopadly,
přímočárně, olovo, platinu a některé jiné zvláště
husté bmoty vyjímaje. Pokusy, jež Ronttgen a po
něm jiní provedli, vydařily se velmi dobře. Zdali
nový vynález bude míti vážné následky pro věda
lékařskou, jak mnozí doufají, ukáže teprv bu
donenost. Vynálezem svým dal Róattgen „neo
mylné“ vědě notný políček. Dosad platné zákony
o lomu a odrazu paprsků nutno bude opraviti a
rozšířiti. Bůh ví, kolik tajemství dříme v lůně pří
rody, jež nejdou cestou sákonů, jež vyměřili jim
krátbýzrací představitelé „neomylné“ vědy. Není
břitší satiry než te, kterou si vědci sami při
pravují.

Co týden dal.
Český suěm má ještě projednati zemský

rozpočet a předlohu o místních drahách; návrh
státoprávní adresy bude bezpochyby projednán
pouze v subkomitétu Ve echůci ze dne 31. ledna
mimo jiné odůvodňoval dr. Vašatý svůj návrh na
zrušení nařízení miaoistra spravedlnosti ze dne

Kronika P. Jonaanesa Františka Pre
cházky, prvního kaplana (expesity)

v Mlázovicích.
Sděluje Boh. Hakl.

(Pokračování )

Zatím ale 1a rynku z kusů, s hmoždířů,
hluk vydán byl, jak od pěších, tak od jizdných
vojáků hlačně se střílelo. Po vykonaném „Te Deum
laudamus“ opět modlitbu říkal J. M. pan arohi
diaconus a po jejím vyříkání Jeho Milost Biskup
ská na trůn zase ae posadila a tu na trůnu sedí
címu, nejprve J. M. páni kanovníci 8 nakloněním
kolenou ruku líbali, po nich pp vikariusové, dě
kanové, faráři a jiné dachovenstvo, jakožto Otei
svému poklona učinili, otoovskou raku líbajíce.

Po učiněné poklouě od celéhu duchovenstva
sám o Duchu svatém modlitbu říkal, Jeho Milost
nejdůstojnější pan biskup. Aby ale první potěšení
duchovní svým ovčičkám učinil: Jeho svatost pa

žská jemu takové odpustky uděliti ráčila, aby
atdý, kdo při první mši svaté zpívané přítomen

bude a ji s pobožností slyšeti (bade): plnom »oných
odpustkův dosáhl, a tak všecky své ovčičky,
které přítomny byly a apobožností první měi av.
slyšely, plnomocaých odpustkův ončastoy učinil.

. Po vykomané měi svaté oa svůj trůn se na
vrátil, a oděvu biskupského avlečen (jest); pu
snodlitbě po mši učiněné a vykonané, do residenci
své v předešlém pořádku duchovenstva a jiných
rozličných pánův se navrátil. Tu teprv následo
valo občerstvení a hlučná traktací, při které první
den byly toliko excellencí tři, vysoce urozených
devatenáct, od stavu rytířského dvamácí, celá ka
pitola spolu spanem parkmistrem, a s pansm primasem9, v sumě43osoby.—Ostatníale du
chovní osoby, aby pohodlněji užívati mohly občer
strení, u sv. Jana vbiskupském <Semisariam,
hlučně traktirorány byly.

mu království českého prodlouženo až do 14.t. m.
Ve ochází sněmu moravského odůvoděoval

dr. Otakar baron Pražák návrh na zřízení okres
ních zastupitelstev. Návrh tento býval až dosnd
u německé většiny a limíne zamítnut; letos jej
přikázala aspoň výboru. Návrh dr. Stránského ma
pořízení dvojjazyčaých nárožaích tabulek v Brně
odkázán odboru pro obecné záležitosti. Konečně
přijat návrh, aby vláda postarala se o zavedení
příslušných opatření, na základě jichž spelčování
v £ zv. kartely podléhala by dozorustátu neb zemí
a kartely obyvatelstva škodlivé aby byly zakázány.

Sněm slezský měl dne 1. t.m. schůzi nad
míru bouřlivou. hejtman br. Larisch ne
dovolil totiž, aby český odstavec řeší posl. Hra
béhbopojat byl do sněmovního protokolu a dovoláva!se vtépříčiněusnesenísněmuzedne14.
září 1871, dle něhož smí poslanec mluviti ně
mecky, česky nebo polsky,
přijdou toliko řeči německé. ké a polské řeči
musí si každý sám do němčiny přeložiti a potom
teprve přijdou do protokolu. Posl. Hrabý prote
stoval proti tomu co nejrázněji a když jali se
zoámí křiklouvi blučeti, zvolal mocným hlasem:
„Nezmýlítemne! Mymámealespoňtolik oti vtěle
jsko vy, ale daleko poctivější právní vědomí nežli
vy. Nestrpíme, aby v této zemi, krví našich předků

slavně vloníé a české, posvátné koruně přirtélené,s yzacházelosejakos rájoutkreckou.
Uzoávám že máto turecké, ale my se
vám nepodvolíme. Vaše násilniotví sílu a moc na
Šeho národa nepodlomí. Jeho Exc. pana semského
hejtmana žádám, aby jednal dle práva a ne dle
usnesení protizákonných. Zároveň se dovolávám
zakročení zástupce vlády, pana zemského presi-|
deata. Isterský sněm opovážil se vyloučit jasyk
chorvatský ze sněmu a vláda usnesení to zrušila.
Daufáme, že vléda nám popřeje téže ochrany,

jaké popřála Slovanům istorským!“ Zemský president hr.Coudenhove, jenž bude českým místodr
žitelem, mlóel. Haasorci blomozili dál a jednání
zemského hejtmana ne konce všemi německými
hlasy sobváleno.

Sném baličský přijelresoluci, aby vláda při
jednání s Uhry směnila statot rakousko-uherské
banky tak, aby vlastní účel banky, udržování

pravidelného oběhu peněr a usnadnění úvěrníchpoměrů jasně byl vytkmut; dále aby Haliči vyhra
zeno bylo místo v jenerální radě k tomucíli, aby
mohla svému vlivu a svým potřebám zjednávati
tam platnost, aby jmenovitě tu mohla pečovat o
úvěr hospodářský, počet filiálek rozmnožit a míti
na jmenován: Censorů vliv. Tušíme, že by se od
poručovalo, aby tento požadavek sněme hatič
ského přijal za svůj také sněm náš.

Drahý den, totiž v pondělí, při biskapeké

tovaryštvo Ježíšovo učivilo komedii. — Dne -8.
mim» některé officíry vojenské byli J. M. páni
kanovníci a stavové rozliční; a tóhož dae též pru
všecko vojsko Jeho milost Biskupská uděliti ráčila
mimo skvostné pokrmy též drahé nápoje; vína
rozličná; uherské, české a rakouské, které sice
některé tak zdělalo, že samých sebe zaáti neuměli
a pro tu noznalosť, vedle vojenského zpisobu,
mezi sebou rozličné šarvátky, hádky a pranice
drželi (tak). Těch ale sprostých iofficírských osob
bylo v počtu 542.

Toho roku veliká vojna jak ve Vlaších, tak
v Říši (semi německé) dršána byla; nebo mnoho
klášterů, jak feholníků (mužů), tak pamea ob
zvláště ve Vlaších zplandrováno bylo a co více,
jak někteří tomu chléjí, francousské vojsko tak
nešlechetné bylo, že 6 pannami Boha posvěcenými
hanebně obcovalo. Toho tedy roku, dno 23. Janii,
jmenovitě na vigilii av. Jana Křtitele, jeden fran=
cousský general, Bervicz, nazvaný v. Pbilippo
burg, v říši za avé dostal, když všotečně a opo
vážlivě, chtěje vy<kouňati ležení a obražení téhož
města Philippsburgu, v kterém vojsko maše císař
ské pevně zavřeno bylo, od jednoho našeho Pix
mistra (?) (Bilcbseameister) kunstovně sz kusu
střelen (byl); kule jemu hlavu urazila, což- mo
malou lítost veškeréma francouzskémuvojsku způ
sobilo. — Opomíjím jíné mnobé příběhy, které se
staly v tom roka 1794. strany vojay; toliko, abych
v paměťavedl, še v tom roce, vidíce v takovém

nobospočenství zemi českou, všude, všech ko
stelích ustanovené modlitby za pokoj nařízeny
byly, totiš: litanie o všech svatých, s požehnáním

ejsvětější Svátostí Oltářeí; při každé mši svaté
za pokoj modlitby přidány byly; nebo jistě tan

byl kdzby bylShea počsnatvívebkorá přispěl aa kdy svoa pomocí mepřis a
za druhé, kdyby napomocaa (nebyla býrala) svým

Kasómap o sedonnlsichrabrý obhájce právJidu slovinského P, Etneple
ler na- etinkoráníBlovhncůvodledu

vek jebo přimlouval 60 j celovský kmážep dr. Kaha. Alo zemskýpresideut míruse
dovolávajicího biskupa neslašně odbyl, takže n0
sbade Slovin nočžli omášeti ústrky 50 sírany
penajících N .
ském vváno28 utlačování slovinského úkol
ství. vinští poslaaci dovolávají vo aspoň sí

v Mariboru.
ve ocházi „Něsoníryaren prohlásil

meckého spolku“ v Brnč, fe strana německo-lí

oemélaakples vého“oltaveaíjakoae . Je

také přesvědčen,ževládě skutečně a vdově
leší na erdci zacborání německo liberální strany.
Každý rakouský státník musil by prý utrořiti ta
kovou stranu, kdyby ji jiš zde menalesi. Hrabě

Badeni jest prý proto opravda dobrým rakosskýmem.
Prino Fordinand -konelně ná

tlaku kabinetu Stojlora a volil dne 1. t m. kto
mu, aby následník trůou, prine Boris stal se pra
voslavným. Je to rozhodautí zajisté da'ekosáhblé,
ale vzejde-li z ného princi Kobarkovi prospéch
čili nic, jest ještě nejisto. Na Rest přijata ovšem
správa o tom s jistým dostiučiněníma také vládní
kruby osrédecké slibují si, že dojde nyní na zá
kladě této udalosti na dokonaný smír s Raskem,

ale co pakso samostatností arska? Toťzá
hada, na niž jistě odpovědětinemůže dues nikdo.

Váelicos.
Plnou parou ama všech otranéch pracuje

se v klerikélním táboře ve východních Čechách..
Touto hrotnou správou děsí své Čtenáře zase
jednou pokrokový list bydžovský a když ten to
tvrdí, musí to být pravda, neboť pokroková péra
nepíšou černým inkoustem tupení, ale namáčejí
se v čístočisté pravdě. Toho dokladem je nám
jit sám list bydáovský, jenš si vytrhl nékolik slov
z našeho článku +Uloba kněžstva v životě veřej
ném“, kde se mluvilo tét o potřebě soukromých,
přátelských rozmluv s lidem, o čemt uštěpačné
soudí: »To opatrnictví, tv soukromé rozmluvy
dokazují jen na novo, jak se zpátečnický klerika
lismus- musí bát světla bošího. Jinek sle takové
potajné, pokoutaí roshovory a opatrnické sbáně
ní se strany kněží bude pro muže pokrokové ne
klamoou známkou, že se rodí nové ohnisko kle
nikalismu, » bude pro ně zároveň znamením k
důraznému zakročení proti sasahám podobným,
jakož k poučení lidu, sby obráněn býti mohl
před záluaným přemlouváním agitátorů Bryny
chových“. To se povedlo, to je zase kousek po=
krokové pravdomluvnosti! Kdo nestranné sleduje
veřejný rach ve východaích -Čechéch, ví dobře,
že katolické hnutí projevuje se stále ve schůzích
úplně veřejných a jestliže my vedle toho přimlou=
vali jsme se za přátelské rozbovory soukromé,
tedy jsme tím nikterak nemínili takové tajné, po
koutní pikle, jaké jsou specialitou právě pánů po
krokářů. Strana mladočeská dobře ví, kdo jí pod
rýval půdu ukryt jeko krtek, téš u nás je známo,
kdo z úkrytu tajných, pokoutních schůzí na nás

———,———,—,———,—,—ěe

vojskem Carovna: snad by byla česká země zkázu
a záhubu trpéti musila.

V tom roce též veliká povodeň byla, jme
novitě před Božím Tělem, tak že pro velikou vodu
Jeho Milost Biskupská z Chrasti do Hradce na

slavnostBožíhoTěla dne 25. Junii přijet nemohla;tenkráte ta veliká povodeň velikých škod nadělala,
rybníky potrhala, sena pobrala.

Dne 25. Maji v Pánu usnul Jeho Mílost p.
Tobiáš Nešmon, Jeho Milosti Bickuiské Official a
Vicarius Generalis, spolu děkan elavnaé Kapituly
Hradecké, muž příkladného života. Za děkana ka
pitaly vyvolen byl Jebo Milost pan Křepický,
který sice brzo na to život svůj dokonal, totit,
dne 5. Novembris a na místo jeho za děkana vy
volen byl Jeho Milost pan Michael Sardagna a
za officlala Jeho Milosti pan Joannes Sar, bývalý
dříve děkan Chrasteský, potom kanovníkem učjnén
a za Jeho Milosti officiala potvrzen dne 5. Jalii
léta 1784.

Na kaoovnictví dosedl na místo Jebo Mi
losti pana Neimona Jeho Milost Václav Ja
novský od Jeho Milosti pana arcibiskupa na žá
dost a přímlovu Jeho Milosti pana biskupa Hra
deckého představený, nebo ze sestry Jebo Milosti

biskupa syn vlastní je. Na místo Jeho Mi
kosti pana Křepického dosedl a vyvolen tét za
měsíc Jeho arcibiskapskou Milestí p. t. pan Fiteche.

V tom roku dne 16. Jalii 1734 ze Somina
riam jsem se za kaplana do Hořic dostal na místo
panaPáteraWeatslaScharschona,kterýs Hořic
do Králového (sle) Hradce na kaplsaství se

Vtomroka smováteksv. Ducha Jeho Mi
lost Biskepská v pondělí 1400 lidí biřmovala.Vúterýmaobomvíce;Bebejakorámo,takod
poledneo velkýmusavenka svátostbiřmování
udělovala.

(Pokrašování.)



„

koná.
důlsjí, ať jen nejdříve sami vystupují veřejně

teprve mohou pátrati po třfece v oku od

padá

Kolíně dne 27. ledna schůzi, v níž se jednalo o
dku zemských voleb za skupinu kolloskou

a došlo k boutlivým výstupům. Kino jiné pro
hlásil proti dru. Kadlecoví stovitel Č. Křička:

jsme nevolili dr. Baxu, uvedli jsme důvody
ve schůzi Baxově, mimo to podotýkám, že nás

přelbal, když tvrdil, že on na Jičínsku nekandi
duje a v »Krakonoši“ den před tím vyzýval vo
biče ku své volbě, Scena, kterou vyvolal p. Baxa
v Sadské, kdyš p. Preininger ukázal mu +Krako
Bod=,nedáse popsati.PanBaxavrhlsenap.
Preiningra, vyrvel mu list a tshal se na řečništi
s p. Preiniopgrem a p. Floriánem, red. nymbur
ským o list. — ©Mezi touto řečí bylo slyšeti su
rové výkřiky. Dr. Štěppan lituje, že překročil práh
Sokolny a poněvadž v takovém ovzduší déle ne
může setrvati, odchází. Pan dr. Jelínek: Po všem
tomto oznamujeme naše vystoupení z klubu,
neboť výroků s nájezdů, kterých zde používáno
se strany vaší (Šílovy) proti nám, nemůžeme s
klidem poslouchati, ponměvadá nesnesete žádné
slušné odpovědi, činíce každou naši odpověď
svými výkřiky a lomozem nemožnou, přestávámeo
býti členy vaší společnosti, kde zavládl takový
ton, že my alušní občané nemůžeme déle zde
setrvati«. Na to odchází as 30 členů ze schůze,
po kterých výkřiky kalibru nejhrubšího jen jen
se sypaly. Tak za všeobecného vzrušení schůze
skončena!

Páté deváté. Měšťanskébesedav Preze
oslavila v těchto dne své So-leté trvání; založena
byla dne 31. ledna 1846. — Dle úředního vý
kasu o přistéhovalcích do Ameriky, přibylo r.
1895. z Čechdo Amsriky 2036 osob. — Dne
33. ledna zemřel nejstarší dramatický spisovatel a
herec Jos. Jiří Kolár.

Vyznamenání. Česká firma V. Hlaváček a
syn, sochařský a umělecko-průmyslový závod, c
k. výhr. priv, výroba mramorových praček vSera
konicích byla poslední dobou vyznamenána na
několika výstavách čestnými i, 8 sice na
Národopisné výstevě českoalovanské v Prase v od
dělení průmyslovém druhou cenou obchodní a
živnostenské komory, na bospodářských a průmy
slových výstavách v Uh. Brodé na Moravě stří
brnou medailií a ve Vys. Mýtě bronz. medailií
za ové sochařské a umělecko-průmyslové výrobky
a za osvědčené nezmarné patentoí mramorové
pračky vlastního vynálezu.

Zvěsti z východních Čech.
Stoupenci radikálně-pokrokového směru

čin: se v našem okolí jen což. Návštěvě pražských
poblarárů pokrokových budeme se těšiti snad už
každou neděli. Minuloa neděli, dne 2. t. m. byli
tu zas a rozhovořili se tak, že by málem byli
zmeskali večerní vlak ku Praze. Tentokráte zavítal
do Hradce Kr.sdrem AL.Rašínem také pověstný
občan Fárek. Na Pražském Předměstí v hotelu
Schloglové kogaly se při zavřených dveřích, u nichž
na vartěstálp.F., dvědůvěrnéschůze; do schůze
dopolední přišel pouze tucet, do odpolední přišly
čtyři tucty účastoíků. Dopoledne měla se konati
Ustavující schůze časopiseckého družstva, ale pro
slabé účastenství byla odložena na neděli, dne
23. t. m. Schůze odpolední trvala od 3. přes 6.
hodinu. Jednalo se hlavně o novém pokrokovém
časopise. Mluvčími byli dr. Rašín a Fárek; za
tečí padlo teké tu a tem slovo proti socialistům,
coš přítomným stoupencům sociální demokracie
bylo tak málo po chuti, žedo příští schůze chtějí
si pozvati z Prahy svého řečníka, aby zejmena
aru. Rašínovi ukázal, zač je toho loket. Jioak
nestalo se neštěstí žádné, ledaže vznikl malý spor
o tom, s jakou odešel z Kukleu jeden redaktor
»Práva lidu«. Nový pokrokový časopis má se
jmenovati +Posel z Polabí« a tisknouti se u J.
Paka v Kolíně. Veschůzi bylo na to upsáno néco
dalších příspěvků. se účastníci schůze dívali
také do křivého oblerikálního zrcadla«, o tom se
blíže bezmiňujeme, aby se neřeklo, že chceme
někoho udávat pro kolportét. Jak se proslýchá,
má býti na Pražském Předměstí také založen nový

spolek oNeruda«.
V upomínku na v Pánu zesnulého p.

. P. Červeného darovala firma P. T. pánů
ených do kathedrájního a děkanského chrámu

ev. Duchsk aakristii, dékanské duch. správy skvo
stné ahardioo. Jest to vzácný kus české prá

na více výstavách k. př. v Barceloné h
sláva českého jméns. Drubé akkardion u sakristie
nejd. kapitoly rovněž dar pánů Červených z dří
vějších let, při této příležitosti snova nesištně
upraveno. Zapist Pén Boh! :

města Hradce Královéne letošní
rok vydán byl právě v túsku a bude projednáván
se dnešoí schůzi obecního zastupitelstva. Prelmi
nární odbor echválil rozpočtové položky dle ná
vrhu městské rady a doporoučí je zastupitelstvu
ke schválení s těmito poznámkami: Doporučuje

množství spotřebované vody e zjištění vodoměrem;
sáhodno, aby smlouva o vání vody sdejšímu
právovárečnímu měšťanstvu vzhledem k rostoucí
spotřebě vody nově upravena byla. Záhodno, aby
byla mostní vába brzo postavena. osti
policejníchstrážníků budiž vyhověnozvýšením
drahotního příspěvku o 5 proc, tedy z 10 na 15
proc. Dříví pro právováreční měšťenstvonebudiž
dáno do roapočtu; navrhuje se, aby podána byla
žádost sa odročení vykonání rozhodnutí zemského
výboru, až rekurs proti němu aný od správ
ního soudního dvoru vyfízen bude. Celkový obrat
letošního rozpočtu obnáší 1,034.258 zl., příjmy
rozpočteny jsou úbrnem na 419.240 zl., výdaje
na 615.018 zl., jeví se tedy schodek 193.778
zl. Podle hospodářských oddílů vykazuje ae:
Jmění vlastní: 1. obecnídůchody 246.006zl.
příjmů, 286.383 zl. vydání, a. obecní plynárna
25.751 zl příjmů, 25.751 zl. vydání, 3. účet pev
nostní 116.367 zl. příjmů, 268.400 zl. vydání.
Jmění nadační: 1. Kostel sv. Ducha 3891 zl.
příjmů, 4018 zi. vydání, kostel sv. Pavla 3310 al.
přijmu, 1660 zl. vydání, kostel sv. Antonína 1507
sl., příjmu, 1164 zl. vydání, kostel sr. Jana 896
sl. příjmu, 428 al. vydání, kostel Narození Panny
Marie 367 zl. příjmu, 333 zl. vydání, kaple sv.
Klimenta 24 zl. příjmu, 24 zl. vydání, nadace
zbožné 237zl.. příjmu, 172 zi. vydání. 3. Choro
binec 4163 zl. příjmu, 3859 sl. vydání, nadace
dobročinné 3645 zl. příjmu, 1945 zl. vydání. 3.
Matice školská 5334 zl. příjmu, 13.334 zl. vydání,
nadace školské 1860 zL příjmu, 1669 zl. vydání.
4 Ústav chudých 5742 sl. příjmu, 6742 sl. vy
dání, nadace cbudioské 140 zl. příjmu, 139 al.
vydání.Rozpočetobecních důchodů vy
kazuje řádné výdaje celkem 138.001 zl., příjmů
100.616 zl., řádný schodek činí tedy 38.395 zl.
Výdaje mimořádné rozpočteny jsou na 147.372
sl., příjmy na 145 3go al., schodek mimořádný
obnáší tedy 1982 zl.,schodek úhrnný činí 40.377
zl., kdežto loni činil 38.435 zl. Na úbradu schodku
navrbuje se 10 procent přirážka obecní ke pří
mým daním, 3 procentní přirážka k nájemnému
a dar spořitelny z Čístého zisku za rok loňský
24.000 zl. Jak příjmy tak i výdaje značně vzrostly,
což je přirozeno při rozvoji mesta v posledních
dvou letech. Výdaje řádné zvýšily se zejména u
oddílů: školy, osvětlení a čištění města, obecní
policie, úroky a úmor obecního dluhu. Na obecní
policii rozpočtenoje celkem 7118 zl, proti
loňsku více o 835 sl., hlavně proto, že bade
třeba poříditi strážníkům nový úplný oltv, dále
rozmnoží se počet strážníků o dva, sa to však
ubude plat ponocných, kteří příště zastávání budou
policejnímistrážníky.Pevnostní rospočet
vykazuje sóhodek 153033 zl. Po oděčtení třetí
splátkyze vkladů původních 600.000 zl. jsoucího
k disposici u zemské banky vwobnosu 104.000
zůstává schodek 48.033 zl., který se uhradí po
kladní hotovostí za prodané pozemky. Jak známo,
vede se pevnostní účet zcela oddělené od účtu
duchodeoského proto, aby se v budoucnosti vidělo,
jského dosáhlo se vý lsdku koupí pevnostních ob
jektů a pozemků. Dluh obecní obnáší celkem
582.355 zl. 68 kr., na úroky a úmor rozpačteno
je 27.618 zl., dne 31. prosince 1896 zůstane dluh

485.60 zl. 61 krprávydiecésní. Vyznamenání jsou:
Pan An/. Dvořák, farář a vík. sekr. v Vebovidech,

jmenovánčestným děkanem, Pro Červ,administrator v Kaňkua p. Jan ba, kaplan
vNebovidech,obdrželifarní synodalie. Usta
noveni jsou: p. Jan Rofter,kaplanvLanové,
za faráře do Zlaté Olešnice, p. Jan Čapek, zám.
kapli. ve Smiřicích, za proz. katechetu na mějt.
škole /ams/š, p. Jos. Havla, kaplan Církvický,
za II. kaplana do Ceské Třebové, p. Stamisl. Červ,
admiaistrator na Kaňku, za kaplana do Církvice.
Zemřel: p. Franf. Horčič, far. D. Lukavícký na
odpoč. v Jaroměři, dne 3o. ledna b. r.

Z jednoty katolických tovaryšů. Poslední
představení «Jesliček“ opět svědčilo, že hra tato
vzbudila zájem v nejširších vrstvách obecenstva.
Odporučujeme teké bratrským spolkům tuto hru,

zen jest pěvecký odbor. Práce se studováním
spojená vynahradí se opěť úspěchem hmotným i
moralaim. Nyní věnována bude větší pozornost
vážné činnosti. Během měsíce února po všecky
neděle budou konány přednášky z různých oborů.
Tuto neděli přednáší p. prof. Vocásek +O strojích
na tjaku vzduchu založených“. Začátek ve 2 ho
diny odpol. — Jednotě vénovsl na dobrou četbu
3 al. bývalý místopředseda, vp. kaplsn J. Janák.
Zdař Bůh!

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král. má
valnou hromadu akcionářů dne 23. t. m. o 10.
bod. dop. v sále besedy. Na pořadu jednání jsou
správy, volby a určení dividendy za r. 1895.

Masopustní zábavy. Věnečekbesedyv Hradci
Kr. pořádá se dne 15. t. m. v místnostech be
sedních ; začátek o půl 8. hod., hudba sokolská.—
Dne 9.: Ples h ké besedy v Plotištích na
Velké; ples živnostensko-čtenářské besedy v České
Skalici; věneček českých turistů v Ústí n. Orl.;

ples dobr. hasičů ve Vysoké n. L; o dobrov.basičů v Mezilesí; ples mládenců v ých Sva
toňovicích; věneček řemesl.-živnostenské jednoty

v Trutnově, hotel Union. Dne 135.:tovární ples
firmy V. Tuzar v Úpici. Dne 16.. Ples děloíků
továrny p. A. Petrota v Hradci Králové v kon
certním sále továrny. Dne 17.: Maškarní věneček
pěveckých jednot »Zorae a +Hanka« ve Smiřicích.
Dne 18.:Plesdobr.basičů<Přepycháchu Opočna.
Jednota katol. tovaryšů v Třebechovicích pořádá
dne 9. února domácí věneček pro členy a pří
znivce spolku v místnostech spolkových. Zástěr
kový plespořádá se dne 17. února ve Zbečníku.

katek. St. Aloisie Kadečkova ze Želkovic a

pon Josef Vanický, továrník varhan a harmonií v Třeovicích slaví sňatek svůj dne 11. t. m. v chrámu
Páně sv. Prokopa v Hořeněvsi.

Pekařství má = nejširším obecenstrem stále
větší styky nežli kterákoli jiná živnosť řemeslná, pe
kařské výrobky potřebuje zejmena městské obyva
telstvo každodenně. Proto bude snad vhod všem
našim čtenářům, zmfníme-li se poněkudoběírněji o
rvním pekařském sjezdu, jejž minulou neděli,

e 2. t. m. odpoledne pořádala v Hradci Králové
střední jednota pekařů z h, Moravy a Slezska.

Je to první vážnější krok za tím účelem, aby pekaři
mohli patřičně nejen hájiti své vlastní zájmy, ale
také vyhovovati požadavkům obecenstva. Ke sjezdu
do Hradce dostavili se četní zástupcové pekařů z y
a z celé řady měst východočeských, především z Hradce,
Pražského Předměstí, Kuklen, dále z Hořic, Králo
vá Dvora, Josefova, Smiřic, tolovic a j. Jmenem
sdružení pekařů z kraje kralohradeckého uvítal pan
Ant. Juliš účastníky sjezdu, zejména posl.Formánka
a hojné hosty z Prahy. Předseda ústřední jednoty, p.
Ant. Liegert z Prahy projevil potěšení nad tím, že
pekaři z okolí hradeckého první přihlásili se k orga
nisační práci, které je třeba k upravení živnostních
i obchodních poměrů, mají-li pekaři dostáti všem po
třebám vlastním, svého dělnictva i odběratelstva. Na
to předseda pan Liegert pojednal důkladně o tom,
jaké kroky by měla jednota pekařská niknouti
strannedělního klidu a náhradního odpo
činku. Řečník podal hojně dokladů k tomu, že je
třeba změniti nynější ustanovení, aby pekaři nemuseli
zákon o nedělním klidu obcházeti. Při dosavadních
poměrech dáváse jen zbraň do rukou dělnictva, které
sa každou cenu vystapaje proti zaměstnavatelům, vy
dává řemeslo na pospas a sleduje cíle zcela jiné.
Dnes je naprosto nemožno dávati náhradní den za
tříhodinnou práci přes dobu zákonem určenou, proti
tomu musí ge vzepříti všichni pekaři v Rakousku, ne
že by nepřáli dělnictvu, ale protože je to v povaze

pekařství samého. Pekař vyrábí zboží potřebné každýen, musí pracovati každodenně. Proto je záhodným
zejména projev proti náhradnímu dnu, jinak by se
nemohlo jeden denani péci. Dělnictvo pekařské snad
se někde více dře, ale je za to také řádně placeno.
Požadavky dělnictva jsou stále větší, na druhé straně
vyhrožuje se nám od úřadů docela odejmutím živnosti
(Hlas: Pak bychom měli jíti žebrat?) a proto se
musíme brániti, ukázati úřadům i obecenstvu, že se
nám špatně vede, všickní musíme býti svorni. Posl.
Formánek přimlouvá se za řádnou organisaci a
poukazuje na potřebu toho, aby se rozšířila působnosť
zemského zákonodárství pro střední stavy, které je
třeba zachovati, aby nedošlo všude k tovární výrobě.

Předsedabee Liegert připomíná, že dnes jsou továrníci i dělníci lépe chránění než řemeslníci; když
stávkuje dělnictvo, pošle se továrníkovi na pomoc
třeba celá setnina vojáků, ale řemeslníkům se nepo
máhá. Novela nynější nestojí ani za to, aby vešla
v život. P. Ant. Juliš, pekař v Hradci Král. navrhuje,
aby se vypracovala resoluce pro změnu nedělního klidu
v pekařství.Předseda p. Liegert míní,žeje třeba zahá
jiti větší akci a vystonpiti jednotně se všem; společenstvy
v Rakousku. Také při volbách do sborů zákonodár
ných musí se více pamatovati na živnostníky; doktor
sebe spravedlivější nemůže plně hájiti zájmy řemesl
nictva, to jsou jen zastanci ex oflo. (Souhlas. Také
je třeba pracovati pro lepší odborné vzdělání. Řečník
navrhuje, aby ústřední jednota podala říšské radě
resoluci v záležitosti nedělního klidu a náhradního
dne. Pan J. Kotland, pekař ze Žižkova vypravuje,
jak tíží nedělní klid v Praze, a přeje si sdělení, jak
to dopadá na venkově. Pan Ant. Ja liš z Hradce
míní, že na venkově bude nedělní klid zrovna tak
cítit jako v Praze. Předseda p. Liegert připomíná,
že se Časem pracuje v dílnách pekařských jen 6 hodin
denně, ale přesto mají pekaři dodržovati zákon podle
litery, poněvadž jim dělníci chtějí předpisovati. Pan
Bičiště, pekař z Hořic, stěžuje si na dnešní„psotu“
s dělnictvem. Vláda nás trestá, ale chasa nedbá ni
čeho; když dělníkovi domluvíte, uhodí násypkou a
řekne: „Jinde dostanu víc!“ Nám však také škodí,
že jsou mezi námi fušeráci, kteří myslí: „Napálím
v Uhráchdva, tři mlýnya pustímto do luftu.“ Na to
nemůžeme klidně hledět, zrovna tak jako na to ne,
aby dělníci chodili do dílny jako do kanceláře a kdyš
je některý po neděli „namožen“, abychom jej pro

Boha musili prosit, aby nám pomohl. (Souhlas.) Posl.
Formánek praví, že by fušerství přestalo, kdyby
společenstva měla větší právomoc. Rečník navrhuje
oplnění resoluce požadavkem, aby náhradní odpočinek

dán byl v právomoc společenstev. Předseda p. Lie
gert vyžaduje si splnomočnění výboru jednoty ku

podání příslušné resoluce zákonodárným sborům. (Soulas.) Po přečtení došlých telegramů pojednal p. Ant.
Juliš o pořádáníodborné pekařské výstavy
v HradciKrálové během letošního roku. Když taková
výstava mohla býti v Liberci, dokážou to také čeští
pekaři. Předseda p. Liegert přimlouvábe, aby se
výstava pořádalaspolečné s cukráři a pernikáři; vý
stava n podati obraz, jak pokročilatato řemesla a
vše, co s nímí souvisí. -lí se krajinskévýstavy,
pořádala by se pak pětšívýstava v Praze. době

výstavy vHradci bude se tu konati nový valný ajezdpekařů. Pan J. Kotland ze Žižkovanavrhuje, aby
se k výstavním přípravám zřídila místní komise,
k čemuž předběžné práce mé vykonati p. Ant. Juliš
z Hradce. (Souhlas.) Předseda p. A. Liegert pejed
nává dále o potřeběodborného časopisu. Pan Je
línek, místop: zpolečenstva pekařského v Praze
slibuje, fe se zasadí, aby společeestvo podporovalo



chýetyní“časópi gort pouk
pak k' potěsvétoho,“aby se sřídily krajinské od bo

„ jak jsou organisováhy v Némecku. Pa
Kotlang ze Žižkovaa J. Kniha, ředitel záaobo

společenstva pekařů v Praze pojednali o výh apoJečaé tržnice pekařské, ješ zamezuje využitkování

časópis. Předseda A. Liegert poukázal

jsou Paa

nili se ještě předseda p.Liégerts poslanec Formánek,
načež byl sjezd po tříhodinném trvání zakončen.

Změna držebnosti. Paní Gabriela Pleanivá,
choť stavitele ukoupila od pana Antonína Dobrkov
akého, stavitele nyní v Praze dům č. p. 240 sde.

Neví ačitelé. Dle věstníku učitelského jmeno
ván definitívním učitelem ve školním okresu králové
hradeckém p. Jindřich Ženíšek v Praskačce, Josef
Pultar v Předměřicích, učitelkou Josefa Černév Tře
bechovicích a učitelem „našinec“ Mauric Graf v Je
níkovicích. — Divno jest, še pokročiláobec Jeníko
vická nemohla pro ou školu svou nalézti kře
stanského učitele.

Nevé olhelmy. V okolí zdejším jest značný
t kruhových cihelen a vador tomu uje sa či

ého stavebního ruchu ve městě zdejším nedostatek
cihel. Cena cihel stoupá a závody nestačí s výrobou
svou. Zařízením cihelen kyne podnikatelům zajisté
slušný zisk. Letos opět počnou sestavbami kruhových
cihelen pp. Dr. Jan Ryba v Předměřicích, Fr. Waldek
v Plotištích a J. Matějíček v Jeníkovicích.

. o..

Láce za láci, penízedarmo, tak sepovídá, aleto přece není žádná láce, když si dáma koupí sa 5
sl. plesové botky a ty prasknou za jedno přetancování!
Myslíte, že to není možno a že by snad i papírové
boty vydržely víc“ Inu, stalo se to a koho by to za

jímalo, můžeme mu aděliti adresu dotyčné dámy. Ade byl ten výtečný výrobek koupen? ©Nedomnívejte
8e, že snad u Pancíře, ten sice dvakrát již vystavoval
divné škrpály, ale sám by třeba za 3 zl. doveď] udělat
přece něco lepšího. Spíš uhodne pravda, kdo si
myslí, že ty osudné botky byly zas od známého Fr.
Baura, obchodníka nebo-li skladníka „našinecké“to
várny z Mnichova Hradiště. Vida, už jeme rase to
jmeno prořekli, tedy něco přidejme o tom, jak ten

pán je šikorným nešikou. Nássi pal už předcházet,zval našeho redaktora k sobě do u, ale zároveň
se chlubil u Macáků, že prý již od nás má pokoj.
Povídával, že je křtěným židem, v jednom hostinci
chtěl akazovati křticí list a přitom docela mluvil proti
židům — a tu máš, čerte kropáč: v těchto dnech byl
u stání za svědka a tu skládal přísahu po židovsku,
kdežto dříve měl svatbu v židovské synagoze par
dubské. Nazývá se obchodníkem a přece chtělse státi
členem 4. živnostenského společenstva, kde ho však

přijmonti nechtějí. Mluvil o sl. ppových před pra
lenou apak — ale pro dnes dost. Vždyťse ještěe jindy!shl

NWB—SNDVB. Tento pouze německý trans
porent zářil v pondělí na jednom předm ém ho
stinci, kde se konal věneček zřízenců severozápadní
dráhy. Zdálo se dle toho, že uvnitř je zábava Čistě

německé, ea kdov. il do Ddstince, slyšel hovorskoro napořád český. To asi nebylo po chuti u
Kaluschkovi, jenž sotva do zábavy přišel, hned zas
odešel. Zábava byla celkem zdařilá.

„To je banda, to není nikde jako tady. Ale
počkej, zítra půjduk starostovi a uhlídáš'“ Tak
a podobněodlehčoval si v pondělí na večer na Praž
ském Předměstí lampař, jenž se-nemohl nějak dohod
nouti s obč. K. Ten totiž k lumpařovi prohodil něco
o namotanosti a zmotanosti avěta a z toho vzešel
takový povyk, že ze všech domků vybíhaly zástupy
zvědavých žen a dětí. Jinak nestalo se nic.

Krádež. „Našinecký“agent se šperky S.Gigerod firmy Fleischner £ Comp. z Vídně udal v to
dnech na četnictvn, že mu byl ukraden zlatý prsten
se safirem a dvěma brilanty v ceně 160 zl. V pode
zření má několik osob z nádraží v Týništi, kde na
hízel své zboží ku koupi. Divno při tom jest, že zku
šený cestující, jakým je Geiger, byl by při nabízení
svého zboží tak neopatrným, aby nechal si je
vkrásti. :

„Našinci“se věřit musí. Předešlý týden přišla
do krámu „našince“ S. na podsíni jistá paní, několi
kaletá odběratelka jeho zboží a vybrala si balík látky,
za niž měla zaplatiti 6 zl. 13 kr. Při prohlížení své
peněženky shledala však, že má u sebe pouze 6 zl. a
proto žádala obchodníka, aby jí oněch 18 kr. nějakou
chvíli počkal, že mu je hned přinese. „Našinec“ však,
ač dotyčnou již po několik roků znal stato kupovala
u něho vždy za hotová, shrábnul 6 zl. do zásuvky,
balík též odnesl s podotknutím, že jí jej vydá, aš
přinese 13 kr. Dotyčná paní, chtěla-li mít zboží a ne
chtěla-li tam 6 zl. nechat, musela schválně jít domů

ro 18 kr. „Našinec“ jí tedy neposkytl úvěru ani 18
r. a ona u něho neměla se bát o 6 zl., které si i

s balíkem podržel Proto podruhé raději — svůj
k svému! r

Žádný „našinec“ mebyl ma plesu 3. spole
čenstva hostinských, řezníků, pekařů atd. Ples vydařil
se znamenitě, ale co po tom, když tam ani řezník
Kleiner nebyl! Ten dělal nejprve, jakoby o ples nestál
a pak jej to mrzelo. Když byl poslán aubskripční
arch členům společenstva, podepsal se taká Kleiner,
ale nedal nic.. Pak si to rozmyslil u poslal si pro
vstupenku, tu“však už nedostal. Za to poslal zábav
níma komitétu nelaskavý přípie, jejž předseda p. A.
Juliš uloží snad do archivu společenstva na památku.

„Vévoda z Vrby“ zase knajpoval v posledních
dnech na sv.-janském náměstí. Tato knajpiáda byla
již poněkud krutší, ale tuké výnosnější; plných deset
minut chodil za nočního mrazu po náměstí bos a vy
svlečen, přes to však vrátil se zdráv a vesel —
sázka 16 zl. byla vyhrána. A pak že nemáme v Hradci
sportemany v každém oboru.

U Friinkla ztratily se rukavice, ale jsou jiš
zase v rukou majitele. Ve známé nálevně fránkloviny
zapoměl totiž rukavice jistý občan z Věkoš a náhodou
přítonný p. Novotný ze SI. Předměstí byl pak hned
nařčen z krádeže. Kdo se tohoto bezdůvodného uař
čení dopustil, o tom ví Friink] st. Za nedlouho však
byla vypátrána ženětina, jež se přehmátla v rukavi

které byly pek
5. Nóvotnému dostař me..

Hasičíbes,velitele.PředS nen ýRŘtveli jsme někdy o výtránostech a rv
ských mnzikách zvláště posvícenských,k og
často i krvavou řeží, ale to stáválo se pouze vm
které neuvědomělévísce, tastrčené v kogté zapomenu
tém a ještě zřídka kdy. Že'by ale dnes
tak pokročilé,ve vsi dosti uv lé, v blízkém okolí,

ové Hradce seprali se hasiči na plese, je téměř
k neuvěření, ale přece pravda. V neděli, dne s. t. m.
pořádán byl ples dobrovol. hasičů v blíské obci, na

jméně nezáleží; ples byl hojně navštíven z celébo.okolí i nehasiči < ktu tak dobréma spolku,

jakým sbor hasičský jest. Dalo above očekávati,že zábava náležitě se vydaří. Za nějakou chvíli však,
jakmile začalo se tančit, počalo jakési bzučení mezi
Členstrem, jakoby se rojily včely, bzakot se stupňoval
snad dle poměru vypitých půllitrů piva a ze všeho
povstala hádka. Když zpozoroval to velitel a ostatní

„špion od sboru, zakročili rázně proti nevrašícím nasebe členům, udělivše jim po tichu důtku. To «však
bylo platné tak jako nic; mraky stahovaly se víc a
více a hrozily vypouštétí blesky. Velitel vida, že se
přání ani rozkaz jeho nerespektuje, oznámil členstvu,
Že se své funkce vzdává a odešel ze zábavy. Za ně
jakou chvíli strhla se v hostinci skutečně rvačka mesi
hasiči a bylo po zábavě. Tím dokázali výtržníci,
jeskými hasiči býti nemají. Druhého dne na to vzdal
se nejen velitel, ale i všecky ostatní špice své funkce
ve sboru, ve kterémněkolik mladých výtržníků- dělá
ostudu celému pokročilému jinak okolí.

Odsouzen. (Před čtyřčleným soudem sdejším
byl dne 3. února Antonín Rolmer, rolník = Dolních
Bořikovic, o čemž přinesli jsme awéhočasu podrobnou
zprávu pro zločin uškození na těle a vyhnání plodu

odsouzen k těžkému žaláři na dobu šesti měsíců.
Dlouhoprstí čeledínevé. Mlynáři Kristiánu

Prouzovi v Sachovršicích ztratilo se minulého roku

6l otrabů. Zároveň zmisel osmnáctiletý jeho čeledín Vendelín Jůptner, s ;Vysoké Srbské zanechav
svému zaměstnavateli na památku svou čelední knížku.
Jůptner opatřil si od své domovské obce kníšku ji
nou a nestáral se více ani o mlynářeani o jeho otru
by, až letos dne 1. února byl na svých bludných
cestách v Hronově dopaden a spravedlnosti odevzdán.

Za dlouhých nocí listopadových není poctil AntonínaPavla, rolníka v Nahořanech- návštěvou svou host
dlouhoprstý a vybral si s jeho eroby slušn
čet šatstva v ceně přes 40 sl. P lodějí ai počačhy
a Pavel oželel již ztracené věci. Náhodou však potkal

Oebm své zánovní kalnoty z česané přízea v nich
bývalého čeledína svého Jama Žáka z vé boty.

Kalhoty putovaly k bývalému vlastníku a ksoudu.

Zapomenutý ječmen. O edním obilním

zepoměl některý rolník 1 hl. ječmene ma náměstí.může se vykárati, že mu patří, nechť přihlásí se
licejním komisařství.
Slmě ma výletu. Dne 34. t. m. přišelsi do

Hradce dělník Fr. Bubla z H. Přímu n Nechanicvy
hodit s kopýtka. Nejprve koupil si v kořalně kuráš
a pakprocházel jeden hostinec po drahém, všude apů

il notný rámusa výtržnost, tak že naň můsila

býti upozorněnapořicie. Výletník však neb;l tak lehcek nalezení; všude, kam strážníci přišli a ptali se po
něm, dověděli se, že jen předchvílí odešel, nebo že
bylo mu ukázáno, kde nechal tesař díru. — Konečně

Půocepodařilo se jim Bublu nalésti v jistém hostinci,de, jsa již v notné kočičí náladě, statně podřimoval,
načež byl ma poskytnut nocleh na kropáčce.

Sběh lidu spůsobil v neděli dop. dělník V.
Martinec z Bolehoště; jsa jiš dopoledne notně „ušlý“,
dělal na náměstí povyk a oháněl se holí, tak še musel
být vyveden za město.

. — V bourání hradeb stále se pokračuje po celou

simu. Nejvíce pracnje se za bývalou pekárnou, kdepracaje asi 300 dělníků.V místech těch má se z jara
započíti se stavbou nových kasáren.

Místo pušky klaeek. Jistý nimrod z blízkého
městečka vyšel si nedávno na celodenní hon ušáků
do Bejště, ale štěstí mu nepřálo, neboťpo celodenním
klopotném brkání nerastřelil ani chlup, proto tím
víc cítil se unaveným a rozmrzelým , že zašel si
před návratem domů na chvílku do hostince se posil
nit. Pušku nechal státi za dveřmi, aby se neopotila;
pak seděl klidně uvnitř a bavil přítomné hosty vypra
vováním zažitých zkušeností za celý den. Konečně
nastala však doba rozloučení a náš nimrod odcházel;
sáhl za dvéře pro pušku, aby si ji hodil přes rameno —
však co to“ Puška je nápadně lehká a řemen nelze
u ní nahmatati! Čí snad by byl se tak moc posilnil,
že se mu zdá mnohem lehčí než dříve? Celý udiven,
přinesl náš nimrod pušku chvatně ku světla a ku své
zlosti a ostatním k smíchu, drží v ruce místo pušky
notný klacek, jejž mu tam neznámý zloděj zanechal.
Nyní se mu ke všemu ještě známí, kteří o všem se
druhého dne dověděli, vysmívají, jak prý mu ta nově
„puška“ nese a to jej mrzí víc než celá ztráta.

Místo do zastavárny do kriminálu. Dne 1.
t. m. byl hořce sklamán Josef Skála, zednický pomoc
ník z Libčan. Již byl u cíle tužeb svých, již mohl
klíditi ovoce z práce své, když tu bedlivým okem
strážníka Fr. Žaloudka spozorován a na čas bytem a
stravou opatřen. Strážník zastavil podezřelou osobn
Skálovu u zdejší městské zastavárny a nahledl mu do
uzlíka, jaké as skvosty Nkála ukládá pod úrok. Rů
žový, slušný šál a dva vlněné čepce a zevnějšek Ská
lův jaksi nešly strážníkovi dohromady. Skála tvrdil,
že věci ty mu odevzdány byly mladou ženštinou na
svatojanském náměstí ku zastavení. Po chvíli měnil
svou výpověď a tu byl strážníkem zatčen a soudu
odevzdán. V jeho kapsách nalezen byl zástavní lístek
z občan. zastavárny v Chrudimi, znějící na hodinky,
na něž bylo půjčeno 7 zl. pod číslem 12.79%a obša
loba od c. k. kr. soudu tamtéž, pro zločin těžkého
poškození ua těle. DPřelíčeníustanoveno bylo na den
8. t. m., pročež byl Skály v průvoda četníka do
praven do Chrudimi, aby se ze svého činu zodpovídal.

Posilnil sé kořalkou ke zmrznutí. "Od Po

trhu
Kdo
oň na

k-K večera posiloča oblíbeným( toholetm, ač rv
L-ral se přece va. Když ni třetího dne
pepřicházel, poprosila mandeiklé jeho. několik

-abyjej šlí hledat.NalezenS nedělidne2:února amrslý v lese blíše místa Belly.
:Opětjedna oběťkořalny.- - .. 4

Zraněn a oloupen. František: Horáček, bilobý
rolaíks HříbojeduDubenceměldne »0.lednat.-r.

jakési soudní f ve DvořeKrálové. Poodbrií svézáležitostizastavilsevhostincipanaJosefa era
-ve Dvoře Králové, aby spláchl poněkud trampoty svět
ské ho tísnící. Pivo mu chutnalo, doma práce nyní
nen! a tak míjela hodina za hodinou né si Horáček
pořídil malou královédvorskou opičku. V náladé
ubíral se po šesté hodině večerní k domovu. Na pe
nězích odnášel sí s města ještě kolem osmi slatých.

Ppokojeně vykračoval si polní cestou do Hříbojed,kdyš z nenadání ucítil několik pédných ran do hlavy,
-tak že stratil vědomía zůstal ležeti na semi. Horáše

akrvácený a od ran oteklý nalezen v noci V. Roblem
a Janem Juklíčkem, děl z Hříbojed, kteří jej do
pravili domů. Doma sh , že ran mu ušišdřeno
sice dost, ale mimo to mu chybí peníse.a „nikdo ne
může býti jich lupičem, než jakýsi František Radi,

Stletý obuvnický„pomocník s Hříbojed, který s mímv hostinci ve Droře Králové seděl a kterého určitě
při přepadení poznal.

Vojenský sběh. Dne 4.t, m. uprchl od sdaj
ího 43 Eatko*pluku nFr. Šmsd a nemohlbýt
nikde vypátrán, ač vydaly se sa ním vojenské hlídky
na několik stran. Konečně dopaden byl zdejším čet
nickým závodčím Povondrou v polích-a n bez
pláště a bez bodáku, jež k vůli pohodlnějšímu útěku
podle válečných pravidel odhodil. Věci tyto skutečně
nalezeny byly později v křoví. Jmenovaný dopustil 66
sa svého pobytu na vojně již více přečinů,tak že sa
trestsloužíjižpátýrokanenítedydívu,šese mu
přísné vojenskékázeňjiš znechutila a ou satoužil po
svobodě.

s revelvery. Dle ministerialního na
Hsení s řodnáléhoroku po eno bude 90 okresních
strážmistrů četnických dlouhými důstojmickými Ba

[ vlemi s revolvery. Norota tato mnoho praktičnosti
asi míti bade- —*'*

Zabit při kácení dříví. Dne 80. m. m. saměet
ráno bylo několik dělníků v lese a Vojic,
Hořice, kácením dříví, přičemž akácelse jedenkmen
ne Jana Kracíka s Vojica pohmoddiljej tak značně,

še byl tento okamšitěmrtev. Ps imChore stařec zmrul. ve
s Kanšeátn Dne as. ledna nalezena byla v Černé
Vodě mrtvola Sfletého starce J Zimmra z Nové
Vsi u Kunštátu. Týšv posledních letech pozbyl roz
umu a musel stálebýti domácími střežen, by z domu
někam neutekl. Vzdor bedlívému opatrování podařilo

se témuž dne 28. lednačanné nD 4 h ně nerovaně s domuse i. se O8OU
sední vesniceČerné Vody, aby si dal dělati nové boty.
Ná cestě uvázla jeho noha tak neštkstně v koře
nešh jednoho kře, že nemohl tuto z kořene vyprostiti

a zůstal na místě ležeti. Nežli však se rozednilo, by
již tuhou mrtvolou. Dotčený ačkoli měl přes VAŘ .do chrámu Páně, byl pilným navštěvovatelem sluáeb

Božích, a ač pylji tak stár, byl vědy nejprvnější,do kostela i.

se Požár v ak] dne 31. m. m. o 10. hod.
ve stodole rolníka Vinc. Noska v Houdníci pod
čany, zničiv za krátko stodolu i se značnou zásobou
v.ní uloženého ještě obilí a píce.Téhož dne bylo za
městnáno několik dělníků mlácením obilí a mezitím
co ve světnici posnídávali, oheň povstal. Má ae za to,
že byl zlomyslou rukou zalošen. Poškozený utrpěl,
an nebyl pojištěn, značné škody, jež jest prorolníka
při nynějších zbědovaných poměrech tím citelnější.

Zlodějská kumpenie. Ve Vybnalověu Doudlebutvořila se drě sdružení. Účelbyl stejný. Lacino šivu
býti na útraty cizí, bylo heslem těchto dvou společ
ností. Členové jední kradli nač přišli atrpní byli
vády jich slažební pánové a drusí kupovali kra
dené. Ant. John ze Zachlumí a Josef obiška = Vy

hnalova, Čeledínové, z nich prréma je 19,drahému 11let, okrádali své pány po delší čas. Kradli bes vý
běru vše, pšenici,vejce, žlaby, chleba, aměska, mako

vice, dřevěné koly, selí, špek. Zlodějové „ač se oních
vědělo. že daleko nebudou, nemo býs d deníKonečně John kdesi z neopatrnosti se tímpochlubil.
Vyšlo mu na jevo různých krádeží a zároveň třetí
jich epolečník Josef Zanke, zedník z Vyhnalova. Spola
vyzrazena druhá, Četnější apolečnost, totiž odběratelé
a pobadateléku krádežím, totiž Karel Uhlíř, Kateřina
Uhlířová, Ludmilf Bartošová, Josef Zaněk, všichni
z Vyhnanova. Bylo věru na čase, aby darebáctví tomu

byla přítrž učiněna, neboť není horšího než, mítizloděje ve vlastním stavení. .
"Ryti smutné postavy, zahradníkWeinert ze

Správčic, o jehož návštěvě taneční hodiny rusecké
jsme zpráva přinesli,udal tehdy, fe mu odcizeno 1%al.
Udání to mělo za účel pomatíti se svým 80 .
Než, aby se nesplnilo plnou měrou pořekadlo, kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jak dokázáno,
popíjel téhož dne Weinert, kovaný Němec, na Pou
chově, kde v hostinci p. Pražákově měnil desítku,
šel do Věkoš, kde měl v hostinci malý malér. Vylil
totiš sklenici piva na jistého mladíka, začež odměněn
vyhazovem. Pokračuje na cestách dobrodružných, došel
do Ruseku. V hostinci Pourově utratil snačnou část

čz, tak še mu z desítky velmi málo =bývalo.
Ruseku tančil se psy,hrozil revolverem, jeho však

k velikému štěstí přítomných i svému neměl, šermo
valav ným nožem, coš ovšem mládež ruseckou
jen odněcovalo. Pranice byla dílem Weinertovým.
Do amrti prý nepůjde na čtverylku do Russku. —

Porota v HradelKrálové. Pro porotní období,
ješ započne v pondělí, dne 10. února ustanoveny
jsou následující případy: Dne 10. úhora ustanoveno
jest líčení s Václavem Sifous Librantic, obžalovaným
pro zločin zprznění. Líčení tomato předsedati bude
c. k. rada zemsk.soudu Fischer, sondcové: rada Pe



cem ggtmžoren dr. IG-Faitner, advokát údejší. Dne
15. Měenf-e-AmtonfitmtZadrobífhén s-Do

a prezločin krádeže. Předsedatibufle rad saní.
Šroků, doedcové:rada Fiecher,adjuakt Ba|halt

k TatuBulcer.Obhájnedr,J*Haje.“Dib13.úšork
sr ony nom Syřlštěm,JosbfemJaroa Fran kou pro sločinpodvodu a

ne podvedě.Předseda: rada zemského "soudu
soudcové rada zem. soudu Prokop,

náhradnír ag pe ovotný“vým jest dr. J. Baše,Čejkovýmdr. A.
šovým dr. Š.Fischer- Dne 19. února líčení « Josefem
Vojtěchem x Janatova pro sločin zabití. Předseda:

proeident Wondráček, soušitové: rada Potřík, adjunktlak. Obhájcem dr. Fealtner.
Podivné zásilka. Ku správě e tímto titulem

v předposledním čísle uveřejněné sdělujeme, še hoati
mec „na Kalince“ v Plotištích není snad jen tábořištěm
sklenkářů. Ti mají svon noclehárnu vykásanou svláště,

jcet Syřišto
H, Jaro

níci i řemeslníci z Plotišť.
Koně se y. Píše se

Vpátekdne 31lednajel kočí šk Novotnýve
službě u zdejšího obchodníka p. Zousalapo hlavní
ulici. Pojednou spadl sníh se střechy, koně te lekly
a pádily po ulici, zachytivše sloup s lucernou, který
rozbily, při čemá kočí z vosu vyletěl a se poranil;

vůz se překotil, při čemž dvě kola se nrasila. Blížemostu. zadršel splašené koně p. Ant. Hořenovský, kte
rému jest děkovati, že se větší neštěstí nestalo.

Pokus sebevraždy. V neděli, dne 2. t. m. ve

čer střelil se s revolveru Vilém Žďárský, řeznickýpomocník z Jaroměře do prsou na blíše o
žic, kdež byl nalezen a odvezen do všeob. okresní
memocnice v Jaroměři. Posoruhodno jest, že týž roku
loňského chtěl též skončit sebevrašdou, skočil u mo
„sta v Josefově do Labe, byl však spozorován a z vody

Pověstný rváč. V pondělí,dne 8. t. m. přišel
-Ao hostince u „české koruny“ v Jaroměři František
Voženílek z Jaroměře, 23 let starý dělník n epů
sobil tam pranici. Jelikoš ©Voženílek jest znám

-©onebezpečný rváč, posláno pro“stráž. Přikvapivší

policejní strážník Josef Pinkas zatkl Voženílka,ný©e mu sprotivil, porazil strážníka, l ma ,
chtěje jej s nf seknouti; to by se bylo stalo, kdyby
strážníkovi nebyli přišlikupomoci jeden vojína občan.
Po tuhém zápase výtržník přemožen a do věznice c.
k. okr. soudu dodán.

Úmrtí. Píše se nám = Jaroměře: Vneděli dne
9. t. m. odbýval se v městě našem pohřeb p.Frant.
Horčice, faráře « Dolní Lukavice, posledně na odp.
v sdejším městě, za velkého účastenství obocenstva a

Škpáskom z z okolí. Pohřeb veden dp. děkanemánkem za assistence četného duchovenstva ze

sdjšího děkanství do kostela sv. Mikuláše a na hřbitov:gvy. ivana. :
Obce Pražské Předměstí vypisujedvé ceny

400 korun za nejlepší plány ku stavbě nové šestí
třídní školy.

ám z Jaroměře:

*
Z Rokytnika. Ve středu, dne 39. ledna měl

zdejší sbor dobrovolnýchhasičůPr, les v sále p.K. Kříže. V neděli m6. ledna ala sv. Janská
jednota kat. jinochů a mudů vHokytníku svůj druhý
ples taktéž v hostinci Křižíkové. Při plesa kat. jed
moty provedli pp. Lad. Věnce.Jirásek a Jan Jos. Ka
něra žertovné výstupy. — Oba plesy byly hojně na
vštíveny a pokladny těší se finančnímu přebytku. Ct.
návštěvníkům díky.

Z Bil. Újezda. Zdejší kostel „Proměnění Krista
Pána“ bude se letos z jara opravovati a rozšiřovati.
To bylo umožněno šlechetným dobrodincem p. Jos.
Grimem ze Skalky, který na to věnoval 8000 al.
Ostatní zbožní kolatorníci přispěli dobrovolně též ta
horou částkou aneb slíbili bezplatný dovoz materiálu.
Ve čtvrtek dne 35. ledna t, r. odbývalo se komisio
nelní řízení v obci naší, jehož se súčastnili zástupci

nátu a přifařených obcí. Stavba byla zadána p.
. Stanberovi, staviteli v Rychnově n.K. za 6V00 sl.

Při sepisování protokolu vytratili se oba zástupci obce
Hrošky; nerozloučili se, ani neudali, proč protokol
nepodepíší. Tím dali na jevo, že o zvelebení kostela
nestojí — třeba že tím občanstvu žádných výloh ne
vzejde. Celý náklad uhrašen je z dobrovolných pří
apěvků. — Chvalně známý vycpavač zvěře všeho druhu,
p- Jos. Skůček na Skalce dostal právě do práce
mořského pavouka proměšť. školu v Dobrušce. Pa

voe poslal domů p. Kárník, námořník ve vojštěv i.
Dobrého. Ve středu dne 29. ledna t. r. od

bývala se v obcí naší hlučná selská svatba se všemi
staročeskými svyky, dražbou, starosvatbí, mládenci,
dražičkami a hudbou. Žsnichem byl p. Jos. Krejčí,
rolník v Dobrém a nevěstou sl. Šrytrova, dcera sta
rosty a statkáře z Rovného. Hostí bylo na 31 saních.
Ve středu byla velká hostina u rodičů nevěstiných a
ve čtvrtek u rodičů ženichových. Večer byla taneční
zábava. Svatba ae šťastně a v nejlepší náladě akončila.

Z Týniště m. Orl. Dne av. edn bylo Týniště
jevištěm veliké slavnosti. Farní osada zdejší totiž
uvítala nového svého duchovního správce v osobě dp.
G. Š>urka, faráře Voděradského. S bolestí propouštěly
jej Voděrady, — jak zpráva došla — s tím větší však
radostí přijímá jej farní osada Týništská do svého
náručí. Zmíněný vp. farář čtvrt století kaplanoval
v Týništi — a za tu dobu prohlédl velmi dobře zdejší
i okolní lid to jeho v pravděotcovské, blahu lidskému

jak duchovnímu tak hmotnémuzasvěcené srdce. Není
tedy divu,že dle toho také vypadalo uvítání. Zřídka
kdy viděloTýniště všedního dne takový dav lidí, jaký
ahromáždil se 89. ledna. K 1t. hodině dopolední blí
žil se nový duchovní správce k městu. Za město
vstříc vyšli mu všecky spolky Týnišťské i obcí při
fařených, místní čtenářsko-ochotnická beseda se svým
předsedou p. MUDr. J. Pumrem v čele: jediný „Sokol“

Páral se ukázati ve své uniformě. Za zvuku hudbyhovické ubíral se dp. farář ulicí nádražní k ná
městí. kde očekávalo jej místní duchovenstvo, obecní

zastupitelstvo Týništské u obcí okolních, mládež školy
Týništské n přifařených škol Petrovické, Lípské a
Albrechtické se svými pp. učiteli. Zde pozdraven dp.
farář staroston města p. K. Kotanem, starostou okresu

*Bolidkéko p.J. i, .

val ep. vě M1 ajal skolyTýniénem Mládeže školní žákyně čtvrté třídy.

"průvod náměstím ubíral se do chrámu, kdežpo
"padnémoslovení dp. faráře. od. vp. Ant. K L adhinistratora, nový duchovní správce obrátivse.k lidu

plaícímu do posledního koutečka p chrámové
vřeči velmi srdečné apřesvědčující kladl na srdce
přítomným, aby v nynějších zlých dobách drželi se
pevně Boha a církve, k čemuž s pomocí Boží, s po-.

mocí svéhoKaplana a jich samých všemi silami bude
pracovati. Hluboký dojempozorovali bylo na tváříchposláckačů. Bylo již odpoledne, kdyš zástapové ros
cházelise; ale sa dvě hodiny znovu se sešli, aby opět

vodili vp. Ant. Klenku, jenž odcházel do V
„ aby sde faru administroval. Večer uspořádán na

počest nového duchovního zpránce a spolu čestnéhoobčana města Týniště v „Panském domě“ koncart
s bohatým programem, při němžúčinkovala zmíněné
již hudba za osobního Hzení p. J. Jaroměřského

úplné všech spokojenosti. — Jedna okolnost přítomto uvítání jest pozoruhodné. Jako téměř všude,
jeou i v Týništi strany a to hlavně dvě nesnášenlivé,
sebe navzájem vylačující jako voda a oheň. V tom
však tentokráte se shodly, že obě budoucího svého
faráře urítaly. A tu mimovolně, kdo poměry v Týništi
poněkud zná, vtírá se myšlénka spojená a obavou,
vycházelo-li to slavnostní uvítání všem ze ardce, bylo-li
upřímné. Mnoho káleží na tom, u kterých podnětem
k uvítání byla láska ku knězí a u kterých rozhodo
valy sájmy osobní, zájmy strany celé. Rozřešení této
otázky náleží asi budoucnosti. Lidé však dobré vůle
srdečně vitajíce svého nového duchovního pastýře vo
lají: Bůh na dlouhá léta nám jej zachovej!

Joset obě starostu obce zvolen„řolbíkeygli. Snadnyní utiší se ne jné vln
volbamivzniklé. 7 pokoj

Z Velkého Dřovíčeu Hronova. Jednota Svato
josefská katotických jinochů a mužů ve Velkém Dře
víči pořádala dne 2. února v hostinci D. Kosinky vě
fejnou! měsíční achůsi, ku které se dostavili členové
katolického spolku „Svornost“ = Náchoda, p. V. Opa
trný a p. V. Pavlík. Ve 3 hodiny zahájil místopřed
seda p. Josef Jirásek schůzi, načež udělil slovo p.Opa

ému, který promluvil o tom, jaké stanovisko za
ujímá socialní demokracie oproti dělnictvu. Na to
uděleno slovo panuVáclavovi Pavlíkovi, který před
nášel o snahách naší křesťanské socialní strany. Oba
řečníci si získali za zdařilé přednášky ode všech po

sluchačůúplnéPbZ Ústí n. Orl. (Malba kostela.) Vezdejším
chrámu Páně vymaloval p. Ladvík Nejedlý, malíř
s Nového Bydžova vskusné presbyterium r. 1898, a
pak í loď chrámovou r. 1896. — Celé provedení bylo
od obecenstva příznivě posouzeno, tak že řečený umě
lec svou prací odporučuje se sám, což tímto budiž
dosvědčeno. Též spolu uctivý vzdává dík ev. Josefská
jednota katolických jinochů a mužů v Ústí n. Orl.,
pro kterouž zdarma vymaloval hlavní oponu pro di
vadlo spolkové. Pěkný obras představující mladého
tovaryše, jak z ciziny se vrátiv svým domácím pří
body vypravuje, na němž v pozadí město v záři za
pedajícího slunce se kmitá, velmi zdařile malovanou
záclonou kolem ozdobený, milou zajistébude jednotě
upomínkou. Přejeme p. Ludvíku Nejedlému hojného

ve výzdobě kostelů po naší vlasti.
Z Horního Jelení. „Jednota katolických tova

ryšů“ v Horním Jelení pořádala spolkový ples v sále

p. Fr. Nováka.Pů plesu bylo za viršinku vylicitováno1 sl. 90 kr. na „Ustřední Matici školskou“. Pánům
dobrodincům a hostům, kteří avon přítomností ráčili
poctíti zábavu naši i všem, kdo nám vstupné poslali,

spolek náš vzdává bratrský dík a volá: „ZaplaťVámto Bůh!

ato
pří

Literární novinky.
„Nevý šivet“, měsíčník pro umění, vzdělání

a zábavu začal vycházeti v Praze vedením K. Dostála

Latinova. Nový list chce býti orgánem katolickýchumělců českých, chce pěstovati vé, plné umění
katolické. Obsah. čísla 1. Dr. R. Dvořák: Žalm před
poslední. Několik slov úvodem. X. Dvořák: Montser
ratská znělka, J. Zeyer: Legenda o rytíři Albanu. P.
Verlaine: Viktoru Hugovi. F. Holeček „Reakční kniha“,
J. A. Koráb: Večer. Frant. Skalík: Nalezený ráj. V.
Bitnar: Píseň Magdaleny. S. Bouška: Velké dílo o J.
Manesovi. J. Baar: Ptáci. Literatura, umění, hudba,

rávy. Roční předplatné 2 zl., administace v Praze,
Rarlova ul. 2.

„Hlídka“, měsíčník vědecký vycházející v Brně,
obsahuje ve 2. čísle tyto práce: ( studiu věd spole
čenských (J. Oliva). O povaze vášní a jejich vlivu na
vůli (dr. Al. Kolísek), Pravoslavná nauka o církvi dle
A. S. Chomjakova (dr. J. Kachník), O našich jmenech
vlastních (F. Bartoš), Srovnávací věda náboženská (J.
Oliva), Význam náboženského vyučování na středních
školách (Pl. Buchta).

Osvěta přináší ve 2. čísle tyto nové statě:
Česká korana a volební oprava od J. J. Toužimského,
Ludvík XVIL od dr. VY.Gablera, Pod obraz Rafaelova
houslisty od J, Vrchlického, Jen klid od Ad. Hejduka,
Touha od K. Červinky, Jak povznésti úvěr malého
živnostnictva v království českém, úvaha dra. Frant.
Čuhela, Al. Dumas syn, črta Fr. Zákrejse.

, Vlast obeshaje v č. 4. tyto nové práce: M.Hóraik
a jeho doba nd Fr. H. Žandálka, Z básní Grossmapnové«
Brodské, Ze sbírky básní Ant. Bulante, Reroluce fran
coaská s naše socialní poměry od Fr. Vobnonta.

Ďuro Gonda, ohaj z Dětvy. Velký chromotyp'cký
obras dle akvarelu V. K. Maška přínáší jako zvláštní
příloha právě vydaný sešit 6. monumentálního díla vla
steneokého „Národopisná výstava českoslovanská v Prase
1898,“ jež prací splsovate.ů a umělců deských vydává
Výkonný výbor národopisné výstavy českoslovanské ná=
kladem J Otty vPraze a jež zasluhuje podporu všestrannou.

Z nakladatelství Jos. R. Vilímka « Praze došly
nám tyto spisy: Zmatek nad smetek, illustr. román Jal.
Vernea, seš. 1.; Blouznivci našich hor od Ant. Staška“
dil 2, eoš. 3.; Poslední Mohykén, román J. F. Coopera,
seš. 11.; Za alávy otcův, povídky AL Dostála s obrazy
V. Černého, se. 1. a 3,; Dobrodružství ovrůka houslitty,
Řeským dětem vypravuje Fr. Faustin. seš. 1. a 2.; Malý
čtenář. Ó. 1.—).

ď + 
A
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Zsakledateletví 7. Otty v Prase doštynám tyte
opisy: Katoobistnus umění, negeslprof. J. Breniš,
veš.31. a 18.; Obrázky bes rámů od G Preleové
vyolřázeti v Ottově laciné knihovně národní; BSosberné

básnických spisů Jar. Vrohlického, seš. G.—11.;
ajemný ostrov, román Jul. Vermet, seš. 25. —26.

Slova pravdy, lacinéčteníčasovévydávané drem.
Jos. Borianem obeahuje v č. 3. a 4. pomůné pojednání:
Spetivost slatá cesta mezi marnotratností a lakotou.

Knihovna světových kazatelů, nakladatel
Al. Jarosch, knihtupee v. Jihlavé. Nodit3. obsahuje po
kračování Leoordairových kočí v Notre
Dame v Paliži.

Krioteaosraněný — Om Do, Pokázání, | L. Kolísek, farář v p- Doubrava
na Moravě. Bobráleno nd. bísk. kovsistořív Brně. Ná
kladem vl:stním, cena 30 kr. =

Kniha, ilustrovaná literární rovue, vydávaná
spolkem českých knihkupců a nskladatelů v Praze,ph
nášív č. 8. mimoběžné rubriky tyto statě: V malo
tadetekém zátiší Jul. Zeyera od L. Arietta,Hálek a Nerade
od Jar. Vrohllckého.

Listárna redakce.
Na Pražské Předměstí. Aféra p.F. je

nám známa, ale chceine vše hodnověrné vyšetřiti,
nežli cokoliv uveřejníme. Můžete-li nám blíž ob
jasniti něco z toho, co jste sdělil písemné, račte
nás navětíviti v redakci; plnou mlčenlivost Vám
zeručujeme.

„Mládenoům“ hosp. spolku pro okolí HradoeKr.
Když Vás to bylo důstojno, připustiti škopkovou eprostota
ve veřejném pleso Vašem, věříme rádi, že vůbecnedove
dete slušně odpověděti na zmínku o tom, za 00 80 jako
pořadstelé plesa můžete jen styděti.

Do Ústí n. Orl. O jednotlivýchsobů „ích jednoty
račte nám posýlati zprávy v Čes, co dostaneme teprve za
měslo po ochůsí, to již otiskovatí nemůžeme.

Hradeokému dopisovateli „Hlasů z Vých.
Čech“. Náš pokrokový zpravodajz Plotišťdovedesochu
Fágnerovu rozesnati od sochy Havlíčkovy aspoň tak
dobře, jak špatně Vy si dobíráte red. Kučeru. Když 00
Vám objasnění musí podati po lopaté, tedy věste, le sl
vzpomněl po sohůzi v Plotištích právem na Havlíčka,
jenž trochu více trpěl než dr. Rašín a přece by nestrpěl,
aby se s ním tropil takový bumbog jako s Rašínem.

Listárna administrace.
J. K. 8. 65. — Předplaceno do 1. července £. r.

(Zasláno.)

pod ochranou sv. Jana Nep.v Hradoi Králové
baáe míti

v úterý, dne 11. února t. I.
ve 2 hod. odp.

ý Velkém náwmlstnostechPO na
„AL Dr. Fr. Šulo

Dr sronkd dek, Jednatel.===
(Zasláno.)

Velectěnémupanu AntonínuLiegertovi.
předsedovi ústřední jednoty pekařů vPraze, všem
ostatním váženým hostům z Prahy, jakož i milým
kollegům z měst okolních za laskavé účastenství

při sjezdě pekařů v Hradci Kr.
konaném dne 2. t. m. ze srdce

upřímně děkuje
jménem pekařů královéhradeckých

Josef Pátek.
V Hradci Králové, 3 února 1896.

ko

Eřispěvky na Adalbertinum. Vysed.1.Ignác Bílek, bisk. vikář v Bartošovicích 1000.,
J. K. v Č. státní dluhopis květnové renty 1000sl.,
vadp. Václav Vaněk, bisk. vikář v Záboří 80 zl.,

ném 50 zl., vsdp. František Sloup, děkan v Par
dubicích 25 zl., Vrchlabský vikariát 31 zl., Opo
čenský vikariát 39 zl., Rychnovský vikariát 46zl.
50 kr., Kutnohorský vikariát 54 zl., vadp. před
štavenstvo kněžského semináře v Hradci Kr.9 zi.
(Pokračování). O další příspěvky se uctivě prosí.
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ANY. UHEREKÝ
umělecko-průmyslový

závod řozbářský,
pro kostelní práce odborně zřízený

o v

v Litomysli,
odporučuje se velod. duchovenstvu a sl.
pstronátním úřadům ku zbotovení ve
škerého kostelního nábytku jako: oltářů,
kazatelen, křtitelen, zpovědnic, soch a j.,
jež dle vlastních plánů neb udaných
provádí v každém slohu č a ve vší

— Česty v přičiné vyměření
míst , jsou-)l nutné, konám zdarma.

V závodě provedeny běbem po
úledních 4 roků mimo jiné větší řezbář
ské práce, následující chvalně uznané

o kostelní: Oltář sw. Aloisis v dě
anském kostele v Litomyšli, hlavní

oltář ve farním kostele ve Střenici, ol
táře sv. Jana Nep. a P. Marie Lourdské
vwMorašicích, hlavní oltář ve Sv. Kate
řině u Poličky, hlavní oltář v Horním
Újezdě, 2 oltáře ve fl. kostela va Šeě
pánově u Skuče, kazatelna ve fl. ko
stele v Perálci u Richmburku, lavice
v kostele v Pusté Kemen.ci, zpovědnice
v děkanském kostele vLitomydli, hlavní
oltář v zostele „na Špitálkue v Lito
mylli. 7

F.Mozefiš1883.Stříb.medaile,Litomyšl1094.ZLmodařle.
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DoHradceKrál a okolí|

Nižepsaný dovoluje si P. T.
obecenstvu ve známost uvésti,
že otevřel

dilnu pro umělé,
strojní a stavební

sámečnictví
v Úzké ulici č.209.

Na základě nabytých zku
šeností v cizině, nabízím služb
své ku provádění veškerýc
prací jak umělých, jako lustry,
náhrobní mříže,světlíky, lampy
atd., tak i všeho druhu staveb
ního a strojního zámečnictví,

Snahou mojí bude P. T.
obecenstvo co nejrychleji a nej
solidněji obsloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradci Králové.

Cenniky avýkresyBapožidánís0 zasýlají.

Libovolné vzorky,
květiny, slovanské ornav enty

přellokuje na
papír, plátno, M

sukno, bo

friee,plyš,kůží, © 4aŠ
© -FrantJoSvoboda,

MěšÍ v Hradci Králové

(ns podelni).

M.

Arma:

90000000000000000000jj

drÍnokoslelní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradci Králové.

Zárod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.

Booocoroo0000000000000

Umělecký

zavod
malbu

naskle

LIU
Brno.

Speclalní závod
pre malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvvími
cenami vyznam.

Vzorníky k na
hledautí franko.

Ceny mírné.

O0000000000000000000000000

tráta vlasů

a tveření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CBINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíné
Cena láhre s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 labrích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších materialních obchodech a holičakých

zůvodech.

s N

V. VACEK
vPamětníkuu Chlumcen «

odporačaje
velkézásobysvýchškolek
zejména ovocných pláňat,
zákrsků jabloní, hruší, třeš
ní, sliv, vysokých jabloní a |
třešní, stromkovité angrešty
a sazenice ovoce bobulovi
tého vůbec, stromky jehlič
naté, růže nízké i vysoké,
okrasné křoví atd. v cenách
mírných. 10 ha. pozemku

v koltnře. Četná vyzn.

Madame
v v t

á d=
po ičletém pobytu v Paříži

vyučuje jazyku franoouzskému

přízvuk a Výslovnost! roh začátečníky1
pokročilé.Pokročilézdokonalujeve správné kos
versaci. Francouzské knihy, jskoži nejno
vdjší modní | SMorární jsou stále
k disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cerele

ndělí k od 5—7 hod. vě

<Přísleškyš přijíměsev doměhe 383na.proti meu v I, patle.

u
FROMEMORIA.©
Voledůstojnému

duchovenstvu|
sdávaje dík sa vzácnou pfízeů, již

úsjlovnou snahou svou: vyrobítí
odávati pre y Páně oví

tive nejvýbernější v kruzíchveledů

vou prosbu, aby mi tato přízeň | na dále
zachována byla.

Zlatavoji naproti tomu ujištění, že ob
sloužím ctěné své příznivce takovým szpůso

bem,ji to nikdojiný nedovede.atříť veskářský závod můj
mepepíratelně mezí mefjpředmější
toho druhu v Rakousku, nejen pro
své vzorné zařízení ale i nedostí
žitelný svůj výkom.

Zaměstnávaje vo svém závodě toliko
pomocníků nejosvědčenějších, ponžívaje su
rovin nejlepších a přihlížeje osobně ku všem
výkonům, aby s největší pečlivostí vykonány
byly, docilují výrobek, jejá žádný jiný ne
předčí a jenž došel přečetných uznání a vy
snamenání v ta- i cižozemsku, z nichž uvá
dím v stručnosti jen tyto:

ý diplom výstavní, nejvyšší
vysnamenání v mém oboru na zemské jubi
lejní výstavě r. 1891.;

ten medalii = koranem a
s čestným diplomem od krále Leopolda II.
na výstavě v Bruselu;

zlatý kříš pary v čestnýmdiplomem mezinárodním na výstavě novinek a
vynálezů v Benátkách;

ulatou moedali s koranou a
čestný diplom Severočeské jednoty na vý
stavě v Hradci Králové;

stříbrnou Úgrátní me=dalli, opět nmejvy to vyzname

v oboruun . véohněh Eplom manáredopisn stav 
skoslovanské.

Po návštěvě pak J. Erc. b. mia. ob
chodu markýze Baguchemas, jímž mi bylo
vyslovenovelice pochvalné uznáví, udělen
m! byl titul c. a k. dvermího deda
vatele.

Hrd va tato enání, jakož i na
bezčetná azaání, jichž se mi veledůstojným
duchovenstvem, veledůstojsými faroími a
slavnými patronátními úřady dostalo, me

po za mutne jarmaročně
vykládati své zboží u přestávámna tom,
uvésti v známost,že vyrábím a dodáíP rpndizesvíce

voskové a polovoskové,
hladké i bohatě bousirované;

zboží voskové
všeho druhu

paB*pro potřebukostelní"ij
Svíce luxusní nejskvostnějšíchdruhů;
ovíce renalssanění a barokové
jskoževíce stearinové a para

fínové.
Prose vřele, aby služeb mých bojně

užíváno bylo, trvám v hluboké úctě a od
danvsti

Fr. Sezemský,
c. a k dvorní dodavatel,

majitelc. k. výsadní 1 českétovárny na
ruodgšrněk ko rony pečetní a smolné

pochodně,
továray na svíce stearinové, parafie. a sklepní

v Mladé Boleslavi.



(Zaaléno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze.
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Tímto dáváme Vám vědomost, že socha P.
Marie Lourdské úplně vpořádku nás došla. Vyslo
vuyjeme Vám své srdečné díky za velkon radost,
kterou Jste nám pěkným provedením sochy
připravil.

P Srdečněposdravuje

( u Landěkrouna,| den Bichter.
doe 16. října 18.

umělecký závod —
pro výrobu |

jemně řezaných křížů 8
k postavení a zavěšení v různých slosích,

m

— © U 6 ———— (
Podepsanýdoroluje siP. T. „S

ductovenmroatuloctiné pány ušíšalojakož 1 de
cko obecenstvo upozorniti na svůj M

MW?šího do nejbo- :
$ hatšiho prove- :

L

i Fotogrsfie č
avýkresy křížů ©

R: zašlu
| — k nahlédnutí.

bohatě polychromo
vané, sochy z tvrdé |,
mramorové hmoty,

M jež Lzebez ukození
vodou umýti, jemné Ň

A3 řezaná klekátka a -©
ja“ jiné do oběru toho 

spadajícípráce řez- | :
u. . 7 M4 : -a

Národohospodářská hlídka.

-Rolnická otázka v Americe.

"I v našich českých listech potkává se čtenkř
sněkdy s mylnými náhledy o stavu amerického rol
"pictva, nebo-li farmářstva. Příčina je ta, že z vlastní

odbývána bude

Pořad jednání:
1. Zpráva jednatelská a účetní.
2. Zoráva revisorů účtů.

4. Určení dividendy za r. 1895

Kdož valné hromad

včetně.
V Hradci Králové, 29. ledna 1896.

skusenostimálo kdo poátimážea še píše-li, sahá
ku pramenům starším, jež kryly se se skutečnými
poměry před 10 a 20 n jež ale dnes oravý
opak podávají Tak kdo prof. í
Spisy, v nichž poměry americké jeou do podrobna
vylíčeny, nabývá přesvědčení,v Americe že je pro

rolníka pravé Eldorado,kdežto dnešní Pr vyzoívají v pravý opak. Že se poměry rolnické
v Americe v jednom desítileti tak rychle směni
ly, tomuse nedivme; jeť Amerika zemí, v níž všo
rychleji žije a se vyvíjí. Tam nebylo potřebí je
doochostoletí, aneb aspoň půl století k tomu, aby
kapitál opanoval všecky poměry, zničil střední
stavy a společnost občauskou ve dva tábory roz
dělil; v Americe rychleji se žije a proto tam sta
čilo k tomu posledních deset let. Ostatné věc rol
nická neklesla tam posuď k nejnižšímu bodu mrasu,
dostje však na tom, řekneme-li,že americký rolník
bude snad ještě dříve botov i při své panenské
půdě, než rolník evropský. Zde podáme pouze ně
kolik myšlénekjednobo německého dopisovatele
sA y.

Život spolkový je v Americe na výši nenvě
+itelné; společenský životje celýprotkán spolky,kor
poracemi, sdruženími a ovšem i kartely, čili, jak
tam so říká, risgy. Jednotlivec se svými mravními,
resp. náboženskými zásadami mizí v životě epol
kovém a hlas svědomí neplatí, ježto vlív nábožen
ství, jež je, jak známo, v zemi svobody věcí sou
kromou, je prabepatraý. AC se dívá jednotlivec
na tu, neb onu věc, jak chce, to vše není měřít
kem jeho jednání, nýbršklab, do kterého náleží,
spolek, k němĚ se hlásí. Většina ve spolku roz
hedne, co je právo a co De, co se dovoluje a co
ne. Církov a stát jsou tu úplně bez moci. A kdo
tím trpí? — Jedootlivec, nemá-li kapitálo. Jeho
schopnost a přičiněnídnes v Americe platí méně,
než ve staré Evrupě,kde náboženství svého vlivu
na společenské poměry posud nepozbylo.

Dopisovatel dává příklady. Ustanovuje-licenu obilí v Evropě karlel velkoobohodníků, pak
ji v Americe přímo diktuje. Jedno kilo pšenice
stojí ku př. dva centy; podlé našich poměrů mělo
by stát kilo. pšenice mouky nejvýš čtyry centy,
kdežto v Aunerice stojí 3:8 krát tolik. A kdo to
dělá? Obchodníci obilím stanoví cenu obilí a mly
náři stanoví cenu mouky. Běda, kdo by chtěl míti
svědomí a chtěl kupovati dráže, neb prodávati la
ciněji! Ten by byl kartelem v pravém smyslu
slova zničen. Byl-li by to mlynář, poslal by mu
mlynářský spolek do jeho okolí tolik laciné mouky,
že by musil brzy všeho nechati. Dráže může pro
dávati každý člen spolku, ale laciněji nikoli, to by
poškozoval zájmy ringu. Proto je živobytí v Ame
rice vzdor pranizzým výrobním cenám tak drahé,
že ani z vysoké mzdy ničeho neshade. Libra živé
váhy stojí dva centy, kdežto libra masa atojí již
10—12 centů, ovšem vždy ještě pravá láce proti
cepám našim. Cenu dobytka určuje spolek obcho
dníků s dobytkem, cenu masa pak majitelé porá
žek. Tak je tomu s petrolejem, uhlím, dřívím a
každým jiným předmětem. Při tom jsou ceny tak
stejné po celé zemi, že 8e Američan, přestěhuje-li
8e, po ceně ani neptá. Jen cizinec a poměrů ne
znalý bývá napálen.

Jak se může, tážeme se, při tom stavu věcí
vésti dobře rolníka a jak dlouho udrží se samo
statný stay svobodného rolnictva? Následky se
dostavují a farmáře nespasí již ani rolnický ring,
jenž na rychlo v ledním čase byl utvořen.
Přišli pozdě, skoro jako naši rolníci. Přijde-li na
farmáře neštěstí, neb špatná léta, musí farmu pro
dati a kdo ji koupí? U nás žid a v Americe ka
pitalista, jenž ji pronajme buď posavadnímu ma
jiteli, neb jinému scbudlému rolníku. Těchtonáje
mníků hlásí prý Ge již dnes veliké množství,
a kapitalisté šroubují nájemné do výšky, jak mohou.
Ovšem větší poptávka, vyšší ceny. Tedy ještě hůře,
neš u nás, kde € cenami obilními klesá i pozem
kový důchod, čili cena pozemků; v Americe ceny
obilní a dobytčí klesají, ceny pozemků pak stou

Jednalele

zubniatelier
V. HROMATKO
ordinujev pondělí a

v pátek
w Pardubicloch

v ostatní dayw Chrudimi.

Správní rada.

je ježto každá z obou věcí je v jiných rukou,eš Beznají ničeho jiného, než svůj prospěch. Jak
vydrží to americká? ©Přistoupí-li
k toma vysoké jaké máme v ozbrojené
Evropě, bude-li muset americký rolník sábnouti
za nějaké desítiletí k umělýmbnojivům, tak nastaso
odliv, t. j. stěhování se doErropy, spíše však do
Afriky a Australie, zemí badoucnosti.

8 řemeslníkem je v Americe ještě hůře;
v Evropě řemeslo živoří, v Americe však samostatně
vůbec neexistuje, ježto všecky řemeslné potřeby
vyrábí továrníci a jich ring udusí každou menší
řemeslnou živavat již v zárodku. Obuv vyrábí se
nová dnes již pouze v továrně; chceli obuvník
ušíti nové boty, nedostane se k tomu, ježto továr
ník žádá za kůži více, než utojí u něho, neb u
kolegy z ringu, celé boty. Torárníci stanoví ceny
a nyní nechť konkuruje 8 nimi ubohý řemeslník!
K tomu vňemu mají, jak známo, nyní v Americe
ochranná zla proti cizím výrobkům a tak mohou
páni karteláři dělati, co chtějí. Ale jak dlouho ?

Ba ani ten dělník v Americe neobstojí, ne
pfistoupí-li do spolku. Spolek mu diktuje, má-li
práci vypověděti a kde novou nastoupiti. Poněvadž
všude je samý stroj, je dělcictva v Americe víc
nazbyt, než v Evropě; laciné dopravní prostředky
k tomu přispívají, že tu fluktuace dělnictva je větší
než u nás, následkem toho pak bezpečnosta mravnost
menší. Z venkovadere se lid pracující, jako u nás,
do měst, s měst vylákají jej pod nějakou záminkou

„opět na venek a tak se dostává rolníku třetího
nadělení — zpustlého městského proletaristu a ne
dostatek pořádné čeládky. Všecko jde tedy, jako
u nás, jen že u nás tak pomalu, že toho jednotlivec
téměř nepozoruje, v Americe však rychlým tempem.

Stavba sibiřské dráhy, nejvelikolepějšíto
dílo kommunikační, jakéš na světě kdy bylo pro
vedeno, dle petrohradských zpráv pokročila tak
dalece, že již vozba na trati přes 2500 kim.zČel
jabiosku bude moci býti zahájena. Již dnes lze
pozorovati velkolepý vliv této dráby na obchod,
průmysl a kulturní vývin Ruska zvláště i ostatzitho
světa vůbec; dráhy to, která bude po souši až na

malou přestávku spojovati dva kontinenty ou Kamčatky jest od Severní Ameriky oddělena
pouze průlivem Beringovým, místy až jen 40 m.
širokým). Po celé délce vystavěné již trati ležící
města rapidně vzrůstají a se civilují. Na př. v mě
stě Tomsku, kde až dosud civilisace a komfort
byly velice slabě opatřeny, zavádí se elektrické
osvětlení. Dnes lze z Moskvy do Tomska přijetí
za 8 dal. Ve stavbě se pokračuje 8 rostoucím
úspěchem.

Hospodářský spolek pro okolí Hradce
Králové koná valnou bromadu v neděli, dne
9. února o 2. hodině odpoledne v hotelu Schlig
lově na Pražském Předměstí s následujícím po
řádkem: 1. Čtení protokolu z předešlé schůze.
2. Přednáška řiditele nosp. školy zimní v Kukle
nách p. Heinze: „O hosp. významu příštího vy
rovnání s Uherskem a jaké stanovisko proti němu
zaujmouti by měli naši zemědělci?“ 3. Volné
návrhy.

Hospodářský spolek v Jaroměři odbývá
výroční valnou schůzi dne 9. února o 9. bodině
dopoledne v zasedací síni okres. zastupitelství
v Jaroměři. Pofad jednání: 1. Ověření zápisky.
2. Přijímání členů a vybírání příspěvků. 3. Zprávy
předsedy, jednatele, pokladníka a revisorů účtů.
4. Volba správy spolkové a delegátů do župní
bosp. jednoty. 6. Volné návrby.

Hospodářský spolek pod Táborem se síd
lem v Cidlině má dne 19. t.m ve 2 hod. odp.
v hostinci p. Deliše v Zámezi veřejnou schůzi,
v níž pojedná p. učitel Lhota o důležitosti spolků
bospodářskýcha pan ředitel Lospodářské*školy
Havranka o chovu dobytka, o lukách a píci pro
dobytek. Předsedou nového spolku je pan Krus
v Cidlině. Jednatelem p. J. Lhota, učitel.

Dílna bebnářská
Kateřiny Matuškové

v Hradoi Králové,
v domě p. Petříčka Č. 111

doporučuje se ke zhotovování všeho drahu

bednářského zbožís bílými obručemi,
Jakost dobrá, ceny levné.

POKOJ
mg- jest k pronejmuti“GN

od 15. t, m.
se zvláštním vchodem, ve středu
města, s nábytkem neb bez nábytku,
pro svobodnéhopána neb2studující.

Bližší sJělí redakce t. L



Leni 2šloté trvání našeho obdbodu
a voskovými výrobkví :

Račtež si pověimnouti!
. První česká 

továrna na voskové zboži a bělidle,
závod lmporto úní vosku, výroba umě
lýchv proouly a jiných zvláštností firmy

di VLADYKA a SYN'

V Litoměřilch nat Labem(dilže. semináře)
doporučuje veledůstojnému| duchovenstvu
váženými přípisy veledůst. pánů za nejlepší
uznané a nejvbotnějsf oltářní svíce ev.

"Boniface (déle jsk 3o roků zavedené)
v růtov obalu (specialita) zhotovené
z pravého vybraného českéhovos
ku wOelního 1 bg.za zl. 2-60,dálepravé
voskové svíce v tlarém obalu z nejlepšího
uherského a chorvátského ypaku tčelního
1 kg. za sl. 2-20. Mimo to zavedli jsme ku

všesbocnému ní veledůst. svých pp.od
běratelů:nejlepěl voskové svíce v

| modrémobalu smíšené s kapanýmvoskem
1 kg. za zl, 2-—, 1-80, 1960 a 1-40dle pří
sady vosku včelního, dále evioe ceremi
nové v šedozeleném obalu v beličkách po
'/„ kg: (v menších druzích sefmena na
obětník se bodící) 1 kg; za zl.1-10 všech
rozměrů. Tyto svíce hodí 00 zvláště Ic ve
dlejšímu osvětlováni, jako dekorace
cest křížových neb pro potřebu funerální,
naprostonečadí aní nekapaejlcož do

nem můžemenesóetnými pochvalnýmipřipisy. A 7
Dále dovolujeme si doperučiti: slou dá

ky voskové všechtvarů a velikostí, bílé,
Lluté ocb barevné i kg. za zi. 1.40, obrá
šlená, nedostišeného dosud provedení : kg.
za zl. 3-80.rozsvěcovače avici neka

pajlcí, v závitkéchpo 2.344 dokapr. 1kg. za zl. 1-40 (velmi odporučitelné). Zasý
lání jen franko.cž na místo vcelém
rakousko-uherském mocmářství, buď na účet
celoroční neb za hotové při grážce 6

Bedny 60-neúčtují, tudíž žádnévýlohy«největší úspora při odebírce.
I nejmenší objednávka vyřídí

se franko a svědomitě. Nejlepšídlou
boleté renomé firmy J. Vladyka a sym jest
tárukou mejroelnějšího obaloužení. — Pro
síce veledůstojné duchovenstvo za ctěné ob
jednávky, znamenáme se « dokonalou úctou

d Ylatyka 4 syn v Litoměřicích

aný vosk převezmeme za nejvylší
ceny.. Čenníkyjakoš i vzorky zderma a

koryt Za nejepolehlivější zasláníse

Fřšem

jilépedoporučení.

Odveledůstejnéhebiskupsk.erdinariatuvLitoměřicíchce me

1895. zpracovalijame na vlasí, v
bělidlcch'8000če na Saren.

Malířský umělecký atelier

Budvika Hejeblého
V NOVÉM BYDŽOVĚ *'

dříve v Iiiadci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským a farním úřadůmi veledůstojnému ducho.
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

maleb kostelních,
- opravy freskových a olejových maleb taktéš i novýchobrazů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná

vrhy maleb a- rozpočty za mírný honorář, kterýž však
při zadání práce se neúčtuje.

Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou
nabícína dobu podzimní a zimní

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné obj ,
zvláštěz kruhů vid. duchovenstvajšvumf
pro mne důkazem, že jsem beslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivébo,“ věren zůstal.
' connikymnapožádáni (ranko.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bas dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

O0 možno největět.
Četná doporučení s kruhů vid. duchovenstva i P.T.

učitelatva k nablédantí.

Též na spltky a bez zvýšení cem.

Osmprvníchvyznamenání,=nichšstříbrnácenastátníadvačestnédiplomy.

Svůj k svému!
Sukna modníi hladká ku všem úěe

himavevšechjakostech,vbáječném
B. výběru. A

Podšívky všeho drabůvlastní mani- M
pulace ve velkém i malém.
oberoe salonaí, běhounya koča
rové, pak veškeré, potřebnéJátky ku PX
zařízení pokojů, jakož i záclony .po
kryvky atd.

Linoleum (korkovékoberce)pravé A.
: a imitovrané a voskovraná

Vše za ceny nejnižší nahání

2 VHradeiKrálové.
S OMP“Nejstarší závod toho druhu. "JN

: Ze mm -4

Do Hradce Králové a okolí!
Dovoluji si ct. obecenstvu v známost uvésti, še

dnem 1v. t. m. v
živnostenské besedy v Hradci Králové

-« —„nedělní « ovátolní údotnický ars
Vyučovásí účetnictví děje sepro pány i dámy v řeči

české ú německé,ve aloča jednoduchém A složitéms
zice theoreticky dle odborných spisovatelů univerait
ních s peakticky po způsobu obchodní akademie prajské
o edruženými naukami od £—4 hod. Honorář obnáší0.
čsíčně 5zi. předemmimo pomůcek. Další přihlášky a

bližší informace udílí Arnošt Dvořákrukaričkář a
jednatelřemeslnickébesedy, vedlebudovy ©.k. kraj.
soudu v Hradci Králové.

Be. věší úctou
, ABT. SVOBODA,

účetníhoústava a přísežní znalec ©
(více c. k. okresních soudů.

JOSEFA KIBSLICHÁ
v Hradci Králové

u „černého koně“
odporočuje se kusolidaímu provedení veškerých

prací kostelních,
tařízovéní a obnovování oltářů, kazatelem a 1. d.

Slušný oltář
se prodá.

Adresu sdělí z ochoty administrace t. I.

OO00000000000000000

A<Aoo a:
iDo České Skalice a okolí

Umělé zub
celé chrupy neb jednotlivé, buď s Y | |deskou neb bez ní, podle nejnovějšího eme-|
rického způsobu vyrábím a koném veškeré
práce v obor ten spadající přesně a solidně
ruče za nejlepší obslouření, při nejlevnějších |
cenách.— Poroučeje se do vzicné přízně ct.

1ájo

gi
-© obecenstva,

znamenám ne v hluboké úctě oddaný |JAN FERBAS,
subní teohnik v České Skalici.

jakéžt:

medicinální víná
:
i

,
'

- 0, -m  odráok= —

Josef BFátelr,
dodavatel vím táž dó vojedské nomtécnice

- vHradci Králové ©

4

4.Václava Šolce9 |
prátaího soudního znalcea odhadce

POZOR!!!

Jednou pro vždy,
milostivá paní o

koapíse- pro domácnost nová zadvše dosavádní
1 vynikající, nesmarná

patent. mramorovápračka
t. sv -valcha na prádle „Patent Hlaváček“ vceněod 2ul.vý mo n vynálezceÚrmy:

V. Hlaváček a syn,
e. k priv. výrobna pat. mram. praček, sochařský

Savod sklad soch a pomníků, unáěl. průzaýel sy
. vnitu, mramoru a £v Strakoniotoh.

Pp:obchodníkůmrvláštnívýhody.

doporučujeme v nyní Raděmojrřetálchvalné osvědčený + dlecesi stávající,na
isné českoslovanské, zem. jabilejní a četných kra

Řinskýchvýstavách nejvyšěteí státními b výstavními
cenami vyzRAMONANÝ

výrobní velozáved

Josef Neškudla vJahlomnám
nejstarší tímě prvnítoho oboru v Čechádh zalošen |

r. 4810, od doby té vždy v rodinném d o. 88,veškerých kostelnich paramentů, uměl.
vyšívání praporů, kostelního prádia a ko

' vového náčiní chrámového atd. vynikající,

nejvkusnájš úpravou dle církevních předpisů, hodnotou, trvanlivostí a velmi mírnými cenami. D om
solidnosti a poctivostí v obeluhování jest mnoha
set doporučovacích nznání s veškerých Čech, Moravy
a Slezska.Cenníky,rospočtya vzory, akolihotová
roucha k výběru nasýlé -nadepsaný dům na požá
dání franko.
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- Nevý státoprávní projev,
Jednou z nejzávažnějších udalosti skončeného

zasedání českého sněmu zůstane znamenitá feč,
kterou vo schůzi ze dae 11. tm. pronesl dr.
Bedřich kníže Schwarzenberg a jež znamená nový
potěšný krok na dráze sblížení konservativní šlechty
se zástapci českého lidu. Pozapomenuté beslo
„Aš do téch brdel a statků !“ bylo obnoveno v

thto vřelé teči, jež přijata byla také na straně
mladočeské sympaticky; našimčtenářům bude jistě
vhod, podáme-li sde projev kn. Schwarzenberga

ů ve výtahu.
nejprve hospodářské poměry—— Řeěník líčil

království českého a pokračoval: „Dovolím si
poukázati k tomu, že my pokládáme české státní
právo za positivní právo, na jehoí restituci za
Všech poměrů hodláme trvat. Já ze svého stano
viska pohládám ústavu progincovou dnes platící
na faktický ustav, s kterým musíme počítat, ale
zároveň za stav, který odčinit bude naší snahou.
Řečník očekává příznivé poměry v království

českém jenom od rozšíření samosprávy tohotokrálovství. Jak pak mohou býti prospěšny pro
naše poměry zákony, af již v ohledu zemědělském
amebo v ohledu živnostenském, které jsou sdélá
vány od poslanců, kteří našim poměrům naprosto
nerozumí. (Bouřlivá pochvala u velkostatkářů a
Mladočecbů.) Řečník praví, že v řešení otázky
státoprávní stal se v poslední době vážný pokus.

tím návrh dra Herolda. Komise zvolila ze
| středa sabkomiték klecí. měl. uvažovat o

jskýchsi společných zásadách. Kdyby se nám to
podařilo, praví řečník, postaviti aspoř jakési 8po
lečné body, na základě kterých by se mohlo vy
jednávat o konkretním vytěení našebo státního
práva, pak myslím, že by to znamenalo již velký
pokrok a bylo by to velkým úspěchem proto,

tuším, čím dále tím obtížnější budou
poměry jednání v centralistické říšské radé a tím
více musí se objevovati wyšlénka, zda na místo
této centralistické říšské rady uedá se postaviti
něco jiného. Řečvík praví, že ve fundamentálních
článcích, na jejichž zásadách dosad strana velko

"statkářská stoji, byl učinén vááný pokus o rozfe
dení naší otázky státoprávní a lo jest jen litovati,

i
že pokus ten se nezdařil. Nás všecky ovládájednatouha, aby Jeho Veličenstvo v okamžiku, kíerý
by usnati ráčilo sa vhodný, celé tylo maše stálo
právní požadavky dobrěilo posvátným akiem ko

runovačním ; —Jj ze hlahbolů zvonů velechrámuavatovitskéhood dědiny k dědině bylo by v Če
chách hlásáno: král náš jest korunován. A vtomto
Jásotu těch milionů věrných Čechů zněla ty lepší
budoucnost a v této mehynoucí věrnosti nároča
českého našly by se prostředky ku překlenutí všo
likých propastí. Když strana řečuíkova nezmiňuje
se stálo o státoprávaím požadavku našem, nečiní
to jenom proto, že by snad požadavek ten byl
jí vymizel ze srdcí; činí tak jenom proto, že
nechce, aby tato myšlénka sevšedněla. Státoprávní
požadavky nedají se ze srdcí českých velkostatkářů
vyrvati. My pokládáme — praví tečník — státní
právo české za část u našich předků,za
jakousi integrující část naší budoucnosti a na tom
stanovisku setrváme stále, šťastní jsouce, kdyš
někdo nás v tom obledu bade podporocati.
(Potlesk a bouřlivá pochvala.)

V poslední době poukázáno bylo k tomu,
že jakei konservativní velkostatek království če
ského opouští společnou činnost se zástupci Če
ského národa a že již s takovou vfelostí nevšímá
sí zájmů českého národa jako dříve! Velectění
pánové! V tomto sasedání slyšelí jsme příkré
útoky a dokonce jeden pán dovolával se budouc
nosti a pravil, že budoucnost dokáže to, že on
má pravdu. Já nemám dar nahlížeti do badouc
nosti, jako spíše pohlíšeti do minulosti a ta mohu

m k tomu, že velkostatkáři konservatívní stálipo'bokd sástapeům českého. DÁZOdA
a ty úspěchy, kterých byle dossšeno, budou všdy
přináležet k čestným listům naších dějin. (Výborně!
Potlesk !) Oni pánové, se kterými strana naše
uzavřela svazek, ti podlehli hnutí národnímu, po
dobnému vlnobití, ale zbytek této strany trvá ne
ustále při vynikajících vlastnostech jednotlivců,
při vlastenecké obětavosti a nezištnosti a zůstaví
mužům těm v srdcích každého a stálou pa
métku. (Pochvala, pouesk u velkostatkářů). Řečník
naráží na útoky dra. Bary oproti koruně a praví,
že musí se proti tomu ohraditi a říci, še jeho
strana nikdy nezapomone přísahy věrnosti, pro
kteroužto přísahu jest odhodlána i život svůj na

© FEUILLETON.
-"Cvrdé hlavy.

"Obrázek zmasopastního života na venkově. Napsalladimír Hornov.
»Ejchuchu l« — vyskočil Frantík Skřiván

kovic na sápraží, plácl rukama, vymrátil se jako
"prut ze zéápraží na zasněženou silnici a ubánél
o překot přes náves ke statku starosty Mervarta.

„ © oZblázní se, klukul“ — zamračil se starý
Šišivének, dívajeag. za svým nadějným synáčkom.
Ale pojednou zamračená tvář rozplývala sc jako
mraky v nejasné mlhoviny, ty se trbalv a z nich
na svět usmála se dobrácká tvář starosvétského
upřímného tatíka. ;

+Ej, kluk jeko obeň! Inu, bejvávalo také
tak unás! Noby jakoarnka, hlavu jako Lříbátko—
8 teď —)

Starý Skřivánek se zemyslil — vypustil ze
zamilované své dýmky mobutný oblsk dýmu,
drubý, třetí, mávi rukou a zabledělse v tu stranu,
kde ležel atatck starosty Mervarta. Z jeho vrat
pravě vyběhl Frantík, třímaje nad hlavou vítězné
koláč. Houpl na rybník, přejel hladinu jeho »po
bobečku« jako střela a jiá octl se před starým
Skhvánkem.

*Tak že už jsou Mervartovic připravení —
a koláčů tam maj, o jél«

Starý Skřivánek mrkl povážlivé na boty,
jichž Frantík před jeho očima použil lebkovážné
ku klouzačce, ale mrknutí to zůstalo bez citelných
následků, poněvadž Frantík byl poslem zvěstujícím
důležitou chvíli v životě otců, matek, synů, dcer
— chvíli námluv!

Ano od Skřivánkůchystalisetatík s Jostfkem
na námluvy do Mervartovic statku. Už bylo vše

k— —————
mezi mladými ujednáno, jen ještě staří měli pro
mluviti slovo poslední ohledné věna.

»Hlavní věc Josefe, že Aninka je pořádné,
pracovité děvče, že se máte rádi, to ostatní už
přijde semo sebou! — Starý Mervart je sice tvrdá
hlava a na groš — inu vždyt ho znášl Ale po
vídám, láska hlavní věcl«

V 16 chvílí, co takte hovořil Skřivánek,
ubíraje se s Josffkem ku Mervartovic statku, při
stoupil starosta Mervart k oknu, odkud vyhlížela
Aninka s matkou, očekávajíce příchod hostí.

Starý Mervart vzal Aoinčinu blavu do dlaní,
zadíval ae jí do modrých očí a tváře mu nějak
svlhly.

VVidiá Aničko, drahé dítě, přeju ti štěstí a
chci, abys byla spokojena! Máme tě sarmoteou!
A Joset hojný hoch, znám bol Amátese rádi—
90, podívejse mido očil —Vlá,to jest to nej
důležitější, když si přinesou muž a žena do do
mécnosti upřímnou lásku, té bývá v životě petřebí
nade všechno| Teď vyjednáéme jen věno a pak

; Pánem Bohem některý dembudeme meci jítina faru!

+Dékuju vám tatíaku, za všechnu vaši lásku,
aby vám to Pán Bůh — stonásobně —!« Anička
přitiskla zástěrku ma oči a políbila starému Mer
vartovi ruku.

+Dobře, dobře, Aničko, ale poslouchej, děv
če —“ odkašlával si Mervart, popotahuje rozpačité
cípy šátku u krku — oviš, celý statek ti dáti
nemohu, jsem jestě statný, silný, pracovati mohu
a kdybych šel na ten výmének — ej, jako bych
šel již na polodo hrobu. Mámpár peněz stranou,
ty dám — a na statku ješté zůstanu, abych ti
néco ubuspodařil. — Rozumíš, Aničko?«

eRozumím, tatinku!+
»lnu, abys nemyslila, povídám ti to jen tak]

saditi. Činí veliký rozdíl mexi oposicí proti vládě a
proti koraně. Opovice proti vládě možná jest při
různých sásadách, ale oposice proti koraná,to jest
případ pro který bychom nemohli býti nikdy získáni.
Praví, že útoky, které se proti konservativním velko
statkářům dějí, nejsou způsobilé, aby konservativní
velkostatkáře odvrátily od dosavadního jejich sna
žení. To jsou planá slova a u historických velko
statkářů českých rozboduje jenom hlas svědomí
a oni na dráze, na které trvají, i na dále zůsta
nou. My setrváme, bájíce požadavek tohoto krá
lovství, my setrváme při programu svém a vysoko
budeme třímat prapor naší strany, na kterém stojí
napsáno heslo, jež do srdcí nás všech jest vryto:
„Věrní císaři a králi, věrní vlasti a právům její
až do těch brdel a statků!“ (Bonflivá pochvala a
potlesk). Řečník končí doporučením rozpočtu ku
přijetí sněmovně. (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk
velkostatkářů a Mladočechů. Političtí přátelé řeč
níkovi zahrnují jej pochvalou a blahopřáním.
Vzrušení v celé aměmovrnétrvá za hodnou dobu).

Pražská kronika.
K.— V Praze, dne 18. února. (Pův. dopis.)

Jednou ze pražských událostí poslední doby,
jichž si vším. celý český národ, byla smrt Nestora
českých spisovatelů a dramatických umělců Josefa
Jiřího Kolára. Muž ten, s nímž počátky a rozvoj
českého divadla jsou úzce spojeny, dožil se po
žehnaného věku takořka 84 let. Zásluhy jebo byly

smácného ryšu jeho povahy
a smýšlení. Kolár prožil svůj věk v nejvřelejkím
vara společenského života. Starý, vtipný a zna
menitý muž ten měl zajisté nejbobatší příležitost
potápěti se v rozkoše světa a doživ se doby kmet
či mob! pohlížeti úplné klidně zpět a o životě
souditi na základě nejhojnějších zkušencstí a po
znatků. Když se roznemobl, odebral se do vše
obecné nemocnice, kde byli mu opatrovoíky a
společníky ušlechtilí uanželé, paní Maruška Bitt
nerová, druhdy jedna z nejpřednějších a nejoblí
benějších umělkyň Národního divadla a její man
žel, spisovatel a dramatický umělec p. Jiří Bittner.

Víš, starý Skřivánek je tvrdá blava — na groš
jako — no nemám to povídat — ale hlavní věc
je, že se máte s Josífkem rádi — o to ostatní se
už shodnemele :

Na zápraží zavzněly kroky a ve dveřích ob
jevil se Skřivánek se synem.

»Pochválen buď Pán Ježíš Kristusla
sAž na věky, až na věky!« odpověděl Mer

vart, vítaje příchozí.
Selka utřela zatím, »jen taka fértochem sesli

pro starého Skřivánka a Aninka pro Josífka a
zvali je k usednutí ke stolu, kde uprostřed koblih
a koláčů zvedaly se láhve s vínem, pro které si
hospodář schválně den před tím do města zajel.
Když se hosté usadili, nalil Mervart do skleniček
vína a podal jim, aby si zavdali na zdraví.

sA nyní milý sousedele« — odkašlával si

Skřivánek,stavé skleničku na stal pa pbych zaroč j fišli. Byli jsme vždycky dobrými
sotatáy, né neboška Bena,dej ji Pán Bůh lehké
odpočinutí, s Vaší panimámou jako sestry —e

»Ba že, kmotřičku, jako sestry 'e utírale si
Mervartová oči fértochem.

— sa tekž nebude vám, ani vaší milé pa
nimámé proti srdci, když jménem svého syna
rožádáto vás, abyste dali mu Aničku vaši za
věrnou a upřímnou manřelku.«

Starosta Mervart setřel palcem slzu, která
mu sběhla po tváři.

»Nebude, nebude, milý sousede —! Vždyť
bychom neměli srdce v těle, sbychum tomu brá
mli. Děti se mají rádi a to je »hlavní věce —
s Pén Boh nám oběma požehnal, abychom již
dali jim něco do počátku — atak pojďsem, milý
Josífku a dej mi hubičku — a na sv. tři krále,
dáli Pán Bůh, bude první ohláška.«

(Dokončení)



Kdyžzdestarý páa cítil, že poslednísíly
opouštějí a še se poslední chvíle jeho blíží, tu
se dal zaopatříti svátostmi umírajících a po od
chodu kněze obválil si blahé utéšení mysle, jehož
po přijetí svátosti té cítil. Případ tento sluší
důtklivě vytknouti, neboť pří muži těch životních
skušeností, jakým byl Jos. Jiří Kolár znamená

ro celou naši českou inteligentní společnost pří
adný čin. Kmet ten uznával a vysoce si cenil

utěšení náboženské, čímž v ední chvíli čino
rodého života svého koranoval a dosvěděil nábo
ženskou ušlechtilost svého smýšlení a podstatu
svých mravních zásad.

Rozhodné katolické smýšlení začíná se ostatně
mezi českými spisovately v poslední době velice
vážně manmifestovati. Tak mezi spolupracovníky
katolického měsíčníku „Nový život“ ku všeobeo
nému překvapení v Praze oblevilo ee jmeno api
sovatele Julia Zeyera. Sem tam vzbudilo odhod
lání totc všelijakou poznámku. Tu však krátce
potom vyšel 3. sešit illostrované revue „Kniha“,
v níž popisován jest život básníka Jalia Zeyera
ve Vodňanech. Stať ta pochází z péra Ladislava
Arietta (dra. Šebka v Písku), který byt Zeyerův
nevábá popisovati následovně: „Hued u vchodu
překvapilo mme schodiště bytu Zeyerova. Jest
volné, prostranné, 6 tmavohnědým vyřezávaným
dřevěným zábradlím a tmavohnědým dřevěným
stropem, vysoko nad schody se pnoucím; naproti
schodům umístila zbožná mysl básníkova kříž
náhrobní, se železa kutý, dílo vzácné práce zá
mečnické z konee minulého století, jakýmiž uaše
venkovské břbitovy do nedávna se pydnily, a jichž
pravá cena tak mál. koma byla známa. Sochy
dvou apoštolů ze dřeva řezané stojí mu po stra
nách. Kříž sám určen jest dle přání básníkova na
jeho vlastní hrob.“ O svých pak tužbách vypra
voval Zeyer dru Sebkovi mezi jiným následovní:
„Myslím však, že v Čechách nezůstanu. Mystický
klid francouzských klášterů jest mé duši nejbližší.
Snad jednou zmizím v některém z uiob, jako ma
líř Tulka, o němž dnes nikdo neví, kde se zdr
šoje, a jehož bydliště (jak se s plnou pravděpo
dobnosti domnívám) odhalil jsem v jednom z ital
ských klášterů.“

Ukázky tyto ze života českých spisovatelů
zajisté nejsou bez zajímavosti.

* *
*

Před nedávnem byla pražská veřejnost „po
bouřena“ sensační zprávou, že poslanec profesor
Kaizl bude vydávati časopis proti— — realistům,
mezi néž drubdy jako přední jejich vůdce náležel.
Zpráva ta působila původně na ty, kdo poměr
prof. Kaizla k realistům blíže znali, velice vesele.
Nikdo v uskutečnění její nevěřil a nevěří, třebas
že prof. Kaizl vydal zvláštní koibu „České my
šlénky“, v níž potíral náhledy vyslovené prof.
Masarykem ve spiscích „Česká otázka“ a „Naše
krise.“ Ku práci této se profesor Kaizl odhodlal
jenom patrné proto, poněvadž tak zvané národní
naše znovuzrození zná velice povrchně. Kdyby
je znal a studoval je důkladněji, vícestraněji, tedy
by s prof. Masarykem v této otázce ve při ne
vcházol a nechal by ho baviti se utopiemi, jichž
si nikdo více vČechách nevšímá. Prof. Masarvkovi
přišla polemika prof. Kaizla velice vhod, „Čas“
ibned se jí chopil, neboť mimo pana Ant. Hajna
nikdo více v Čechách se s ním o mínění nebádá.
Avšak po Praze chodí někteři lidé, kteří tvrdí,
že celý ten boj vyvolán byl jedině proto, aby se
o původcích jeho mluvilo. Osud prof. Masaryka
jest u nas výstražným příkladem ©Teď deset let
smělou rukou rval staré naše rakopisné památky
jako drzé padělky, z nichž vinil osoby. které se
více brániti nemobly a čebo tím docílil? Pan
prof. Masaryk jest velice přemítavý muž, snad
jednou bude zpytovati své svědomí i ve příčině
této a zajisté že pravdy nebude se lekati a při
znání hroziti. Terdíme to o něm na základě po
zorování jeho jednání Po deset let mlavil s ka
tedry i doma studentům o reformaci mravů, života
atd. a když jistá frakce studentů, především jeho
působením k tomu povzbuzena, začala o různých
těch „re—“ přemítati, tak tu máš, najednou proti
vlastním svým bývalým posluchačům a ctitelům
napsal ve knížce „Naše krise“ nášledovní pro
mládež velice poučnáslova: „Revoluce jest
šosáctvím.“ K tomu třeba značné mravní síly,
tak pootivě ke svým bývalým posluchačůma cti

telům promlaviti a z jejich bludu a nedorozumění
Je vyvésti. A proto Čekáme, že dojde k lepšímu
poznání ještě ve mnohém svém bývalém míoční a
£ toho důvodu máme také zakládání zvláštního
časopisu proti němu a jeho straná za zbytečnost.
A to tím spíše lze tvrditi, poněvadž jeho orgán

jče jsko bujný, výborně živený kozel jenomo všeho trká, ale sám platofch návrhů, myálenek
a prací skoro vůbec nepřináší. „Nedojí“, jak ae
říká, „jenom papá a vyvádí“. To ovšem že brzy
většinu přátel i toboto apůsobu vlastenecké čin
nosti omrzí, tak že zbude mu záhy přízeň jenom
několika protestantů, které především těší, když
Se často rozežene a trkne takhle do katolické cír
kve a její kněží. Ale na to vice v Čecbách také
nikoho nelapí. Časy, kdy se ade podobnáčtverác
tví Ubila, ty jit zde minuly. Saad příjdou brzy
doby, -kdy bude na machého, kdo se s motlou
nad celou veřejnost stavěl, svoláno, aby si pře

devším zameti předprahom vlastním, čili jak pam
prof. Masaryk říká: „buďme bodný kašdý jedno

tlivoc a bude hodný celý národ“ — —
e .

Pororahodným jest, že „Obnova“ Ise v Praze
dostati ke čtení jenom v memnohých veřejných
místech. Když se jeden táže po příčině, proč se
tak děje, že časopis ten ve všech kavárnách a
hostiacích vyložen není, ta dostane za odpověď,
še není v pražských novinářských závodech k —
dostání. A proč? „Obnova“ nepodporuje zájmy
vašineů“ a pražské novinářské závody jsou ma

Jetkem „osšinců“ ati ji ovšem že za to vzali

„povolenírosžířování: Prazo.“e
Jedno znejbližšíchporotníchobdobí vPrazeba

de vykazovati zajímavý sensačn proces. Jak
snámo, postavila si pi. Geitlerová (majitelka domů v
Prase a choť šíře známého uoustružníka, který
své doby jako obecní starší král. hl. mésta Praby
spravoval biliár bývalého „Akademického čtenář
skóho spolku“ pro chedobinec sv. Bartoloměje
s takovou důkladností, že ho proto staročeské
listy nejtrpčími výčitkami zasypaly) na Národopisné
výstavě pavilon,v němž okasovala ve prospěob
„Ústřední Matice“ milion krejcarů Časopis „České
Stráž“ a vedle něho ješté řada listů jiných dovolily
si o tomto vlastenectví pí. Geitlerové uvořejnití
několik „poznámek“, pro která pí. Geitlerová
faloje jejich pisatele pana Gustava Jaroše, magi
strátního koncipistu a spisovatelo v Praze. Proces
tento bude velice sensačním, neboť pan Jaroš prý
nastoupí o svých tvrzeních důkas pravdy. Spor
tento ovšem že jit od svého počátku musí býti

jih výbarmělby hledět,bybyl © tlobouůjejíž výbor m aby b

nějak šikovně urovnán. 0, 0by byl v eh

Co týden dal
Sučrovna poslanecká bude míti svou příští

schůzi v sobotu. Na její denním pořádku je po
kračování v podrobném rokování o rozpočtu a
sice bude se jednati o položkách ministerstva
osvěty a vyučování. — V pondělí dopoledne konala
se za předsednictví hraběte Badeniho ministerská
rada, ktoré súčaetnili se všichni ministři. Porada
trvala dvě hodiny. Jednalo se prý o prohlášení,
kterým ministerský předseda bude provázeti bned
na nejbližší schůzi poslanecké sněmovny podanou
předlohu v volební opravě.

Na českém sněmě byla v sobotu rolba po
slance Alf.Sťastaého jednohlasně zrašena. Štastný
sám se po třikráte ujal slova, aby svou volbu
obkájil. — V pondětí počalo rokorání o zemském
rozpočtu, při němž pokrokářský poslanoo dr. Baxa
způsobem opravda neslýchaným za protestu téměř
celého sněmu útočil proti domu panovnickému.
Hrabé Bouguci neurvalosť tutu 60 nojdůrazněji
odmítl. - Ve schůzi ze dne 7. t. m. byla jedno

hlasně přijata tato posl. Fořtemnavržená resoluce:
„Slavná vláda se vyzývá, aby učinila příslušné
opatření, aby za včas vypovězena byla rakousko
uberská obchodní acelní jednota, posléze říšským
zákonem zs dne 21. května 1887ř. «. č. 48 upra
vená, za účelem zjednání jiného podkladu k do

cílení nalehavě nutných změn dosavadních obchodně
politických vatahů mezi Uhry a královstvími a
zeměmi na říšské radě zastoupenými.“

Sněmy akončily tento týden své práce. Nej
déle zasedal sněm dolnorakouský a český. Nárrh
a !rešního výboru nebyl úplně projednán, což platí
též o něm. návrhu na zřízení nár. kurií. — Na
sněmu dalmatském učinil posl. Biauchini návrh oa
vydání adresy, v níž se má žádati za připojení
Dalmacie k Chorvatsku. Pro návrh tento ale
povstal mimo Bianchiniho jen ještě jeden posla
nec. — Sněm korutanský projevil v pondělí své
liberální smýšlení; zamítl totiž návrh zákona, jímž
mělo se zavésti vyučování náboženství na vyšší
reálce celovecké. Pro návrh mlavil nejec kníže
biskup dr. Kahn, nýbrž i náčelník německých na
cionálů dr. Steinwender.

Situace v Ubrách je prárě nyní ve před

zajímavým, neboť jeví se tím obnova marovnání
alespoň pro tento rok ohroženou. Přišlo se totiž
na růsné úviudle, které děly se ma vrub státa
s koncessemi železničními. Myslili, že obětováním
největšího hříšníka, vrchního šupana, jenž byl dán
do pense, budevšeodbyto.Aleobyba lávky; dnes
ohlašuje se, že další dva vrohní župané majíce
podobně špinavé prádlo, musili též „jiti“ a za
nimi půjdou ještě mnozí (měli by jíti všichoi,
neboť koropce v Uhrách je tak velkou, že od
úmrtí Baroše, jenž byl snad jediným hodnostářem
uherským, jen měl „čisté ruce“, není vyššího
hodoosty tam, jenž by na sebe mobil obléci roucho
neviunosti). To vše savdává oposici na snéma
vítanou látku kútokům na vládu, pro měžnemůže
8e postupovati v jednání o rozpočtu s takovou

chlostí, jaké je potřebí. Ko všemu přidružil se
škaodál v obrazárné. Řiditel její, sednář Pulezky
dostal na zakoupení obrazů ohromné obnosy;
koupil za ně bídné trety (ba i se dal napáliti,
nebo napálil stát) a dosud o velkých summách,
ješ obdržel, nesložil účtů. Udělali z něho ovšem

podsimker parlamentům i
ujednání. Veškeré dosavádní vyjednávání je téměř
bezvýsledným, tak že můžeme býti připravemi na
jednoroční provisoriam ma základě dosavádních
úmluv. Provisorium takové můše maříseno Výti
z práromoci císařovy.

Váelicos.
Osvědčení. Politický klub katol. dělnictva

v Úechách konal v neděli, dne 9. t. m. v Praze
veřejnouspolkovou schůzi, v níž předseda Jirou
šek podal jménem všech stejně smýšlejících sou
druhů v jejich zastoupení návrh na zvláštní pro
jev ndp. biskupu královébradeckému. Návrh svůj
odůvodnil p. Jiroušek delší řečí, v níž právil, še
radikálové a pokrokáři urputné počínají sobě proti
vysoce osvícenému knězi a biskupu, jským jest
ndp. biskup královéhradecký. Tito zjevní nevěrci
ve svých časopisech haní naši církev a s bespří
kladnou zuřivostí chtějí zničiti vše, co jest nám
katolíkům milým, svatým. V první řadě mají po
krokáři namířeno na diecési královébradeckou, na
český východ. Oni před visitačními schůzemi ndp.
biskups nestydějí se do visitačních míst svolávati
protikatolické schůze a vysílati tam provokatéry
agenty, jen aby lid proti ndp. biskupu poštvali.
Všichni katoličtí děloíci, celá katolická dělnická
organisace musí zasábnouti v tento boj proti po
krokářům. Na konec navrhl řečník tuto resoluci:
»Jeho Milosti ndp. Eduardu Janu Nepom. Bry
nychovi, biskupu královébradeckému, neobrože
nému zastanci učení Kristova, miláčkovi veškeré
ho katol. dělaictva českého, Politický klub katol.
dělnictva v Čechách vé veřejné spolkové schůzi
konané v Praze dne 9. února 1896 projevuje
neobmezenou důvěru a oddanost. „Politický klub
katol. dělnictva v Čechách odsuzuje zároveň ve
škeré útoky listů pokrokářských a sociálně demo
kratických proti Jeho biskupské Milosti podnikané
a vyzývá veškeré své venkovské členy a stejně
smýšlející soudruby, aby též s takovou oeohro
žeností, s jakou my, členové Politickébo klubu
katol. dělnictva v Čechách, vzájemně se zavazuje
me, čest Jeho biskupské Milosti hájili a učení
Kristovu mezi lidem českým dráha razili.« Res o=
luce přijata za velikého nadšení a potlesku. Tento
pak projev zvláštním delegovaným členem klubu
J. b. M. se odevzdá a v katol. sociálač dělnických
časopisech uveřejní.

Mladočeší a pokrokáři .dlouho se na oko
milovali, hladsli, škádlili i škrábeli, sle po bou
charonské řeči dra. Bexy na sněmé českém ko
nečně začínají si veřejně přiznávati Larvu a roz
cházejí se. Jako na enémě posmíval se dr. Kramář
Baxovi, že si myslí, že sboří svět, tak napsaly
jinak opetrné „Národní listy“ uštěpačné: ©=Posl.
dr. Baxa zastupuje | semojediný stranu po
krokářskou a od něho již k vůli tomu cčekával
jsme. slyšeti myšlénky nové, o celou generaci v
před se ženoucího ducha, šumění křídel budou
cího genia . . . Zatím slyšeli jsme řadu frází, z“
nichž mnohé zrodily se již, když vůbec začalo se
u nás, po dlouhé dubě nuceného mlčení, politi
cky — žvatlat. Pan dr. Baxa udílel poučení na
všechny strany, takže mu nezbyla ani chvilka k
autokritice a to jest u mladého, snaživého politi
ka veliká chyba; však pan dr. Bsxa nališí se také
tím ničím od svých stoupenců, kteří, jak známo,
mají všechen politický rozum v nájmu. Dru. Ba
xovi nelíbil se zejména tón udresy, jak navráena
poslenci svobadomyslnými. Nedivíme so tomu,
pan dr. Bera je ovšem zvyklý s králem jinak
mluvit.“ Na jiném místě obracejí se »Nárndní
listys proti vídeňským listům, jež líčíce dra. Baxu
jako mladočeského odchovance, činí Mla-točechy.
za jeno řeč zodpovědnými, a opětné s důrazem
prohlašují, že dr. Baxa stojí mimo všechen klu
bovní svazek. Právě v té okolnosti, že se „Nár.
listy“ a Mladočeší dra. Baxy a jeho strany tek
otevřeně odříkají, záleží největší význam Barova
nemotorného vystoupení na sněmu.

Z táboru socialistického. Velkýtábor lidu
uspořádán býti má první nedělní odpoledne po
sejití se rady říšské a předložení opravy zákona
volebního na náměstí před sterorměstskou radnicí
v Praze. Městská rede na žádost politického klubu
dělníků v Čechách propůjčení náměstí neodřekla.
Sjezd strany sociál.. demokratické v Rakousku.
Výkonný výbor strany ve srozumění s organisa
cemi svolávácelorako -ský sjezd socislních demo
kratů na den 5. až 11. dubna do Lince. .Navr
žený, avšak nesávezný ptogram k rokování sní:
1. Žpráva strány. 2. Volební oprava. 3. Organi
sace a tektika strany. 4. Tisk strany. .5. Volba
výkonného výboru. 6. Stav a požadavky země
dělského dělnictva. 7. Pokrok sociálního sákono
dárství v Rakousku.8. Mezinárodnísjezdv Lon
dýně, 9. Záležitosti strany. 0
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ládajících členů. Účetní správa
redostí na vědomí, že desopis Vlasf

ežto však sdrašen tisk a Vlasf je 20
Šanopi ých nejlevnější, sneseno k návrhu dp.anaDrosda,aby00předplatnénaVlasfo1si.

uvýšilo, sačínajíc 2. pololetím roč. XII., tak še buderoč.
XII zvýšen o 60 kr., další rodník o 1zi. Bade-liroku

Hl
ořskéu i

o historickém krouštu: výbor jebo konal
sobůsí, pořádal sedm detně navštívených přednášek,

Jež pootil návštěvou J. E. ndp. kardrnal arcibiskup brabě
Uchěnborn, jeho bratr Vojtěch brabě Sohónborn, vysoko
rodájeho sestraa vysocí hodnostářicírkevní;kroužek

vúčastníl se národoplené výstavy kromě svými poblibacemíi tvrty
ovasek „Sborníku“ obeahuje důkladné a obšírné práce,
jež těší se veliké pozornosti katolických i liberálních his

joriků. Referent ukázal na nejnovější dílo Dra. Z. Wintra
„Zivot duchovní v h“ a uvedl mnohé a snačné
mesprávnosti jeho. Odbor filosoficko-paedagogioký je nej
mladší ratolest družstva ». referoval o něm jeho místo

dp. Fr. Pobunek. Přednáškamí Dra. Eug. Ka
dařávka, Fil. Konečného a Fr. Pohunka vystoupil jiš
dvakráte ma vařejaost s připravuje některé větší práce a
ebystá řada mnoboslibných přednášek. Neunavně působil
socialní odbor, jak ukázal referent red. Tom. J. Jiroubek.
Četnými přednáškemi v Prase a všech končinách českého
venkova vnášel do dirokých vrstev dělnictva | českého
vznešené myšlénky křesísnobého oocislismu; zvláště před
nášeli tito řečníci: Dr. R. Horský, R Vrba, Tom J. Ji
rpušek, V. Žáška, Fr. Žák. Bed. Jiroubek zmínil 0e pří

že přicházejí do boje kromě socisiních domokratů
hlasatelé athejemu a nepřátelé církve: pokrokáři.

Katolické dělaictvo přijímá boj tento ss svůj a jest při
praveno na útoky pokrokůřů dáti bédnou odvetu. O dal
ším postupu prací knihovní komise rokováno a ustanoven
další pořad, jak knihy posusovati. K návrhu výbora vě
novala valná hromada pro XIL rok bist. kroužku a bníb.
foada po 300 zl, odborufilosoficko- paedagogickému s
kníh. korilesi po 200 sl., spolku sv. Metbodéje ve Vídní
80 si. Snesením valné hromady směnény v některém
emérn stanovy družstva, s úobcž uvádíme: chudší zakl.
členové mebou re svolenímvýboru spláceti po 3 sl. ročná;
vyslovílí se pro to dvě třetiny přítomných, může ce ko
nsti volba výboru pouhou aklamací. Důležitéjest snesení,
aby družstvo konalo r. 1896 liteřární ojesd a pořádalo
eooialní uurs; provedemí těchto dvou nových myšlének

ověřeno . Slibujeme si mnoho od obého. Dp. Fr.
Pohunek před volbou novébo výboru omlouva! se, še je
přetížen pracemi s žádal, aby zvolen nebyl. Volbavýboru
vykonána pak jednohlasné a zvolení: za starostu Dr. R.
Horský a sa členy výboru: proí Dr. M. Kovář, V. Kra

J. Syrový, V. Špaček, K. Ulrich, Fr. S Vojta, Fr.
3sa náhredníky: red. T. J Jiroušek, Jos. Šimon,

prof. Jan Kalivoda a Fr. Kotrč. V nynější době bouřli
věbo přívalu zednářekého,kdy liberálové a pokrokáři na
cirkev, náboženství a duchovenstvo útočí, jest na výnosí
třebs obranného družstva, stojícího na půdě katolické, a
takovým je velečinné družstvo Vlasť. Macho práce jest
mu konsti, maoho ma něm bade žádati pohnutá doba
budoucí,aprotojetřeba,abyřadyjehobylystáloros
mnolovány, aby stále rostly a mobutněly. Apelujeme na
muže intel igentní a neohrošemé katolíky, aby přistupovali
za členy, oož výbor družstva povolením poh o uplá
cení členských podílů velive usnadňuje a dary knih spol
kům snečných výhod poskytuje.

vyharujeme peníze za cizozemské výrobky
různých koňaků, původu pochybného, anlž bychom s jistotou
tvrditi mohli, fe je to koňak pravý. Jinak je to se slivovicí
a borovičkou (jalovcovou), je-li nám povědompramen, kde
možno dostat zboží eně pravé. Známáčeská firma M.
Nesňal v Uherském Brodě na Moravě vyrábí zaručeně pravou
slivovici a borovičeu ve vlastní ici. OJporučujeme závod
ten, jediný křesťanský na S ciěnému obecenstvu co

nejvřeleji. .

tom,
ijiní

Zvěsti s výohodnich Čech.
Výborová schůze politického družstva

tiskového pod ochranou sv. Jana Mep.v Hradci
Králové. Dne 11. t m., jak osnámeno bylo, měl
výbor politického družstva tiskového pod ochra
nou sv. Jana Nepom. v místnostech spolkových
v Hradci Kr. čtvrtou schůsi. Po přečtení protokolu
minulé schůze nestanoveno,že každý řečník, který
bade družstvem vyslám, podá o schůzi, ve které

mluvil, podrobný referát ' Obnově, a strana,která za řečníkažádala, bude vyzváma,

dala dobrosdání, jak s řečníkemspokojenabyla.Poněvadš druhé vydání brožury „Český kněz“
jest již rozebráno a ztřetího jest jean málo vý
tisků, má se opatřiti vydání čtvrté a to tak, a
se již před velikonočními svátky mohlo rosesý

sklepů až do střechy; výbor sleduje jeho vysvě
Houfs pozorností, uvažeje výhody nebo závadyJedaotlivýchčástí| celkuakunečněplámažna
nepatrné odchylky v pndstaté echvalaje. Litovati
jest, že družstvo nemohlood elavné obce Králové
hradecké dostati prostoru větší do srého vlast
nictví, ze kteréš příčiny olavnostnísál dle sitnace
v plánumůžebýti jen 9metrůširoký, coš jest
sajísté málo; avšak p. architekt slíbili o tom
dále přemýšleti a v té příčině pokud možno nej
vícepřánídružstvavyhověti.Dleplánuv podstatě
přijatého budou v Adalbertinu po prvé straně
hlavního vchodu v předu místnosti restaurační a
menší sál; po levé straně místnosti pro jednotu
katolických tovaryšů a redakce Obnovy; v jedné
částí bude strojovna tiskárny a potřebná ekladiště.

V prvém poschodí badou v předu tři míst
nosti pro diecésní museum, slavnostní sál, který
bude sahati až do druhého poschodí, byt ředitele

tiskárny, faktora, redaktora; v zadní Části sasárna
s pokojem pro korrektora, noclehárna katolických
tovaryšů a byt hostinského. V druhém poschodí
bude v předu kaple zasvěcená sv. Vojtěchu se
sákristií a několik hostinských pokojů. Mimo to
bude v prvém a v druhém poschodí několik bytů
soukromých, dílem prodeficienty, ktebí by hodlali
v Hradci Králové bydleti, dílem i ku volnému

mutí a místnosti družstevní. Vedle Adal
rtina bude prostranná restaurační zahrada. Jak

patrno, bude Adalbertinum dosti rossáblé a bude
žádati náklad značný. — Poněvadě rozpočet na
stavbu nebyl úploě dokončen, nemohl býti vypsán
konkurs hned. Bude však rozpočet do 14 dnů jistě
hotov a proto 8e usnáší výbor, še se sejde za
čtrnácte dnů, tedy 25. února opět a G podrobno
stech vypsání konkursu se usnese. Za tím úče
lem byly hned probírány podmínky, pod kterými
se stavba Adaibertina zadá. Ty budou do 25.
února náležitě dle návrhu výboru sepsány a pak,
jak při vypsání konkursu blíže oznámeno bude,
pp. konkurentům k nahlédnutí vyloženy. Poněvadž
se má se stavbou Adalbertina začíti záby z jara,
nebude doba konkursu asi delší než 2 neděle.

Základní kámen se bude světiti spůsobem
jednodachým dle ritualu ve čtvrtek po druhé ne
děli po Velikonocích na svátek uv. Vojtěcha dne
23. dubna. Nato podávají pp. revisoři Obnovy
správu o Obnově, která byla vyslechnuta a při
jata s uspokojením a učinéna některá usnesení
v příčině administratora Obnovy a jejich dopiso
vatelů. Zejména rozhodnuto, aby po návrhu p.
redaktora otevřela sev Obnově nová rubrika „Ga
Jerie měst východočeských.“ Došlé spisy vyří
zeny dle jich obsahu.

Zprávy diecésní Ustanoveni jsou:
p. Karel Mikulecký, koop. za sdministratora
v Kališti, p. Frant. Ringel, admin.veZišté
Olešné, za kaplana do Lanova, p. Václav
Trojan, kaplsn Oustecký za administratora do
Knapovce,p.Jos. Prudič,koop. Heřmanický,
za kaplanado Oustí, p. Frant. Kobout za
defin. katechetuv Král. Městci. Na odpo
činek vstoupili:p.Jan Císař,far.vKališti,
p. Zef.Beneč, far.vKnapovci.Uprázdněná
místa: K aliště, farapatron.náboženskématice,
od 1. února 1896, Knapovec, fara patron. ná
boženské matice od 15. února 1896.

Diky. Jeho Milost nejdůstojnější pan biskup
ráčil spolku sv. Vincence na Novém Hradci uděliti
20 zl. Za štědrý dar tento vzdává konference
sv. Antonína poustevníka nejdůstojnějšímu dárci
uctivé díky, prosíc, aby Bůh hojně odplatil Svým
požehnáním!

Letošní rozpočet města Hradce Králové
schválilo obecní zastupitelstvo ve schůzi ze dne
7. t. m. Ulenů zastupitelstva bylo přítomno 22,
obecenstvo žádné. Celý rozpočet schválen bez
dlouhých řečí za tři bodiny. Při zabájení schůze
projevil starosta dr. Ulrich soucit nad úmrtím V.
F, Červeného, jenž o obec získal si značné
zásluhy jako dlouholetý člen zastupitelstva, pro
čet řečník navrhl, aby pohrobní vzpomínka na
zesnulého byla zaznamenána v protokole. (Pří
tomní projevují souhlas povstáním.) Dále zmínil
se dr. Ulrich o krocích činěných za tím účelem,
aby zřízenbyl okresní soud v Třebecho
vicích. Městská rada myslí, že to není potře
bou doby a v zájmu samosprávy není to odpo
ručitelným; ařízení soudu v Třebechovicích bylo
by v neprospěch Hradce a proto městská rada
navrbuje, aby zastupitelstvo své usnesení proti
tomu tlumočilo na příslušných místech (Souhlas.)
Aby se neprotáblo příliš rokování o rozpočtu,
bylo k návrhu správce Ryšánka usneseno, že se
mají čísti jenom konečné sumy jednotlivých od
dílů a přitomrokovati. Při položkách polního

hospedáletví mínil p. Ryšánek, že by se výnos
2 luk mohl slepšiti, kdyby se louky v močálech
Posázely vrboa k pletení; městské rada má o tom
ovažovati. Připoložce divadla Klicperova uvedi

se divadělním společnostem ulevilo, by
ně byly snesitelny. Pan Petříček namítá, že

je přes300 zl. vydání na divadlo a nelze
dávat velké presenty. Pan Ryšánek sou s řed.
Vávrou, neboť na divadlo třeba bleděti jsko na
ústav zudlechtující; všecka města jižse bledí zbaviti
maloměstského šosáctví, podporují společností a
dávají subvence. Po. dalších řečích p. Petříčka a
Vávry byla městská rada zmocněna, aby přímě

d

Jenou slevou bleděla slušným společnostem umož
niti pobyt v Hradci. Při dalším jednání byl proti
návrbu p. Piloéčka, sby se zavedl poplatek z vody,
schválen návrh preliminárního odboru na zave
dení vodoměrů. Náměstekpurkmistra p. Wal
dek uvedl, že pravovareční měšťanstvo má svůj
vlastní vodovod, jímž se pivovar dost zasosuje.
Prof. Beránek namítl, že je třeba revise příslušné
smlouvy, ježto se v pivovaře může spotřebovati
více vody. Při jednání o výdajích hlasovalo se
lístky v nepřítomnosti dr. Ulricba o zvýšení
platu purkmistraz 10002zl.na2000 zl. Zvý
šení toto navrhl správce Ryšánek, jené poukázal
ke zvýšené agendě obecní a k tomu, še nynější
starosta přišel do kritické doby vývinu a věnoval
všecku píli tomu, aby dostál svému úkolu. Návrh
na zvýšení platu na 2000 zl byl pak schválen 12
hlasy; pro plat 1500 zl. odevzdány 4 hlasy,
pro plat 1000 zl. 5 hlasů. V dalším jednání
zmínil se prof. Spiess © tom, že v kapli
realných škol je v zimě příliš chladno, v
létě dusno; jmenem prof. sboru žádá za ná
pravu upravením ventilace a postavením ka
men. (Scuhlas.) V souhlasu s městskou a okr.
školní radou usneseno dále, aby se drahotné po
čítalo též učitelským silám zatímně ustanoveným
na obecných školách. Při položkách vodárny na
vrbl řed. Haněl, aby se plat strojníka zvýšil a
zekázala se mu práce na vlastní pěsť, načež si
stěžovali zejmena klempíři. K návrhu p. Walácka
bylo rozhodnutí o tom odročeno. Pan Ryšánek
stěžoval si na to, že voda braná ze studně na
náměstí je špatná a proto bylo by lépe studnu
zavšít. Pan Waldek namítá, že studna byla ko
misí již kolikrát zkoumána a voda uznána za
dobrou. Pan Petříček praví, že bývalý člen za
stupitelstva prof. Ctibor se vyjádřil: »Podívejte
se na nás a na mou dceru, jak vypadáme a my
tu vodn pijeme.« (Veselosr). Při položce o depu
tátním dříví žádá pan Waldek, aby do rozpočtu
dala se pro právováreční měšťanstvo částka jako
loni. Po malé debatě hlasovalo se dle jmen o
návrhu prel. odboru, aby se otázka tat> odročila
až po rozhodnutí nejv. správního dvoru. Pro ná
vrb hlasovali pp. děkan Musil, řed. Vávra, msgr.
dr. Frýdek, spr. Ryšánek, J. Russ, řed. Klumpar,
prof. Beránek, tov. Schulz, prcf. Spiess, prof.
Svoboda, řed. Haněl, stav. Falta, J. Pilnáček, A.
Dvořák, řed. Lešeťický; proti návrhu pp. Soukup,
Petříček, Waldek, Sluka, dr. Potoček, architekt
Weinbengst. Návrh tedy přijat 15 hlasy. Pan
Waldek ohlásil, že proti tomuto usnesení bude
do osmi dnů podáno odvolání. Malá debata roz
předla se o koupi parní stříkačky i schválen
návrh prel. odboru, aby se stříkačka nekupovala.
Při položkách pevnostního odboru byl mezi výloby
zařaděn obnos 100 zl. pro spolek českých žurna
listů a 100 zl. pro spolek spisovatelů »Máj«; dr.
Ulrich přitom poukázal k tomu, že je slušno od
vděčiti se žurnalistice, jež pro město budí účasť
širší veřejnosti. Další oddíly rozpočtu byly schvá
leny bez debaty.

Boj proti katolické jednotě, jež se
teprve má zaříditi na Slezském Předměstí,zahájen
byl minulou neděli, dne g. t. m. ve valné hro
madě tamnějšího ochotnického spolku »Kolára.
Nechceme se pozastavovati nad tím, že ochot
nický spolek dle svých stanov vůbec nemá právo,
ve svých schůzích vésti debaty toho druhu, jak
se to stalo v neděli, nýbrž spokojujeme se pouhým
referátem o tom, co se sbehlo. Schůze byla za
hájena o 4 hod. odpol. předsedau p. Kuřátkem,
načež jednatel F. Matějček přednesl zprávu jedna
telskou. Na programu bylo pak jednání o zamý
šleném zřízení katolické jednoty na Slezském
Předměstí. přičemž přítomní pokrokáři a socialní
demokraté vyvolali vřavu ne příliš slušnou. Nej
prve mluvil pan Matějček, jenž mínil, že v tak
malé osadě jako je Slezské Předměstí sotva by
mohly zdárné působiti dva spolky skoro stejného
směru, že jednota „Kollára dostačí a hledí vy
bověti všemu obecenstvu. Pan Netuka podotkl,
že není místným jednati v této schůzi o zřízení
katolické jednoty. Pan Fišera vypravoval pak, že
dva výboři »Koláru« byli se zvláštním spisem u
dp. faráře pouchovského, jejž ujistili, že jednota
»Kolár« dosud proti katolické církvi ničeho ne
podnikla; dp. farář prý slíbil, že nedá podnět
k založení nového spolku, dokud «Koláre bude
jednati dále jako dosud. Přítomní hosté z Hradce
učinili pak ku předsedovi schůze dotaz, mohou li
se súčastniti rokování. Když to bylo odmítnuto,
vznikl nepokoj a voláno, že dle pozvání jsou hosté
vítáni a že také mají právo mluviti. Konečně
jim to bylo povoleno i jal se nejprve typograf
p. Procházka vykládati, že by to prý bylo zpoz
dilé a zpátečnické, v tak pokročilé obci u sa
mého Hradce zakládati katolickou jednotu a pod
porovati klerikalismus, což prý je hanbou. Pak
hovořil právník p. Knypl, jenž bartusil, aby se
oklerikální můra« potlačila boed v zárodku. Není
prý možno, aby v malé obci byly dva spolky
různé tendence, aby titéž lidé jednou šli do spolku
toho v takové košili a do druhého zase navlékli
košili jinou. Kdyby se to připustilo, tedy na SL
Předměstí nevědí, co jsou snaby pokrokové. Kle
rikalismus prý postupuje výbojné, nasadí každému
revolver oa pras e řekne se: buďto budeš kleri
kálen nebo tě zastřelím! (Ó hrůzo hrůzoucít

Posn. spr.) Na to blásil se o slovo pan Jenšovský,



jenž teprve poutišení značného hluku mohl mlu
viti. Řečník odmítl nesprávné výtky p. Procházky,
zejména žeby katolické bnutí bylo nevlasteneckým
a poukázal na dějiny české, z nichž jde na jevo,
že katolíci vády věrně bájili zájmy národní a že
katoličtí kněží byli prvními buditeli národa, (Hlasy
socialistů: „Ten by mch být kostelníkem nebo
svíčkovou bébou!“) Řečník pak vytkl p Knyplovi,
že nezná snahy katolických spolků, a poradil mu,
aby si aspoň přečetlprotokol sjezdu litomyšlského,
Paa Knypl namítl, že prý v katolických spolcích
pod zástérou náboženství pěstuje se politika, že
členové spolků těch prý se zatemňují, aby kněší
tím spíše domoblí se své bývalé moci, neboť vědí,
že dnes všecka moc vychází z lidu. Členové kat.
spolků prý ani nevědí, jské mají kočží plány, po
návadí tito jim to nepovědí. Na to pan Forman
spustil bandurskou proti domnělým vyzvědačům,
kteří z kruhů sokolských a pokrokářských doná
šejí do táboru klerikálního. Při tom tské vytkl
proti panu Knyplovi, že co tento tvrdil o kleri
kalismu, platí o »Sokolu«, kde prý se nasazoval
revolver na prsa členů a říkalo se: sbuď budeš
Sokolem nebo tě zastřelím.“ (Souhlas a odpor).
Celá tato debata vedla se za velikého bluku a
když nevedla k nijskému konci, prohlásil ji před
seda 2a skončenou, načež členové «+Koláru« ode
brali se do vedlejší místnosti ku provedení voleb,

. Duchovní hra. V internátě Škol. sester v
Hradci Kr. provedly chovanky zdařilou náboženskou
hru »Radostný živý růženece. Na báseň »Rů
ženec u Jesličeke, uveřejnénou v č. 5. v letošní
ho brněnského »Obzoru« složil průvod harmonia
dp. vicerektor D. Orel. Živéobrazy, zobrazující
jednotlivá tajemství radostného růžence, kompo
vány byly dle biblických kreseb. Hra tato byla
pečlivě nastudována a s pravým porozuměním
přednesena, takže budila značnou pozornost v obe
censtvu a došla plného uznání. Představení poctil
J. M. nip. biskup Edvard Jan s mnobými členy
vysocedůstojné kapitoly. Hru tuto odporučujeme
pp. katechetům, protože jest výbornou pomůckou
k rozšíření úcty Marianské a ku vzbuzení nábo
ženských citů. Provedení není tak obtížné a vý
sledek práce byl by potěšitelný. Radu při provo
zování této bry poskytl by jisté ochotné vdp.
rektor semináře,

Přednáška. Vjednotě katolických tovaryšů
v Hradci Králové bude tuto neděli, dne 16. t. m.
přednášetip. prof. J. Hron »O elektřině«. Začátek
ve 2. hod. odpoledne.

Dar Rudolfinu. Při svatbě pans Bedřicha
Grůnvalda, hospodář. správce v Limberku se sl.
Bertou Jilkovou vybráno bylo laskavou ochotou
spanilomyslné družičky sl. Mařenky Friedlové na
ústay hluchonémých 12 zl 63 kr. — Bpráva
ústavu potvrzujíc příjem ten, volá ze srdce:
Zaplat Bůh!

Beseda v Hradci Králové koná v sobotu
dne 22. února o 7. hodině večero( valnou hro
madu v místnostech spolkových. Program: 1.
Zpráva jednatelova. 2. Zpráva pokladníkova. 3.
Zpráva kontrolující komise. 4. Zpráva knihovní
kova 5.Valbastarosty.6. Volba pokladníka. 7. Volba
tr členů výboru a 4 náhradníků. 4, Volba stálé
kontrolující komise ze 3 členů. 9. Volné návrhy.
Nesejde-li se v ustenovenou hodinu dostatečný
počet členů, odbývána bude valná hromada za ja
kéhokoliv počtu členů v 8 hodin večer.

H ý spolek pro okolí Hradce Kr.
koná valoou hromadu dae 23. t. m. odp.v Před
měřicích v hostinci p. J. Zikla; na programu je
přednáška p. Č. Havelky o tělu a životě řepy.
Dne 8. březnaodp. koná se schůze v Čer nilově
v hostinci p. J. Jandíká; na programu je přednáš
ka p. Č. Havelky o nematodech řepních.

Sjezd rolnictva českého východu svolává
hosp. spolek chrudimský za souhlasu ostatních
hosp. spolků českého východu na den 1. března
na 10. hod. dopůldne do měšťanské besedy v
Cbrudimi. Program: :. Nucená družstva hos
dářská. 2. Organisacerolnictvana českém výcho
du. 3. Otázka cukerní. — Otázky jsou tak důle
žité a sahají tak bluboce do života, že nebude
uvědomělého rolníka, jenž by se ku sjezdu ne
dostavil. Bude to druhá menifestace rolnictva na
východu českém.

Masopustní zábavy. Dne :5. t. m. pořádá
se přátelský večer kroužku člšníků kralohradeckých
v hostinci „u modré bvězdy« ; budba Novákova.—
Dne 16. t. m.: Ples sboru dobrovolných hasičů
v Branné v hostinci p. B. Řeháka; Čistý výnos
ve prospěch pohřební pokledny. Věneček spolku
divadelních ochotníků v Nácbodé v městské dvo
raně. Ples dívek Černilovských. Maškarní věneček

z úckého i Iku „Eacove v N. Městěn. M.otel Vondráček,ve prospěch londu ku postave
ní tělocvičny „Sokola«.

Osobní. Pan Jos. David, učitel chlepecké
školy v Hradci Králové,jmenován vedlejším uči
telem hudby a zpěvu při zdejším paedagogiu.
Soudní adjunkt pen Jan Faltis zde, jmenován
okresním soudcem v Sušici. Soudní adjunkti Ja
roslav Pešek a Jaroslav Moravec přeložení do
Hradce Králové.

Sňatek. Slečna | Adéla M. Veverkova
z Králové Dvora a pan Josef Moucha z Re
kovníka, c. k. berní adjuokt a záložní dů
stojník. slavili dne 8. února sňatek v kathedrálním

rumu sv. Dacha v Hrřadci Králové. Moohočstí
»Neruda«. S tímtenásvem mělsde býti, jak

jsme předešle sdělili, založen pokrokový spolek.
Jakse dovídáme ze Stěžer, nebyly stanovy tohoto
spolku vzaty k úřední vědomosti.

1 Zemský školní inspektor
dr. A. Tille navštívil v téchto dnech zdejší pao
dagogium a cbecnou školu chlepeckou, načež ode
bral se k inspekci nové měšťanské školy v Tře
bechovicích.

sloví v neděli,Oamdesátileté
dne 16 t m. pan Jose Wolf, prvý kostelník
pti stoličném chrámu Páné ov. Ducha v -Hradci
Králové. Ctihodný stařeček tento téměř polovici
života svého strávil v službě chrámové, jsa více
než 3o let kostelníkem, v prvých létech v kostele
Panny Marie, později u sv. Ducha. Pro svou ne
únavnou, čilou a veselou mysl, kterou si až do
těchto let zachoval, jest oblíbenou osobou našeho
města a znám i v okolí, jsko poctivý a spolehlivý
muž, v každém ohledu zachovalý kmet. K osm
desátiletýmnarozeninémdostalosestařečkovívelmi
krésného uznání vrchnopastýřského ed nejdůst.
pana biskupa,v němžtýžs díkypřipomínáslužby,
které mu jako zdejšímu kaplanovi a nyní jako
biskupovi v chrámě prokázal a přeje mu, aby se
dočkal ještě ve zdraví věku devadesátiletého kmeta
Eleazara a jednou za to, že plnil zákon Boží,
uslyšel útěchy plná slova: »To dobře, služebníče
dobrý a věrný, že jsi nad málem byl věrný, nad
moohermtě ustanovím, vejdiž v radost Pána svého.«
Též vys. důst. kath. kepitula a bisk. konsistoř
připojila jubilantovi své blahopřání, jenž byl také
z různých stran, zvláště od Jeho Bisk. Milosti
obdarován. Přejeme stařičkému kmetu z plna srdce
vše dobré, aby zdravou a veselou mysl svou Ea
choval si až do hrobu — a na věčnost...

* .
+

Daň z vína. Finanční okresní ředitelství
v Chrudimi ponechalo panu Aloisiu Dvořáčkovi,
obchodníku z Hradcs Králové právo Lu vybírání
potravol daně z vína na rok 1896 a pod výmin
kami též v roce 1897 a 1898.

Protea a „nalinecká““straka ve fiskru. V sobota,
dne 8. t. m. vezl povozník Fr. Rejfek z Kaklen o

prenléro od ranního vlaku, který p jíždí ve 3. hodinyod
hra zavesl jej do jistého hotelu ve městě. Pasašér,aniž byto byl dive pozoroval, stratil ve voze zlatý ře

tízkový 'prsten, který mělproň jako nemalé ceny.

Ztrátu tuto seznal teprve pak, kdydr jit fakr odejel.Mysle, že ztratil prsten při vystapování s povoza, hledal
pak se aklepníkem se svétlem před hotelem, ale marně;

útný prsten byl pryč. Ráno přivezldo téhož heselmenovaný povozník dva obchodníky „našince“, s ni
eden mimochodem fečono, jmenoval 'se tak nějak jako

Hajtr. Když tito i vystoupili, aviděl povo ve
vose nějaký lesklý předmét a když jej zvedl, shledal, že

jest to řetískovýprve. Mezitím dovědél se od podomka,že onen pán, jejš bylv noci přivezl, podobný prsten utratil.
Jmenovaný „našinec“ zahlédl, že povozník něco našel, i
hlásil se hned k tomu, nevéda ani, co vlastně to je;
směle však pravil, že ztratil kus řetízku. Povozník pří
měřil zlatý prsten k „našincové“ mosaznému řetízku, vy
smál se mu a nedal mu nález, ani když tento ma vyhro
žoval, že musí mu za (o zaplatit 2 zl. Na to donesl po
vosník nalezený prsten pravému majiteli a obdržel od
něbo mimo díků 1 zl.nálezného. Toť se ví, že ziskachtivý
„našinec“ pak odtáhl s dloubým nosem.

Týraní zvířat. Pod tím'o názvem moblo by se
s našehopokročiléhoměstaa okolíavádětinasta příkladů
o surovém nakládání se zvířaty. Každý může zajisté po
zorovati o týdeumím trhu, který zde bývá hojné obeslán
1 drůbeší, jak nosísetato z trhu. Obyčejné vidíme několik
kuřat nebo kachnu držeti za nohy a nésti je hlavou dolů,
ma určené popraviště. Narací-li se v tlačenici ta a tam
hlavou ubohého tvora na nějský předmět, toho si nikdo
nevšimne, jako by se to samo sebou rozumělo. Předešlé
neděle odpoledne vedli dra řezničtí pomocníci smérem od
nádraží k porážce ma Pražakém Předměstí 6 volů. V zadu
jdoucí dělník, v jehož zarudlé tváři bylo znáti kořaleční

ušlost“, tloukl nepřetržité klackem jsko ruka tlustým
do ubobých zvířat tak silně, že to bylo alyšeti na 50
kroků; surovec ten Beastal,ani když byl několika kolem

koncími občany napomenut a pohroženo mu bylo m.
m byl surovec jen ještě více popuzen a dotýčným oponě

vynadal. Bylo v záhodno, aby se na takovéto n jnosti přísnějidoblíželo, což snad je především povinností

Nález. Pam J. Petříček nalezli u domu číslo 182.
menšíčástkupeněz,o nižmůžesemajitelpřihlásitina
polic. komisafství.Cirkusnanáměstísicenení,aledne11t m.po
9. hod. večer udělali si výlet malí dva koníci s cirkusu

dukovali se na náměstí, jež tryskem
opět vrátili k hostinci,
na nocleh.

roběhli, se
e byli opět chycenía zavedení

Krádež na m trhu. O předešlém týdezním
trhu val šikovný mistr řemesla kapsičkář
ského obchodníka vepřovým dobytkem, Jaau Pleskatoví
ze Soprče u Přelouče 58 slatníků s košeným sáčkem.
Jako podezřelí zatčení byli kloboučnický pomocník Fr.
Pešek ze Lhoty Rabštejaské u Chrudimi a kodíkářsk 
mocník Jos. Potůček z Třítéše u Nasavrk. Posle
byl pro kapesní krádež trestán. Obe dodání byli státnímu
pávladnictví do vyšetřování.

Nechtěl jit do „mordorny.“ Dne 7. t m. zakon

m pro žebrotu pekařský pomocaík Jos. Petr = Novéhou N. Města. Nejprve udával satčený, še jmenuje
se Marek,že příslušído Pouchovaa že čekánaléky pro

jeko byti nemocného.Kd . všakprvn e Erupášce,o nepravdou, zamářil s ním o

Řemet +0 zatlený všemošněvzpíralapravil, o netu „mordovnu“ u e | Ale mosel jít.
Vysrál na vole. Předešlý týden jel Komenského

třídoupoves naplnéný dřívím, ježurčeno lo ka prodeji
ve městě. Ve voze zapřešen by statečný vůl, podleněhorykračovalí si dva mladí hošiohlíšejíce 0© ku dveřím

domů, brso-li přijdenějaký kopec odebratčást jejich zboží.Když dejeli před vchod do kasáren pod fortnou, sešoupnal

| se najednou vůz po hladké půdé poněkud stranou a vola,Jeuž měl poněkud natáhnouti, napadla pojednoulenostvrozenátojehovlastnost;nešeldále,ani š bylktomu
nabédán nejprve demluvamí obou hochf,.nl Bobáním

. Za chvíli rozsstavil se kolemhouf zovlajících diváků
a každý radil nějaký prostředek, jímž by 0e tvrdohlavý

dal pohnouti k poslašnosti, ale marné; vůl nešel, ani
kdyš = blízkých kasáren přišle několik vojíné ku pomocí

jícím hochům avůs tlačili. Konečněnapadla jednomu
4 dobrá myšlenka, jíž vola obelstil;

otep vomného sena, dal volovi ochutnat, pak Šel na kus

6 otepí před něho a vůl rozběhl se trysk Poješpatrné zachutmala, Tak voska vyzrál ma vela ku vše
obpcné veselosti kolemstojících.

H vykopáráníúrokyávahraceplnémibrááků, jetpři vyko va P k

pocházejí ze 16. a 17. století. Jsou mori nimi peníze raé, německé i staré anglické. Kralohradecké mescum

snad by mohlo část mincí téch získati pro své né: ste na sratbu de zaslaváray. Jan tka,
SOletý dálník z Horaí Radechové byl pozván ma ovetbu

Rosy v Sichrové. Bratr jeho Hynek napáu mu černéšaty a evrchník, kravata s velký hedvábný šátek, aby
přece na voselce „dělal páma.“ Šulítku však kroky ne
veďly za veselku, ale přímo do zastavárny turnovské, kde
zástavil svrchník za $ zi. Černékalhoty, tby je ne okazil
blátem, prodal v Jásené Anně Kalendové Nau bra

tra svého bylŠeána s nalesem pouze u něho černý labát s vestou. SalitkaJan byl jiš trestán pro krádež.
Řťastaá obec ber „našineů.“ Zdejší oburník p.J.

Tykal měl jakýsi- penážítý rest za „ cem“ -,
jenž býval dříve v Holovousích u Hořic. Pan Tykal otázal
se tamnějšího obecního úřadu, sdali se tam zmímóný „ma
šimec“dosud nachází, ale dostal odpovéď zápornou s tímto
dodatkem: „Zaplst Bůh, naše obec je dnes prosta židů“
Kéž by něcotakového mohly pronésti všecky české obcel

Krádež. Dne 29. ledna t. r. asi kolem 10 hodiay
dopolední odskočila si hospodyně na fate ve Stadnicí

řes drůr k sousedovi pro mléko. Náhodon nechala úváfe
do světnice neusamčeny. Než se vrátila, zmizely stříbrné
kotvové remontérky se stříbrným řetízkem a kompasem.

Zahlédia sice jakéhos tulákautíkati z fary smérem bye
kostelníkova, leč bylo již pozdě. Učinéno oznámení asavedeno pátrání. Popispachatelův hodí se nejlépe ma
49 letého obuvnického pomocníka Františka Pacalta ze
Semonic, který byl jiš pro podobné kousky rícekráte
trestán.

Zatykačem stíhán jest boličský pomocník Josef
Rudl, 17 roků s Králové Dvora. Rudl dopustil 00
v listopadu minulého roku v Josefově aločinu urašení
Veličenstva.

Dostal tři měsíce. Při hlavním přelíbení před
čtyřšlenným soudem, které konáno dne 3. t m. za cí
kladě žaloby c. k. stát. sástopnictvízde, byl občanFor
dinand Walentin s Hradce lové odsouzen pro sločin
uražení Veličenstva ku říměsíčnímu těžkému faláři. Zá
bava ve „smiříckém skladě“ mupřišla draho.

„Sašinee“ práskl de bot. Majitelvelkého závodu
se sbožím vlnéným a bavlněným v Solnici, Marcus Lovith

zanechal jednohokrásného jaraího jitra v r. 1808 obchodsvůj četným vářitelům a el. Vyšlo na jevu, še spé
mnoho podvodů paděláním směnek a tím na

tanoho lidí o slušných tisíc. Pro úpadek apodvodysatýkačem s dařilo se mu dosti dobře, neboť nebyl kpo
ní. Aš letos dne $. února gtihlejejreka opravedlnosti

v Terstu.Lówitb u policejního ředitelství zatěen a bade
dodán do zdejší věznice.

Zatčený pobada. Vícekráte trodianý pobuda Isidor
Hák, S2letý pekařský pomocník ze Stadeňce u Jilemnice
otloukal se minulý týden po Opočně. Chodil od domu

k domu a žebral a peníse propíjel.Policejní strážník jej
usti) se těžkého zločinu urs

byl do věznice hradecké.
Rolník Jan H. z Lípy, majitel slušné

kráčí se stupně k stapní. krátkém
žení Vo ne m Doi
divnostirolntck
čase přetíšíl krásné ho tví své značnými dluhy a
ání od soudn json u ného častými hosty. Posledně měla

býui u něho konána dražba svršků, ale soudní zfísemec

v den dražby neměl co prodávati a četní kupci co kope
vati. Všechny svrškybyl uklízeny. Byl to asmíchudost jest dosad; pan H. je kopa ip . Avšak ty

Bendnýparagrní klarý taký špémek byt | sebeip proveosudný , kter yt i nebe rove
denýtrestás takp. A. ocinalse vetrestnímvy vání
pro přečin maření exekuce. .

ledínokradličeledína.Dne3. t m.sešlisepedměličtí čeledínové Josef a František Pospíšil, Josef Švec

a Josef Valaký v hostinci u Josefa Hodyse v Plotištích.Poslední slouží spolu u rolníka Morávka, zvaného Uroz
ského. Traňku bylo až přesmíru, že bo js
odepřel jím nalévati, zvláště Josefu Ševcoví,jemuž jazyk
těžkým byl. Švec první ubíral se k domovu. Na cestě
však byl sražen k zemi, pří čamá vzdor své opici ucítil
neobvyklé hmátnutí do kapes, kde měl dosad sedm otří
brných ulataíků a jasně při činu svěho spolučele
disa Valského, který mu zmízel i s lupem ve tmé. Vrátil
so zpét do hostince a vyprávěl přítomným,co ho potkalo.

Valýzatímveseleoiskaje , zašelsi nsPléckak mužice a točil rychle, jsk v kole, tak i s uloupen
ézi, Švecse vyspal A drahého due

Valský od se vrátil, chtél peníze své zpát.
Valský o mičem nechtěl věděti. Teprve když hospodář

sám mu nařisoval vrátiti pomíze4 dobrém, jinak. že
rental osnámení učiní, vytasíl se Valskýs po
te Švecprý padl do příkopana cestě apeníze vytros Valskýnašelslataík, 16 a náš asyní prý mu to
chtěl dáti. Valský byl satčes. Při u

Nedají se chytati ma udiei. Píše se nám z

Kanštátu: Kuo o měsícepořádalspolek„Němců východních “ gtle ples ve prospěch schul
vereinu. Z komaných příprav dalo se očekávati, že
bude týš četně asi navštíven, aspoň si tak zdejší
hlavy schulvereinu slibovaly. Tančilo se znamenitě,
žádný do druhého nemusil ani vrasiti, neb kromě p.
výborů navštívilo -plesasi půlpáta pára. — Nedá se
upříti, že dobří Němcinahlíšejí že nejsou od i
ani ohrožování ani utlačování, jak ve štváčských li
stechse dočítají; přišliproto k rozumu, še nebudou
kapsy svév vati ase dříti „fůr unsere Leut“.
Chtějí-li tito své německé školy míti,ať si je postaví
sami. Neb „našinec“, šíje-li mezi „ jest velkým
vlastencem, jakmile ale přijdemezi Němce, není Sar

tilejšího nepřítele nad něho, jak ze skušenosti se
dokazuje. Nejhůře ze všech při tom pohořelhostinský,
Jnebco sám nesnědl,to se mu zkasilo. Zařeki 0«,
do uvé nejdelší smtti se jiš ničím na takový ples no

zásobíatomu spolkusvýchmístností K app.My ale doufáme, když páni šulfrňáci pohořeli, —
že jiš po drahéples -sotva bodou dávati.

Obtěl si talté zataněltí rojdovák. V sousodstí
kéosaděpoblíže Kunštátuutrhl se předešlé 00

jednora statku od vazákumladý velek © pádily v :SAorazna M



ještě nevídanýtanec — divokýrejdovák.Kdyžsi mo
zvaný host hodně půtančil, chtěl si ještě trochu od

inouti a skočil hbitě do hospodářovy postele, dote tak dobře předníma nohama položil, še ne
sbývalo nbohému hospodáři, chtěl-li hosta se sbaviti,
nic jiného, nežli celou postelrozdělati a v železných
okovech vetřelce dopraviti, kam náležel. M

. „Našinel“ se věřit musí. Pod tímto názvem

přinesli jsme předešle správu, jejíš věrohodnost námyla zaručena. Aby se neřeklo, še někomu vědomě
křivdíme a že nechceme uveřejniti, co nám snad
s jedné strany bylo zamlčeno, přinášíme dnes ku
zprávě té dodatek, jejšnámposlal pan S.: Paní Bělo
houbková, švadlena zde ke mně v pátek dne 31. |.
t. r. přišla,abych jí zboží na úvěr dal a jsem jí na
základě toho, že jsem již dříve u ní 1 zl. 30 kr. půl
roku měl, které jsem jen za velkého upomínání ob
držel, řekl, še jí velmi levně vše prodám,aršak jen
sa hotové. Ona v sobotu ráno přišla a koupila zboží

za 2 sl. 1Akr., na které pouze1 zl. 80 kr. zde měla,

proč mi ještě pouze 20 kr.přinesla a ostatních 18r. jsem jí slevil.
Chce zemřít hladem f V obci Marešověu Úpice

jistý rolník chce dle pověsti hladem semříti. O při
Žině kolují různé zprávy,s nichžvyjímámenásledující:
Zmíněný rolník byl se šenou svou v bále v Maršově,
kde se s ní prý nepohodl a chtěl ji za to doma ztre
stati, v čemž mu však zabránil jeho syn. Z toho
prý důvodu uzavřel u sebe, že chce zemříti a sku
tečně již 14 dní ničeho nepojedl, nýbrž pije jen vodu.

dán žhářství— oběsil se. VobciHa
vlovicích u Úpicebyl zatčen Frant. Kalt, který dle
udání ženy své měl se dopustiti trojího šhářatví. Ve
čtvrtek dne 6. února zmlátil žena svou tak, že jest
četnými ranami poseta,načež tato drahý den v pátek
u okresníhosoudu v Úpici odpřisáhla, že maf její
dopustil se žhářství. Téhož dne odpoledne byl na
toto udání Fr. Kult třemi četníky, strážníkem a sta
rostou satknut a do vězení úpického zavřen, kde
v sobotu dne 8. m.na vlastním svém řemeněse oběsil,
by ušel tek znaslouženémutrestu; v neděli ráno byl

do úmričí komory. odvezen.

Ze soudní síně.
"Jak se bojuje proti kněžím.

(Před porotou jičínskou.)
Z Jičína se nám píše: Na 6. únor bylo uzdej

ího krajského soudu ustanoveno porotní přelíčení
s J. Bubským, bývalým redaktorem „Jičínského
Obsoru“, nyní redaktorem v Chrudimi, jejž žaloval
vp. A. B. Máka, kaplan dříve v Železnici, nyní
v Polné, pro urážku na cti způsobenou tiskem. Red.
Dubský uveřejnil totiž v „Jič. Obz.“ ze dne 24. srpna
1695. zprávu nadepsanou „K činnosti klerikální,“
v níž vinil vp. Máku ze zločinu, o němž jedná 8. 136.
resp. 188. trest. zák. Vp. Máka nejsa ve zločinu onom

n vinným (pravý vinník technik R., e nímž vp.úka 11. srpna jel na výlet, stál před porotou jičín
skou 4. února t. r. a uznán oemi hlasy nevinným),
podal hned druhého dne na red. Dubského trestní
Oznámení, a když sondní vyšetřování bylo skončeno,
podal na něho dne 2. list. m. r. šalobu, načež bylo

porotní líčení určeno na 5. únor. Avšak když téhožo 9. hod. ráno do síně porotní vešli, oznámil dr.

Volf, bn byl ex offo obhájcem obžalovaného, že nared. kého vznesena též žaloba p. Leopoldem
Kholem, uzenářem v Jičíně, jejíš vodní řízení do

sud není skončeno, a že proto dlei“ tr. z. porotní líčení na základě žaloby vp. y konati se
nemůže. Soudní dvůr od k tajné poradě, uznal
platnost $. 56. pro případ tento, načež předseda
rotního soudu p. Volf vyzýval strany ku smíru.
Vp. Máka dvakráte mu hlásil, še smír přijmoutine
může. Ale když porotci a opět žalobce ku smíru
nebádali a obhájce obžalovaného oto též všemožně

-se přičiňoval, tu vp. Máka na všestranné naléhání a

pak o robo, že již nechtél a přísvou dále se vleci kupříštímu porotnímu období květnovému, po delším
Jednání ku smíru konečně avolil za těchto čestných
podmínek. Red. Dubský do konce února odvolá urážku
mn způsobenou ve čtyrech novinách a to v „Obnově“,

Sa redakčním textem vytištěno písmemgarmondovým,

v „Národních listech“ musíbýt v rannímhlavnímlistě. Dále zaplatí Dubský šalobci do 20. únoračástku
100 al., s čehož bude zaplaceno obhájci žalobcovu p.

du svědků)sb ek mak dále svědečné(žalobcesi 8 avědků) z (37 sl.) věnuje se chud
v Železnici, kded vp. Náka dříve působil. Pro případ,
že red. Dubský všem těmto podmínkám správně vy
hoví, vezme vp. Máka šalobu svou a to před
početím příštího porotatho období. Toť hlavní

smírného narovnání,ji též vdp. Jos. Brož,farář ze Želesaice, jakošto důvěrník. Při tomto pro
"osou objevila se v pravém světle hrdinmost pánů ra
díkálů a vděčnost ku bývalému jejich pracovníku.
Obžalovaný redaktor, ed svých jsa op „ stál při
„porotě celý zdrcený, a hlavoa smutně svéšenou. VW
obecně se očekávalo, že se dostaví jakožto obhájce p.

JUDr. Fr. Klouček, předseda politického klubu, jebošorgánem „Jič. Ob.“jest, abyhájil avéhoklienta. Alene

přel Atak zaujal místo obhájce ex offop. JUDr. Volt.a vřelou jeho přímluvu a ke kající
vaného, jakož i-=útrpnosti nad s ným si počí
nánímjeho,prominalvel.pánredaktorovia přistou
píl nasmír.Atak opětseukázalo,žejinýmijsou
radikálové v hanění a tupení duchovních — plni ku

ae, jinými řed soudem — plniokroušenosti, kdejim hlavou Damoklůy meč možného, v pří
padě tomto nepochybnáho odsonmeník vězení.

(Předporotouv HradciKrálové.)
v í, dne10.t. m.,předvedenbyldo

„rotnísíněvHradciKr.«zrostlý,sil probedivělým vousem a vlasem, O hrtatookkaí © leku.

v němá kafdý na první pohled postal sarudlého
obličeje alkoholistu; byl to Sóletý Václav se Ben
dražic, obžalovaný s.nemravného činu, o
v $ 197. tr. z. Po vylosování porotcůa obvyklých
formaliíchprohlášeno bylo ní sa tajné a -dovo
leno. pouse referentu našeho listu, jako důvěrníku,
býti přítomnu. Následkem toho obmezíme se
na krátká vylíčení celého děje. Václav Šifa,svého ře

mesla „ Šivil se v zimě, kdy kladivo čaíl na
hřebíček, prací dělnickou a jak z celého lí vyšlo
na jevo, bylo jeho nejmilejším zaměstnáním, vy
rázdůovat láhevnaplněnou „sednickou“ — kořalkou.

tomto oboru stal se pravým virtuosem, neboť se

zjistilo, še jsa málomluvný, dostával řeč teprve,KdVÉvypil 1 litr kořalky — dle výpovědi jednoho svě
byl prý na něho litr kořalky jako rosa. A tento slo
svyk u pracujícího venkovského lidu bohužel tak
rozšířený, přivedl jej ne lavici obžalovaných a také
do žaláře. Dne 2v. října m. r. bylo v Sendražicích
posvícení a jak jiš to bývá, hledí si na tento den

v roce kašdý dle možnosti popřáti. Šífa, trávě vůvdovský život v malé avětničce jednoho domku, by

nucen se nroviěřki také v řemesle kuchařském, ježvšak zkoušel jednou za uherský měsíc; jeho oblíbe
ným nápojem a jídlem zároveň bylakořalka a té
přál si o posvícení, pořídiv si notnou kocovinu. Na
večer nasnačeného dne uavrávoral se do kolny rol
níka Vilíma, kde posvíosnskou opičku pěkně na zdra
vém vzduchu vyspal a druhého dnevčasně ráno ubí
ral se teprvé do svého obydlí. As o 7. hod. ráno
přišlo k němu taleté děvče jistého dělníka pro dluž
ných 50 kr. pro svého otce. Šífa rozumí se, že peníze

při své stálé žímni neměl a prohledav| všecky„ shledal, že zbyl mu od včera ještě celý de
setník; a bez rozmýšlení byl rozhodnut, jak nejlé
s ním naloží: poslal si děvče pro kořalku, jež měla
mu poskytnouti vítanou snídani. Přinesená láhev byla
dvěma doušky vyprázdněna a zároveň také vzbudila
v hlavě Šífově,od večera ještě řádně nevystříslivělém,

myšlenku, Je provedení mělo v zápětí hrusný čin;surovec vi býti se s nerozamným, nic zlého netu
šícím děvčetem o samotě, dopustil se jeho znásilnění.
Děvče, nemajíc matky, nesvěřilo se ze studu otci, co
se mu přihodilo a málem byl by čin sůstal ne
trestaným, kdyby nebylo přátelství spolužaček. Na
padené děvče totiž se avěřilo své sousedce ve škole,
tato vyprávěla to jinde, konečně se vše náležitě vy
šetřílo a Šífabyl vzat do vyšetřovací vazby, kde do

řelíčení byl ponechán. Dne 10. t. m. mělse se svého
inu zodpovídati. Obžalovaný se sice nepřiznal, že je
vinen, ale také nepopíral; k jednotlivým výpověděm
svědků pronesl pouze, že ad to jest pravda, co vy
pověděli, on ale že se na nic nepamatuje, poně
prý byl opilý tak, še nevěděl, co dělá. Během vyše
třování vyšlonajevo vároveň, že pokusil se obžalovaný
provésti něco podobného již z jara m. r., coš kladeno

mu njní v obžalobě rovněž za vinu. Celkem vyslechnuto bylo 10 svědků, mezi nimiž 3 děvčata 11-13letá.
Hlavní svědkyně nyní 12 a půl roku staré, poměrně
málo vyvinuté, hezké děvče, líčilo celý p v ne
prospěch obžalovaného dosti kurážně. Z výpovědi
této, jakoži ostatních nabyli porotci vzdor promy
šlené obhajovací řeči dr. Fultnera, se svého
klienta vřele ujal, přesvědčení o vině obžalovaného s
odpověděli kladně na 1. hlavní otázku týkající se
předsevzetí naznačeného činu; J. eventuelní, byl-li
obžalovaný skutečně apit, že nevěděl co dělá a 3.
hlavní otázku položenou pro pokus podobného činu
na jaře m. r. zodpověděli záporně. Nato byl obžalo
vaný s prvního činu uznán vinným a vyměřen ma
trest vzhledem k několika polehčujícím okolnostem,
jako že nabyl nepatrného vzdělání, pak že přece jen
nebyl úplně střízlivým, še se k činu nepřímo doznal
atd.,trest těžkého žaláře na dobu 3let, zostře
ného měsíčními posty. Z části obžaloby, pro niž
ložena byla druhá hlavní otázka. byl sproštěn. Na

podobný čin stanoven jest v zákoně trest od 5—10et. Obžalovaný vida, še dopadá to v jeho neprospěch,
prosil se slzami v očích pp. porotcea soud, aby
udělali to s ním nějak milosrdně. Přelíčení,jež trvalo

oslý den, Přednedal r. s. 8. Fischer, přísedícími bylirada Petřík, adj. Novotný, zapisovatem p. Svo

; obšalobu hájil zástupce st.návladníchípar

Přepadená -počta« osvobosena.
(Před porotou v Hradci Kr.)

Při druhém případě před zdejší porotou měl
obratný obhájce p. dr. Heller šťastný den; dovediť
trefně vystihnouti nedostatek důkazů, jež měly svěd
čiti o vině jeho klienta a mlavil nejen přesvědčivé a
působivě na soudce z lidu, ale zároveň vytkl slabé
stránky obžaloby tak humoristickým způsobem, že
místy nedovedio obecenstvo, jež sál naplňovalo, při

vážném a povrášlivém tomto řípadě, kde jednalo seo existenci mladého, dosud ého apoctivého muže,
zdržeti se hlasitých projevů veselosti. Tak ve své
promyšlené řeči vyprávěl, že jako malý chl kdyš

ii do školy,dělal se soudruhy otisky celého těla

posaal svého syna; v tomto případě věak soudilo sepodle otisku kolena a boty, jenš náhodou shodo
val se s botou obžalovaného, na to, fe nikdo jiný
nebyl lnpičem, nežli obžalovaný sám. Dále podotknul
obhájce, še u nedalekého šelezného mostu dosud se
říká „u zabitého“, ač vražda stala se tam před mnoha
lety, vrazi dosud vypátrání nebyli a zamešení bylide
soudních aktů jako „uabekannte Thěter,“ kteří vy
létli komínem.

V o tomto jednalo ee o oloupeníštovního a mesi poštou Dobřenicemi a Kratonohy.
Jak sajisté budou se naši čtenáři ještě pamatovati,
přinesli jsme koncem října m. r. podrobnější správu
o přepadení sprostředkovatele poštovního spojení mezi
jmenovanými dvěma tovními úřady, jemaž odej
mutobylo600zl. 80 kr.Celýpříběhudálsenásle
dovně: Dne 29. října v pol vyslán byl Antonín

Zadrobílek, syn poštovníhoposla V. fikaz Do
břenic na Zd do Kratonoh 1 hodinu cesty vzdále
non, "“ tam určenésásylkya jiné opět přinesl. Službututo zastával za avého starého otce jiš

několik let k úplnéspokojenosti obou poštovních
Radě Zb. vtonohvy obyčejně opůl ©.kod.rečer a předp 7. byl v Dobře Íněného dnea nicích.
však přišel o +ůl hodiny později ve stavu takovém,

"še se jej paní opřítomnéhoprávě istra aostatní
domácí zhrosili; bylť v obličeji umazán blátem,
dobně vypadal jeho oblek, přišel bez tašky, jiš oby

u nosil, byl vyděšena vyprávěl, še byl za

Kratonohy na cestě dvěma neznámými muži„Přeperden, udeřen do hlavy, takže zůstal bez vědomí a
nalezalo se právě větší množ

Přikvapivší poštmistr, jemuž hrozila tímto znač
ná ztráta, byl pochopitelně rovněž polekán. Hned
ale oznámil vše místnímu, knklenskému a zdejšímu
četnictvu, aby pokusilose o dopadení lupičů, jež dle
popisu Zadrobílka udal. V krátku přikvapil četnický
místní závodčí Vocásek, podrobil Zadrobílka výslechu
a prohlédl mu hlavu, kam byl dle svého udání uho
zen. Na hlavě však nenašel ni nejmenší stopy pora
nění, což zdálo se mu býti podivnýma ještě záhad
nějším bylo, když spolu dojeli na naznačené místo
činu, kde nalesen byl v měkké cestě otisk kolena,
roh tašky a boty Zadrobílka. Nedaleko odtud nalezl
ee v kaluží otisk rukávu, pakruky, na níž byl ne
malíku prsten a to shodovalo se zase s otiskem ruky
Zadrobílka. Tu pojal četník vážné podezřeníproti
jmenovanému, fe peníze z tašky vybral sám a hi
storku o přepadení ei vymyslil. Topovažoval téměř
za jisté, když v nedalekém remízku u cesty nalezena
byla rozřezaná taška, z níž peníze byly vybrány;
kdežto dopisy ležely vedle ní netknuty. Z těchto dů
vodů zatkl Zadrobílka v domnění, že je sám pachatelem
krádeže. Mezi tím dostavili se četničtí závodčí Burin

byla prohlídka celého okolí, zda nenašla by se někde

stopa„po pachatelích, nebo udělal-li to Zadrobíleksám, vypátralo by se místo, kde uschoval ulou
pené peníze. Po dlouhém hledání podařilo se zdej
ším četnickým závodčím nalézti pod mostkem u cesty
uschované balíčky zlatníků a koran v sumě 150 zl.
8u kr. Z toho opětně se mohlo souditi, že Zadrobílek si

íze ty sám uschoval; tím větší bylo podezření, když
ještě nalezena byla stopa vedoucí od cesty k remízku a

As a ta shodovala se úplné se stopou zatčeného.ásledkem podezření dodán byl Zadrobílek do vyše
třovací vazby a vznesena naň st. návladnictvím obža
loba v tom domnéní, že pravý vinník jest vypátrán.
Následkem toho zasedl Zadrobílek v úterý na lavici
obžalovaných před porotou.

Obviněný jest 36 roků etár, vyučen krejčím,

pracoval nějaký čas ve Vídni, nyní prováděl řemesloma a mimo to, jak již uvedeno, zastával za otce
službu poštovního posla. Při přelíčení trval stále na
svém prvém udání, že byl přepaden dvěma muži,
z nichž větší měl vojenskou čepici, druhý menší ši
rák. Jeden hodil prý mn do očí bláto a druhý jej
ranou do hlavy přivedl k bezvědomí. Když pak se as

půl hodině probral = mrákot, byla taška pryč.
přelíčení předvoláno bylo přes 30 svědků, mesi

nimiž většina dělníků, kteří šli asi v tom čase ze Sy
rovátky z továrny do Kratonoh a neviděli obžalova
ného na cestě ležeti, ani nepotkali na cestě nazna
čené jím lapiče. Výpovědi jejich byly poněkud ne
jssné a místy si odporovaly. Tak jeden, jenž si pa
trně rád zapytlačil, vyprávěl, že bylo v tu dobu
avětlo, takže by byl chtěl střílet na 100 kroků na

zao, kdežto drahý pravil, že nebylo na %0krokůvidět nikoho. Spoluvézeň obžalovaného Mareš, nyní
ve věznici na Pankráci, tvrdil, že se mu Zadrobílek
ku krádeži přiznal, kdežto druzí dva to popřeli; mezi
tím rozpředla se ku všeobecné veselosti hádka v kri
minální hantýrce, jež musela být přerušena. Obžalo
vaný připomínal Marešovi, že jej Bůh za tu lež po
trestá ; tento odpověděl: „Bez starosti !“ Po ukonče
ném průvodním řízení, jež trvalo půl druhého dne,
dána byla porotcům jedna otázka, týkající se viny
obžalovaného, zda odcizil peníze z uzamčené tašky.
Po konečném návrhu veřejného žalobce, po obhajo
vací řeči obhajcově, z níž svrchu uvedli jsme několik
kusých úryvků a po svědomitém resumé p. předsedy,
odpověděli porotci na otázku jim položenou 8 hlasy
záporně a 4 hlasy kladně, načež byl obžalovaný
sproštěn obžaloby. Zajímavéa zároveňtklivé
bylo shledání se obviněného, který skorem 4 měsíce
rodlel ve vazbě vyšetřovací, s jeho otcem a přáteli,

ří naň na chodbě předporotní síní čekali; dově

děvšese o tak šťastnémvýsledku,radostí T č.

Dřelirolníkybeznoše.
(Syřiště a spol. na cukrovarní váze.)

(Před peřotou v Hradci Králové.)

Starý rabín Ben Akiba snad by jen řekl: To
všecko už tu bylo! ()ršem, jako vůbec faleš trvá, co
avět světern stojí, tak zejména falešné vášení na cu
krovarních vahách není ničím novým. Ale málokdy
podařilo se přijíti na stopu tak ošemetným, chytře
nastrojeným, ale na konec hloupě provedenýmšmej
dům jako v pověstném případě vodného vážného
Syřiště« spol.

Náš list byl první,jenž bez obalu odsoudil toto
špinavé odíraní rolnictva a přinesl nejdříve o všech
spáchaných podvodech zprávy podrobné a zaručené.
Dnes, kdy Syřiště se svedenými společníky nalezá se
před spravedlivou váhou soudu porotního, nemůžeme
prozatím osobovati si právo rozhodujících soudců a
proto jen spokojujšíne se sdělením toho, co uvádí

obšaloba a co přinesl nám první den„porotního líčení
se Syřištěm a spol. Za to v číslePá m po vynesení
roseudku sdělíme věrně oj průběh líčení a pravoupodstatu tohoto smutné sajímavého procesu.

Obsah obžalobyje následající: Státním sastupšteletvím v Hradci ové je šalován:
L Antonín Syřiště, 58 rokůstarý, katolíkze

Železnice, ženatý hostinský a při tomvážný: onkrovarujestobviněn ec
1) proto, že od 2. do 13. Hjna r. při vá

šení řepy dával na váhu závaží 1883 gr. Duďvám,

buď tak rozkázal svým pomocníkům, ale jen 2000Er.čítal a tak ve veřejné živnosti ušíval nepravé ,
čímě lstivě uvedl v omyl dodavatele řepy v úmyslo,



aby utrpěli škodu
zločin podvodu dle
dle $ 209 tr. zák.;

2) žepomocníku Fr. Čejkovi, zaměstnanémn od
8. do 11. října 1895 při vážení prázdných vozů do
davatelů řepy slovy: „řízni hol“ nařídil, aby udal
větší váhu prázdných vozů, nežli skutečně vozy ty
měly, což Fr.vejka též činil, čímž Čejka dopustil se
zločinu naznačeného v $ 8., 197. a 200 tr. s. a tre
stného dle $ 208 tr. s.;

8) že sváděl Jos. Jaroše zaměstnaného od 27.
září do 11. října 1805 při vážení řepy tím, že mu
ukazoval, jak má palcem vroubek u váhy stlačit a
tak méně navážit, což však Josef Jaroš neučinil —
tím spáchal zločin nedokonaného svádění ke zločinu

vodu naznačený v $ 9., 197. a 200. tr. z. trestaný
le $ v. 208 tr. z.

II. Jos. Jaroš, 16letý dělník, katolík z Břez
hreda, příslušný do Vlčkovic jest obžalován, že od 2.
do 11. října 1495 při vážení řepy dedavatelům dával
na váhu závaží 2348 gr.8 jen 2000 gr. čítal a tak
je lstivě poškozogal,čímž spáchal zločin podvodu na

Er o 800sl.; tím spáchal197, 109. 200 tr. zák., trestný

značený v $ 197., 199. a 300 tr. zák., trestný dle
8 208 tr. z.

III. Fr. Čejka, 14letý, katolík z Březhrada
jest obžalován, že od 8. do 11. října 18w6 při vážení
prázdných vozů větší váhu udával, čímž letivě spáchal
zločin podvodu naznačený v $ 197., a 200. tr. zák.,
trestný dle $ 308. tr. z.

V důvodech obžaloby se praví: Již r. 1894 stě
žovali si rolníci, že v cukrovaru nepoctivý vážnýŠole
ku škodě dodavatelů řepu špatně váží. Max Kohn

zakročil tak, že mu byla pen hotově náhrada928 zl. 78 kr. Také rolník J. Machek dostal za rok
1894 náhradu 14 zl. za 7 vozů. Místo Šolce nastoupil
loni obž. Syřiště dne 24. září; na výpomoc byl mu

"přidělen obž. J. Jaroš, později též obž. Fr. Čejka. Od
té doby naříkali si na špatnou váhu nejen výrobci
řepy, nýbrž i dělníci, kteří jsou placeni za dobývání
a kleštění řepy dle váhy, kterou cukrovar výrobcům
přizná. Ostatně obvinění toto vášení sami vyličuj
následovně: „Když přišel někdo s vozem řepy na váhu,
tak se předně vážilo falešným závažím, mimo to se
z váhy, takto již oproti skutečnosti mnohem menší,
srazilo 50 kg. a i více na bláto, byťi venku sucho
bylo, až se prach po poli zdvihal, a cukrovar vždy 5
procent váhy na bláto sráží:“ Avšak ani tu váhu
Syřiště správně nezanesl, nýbrž o 20—40 kg. méně.
Na tom nebylo dost, jednotlivé kg. se nikdy výrobcům
nečítaly, vážný je vynechal a hruštičkou na váze vy
oovnal, vlastně dodavatele o ně připravil, čímž hrubou
váhu řepy všemožně stlačil. Při tom ani nebyli tak
irpatrni, že jeden a týž prázdný vůz nevážili stejně;
váha prázdného vozu může se lišit o 2—4 kg. dle
toho, jeli sacho neb mokro, ale rozdíl 50—90 kg. ne
může povstat. Obžalovaní však byli do svého podvod
ného počínání tak zapracování, že si ani nepomyslili,
že by mohli býti vyzrazeni. Ale všeobecný stesk rol

níků i dělníků dal podnět k nápravě: Při soudnírohlídce dokázáno, že Syřiště byl přistižen při tom,

ká z mísky váhy centimální jakési závaží odebírala dokapsy schovati hleděl. Závaží to bylo mu ode
bráno; vůz který před tím tímto závažím byl zvážen
a 2600 kg. váhy měl, byl sondní komisí znova správ
ným závažím zvážen a shledáno, že váží 2540 kg.
Rosdíl ten byl brzy vysvětlen. Závaží, které Syřiště
z váhy vzal a uschovati hleděl, bylo dle dotvrzení
c. k. cejchovního úřadu v Hradci ze spodu vystrou
báno a olovem vylito, mělo úplný tvar závaží 2 kg.,
vážilo však 2338 gr., byl tedy při centimálce rozdíl
o 838-4kg., ale poněvadž Syřiště jednotky váhy nepeal
a váhu vždy na desitiny pomocí hruštičky na váze
ovšem ke škodě dodavatelů vyrovnal, obnášel rozdíl
při každém voze takto zváženém 40 kg.

Syřiště dopaden při činu samém zesinal, po
celém těle se třásl a za prominu.. prosil, doznal, že
od 2—11 října 1895, tedy do zatkLuti nepravým zá
vařím buď sám vážil, buď Jarošem vážiti dal. Že
nepravým závažím nepřetržitě nejméně od 2—11 října
1895 váženo bylo, vychází jednak z dozání Syřiště a
Jaroše, jednak z toho, že Syřiště hleděl před komisí
závaží to schovat a nikdo nemohl poznat, že by to
zavaží bylo falešné, nebot vypadalo jako obyčejný
$kg. Závaží to je ze železa, ze spodu vystrouháno,
bylo dle tvrzení samého Syřiště zámyslně připraveno,
Syřiště to sám doma upraviti nemohl, to se muíselo
stát v nějaké továrně, nebo ve velké zámečnické dalně.

Že takovým podvodným vážením byli dodavatelé
poškozeni na ceně, kterou jim cukrovar vyplatiti měl,
rozumí se samo sebou. Ač se během jediného dne do
váželo na sta vozů řepy, Syřiště a Jaroš neustále vá
žili falešným závažím. Ale obžaloba vzala za základ
jen nejmenší dokázané číslice, protože nebylo možno
přesně dokásati, mnoho-li Syřiště jednotlivým doda
vatelům libovolně strhl na váze, jaký vznikl rozdíl
tím, že jednotky kg. nikdy nečítal, o mnoho-li ošidil
dodavatele hruštičkou, stlačováním vroubků na váze,
špatným vážením prázdných vozů.

Dle výpovědí svědků, řepních lístků a vážní
knihy bylo od 3. října až do 11.října- 1806, kdy Sy
řiště zatčen, do varu dovezeno a Syfištěm neb
Jarošem zváženo 1485 vozů řepy, do toho nevpočteno
381 vozů z velkostatku Stěžer, ježto správec velko

su Byčištědle svého udání upozornilna to,že k jest převášený, že a fůrami vždy čafář
do cukrovaru jde, tak že žáďá, aby nebyly žádné
mrsutosti a velkostatek na váze aby nebyl šizen.
Avšak i tu by se mohlo za to míti, že těch 385-8kg.
na každém voze asi též scházelo na váse, však velko
statek tomu zvláštní váhy nepřikládal, an jinak váha
souhlasila,

"Ale při srovnání řepních lístků dodavatelů s
vášní knihou cukrovaru jeví se ke škodě dodavatelů
značné rosdíly; u dodavatele V. Koutníka z Vlčkovic
na př. bylo ve vášní knize zaneseno o 1939 kg., ba
u společníka firmy Fr. Plakvice byl mesi řepním
lístkem s vášní knihou rosdíl až 2070 kg., ovšem ko
škodě dodavatele.

Kdoasi mělušidék stohoto počínání, dokásati,
be ani i nebylo možné. Toťjest dosud tajem
stvím, jeá odhaliti se nepodařilo; majitelé cukrovaru

aspoň dle toho, co Fr. Plakvic uvádí, sotva jakýsi
užitek a toho měli.

Obžalobu béře za sšklad výpočtu škody
1495 vozů dovesených do cukrovara od *. 10.
října 1895. Vosy ty byly vesměs vášeny pomocí fa
lešného závaží, coš činí 4778860 kg., tedy skoro
478 m. ctů., při nejnišší ceně 76 kr. činí to 386 sl.
89 kr., ve skutečnosti ovšem je škoda mnohem vyšší;
ednotliví dodavatelé dosvědčují, že byli na jediném
vose o 100 kg. ba i více poškození na váze.

Škoda je dalekovyšší než 800 zl. a poněvadá

Syřiště nařizoval Čejkovislovy „řízni ho“, aby prázdnýodvážil všdy mnohem těžší než skutečně vůr

vášil, j tím vodné, lstivé jednání prokázáno.ako svědkovéa znalci předvoláníjsou: M. Kohn,
továrník v Brně, J. Machek, rolník ve Střebši, K.
Albrecht, šafář ve Střeběi, Dr. J. Heller, advokát
v Hradci Kr., Dr. J. Czurba, advokát v Hradci Kr., L.
Sedlák, účet. cukrovaru, O. Balcar, vážný cukrovaru
v Hradci Kr., A. Komárek, obch. v Hradci Kr., L. Rak,

řed. cukrovaru v Kuklenách, Č. Pešek,hosp. pomocníkv Březhradě, Ad. Čejka, obch. v Kuklenách, H.Syruček,
domkář v Kuklenách, Barbora Čejková, obchodnice
v Kuklenách, Josef Souček, rolník v Bohdaneckých
Dvořích, J. Souček, rolník ve Farářství, Jos. Souček,
rolník ve Klac. Dvořích, Fr. Vavřina, baráčníkv Břez
hradě, Fr. Souček, rolgík v enágh,. Jos. Řehák,
rolník v Klac. Dvořích, Jos. Koutník,chalupník ve
Svob. Dvořích, Fr. Jaroš, rolník v Březhradě, J. Góts,
rolník v Bříze, Fr. Morávek, mlynář v Opatovicích,
V. Koutník, rolník v Plačicích, V. Vacek, rolníkv Pla
čicích, J. Sprynar, chalapník v N. Hradci, J. Bareš,
rolník ve Stěžírkách, K. Ludvík, rolník v Plačicích,
J. Klnbíčko, rolník v Říbsku, J. Pluhař, rolník vŘíb
sku, Fr. Polák, rolník ve Svob. Dvořích, J. Morávek
Tvrzský, rolník ve Svob. Dvořích, Fr. Ledvinka, rol
ník ve Stěžerách, J. Zikl, rolník ve Stěžerách, J. Pá
zler, rolník ve Stěžerách, P. Byčiště, správce ve Stě
žerách, V. Koutník, rolník ve Vlčkovicích, V. Vože
nílek, mlynář v Temešváru, Jos. Čřrvinka, rolník ve
Stěžerách, H. Morávek, rolník ve Vlčkovicích, Josef
Sprynar, rolník ve Stěžerách, Ant. Honc, rolník ve
Stěžerách, Fr. Hrubý, rolník ve Stěšerách, V. Buria
nec. rolník ve Věkoších, M. Králová, rolnice ve Fa
rářství, Fr. Souček, rolník v Kuklenách, Jos. Šanda,
rolník v Říbsku, Jos. Komárek, rolník ve Sv. Dvořích,
K. Rohlena, rolník v Kuklenách, Jos. Pečenka, rolník
ve Bříze, Fr. Marek, rolník ve Svob. Dvorech, Fr.
Chalupa v Plačicích, V. Souček v Klac. Dvorech, Fr.
Souček ve Sv. Dvorech, V. -Morávek v Plačicích, H.
Rib ve Sv. Dvorech, Fr. Havel v Pouchově, K. Riedl,
pekař v Kuklenách, Jos. Tykal ve Stěžerách, A. Fy
rychová v Kuklenách, Jos. Srdínko v Kuklenách, Jos.
Pešek z Vlčkovic, Fr. Červinka ze Stěžer, Fr. Česá
ková z Pražského Předměstí, Fr. Sram z Malšovic,
Jos. Souček z Břízy, J. Novotný ze Stěžer, J. Va
ňátko ze Stěžírek, Fr. Souček ze Sv. Dvorů, Fr. Do
hnal ze Stěžer, Frant. Kubíček ze Stěžer, J. Vojtěch
ze Stěžer, V. Matějka ze Říbska, A. Černý ze Stěžer,
J. Kučera ze Svobodných Dvorů, H. Hrdlička ze Stě
žer, J. Diviš ze Stážer, Fr. Dostál ze SvDvorů, Fr.
Souček ze Sv. Dvorů, J. Polák ze Sv. Dtorů, J. Sr
dínko ze Sv. Dvorů, Jos. Souček ze Sv. Dworů, Joe.
Juříková ze Svob. Dvorů, Fr. Chmelař z Kuklen, J.
Schlógl ze Stěžer, Fr. Marek z Kl. Dvorů, Fr. Hiršl
ze Stěžer. J. Chmelař ze Stěžer, V. Koutník ze Stěžer,
J. Honc ze Stěžer, V. Zikl ze Stěžer, Fr. Kadečka ze
Říbsaka, M. Winternitzová, choť dozorce na Pr. Před
městí, K. Ludvík z Vlčkovic, B. Michálková z Vlč
kovic, Fr. Rejfek ze Stěžer, J. Morávek z Plačic, Em.
Hrubý z Plačic, J. Hrubý ze Stěžer. J. Petříček
z Vlčkovic, J. Morávek z Vlčkovic, J. Šejvl z Vlčko
vic, A.Čejka, obch. z Kuklen, J. Petr z Charbusic,
J. Mach z Charbusic, V. Klazar a Fr. Janáková
z Těchlovic, Frant. Papík z Radikovic, V. Brambora
z Plačic, Fr. Pulpán a V. Bělohoubek z Urbanic, V.
Skořepa a A.Šandová z Těchlovic, J. Marek ze Sv.
Dvorů, Fr. Plakvič s Kuklen, Fr. Hroch z Boru, Fr.
Sadil a Jos. Kučera z Hrádku, Jos. Košťál z Radi
kovic. Výminečně jsou předvolání: Fr. Ludvík, V.
Kubyšta a Jos. Kubec z Vlčkovic, K. Mifková a Jos.
Ulrich ze Stěžer, Fr. Srdínková a H. Srdínko ze Sv.
Dvorů, V. Pešek, J. Kaválek z Plačic, J. Klouček
z Pr. Předměstí, V. Halka ze Slatiny, J. Čejkaz Břez
hradu. Dále předvolání jsou dva znalci centimentál
ních, t zv. mostníchvah

Čísti se mají osobní výkazy obviněných, řepní
lístky všech poškozených, protokol o domovní pro
hlídce u obž. Syřiště, dopis cejchovního úřadu. Před
ložiti se má vážní kniha cukrovaru, závaší odebrané
obž. Syřišťovi.

Přelíčení započalo ve čtvrtek, dne 18. t. m. Po

provedení obvyklých formalií a vylosováníyli dopoledne vyslechnuti všichni tři obžalovaní.
Ant. Syřiště, narozený r. 1844, vyučil se

řeznictví, byl dříve vášným v Ziželicích, posléze ho
stinským u Němečků na Kukl . Na dotaz předsedy
odpovídá obžalovaný, že je nevinen.: Dy cukrovaru
byl přijat od řed. Raka; měl býti zodpovědným za
množství přijaté řepy, sám prý srážky nedělal, cukro
var srášel si 80—100 kg. na bláto. Dohlížitel Win
ternic oznamoval, mnoho-li kdo má hlíny, obž. tedy
srážel „podle oka“. Kdyby bylo více řepy, nežli bylo
naváženo, neví prý, kdo by z toho měj zisk; jemu
prý nic neřekli, že by za to něco dostal. Dále vypra
vuje Syřiště, co se přihodilo při prohlídce úřední
komise dne 11. října; přiznává, že měl falešné závaží,
ale rolníci prý jej také šidili, vosili prý samou hlínu.
Aby neměl mrzutost s cukrovarem ani s rolníky, str
boval prý na váze jen někomu. Svému pomocníku
Hkal: „řízni ho!“, jen když bylo víc hlíny, ale neučil
prý ho stlačovat palcem vroubek.

Státní návladní: „Kdyžjste nedostal žádný plat,
kde jste vzal peníss na víno, šunky atd.?“

Byřiště: „Od ženy.“

St. návladní: „Tenkrát kolik dmínepršelo,proě
jat váš prásdné vosy zrovna tak těžké, jako dyšpršelo

Syřiště: „Možná, še si vozy opucovali nebo sivealijiná S
Obž. Jos. Jareš učil se dříve alévačství. Do

cukrovaru bylpřijatza 60 kr. denně,prý nevěděl,že
vášil falelným závaším.

Předseda: „Vědyťjste se dříve přimal.“
Jareš: „Tojá nevěděl, že vážím rolníkům míň...

8 prý mu domlouval, aby úšžíl jen jedním*s radím, ješ si prohléd] a ' :
v

sl že i ešné, ale
bál se, že by L hodili s továrny. Kdyžnedal falešné závaší, mu Syřiště: „Jdi pryč, jsí jako
pytel“ a ukasoval mu, jak má stlačovat vroubek, ab
ošidil sedláky.Drdníů Jeltnok prý obě. Jarelo VY

bízel, aby při výslechu na Syřiště nic neříkal. Když.se Čejka ptal, co to má znamenat: „řízni ho!“, řekl
Syřiště, že

č má navášit méně.Obž. Čejka vášil v cukrovaru prásdné vozy.
Plačtivým hlasem přiznává, že na vysvání: „říznihol“
vážil hraštičkou víc, srážel asi 10 kg. na voze; bál

se, m ho Syřiště nevyhodil.a to čtou se protokoly o tom, jak soudní ko
mise odhalila podvody.

Odpoledne četl se nejprve přípis cejchovníhoúřadu, dleněhož prozkoumané závaší bylo těžší o
388 gr. a nebylo předloženo od r. 18808 k povinné
zkoužce. O spůsobu falšování závaží byli pak vysle
chnuti jako soudní znalci ředitel Haněl a cejchmistr
Melichar.

Další výslech ředitele cnkrovaru p. Raka trval

téměř do večera. Dle jeho výpovědi neníprý kontrolenad vážným v cukrovaru možnou; může šidit rolníky
i cukrovar a nikdo by to nevěděl. Váha byla prý
úředně prozkoumána, falešné závaží továrně nepatří.
Vážný jest oprávněn strhovati, když někdo vozí mnoho
hlíny. Na dotazstátního návladního sděluje svědek,
že předloním byla M. Kohnoóvia Machkovi vyplacena
náhrada za špatné vážení proto, aby neměl cukrovar
ostudu. K další otázce odpovídásvědek, že má pro
centa z výtěžku převážené řepy. Ku konci výpovědí
svědka jevil se mezi porotci nepokoj.

Nato čteny byly řepní lístky z doby, kdy se
podvody staly.

Dnespo je se vevýelechu svědků. Podrobnousprávu o celém dalším průběhu procesu přineseme
Kč.v čísle příštím.

Literární novinky.
Čína. Říše oopatých synů národa čínského vábila

vědy odrášné cestovatele, kteří s menlim nebo s větším
btěstím snašíli se vniknouti do záhad obrovského státe
východního. Také krajan náš, cestovatel Josef Kořenský:
na své cestě kolem světa navětívil břeby „Hide středu“ a
ukládá dojmy a vzpomínky své v obšírném líčení Číny,.
kteréž právě počalo vyeházeti jsko druhý díl velkolepého
Ulustroraného oestopisného díla Kořenského „Cesta kolem.
ověta“ v nakladatelství J. Otty v Praze v sešitech po30 kr.

Časopis katolického duchovenstva, orgán
vědeckého odbore =kademie křestanské v Praze, red. dr.
Kl. Borový, přináší v 6. 1. rodníku 37.tyto statě: Dějiny
katolické církve v Uhrách v 19. století od dra. Fr. No=
váka, Smíření e církví dil: rekoncilace katolíků, kteří
uzavřeli sňatek coram ministro secatholioo od dra. G
Pecháčka; Nárok nemaoželského ditěte na legitimaci per
subsegaons genitorum metrimonium od dra. J. Doubravy

(Zasláno.)

Rolníkům a jich přátelům!
Po dokončení mynějšího procesu.

před kralohradeckou porotemmá vyjití
laciný, aloedůkladný a pravdivý spisek.
© tem, Jak cukrovarní zřínoncí

Óyřišťě a spol.
dřeli rolníky bez nože.

Kdo by spisek ten chtěl obdržeti hned

nechť se přihlásí k nyní lístkem uvá.Popipisu „Obnova“ v Hradci

Listárna redakce.
Pro veliký nával časového materiálu, zejmena

ze soudní síně, prosíme četné pp dopisovatele sa.
rominutí, že mnohé správy museli jsme odložiti:
o čísla příštího.
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vkyna Adalbertinum. JehoMag

nificence dr. František Kryštůfek, kanovník a uai
versitní prefessor v Praze 10 sl., veled. p. Vác.
Kalaš, vik. sekretář, bisk. notář a farář v Hočv
čevsi 50 zl veledp. Josef Šádek, farář v Kopi
dině 50 sl., veledp. Josef Nedvídek, gymn. kate
cbeta a professor v Písku 50 zl, veledp. Ant.
Dvořák, vik. ockretář, č. děkan a farář v Nebo
videch 15 al, veledp. Frant, Tondl, ketecheta ©
professor v Hradci Králové 5 sl., veledp. Eo
gelbert Starý, farář v Rovní 5 al.) cepellanus
anonimus 5 zl.. nejmenovaný řemeslník 5 zl,
vikeriat čáslavský 26 zl. 5o kr., vysokomýtský

123 zl, poděbradský 55 zl. 50 kr., Dárounek61 al, jičínský 115 zl. 50 kr., chrastecký 43
Zaplat Bůh] O další příspěvky se prosí.

(Pokrač.)
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JAN, ULBRAK,
umělecko-průmyslový

závod řezbářský,
pro kostelní práce odborně zřízený

. pe
v Litomysli,
je se velod, duchorenstru a sl.

tronátním úřadům ku zhotovení ve
rého kostelního nábytku jako: oltářů,

kazatelen, křtitelen, spovčdnic, soch aj.jež dle vlastních plánů neb udaných
provádí v každém slohu přesněase vší
pietou. — Cesty v příčině vyměření
mist , jsou-li nutné, konáémzdarda.

V závodě provedeny běbem po
sledních 4 roků mimo jiné větší řezbář
ské práce, následující chvalně uznané
práce kostelní: Oltář ev. Aloisia v dě
kanském kostele v Litomyšli, hblarní
oltář ve farním kostele ve Střenici, ol
táře sv. Jaca Nep. a P. Marie Lonrdské
vwMorašicích, hlevní oltář ve Sv. Kate
fině u Poličky, hlavní oltář v Horním
Újezdě, 2 oltáře ve fil. kostele ve Ště
půnově u Skuče, kazatelna ve l. ko
stele v Perálci u Richmburku, lavice
v kostele v Pusté Kamenici, ice
v děkanském kostele v [Litomyšli hlavní
oltář r Xostele „na Špitálkus v Lito
mylli.

od

aTnvudo

©Do Hradce Král a okolí!

Nížepsaný dovoluje si P. T.
obecenstvu ve znám>st uvésti,
že otevřel 

dilnu pro umělé,
strojní a stavební

9 (W. Psámečnctv
v Úzkélulici č.1209"

Na základě nabytých zku
šeností v cizině, nabízím služby
své ku provádění veškerých
prací jak umělých, jako lustry,
náhrobní mříže,světlíky, lampy
atd., tak i všeho druhu staveb
ního a strojního zámečnictví,

Snahou mojí bude P. T.
obecenstvo co nejrychleji a nej
solídněji obsloužiti.

S úctou

Karel Halounek,
majitel závodu zámečnického

v Hradci Králové.

O
8
8

Lihovolté vzorky,

přeliskuje na
papír, plátnos“

sukno, ky
dřevo atd.

firma:

ná v HradciKrálové
| | (oa podalní).

ňoo00000000000000000
©

pvloo koskelní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž 1

P. T. pápům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809.

M000000000000000000000

Umělecký

závod
malbu

na skle

SDL,
Brno.

Speelalní závod
pro malba oken

chrámových.
Sedmkrát prvními
cenami vysnam.

. Vzorníky k na
hledautí (franke.

Ceny mírné.

O0O00000000000000000000000

Moo000000000000000000000000

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CBINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně
Cena láhve s ochrannou znémkou © zL při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších materielních obchodech a holičských

£ úvodech.

8 - (— u
| V VACEK

= v PamětníkuuCůlumcenÚ
- o dpornčuje ,

velkézásobysvých školek
zejména ovocných pláňat,
zákrsků jabloní, hruší, třeš
ní, sliv, vysokých jabloní a
třešní, stromkovilé angrašty
a sazenice ovoce bobulovi
tého vůbec, stromky jehlič
naté, růže nízké i vysoké,
okrasné křoví atd. v cenách
mírných. 10 ha. pozemku

v koltuře. Četná vyzn.

běnaBězazný-krk
po 15letém pobytu v Paříží

vyučuje jazyku franoouzskému

pokročilé. Pokročilé zdokonaluje ve spr 1
versaoi. France jakoži nejno

vějšíŠasepiny modní | Ierární jsoustálek disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cerele

pro dámy v posděí a v pátek od 5—7 hod. ve
or. —Příslášky přiimů se v domě čís.382naproti meu v I. patle.

Odebírejte katolický list!

„OBROVA
vychází každýpátek dopol. ©11.hod.

Vydavatelstvo:
Politické drušstvo tiskové vHradec!Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové,

Předplatné:
Nacelýrok. 4ul.
na půl roku . 2,
Da čtvrt roku . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Mistnosť redakce:
V Hradec!Králové. Velké náměstí č. 34

- Odporučujema co nejyřeleji
P. T. veleděstejnému duchovenstvu, sl. patronétním
a obecním úřadům, veškerým epolkům a dobro
dinoům hojně zásobený

*[ výrobní závod k
(nejstarší v tomte oboru v Čechách sal. r. 1810.)

všech kostelních paramentů, praporů, kostelního
prádle jakož i veškerého bohoslažebného kovového
náčiní atd, vše přesně dle církevních předpisů,
z látek vkosných a trvaulivých, v cenach pokud
tnožno nejlevnějších a svědomitě provedeno firmy:

Ignát V, Neškudla a synwJablonném nad ©Orllo
v Cechách.

Důkazem solidností a správného vyřízován
velect, sakázek jsou přečetná vřelá uznání a odpo
ručení z veškerých Cech, Moravy a Slezska a vy
snamenání ua zemeké jub. vstavé v Praze a četných
výstavách krajinských.

Cenníky, vzorky i rozpočty zašlou se
na požádání franco.

POKOJ

Jednou pro vždy,
míilostivá paní,

koupí se pro domácnost nová nad vše dosavádní
vynikající, nezmarná

patent. mramorová pračka
t. zv valcha na prádlo „Patent Hlaváček“ v ceně

od 2 ul. výše přímo u vynálezce firmy:

V. Hlaváček a syn,
c. k. priv. výrobna pat. mram. praček, socbařský
závode sklad soch a pomníků, uměl. průmysl 8y

enitu, mramoru A žulyv Strakonicích.
Pp. obshodníkům zvláštní výhody.



Svůj k svému!
Sukmna modní i hladká ku všem úče

lům a ve všech jakostech, v báječném
výběru.

Podšívky všehodruhůvlastní mani
polace ve velkém i malém. |

Koberce salonní, běhouvy a koča. $k
rové, pak veškeré potřebné látky ku E
zařízení pokojů, jakož i záclony po- ČZ
kryvky atd. E

Linoleum (korkovékoberce)pravé
a imitované a voskovaná plátna.

Vše za cenv nejnižší nabízí

V, J. Špalek dříve J, Krušvic
v Hradci Králové.

B“ nejstarší závodtohodruhu. "8

' AMR

Malířský umělecký atelier

Sadviha Sejeblého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Hiadci Králové deporučnje se veledůstojnýmděkanským a farním úřadům i veledůstojnému ducho
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých 

maleb kostelních,
ravy freskových a olejových maleb taktéš i nových

obrazů vůbec a vypracuje ochotně na í ná
vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýž však
při zadání práce se neúčtuje.

a)
p Ů

—

Slušný oltář
Seprodá.

Adresu sdělí z ochoty administrace t I.

„| Račtež si povšimnouti!První česká
továrna na voskové zboží a bělidle,
závod pro importo ání vosku, výroba umě
lýchvoštin proouly s jiných zvláštností irmy

J. VLADYKA a SYN
V Litoměřicch mad Labem (dllže semináře)
doporučuje veledůstojnému| duchovenstvu
váženými přípisy veledůst. pánů za nejlepší
uznané a nejvholnější oltářní svice sv.
Bonifaoe (déle jak 30 roků zavedené)
v růžovém obalu (specialita) zhotovené
z pravého vybraného deského vos
ku vóelního : bg. za zl. 2:60,dálepravé
voskové svíce v žlut“m obalu z nejlepšího
uherského a chorvátského, vosku +éelního
1 bg. za al. 23-30.Mimo to zavedli jsme ku
všeobecnému přání veledůsť. svých pp. od
běratelů:nejlepši voskové svíce v
modrém obalu smíšené s kapaným voskem
1 kg. za zl. 3—, (80, 160 a 1-40 dle pří
sady vosku včelního, dále svíce oeresi
nová v šedozeleném obalu v baličkách po
/„ kg. (v menších druzích zejmena na
obětník se holící) 1 kg. za zl. r'ro všech
rozměrů. Tyto svíce hod: se zvláště k ve
dlejšímu osvětlování, jako dekorace
cest křížových neb pro pctřebu funerální,
naprostonečadí aní nekapaji,což do
kazati můžemenesčetnými pochralnými
„řípisy. , m

Dále dovolujeme si doporučiti: sloup
ky voskové věcchtvarů a 16likostí,bílé,
žluté neb barevné 1 kg. za zl. 1.40, obrá
šlené, nedostiženého dosud provedení 1 kg.
za zl. 280, rozavěcovače evioi neka
pejíci, v závitkách po 2. 3 a 4 dekagr. !
sg. za zl. 1*40(velmi odporučitelné). Žasý
lání jen franko až na misto v celém
rakousko-uberském mocnářství, buď na účet
celoroční neb za hotové pří srášes.6 proc.
Bedny se neúčtují, tudíž žádné výlohy a

* nejvěrší úspora při odebírce,
I nejmenší objednávka vytidí

se franko a svědomitě, Nejlepšídlou
holeté renomé firmy J. Vladyka a syn jest
zárukou nejreelnějtího obsloužení. — Pro
síce veledůstojné duchovensty> za ctěné ob
jednávky, znamenáme se s dokonalou úctou

J. Ylatyka a sym v Litoměřicích.

Kapaný vosk převezmeme za nejvybšíceny. fky jakož | vzorky zdarma a

praoko. Za nejepolehlivější zaslání se

Loni 75lelélrvání našeho obchodu
a voskovými výrobky!

Osmprvmíchvyznamenání,znichžstříbrnácenastátníadvačestnédiplomy.
Odveledůstejnéhobiskupsk.ordimariatuvLitoměřicíchcomejlépedoporučení

ŠK.1805. zpracovalijeme na vlast, velkýci
x bětkdlnohA000kila rocku mejl.drahé. |

níhu„Svobodnézednářství,
již sepsal Vllém kooperator ve

Učně
s řádné rodisy, který echopnosti ku kreslení má
a dovedným litografem státi se chce, přijme za
výhodných podmínek akad. litograf

TE. HEMSKÝ,
litografický uměl. ústav v Hradci Králové,

Jedimý toho druhu v místě.

bok bubaobabobnobuuno

Dílna bečnářská
Kateřiny Matuškové

v Hradol Králové,
v doměp.Petříčkač. 111

doporučuje se ke zhotovování všeho druhu

bodnářského zboží s bílými obručemi,
Jakost dobré, oeny levné.

VYTTYVYVYTY
O—————

cheviot
Pod zimní novinka
pro phay na obleky

v barvé šedé neb drapové

Motr zl. 3—
Na úplný oblek 3 m,

zi. 9—.
Vzorek této létky. jakož
bohatý výběr moderních

druhů na obieky,
svrchníky, zimofky a men
čikovy jen zerucené ja
kostí a v mírných cenéch
se na požádání k nahléd

nutí franko zašlou.

borovičku

íjenodfirmy:

naMoravěM.NESŇALvUher.Brodě

Žádejtevždyavšude
Prmal český smaji sárod

Ed. Doskočila
v Cheeni.

IVOVICIasl

P. T. duchovenstvu doporučuje60
závod zlatnický a stříbraloký

Václava Šolce 9
přisežného soudního znaloe a odhadoe

v Hradci Králové
ke zhotovováníveškerýchkostelních nádob, svědště
slacená oohmí,sa které 20 let ručí. T4šhajně

ků adíB lladívlnl nví
prodávají.

6 L 5

cenyse tárukou66
lýš příjmedělníka (katolíka kostelní

m dlatí elm. Ado ©oboruomje vpolektiný,nechíse přihlásí."i

=©©

Jan Horák,
wlastní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou

nabízína dobu podzimní a zimní

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky, |
svláště z kruhů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svémn: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepěl je sobe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
' conolkynapožádání Irenko.

Zásilky na dobírku, A
vid. duchovenstvudle přáné bes dobírky.
Pří hromadných objednávkách výhody

oo možno největěi.
Četné doporučení« krahů vld. dochovenatva| P.T.

učitelstva k nahlédnutí.

. Též na spitky a bez svýšenícez.

Prodají se:

DVA OOMY
v Hradci Králové.
Jeden dům je právovárečný, č. 189., úplně

Bově přestavěný, jedaopatrový, se vším pohodlím
zařízený na robu Seminé a Tomkovy ulice,
vedle bostínce „u Beků“.

Drubý dům č. 244. v Konenského třídě
proti budově realných škol, dvoupatrcvý, n
úplně zachovalý. U domu je zabrada, která
proměněna na úředně povolenou stavební parcelu,
jež prodá se buď samotná nebo s domem č. 244
dohromady. Pedmínky jsou příznivé.

Oba domy nabízí ku kompi

J. HUTLA,
majitel velkouzenářskéhozávoda

v Hradel Králové.

| JOSEFÁ KIBSLICHÁ
v Hradol Králové

u „černého koně“
odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovénía obnovování oltářů, kazatelee s t.d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

uherská, rakouská i mělnická

medicinální vína
má na skladěaprodáváve v nejlevnějších

Josef E*átel=,
dodavatel vín táž do vojenské nemocalee

vHradci Králové.

učera. — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Kralové.



: Číslo 49.

Skočili do tmy!
První jednání dramatu, jejš sí mlado

Sneká strana s českým lidem zahrála, jest
mkončeno. První zasedání sněmu z r. 1895jest

"zavřeno a my čekáme, kdo si bade toto
BÍ sněmovní jednání mezi českým lidem

bovat, kdo je bude chválit, kobo bade těšit?
Avšak po Čechách panuje mrtvé, nevlídné
ticho. Jindy poslanci při své činnosti na sněmu
ze vých okresů "byli nadšeně pozdravováni,
všeobecnou účastí voličstva posilováni, ule
tentokráte stojíme před trudoým a boléstným

mlčením.
Lista našemu nemůže aní tén nejzapří

sáhlejší jeho odpůrce vyčístí, žeby byl nějakopříkře oproti národem zvoleným mladočeským
pcům vystupoval, že by byl nečekal, zdaž

Jidé ti přece jenom zájem a přospěchy národa
i vlasti ku předunepůšinou. Mohli jsme mno
hého z boh „spasitelů domoviny“ dle jého
vlastní ceny šírší veřejnosti ukázati v' jeho
nedbalkách, avřak zájem nářodního celku šel
mám nad zájem strany. Že časem nadejde
jisté vystřízlivění mezi lidem, to jsme věděli.
Náhlé vsplanatí vášní pravidelněbrzy ochladne.
Ale že politisující český lid tak brzy ochladne,
toho jeníe ee přece nenadáli a to proto jsme
še tohó nenadáli, poněvadž jsme neočekávali,

(ek, sáhy bude míti k ochladnutí tomu ne

mflem pa ajednes
oproti jeho

při posledních volbách s
čilo do twy.

Jinak ono volení bez výběru osob a
bez přísné revise jejich jakosti a ceny nasvati
nelze. Voličstvo svěřilozastupování svých zájmů

FEUILLETON. -©
"Tvrdé hlavy.

Obrázek z masopustního života na venkově. Napsal- - Vladimír Hornov.
(Pokračování.)

„„— Josef a Anička políbbii rodičům roce a usedli
k oknu plni neděje v budoucí život.

Staří hospodáři rozložili se u stolu a hospo
dyná odběhla ku plotně, aby vše zařídila ku sla
vení aámlov.

»Na — a sousídku —
začal Skřivánek,

»No — no — vždyť se dohodneme! Zatím
pijte, nedejte se pobízetí. Je dobrél Starý Jošt mi
povídal, žé dal to nejlepší — víme, co pijou
vždycky o Irbu u něbo v pokojíčku páni při
snárodní pečincel«

sinu — tak -— tak — dobré — mhm, ro
zebřívá jako kamna! Ale jak pak přece — no
víte sousídku, pořádek nade všechno! Nejdříve si
to odbudeme a pak v bázní Boží, můžeme si
poseděti.«

»Nu tedy — jak myalitel«
»Tak, abych vám pověděl, co dostane Josí

fek. Přepustím mu statek, jsk ho má odkázaný
po nebožce ženě s celým zařízením — a sám
půjdu dochalupy, abych tam s Frantíkem tak
k té amrti dohospodařil. No — jste spokojen?
Rale jako na panském — eb, co bych vám po
vídal, znáte je zrovna tak jako já. Ve stáji deset
kusů dobrých jako bodina a par mladých koňů,
jako vítr. Knihy čisté jako svatý obrázek, výměnek
malý — a po mé smrti ani tobo nebude! Jářku,
Anička bude míti teplé bnízdečko, teplé! No, co
tomu sousídku, řkáte?«

»No — co bych říkal — jsem spokojen!«
enul si Mervart ruce. —

sA jek pak to bude s Aničkou ?«
»lnu takl dostane těch úcst tisíc, co má

tloženo v sáložně, výbavu celou, jak se patří na

jek psk — tento —?«

a zvelebení vlasti povětšíně lidem, kteří vlastně
nemají ani zdání, co mají na sněmu cehtíti a
dokázati a kteří vedle toho nemají ani nej
menší představy o tom, co kdo z nich může
provésti.

Bohu žel, že dnes český lid po zavření

n musí,jak si jeho zástupcina poslance— i.
Držíme se nezměnitelných událostí, jež

každý sledovatí mohl a proto nám netřeba
dokazovati, je na sněma království českého

by vykvetlo na stromě nadějí, jež český lid
při ledních. volbách viděl. Strom ten však
sevrkl se v trní a bodlin plný keř, jehož
metlami šlebíno jestdnes po vlastech českých
svědomí tak mnohého nadšence, který v nej
upřímnější důvěře o svolení nehodných toho
poslanců se zasazoval - ..
. Všichni tj, kdo očekávali směna poměrů

v Čechách, tiJE nenávají, že spolehajíce nasvé poslance, skočili do tmy.
Na sněmu království českého nehylo do

d nikdy v české lidové straně takové ne
Hotovosti, tolik zmatků a takové — rozhára

nosti, jako bylo nyní, kdy bo ku př. možno,aby bezvýznamný judský mládenec vedl zde
hbevní slovo a na základě mandátu českého
lidu a na štítě velké české strany hájil na
sněmu českém zájmy židovské, když více ji
ných úkazů vvrádětinechleme.|

" Zástupcové českého Mdu na sněmu nevi
dělí, co se děje ve Vídní, oni netušili, jak
smýšlí velkostatkáři, opi neměli zdání, co pod

nikají a kutí Němei.a pořád jen podávali návrhy, o nichž věděli, žeje nelze uskutečniti
a mlavili a řečnili. Profo také je překvapila
řada událostí, jež by obratní politikové za
jisté žo ve prospěch svých mandantů vyko
řistili.

-—=
děvče ze statku — a pak, no sousfdku, aby ne
bylo o'nic — mám státi patnáct kusů v chlívě —
tak pět kusů jí dám a po mé storti dostane celý
statek, jak stojí a leží. Jste spokojen?a

»Spokojen, spokojen! Ale jsk pak tento —«
=No, jen to řekněte'«
»Myslím si, abychom těch pět kusů vybrali,

aby to už bylo docela v pořádku! Pořádek, ff
kám, nade všechnols

Staří odešli ven. Za chvíli ozvaly se před
světnicí rozdurděné hlasy.

»Tak cos tcu strakou?«
»No —už sem vám řekl sousídku — ra

ději dvě jiné, než tu!a
„7 +Tak ne?

eNe!«
»Rozmyslete si tole
+Už jsem řeklla
»A tek vým povídám, že jsem si to do vás

nemyslil, aby vám straka byla milejší, než můj
hoch!«

sA já zas vám povídám, že zdá se, jakoby
vám šlo jen o tu straku a ne o pořádnou nevěstu
dostatku l«

»Co se tu děje?« vyběhla ven Mervartová.
»sNicl« odsekl jí muž — ejediné to, že je

po námluváchl:
»Ano, po oámluvéch i po svátběl« máchl

rukou Skřivánek.
+Rény Boží! — tatínku, pantáto Skřivánku,

co to pravite? Že to není pravdal« — přiskočila
bledá jako smrť Aoička ku svému otci a oči plné
slz upřela prosebné na starého Skřivánka,

»Pravda, nepravda! Josffku, pojď domů!«
vÁle tatínku'«
»Pravím domá!le — Skřivánek chbyti) syna

ze ruku a vyšel s ním ze dveří statku na náves.
Bylo po námluvách. —

*

Na sv. tři krále v hospodě u Michálků bylo
živol Sousedé máli se odpoledne, aby si popoví

Ročník II.— =n

Pánové ti budou se chlubiti, že se při
činili o odstranění místodržitele hraběte Tbona.
Nechceme jim vyěftati, že to byli právě oni,
kdo ho k ruamanítým opatřením denutil, neboť

to je kašlémaPongpm Avšak oni nedokázali,
že nástapoem jehostane se osoba, s níž byasili, eni nedovedli míti vliv při ob
sazování místodržitele příštího, což ovšem že
činí domněló „sáslahy“ jejich o odstoupení

ředešlého naprosto bezvýznamnými. Ano,

Jet otázkou, zdaž nemůže nadejíti chvile,dy bude český lid želeti toho, že zástupcové
jeho v místodržitelské otázce jednali tak, jak
jednali. Že jednání to politickým nebylo, to
sam! páni poslanci cítí již dnes uznávajice,
že provedliplanoukomedii. ©

Někteří z nich budou také uváděti,
že poslední zasedání sněmubylo. kolébkou
řady nových drah. Avšak zřízení těchto ko

munikačních prostředků není žádným úspěchemráce jedné strany, mýbrž ono.jest dílem ce
ého národa, všech;jeffo činitelů, kteří apiso

vali kmenové akcie, kteří sbírali základní
jistiny a mezi těmi činiteli nalezli bychom
nejméně — — politiků mladočeských. To vět
Šinou zaplatí buď města celá, dále okresy a
pak velkoprůnmyel a velkostatky, proti nimě
vlastně mladočeští výtečníci bouří a hřmotí.
Pokud se jednání o adresu k Jeho Milosti
králi a císaři týče, tu se ani šířiti nebudetne.
Návrh ve příčině té ze strany mladočeské po
daný byl aktem politické nezralosti, nepro
pracovanosti, jsa pouze vypočtenou vějíčkou
ua získání si souhlasu lidu, jehož však paa
dr. Kramář straně mladočeské svým elabo
rátem nedobyl.

. Avšak uvésti sluší, že největší část času,
který v Praze sněmuojící zástapcové českého
lida měli k volnému použití a přípravě na
sněmovní jednání, zmařena byla pletichami,
kdo bude zvolen do zemského výboru a 7a
řiditele zemské a hypoteční banky. O tom po

dali trochu při sklenici pive, co nového za ten
týden doma i vs světě. Pří postranním stole seděl
starosta Mervart, hlavu podepřenou o stůl. 3e
dával tu nvaí skoro každý den! Doma nemohl
vydržeti. Žena plna výčitek — a ta holka Anička
jako umučení seděla u okna, nepromluvila slova.
Kdykoliv se na ni podíval, bodlo ho u srdce, že
pro tu hloupou straku — eh, ani to slovo na rty
mu nechtělo, poněvedž se mu dělalo hořko
v ústech a žluč se mu rozlévsla celým tělem, že
ji až cítil na rtech.

Naproti u stolu seděl starý Skřivánek a dole
mezi chasou Josífek. Před sebou měl plnou skle
nici a oči jeho vyjeveně upíraly se ra jedno
místo. —

*No, co pak Jasífku, co pak tak zamyšlený,
jako když můra sedne na srdce?« Na rameno mla
dého Skřivánka položil ruku starý facír, který na
svých potulkách svétem zabloudil dnes do vesnice.

+»Mhm, těžko povídatla vzdychl Josítek a
podepřel si hlavu o dlan.

oVíš Josífku, mám té rád, dáš mi vždycky
u vás práci a pohosténí — a my facíři, co jsme
ještě z toho starého dřeva všelicos tak ve světě
přeb'édli a přehlédneme, kdo ví, jestli bych ti
nemohl pomocile — Josífkovi se vyjasnily oči. ©

»Pomůžeš, nepomůžcí, povím ui to přec, bez
toho bys to zítra zvěděl ve vesnicile — a Josíek
vypravoval starému facíru o námluvách a jak +e.
jeho tatík rozešel se starým Mervartem, ponévadž
se nemohli dohodnout o straku!

Facír probíral si prošedivelé vousy, nakru“
coval kníry sem a tam —.

»=Aco Anička ?« —
»Ale těžko mluvit! Vypadá už za těch 14

daf, jen ji do hrobu položit!«
»=»Mbm,mhm! —Počkej Jesíťku, mám nápadl«
sJaký?« ,
»Počkej, — u"idíšl« — Facír přistoupl se

stolu, u něhož seděl s jinými ješté sousedy sta
rosta Mervart. —

(Dokončení.) !



slanci mezi sebou stále mluvili ata uvésti
sluší, že se zejmena v ohladu tomto velice

smutně vyzsamenalomladočeské „agrární sdrušení.
O 'etihodném jinak tonrto sbora dostalo se

širší veřejnostívelice málo„práv a to proto,čvadě si vedl tak, že nikdo se nestaral,
co v němpání mluví, smlouvají a strojí. Jeho
nejsnamenitějším činem asi zůstane kandida
tura pana Kóniga do zemského výboru, aby
tam byl také sedlák. .

krátka, celý postup mladočeské politiky
poskytuje žalostný obraz babylonského sma
tení, jehož důeledkové nejsou již dalekými,
neboť není pochybnosti, že české voličstvo jest
Ještě tak prosíravým, aby postřehlo nedosta
tečnost takovéhoto sněmování a proto nuní da
Jekou doba, kdy se s nevolí ozve a mnohý
dnes již želí, proč se dal strhnouti krásnými
hesly a proč nebyl při výběru kandidátů ale

epoň Apohrnějším. .ky tyto nejsou namířeny proti pánům
oslancům, aleúčelem jejich jest, aby ve vo
čstvu vstali mužové, kteří by poslance volali

ke sodpovědnosti a k podání zpráv, co na sněmu
vlastně chtěli, neboť co tam chtěli, to v mi
nulém jeho zasedání nebylo jasným, to nebylo

rokázáno. A doufati lze, že vposlunockýchruzích vyskytnou se mužové, kteřípootivě.
vědí voškeré robnosti, jež v mladočeském
ubu viděli. člení jejich voličatvu nebude

žádnou proradou ani na zájmu strany, ani na
rospěchu národa, nýbrž bude jenom důkazem,

voličové při posledních volbách skutečně
skočili do tmy, z níž jinaké východiště nebude,
než-li kdyš tma ta bade pravdou osvícena a
když bude z ní nalesena spasná cesta, neboť
český lid si zajistédrahého tekového saněmo
vání, jakým bylo právě uzavřené zasedání, ne
přeje.

V ohledu tomto příslaší veškerým mužům dobré vůle po českých městech a krajích,
aby ujali se slova a prohlásili, že epokojenými
8 podobným hospodařením s mandáty do zá
konodárných sborů nejsou. Mrzuté vytáčky,
„Aťsi dělají, co chtějí,“ ty jsoa v nynější době
nevlastenectvím. A to tím více, poněvadž mla
dočeši odjeli do Vídně na říšskou radu stejně
nepřipraveni, jako šli na sněm, kde krásnou
svou kartu prohráli, neboť tachování české
vesnice v bubenečském parku, již může první
povodeň zničiti, nelze také pokládati za vy
moženost, jež by hladový, prodlužený a na
všech stranách tesknící národ dovedla uspo
kojiti.

Přáli bychom si trochu světla v poměry,
které při zasedání sněmu mezi českými po
slanci panovaly.

Podle všeho ve svých volebních schůsích
slibovali dobromyslným voličům věci, jejichž
slibování nazvati možno ukvapením. Jest-li
dokážou opak toho, jest-li nás přesvědčí, že
se mýlíme, bude to pro nás jenom radostným
potěšením. Ale na základě pilnóho sledu po
sledního zasedání sněmu českého máme sa to,
že voličové shočili do tmy.

daký je přece ten královéhradecký biskup?
Rosmluva náhodou.

Nenáleží ku zvláštnostem, někdo-li sa dnů
našich v novinách haněn bývá. K takovým ná
leží dojista za posledních dob i královéhra

decký noddetojnější pan biskap, EduardBrynych. Ríkáváse: „Hlas lidu, hlas boží“;
ale u nás, bohužel, musíme říci: „Hlas novin,
hlas lida“; tak málo lid soudí, tak málo mé
svého úsudku; a na tuto jeho nezralost, tuto
nesamostatnost jistí páni hřeší a — velice
hřeší. Odpovíme v rozmluvě k otázce: „Jaký

i? st přece ten královéhradeckýiskup?
Měl jsem příležitost mluviti osobně s p.

biskupem královéhradeckým,Eduardem
Brynychem, proti němužjistá strana v ná
rodě neustává štváti a brojiti a neváhám, zde
veřejně obecenstvu neb ji celému národu ně
kolik jeho odpovědí k otázkám mým podati,

aby se konečněukázala — prandsOpomíjeje zde obvyklého titulování, po
dávám v kratkosti svou s ním rozmluvu.

Otázka: Na Rychnovsku a jinde bylá
rozšiřována pověstí, že jste Němec; velice by

mne zajímalo, kdybych najisto věděl,jakého jstepůvodu?
Odpověď: Pocházím vlastně ze stavu

rolnického. Otec můj byl syn malého rol
níka, jak ne říká familianta na Přítoceu
Kutné Hory. Otec odbyv něco škol v Kutné
Hoře, byl nejprv úředníkem hospodářským
též ve Vlásenicích, na farnosti Božejovské
u Pelhřimova, kde jsem se narodil, tedy v ry
zích, čistých Čechách a ne v Němcích. Později
byl městským úředníkem v Sobotce u Jičína;
na konec odstěhoval se zase do Kutné Hory,
kde byl měšťanem a kde také zemřel; tam
také pochován jest sto u Matky Boží r. 1868.

Ot Asmím-lisetásatipo Vašímatce?
Odp. Matka má se narodila na Moravě

v Dačicích, bydlívala v Kutné Hoře a v Ma

lešově, kdež její otec byl z ooaPOdAúředníkem, bylatedy rovněž ka, zčeských
rodičů narozená.

Ot. Aco máme tedy svuditi o Vaší ma
teřské řeči?

Odp. Co byste ? dítě snad mlaví
jako matka! S radostí a chloubou pravím:
Má mateřská řeč jest česká. Zpívalt
jsem již jako malý student gymnasista a to
s velikou upřímností:„Český otec, česká
máti, učilimneBoha znátil“ —uštehdy
ta píseň dobře jsem znal!

Ot. A jak jste00 přiučil očměitě? nešili

zrajíněJětatví ašeho snad někde v německéin

učiti, jsko každý jiný, kdo ji neuměl; ale

bylo tak: za mých časů musil každý, kdochtěl na študie, naučiti se tolik německy, aby
znal mluvnici, a aspoří tolik německy rozuměl
a mluvil, aby mohl přednáška — neboť tehdáž
všecko téměř německy se přednášelo — i po
slouohati a jí se naočiti. — Základkmé
„němčině“ byl položen hluvně v Sobotce, kdež
nás tehdejší pan kantor (jak jeme říkali),
Kendík, soukromě němčině učil Odříkávalí
jsme slovíčka a říkali také někdy „der Laft,
das Besen, der Pferd“ atd. Potom jsem byl
dán na hlavní škola do Jičína, tehdáž všade
německou, s pak — na gymnasium též v Ji
číně.

i se živě, jak jemese sice ně
mecky dosti dobře naučili, ale jiš ve třetí
latinské probuzenými vlastenci byli,
české knihy, časopisý odebírali a s horlivostí

čítali. Roku 1860. po vydání „diplomu“ ujsem mezi prvními, j otec koupil „
maru“ se čňuramia klobouk se střepečky.

Musím se nyní jen usmívati těm mla
dým našim vlastencům, kteří nás, jenž

jeme se i pod vlivem německého učení k horjvému vlastenectví propracovali, haní a tupí.
Myslívám si: Mil hoši, vámse to nyní snadno
vlastenčí; ale měli jate studovati před 30, 40
léty, anebo ještě dříve, třeba před rokem 1848
a tu vlastenčiti a snášeti pro mateřštinu ú:
šklebky, posměch anebo i křivdy, to byste
mluvilijinak; to byla láska k vlasti a ná
rodu! ale teď? neumíte se zanámiani dívat

Ot: Jsem velice překvapen! Jak se nám
lže a jak 80 všecko věří! Ale aby všecko
nedorozumění odstraněno bylo, dovolím si
ještě otázku: zdaž jste snad později své vla
stenecké smýšlení nezměnil a jaksi se nepo
něměil?

Odp. Nevíte, jak mne isamy domněnky
takové bolí. Kde bych 86 bylpon měil? sna
na Kaplance ve Žlunicích u žova, kde jsemstrávil 8 let a kde kromě p. faráře,p. správce
a trochu pana učitele nikdo německy neuměl,
ba ani nerozuměl? Naopak tam jsem hbitosti
a obratnosti v němčině znamenitě pozbyl! —
Pak jsem byl kaplanem v Hradci ové a
professorem pastýřského bohosloví a kateche
tiky. Rozumí se samo sebou, že ku zastávání
téhož úřada třeba čísti knihy latinské, ně
mecké a české, ale výklady moje všecky
byly české. Jen bohoslovce rodem Němce
musel jsem ovšem zkoušeti po německu.

Ot A kdo jste ráčili potom působiti?
Odp. Professorem jsem byl 11 let. Pak

jsem bylkanovníkem na Vyšehradě, kdež jsem
po 4 léta česky kázal a tolik lásky k vlasti
a řeči české dokazal, že doufám, není ani třeba
o tom mluviti; masil bych tak činiti ku své
chloubě a toho — prosím na mně nežádejte!

Ot A jak nyní, když jste biskupem?

Odp; ivím se, upřímně řečeno, této vašíotázce. Cožjest možno, čím člověk od dětin
ství svého srdce naplněné má, kdy stár jest a
v létech pokročil, to z něho vyrvati? Nemoba
a nechci o eobě mlaviti, ale tolik aspoň
v Hradci dobře se ví, kdo nejen největšími
částkami penčžitými podporuje všeliké dobro
činné ústavy,ale ipodniky čistě vlaatenecké,
jako „Ustřední Matici“ a jiné. Největší moji
odpůrci a redaktoři listů, moe tapících, to
dobře vědí.

Ot A jak tedy se k Vámchovají Němci

1 OŘodp. I Němci, totižp. mci, totiž ti,již se zovou „Na
tionálové“, přijalimne » Ado dnon: "ale
v celku zachovali se až dosud slušně. Jeden
německý list napsal takto: „Vime, že pošsled

ním biskupem Němcemv Hradci td bylbiskap Hanl. Víme o nynějším, že jest ech,
a to Čech nejen rodem žili mateřskoa řečí,
aležeisvýmsmýšlením a srdcem jeČecb,
ano že jest i českým opisovatelem; ale
naše katolické obce přijmou ho jako
vvého biskupa“ — Přirovnejteřečtuto ka
jednání našich jistých českých vlastenců,kteří

pro plane, rozeného Čecha,z české krvepocházejícího a k českému národa vždy se
poctivě hlásivšího,nemají jiného, než aráš ky,

. Ot. To je opravdu sajímavé a pro
smutné. Pamatuji se, 60 o tnušení

po biskupu českém, a nyní mámo
vidím upřímného, a dopouštíme, zlo- .
mysloíky byl tupen a banoben? Tof je
hanba!A to je zralý národ? — Alesnad mi
jest dovolena ještě jedna otáska: Jak mubla
povstati taková zášť proti vám? :
"© Odp. Prvnípramentéto zášti jepuabyste

věděl,někteříova ngeličtí kazatolové
čeští, zvláště tí, co píšído časopisů.

Ot Tak? to jedivnél aje tomu skutečn
? .tak

Odp: Jest; tak je tomuskutečněa opravdu.Hned kdyžjsem byl kaplanem, jsem
skoúšet péro své na poli literárním, čili
spisovatelském. Nebožtíkkanovník
Ehrenberger, jemužjsem první práci svou

saslal, aby ji posoadil, mi napsal, abych pinkten vydal a na té dráze pokračoval. Vydal
jsem tedy několik povídek s vesnic..

ého života Jsou i podrahé vydány 'a
v jednu knížku sebrány, pod názvem: „Naše
vesnice.“ Ovšem byly umičovány a schválně
se o nich nemlavilo; ina ovšem, 00 jest pro
vanoto duchem náboženským, o tom se ne
mluví, to se umlčoje. To povídám mimocho

dem, abyste Jěenýšel o tom, je-li mneho takových národů, kteří o avém apisovateli věří,

že neumí jejich řeč a jej tupí jako cisáka
Ot Ale jal to souvisí s pastory?
Odp. To je jen předmluva. jsem

tedy obrazy ze života, jsa již kaplanem.
Když jsem se stal psofessorem, jezdíval jsem
do Proseče ku katolickému faráři. VProseči
a v úkolí jest mnoho evangelíků a tam,
chtěje jich poznati i zblízka, čítal jsem jejich
kalendáře a spisky. Zhrozil jsem se, 00 66

ravd, překroaceniů a co potup s posměchů,
ežsi tropí z věcínám svatých,nalézáce ve

spisech těch!Pravím tedy k faráři: Pro Bůh,
když to jest takhle, tuť se nedivím té smělo“
sti evangelíků a té zmalátnělosti našich kato
líiků! Masíte jim dáti něco čístil“ „Ano,“od
pověděl farář, „jen kdybychom ! napište
nám něco!

Bylo poprázdninách. Napeal jsem v ten
podsimkníbu: „Křížea kalichy“, v níšto
ve způsobu povídky se hájí víra katolická
proti učení evangelickémua líčí se život
na osadě nábožensky smíšené“. A
bylo zle! Pání, nejsouce zvyklí, aby se katolíci

bránili,pustilise do kritik; obsvláštěja
Došsk kazatel v Kolíně, v časopise „Jednota“, vský p. Kozák, v časopiso „Hg“
vlastně jistý jejich dopisovatel tupili mano
velice.

Na místo oprav do jejich listů napealjsem'drahouknížku „Dílo lidí“,v kteréšjsem
pana Daoška usvědčíl z podloudného, nepocti
vého citování „Křížů a kalichů“. A tak to
šlo dál a dále. Zkrátka, nastala „veselá vojna
s pastory“, jak kdosi řekl. Has, Jednota, Hlasy
ze Siova bili do mne v každém čísle a já sas
odpovídal a lidu katolickému, pokudnaše věci
čte, otvíraly se oči, ba i kněžstvu, 0b
zvláště, když jsem počal vydávat kalendář
„Meč*. — Veškerá věe dostala se pomocí ji
stého velkého liberalního lista českého mezi
katolíky a — věřili pastorům,že jsem „jezo
vita“, „tupitel ve ů národa“, „falšovatel
dějin“ atd. atd. 

pě Ale vydával jste téš nějaké brožark
od p. Ano, vydával jeem brožurky „Slova

pravdy“, ve pr ého, dělnického
řemeslného lidu. :

Ot A v těchpe oDl EeŽižkovi, Třebisském a Komenském tak, že 60
to nelíbilo?

Odp. Oo se týká těch brožurek,
musím Vám říci, že tisíce těch, kdož kříčí,

že jsempotopil velikánů národa, ani jich nečetli! Papouškujípo pastorecha pak po no
vinách vůbec. .

Ot. Ale, smím-li se tázati, 00 jste, drahý
p. psalo Husovi?

Odp. O Husovi jsem vbrožarce nenapsal
nic, než to, co je v „Dějinách ovangelika Palackého“

Ot. Tak? to by se přece nemělo nazý
vatí tupením Husa. Smímse tázati co to bylo?

Odp. Byly to hlavné tři výroky Pa
lackého o Husovi: „Nepřestávaje kárati ve
řejné vady a poklesky představených cirkve,

zapomínallehce,že také pokora a posluŠenutví jsou otnosti křesťanské.(Pa
1. str. 101.).

„Měl neobyčejnou smělosť, neústapnost a
nešetrnosť proti nepřátelům, do oka padající

ohtivost po lásce u lidu a poctiaslávě, která vrch svůj nalézá v koraně mu
čennické“. (Palacký ÍII.č. 1. str. 66.)

„Při hojení usnamých od obojí stran

(biskupů i Ease) nedubů v ústrojí církve ch
onino, ar každý oad její vě chráněn a

zachován nek tento pokusil se o ně, jak 60.dí, „skoč oko nebo sub“. Ať řekneme slovy



norověkými: sbor počínal sobě po momarehic
ko-aristokraticku a konservativně. Hus po
demokraticku, radikálně a revolučač. U ne
předpojatého soudce nemůže býti
ami pochyby, která szobou těchto
cest byla by oolému křesťtanstvu pro
opěša . a vítenější (Palacký.Díl III.1; XL čl. 14. str. 161.).

To tedy povídáPalacký, ovangelík. Jsem

body tapitelem Husa,jest jím PlastaěPa.seký.
t Takto ovšem jinak věcí vyhlížejí;

ale oopakasi o Žiškovi jstenapsal?dp. Zase nic jiného, než co praví Pa
lacký. Píšet:„Zákon boží (totiž, jak on sám
mu rozuměl) býval mu heslem do boje, jemu

00»propějšoval jako samosvaneo za mstitele,plenil a vraždil nemilosrdně všecky ty,
Mdleuěboživí nebyli.—Snášenlivost

a shovívavost byly otnosti jemu ne
snámé". (Palacký — rovněž tam čl. 4.)

Krom toho o jsem do brožurky ze

HD Kroniky, která dle Palackého dějinMčíŽiškův rok krvavý (1424. od 6. ledna
do 7. června). „V roce tom, jak známos místa
na místo své voje vodil e velikou zhoubou
učet, dědin a lidí, až u Malešova 7. června

orazi! Pražanyý.“Kropika Zapova dí: „Toto
rozné vítězství Žižkovobylo spolu

i nejšalostnější porážkou Čechův;
nebo číměžemůžeťtakový bratrovra
šedoý boj jiného býti, nešli hlobokou
ranou, vlasti zadanou?“ Tak tedypo
tapil Žižkn Palacký a Zap. A došli jemedaleko, še smí býti dějepisem jen to, 00
nadržuje protestantům acoje módou.
Pravda je „tuponím velikánůnároda“

Ot Nemohu, bohužel, nic namítati; svatá
pravde, 00 pravíte;avšakjak se má věc stím
„potepením Třebízského?“

Odp. Opsal jsem na zadní list brožůrky
své, co v jiném kém časopise se četlo,

mnasii odchovándějepisem, etrannicky t

J. Despravedlivě ve penepěch protestantů peaným. to pojatý dějepisve spojení s jeho
horoucným citem vlasteneckým vy

groBiljehoBŘáštey« a Ksemu jsem dodal,s ry n v eho povídek
lidu katolickému do rukoudárati. P

To je všecko, 60 jsem spáchal. Dnes ož
uznávají mnozí učenci nekněži, že dějepis
náš je psán jednostranně. Mohl bych je
jmenovati; ale byli by „tapitelí velikánů ná
roda a falšovateli dějepisu.“

Ot. To se jiš opravdu uznává a malí,
Bohu dík, mají již otřízlivější náhledy. Ale
jak to je s Komenským? |

Odp. Obzvláště brožuru mou o Komen
ském nečetlo ani jedno procento těch našich
„vlastenců“. Komenského chtěli jsme jako
učitele a paedagoga (vychovatele) elaviti spolu
s ostatními ayny národa; ale páni kazatelové
evapgeličtíudělali z jeho oslavy nábožen.
skon otázka, oddávajíce se naději, že se
k nim katolící přidávati budou; tak jako če
kali, že setak stane po známé vřavěs Husem
na sněma; s našich vzdělaných pánů nikdo
evangelických časopisů nečte, nevěděli ted
ničeho o úmyalech kazatelů. Já jsem v

časopisy ty četl a seznal tu snahu jejich.Dlouho jsme v Praze váhali. Když však našim
smíšeným osadám hrozilo nebezpečenství: tu

m se obětoval, věda co bude následovati.

Blovice ek brož jedná o Komenskémohvaln o o spisovateli ickém.
Kdo chceš, čti a přesvědči se.poadagosí

Vdruhé částipravím,co i Zoubekpraví,
Bo věřil falečným proroctvím Poňatovské, Kot
tera a Drabíka a blouznil Tak se čte v ča
sopisu Museakrálovství českého 1890
—1e91. Je-li správný mých odpůrců soud:
tedy časopis musejní potupil Komenského.
Krom toho jsem o něm napsal, že jsa pro
testant, nebyl prázden vášnivosti proticírkvi
katolické; čteme zajisté v jeho , S, jak
odporoučí králům, aby církev naši (katolickou)
jako „nečistou nevěstko“ spálili ohněm!
(Kšaft, vydání Berlínské 1757).

A nezapírám, že Komenský na základě
smíněnýchproroctví očekával záhubu domu
olssřského, návrat Fridricha, zimníhokrále,
do Praby a s ním i vystěhov našich. Ta
ková očekávání působila, že protestanté naši
země odcházeli s nadějí, žese brzyzase vrá:

což vlasti při ostatně horoncné lásce k
So jsem« dějepisu zapeal.Ale děo s opisu ms

pem a nás smí,jak pravím,jento býti,o Jistí páni dovolí a ei přejí. Byli jsme
však povinniučiniti to ma obranulida našeho
proti plánůmpánů kazatelů.

Komenského zásluhy a zásady cením,
nejlépe vysvítá s toho, že jsem, jea profee
sorem katechetiky, bohoslovoe k nim po

ukasoval Ba, jsa jiš biskupem,učitelůmk. př. v Rychnově a jinde y jeho odpo
roačel. Tapitel neodporončí a nechválí.

OZ Jsem přesvědčen, Se 1 v této věci
každý Čech může býti úplně spokojen; a pro
sím, co ten klerikalism? smím-lise
navaše politické omýšlení čilizásady?

Odp. Klerikalism můj není tím,
sač jej mají a vyhlsčují radikalníci; není za

o bantm sneho zotročeéním ducha,jak bláhovému a lehkověrnému lidu našemu
namlouvají. Mým klerikalismem a mou
Jitikoujest blavněa jediné duch zákonů
Kristových. Kristema církví jest ohlášena
svoboda, spravedlnost, ctnost vůbec a zvláště
— láska. Kdyby dle této politiky bylo se
pokračovalo, byla by dojista dávno šťastná
moje vlasť. Tato politika zavrhuje znásil.
nění a potlačování jednoho národa neb
stavn skrze národ anebo stav druhý, nebo
menšin většinami na sněmích. Tato politika
by, potřebný pokoj Čechů A Němci a Němců
s Čechyzjednala ihned; jednalo by se totiž
dle zákona Kristova: „Co nechceš aby
tobě jiní činili, ni ty nečiň jim;aco
ohoste, aby vám lidé činili, ivy čiňtem“

Tato politika dala by nám naše práva,
za která bojujeme a vatavila by — při apo
kojeníoboukmenů—koranu sv. Václava
na blavu našeho krále.

Dle této politiky by obýval naši vlast
lid mravněsilný a tudiž i zámožný.

Dle této politiky přestala by nejen zášť
národní mezi různými kmeny, ale zmizela
by i veškerá vášeň, kterát slepá jsouc, jen
k toma pohání, aby jeden druhého topil, ha
něl, nenáviděl; aby jeden proti drabému Šštval
a bojoval, by navzájem se potirali — Čechové
ku své škodě a k radosti nepřátul.

Dle této politiky by se pomohlo stava
dělnickému i řemeslnému, poněvadž
tato politika hlásá bohatým spravedlnost, mi
losrdenství a láska k chudině, chudým pak
pak ukládá poctivost a spořivost, zákono
dáratví ochranu pracujících.

Tato politiku jsem prováděl, když jsem,
sa kanovníkem Vyšehradským, veďl spolek
atolických tovarvyšů v Praze.Dle této

politiky miloval jsem ty dělníky upřímné a
myslím, že mnozí z nich uznávali mou lásku
a poctivou snahu. Co jsem pro ně učinil, ne
mohu a nechci tuto povídati, ale ptejte se na
to v jejich domě v Praze. Za to byl jsem
v „Právu lidu“ nazván„zuřivým nepří
telem dělníkůl“ |

ední knížce, ti
ei pro

Ot. Co soudíte o
Vám vydané, „Dva kn

Odp. Pokud z novin vím, psal ji jisjý
mladý, po katolicku křtěný evangelický doktor,
který ani a souvěrců svých úcty nepožívá, Je
plna nesmyslů a pomlaov. Největšímne
smyslem je, še jsem byl učiněn biskupem pů
sobenímhraběteThuna,na potlačení (prý)
národa našeho; a já jakživ jinak nepsal
než počeskul

lený to opravdu výrok! Biskupem v Ra
kouskéříši stává se jen ten, kobo biskupové

anovníkovi navrhnou;atiz ohledů
čistě církevních navrhli mne. A bylo to
dojista od Jeho Eminencí p. kardinála Schón

bornaepravedlivé a řku i pěkné, že doHradce navrhl Čecha, zvajejeho vlastenecké
smýšlení velice dobřel Musil jsem a úsměvem
dojista bolným politovati těch vzdělaných pánů
v HradciKrálové, kteří si pomocí eovangeli
ckého katechety z Latherova konviktu obje
doávali pamflet ten!

Ot. Co soudíte o tom, když. vás někde o
visitaci purkmistr a rada městská demonstra
tivně neuvítá?

Odp. Stalo se to ovšem v několika
městech, kamž vnikal štvanice radikálů. —
Co o tom soodím? — Asi tolik, jako Pán
Ježíš o svých nepřátelich: „Otče odpusť
im, neboť nevědí co činí.“ Ostatně

o biskup mám pro sebe slova: Blahosla
veni jste kdyš vámslořečiti a proti
venství činiti a všecko zlé o vás mlu
viti budou Jlhonoce, promno: radujte
se a vosolte se, nebo odplata vaše
hojná jest v nebesích. Mat. Ď, 11. 12.
Proněmámmodlitbu,jakojsemtonadvou
místech s lidem, hlasitě plačícím, veřejně v
kostele učinil.

Ostatně je to promne svědectvím, že
jsem na cestě dobré. Vědyť Kristu u,
sv. Pavlu, av. Vojtěchu a tisícům, kdož hlá
sali pravdu a následovali Krista, ne
vedlose lépe. — Apak, ač ty atakové věci
lid náš, v dosud nevyovičený, zaráží a

sastrašují: po mém příchodu a po mé

řeči katolíci Deprobouzejí a uvědomělými stávají. proto jest to vlastně
dobrá slutba, kterou ti a tací, af i, ať

prostí, církvi prokazují. Pronásledovánímev věšdyckyjen mravně získala, mohatněla
a — vítězila! Tak jest věčnýsvěta řád; tak

bylo,je a všdycky bude! —ak vypadá tedy ten královéhra
decký biskup! .

oslov. Čteme-li svrchu uvedenou ros

mlavu, seznáváme, že sní jinak, nežjak dosud
psalylisty svobodomyslnéa pokrokářské.A ros
mluva tato zní proto jinak, protože v ní obsa
žena jest čírá pravda, kdežto úsudek svobodo
myslných listů založen jest na bludném názoru
aneb na úmyslné pomlově

O výsnama ndp. biskupa královébradec
kého, Edvarda Brynycha, daleko spravedlívějí
soudí cizina, než vlastní jeho krajané. Spisy
Brynychovy jsou známy Slovincům 1 Polákům
a pojistily jména Bryoychovu trvalou památku.
V náboženském ohledu a v pastýřské horlivosti
nevytýká ničeho ani nejzarytější nepřítel ndp.
biskupovi a rovněž.v národnostním ohleda
nenalezne oprávněných výtek. Běhern tříletého
svého biskapování neučinil kralovéhradecký
biskup ani jediného kroko -nevlasteneckého,
naopak více činů vlasteneckých; proto musí

jižpřestání ty nesmyslné báchorky, kterýmitupí se čest muže v každém ohledu zachova
lého a kterými činíme se u ostatních národů
směšnými.

Zvěsti z východních Čech.
Snažně všecky pp. čtenáře, aby

prominuli, že pro nedostatek místa, zaviněný ulavně
časovými zprávami ze soudní síně, nemůžeme dnes
uveřejniti celou řadu zpráv jiných. Také pp do
pisovatele zdvořile žádáme za strpení se slibem,
že příště zase všecky rubriky v listě našem běžné
budou náležitě zastoupeny.

Kořenský v Hrádoi Králové. Řiditel
Jcesef Kořenský, té doby jeden z nejpřednějších
cestovatelů a pěstitelů původní české literatury
cestopisné, přijav ochotně pozvání zdejšího klubu
českých velocipedistů, přednášeti bude dne r. března
v divadle Klicperově o svých cestách po Japonsku,
Číně a Indii. Zajímavá přednáška tato, na niž
předem již upozorňujeme, přivábí zdejší kruhy
nejširší z Hradce i okolí, by osobně poznaly tohoto
cestovatele českého a pokochaly se poutavým vy
pravováním jeho. Moohoslibnou bude též i výstava
přečetných skvostných fotogralií, která uspořádána
bude v hodinách odpoledních taktéž v městském
divadle a jejížto návštěvu vřele doporučujeme.

Jednota divadelních ochotníků vHradci
Králové pořádá v neděli, dne 23. února ve pro
spěch úprav v městském divadle divadelní předsta
vení: »Hloupý kousek«. Veselohra ve 4 jednáních.
Napsal František ze Schěnthanů. Přeložil Antonin
Pulda. Režisér Th. Peřina. Začátek o 7. hodině,
Předprodej lístků obstará ze vzácné ochoty knih
kupectví p. B. E. Tolmana.

Boj proti katolické jednotě na Slezském
Předměstí mrzí dnes už samy ty pány, kteří všecko
spískali, Byly v tom z velké části pohnutky osobní,
o nichž se nechceme blíže zmiňovati. Ke průbělmu
schůze sděluje nám p. Fr. Forman, že se v zále
žitosti »Sokola« vyjádřil takto: Před časem bylo
více členů »Sokola«, kteří byli přívrženci katoli
cismu; dnes však že nesmí býti členem dělník,
jehož pán jest katolickým tovaryšem nebo pod.
Nyní že mu zaměstnavatel řekne: Buď budeš tím,
co jsem já, neb u mne v práci nemůžeš být.
Pochybujeme, že by p. Forman toto tvrzení mohl
dokázati.

V jednotě katolických tovaryšů před
nášeti bude v neděli, dne 23. £. m. professor p.
A. Krčmář: »O hrách tělocvičnýche. Začátek ve
2 hodiny odpoledne. — Nejmenovaný vsdůst. pan
kanovník věnoval jednotě katolických tovaryšů
opětně 10 zl. Zaplať Bůh!

Pro ústřední matici školskou sebráno
bylo při spolkovém plesu kat. soc. spolku dělníků
»Svornost« v Náchoaě 3zl.; při zábavě jednoty
kat. jinochůa mužů v Bohuslavicích »Václave
bylo v loterii vydraženo 9 zl. 27 kr. Obnosy ty
odevzdány svému učelu.

Sňatek. Paní ŽofieRieglová,roz, Baurova a
p.J.U.Dr. Otakar Riegel, kandidát advokacie, slavili
sňatek svůj dne 11. února 1896 ve farním chrámu
P. Marie Sněžné v Praze.

Pivovar v Kuklenách. Doba upisování
pro první akciový pivovar a sladovnu v Kuklenách
uplyne posledního února t. r. Upisování těší se
velké oblibě ze strany znalců a významno,že se
súčastňuje už pět sládků, kteří krajinu a její po
měry velmi dobře znají, na místo sládka nere
Aektujíce. Dále třeba uvášiti, še jest voda od
oněch znalců dle přesného rozboru lučebného i
bakteorologického za výtečnou uznána. Staveniště
vystačující na stavbu výroby 60.000 hl stojí jen
6.000 zl. Cibly se letos platí a jsou bojné po
ruceza 12 zl. tisíc. Pivovar jest při silnici, 400 m.
od nádraží rak. severozápadní, jiho-severo-ném.
spojovací a české obchodnídráby. Vkrajině a to
ve dvou sousedních okresích jest toliko jeden
strojní pivovar. Ječmene výtečného vyváží se rok
co rok na sta vegonů do moravských sladoven.
Spotřeba květu a mláta v krajině jest veliká. To
vše je prozřízení nového pivovaruvesměs výhodným.

brod o dříví. Oznamujese
nám,že v městském úřadědůchodenskémzastaven
jest všechen prodej dříví palivového, jelikož veškeré
zásoby úplně jsou rozprodány. Až se přijmou
nové zásoby k prodeji, učiní se o tom v čas pa
tříčné oznámení. — Pp. pekořům a j. živnostní



- kám, kteří vykazují každoročně větší spotřebu
dříví, odporučuje se, poněvadě nové zásoby dříví
pělivového nebudou tak značné jako v-roku mi
gulém, aby si v čes aáležité množství dříví za
mluvili. “

Přátelský večírek kroužku čišníků
kralobradeckých, dne 15. února pořádaný v sále
*u Modré bvézdy« pp. E. Rohnem, Ant. Zářec
kým a Tuškera, byl pěkným zdrojem pestré zábavy.
Již kolg. hod. večerní počal se naplňovati vkusně
upravený sál obecenstvem a v brzku rozproudila
se neaucená zábava při zvuku libé hudby. Pořa
datelé mohou býti spokojeni, že myšléaka jejich
potkala se s úspěchem a še možno bylo přispěti
s výtěžku pokladně zakládajícího se spolku číšníků,
kteří pohříchu nedostavili se v počtu tak četném,
jak by toho solidarita čišníků vyžadovala. Přípravy
k zábavě ochotně provedli pp. J. Šarf, J. Richter
a Josef Růžička, jenž pobavil společnost také

čknými přednesv.

P 'Šachisté jsou mat. Zdejšíspolekšachistů,
jehož predsodou byl pan B. Červený, rozešel se
dobrovolně pro nedostatek členů.

Nepovolená sohůze. Politickýklub děl.
nický v
v Třebechovicích schůzi, v níž jednati se mělo
© politické a národohosp. situaci a rozvoji spole
čenské organisace. Schůze teto nebyla povolena,
jak se nám z Náchoda sděluje,z příčinformálních.

Těloovičně-hasičská jednota má býti
ztízena v Hradci. Stanovy byly již podány ke
schválení, ale nebyly dosud pro formální chybu
vzaty k úřední vědomosti.

Změna držebnosti. Pan JUDr. Jan Czurba,
advokát ukoupil pravovérečný dům čp. 189gna
robu Semin. a Tomkovy ulice od J. Hutly v Hradci
Králové za 19000 zl. .

„-.. * o
Nebezpečný zbůjník uvězněn. Píše se

ném z Jaroměře: V pondělí, dne 3. února po
noci plné námahy, dýmem a horkem zaaven dostal
se z víru tanečního budebník Václav Šraub z Ra
sošek do »Ráje«. Šraub v ovsduší alkoholu cítil
se blaženým. Zapomínal a popíjel. Mezi bese
dujícími v »Rájir přítomen byl Frant. Voženílek,
21 letý kočí z Jaroměře, známý, nebezpečný vý
tržaík. Šraub napil se víc než dost i pocítil touhu
po domovu. Opustil kofalku; maje u sebe zlatník
a něco drobných peněz. V městském parku, blíže
nové škuly, setkal se s Voženílkem, který beze
všech řečí vytáhl mu z kapsy tobolku a z té
zlatník a než se udivený hudebník vzpamatoval,
byl pryč.
hlavy; hledal Voženfika, aby mu jej zpět vrátil.
Dopadl špatně. Nalezli sice Voženílka v hostioci
Hrochově, ale tomu nenapadlo lehce“nabitý zlatník
vraceti. Pádnou rano do obličeje odbyl Šrauba.
Na tom všem nebylo dosti | Voženílek zašel si
ještě do hostince p. Vrabcova na Jakubské před=
městí a zde ohrožoval přítomnou společnost za
bitím. Vytaseným nožem poranil Edvarda Lelera
do ruky a bylo se co obávati, aby vyhrůžky své
neuvedl ve skutek. Počínání zbůjníkovo oznámeno
policii. Josef Pinkas, městský strážník přichvátal
a vyzval Voženílka, aby místnost hostinskou ihned
opustil. Týt se tvářil ospalým, což Činívá vždy,
dopustí-li se nějakého trestního skutku. Srrčil
strážníkem a hrubým vlastním svým způsobem
jej snažil se odbýt. Strážník nucen byl prohlásiti
jej ze zatčena. Tu teprve přilil oleje do ohně.
Voženílek obořil se na strážce pořádku, počínal
si zuřivě a teprve za pomoci svobodníka Václava
Pitrusa z Josefova byl násilně vytlačen z hostince,
při čemž se bránil, kopal a vzdoroval vším mož
ným způsobem zatčení. Po vyvedení z místností
hostinských vytrhl strážaíkovi šavli z pochvy,
uchvátil strážníka v půli, udeřil jím o zem a počal
se s ním rváti. Mezi tím vzrůstal zástup zvědavých.
Na žádost strážníkovu chopili se Vožeaflka Pitrus
a Joset Čech e s nadlidským namáháním dopravili
jej do věznice. Cestou aplial a vyhrožoval svými
bratry. Na podobný výstup jit dlouho se občané
zdejší nepamatují. Ve dvoře věznice okresního
soudu pokoušel sc zatčený o útěk, který sc mu
ovšem nezdařil. Voženílek jest nebezpečné, jak
majetku, tak i spoluobčanům individium a byl již
pro veřejné násilí trestán. Bylo by již jednou věru
ne čase, aby přítrž učiněna byla jeho surovostem,
neLot není nikdo před ním bezpečen, ohrožuje a
trýsní na veřejné ulici, koho se mu zlíbí. Pravý
to postrach města.

Nebespeči ohně hrozilo dne 15. t..m.
v Třebechovicích v č. 75 náležejícím p. Bednářovi.
Nájemc: Noskovi zatopili v kamnech, nechali malé
děcko ve světnici a odešli. Mezi tím "vzňalo se na
blízku rozpálených kamen povéšené prádlo a od
tohoto pak dříví. Obeň byl na štěstí ještě v čas
spozorován pí. A. Schróterovou, na jejít poktik
vnikli sousedé oknem do vnitř a oheň, který již
nabýval větších rozměrů, uhasili.

Pro účastenství podvodu podána jest
obžgloba na bývalého účetního zdejšího cukrovaru
Jelíska pro zločin svádění ku křivému svědectví.

Srážka laku s povozem. Vestředuv po
ledne jel rolník F. Černý ze Smržova ae svým
synem na povoze, v němž zapřaženo bylo pár
bujných koní, silnicí k Smificům. V místech,
kde křižuje přes silnici komercialní dráha, ulekli
se koně právě přijíždějícího vlaku, splašili se a

pádili tryskem přes trať. „V tom- však-byl vlak
již zde a pohroma byla neodvratná. Vlak zacby
til jednoho z koní a syna rolaíka, takte sůstali
na místě mrtvi. Druhý kůň a Dtec nešťastníko
utrpěli značných poraněal. Jek se dovídáme, není
v oněch mistech žádného zábradlí, které se oby
čejné předpříjezdem vlaku u jiných dráh uzavírá.

ladá straka. Sedmnáctiletý krejčovský
pomocník Jindřich Laštovec s Hlásky pocítil touhu
po skvostech. Mistr Josef Laufek v Městské Ha
brové u Rychnova, u něhož zaměstnán byl, měl
zlatý prstýnek s červeným kamínkem a oosíval
ho obyčejná místo na prsté v tobolce v kalhotech.
Koncem měsíce ledna prstýnek zmizel. Podezření

adlo na Laštovce a týž se dne 11. února příznal
u krádeli a udesl, že ho mí schovaný u své

matky. Pozdéji tvrdil, že ho kdes nalezl. S mla
dou strakou zavedeno vyšetřování, 
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roků sterý tkadlec Josef Neugebauerz Kuačinovse
do kostela v Pečíně u Žimoerka. Jak zjištěno,
kostel si sám otevřel. Učelem návětěvy chrámové
nebyla tu pobožnost, ale zlotřilost, aby i na místě
posvátném krádeže se dopustil. Neugebauer jest
již vícekráte trestaný a známý nevítaný host ve
vůkolí. V kostele nebylo mnoho k lupu. Sebral
dvé kaoihy pro chor, čtyři kniny modlitební, ru
kověť pobožnosti a klarinet, jejž prodal v Kame
ničné rolníku Ferd. Blažkovi za — 6 kr.
dne byl však zloděj dopaden pečínským rolníkem
Karlem Slavíkem a zatčen.

Propuštění z vězení. V misíci listopadu
lonského roku byl odsouzen Josef Adámek čtyř
členným soudem v Hradci Králové pro zločin
účastenství v krádeži do tuhého žaláře na čtyry
měsíce. Adámek jest 65 roků starý, chorýa odbyl
si již tři čtvrtiny svého trestu po většině v ne=
mocnici vězeňské, V sobotu, dne 15. t. m. byl
mu zbytek trestu slevea i byl téhož dne na svo
bodu propuštěn. — Podobně udělena byla milost
Františku Kruškovi, továrnímu délníku zde, který
byl zdejším soudem dne 4. listopadu odsouzen
pro zločin uražení Veličenstva do těžkého žaláře
na dobu tří měsíců.

Záhadný dopis. Dane13, února dén do
poštovní schránky ve Dvoře Králové otévřený
dopis s nadpisem »Slavný úřade« a podepsaný
»Pacit, c. k. tajemník.« List obsahuje plno spro
stých urážek, a pisatel dopustil te též urážky Jeho
Veličenstva. Vyšetřování bylo ihned zavedeno a
po pachateli, jehož stopu zajisté zdaří se nalézti,
se usilovné pátrá.

Zlodějský Vlednunavštíviliv noci
z neděle na den sv. tří Králů cihelnu p. Frant.
Pinkase v Rychnově o. Kn. dva pobudové Frant.
Dvořák, aoletý dělník z Rovné a Adolf Kroulich,
obusnický pomocník z Merklovic a vloapali se
do uzavřené komory na půdě, kde se jim zdařilo
ukrásti různé šatstvo, kožich, pérka, dohromady
v ceně přes 30 zl. Oba byli dopadeni a zatčeni.
Dvořák již byl trestán pro zločin zabití. Hlavní
přelíčení s obema konáno bude před čtyřčlenným
soudem dne 27. t. m. v Hradci Králové,

Odsousen Frant. Pfeifer z Doudleb byl
dne 15. února 1896 odsouzen před čtyřčlenným
soudem pro krádež ku devitiměsíčnímu žaláři.
Obžalovaného hájil dr. Jan Heller.

Hradec bes hasičů. Píi zdejší jednoté
Sokolské zrušen hasičský odbor. V nejblíže pří
štích dnech utvoří se zde sastostetný dobrovolný
hasičský sbor pod protektorátem městské rady.

ytloukal okna. Jan Urner, 38letýdělník
z Těchonína č. p. 9 u Králíků, má zálibu ve
vytloukání oken. DomkářceJosefé Katzerové v Té
choníně bylo za tmavé noci lednové vytlučeno
6 oken s 24 tebulemi a mimo to ve světnici
kamna rozbita. Tehdy byl domek neobydlea a
Katzerová se domnívala, že vyražení tó spůsobil
jí manžel její (s kterém právě nežila.) Dae 5. t.
m. dostavil se přízatvec sklenářův opět. Urner
ozbrojen kyjem rozbíjel okaa i rámy. Zuřivec,
jak Katzerová na četnickém stanovišti udela, hrosil,
že viděti musí krev. Byl zatčen; surový čia omlouvá
tím, že má na Katzera zlost, ježto prý pro něho
byl na šest nsděl zavřen.

Zatykačem stihaný chycen. Dne :3.
t m. potlouksl se po Kukleních jakýsi Josef
Lindner, tovární dělník 3 Góppingenu ve Virtea
bersku. Při šebrotě byl zatčen policejním strák
níkem Fr. Vackem. Četnictvem zjišténo, že Lindaer
je stíhán již dlouhý čas zatýkačem, vydaným c. k.
zemským soudem v Liaci, kde se měl dopustiti
těžkého zločinu uškozením na těle Frant. Wagea
lautnerovi. Byl dodán do Hradce Kr., odkud
dopraven bude do Lince.

Letošní maškarní průvody v Malšo
vicích, Novém Hradci Kr.a ve Výravé, potádané
tamnějším mladým světem, zdařily se úplač. Ne
povedlo se to peuze mládencům z Nedělišť, jimi
nebylo doroleno odebrati se do okolních obcí:

rasy. V Kukleaském cukrovaru pobmaž
dil se citelně na horní části noby dae 11. t. m.
Jos. Janek z Nového Hradce. Týž byl panechán
v domácím ošetřování — V podniku p. Em.
Matějčka v Jeaskovicích byli dělníci zaměstnání
kopáním pří starbě kruhové pece. Při práci této

dělníku V. Daksori, jemuš bylo spůsobeno těžké
poranění. Týž byl dopravea do zdejší okresaí
nemocnicek ošetřování, -O

lovalse podezřelýpas i bylo sjišténo,še jest
vsteklý. Následkem toho byla oařesena kontumace
psů v obcích: Bebice, Rohárne, Traara, Puchle
vice, Kratonoby,. Obádovice a Zvíkov od 10. února
až do 10. května. Dosud není zjišténo, komu pes
náležel.

Rouhač. Frant. Šimonovi, 38 r, starému“
truhláři a chalupníku z Křfovic, nyní v Obnídově
nelíbil se nápis pod obrazem sv. Prokopa v kapli
ohnišovské a nemaje soad jiného na práci, co by
mu užitečnějším bylo bývalo, pemazal v měsíci
červenci a srpnu loňského roku černí nápis tem.
Za nový nápis obec zaplatla sečm sl. V měsíci
pak srpnu v márnici v Obnhlové pustil oeomalený
truhlář svému prostařekému jazyku úsdu a do
pustil se hanéním, rouháním a. posmívávím se
veřejně proneseným, porušení úcty k J. V. Nyní
jest se tmu zodpovídati před soudem s přestupku
a zločinu.

Zapomull vrátit klarinety. V měsíciříjau minu
léhoroku zavítal do Hradce K p. ParelSvanda m
Semčic s8 srou divajelní společností ku pohestiaským hrám.
Pana řediteli scházely někto:é budební nástroje, É nutně
mu ku provádění operních a operetních kusů bylotřeba,
Požádal p. dra. K. Fultnera, jakožto předseda zdejší fťhar
monic 4 jednoty o zapůjčení 3 klerinetů, (impanů,
a malého bubou a poslal s navětírenkou svou ná je

kk | rapůjčenía P abníka ee.Pas edíli ku ní a odkáz t mu .
Dana Edvarda Přikryha, kerý: mo Žádané nástroje

opřipomonutím, aby je opět v řádném stavu odvedl.ukončení divadelní saisony odejel pan ředitel, aniž

p>staral o vráceníhudebních já. Pan 7cen dhánčti se po nástrojích sám. Nikl nebyl
zení a v divadelních místuostech ualezaly se p
klarinety, tinpány a velký buben. Nikl « malým b
klarinetem pryč.Po čast a< doslechlo, le malý
uložen ve Edejší městské zattavásně, kde Niklovi
naň3 zl. a klarine: v občanské zastavárně v
jeptáčekjiš pro podvod análezů ce
detřovací vazbé v Táboře, přečiny,
chal krádeže zimníku, jack atd.

Vzoraý . Ponocoý z nedaloké

před krátkým maožství krádeží sp bu hoaání služby ové- -a-uběs m
jaký ponocnýnemá býti. Po odpískání hodia zašel si
„na Am“ do Hradce, zanechav obec a občany bez .

Sarovee. Píle nám zJaroměře:V sobotu dac 9. t
m. pohádalsese srojí šonouHyaek dr,
v Jaroměři, z čehož povstala ktovéž bodaui
Šaeidr nožem šenu do praou. Ý sraněnou pe

pechal Aodomácímoštuřnvání aproti Šeekárovi zavedeno *saní trestní.
Z VelkýchPotrovie uNechanic. Podlouhé době

byloobecenstvonaše mile pobevene,neboťneži ochotníci
d.vadsiní připravili nám dne 9. února velmi pěkný večer.

K tomuto večeru uspořádali dvě vobry: a (o »z besedy“ a „On nesmí na costy.“ UÚčinkovalí: sl. A. Lad

víková, sl. M. Vašinova,u Fr. J. Pobepný, p. Fr. Vašina,p. Jos. Ludvík, p. Jan Ludvík, p. Fr. Pomezný a p. J.Pro
cházka.Všichni| spanem u drželisestmtočné,ze
což buď jim, jaboč| panu divadla, s neúnav
nou pílí tyto voselehry vypravil, vřelý dík| ni hráli
tek přirozeně, nenučené, že se jiš napředna
večer, neboť se dovíjáme, že nadějní ochotníci na
dáti na svátky Velkonoční žert: „Praha je Praha,« k čemuž

jememnohozdaru a daufáme,že provedouvs zasetalk
jstě a bez vady, jakopřeješle. Tímtoděkujemeze zábavu
voláme k b 3 „Na zdar!=

Sashyez

Hti
Neši

i

Ze soudní síně.
" »Řtízní hol

Syřiště dřel rolníky bez nože.
(Pted porotou v Hradci Králové.)

v

JRisni hol“ Těmitoos Eralohradeckudoes
běžnými slovy nabádal podvodný vážný Syřišté
své pomocníky na cukrovarní váze, aby šidili a
podváděli dodavatele řepy . -. © .

Starý rabín Beo Akiba snaď by k tomu jen
řekl: +To všecko už tu bylol« Ovšem, jaká vů
bec faleš trvá, co svět světem stojí, tak zejmena
falešné vážení na cukroverních vabách není ničím
novým a v Čechách už dávno zapomnělo se na
slova: »Sedláček— vychytralý ptáčekl« Že dnes
jiní zchytralí ptáčkové dovedou dřítí naše bodré
sedláčky bez nože, to ukázalo se při roshlášeném
porotním líčení kralohradeckém, z jehož výsledku
vyšlo na jeve, že mílokdy podařilo se přijíti na
stopu tak ošemetným, chytře nastrojeným, ale na
konec hloupé provedeným šmejdám, jako v pří
padě Syřišté a spol.
+ Rokmictvoje jádrem národal Tak lo stále

štěbetají vrabci na všech novinářských střechách,
ale když došlo k tomuto smutně zajímavému, pro
rolnictvo důležitému procesu, tu všecky velké i
malé, denní i venkovské noviny staraly se raději
o plané politické klepy a všelijaké mordy, než by
čtenářům vylíčily, jak lidé drubu Syřišlova dřou
rolníky bes nože. Když no jiol, aspoň my

troufíme sio o pojvodech aa cukroverníváze kukleaské sběblých podati v následajícím
zprávu podrobnou a pravdivoa. Podvodný vážný
Syřiště nosbetál před spravedlivou váhou soudců
s lidu a proto tím spíše můžeme sděliti celý prů
běh líčení a pravou podstatu procesu, aby s tobo
pro budoucí časy měli výstrabu všichai, jak rol
níci tak cukrovacníci se svými vážnými ..

Obáalobu, seznam ovědkův aprůběh líčení
22 první den přinesli jsme jik v čísle předešlém.

Druhý dou. |
V pátakdae 14. ún. dop. vyslechnut byl nejprve

Max Kohn och. s Brna, majitel ostí v Střobší.
Týž zaprodal zdejšímu cukrovaru řepu na jaře r. 1894.
za l zl. 18 kr. 1 m. cent. Na im pak dopsal
svéma dafáři, aby nechal řepu dobývat a vozit do



krovara. Dělníkůmplatilo
úarájiný v cakrovara. Kd
vozílo, pozorovali zkušení dělníci, áe je řepa ná

Jeská aomitak velmimálovydělají; ečněideařívališaféře,dejes chkrovarem

10 kr. sa 1m.cent
o tk ndkolikdaí

ovat. samému Ose, žen jiným 16tům řepe jaksi méná vádí; dopeal tou příčinou
Kohbnovi,který přijel, dělníkům stanovil plat ma 13kr.,ZODaARodet 1

y o jistější, ještě v Plotiátích j v

a nechaji abvésído eukrorara.CoWi, to teké čo
stalo: vcukrovaru Šidilijej na váze jen cod.
veru neříkal prosatím nic © převašoval al
jednotlivývůzfepy,ačspojenoto mělsdosti velkoa

y ohn

; jakmile řepa byla odvezeggy došel si k řiditeliaru s „sbymobylá nahrašenaškodasa
vjení již si vypočítalna6%vozechna285 zl.iditelvšaksektomunemělateprvepek

nějakém srovnání, kdyš so mu Koho

vytasil s potyrzeními, že měl řepa převašovanou atomuto slíbil, de promluví o tom se správní
však nehodlal dělat, vida že je v právu,

dlouhých okolků a protoprostřednictvím dr.Hellera
dopaal p. A. Komárkovi, jako zástupci závodu, aby
věc byla do určitého dne vyrovnána, jinak že
bude žaloba. Dr. Heller čekal na odpověď, ale za ně
kolik dmí na to dostal dopis od Kohna, že zálošitost

je úplně srovnána — dr. Csurba, právní zástupce

gakrovaru vyplatil Kohnovi požadovanou částku nakrejcar. Uharakteristickýmje, še svědek tento příse

hal a vypovídal německy, vnouvaje se, Že sice čeaky rozumí, ale nemluví. Kdyžmu pak dr. Bašem

kladeny byly okázkyčraké, odpovídal je plynně česky,ovšemdosti
t, 48ř.st. šafář

E

ně.

Danaí svědek Karel Albréchpředešli na podářetví ve Střebší
„pověď předešlého. vasto přý měli

Původně chtěli převašovat řepu ve zdejší plynárně,

coš bylo bypro „ně daleko výhodnější; tam však
byloprý jim ke , Slynáně řepa je nom řepune. n lv vašov ne
mohl avědek udat. P P »

* Dr. Heller, advokát v Hradci Králové sastu
vel Kohna ve

co uvedl K
Podobně jako Kohn, vyzrál na vážného Jan

Machok se Střebše. Týž vida, že stále je šizen,
ažoval řepu a pak rovněž vytasil se 8 potvrzen

i i. V polák cukrovaru prýpoladovaný nejprvevéte, ebylo muvyplaceno ch 14al,
o něž bylna 7 vozích ošizen na váze. Bvědek praví,
Je od té dobydává řepu jinam.

Dr. Csurba, advokátv Hradci Kr. a zástupce
cakrovaru pravilve svém výslechu o afeře Kohnově,
de tenkrát pro vyrovnání e Kohnem nebyl,
„ale na radu tohoto přece přistoupil k vyrovnání proto,
aby závodu nedělala se ostuda. Ze začátkuhleděl dr.

„Czurba docíliti a Kohnem menšíhopožadavka a kdyžtento nechtěl slevit, byla mu vyplacena celá same
220 zl. 70 kr. ny i posději Machkovi.

Ant. Komářek, 6sletý velkoobchodníkvHradci
Králové, jeden = v epolumajitelů cukrovaru jmenoval
ostatní členy a vysvětlil, jaký jest jejich poměr mezi
sebou. Onsám je veřejným společníkem, členem správní
rady a vede administrativní záležitosti závodu. Správní
Jede je pětičlenná. Délníky a vážné ustanovuje si
Jeditel o své vůli, úředníky pak se svolením správní

Ředitel má 3000 zl. ročního platu, -mimo to
3 proc. z hrubého výtěžku, a stane-li se, že výtěšku
není, dostane 93 sl. Svědek chodil do cukrovaru při
kampaní z—skrát za týden, ale nikdy prý neslyšel,
že by si byl někdo stý na špatné vážení. Na váhu
mice také přišel, ale optal se jen, jak mnoho se přijalo
řepy. Jak se tam vážilo, toho si nevšímal a falešné
závaží neviděl. O afeře e Kohnem věděl, poněvadě mu

"tento jako ohefu závodu dopsal prostřednictvím dr.
Hellera, ale byl prý rozhodně proti jakémukoliv vy
rovnání a chtěl nechat dojít k žalobě, až teprve na
přímluvu dr. Csurby a řed. Raka od toho upustil.

Dále odpovídá na kladené mu otásky veřejnýmfalebcem, že má odměnu podle tantiemy jako všichni
„správní radové a mimo to 3 proc. sa administrativní
vedení z čistého výtěžku. Když by nebyl výtěžek, ne
dostal by ovšem ý správní rada nic, jak to v jiných
závodech bývá. Když dověděl se o afeře Kohnově, do

mlouval prý sám vážnéma aten prý mu odpověděl,ževážil dobře (!)

vodě jako účetní v penědních záležitostech. O afeře
s Kohnem praví, že tento přišel do kanceláře a cho

se vymionval, že myslí tím lidi na váze. Vážný kanci
šádnou neměl a on sám dověděl prýse vědy, mnoho-li

latě, v níž účtovalo se jako obreině = sl. denně.Řám má stálý plat. Výplaty rolníků za poslední kam
paň .

SvědekOt. Baloar,47 r. z Kuklen, vážný a hospo
„dářeký cukrovaru má v letě prácí na polích,v zimě

kampaní filiálky v Praskačce, Třebechovicícha vOpetovicích. O špatném vášení není nic. Když přišla ko

varu právě komise a še můše i kn mupřijít každou
chvíli; myalil, že je to komise od cejchovního úřadu

Jareš: Kčri jsem měl obaflku jako svědekSyříšťovi, řekl mi Balcar, jest-li něco vím o

tujea neví nic o tom,zdato řekl. Sám
roční a po

Další spolumajitelSe dl ák zaměstnánjest v zá

val se hrubě a říkal měco také o zlodějích, pak ale

má platu, až když mu poslal ředitelpoukázku k vý

šly prý hladce.

váží řepu došlou s dráhy. Cukrovar mělv poalední

mise, napasi vážnému dopreskaěky, še je v cukro

„a proto prý s kolegiality jej upozorňoval

Jošska, abych nic neříkal. Svědek ee na to nepama

v korárně. Syříště o dopise do Praakačky prý nevěděl.

m. osnty ne voze. u prodalza
náhradu by žádal, kdyby ji dostal,

Míka!na Váze,-do sirotek, aby hose mujen vysmáli.Naváhuse prý
přotože se zavvoní a úá musí kašdý

jet
os. Souček, 80 r. st. rolník v Bobdaneckých

posoroval,žekdyžsi „namrsk“fůruamy
alel, že badeomít as 10, navášili mu jen 16 centů.
Syříšté mu povídal jednou, kdyš mu víc navášil: „To
jste si ji dnes „namrek“, ale on prý si myslil, že si
ji namrsk vádycky, ale že jej šidilí.

Dále byly čtenyprotokoly několika dodavatelů;
s vážných lístků bylo patrno, že jak Syříště zavřeli,

vášilo be ndhem.víc čoá Kasdému bylo divné.pátek e bylo pokračováno ve vý
slechu dalších svědků. Před tím bylo povoleno =
úádosť obhájce Syříštova dr. Baše, aby předvolání
byli zřízenci cukrovaru Winternits, Rosůlek a Horký,
poněvadá se dá předpokládat, že obviněný zvláště na

„ohlašování prvního používalu dotyčných rolníků,
kteřípřiváželiřepu tou,falešnéhozávašía tak
a Soně k, rolníkan Souče z Farářetví udává, še
vůz navážilié m. ctů. a omámě:sází ale
nikdy u váhy nebyl a proto nemůte určitě říci, še
byl šizen. Dodal v tom čase 8 vozů. Kdyš byl Syříště
savřen, vášilo se lépe, alo možná, že byla řepa jadrnější.

Josef Souček, rolník v Klacovýchi)vorech, do
dal 4 vosy. S první fárou byl ješté spokojen, ale

Aoeanníminej myslí,šs jej okradlio 1 m. oent
Fr. Vavřine s Břeshradu dodal 4 vosy; vá

šili prý mu dobře a nic proti tomu nemá. ;
os. Řehák, rolník z Klac. Dvorů doda 17vosů.

Jiná léta převadoval a nebylo to nic platné; na váze
říkali, se jiné váze nevěřejí a poněradě převašování
stojí peníze, tedy letos raděj nevážil a proto nic ne

P Kout (k, cha!. Koutn u ze Svob.

dal 8 vosů. Poprvénalil 18 m. centůopak měl
pořád méně,až přese1 m.cent. Jeho soused prý vá

-žil apak měl o60 kg. méně. Zařepudostal 76kr.
apakještěo 2kr.vicod agenta. evytýkal,že je
málo navášeno, poněvadě prý to není nic platné.

, Fr. Jaróě, rolník = Březhradn dodal8 vosů.
Na jednom voze měl víc naloženo, ale měl méně na
vášeno. Domlouval jim a oni mu na menžím voze
sa to navášili víc — přidali mu. Soudil, že

Jan Got, rolník vKuklenáchdodal 4vozy a
posoroval podle jiných let, še mu ne

k“ prgany než nebylosprávněoráve jnář z Opatovic onemocněl s
proto čtese jeho protokol, kde udává, že byl šizen

us 0 4kl. na každémvoze. 3
V. Koutník, rolník v Plačicích dodal 40vozů.

Nevěděl dříve nic, áe je šizen, až pak když byl sat
čen obžalovaný, teprve viděl, že vážilo se mu víc.
Nemůže ale určitého nic uvésti.

Václ. Vacek, rolník. v Plačicích dodal přes
30 vozů a také pozoroval, žese mu pak lépe vášilo.
Nežádá náhradu.

Jan Špriňar z N. Hradce Král. dodal 4 vozy
ale nepozoroval na váze nic.

Uále byl čten blanket kontraktu. jakas vypadá,
v němě jsou mínky obyčejné jako v jiných cu
pe podmínky obyčejnéj jiný

Třetí den.
V sobotu, dne 15. února bylo předvoláno dalších

28 avědků.
Fr. Souček z Kuklen č. 100. dodal 2 vosy a

pozoroval, že měl navašováno as o 2 m. cty. na voze
méně a žádá náhradu as za 5 m. cty. Jak s plným
tak s prázdným byl čeledín u vozu všdy na druhé
straně od okénka, takže kdyby chtěl se dívat do váš
ného domku, musel by obejít celý povoz, což pro ne

nerušeně „řezat“
Jos Bareš ze Stěžírek dodal 7 vozů a neví,

sdaji ho šidili. Dva vozy zkusil a váha se mu prý
shodovala.K.Ludvíkz Plačicdodal11vozůa ro

vah © po zatčení vážného se mu pak vášilo o 160ce.

Jos Klubíčko z Říbska dodal 8 vozů a taképosoroval, že mu . Syříštěpraví, že
pek přišla deštěm do jádra. P řepa

Jos. Plahař ze Říbska odal 9 vozů aví jen,
že jej trhli jen na dvou vozech o 8 m. cty. Syříště
vzkázal nu, še váží prý jako šafrán, aby se přišel
přesvědčiti. náhradu.

Fr. Polák ze 'Svob. Dvorů dodal 4 vozy, ale
nepřevašoval. Pozoroval sice menší váhu, ale nehádal
se, poněvadá nevěděl to jistě.

Morávek ze Svob. Dvorů vprotokole praví,
že odvedl 16 vosů, na nichž byl nejméně o 16 m.
ctů. ošizen.

Fr. Ledvinka ze Stěžer dodal 3 vosy.
Josef Zikl ze Stěšer dodal 20 vozů. První vůs

ei převášil a navášil v cukrovaru o 70 kilo méně.
Kdyš jím domlavil, tedy mu Syříště řekl, še se to

o snad omylem, ale še se to prý vícekrát nestane.
Jos. Pázler, statk. ve Stěžírkách dodal 10 vozů,

ale byl jedním = opatrných; první vůz převašoval a
kdyš shodovala se mu váha, tedy dále nevážil, ale
chodil si sám na váhu a stál při vážení. Před ním
prý neříkali „Hzni hol“

P, Bičiště, správce velkostatku Stěšery do
řiditeli, še si řepu převašují ;mimo to šafář chodil

o váhy a dával pozor. Vážílo se jim dobře. Myslí,

že 5 procentBo se na vyschnutí a na hlínu, žesráží se zvl ato tímvfo, kdyáje bláto ařepa
+

'

poprvé napřevášenéřepětrhli prýjej o
60 kg. na voze.Cbodil tam sám, domlouval jim,

srovnal váhu, alepřece prýšlo to o40kl.
méně. Kdyš mu ale pohrosil, že mu to svědky do
káte, slíbil mu Syříště, te mu to nahradí, ale vášil

mu stále oto j aĎzlosti ani aa Pozatčení obviněn řevašoval, poněvadě to už
taškařit nebudou. ve

H. Morávek = Vlčkovic 8 vosů nepřevašoval,
ale soudí dlepozdějších, še ho šidili.

Jos. Spryňar ze Stěšer 11 vozů převaloval a
o 40 kl. byl šisen. Domlouval jim a oni mu prý uka

zovali, že váha „hraje“; proto muselpri mlčet. Svě
ne že rolníks 75 kr. prodělávávlastněna .

Ant. Honc se Stěžer dodal 16 vozů, alé neví,
byl-li šizen.

Fr. Hrubý ze Svob. Dvorů dodal 20 vosů.
Kdyžsi stěžoval,žemuváží prázdnývůso20kl.
více než ve skutečností je, vážili ho pak o 40 kg.
více, tedy si dohlášením ještě uškodil.

V. Burianec, rolník s Věkoš měl 9 vosů.Vá
il na obecní váze a provášil celkem 4 cty.50 kig.,
jak se přesvědčil. i mu,ře má moc yao0a
satím řepuměl sásenou vpísku, takše řepa v hlíně
sni nerostla.

M. Králová ze Šosten dala 10 vozů a neví
určitě, jak mnoho byla šizena, nevášila a připojuje 60
k trestnímu řísení; počítá si vzhledem k falešnému
závaží as 250 sl. škody. Na lístkách je patrno,že
jeden a ten samý vůzvášil 0120 kig. č. „Ano,

on nás „řezal jak moh“, stěžovala si svědkyně.Jos. Šanda, rolník v Říbsku dodal 9 vozů;
řevašoval si řepu doma a dvakrát provážil 40—200

kg. a proto zlostí ani raděj nevášil.
Jos. Komárek zo brob. Dvorů měl 6 vosů.

Došel si k Syřišťoví sám a domlouval mu. Na váze
viděl, že jeden z pomocníkůhlásil váhu a sice o 30
kl. méně než on domanavášil a přece viděl, že váha

šla. Syřiště pak vystoupil a omlouval se, že a tomýlka a napsal mu ještě o 10 kl. více neš vskutku
měl. Pak prý se mu vába úplně shodovala, kdyš ob
viněného sebrali.

Karel Rohlena, rolník s Kuklen dodal 4 vozy.
Jak pravil, má už po 12 let vyzkoušený vůz a hned

rve viděl, když přivezl řepu, že mu málo navážili.
Po' třetí mu dokonce udělali prázdný vůz o 110 klg.
těšší, když proto dělal rámus, tedy mu to opravili.

Předseda: Chcetenáhradu?
Svědek: Kdo by mě ji mohl dát; ten nic ne

má s tak toho nechám.
" Jos. Pečenka, rolník = Břízy dovezl řepu, aš

když byl Syřišté pryč; nebyl tedy ošisen o nic, anse pak vážilo velmi dobře.
V sobotu odpoledne vyslechnuto dalších 20

svědků.
Fr. Marek ze Svob. Dvorů pozorovalpodle vá

žení z dřívějších let, že byl za Byřiště šizen.
Fr. Chalupa z Plačic byl rovněž šizen. Po

zatčení Syřiště vážilo se mu o 140 kg.-2 m.cty více.
Obb. dr. Fischer: Neztrácel čeledín řepu

cestou ?
Fr. Chalupa: To jsem tak jist, jako še má

zlatka 100 kr.
Kdyby byl prý slyšel slovo „řízni ho“, to by

ho byl také říz', pán Bůh rač chránit! .
Váci. Souček, rolník z Klac. Dvorů dodal za

Syřiště také několik vozů. Provášžil 40 kg. Kdyš se
hádal, připsal mu Syřiště 10 kg.a ukazoval, že váha
mu dobře táhne. Žádá n u. Jednou prý vážil
u Čejky na Kuklenách a tam mu řekli, že řepu ne
radi váží; „to neví.

Fr. Souček, rolník ze Svob. Dvorů dodal
18 vozů stále na jednom vozeza stálého sucha. Poprve
měl vůs 390 kg.,pak 480kg. téhož dne. Později pak480azashned500kg.Nakaždémvozetake1m.
cent ho řízli, takže trpí 10-50 zl. Škody; náhradunežádá. Vskásal jim, co dělají a oni věděli, že
první váha vozu nebyla dobře, ale že ta á je dobře.

Syřiště praví, že prvnídentam byl Pešek a
ten váze nerozuměl, proto byltaké vyhozen.

V. Morávek, statkář z Plačic měl 8 vosů;
nepřesvědčil se, ale pozoroval,že jak Syřiště sebrali,
že vášžilo se lépe. yslí, že ho ošidili na voze as
o 1 m.ct.a á 260 zl. náhrady.

Hynek Říb ze Svobod. Dvorů dodal 5 vozů.
Přesvědčil ee převážením, že měl o 80 kg. méně.
Převážil až předposlední vůz. Připojuje sek řízení.
Vskázal, že má vášíno a oni mu odpověděli: „To si
máte přinést písemně.“ V Předměřické váza vážil
prázdný vůz téhoždne o 20 kg. méně.

Fr. Havel, chalapník z Pouchova dodal 2 v
s později 1 vůz. Vášili mu 6 m. ctů. a j
Syřiště zavřeli, měl hned 9 m. ctů.

Syřiště stále říká, še psal jen to, co se mu
ohlásilo.

K. Ridl, pekař a maj. pozemků z Kuklen měl
11 vozů a pozoroval, že u jiného pak vážného měl

více naváženo. Čítá 350 zl. škody a žádá u.Josef Tikal, rolník ze Štěžer dodal9 vozů,
dříve 4 vozy. Jednou se vážením přesvědčil, že ho
o 40 kg. ošidili. Náhradu nežádá.

Jos. Pešek, rolník z Vlčkovic měl 10 vozů,

po 4. Nakládalo se stejně a o metrák mu méně
yřištěnavážil, domlonvalSto, ale ten řekl,žeco on naváší, to že platí. Škoda byla by 11 sl. 76 kr.

Náhradu nechce.
Fr. Červinka se Stěšer, soukromník a delegát

£



zemědělské rady zakročil, abyse pátralo odech

voakrorara v zájmurolnictva. po pody
měna správa, poněvadá by tento neměl sám
zisku a toho.

Byl před 14. lety sám vášným v Třebechovicích
s tam se mu řeklo v instrukci, že coneprováží, musí
saplatit a za převážení že nedostane ni Z toho

soudí, m Syřištov: řeklosa to podobně,nictvo si stěžovalo, proto pátral
kdyš byl zatčen Syříště. Na otázkaoh. dra.Baše
raví, že rozhodně Syříště z toho zisk —neměl.
jliálky se mohou podrobně kontrolovat, ale v cukro

varu to není tak mošné, leda by jej na váze překva
pili. Obyčejně prý se ujednává plat e každým vážným

předem. Tenkrát když on byl vbspým počítalí jen 3proc. srážky, ne snad proto, že byla lehčí hlína, ale
še nebyly kartely.

r. Srám, trahlář s Malšovic dodal 4 vozy.
Jeden vůz převášil.a měl o 1 a půlm. centu méně.
Hlína na řepě nebyla, protože u vic je písek a
ten se na řepě nedrií.

Z celého líčení bylo pozorovati, še u rolníků,
kde nejsou mostní váhy, jeví se daleko větší diference,
než u dodavatelů větších.

Jos. Souček, nájemník ve Bříze, dodal 1 vůz,
ale neví jistě, zda byl dizen.

Jos. Novotný, rolník ze Stěžer měl 8 vozů;
má jen jeden vůz a tsn vážil jednou 380 kg. a pak
430 kg. Dohlašoval se a Syříště mu slíbil, še mu to
vynahradí, pak ale nenahradil nic. Jareš mu ještě
vyhrožoval, te ai poveze červenou řepu, že ho natá
hnou. Jareč to popírá.

Jos. Vaňátko, zedníkze Stěžírek dodal a vozy,
ale neví, zda ho šidili; dal na každý vůz stejně 26
košů a naposledy mu navážili o 190 kg. méně.

u.
Ant. Čejka, obch. na Kuklenách má mostní

váhu a nebyl prý naň z cukrovara žádný nátlak uči
něn, aby nevázil řepu. M4 váhu jen pro sebe, proto
nedovoloval řepu převažovat.

Čtvrtý don.
V pondělí, dne 17. února ledne bylo před

voláno 27 svědků. dopo yo
Fr. Souček, rolník v Kuklenách č. 32. dodal 7

vozů, ale neví, zda ho řidili, poněvadž nepřevatoval.
Pozoroval sice, že pak vášžilo se mu lépe, ale nemůže
nic říci.

Vince.Koutník, domkař v Říbeku měl 7 vozů.
Nepřesvědčil se, ale poslední ač byl míň naložen, byl
o 3. m. centy těžší. Divil se tomu ovšem silně, ale
neví, nepřesvědčil se. Jednou měl řepu čpinavou, ale
o srášce nebyla žádná řeč.

Fr. Souček ze Svob. Dvorů č. 60 dodal 5 vozů;
nepřevašoval, ale bylo mn nápadné, že pak se mu
vátilo daleko lépe, ač byl jeden a ten samý vůz a
řepa z jednoho pole. Čítá, že nejméně trhali ho o půl
m. centu na voze.

Fr. Dohnal 18 r. st. syn rolníkaze Stěšer do
vezl za otce 6 vosů řepy; nevášili, ale při posledním
voze, ač pršelo, byl vůz o 340kg. lehčí než dříve:

Fr. Klubíčko, rolník ze Stěter dodal 5 vozů;
zvášil si poprve na obec. váze a byl ošizen o 30 kg.
Jezdil si sám na váhu.

Váci. Matějka, rolník a host. v Říbsku dodal
za Syříště 1 vůz a myslí, te ho nejméuě o 100 kg.
ošidil. Žádá 78 kr. náhrady.

Ant. Černý, rolník ze Stěžer dodal 7 vozůdopo
díní žaloby, pak £.) vozů za Syřiště. První 2 vozy vášil,
ale provážil se jen o 10 kg. Todá se vysvětliti tím, že
upozornil Syřiště, že vážil. Pak vážil zas a neřekl mu
nic, provášil se 20 kg., pak nepřevažoval. Neví tedy
nic; zkrát udělal mu 80 kg. a jednou 1 m. cent
srášky na hlínu.

Ant. Diviš, rolník ze 3těter měl 4 vozy, ne
převatoval, nic neví.

Fr. Košťál, rolník ze Svob. Dvorů, 7 vozů
rovněz tu..

Fr. Souček, krejčí ze Svob. Dvorů měl 11 vozů
řepy a pozoroval, te byl šizen. Slíbil Jarešovi na
doutník, a postrašil ho, že má převáteno a ten inu
navážil skoro o 1 m. cent více, ale pak prýcho zas
brali. Počítá průměrně na jednom voze 80 kg. škody

jedy 6:60 zl., ač ví, že stěží ji dostane, přece žádá náu.
Jaroš praví, žemu svědek slíbil, ale nic nedal;

on ale polád prýhlásil jen to, co navášil. Jak psalBSyřiště, noví. Tentozas tvrdí, še jen to, co mu bylo
hlášeno.

Jan Polák ze Bvob. Dvorů měl 11 vezů a pozo
roval, že ho šidí. Vážil a napsal to na vůs na tu stranu,
aby to s okna viděli a tak provášil jen 10 kg.; pak ne
vážil a pozoroval, že ho okrádali. Čítá ai 180 kg. škody,
ale nežádá náhradu.

St.ná vl.: Copak jste vydělalinaté řepěletos?
8 vědek: AnityHskyne, kdyžsi všespočítáme.
St. návl.: Tak ty vaše mozoly a pot máte

zadarm>!?
Jos. Srdínko, rolník ze Sv. Dvorů dodal 11 vozů

sa Syřiště. Jednou převažoval a měl jen o 20 kg. méně.
Jos. Sou ček, rolník č. 49. se Svob. Dvorů dodal

18 vozů; 14. vůz vážil a provášil 20 kg.a proto raděj

neváři', poněvadí muselod toho„dleti Pak pozoroval,Še as . VO:y mumálo navážil, chtěl tam jet sám, ale za
tím přijel čeledín a vypravoval, že SyřištA ná vzali,
proto'e špatně vážil. Ón si prý myslil: „Aha, tu to
máme.“ Trhali prý ho asi o metrák na voze. Nábradu

dala Jos. Jibíková, ke non ze 8v.Dvorů1+ a nepřovažovala, a, še šji
nakládalo se méněa vícevátilo.Stat as za hr

"m Chmelař,rolníka starostaz Kuklendo
dal 3 vosy, ale neví, zda ho šidili. ,

Jindř. Vacek, rolník a řezník = Kuklen, dodal
8 vozů, ale nic neví; nebyl ai u toho, ani nevátil.

Fr. Marek, rolník z Klac. Dvorů dal 10 vosů
a vážil skoro kaidon fůru a napsal to velikými čísli
osmi na vůz proti oknu a to enadpomohlo, že nepro

ped ví, kdyžtovidělnapsáno,dešel8areš pra ylto vš y
řiště vidy s m abezevěchovášení to napeal.

Jaa Chmelař, chalapník ze dal ©vosk;

vážil 3. vůs a provášili50 E: že ho
da 8 pidili e oni maň křičeli,aby pryč.

Jos.Honc,rolníkč. 198.soStě'terdal17vozů.
Mělvášenés . NaI. provášil10kg.;přel00©

jště muto udělalaž na 10kg.; o 80apo
také. Chtěl dělat rámus, ale oni mu řekli,

má váhu správnou. Chce 88 kr. náhrady.
Váci. Zikl, rolník se Stěšer dal 10 vosů; vážil

na váhu a zvážil správně.
Fr. Kadečka, rolník z Říbska dodal 8 vozů

sa Syříště; v místě je filiálka Dobřenické a ředitel

v zprovátee prý zakázal tam někomu převašovat. Neváži) a proto neví, zda byl šizen.
M. Winternitzová, žena dozorcecukrovaru,

dodala takéas 2fůrky řepy; i ji ošidili a nebrali na
ni ohled. a Syřišťovi, že ji ošidil a on jí pravil,
še tomu nerozumí a snadtaků proto ji říznul.

Jan Kučera, rolník ze Svob. Dvorů měl 11
vozů; vášil a jednou měl dobře a o 40 kg. méně
navášil. Dál nevážil a kdyš ho zavřeli, poznal,
že ho Syřiště bral aš o 1 a půl metr. centu; nemůže
to říci určitě a proto nežádá náhradu. Vzkázal mu,
ale Syřiště prý mu řekl, že se řídí podle váhy cu
krovarní.

Heřm. Hrdlička, rolník ze Stěžer měl 6 vozů.
Převatoval jeden vůz a shledal differenci o 30 kg.
Netádá náhrady. .

Jos. Schlogl, rolník ze Stě'er dal 6 vozů;
řevažoval a shledal při 2 vozech difference o 40—60

ke Šel do cukrovaru, domlouval Syřištbvi a tentořekl, že snad stalo se to nedopatřením. Pak vášilo se
úplně správně, ano navášili mu ještě o 10 kg.víc neš
ve skatečnosti měl. Aa přede dvěma lety převažoval
si u Čejky v Kuklenách, ale po drahé prý mu uš ne
chtěli převažovat, poněvadě nechtějí mít mrzutost s cu
krovarem. :

Fr. Hiršl, ze Stěžer vážil a shledal difi. o 80 kg.,
šádá 22 kr, náhrady.

Jan Vojtěch, rólník ve Stětírkách měl4 vozy;
8. vůz vátil a 080 kg.se ma nedostávalo,ale to už tam
nebyl Syřiště, pak byl spokojen, tak že ani nevášil. Dle
lístku byl čizen dosti. :

voláno dalších 26 svědků.V pondělí odpoledne
Jos. Winternitz, bývalýdozorce v cukrovaru

dotvrzuje, že řepa bývala hlinitá. Mél povinnost

napomenout rolníka a oznámit to NE mu připomíná veř. žalobce, že i jeho manželku o „ hledí to
svědek vymluvit

Fr. Rosulek ze Lhoty
co nádvorník v cukrovaru a dohlížel také na hlínu.

dar. porký, adminitrasivní praktikant v cukrovaru
byl pak vážným, kdyžzatčen Pb Syříště. Srážku Bonemonával na straně lístku Jak Syříštévášil, noví. Šrášžek
se dělalo 30—100 kg. Sám vážil správně, jak svědci do
t .

Karel Ludvík z Vlčkovíc dodal 25 vozů; převážil
si několikrát na váze obecní a provážil vědy 20—40 kg.
Později vážilo se úplně správně.

Pl. Michálková, majitelka usedlosti ve Vlškovi
cích dodala 21 vozů řepy a zjednaní lidé na klesténí si

naříkali, že jsou šizení, ale ona se o tom AopřesvěděilaFr. Rejfek, domkař ve Štóšerách dodal 4 vozy

řepy. Vůz má jen jeden a tan jednou byl o $0 kg. těžší;ma řepěbyl také šizen.
Jan Morávek, statkář v Plačicích dolal 60 vosů

sa Syříště; nepřevašoval a proto neví, byl-li šizen. Děl
níkům ovšem se zdálo, že se málo váší.

Em. Hrubý, rolník v Plačicích dodal 6 vozů, vy

povídájas předešlý.
an Hra bb zvoník ve Stěžírkách dodal jen jedemvůz a neví, jest-li ho oži

Josef etříček, ro z Vlěkovic dodal 11 vozů;

přesvěděil se na 4 vozích, že byl o pid 4 ošisen. HlásilSe ajehbo čeledína chtěli z nádvoří vyhodit, bude-li dělat
rámus. Škoda 1:82 sl. žádá.

Jan Morávek, s

roh ale nephoko vayl Syříště alep vážilo se mnohem
. ej rolník ve Vlěkovicích B vozů a

pozoroval, žeoi šizen, ale dokázat to nemůže. Později

rola. ve Vlěkovicích dodal

si, tedy neví, je šisen, když

vášilo te mu jných nákladech více.
Jos. Petr, ro v Charbazicích dodal 2 vosy řepy

a připrvních dvou rozích byl ožizen alespoň © 1 m. ct.
stejně 08. Mach rojník tamtéd dodal 3 vosy; nakládala po navašova o 160 kg.více.

Václ. Klazar, rolník v Těchlovicích odal 8 vozů
apraví, že hoaz o1 m.ct. na vozeožídíli. náhradu
8 al. 80 kr. :

Fr. Janáková, rolnice tamtéž, myslí, fe byla oši
zona AS O 5 m. cty.

Fr. Pavlík, rolníkv Radikovicíchmá za to, že ho
brali také dost na váze.

Václ Brambora, 70letý výměnkářvPlačicíchdo
dal 8 vosy a povídal,že ho s.......sky natáhli a 8
mu fekl,še víc. ani tolik nenaváší. Na otázku, žádá-li

náhradu,praví,že máto zaplati tiditel, kdyš
tenhle nic nemá. Pak nakládalpaděj míň.F Urban, rolník v U cích byl na váze
v Praskačce a vážný ma vypravoval, že dostal „aviso“,

jimžby uposornén na komisi.áci. Bolohoubek, dělník v Urbanicích bylhli

je) n Ec u žetamnějakýhochpsaní a on váhu.
při úclav Skořepa, rolník v Těchlovicích dodal 8
vosů a nakládal za Syřiště, co mohl nejvíc; v ma o
9 m. cat. méně, neš když tohoto pak zavřeli. u

6 al. sb náhrady.Pí. Sandová, rolnice tamtéž neví mic.
Jaa Marek, rolaík ve Svob. Drořích věděl, Ze so

važuje,aleneřek'to na váse, poněvaděby prý cí dělal
ké zlost.

M n“ S st. majikelremlitprá Kaklenách,vypovídá, že za Syřišté 14 vosů: vé nemocem
tážce a proto posýlal sí čafáře, aby na váze a tam
měl porovnávatprotokol s vážným lístkem. Sám je spo
l em c varu. . .

Josef Košťál, rolník v Radikovicích dodal 1 rosů

a neví byl-li šizen.os. Kučera, rolník na Hrádku dedal 5 vozů a

viděl, že jeden 6 pomocníků zadržel mu jednou závaší a
tek jej o kterí ale to byl, jistě neví.Tím bylo průvodní líčení skončeno a soud sožtavil

násl cích pět hlavních otázek:
týkalyge viny Sytišté s sice je-li vinen tím, še

používal ve veřejné živnosti falešného závaží; druhá, pů
sobil-li na svého pomocníkaslovy „řízní ho!“, aby tento
ohlašoval větší váhu prázdných vozů a třetí, nevádělli
drahého pomocníka, aby stlačováním vroubku ma váze a
používánímfalešného závaží méně rolníkům při plných ve
gechmavášila tak způsobilSkodu$jsno i800si. ple

vek DeHorní týkalabe obrinšnéhoJarole, ;hlešnéhonávaží rolníky "b
daje vinentím, fe odávalvětší váhurosa- ?.. ©Věehni cinavrhovalisměnuotázeka poledení
Bikotíka orentsslních,codvšák vosdzasěll

Pátýden.

Túlo kežrrepo jednékdlně odroločne vraslenppt © “po
Nejprv sova zástapce státního náriad

alotvípažKóhier a promluvilK vřelým(osou ©
s nova citem k porotcům,z většiny to rolníkům, žeobnéhoněco málokdybývávporotnísínísestrany

alyšeti; souhlas čotnéh hačet celé
da a zvláštěv den m Hrposlední síň témář přeplšo

o, byl hluéný a neatižitelný, což zajisté Jj vemv soudních nevšedním. V následujících cích
uvádíme trest celé řeči: Dnešní nezvyklý případ je destž

Hdkým e ukazuje, jak podlým způsobem byli suboženírolníci odíráni o mozolně nabytou úrodu. Takových Syřištů
však ozistuje ještě mnoho, kteří říznon rolafka, kde ajak
mobou beze všech výčitek svědomí. Zde v celém okolí
každý jen sí tichu naříkal, ale mlčel a trpěl, jak jiš
to neseta naše bodrá česká holabičí porahě;nikdobe

neozval, nikdo to neu Ano i nyní, Edy avěděilo„přes100 poškozenýchdodavatelů, snad as jen 10 udalo přímo,
že obviněný je okrádal; ostatní ještě mlčeli. Zde nikdo
to nendal. St. návladnictví samo aledovalo stesky v celém
okolí na špatné zacházení s dodavateli do cukrovaru a

roto pátralo a konečně zakročilo samo. Smlouva je, jak

sme se přesvědčili, sratavena a propletena cizími ona
tak, že masel by ji stadovat nčený doktor, aby jí řádaporosuměl a ne prostý rolník. ejzajímavějším je, že
právé ten nejmenčí dodavatel, obydejné nájemník, byl
nejvíce šixem,kdežto velkostatek nebyl ošizen ani o kilo.
Všech dodaných vozů v čase, kde se obviněný přiznal, že
faleánéhozávaží používal,dodalo se přes 1500a dle toko
obnáší nejmenší škoda368 zl.. ač ve skutečnosti dělá přes
tisíce. Dodavatelům řepy do cukrovaru nezbývaly ani

Hsky za všecky mozoly a prácí za celý rok a nejen rolníkžebyltakčiz ie, Dídnýděloík,jenšmělplatodnavářené řepy. Byřiště ádal s dodavateli ne jako

s rolníky, e jako s otroky. Dále poukazuje řečsíkna škodlivost kartelů cnkrovarních wžádá porotce jako
rolníky, aby bránili se proti nim zákonem, který dnes
mají právo ano i povinnost vykonávat a odpověděli na

všecky otázky„„přísědětva, čímž podají důkaz, že pro néplatí zrovna zákonajako pro pány v oukrovaru.
Dr. Rudolf, obhajce Čejky avádípříklad « Tábora,

kde neroramný hoch pošinul kolej na nádraí o máco
dříve než bylo mu nařízeno a tek zavinil srážku vlaku ©
připravil několik lidí o život; proto však přece že nebyl

odsonzen, poněvadě nebyl si vědom svého činu a protomá ma to, Žeani jeho klientanemůže porotaodsouditi.
Dr. Fischer, obhajceJareše, myslí,že jeho svétezec

trpí sa viny cizía proto aby jeho odsouzením nedával

se žádnýpříklad odstrašající, poněvadi sní tento jit dostítím, že sedí bez viny pět měsíců ve vyšetřovacívazbě,
Dr. Baše, obhajce hlavního obžalovaného, Byříšté,

praví, že obžaloba sáhá vlastně sa práh porotní síné amělo by se prý pátratidále po tom, kdo je vlastné hlav

ním vinníkem. Obhajce výbtíhoje bystře ce:gprdběb líčení:a dává na urášenou, zda-li by odsouzením Syřištéočinilo
se spravedlnosti skutečně zadost. ,

St. zástapce KOhler vyvracel pak námitky všech
obhajců v působivé řečí, kterou sakoněil slovy: Já vy
konal jsem svou povinnost a na vás je, porotci rolníci,
abyste jednali dle svého svédpmí, Po tétořeči plné ,

propu o uchačstvo,jež Ke poepiovalo, v hlučnévol Výborněl“ a tjeskot, předseda musel ze
namáhatí, aby zjednal ticho. —

Na to následovaly j rep všech obhajeů a
přehledné resnmé p 3, který mimochodem řečeso,
počínal si při celém přelíčení obratLů, načež odebrali se

porotcl k poradě o otáskách. Ae po půl hodiné pak převrchaí porotce p. Řehák ze Slatiny u Náchoda zod
asice: 1. otázka věděnabyla 9

y 800 a 3 y ne, avšak s vyloučením slov, še škoda.
převyšovala sumu 300 zl. 2. otázka: 1 hlas ne a 11 hlasů
an0s vyloučením*00si 8.otázka:3 hlasynea ©sn0
Po vlotři otásky týkalyne obriněnéh Syříště.io t s o o

Oláska4. loženéÍ A vina Jareše zodpověsena

5 hlasy ne a 7 hlasysu a vyloučením y300al.
a otáska 6. položená na vinu OCejkyzedpovézena o eysáporné a % hlasy ano s vyloučením částky 8300zl. M
sledkem toho mavrhoval veřejný žalobce vzhledem k ně

kolika přitěžujícímokolnostem, aby Byříšťoví vyměřenkatrest od 810 let těžkého žaláře, Čejkapak a Jareš a
roštěni byli obžaloby. Dr. Baše uvádí k vyměření trestu

yříšťoviokolnosti polehěající, že bylaž dosud sachovalý,
že vátil nesprávně z bázné, aby nepřišel o místo, žo te
k hlavnímu čínu přiznal a pak, bez tvé víny nalezá

se jiáněkolikměsícůvevazbě v vací aprosí,aby
mu trest vyměřen byl co nejmírnější.

Rezeudkem :
vsnán byl Syřiště vínen zločinem podrodu co pachatel,
spoluvinník a svůdce k aločinu a vyměřen mu trvat.
2 roky těžkého žaláře, zostřenéhočtyrtletnímiposty

rod bekabyliobšaloby oštěnía proJareš a ka ob y a
ihned na svobodu. Poškození úlastníci odkazají

se na poladpráva civilního.

vězené o

eřejný žalobce oklásíl odvolání vzhledem.kmírnématrestu,aobbajceSyříštůvnaprotitomuohlásil
stížnost smateční.

Tak prozatím je podán první vážný důkaz
o tom, jek cukrovarní vážný dovede rololky řezat
a dřít bez nože. Po tomto poučném procesu nechť
rolníci vždy a všude sami postarají se o to, aby
nikde nikdo nesměl proti nim podvodně jednatí
dle besla: »Řízní bole...

Zabilsvéhotohána.
Manšelé Josef a Fraatiška Vojtěchoví, baráčaloh

v Jamatovéč. 6. u Nechanic,jsousicelidé přičinlívís
žili by spokojeně,jen kdyby zanechali téch domácích ne

svánů. 7 stran oprav střechy

dostal se Josef vojtéch ší > doAjed báde vazbyi porotu,ale v tebdej
Pal šaoběť lidskýživot. Bo topadumlátiliVej

téchovi ve stodole obilí. Františka Vojtěchová pestila60
do hádky s mužem, aby jim práce lípu a něžný
maniel, nejopíše dle starého svého recepta, stlonkl polo

krvácela. Sedmileté ratolest bojovných man
želů, Pepík, který ve stodole náhodou se nalezal, vide

matku krváceti, béžel pre dědečka, MatájeVašinu:Šel dceři ové kupomocí, še tatínek ji tak stloukl,

ve stodole zkrvácená. Vašina nemeškalkabodebral ne bandna bojiště. Zprvu mnínal zeté, ale ce dostal a
chal do Řádky. "Dej se symí konal před stodolou a

vlci svou,



doera notovale s otoem protiVojtěchov Aby dodal důrasu slovům svým, opatřil se Vašinaklackem, Vojtěch
zase vidlemi a neznajíce oba uméní šermířského, pustili
60vzápas.Třesk!—a vidledopadlynahlavastarého
Vašiny. Bez docha skácel se k zemí a počal sílně z rámy,

kterou ma beleznými vidlemi zasadil vlastní zeťdo hlavy,krráceti. Na učinéný pokřik seběhli se soutodé na rychlo

obvásali hlava raněnému a dovedli jej do jeho chalup) ó.6. Přivolaný obrodní lékař pas MUDr. Planička ohledal
ránu a učinil povinné oznámení okr. svadu v Nechánicích
o případé sběhlém. Soudní komise shledale dne 27. list.
zranění Matěje Vašiny sa těžké aživota nebězpečné. Ra
něný vzdal se při výslechu na místě s ním zavedeném
svědectví a zeti svému na smrtelném loži odpustil. Dne
1. prosince lehl poranění. Druhého dne byla mrtvola
při soudní komisi pytvána a zjištěno, že Vašina zemřel
zánětem mozkových blan následkem rány, kterou mu Voj
těch očinil. Vojtéch obžalován pro zločin zabití a hlarní
líčení odbývalo se před porotou ve středu, dne 19. £ m.
Následkem různých okolností nenabyli soudcové = lída
dostatečného přesvědčení o víně obžalovaného a 11proti
1 hlasu jej osvobodili, načež byl Vojtěch sprostén ob
Saloby a propušténna svobodu.

„P

O dráze Hradce Králové-Holice. Na sně
mu království českého podal poslanec Dr. Frant.
Malinský, továrník v Ronově u Přibyslavi ve
příčině dráby Hradec Králové-Holice | následovní
zprávu: Již loňského roku obrátili se projektaoti
této tratě, jakož i okr. výbor v Hradci Králové
peticemi čís. 1128 a 1:29 k zemsk. výboru 0
podporování této tratě védle podmínek z. zákona
ze dne 17. prosince 1892, a slavná komise pro
práce veřejné vyřídila petice tyto odporučivši sl.
snému ku příjetí návrh, jímě se zemsk. výboru
uklájá, aby bude-li podmínkám zákona ze dne
17. prosince 1892 vyhovéno a bude-li vyjedná
nání s iotercsenty zdárně skončeno, učinil pro
letošní zasedání sněmu příslušné návrhy na finan
ční podporu v některéc: ze způsobů v 6. 2. jme
novaného zákona uvedených. Návrh tento byl
také sl. sněmem přijat, Zelezniční oddělení zemsk.
výboru podle tohoto usnešení zahájilo s interesenty
jednání, které mělo následujicí výsledek Attrakční
oblast této dráhy vykazuje i vzhledem k souse
daím již stávajícím drahám okrouhle 13.000 osob,
které by ročně dráhy této použivaly. Předpoklá
daje, že 5 proc. použije třídy II. a 95 proc. tříay
NI., přijala by dráha ročně za dopravu osob při
sazbě 3 kr. za 1 kilom. II. a při sazbě 15 kr.
za 1 kilom. Ill, třídy,4914 zl. při použití dráby
jednou do roka, tudíž při předpokládaném :'/;
krátém použití z Hradce Králové do Holic a
zpět celkem . . . . . -2 -2.2 14742 8

Za dopravu rychlozboží rovnající se 5 proc.
dopravyosub.- . . . 2... +.. zl.

K vůli vyšetření mnohosti nákladu konána
šetření u obecních úřadů, majitelů větších prů
myslových závodů a p. a vyšetřeno, že by po
dráze Hradecko-Holické dopravilo se ročně483.500
tůn a že by pri sazbě za 1 kilom. obnášející při
kusorém zboží 12 kr. při vagonových nákladech
7.5 kr. při uhlí. 6 kr. přijala dráha za
dopravu zboží vočně celkem . 37.135 al,
takže by veškerý roční příjem této dráhy obnášel
okrouhle.. 54.000 zl. Výdaje by obnážšely:
Zúročení a umořování 70 proc. rozpočtěného sta
vebatho nákladu 1,185.000 zL, což odpovídá obnosu
829.000 zl. na dobu 75 let, vyšaduje ročně...
35.000 zl. Vydání dopravní asi 1500 zl. za 1 ki
lom., tedy za 26 kilom, - 39.000 zl
tudiž celkový vydaj .. 74.000 zl. takže
by se oproti celkovému příjmu per —.54.000 zl.
jevil roční schodek . 20.000 zl. který by
v první dobé země hraditi musila. Rentabilita,
jak vypočítávají ji interesenti, vykazuje cifry od
výpostů železničního odboru zemského výboru
značné se lišící. Dle dát interesenty vyšetřených
obnáiel by příjem za dopravu zboží . 71.100 zl.,

při čemž oeal vzat o ku dopravě zboží z nynějšího nádraží do nfčstaHradce Králové, které
jest od nynějšího nádraží 3 km. vzdáleno a která
dle úřeuního výkasu stanice Hradec Králové v
roce 1894 69 433 tůn obnášela, Za dopravu osob
a rychlozboži počítají interesenti na příjem 12.000
zl, takže by celkový příjem dle výpočtů intere
sentů obnášel ročně ©.. . 83.100 zl., takže by
se po odečtení zemským výborem vyšetřeného
vydání per 74000 al. jevil přebytek '.
9.000 zl. V těchto dvou tak velice se různících
výpočtech leží asi správná cifra výnosu uprostřed
a podle této kalkaluce možno počítati na roční
příjem okolo 68.000 zl., takže by po
odečtení celkových vydajů per 74.000
al. jevise schodek asi . . 6.000 zl, které
by království České v první době braditi musilo.
Co se významu a důležitosti dráhy této týče, tu
byla prospěšnost a důležitost dráhy této zásadně
uznána tím, že sném království Českého v Joňském
zasedání zemskému výboru uložil, o dráze této
šetření konati. O významu města Hradce Králové

„netfeba se šířit. Pernostní pouto, které přes 120
let zdárný vývoj tohoto města dusilo a nemožným
činilo, jest zrušením hradeb rozraženo, takže s
určitostí lze očekávati, že Hradec Králové co při
rozený střed českého severovýchodu v době nej
bližší dospěje k netušenému vývoji a rozkvětu.
V městě a nejbližším okolí Hradce Králové na
lézá se množství velkých průmyslových závodů
tak zejména: 3 velké továrny na stroje, 4 továr
ny na piana, harmonia a hudebaí nástroje, 3
velké parní mlýny, 6 kruhových cihelen, 1 pivo

-©

var, 2 velké masné exportní závody, 32továrny
pa mýdlo a avítivo, množství menších závodů,
nepočitajíc. V Hradci Králové nalézají se velké
poočžní ústavy, jako: záložna, spořitelna, záložní
úvěrní ústav a fliálka rak.-uherskébanky. V Hradci
Králové odbývají se daleko známé trby oa doby
tek, obilí a zeleninu. Tak činil ročaí obrat na
trhu obilním a zelinářském v roce 1894 1,086.620
zl. Zde nalézají se dále četné školy a ústavy vzdě
lávací a konečně jest Hradec Králové i sídlem
mnoha úřadů a sídlem značné vojenské posádky.
Následkem těchto příznivých poměrů tíhne již
nyní obyvatelstvo krajů vůkolních obchodním
svýmruchem ku Hradci. V městě Holicích nalézáse 6
obuvnických továren exportujících výrobky své do
Vídně, Uher a Orientu a zaméstnávajících mnoho
set dělníků. Vystavěním dráhy Hradec Králové
Holice bude možno výhodně zužitkovati odlehlé
a nesnadno přístupné bvozdy panství Hradecké
bo a Chvojenského, rozkládající se na ploše
18.375 jiter, z nichž ročně se vyváží na 50.000
pevných metrů dříví. Uvedené důvody svědčící
jasné o důležitosti a prospěšnosti dráby Hradec
Králové-Holice doplňuje platně i ta okolaost, že
projektovaná tato dráha protínati má středem ú
zemí v rozsahu asi 50 čtverečních kilometrů čili
10 čtverečních mil prostírající se mezi Hradcem
Králové, Chocaf a Pardubicemi, kteréžto území
vador četným poblíž vedoucím drábám snadného
komunikačního spojení naprosto postrádá, poně
vač od dráhy Pardubicko-Liberecké odděleno jest
Labem a od dráhy Choceň-Meziměstí příkrým
návrším porostlým hlubokými lesy. Délka tratě
této obnáší 259 km. a náklad stavební dle před
běžného rozpočtu obnáší 1,185.000 z. Na intere
senty vypadajících 30 proc. obnáší summu ...
325.200 zl. Na tento obnos bylo dosud upsáno:
Od okresního zastupitelstva v Holicích . 30.000 zl.
od jeho Exc. pana markbraběte
Pallaviciniho . « 60.000 zl.
od města Hradce Králové . 100.000 zl.

celkem zajištěno ©- 1900.00 zl.
Schází tedy dosud ocupsaných 135.000. zl.,
které projektanti v době nejkratší zaopatřiti slibu
jí, a ohlašují ve své petici, že již dalších 95.000
skoro zajištěno jest. Schází tudíž do potřebných
315.000 zl. pouze zbytek 40.000 zl, Revise tratě
této odbývána byla v prosinci r. 1894, a trat
schválena byla dekretem ministeria obchodu ze
dne 32. května 1895 čís. 13.734. V uvážení všech
těchto okolností a důvodů, které jasně nasvědčují
tomu, že projektovaná drába z Hradce Králové
do Holic jsk pro rozkvět obou jmenovaných

žehnaného kreje mocnou se stane vzpružinou,
navrhuje komise pro práce veřejné. Slavný sně
me račíž sé usnésti: Zemskému výboru se
ukládá, aby vzhledem k uznané národohospo
dářsté důležitosti a užitečnosti projektu místní
dráby Hradce Králové-Holice sdružstvem v dalším
jednání pokračoval a v nejbližším zasedání sněmu
zprávu, jakož i pokud možno vhodné návrhy v
příčiněpodporování učinil. Sném zprávu tu schválil
a na resoluci poslancem drem Malinským navr
žené se usnesl

(Zasláno.)

O zoocedůstojnémuPánu

Janáci Bilkovi.panu JgnácíBilkoví.
konustornímu redovi, biskupekémuvikáři a notáři,

osobnémuděbenu, faráři © Bartofovicch atd.

k Jeho vyznamenání, an Jej sám Nejjasnější Pa
novníh sa mnohé sásluhy slatým sáslušným kříšem
s korunou odměnsti ráčil, vyslovuje Politscké drušstvo
tiskové pod ochranou sv. Jana Nepomuckéhoupřímné
a uctivé d'ahopřání.

Ráčíte býti, Vysocedůstojný Pane, proním do
brodincem našeho „Adalbertina“, ma kteréš Jste
slošil první hotových 1000 sl. a tak položil sáklad
nákladu na dům, po němě právem toužíme | Kéž
by Bůh vzbudil hrjně obětovných následníků Vaší
Vysoké Důstojnosti, pak nechť popřejehojného sdrací
a šehná veškeré práci, abyste so se sasloušeného
vysnamenání dlouho těšili mohl.

Politickédrušstvo tiskovépod ochranousv. Jana
Nepomuckéhov Hradci Král., 20. února 1896.

Dr. Alois Frýdek,
přednuda.

Dr. František Šulc,
jednatel.

Mistři r. 1886.
sejdeme se letos po 10letech?Kam míníte?

Táže se ten ze Sobotky.

(Zasláno.)

Politické družstvo tiskové
- pod ochranou sv. Jana Nep.v Hradoi Králové

bademíti

výborovou schůzi
v úterý, dne 25. února t. r.

ve 2 hod. odp., jak ustanoveno v minolé schůzi,
ý Velkém nánohvoe

Dr. Al. Frýdek, Dr. Fr. Šulo,
předseda. jednatel.-—=

WB“Právě vyšel spisek : "PW

o „Rizní hol“O m- ©
Jak dřel rolníky

oyřiště vážný
u Hradce Králové.

Popis soudního líčení před porotou kralohradeckou
ve dnech 15.—18. února 1896.

Vydal Č. Kučera v Hradci Kr. Nákladem vlastním.
Tisk biak. knihtiskárny.Cena5kr.

Dostatilze

% Příležitostné dárky!——Y—0
M

Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné
duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše

Wřěcko obecenstro upozorniti na svůj vě

© umělecký závod |
M pro výrobu

j jemně řezaných křížů
M k postavení a zavěšení v různých slozích, "k

svých vlastních původ. vzorů
léod nejjednoduš-"6 pro kostely,
MSšího do nejhbo- fary, koly 8
MOnatšího prove- domácnosti.

dení

Sochy ze dřeva
bohatě polychromo

) vané, sochy z tvrdé
mramorové hmoty,

We jež lse bez uškození
k vodou umýti, jemně

MW:řezaná klekátka a

Fotogrsfie
(a výkresy křížů

zišlo j
k nahlédnutí.

ň Cenníky 8%
"9 jiné do oboru toho M,

spadajícípráceřez- zdarma a
v bářeké. : jfranko. | Šk

Ano Ceny velmí mírné -<

já | zvláštníceny. :+
Ů

W Stálý výběr hotových křížů.

F ©Raimund Jul Kozel, ©
Msochař ařezbářv Hradol Králové, č.d 70. 4
WM s

| Obsluba solidní. 66
a rychli.
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PANYUREREK
uměřecko-průmyslový

závod řezbářský,
pro kostelní práce odborně zřízený-0

v Litomysli,
odporučuje se veled. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům ku zbatovení ve
škerého kostelního nábytku jako: oltářů,
kezatelen, křtitelen, zpovědnic, soch a )
jež dle vlastních pláná neb udaných

provádí v ném slobu přesně a se všípřetou. — ty v příčině vyměření
míst , jeou-lí nutné, konám zdarma.

V závodě provedeny během po
sledních 4 roků mimo jiné větší řezbář
ské práce, následující chvalně uznané

e kostelní: Oltář av. Aloisla v dé
ském kostele v Litomyšli, bla ní

oltář ve farním kostele ve Střenici, ol
táře sv. Jana Nep. a P. Marie Lourdské
vwMorašicích, hlavní oltář re Sv. Kate
řině u Poličky, hlavní oltář v Horním
Ujezdé, 2 oháře vo fl. kostele ve Ště
pánově u Skuče, kazatelna ve fl. ko
stele v Perálci u Richmburku, levice
v kostele v Pusté Kamenci, zpovědnice
v děkanském kostelev Litomyšli,hlavní
oltář v zostele „na télkus vw Lito
myšli.

Odporučujeme co nojvřeloji
P. T. veledůstejnému duchorenstvu,sl patrunátním
a obecním úřadům, veškerým spolkům s dobro
dincům hojně zásobený

[ výrobní závod )«
(aejstaršl r tozte obora v Čechách zal. r. 1840.)

všech kostelních paramentů, prsporů, kostelního
'prádla jakoži veškerého boboslužebnéhokovového
náčiní atd, vše přesně dle církevních předpisů,
s látek vkusných a trvanlivých, v cenach pokud
mojno nejlevnějších a svědomitě provedeno rmy:

Ignác V,Neškudlaa synv Jablonném nad Orlic:
v Čechách.

Důkazem solidadsti a oprávného n
veteot. askásekjsou přečetná vřelé usnání a odpo
ručení =veškerýchCech, Moravy aSlegska a vy
spamenání ne semské jub. vetavě v Prase a četných
výstavách krajinských.

Cenníky, vzerky | rozpočtyzašlonse
me pošádání franco.

POKOJ
Ww-jestk pronajmutí "JNod16.t.m.
se zvláštním vohodem ve středu
města, s nábytkemneb bez nábytku,
pro svobodnéhopána neb 2studujicí.

T.Mezeříč1893.Stříb.medaile,Litomyšl1894.XI.medaile.

OUPOVYSTE"00TVRFLIOG*OFTUPOMFIEIET097PCIE

Četné odpornlení.

AXKXIDOOOOOOOOOOOOCX

Umělecký 

závod
Bližší sdělí redakce t. I. pro——| malbu

na sklé
Madame

řeanvá-Makomiká P |D, KARDÁBožena Kořmaoová-hakovaká PD,ODAADA,
po išletém pobytav Paříži Brno.

Specialní závod
pro malbu okem

chrámových.
Sedmkrát prvmími
cenami vyznam.

vyučuje jazyku francouzskému
se zvláštnímzřetelemnapravý Irancouzský

zvuk = Přijímá začátečníky
pokročilé. Pokročilézdokonalujeve správné kon
versaci. Francouzské kmity, jskoži nejno
vějšíČasopisy modní I literární jsousrále Vzerojkyk na
k disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cerole blednutí franko.

v porděií a v pátek od 5—7 hod. ve

pro přijímásev doměcís. 382 na- Ceny mírné,proti Borromeu v I. patře.

. OOOOOOCOCXXXXICXIOCX

Podíly zní na 900 sl. (400 koram r. m); závodní kapitál obnáší dle ná
vrán stanov 200.000 sl. (400.000 koran r. m.) který se všsk zvýší na 400000 sl.
(800.000 korun r. m.)

Protože už jenom malá čásť kapitálu na závod potřebného se nedostává, ,
připomínáme oněm, kteří uznávajíce dnes výnosnost nejlepšího a trvalého průmyslu, 8
sůčastniti se chtějí, aby si s upisováním pospíšili, jelikož doba už krátká jest.

| „Upisovánítrvá do konce února t. r. u „Českého úvěrníbo ústavu v Praze“,
„Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové “ „Spořitelny amiřické“, „Spořitelny
král. svob. města Josefova“, „Občanské záložny v Nechenicích“, „Okresní rolnické
záložny v Hradci Králové“, „Občanské záložny v Kaklenách“, „Občanské záložny
vJesenici“ a „Občanskézáložny v Třebechovielehp. Orebem“ -©

Dr. Marek, Karel Kapp, Jos. Loučný, $
t 8. místopředseda. majitel realit © majitel realit v Žíbeka

t. č. předseda. t. 4. místopředseda.

ni
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DoČeské Skaliceacholi!
76 av“

Umělé zub
celé chrupy neb jednotlivé, buď spatrovou
deskou neb bez ní, podle nejnovějšího ame
rického způsobu vyrábím s koním velkeré
práce v obor ten spadající přesně a solidač
ruče za nejlepší obaloužení, při nejlevnějších
cenách. — Poroučeje 6€ do vzácnépřírně ct.

obecenstva,
enameném se v hloboké úctě oddaný

JAR
zubní technik v ČeskéSkalici.

v Hradci! Králové.-i
V. VACEK '

„ vPamělníko nGolnmoen(
o dporuduja

velké zásoby svýchškolek
zejména ovocných pláňat,
zákrsků jabloní, hraší, třeš
ní, sliv, vysokých jabloní a

10 ba. pozemku
mírných.oltuře. Četná vyzn.v

vid. duchovenstvu!
K nastávající dohě jarní odporučuje odborné alužby

k malbě kostelů
KAREL BOROVEC,

maliř v Třebeohbovicioh.
Dlouholetá prakse v oboru maleb kostelních. Ce
sty a uákresy v pádu zadání práce se neúčtejí

Z Jp9eoooohocoseoooooně

pvíce kostelní
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů= zal žen t. Rog ©

Moo00o000000socecococjiř
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Listy pařížské.
„—m. VPaříži, 18. února. (Pár. dop.)

Vévoda Orleanský, v zájmu dynastie, jinak
úoty bodném. radí přátelům svým, aby se připra
vili; povzbuzuje jich, aby bez bázoě postavili se
na stráž, „neboť nesmíme se dát překvapit uda
lostmi, nasvědčuje všecko, še rok 1896. bude
bohat na vážné případy.“ Potom vypočítává prino
důvody, na nichž mínění jeho spočívá: jest to

předem administrativní i foanění korrapce, kteráubí sem; jest to abnormální situace, když radi
kální ministerstvo udržováno jsouc nejsžrovnější
vlastně minoritou, svými odvážnými kroky, rozdává
rány klackom v podobě obsílek soudních a vyše
třování a tak Seno otupělou massa opportnnistů
ns ometišté socialistické; jest to rozhazování pe
něs; smatek, jaký vládne v administraci, konečně
jest to nejistota s podesírání, které ničí nadšení
armády: potřebí jedaati, končí syn Francie, já
jsem připraven; k nejmenšímu znamení přikvapím
a ať rok 18J6. aplyne buďto pokojně nebo bouř
livě, chei podniknouti dlouhé cesty!!
. Pouze mládím prótendenta můžemo si vy
světliti, že vida tak blízko nebezpečí velké, každým
spůsobem v následcích pro věc, kterou zastupuje,
dalekosáhlé, s nepopíratelnou bravárou z té mely
se chosevyprostit a jde se podívat, jak se vládne
aneb jak zkvétají daleké země.

Patrně jest prine přesvědčen, že ta chvíle,kdy volati jej budou přívrženci jeho, není tak
blízka a že i pro ty nejdůložitější udalosti vnitřní
bude míti dosti pokdy.

Ostatně nobéře so sde ten manifest vážně.
Někteří naivní žuroalisté domnívaliBe, že

VilémI. inermomocí chce si získati přátelství
Fraocie. Soudili tak s toho, že mínil navštíviti

hosta Francie, ruského careviče ve Villefranche,
tof že by byl prrní krok, sa nímž by náaledova“
i drahý, příchod olsaře na výstava v Paříži —
g 1900. Poukasovalo se také k tomu, že podpo
foval kroky Francie a Ruska proti Japonsku a
v Cařihradě a še dne 18. ledna o jubilejní slav
nosti zřízení německého císařství ničím neurazil.
Francii, ale jenom pěl hymny mírou. — To vše
neznamená, že by Německo chtělo vrhnouti se do
náruče Francie, ale spíše, že chce poškodit rusko
francouzské přátelství a samo státi 0e spojencem
Raska! Ostatně do r. 1909. ještě bodně vody

Pozoruhodné jest pojednáníOctava Mirbean
v „Revue des deux Mondes“,kterýmrozhodně
vyslovuje se proti světové výstavě r. 1900. Popírá,
še by s ní vyplynuly nějaké výhody. Venkov jest
roahodaě proti výstavě « Paříž sama ukazuje pro
ni málo nadšení. Pracujícím massám nepřináší
výstava užitka, ale špokalantům a jednotlivcům.
V ohledu mravním spíše škodí. Lidé nepřicházejí
se poučit, ale bavit. Pořádají se zábavy málo
ušlechtilé, jimiž maří se Čas a utrácejí peníze.

Výstara světová prospěla by více cizině než Francii.fstava z roka 1889 měla úspěch ne proto, že by
byla pončnoa, ale že byla místem zábav a roskob
nické prostopádaosti. Doufá, že parlament, který
dopustil se již tolika chyb, nyní bude moudřejší a
nespáchá chybu novou povolením žádané sumy
100 millionů na výstavu. — Zdá se však, že
přání toto se nesplní, ale fe sněmovna spíše dá
svolení k pořádání světové výstavy r. 1900.

„Sociologie eatholigue“ přináší důkladné po
jednání o rozvratu rodinného šžirota ve Francii.
Výklady své opírá o jasnou mlavu číslio vzatých
« úředních zpráv statistických. Pamětihodno jest,
že byl to žid Nagaet, který, přimlouval se ve
sněmovně za konsolidaci rodinného života povo
lením ne'en rozvodu ale rozloučení manlelství.
Vizme výsledky! Kdežto v periodě od r. 1876—
1880. počet rozvodů činil 8261, bylo r. 1885. roz
loučení 4640 a rozvodů 3686. A r. 1891. rozvodů
2059 a rozloučení 7745; v departementu seiaském
obnáší počet rozloučených manželství celých 20
proe. Počet ditek nemanželských ze G183 r. 1831.
vzrostl r. 1893. na 76562 CČ.alicetato tím větší
má váha, povážíme-li, že od r. 1831 —1803 klesl

očet porodů vůbec o více než 50.000. Za pět
et od r. 1886—1800 zklesl počet odatků ze 233208

Ba 269832 tedy o 13870 méně. Francie klesá tak
pa nejnižší stupeň mezi národy evropskými. Tak
blásají číslice. —

Co týden dal.
, Změna v místodržitelství českém je prove

dena. Nedělní „W. Ztg.“ problašuje totiž přijetí
žádostí br. Thuoa sa propuštěnou a jmenování hr.
Karla Coudenhova, zemského presidenta ve Slaz
ska jeho nástupcem, nikoli tedy jen epráreem mí
stodržiteletví, jak se napřel ohlašovalo. V pon
dělí slofil nový místodržitel do rakou olsařových
avon slažební přísahu.

Říšská rada byla sase zabájena v sobota rve
znamení volební opravy, ješ so nepotkala sice na
ládné straněs velkým souhlasem, ani však 80
značným odporem. Opravu tuto tvoří dva návrhy
zákonů. Oprava ponecbávajíc dosavadní sbory vo
Hěské i počet poslanců na říéské radé (353), ztí
diti chce novou pátou kurii, kteráž by vulila 72
poslance, tak še celkovýpočet poslanců v říšské

|

Příloha k OBNOVĚ:« č. 40.

radě obnášel by pak 425. Právo volební v dosa
vadních kariích (velkostatkářské, městské, obvod
nich komor a obcí venkovských) vykovávalo by
te jako dosud na základě nyní platných ustano
vení zákonných. Jen v karii venkovských obcí
došlo by ku změnám, ježto zavádí ae ta fakulta
tivní přímé volební právo (místo dosavadních vo
leb skrze volitele), pokud o tomto spůsobu vo
lení usnese se ten který sněm zemský.

První z podaných zákonův mění a doplňuje
základní zákon o zastapitelstvu říšském ustánove
n m, že zřizuje se nová všeobecná třída voličská,
kleráž zvolí do říšské rady 72 poslance a to
s království českého 18, z dalmatského 2, z ha
ličského 15, z aroikníšeotví dolnorakoaského 9,
z arciknižectví horuorakouského 3, « knížectví
solnohradského |, s knižeotví dtýrského 1, koru
tanského 1, krajinského 1, bukovinského2, s nar
krabství moravského, z vévodství slezského
z hrabství tyrolského 3, s Vorariberku 1, s letrie
1, z Gorice a Gradisky 1, « Terstu 1. Poslanci
volí se ve voličské třídě obcí venkovských, dále
ve výhradně ze soudních okresů utvořených vo
lebnlch okresích vševbecné voličské třídy bespro
středně k volbě oprávněnými. V zemích však, ve
kterých jest zamskými zákony bezprostřední vo
lení zemských poslanců ve voličské třídě obcí
venkovských ustanoveno, volí se také članové sně
movay poslanecké ve voličské třídě obcí venkov
ských, jakož ve veškerých volebních okresich vše
obecué voličské třídy bezprostředně k volbě opráv
něnýeh. Drahý = podaných návrhů mění a dopl
ňuje řád volení do říšské rady. Dle návrhu toho
volební okresy provšeobecnou třídu volióskou za
ujímají v semich, kda toliko jeden poslanec se
volí, celou tuto zemi, v ostatních zemích pozů
stávají z mlet volební třídy městské aneb z ně
kvlika soudních okresů. Voliti oprávněn jest ve
všeobecné třídě voličů každý svéprávný státní ob
čan mažského pohlaví, který 24. rok věku dovr
šil, z volebního práva vyloučen není a před vy
psáním volby aspoň šest měsíců ve volebním
okresu bydlí. Volební právo vykonává se při této
voličské třídě v obci, kde kdo bydlí, ty osoby
pak, ješ bydlí na atatkoróm území k obecnímu
svazku nepřivtěleném, volí v té obci, s kterouž
ono území jednu osadu tvoří. Osoby, jsoucí ve
služebném závazku a žijící v domácnosti zaměst
navatele nemají volebního práva ve všeobecné
třídě voličské. Mimo to vyloučení jsou s voleb
ního práva všickní, kteří i dle dosavadalho práva
« příčin trestních a jiných volebního práva p“
zbyli aneb vůbec nenabyli.

V parlamentárních kruzích se prvalýchá,že
v tomto szasodání říšské rady budou vyřízeny
pouze rozpočet a volební oprava. Potom bude prý
fíšská rada rozpuštěna. Uherské vyrovnání bylo
by tedy provedeno aš s novým parlamentem.

Dopisy.
Z Kostelce m. Ori. O činnosti zdejší katolické

jednoty přijde do veřejnosti málo kdy jaká zpráva.Ač jednota sotva dva roky svého věku čítá, přecese
může honositi tím, že již má přes 200 členů, mezi
nimiž jsou 2 čestní, 3 zakládající mimo více dobro
dinců. Knihovna čítá 400 svazků, časopisů odebírá se
15, Jednota podporuje chudé a nemocné i nečleny,
kde toho jest potřeba. Praporový fond obnáší 160 zl.
Přednášky měsíční se odbývají pravidelně a jsou na
vštěvovány velkou většinou členů i uvedených hostů.
— Dne 2%. prosince m. r. uspořádala jednota vánoční
stromek pro dítky členů, kterých bylo 250 poděleno
školními potřebami, ovocem a cukrovinkami. — Dne
20. ledna t. r. odbývala se tuneční zábava, která též
skvěle dopadla. — V neděli 9. února přednášel Ant.
Kaška, zdejší děkan o náboženské lhostejnosti, kte
rážto řeč byla s častou pochvalou přijata. Velice by
nám bylo milé, kdyby ve vůkolních farnostech se
zřizovaly katolické jednoty, s kterými bychom ee
mohli stýkati a tak život a smýšlení v pravdě kře

Hee utvrzovati, k čemuž přispěj heslo: „ZdařBůh'“
Z Polné. Dne. 6. t. m. doprovodili občané po

lenští k poslednímu odpečinku svého milého ředitele
pinara. Již dávno nebyla Polná svědkem takové

upřímné piety, jako tentokráte, kdy rodičové, děti ano
i vnukové se loučili se svým učitelem a vychovatelem.

Ta alza stékající s očí nesčetnému davu váženýchobčanů, | mužského | ženského hlaví kolem
hrobu shromážděných, byla věnována duševnímu otci;
vždyť odešel od nás kmet ctihodný, vážený a zaslou
žilý, jenž ze školní světnice vyvedl do světa skoro
celou Polnou. itel Ignác Špinar pracoval na roli
školská 80 let vůbec a 45 v Polné, kdež ředitelem
jmenován byl v roce 49. přihlavní škole, která již r.
1818 v Polné založena byla. Roku 1881 byl na
odpočinek. Činnosť jeho byla záslažná a iny bo

hata, hledíme-li již jen k němu jakopaedagogavi. 0školu v Polné získal si zásluh velikých. Jinak'w ži
votě společenském a občanském každé užitečné práce
a podniku se súčastňoval a podporoval, vsahuje +tu

ou, tu vlastní pomocí. Do poslední chvíle před
krátkou nemocí prodléval na chóru děkanského
chrámu účinkuje platně při hudbě varhan a nástrojův
a zastávaje funkci jednatele při jednotě svatojosefské.
Srdce zlaté, povahapoctivá a šlechetná: se všemi žil
v míru, nikoho nenáviděl, jak vhodněcharakterisoval
bo vdp. děk. Šimek v pohřební řeči řka: „Byl řádný
katolík, svědomitý učitel a poctivý občan. Pohřbu

Htomen byl, veda kondukt vdp. biskupský vikářKnob, městská rada s panem měštanostou ilem,
mnozí jiní zástupci úřadů samosprávných a země
anských, veškeré žactvo s učitelstvem místním a dů

[ešitájší spolky; obsvláště však sešlo se mnoho p. t,

učitelů z okolí, aby poslední pozdrav dali Nestorovi
ve svém povolání.

Z Bartošovice. Celá obec naše, jakož i okolí
a rozsáhlý vikariat kralický jest u veliké radosti pro
vysoké vyznamenání, jakéhož se právě dostalo našemu
místnímů panu faráři a děkanu a vikáři. Pro veliké
zásluhy, jakýchž si neúmorný náš správce duchovní
zjednal o církev a vlasť, poctěn byl vdp. Ignác Bílek
od Jeho Veličenstva „zlatým záslužným křížem s ko
ranou“. Všichni svému oslavenci zatím takto blaho
přejeme, a „mnohá léta“ z upřímného srdce žádáme.

Ze Stěpánie. nát se do lůna av.efrkve kat.) V HořeníchŠtěpánicích dne 2. února 1806
na Jilemnicku učinil slavné vyznání víry av. kat.
František Kynčl, svobodný tkadlec z Dol. Štěpánie
č. 86 evang. augsb. vyzn., s příkladnou pobožností
před velkými alušbami Božími a přítomnosti mnohých
osadníků, z nichž mnozí slzeli radostnědojmuti jsouce
tak vznešeným a svatým úkonem. Konvertitu vyučoval
dp. Frant. Douda, místní farář, ve sv. katolickém
náboženství po dobu delší; tento byl učení velmi
dbalý a přicházel každodenně večer po úmozné práci
své na křest. cvičení nelekaje se ani té delší horské
cesty sněhem zaváté. Po důkladné přípravě konvertity
bylo v slavnostní den vyznání sv. víry přiměřenéká
zání, kteréž všecky osadníky, zvláště konvertitu tak
zaujalo, že s pravým, přesvědčujícím srdcem a pohnu
tou, zbožnou myslí celé sv. vyznání učinil pokorně a
zřetelně. V tomto dosti krátkém čase na osadě Ště

panické navrátilise třiosadníci evang. augsb. vyznánío církve av. katolické.
Z Hiletína. Nedávno měl list jeden od nás dopis,

ve kterém podán přehled činnosti zdejších spolků. Přehled
ten nebyl úplný. Podávámeproto dnes všesco veřejnost
je pozoruhodné. Doba kol novchoroke je dobou valných
hromad spolkových a po té nísleduje obdedí plesové. k
budeme týrati čtenářstvo výčtem všech valných hromad ani
všech plesů. Vpikneme jen věcí hlavní. ejší Občanská
beseda po některých pokusech minulých roků ubodila ko

nečné na pravou cestu. Od nového ední totiž skorokaždá druhá týdenní schůze skutečným osvěžením pro členy
a hosty. Hudbe smyčcového guintetta (posledně sesfiená
i flétou) střídá se s přednáškami literárními, cestopisnými,

vůbec poučný mi recitacemi básní a prací beletristických.Tak jsme si lu představovali hned od začátku a vyslo
vujeme upřímné přání, aby horlivost nynější neochabla, třeba
snad časem nebylo pro účinkující povzbuzujícího uznání.
Danesjeví se obojí: | uznání i ochota. Obvyklý Sylvestr a
besední plesovšem ani letos nescházel. Sbor divadelních
ochotníkův «Erbene podal o vánocích drama vážného slohu,
eExulanty« tak zdařile, že nemáme jiného přání, než a
jak starší tek i noví jeho členové v té pílí a borlivosti,
s jakou nyní pracují, také vytrvali. Podotýkáme, že některá
místa kusu byla vynechána a máme za povinnoaf pochválki
takt spolkového představenstva, kterým při podobných pří
ležitostech hledí podati dramatická díla v úpravé, která ne
uráží nikoho v citech nad jiné oprávněných. Družstvo pro

tavení Erbenova pomníku spěje k evému cíli. Co nejdříve
ude vyjednáváno s umělci o dodání návrhův, načež přikročí

ee hu stavbě samé. Také na rodný domek Erbenův zasazena
bude při té příležitosti pamětní dessa. Doufáme, že slavný

s Krakonoš, který v té věci kdysi družstvoslibem svýmohledně té věci potěšil, nyní také slib svůj splní. Chvály
hodna je ochota p. řed. Dokoupila z Hořické školy sochař
sko-kamenické, s kterou se uvolil potřebnou sna
leckou dílo to podporovati. Přicházíme ke dvěma spolkům,

Jest to Jednota Cyrillská a Jednota pro rozšíření chrámu
Péně. První byla ve svém oboru také letos velmi piloa.a
chce rozšířiti činnosť svoji znovuzřízením sanikajícího sboťu
Iiterátského. Ochota p. říd. učitele J. Bidla v té věci jest
vzorna. Sl. ředitelstvo Sv.-Janského dědictví dalo námi za
velmi mírnou cenu 10 kancionálů; členové pro sbor jsdu
přihlášení a počátkem postu bobdá začneme, Čyriliská Jed
nota však nerzdalovala se ani činnosti mimokostelní. Učin
kovala ochotně a zdařile při národní slavnosti Erbemově,
při jeh> akademii jakož i při obligátním Sylvestru. Že tu
a tam ozve se hlas, aby vedle ní zřízen byl nějský světský
zpěvácký spolek, toť není nie divného. Myslíme, že při dobré
vůl. bylo by snadno obojímu takovému spolku obstáti, jako
bylo dosud snadno dosáhnouti účinkovéní naší Jednoty také
mimo kostel. Ostatně snad by nebylo nemožno, aby při
besedě zřízen byl odbor zpěvácký, který by ve zpěvu cvičil
a jím bavil také ty kruhy, které posud Jednoty se poněkud
vzdalují. Jednota pro rozšíření chrámu Páně pokračuje sta
tečně ku svému cíli. Má dnes hotovosti přes 7000 zl. a
upsáno kol 4000 zl. Ohlejně stavby samé, bohužel nutno
vyčkati ukončení úředních kroků, které se ovšem rychlostí
blesku nevyznamenávají. Že ty průtahy jsou záminkou pro
různá pojezření a plané poplachy, toť se rozumí. Ale hlavní
věc je, že dobrodinců neubývá, naopak, vyskytují se i tam,
kde by +e toho člověk nejméně nadál. Také při této příle
žitosti nutno s díky vzpomenouti p. řed. Dokoupila z Hořic,
který nejen radou, ele i vydatnou pomocívelikých zásluh
o znovuzřízení kostela našeho již si dobyl. Tvoří se u nás
ještě jeden spolek. Začal tanečkem, pěkným, provedeným
tanečkem v s le velmi hezky dekorovaném. Kdo jiný by na
takové s»zahájení« připadl, nežli dámy, a to většinou dámy
v plném jaře věku. Jaký to bude spolek? +»Minsrva7«
»Emancipace?« Ano! Ale emancipace v nejlepším smyslu:
vymanění, vyprosténí dítek českých z náručí macechy, která
jim chce jazyk předělávati. Bude to „Dámský odbor Ustřední
Matice Školské v Miletíně“. Sláva našim dívkám, čest paním
a ršem, kdo tu myšlenku podporují! Ples, který myblence
16razil cestu, zajistil jí hoed slušný obnos, za který s mslým
doplatkem odbor bez namáhání uloví první „Diplom“
10) zlatový. Je. de dila — a zajisté se podaří! O jiných
lesech a vzdoroplesech psáti nebudu. V oborech veřejných

jiného druhu nejsme také nečinni. Ale o tom si ponecháme
zprávu ns podruhé. Snad bude potom leccos určitějšího
známo jak o projektované dráze, tak otelegrafu, orozdělení
O«resu A pod. Ano, nejsme mrtvi, žijeme a chcéme žíti.

Literární novinky.
John Milton: Sikj nabyty. Z anagiičioy

rozměrem originalu přeložil A. Zvičínský, (Sborníkusvě
tové poosie,vydávaného Českou Akademií, číslo 42.) Pro
čtenáře naše vůbec a hradecké zvláště zajímavá novinka
objevila se na trhu literarním tento týden. „Ráj ztracaný“
v překladu Jungmannově znám jest každému vzdělanci. Paa
Zv. podává nám druhou slavnou báseň Miltonovu, která je

pendantem eposu prvního. Hlavní předmět veliké básně této,„Ráje opět nabytého,« tvoří pakuleníJežíšovo, Co v Bibli
krátce jest podáno, to poeticky zde rozredens a epicky
dživeno, Český překled úplně souhlasís formou originalu,
jakož | vykořisdujé nejmovější vymoženosti umění transla
torského. „sejímavějším pro ty, kdož neznají hořejšího
pseudonytaw, $E pkolnost,že původcem toho je zdejší učitel
p- J. DaXid, inerýjeví se nám tu výborným znalcem an

s“ a Bozeanožujetak potěšitelně a čestně hradeckou líabec. Dovídáme se, že týžchystá do tisku překlad
alavnéh3 vědeckého spisu anglického. Doporučujemekniha
jmenovaňou svému čtonářetvu co nejlépe,



vo
o

vůj k svému!
Sukna modníi hladká ku všem úče

lům a ve všech jakostech, v báječném
výběru.

Podšívky všehodrahůvlastní mani-|
pulace ve velkém i malém.

Koberce salonní, běhouny a koča $+
rové, pak veškeré potřebné látky ku Ex
zařízení pokojů, jakož i záclony po- FZ
kryvky atd. (a

Linoleum (korkovékoberce) pravé
a imitované a voskovaná plátna.

Vše za ceny nejnižší nab.zí

V. J, Špalek dříveJ, Krušvic
o v Hradci Králové.

JB“ Nejstarší závod toho druhu. "MĚ

a
Malířský umělecký atelier

Sudoika Šejeblého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Ilhadci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským z farním úřadůmi veledůstojnému ducho
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

maleb hostelních,
opravy freskových a olejových maleb taktéž i novýcho
vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýž však
při zadání práce se neúčtuje.

O00000000000000000

Slušný oltář
Se prodá.

Adresu sdělí z ochoty administrace t. I.

Loni %5lelélrvání našeho obchodu
s vonkovými výrobky! :

Račtež si povšimnoutilErvní česká
továrna na voskové zboží a hělidlo,
závod importo ání vosku, výroba umě
lých roštin pro ouly a jiných zvláštností firmy

J. VLADYKÁ a SYN
V Liteměřícch nad Lalem (bllže semináře)
doporučuje veledůstojnému| duchovenstvu
váženými přípisy veledůst. pánů za nejlepší
uznané a nejvhoinější oltářní svwicesv.
Boniface (déle jsk 30 roků zavedené)
v růžovém obalu (specialita) zhotovené
z pravého vybraného českého vos
ku vwčelního 1 kg. za zl. 3:60, dále pravé
voskové svíce v žlut/m obalu z nejlepšího
uherského a chorvátského vosku sčelního
1 kg. za zl. 220. Mimo to zavedli jsme ku
všeobecnému přání veledůst. svých pp. od
běratelů:nejlepší voskové svice v
modrém obalu smíšené s kapaným voskem
1 kg. za zl 2-—, 80, 1960 a 140 dle pří
sady vosku včelního, dále swice oereBi
nové v šedozeleném obalu v baličkách po
kg. (v menších druzích zejmena na
obětnik sc bojící) 1 kg. za zl. 1-10všech
rozměrů. Tyto svíce hod: se zvláště k ve
dlejšímu osvětlování, jako dekorece
cest křížových neb pro pztřebu funerální,
naprostonečadí ani nekapajl,což do
kázeti můžeme nesčetnými pochvalnými
přípisy.

Dále dovolujeme si doporučiti: sloup
ky voskové věcch tvarůa velikostí,bílé,
žluté neb barevné 1 kg. za zl. 1.40, obrá
šlené, nedostiženého dosud provedení 1 kg.
za zl. 2:80,rozavěocovače svíci neka
pajtol, v závitkáéch po 2, 3 a 4 děkagr. 1
kg. za zl. 1-40 (velmi adporučitelné). Zasý
lání jen franko až na místo v celém
rakousko-uherském mocnářství, buď na dčet

celoroční neb za hotové při erážce 6proc.Bedny se neúčtují, tudíž žádné výlohy a
nejvěrší úspora při odebírce.

I nejmenší objednávka vyřídí
se franko a svědomitě. Nejlepšídlou
holeté renomé firmy J. Vladyka a syn jest
zárukou nejreclnějšího obsloužení. —
síce veledůstojné duchovenstvo za ctěné ob
jednávky, znamenárme se s dokonalou úctou

J. Vladyka a sym + Litoměřicích.

Kapaný vosk přerezmeme za nejvybší
ceny. Cenníky jakož i vzorky zdarma a
franko. Za nejspolehlivější zaslání se
ručí.

vLitoměřicíchcomojlépedoporučení.

Odveledůstejnéhobiskupsk.ordinariatu

a

Osmprvmíchvyzmamemání,zmíichžstříbrnácemastátníadvačestnédiplomy.

"1895. zpracovali Jamoma vlasí, velkýc
kjle vosku mejl.draků.

Učně
s řádné rodiny, který echopnosti ku kresfení má
a dovedným litografem státi se chce, přijme za
výhodných podmínek akad. litograf

TE. HEMSKÝ,
litografický uměl. ústav v Hradci Králové,

Jedimý toho druhu v místě.

bab baobabubark buba Kacb

Dílna bednářská
Kateřiny Matuškové

w Hradol Králové,
v domě p Petříčka Č. 111

doporučuje se ke zhotovování všeho druhu

bodnářského zboží s bílými obručemi,
Jakost dobrá, ceny levné.

PYTTEFETYTT

©vw

Brodě

borovičku

jenodfirmy:

pro pány ma obleky
v barvě šedé ne b drapové

Metr zl. 3-—
Na úplný oblek $ m,

2. 9—.
Vzorek této látky, jskož
bohatý výběr moderních

druhů na obleky,
svrchníky, zimníky amen
číkory jen zerujené ja
kosti a v mírných cenách
se na požádání k nehléd

nutí franko zašlou,

První český zazýl zárod

Ed. Doskočila
.
v Chocni.

Žádejtevždyavšude

IVOVICIa

naMoravěM.NESŇALvUhor.sl

2BOHUhbě
©V

. T. duchovenstvu doporučujese
závodzlatnickýa stříbrnický

Václava Šolce 9
přisežného soudního znalce a odhadoe

v Hradci Králové
ke shotovování veškerýchkostelních nádad, svláště
slacení v ohni, sa které 20 let ručí. Též hojné
sásobený sklad veškerých šperků slalých a stří
drných, dále hodinek I. jakosti, které sa velmí

levné ceny se zárukou se prodávají.

m pm dělnika(katolíka)na kostelní. místo. Kdo voborutomje spolehlivý,
nechťse přihlásí. "W

= =B O
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———————————
Jan Horák,

vlastní výroba suken
v Rychnorě n. Kněžnou

| | nabízína dobu podzimní a zimní

(| Dravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
zvláště z krahů vid. dachoveustva jsou milým
pro mne důkazem, ře jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe inenší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
'cenníkyna požádáníIranko.

Zásilky na dobírku, |
vid. duchovenštoudle přání bes dotírky
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největět.
Četná doporučení z kruhů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.
J

Též na splíky a bez zvýšení cem.madame
tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jisté

zamezí

CBINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně
Cena lahve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

a ko na dobírku, neb lépe proti pošt. pouká zce 3 al.
Sklady v lepších materialních obchodech a holičských

zá vodech.

We-BYT"0
o jednom větším

neb o 2 menších pokojích
s kuchyní, v některým z novějších domů hledá

bezdětný úředník.
Nabídky e udáním ceny přijímá z ochoty admi

pistrace t, I

——

Í JOSEFA KIESLIGHA

zařízovéní a obnovování oltářů, kazatelen st. d
VELKÝ SKLAD

nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms
a .

do oboru toho spadajích výrobků.

M Největší výběr ráemeů všech druhů na obra
ry, fotografie a t. d.

Práce. verměs důkladná v cenách mirnýth.

Vima
uherská, rakouská 1mělnická

jakož i

medicinální vína
má na skladě a prodávávbe v nejlevnějších

Josef Eátelr,
dodavatel vín táž do vojesské nemocnice

vHradci Králo vé.



Číslo 50.

„Zda-šiletošní. sněmovna! zasedání
"©přispělokvyjnoněnísituace?

Brzy po nentěšeném zasedání sněmu králov
ství českého, 8 jehož y a vymoženostmi
právě mladočeské listy jseu nejméné spokojemy,
oznamováno všemu národu, že se bude v sobotu,
dne 23. února konati v I'raze členská schůze
klabu národní strany svobodomyslné, na jejíž
program byl položen rozhovor: „Zda-li letošní sně
movnÍ zasedání přispělo k vyjasněnísituace ?"

„Panečka, teď néco posěvého uslyšíme,“ my
aliksi zajistéše všichni, kdose oběhveřejných
„sáležitostí u n“s zajímají. Proto také kde kdo
hledal v neděli v „Národních Listech“ zprávy o
sobůzi té. Aršak v těch kde mic, tu nic! „Národní
Listy,“ ně drebdy všdycky ihned za tepla pilně
„seznamenávaly správy o každém kroku klabu uá
rodní strany svobodomyslné, tentokráte o schůsí

S Bí nemají s veřejností. nio nového co adělovat.
Teprve v pondělí „ aby se neřeklo, o

"ochůzi kadru mladočeského ledabylou zpráva, která
svou jalovostí nejlépe n:nější politickoa sitnaci
© Čechách vyjastuje.

Víte, kteří znamenití politikové ve schůzi té,
"ješ měla býti pro calý národ pouč.ním o stáva
"jicích poměrech, hovořili?
: lt to pámové:dr Prokup Podlpský
Jakub Čeharí Ignáce Hořica, dr. Záhoř, redaktor
Anýž a dr. Václav Škarda, samí pražští poiitičtí
kadeti. Maně se dere na jazyk otázka: „kde byli
a kde zůstali sloapové a přední pilítové mlado

české strany? Kde bylo zastoupení bodrého ven
„kova? Kde bylo obvyklénadšení ?“

Jmenovaní pánové, jejichž politický rozbled
„většinou dále nesábá nežli co v „Národních Li
stech“ naleznou, chtěli hovořiti o tom, co má ná

FEUILLETON. ©
Tvrdéhlavy.

Obrázek = masopnstního života na venkově. NapsalVladimír Hornov.
(Dokoašení.)

»Pozdrav Pán Bůb, sousedi! Už se mně
stýskalo po práci, a tak jsem zas u vás zarazil,
jestli by bylo potřeba někde něco udělata.« —

: »[ bude, bude, no tak jen se possďte a něco
nového nám povězteze světal« zvol soused Hrnčíř
přišepoje facírovi stolici. —

Ale — ale —l« začal facír zapaluje ai
dýmku — snic, nic tak debrého ve světě k sly

„šení. Bývávaly lepší časy. Ani už ta láska oprav
dovská mezi lidmi, dobře že my staří facíři vy
mítáme, dočekali bychom se pěkných časůl« —

»Tak, tak brechu, to není přece tsk zlél=
namítal s dobráckým úsměvem dědeček Hoňkovic
a pokyvoval šedivou hlavou.

»Je — neoí! Poslechněte! V letě facfroval
jsem na Perdubicku. Přijdu do jedné vesnice a

„zarazím na návsi. U výstavního statku asi v pro
střed návsí stál zástup lidí, strkali hlavy dohro
mady, lomili rukama a slyšet bylo i hlasité pře
sdívky. »Ten necita, k vůli mamonu zabil své
dítěl« — Facírská nátura nedala mi dělat, šel

preje blíž a ptém se jedné sousedky, co se bojeh— -=
*[ můj zlatý človíčku« povídá mi ne to,

„uHrajíc fártochem uslzené oči — stohle je celé
kronika! Doktor právě přijel a města, sby odvezli
tedyhle Červenkovic Mařenku do Prahy — do
blázince! Kdybyste ji byl znsl — inu děvče dobré
jako hodina a do práce ta deset! Nic se sebe

Jstetek, jsko žádná jiná v celé vesnici. Aseznámili
se z protějšího statku s Václavem — hodným
hochem, jakého nyní aby hledal s lucernou! Už
byly námluvy — steří se nemohli dohodnout
o tři stojky a bylo po všem! Holka se mohla

-uplakst — ale páličáci — paličácí| Ne á ne po

L“

rod činit, jak má svou politiku zařídit a pánové
aj chtělitaké vykládat, jak si hraběBadení a
vláda vůči českému národa povede — —

Ovšem při stycích Seharfa a pana Ho
řice s rosbodujícími politickými a vládními kruby
je jim to velice „anedno!“

rozhodně chválit, že podobné rozhovory u děbánku
stíhá nejkrutějším posměchem, že je odmítá jako
Jalové povídání o červené karkulce. Sobotní roz
hovor ve echůzi klábu strany svobodomyslné a
přítomné situaci také ničím jiným nebyl a žádný
že řečníků při ní nepovrňesl se nad úroveň pla
ného řečnění, by více ani nejdobromyslnější

mladočeští zel poslouchati a připoúštěti ne

měli. Pánové ti ovšem podali, co mdhliÉ umělia když do seBůze nikdo vážnější nápřišel, tedy
ovšem měli „sólo.“ A právě toto „sólo“ fakovýchto
politických veličin nejlépe nynější ickou si
tuaci vyjasňaje. :
. A máíně za vhodné pronésti několik váž
Řých slov.

Při nejblahovolnějším stenovisku vůči straně
svobodomyslné pelse více mlčky přihlížeti k tomu,
eo její předáci na účet národa provádějí.

Nejprve sluší odmítnouti, že stanovisko, ješ
dnes vláda oproti nim zanjímá, má se pokládati

| za stanovisko její oproti celému českému národu.
Český národ ve své převážné většině má

dnes oproti vládě zoela jiné stanovisko, nežli jaké
mají mladočeští poslanci, kteří oproti vládě vlastně

| Al Sídhého dlanoviskanemejí,majíce imo
hitou pouze stanovisko vůči lidu, jejš
svými uznaně nesmyslnými névrhy, dětinskými iu
terpelacemi nebo jalovými řečmi hledí avésti
k tomu, aby se mu líbili. Jim o nic jiného nejde,
nešli o maodáty! Kdyby se o získání prospěchů

pro český lid a pro vlast skutečně starali, tedyy provozovali politiku a přestali by mluviti
s oken snémoven ven.

Jejich politická činnost byla by nejzřejmější,

kdyby „Národní Listy“ nejgříhášelypiaobty jejich
pod imunitou proneževých řeší. Bylo by to holé
mie, ač jest to nic i tehdy, když „Národní Listy“
řeči ty otiskují a tak spolnpůsobí vo svádění a
namloavání lidu, že se v jeho zájmu něco děje,
když se jesom jalově a planě mlaví.

Jaký to býval rámus po Čechách a Mora:ž,
když své doby z papírových peněz zmizely české
Bápisy! Staročeši proto křížování a Mladočeši json
již šestý rok na říšské radě a horlivě berou di
ety v téch penězích bez českých nápisů dále, jako
by byla všecko v tom nejlepším pořádku. Ani
pouhá „tři česká slovíčka“ na pětku ná
rodu za ten čas nevymohlil 

Dnešní politická situace v Čechách jest dávno
úplně jasnoa, nejlepšího ozáření pak dostalo se
jí při volbáchdo zomského výboru království če
ského, jež mobou býti českému lidu nejdůklad
nějším poučením a nebude to dlouho trvati, že
český lid skutečně zvolá: „Roadělili sobě roucho
mé a o můj oděv metali los“ — —-. Neboť volby
ty byly bespříkladnaým u nás suonem za vysoce
placenými úřady, volby ty byly průkazem, že se
Bejpřednější mladočeští výtečníci žádného zisku
nelekají, byť mělii národní zájey k vůli němu—
opustiti.

Ano, při posledních volbách do zemského
výboru se stalo, že se tři bez odporu nejvýteč
nější čeští řečníci na Flšské radě odhodlali příště
více do říšské radynejíti; když budou zvoleni do
zemskéhovýboru,čehož potřeba nebyla.

" Pánové dr. Herold, Adámek a dr. Ed. Gtégr
volili raději v Praze pohodlně a klidně za 3000 zl.
ročního platu úředovati, nežli ve Vídni státi na
stráži českých zájmů.

Máme to za roshodnou a Ccitelncu škodu,
když tací zkušení i obávaní poslanci budou mu
eet ne dat na říšské radě nahraditi silami, jež se
jim zdaleka nevyrovnají. To zejmena při dru. He
roldovi a Adámkovi nepokládáme za skutek vla.

——.
volit — ani jeden, sni druhý! Tři stojky jim byly

ilejší, než štěstí jejich dětí! — A teď to má
enka, teď si ty tři stojky může dát za ráme

ček, — teď si je může dát pod hlavu, až ho
v noci bude svědomí píchst — a tamhle Václa
vovu latíkovi ve svědomí také asi dobře nebudel
A bodejť by bylo! To sby Kunětický kámen se
haul, kdyš Pán Bůh takble začne trestat.«

Ve světníci bylo za vypravování fecírova
ticho, že by bylo slyšet špendlík na zem upadnout.
Sousedé tu a tam šťouchli se loktem a podívali
se Úkosem na Mervarta a Skřivánka, kteří seděli
s hlavou schýlenou, bez dechu skoro nasloucha
jíce slovům facírovým. Facír vypravoval ještě dále,
co a jak ve světě, — ale všichni poslouchali ho
již roztržitě. První zdvihl se Skřivánek, zaplatil
baze slova hospodskému a samifil ke svému statku.
Za ním zdvihl se Mervart, podíval se pokradmu
va Josffka, který seděl blízko dveří — zdálo se,
že chtěl k němu zamífiti — ale zastavil se, na
razil čepici na hlavu a rychle vyšel ven. Několi
krát na cestě k domovu se zastavil. Večer byl
jasný, zemé pokryta bílou sněhovou pokrývkou
a na nebi třáslo se hvězd k nesečtení.

Po návsi rozlehl se zvoneček ku klekání.
Mervart smekl čepici a pojednou v očích se mu
zamtilo.

»Bože, Bože, musilo se tohle stát? Nemob'
já jsem říci: Eh, měj si ji, měj si ji «—1 Jářku,
pemobl jsem tohle říci? Mohl! Ale teď — teď —,
když to ví celá obec, každý kluk — teď měl bych
povolit, měl bych jít ještě prosit, žebrat
u tobo —l«

Starosta Mervart zastavil se u rybníka s za
brozil rukou proti Skřivánkovíc statku.

»Slyšíš, Skřivánku, toho se nedočkáš — ne
dočkáš, aby se řeklo, že starosta Mervart nechtěl
a pak ještě rád šel do prosale

Mervartovi salsy v oku vyschly a kolem srdce
Usazoval se mu zase led. Tvrdá hlava se v ném
probudila.

Obrátil se rychlými kroky ku svému statku.
Beze slova vstoupil do světnice a odbodil bero
nici ná postel.

sTak — tak Jene, po čtrnáct dní skoro po
řád v hospodě! — a Aničks — můj Bože, můj
Bože, co si s tou holkou počnu7«

»Co máš s Aničkou'« přistoupil polekané
starosta Mervert ku ženě.

s=No — ty nic nevidíš! Polívej se jen, jak
vypadá — sousta do úst nevezme — tváře má
už jako sedm drahých let a ty, ty zspíjíš
straku v hospodě! Až se zblázní ona, nebo já,
nebo obě najednou, pak si budeš moc říci: Mer
vart si postavil hlavu! — Poslouchej Jene, tohle
je už proti přikázaním božím — pro mizernou
strsku takhle, takhle se zapomenout nad vlastní
krvíle —

"Pro rány Boží, tak už prosím tě, mlč!.
Starosta Mervart přistou,il ku dceři a po

zdvihl jí hlavu.
eAničko — Aničko, poslouchej dítě, měj

ještě aspoň na cbvilku rozum! Poslouchej, kdyby
chtěl ten palíčák Skřivánek celý statek — slyšíš,
celý statek — dám mu ho — dám, jen ty — ty!«
a starosta Mervart se rozplakal juko dítě. Kolem
srdce mu pukal led — láska zvítězila.

V tom otevřely se dveře u světnice a v ních
objevil se starý Skřivánek.

sJářku sousede, ani statek, ani strakul«
vAle jen Aničkuls

který s otcem vstoupil do světnice.
eJosífku !« vzkřikla Anička a oči jí zazářilv,

jako ty hvězdičky, jež se třásly venku na nebi.
»Počkat — počkat, děti l« roztáhl ruce starý

Skřivánek mezi Josffka a Aničku. — »Nejdříve
my musíme promluvit! Mytaří! Tak co sousídku,
bude z tobo našeho mraděšk déšť ?«

Starosta Mervart objšl Skřivánka.
sEj, Františku, ty's přece jenom lepší —

lepší, než —la .
»Na.2— no, sousídku, mluvme si upřímné,

já bycH"byl-eotva přišel, kdyby ten facír —!.
-Co stálo se s facírem ?« vpadla do řeči

matka Moprářtová.
vlífa tale? Starý facíť, co nám tak časem vy

pomůžk..v, hospodářských správkách, přišel dnes
dohá vypravoval, jek tamhle u Pardub'“,

r +



kn to nelzeochvalovatijakoóinobětavých

Klademeto v úvrabu ko.Rotuše ty ledadočesk neboť i sa to,že m
jen s sápasiště pro věc národaí ve Vídni
odvolá a oni seo satím dali s arepy pro svaté
zájmy národa odvrátiti byrokratickým úřadováním

na Petikostelním plácku v Prase | Kdyby strasa
mladočeská byla ve svém jádru a ve své většině
dnes stranou skutečně politicky zralou a politické
eprávy národních zájmů opravdu schopnou, tož
by se doesozývalaproteato čintí předníchřeč
níků českých,proč že opouštějí říšskou rada, po

celých ch nejpřísnější bouře nevole.
Český lid mělza to, že po šestileté nej

proděí opoejci,že po řadě skutečnětrapnýchpockých skomšek stane se ku př. p. dr.Herold
ministrem a on se náš nejpřednější řečník, státník

„a politik obětavé spokojí třebas jen — iutendant
stvím v Národním divadle.

My čekali, že p. dr. Herold bade co nejdříve
pejplatněji spolopůsobiti při řízení osudu národa
-našeho, že jméno jeho bude do mramoru dějin
českých zapsáno a on zatím odhodlal se roshodo
vati, která fraška se na pražské divadelní jeviště
připouští a která nepřipouští.

Zde negnadno satyra nepeati a p. dr. Herold
by ai zasloužil, aby ne mu povědělo a to ze strany
mladočeské, že se nesluší city národa a lidu do
největší krajnosti rosbouřiti a rozechvěti a pak
utéci se do intendantaké divadelní lóže a kukát
kom pásti se na baletních představeních a rozho

devati, pokudje lze připustiti a pokud jsou upří
jšené. Takovoutokariéru český lid od velebeného
svébo nejpřednějšího Herolda věru že nečekal —

Pan dr. Herold při nastupovánísvého úřadu
jako intendaat Národního divadla neobvykle hluč
DÝým a okázalým spůsvbem věnoval | oěkolik
stovek ma vypsání Ceny ua DOvouveselobru z mo
derního života českého. A tu by mu patřilo, aby
učkterý obratný literát právějeho a jeho politi
sováuí a veřejné půso pracoval ve veselohru,
jiš by ai p. dr. Herold pak sám zaplatil.

Aco p. Adámek? Ten patreé asi cítí, že
politika mladočeská nepůjde dlouho za dosavád
ního pěkného počasí v před a proto sí vzal v zem
ském výboru dovolenou do příštích říšských voleb,
v nichž mladočeši mohou dostat kapitální výprask.
Podle daué siěace bude se moci pak zemského
výborství vzdát apebo nevzdat a tu v každém

pů dě zůstane bezkým. Jeho jednání nezdá seýd ©dosti upřímuým. Své doby malovaly ho „Šípy“
jako krysu, která z tonoucího staročeského kc
rábu v čas utíká — —

Vrcholem pak komiky, vlastně smutnobry při
volbě zemského výboru jest volba dr. Ed. Grégra,
její si zvolili — sedláci, venkovské obce. Ti naší
agrárníci jsou skutečně knbíci !Oni jsou vždycky „vý
borně“ osvých zájmoch a přátelích informováni. Nyní
všichni volají po ochranných clech na cizí mouka
a cizí obilí a jestli pakse pozeptali a přesvěd
čili, kdo dodává mouka (a jaká ta mouka je) do
zemských ústavů, jež jako člen zemského výboru

spravuje Jejich jinik fÚdelnía fešácký zástupoe p.dr. Ed. Grégr?? Odporučujeme pánům, aby se o
tom informovali, je to také ostatně jejích povim
ností vůči voličům — —

Až se dovědí, kdo je hlavním dodavatelem
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co tam Frantík Holancůr sloužil u dragounů,
zbláznila se nějaká Mařenka, že tatíci nemohli se
dohodnouti o třistojky — a tek mé píchlo u srdce:
Kdyby tohle mělo se státi pro tu straku, jářku
Skřivánku, do smrti, do smrti nejdelší by's neměl
pokojel A proto jsem si povídal s písmem sv.:
»Jdi k bratru svému a smiř se s nímle — Sebral
jsem Josífka a tak jsme zdele

»Bůh vám to zapletl — a tomu facírovi
takél« vzdychla si matka Mervartovic. — »Vědyť
jsem už chodila za tou naší holčicí celá strápená
s v některých chvílích myslila jsem si, Pán Bůh
mi to odpusť, že by roi lépe bylo i s Aničkou
tam u sv. Ducha. Hlava se mi točila a v zádu
kříž jsko přeražený, tak že jsem nž poslala pro
starou babku Vávrovic, jestli snad se mne ne
chytej' oubyté —! Ale teď zas, jako když ta celá
nemoc se mne spadnel«

Což teprv měli říkat Anička s Jos(fkem, když
matka takovouhle zpívala?

Sterosta Mervart zadíval se na ně, jak se
děli u okna a zamrknul očims na Skřivánka.

»Františku, byli jsme to paličáci ?«
»Bylile — usmál se Skřivánek, zapaluje si

dýmku asodhodil zhasínající sirku do kouta.
o

Za tři neděle na to zazvonila po cestě ku
městu D,... celá řada saní. Na saních nevěsti
ných kočíroval facír, kytku za kloboukem, opratě
natažené, blavu vzhůru, tělo vypjaté jako panna.

»Hej, nevěsto Aničko, takble jezdíval jsem

s knížetem ponem ! Slyšíte, Aničko? — A dness vémi!l Fi! FiI—(—i—1le pískl starý facír,až se

čeji zezvonily.
»Jářku nevěstinko, tenkrát bývaly časyt

Tenknijt ještě starý facír boch jako kytka, jsko
obrázek — sle dnes, dnes — no také veselo, také
veselo, poněvadž zas jednou láska na světě zví
těstla!Fi—i—[—[le...
a

ese sepláčemvolati: sobé
s-o můj odév metali |

Vádyť dále „vo slušbách v
i

kaprál ode dne“, vlastenecky
dr. Eog:| zvolen řiditolem hypoteční

banky (1200 zlatých ročně) a tak bychom moblí
psát kroniky o "vzorné nmezištnosti a mezí
štné pracovitosti mladočeských politiků, kteří
pro samou „vlasteneckou obětavost“ dokonce i

ochotně se vzdávají, zavedený národ
na nakloněné ploše neblabkých poměrů
opouštějíece, čímž jest doešní politická situace
u nás snad dostatečně vyjasnéna a m7 doufáme,

če ae ndbray pochopí aše dobřeucítí, co seto děje— — : ,
Myvíce zatím coříci nemámelitajíce při

tom, že jemetoto pověděti byli naceni.

o e

Lužický list.
Ž. — Že národové sloranští jsou více prod

choati duchem náboženským, že mají skatečné,
pevývratné přesvědčení o náboženství, než
národy jivé, které holdují více zásadám racionaji
stickým, jest uznanou pravdou. Nár-d náš.v jádrasvémjest nez a zbožný,ač66onějpo
koušejí mnozí svůdcové, aby jej odvedli od cesty
pravé, to jest také obecně známo. Z nejsbožoěj
ších kmenův slovanských bude bez kato
lická větev národa lužického. Všichni ažna velmi
nepatrné výjimky vykonávají řádné své povinnosti
náboženské, zvláště co se týče návštěvy mše av.
vnedělia vosváteklsv. zpovědia přijímánív časo
velkonočním,Rovněži ve všední den je hojný po
čet lidí v kostele, aby se tam poděkoval za do
brodiní, které Tvůrce každému adilí. Skoro kaž

dou neděli a svátek přiooní více věřelch kestolu Páně, a též v týdne jest pozorovati za ji
stých příležitostí bojné zpovidajících se, kterýsto

den otevřeny, takže každého okamžiku možno tam

vykonati soukromou„Roožnost; v lavicích jsoustále modlitby, kterých ovšem nikdo nevesm
rovněš jeme viděli za svého pobyta v Latici
jiné véci, které tam někdo zapomněl, pa př. deňt
níky, šátky, a bylo nám řečeno, že není dosud
případu, aby se z kostela něco ztratilo, i kdyby
byl v nocí otevřen.

Abychom dokázali příkladem pravda slov
svých, uvádíme největší katolickou osadu srbskou
Khróscice, která čítá neúplných 4000 duší. Ke
oprávě Boží však roku minulého přistoupilo cel=
kom 13.430 osadníků ve farním chrámu Páně,
kroně tobo v zámecké kapli a vkostele Ba
conském, kterážto osada dříve náležela k famosti
khróscické a pro churavost nynějšího administra
tora spravována jest duchovními s Kbróacic, při
stouplo ke stolu Páně 1029, tedy celkem přes
15.000, takže každý věřící s dotčené farnosti byl
průměrně aspoň 3krát u av. zpovědi a av. přijí
mání, mnozí však byli dokonce 4kráte; zajisté
příklad to velwí povzbuzující zvláště pro naše
věřící « , S pichž přemnozí ostýchají se
vykozati tuto povinaostkaždého katolického kře
sfana aspoň jednou v roce, totiž v čase veliko
nočním.

I vjiné příčině jsou nám našibratří pří.

kladem vzorným, kterak přehom vykonávalí svoje
pozlonosi náboženské. nás namnoze lidé sojí oznámiti nemocnému. jek a ním stojí, aby se
dal znopatřiti; obávají se, aby se nemocný nepo
lekal, se by snad stav jeho te zhoršil Obyčejně
se lidé mylné domnívají, kdo se dá zaopatřiti, že
zcela bezpečně zemře, a také dávají svoje názory
v této věcí Lepokrytě na jevo říkajíce: Tak zle
to s ním stojí, to bych byl nemyslil, že byse již
musil dát zaopatřiti, vědyť mu bylo ještě dobře —
tak a podobně rozumují, vidí-li, že jde kněs „po
alubovati“, jak se v některých krajích významně
praví. Lid má za to, že nemocnému smrt
přinese, což ovšem jest mýlka snamenitá; má-li
někdo zemříti, zemře jistě, kněz nemá té moci,
aby mu život žil, ovšem ale že se obyčejeů
nemocnému ulehčí, protcže ee strachem
budoucnosti vetříc, protože jej tíží svědomí, jako
by měl na erdci těžký kámen,který je uněhosv.

spovědí aňat, a proto jost o ne nemocný spokojenější a nebojí se již posledního
okamžiku, protože svoje povinaosti vykonal tádné,
avědomitě, arasil-ji Boha, emítil 00 a ním zase 8
sa své poklesky čisil pokání.

Není zajisté nic fak jistébo jako smrt, kdežto
hodina smrti jest nejista, proto jest pošetilo,bojí-li
6e někdo upozorniti nemocnéhu, aby se s Bohem

smířil,a tak . příbazní na nontěžké opomenutí, že v čás chura sezpravili©
jeho amatném starě. Jiomocnéma nelze se diviti,

iir
ŘEobĚbojíši3zsĚi jiĚ

Lažičany velmi příznivy — ml

opatřva a seemířes s Bohem, ovjcm že sluší učivýjimka,když „zemře náhle, raněn mrtvicí
nebo podobně, ale i tu obyčejně ješté kněz při
kvapí, aby podal nezocnému posledaí pomazání
a udělil mu apoštolské požehnání, protože vždy

přijedou kněze, takže lze ještě v čas přijíti
av Lužicí kačs jezdí zaopetřovati,jakose to děje
dosud ma Moravé, kde není příkladu, že by du
chovní šel pěšky do venkovských osad, protože

vědy přijedou id e povozom. Tak Koje Da oghých dosud a bývalo v celých
sa starších dob, liberaliemem věsk prosáklá naše
doba teusto dobrý svyk odhodila mezi staré hara
burdí, avěsk bylo by též nyní Da čase, aby se
zvyk tento obnovil, ne snad k vůli duchovnímu,
který se rád podrobí kašdé námase, aby zachrá
mil duši pro věčnost, nýbrá proto, že vlastně

;ň3

avětější svátosti jest ukryt.
Ve farní osadě kbróscické zemřelo minulého

roka 111 osob, mezi ními ovšem více dítek, avšak
zaopatřených bylo 177 osob. Z této ukázky vi
díme, jak katoličtí Srbové vážně myslí s věčnosti,
že se připravíkaždéhookamžikumaodchods to
boto ověta, poněvadě nevědí, ktorou hodinu je
Pán k Sobě povolá. —

Dane34. ledna zemřelv Haberteberke upfí
Srb amilovníkvlastí své lutické,farář W

v čas bylo man. udělenoposlední Pomazétía pev čas bylo mu u pomazání a po
Sehnání apoštolské. Týž účastnil se borlivé ruchu
národního, radoval se s probazení národa svého
mileného a pomáhal, kde mohl, bmotaě i mravně.
V osadě, ve které 30 let zdárně působil, založil
dětsxou ochranovna, o kterou až do smrti své
pečoval a kde též skonsl, jsa ve výslužbě a sta
raje se o výchovu dítek v ústavě tom jsoucích.

Brbětí kazatelé v Lužici katolické neměli do
poslední doby jednoteého, úplného a správného
překladu písma sv. Tohoto obtížného, avšak vele
záslažného díla podjal 60 -nebožtík Hórník s ka

novníkemLusčanskýmr. 1887, a šel |. svazek. Skoro 9 Jet trvalo, nešli p byl hotov.
Hórník však se dokončení tohoto díla nedočiral,
semřelť právě přede dvěma roky. To byl hlavní

úkol jeho života — a nyní dílo toto jest pne,vyšelť právě poslední sešit, takže katoličtí Srbové
mají nyní celé písmo sv. s příslaěnou předmlovou
i vysvětlivkami správnou řečí přeloženo, Celkem
vyšlo Ď oešitů nádherně upravených nákladem
družstva sv. Cyrila a Metoděje, které tím vyko
nalo pejšásložnější skutek pro domácí katolickou
literatora. Sleší připomenouti, že překlad jest
psán pravopisem analogickým, písmem latinským,
kterému každý Slovan snad.o porozumí. A poně
vadš prostředky družstva jsou mepatrny a výloky
veliky, pouze tisk posledního sešitu stál více neš
1200 hřiven, doporečujeme vfele svým čtenářům
sámoinějším, aby podporovali dílo to kogpí, pro

tože joe jé ohrasou každé koibovny. |krátkým časem konalo „volné sdru
žení katolických učitelů srbeké Lažice“ svoji
schůzi v Baconi, kde mimo jiné měl uč. Rěsak.
velmi poučacu předcášku, kterak ze srbským
učitelům vésti domácí lid k tomu, aby pracoval
úsilovně o záchraně vlastní národnosti a mateř
ského jazyka. Některé pokynyjebo byly ralmi
cenoé, svláště doporučoval řečaík, učitelé za
sévali aímě národní uvědomělosti již ve dkole,

tože pak dojmy ty potrvají v daši mládeže, i
když odejde ze školy, protože když mládež se
stydí za svou řeč, potom když dospěje, stydí sa
ješté vice, uje své krajany, zapomene

svoa nu a ojzí řeči se nenaučí — tomuto
slu sluší tedy odpomoci již ve škole, a to se po
daří, badou li pracovati učitelé společně a zdárně
bes rozdíla, lako způsobem, če bude možne
vyrvati lid srbský zábubi.

Cotýdendal.
-—- ový čestý mlslodržitol. Těšíeské“

: „HraběOd deskovo osvědéli nejako výtečný
nestranný úředník, jako bystroumý pozorovatel

velel : přívětivost v obcování,
v jednání a jakýsidemokratickýráza jiné

osobeí přednosti y mu ooobní sym na
všech stranách a svou řečnickou obratnosti snadno
dovedl impouovati. Pozorovali jsme, jak ve sněmu
Í mimosněmopatrněaobezřetněsí počínal,přece
ale neréba! mnohdy i proti tém důrazně vystoupiti,
kteří ve Slezsku trořívalitu pověstnos:



školos omoho upjstého centralistického . byrokra
tlamu, nebyl A mení prost předendků a jistého
Úzkostlivého pojímání v našich všočeských otáz
kách, avšak oleží dáti avědeotví:pravé, že anašil
ae rozrůzňovati stanovisko prinoipálnía faktické
okolnosti a poměry. N a nezavrhl zásadných
násorů i když postavil 00 na stanovisko daných
poměrů. Od vstospení na půda slezskon jevil pro
povšechné požadavky lidu našeho sympatie, rád
po česku si pohovořil a a živým zájmem sledoval
náš národní roch, jsk se jevil v našem písemaio
tyl. V otázkách hos ýchbez výminky, pokud
možná, vyhověl přáním odůvodněným.“
„© Watelioko-politická jednota pro království

české konala v neděli, dne 28. t. m. valnou schůzi,

pi níž nejzávažnější řeč pronesldr. Bedřich kníšechwarzenberg. k pojednalzejména o
maší státoprávní otázce a pravil mezi jiným: Od
dob fundamentálek nebylo u nás učiněno žádného
mocnějšího pokusuk donažení požadavku státo
právního, i bylotřeba nezbytně, aby se stalo v ná
rodě *našem svorné usnesení a vyznání víry
v ohledu státoprávním. Odpůrci naši vytýkali
nám, še se domáháme práva státního, ač sami
neznámeprý jebo definice a vskutku me sdálo,
že jest na rozdílv názorech státoprávních
mesi námi s Mladočechy.Proto je nutao, bychom

sestoupili a řekli si poctivé, v Čem se lišíme,
hom pak kladli větší váhu to, C8 Dás

í, než co nás roszlučuje. Všichni hové svor
srdcem masí cíliti a pracovati k tomu vzne

a nedejž Bůh, aby s0 snahy takové
. Čeho letos dosaženo bylo ve směru stá

est pouze počátek. My letos ještě
práva státního přesně nedefimo-'

Položili jsme jen základ k toru, abychom
státoprávní dospěli k společnému vodítku.

poslanci Í vní adresu. My.

prot adrese takové bychom nebyli, leč adresa.yla by vlastně již ukončením oelého díla státo
právního a my víme, že podání její měloby jenom
tehdy úspěch, když bychom se jž shodli o spo

nážoru v té myšlénce. ti adresu na
ůh bez takového dorosumění, byla by pouhá

Dnes dospěli jeme k přípravám sa
My s vou přikro- |

ce, še.s námi bude.

Volobel oprava másedle přání vládv uryeh
ve poslanecké sněmovny tak, abyse

projednávala v je sněmovně ještě před svátkyvelkonočními. Výbor volebaí opravu konal:
svouschůzi v sobotuazvolilvisa předsedu

Khuenberga. Nejzávažnější řeč pronesl poal.
Bedf. kn. Schwarzenberg, jenž dovosoval, že
Be sněmům vrátit právo volební do říšské rady

se má následkem toho upustit od přímých
do říšské rady, které jsou pramenem celé

slořádů v našem říšském zastoupení. To žá
svorně zástupcové českých velkostatků, neb

napravila křívda, jež byla oěiněna aato
li království a zemí zavedením dosavadních

přímých voleb. Tentu požadavek byl vždy neroz„částí českého státoprávního programu, a

čfsit
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V podrobnédebatě pak naznačí stanovisko svó a
dádati sa směny,které se jim vidí žádouclemi.

Sněmovna poslanecká pokračovala za posled
Blochdaů v jednání o rozpočta ministerstva vyu
čování. Ministr (Gautech prohlásil, že uznává
oprávočnost požadavku za sřísení České university
na Moravě, ale že dříve je třeba dopluiti a řádné
vypraviti českou universita v Prase.

Věelioos.
Kdo čteš, rosuméj. Abychom předešti

všem stížnostem pp.odběratelů, prosíme zdvořile
za včasné sdělení jakékoli změny adresy. Abychom
pak sami nemohli ai stěžovati, připomínáme slušně,
že se sluší časopis nejen odebírati a čísti, nýbrž
i — předpláceti.

Dik sa osvědčení. Jak jsme již odělíli,
zaslalo katolické dělnictvo České soustředěné v Po
litickém klubu katolického dělnictva v Praze z
veřejné spolkové schůze klubu dae 9. t. m. J. M.
ndp. biskupu Edvardu Janu Nep. Brynychovi
zvláštní projev oddanosti a lásky, na který ndp.
biskup odpověděl vlastnoručním listem tohoto
znění: „Slavnému Politického klubu ka
tolického dělnictva v Čechách! Za milý projev
důvěry a oddanosti učiněný ve veřejné spolkové
schůzí Vaší dne 9. února 1896 odbývané, vadá
vám dík nejerdečnější. Buďt4š, drazí přátelé, uji
štěni, že i mé srdce oddáno jest Vám upřímné
a vroucně. Deji Bůh,aby scahy Vaše ku povzne
sení ctibodného stavu dělnického směřující všu
de s úspěchem se potkávaly, k čsmuž milému
klubu Vašemu své požehnání udělují, — Útěchou

"napinilo srdce mé roshodnutí Vaše, že chcete s
křesťanskou statečností. čest mou proti útokům,
jež z jistých stran proti mně se činí, bájiti e uče
ní Kristovu mezi lidem dráhu raziti Zechovejž
Vás Bůh při techto předsevzetích a posiluj vůli
Vaši dobrou. Nejedná se tu o osobu mou, ale o
ubohý lid náš a vlasť naši drahou. Ještě nikdy

stal národ bezbožný a nemravný. Usilujete-li tedy
o to, aby národu a lidu dělnickému zachována
byla víre, ten jediné pravý základ mravnosti, ko
náte právě Vy dílo vlasteneckéa soudrábům svým
prokazujete dobrodiní neocenitelné. V boji tom,
jejž podnikáte proti zkíze, zachovejte však lásku
k osobém bloudícím, pamatujíce, že jen z nezna
losti pravého stavu věci a veliké ceny našeho

Sa adresu mladočeský poslanců
a oh

byl v pondělí z Vídně rozeslán následující veřejný
ruskaš: »Čeští poslanci co mejdůsklivějí se vysý
vají, by se do sítřejší schůzescela určitě dostavsli
a nejméně do čfvrika ve SNĚMOVNĚSelrvali, ješto
Je jisto, še buď stáva, mbonejdéle ve čtvrtek dojde
ku hlasování.» Co je moc, to je moc; když takhle
je třeba povzbuzovati čilé a čiperné, jaré a bujaré
poslance mladočeské ku konání povinnosti, tož už
se nedivíme, vtírá-li se leckomu domoěoka, že
politika staročeská na říšské radě byla spíše za
osmnáct, než mladočeská bez dvouza dvacet...

Kolik je „našinoů“ v h. VŽ

dra. 8. Sterna časopis „Júdische Cbronik“. Hned
y prvních číslech toboto ročníku podává plzeňský
rabín dr. Posnanski sttistická data o židech v
Čecbách, z nichž vyjímíme: Židé tvoří v Čechách
197 obcí s 18.904 rodinami a asi 94000 dušemi,
51 obcí má přes 100, tolikéž obcí přes 50 rodin,
ostatní obce jsou menší; nejstarší je obec praž
ská a techovská, ješ vznikla v 13. stol.; v 13.
stol. povstalo 7, v 14. stol. 4, v 15. stol. 15, v
16. stol. 20, v 17. stol. 19, v 18. stol. 36 obcí,
s nicht některé zase zanik'y. Na středních ško
lách bylo v Čechách 2.593 židů (11 proc. všech
žáků) a sice na německých gymnasiích 1.436 žá
ků, na českých 493 žáků, na něm. realkách 568
žáků, oa českých 96 židovských žáků. Měšťonské
školy německé navštěvovalo 2.018. žid. žáků,
české 577 dětí; obecní školy německé navštěvo

3.042 židovských dětí chodilo do soukromých
škol; své zástupce měli židé v 19 okresních škol
ních radách, jakož i v zernské školní radě.

„Pěkné zboži“. V denních listech vysky
tují se stále zprávy o hanebnostech, jež páchají
enašinci“ dodáváním nezkušených děvčat do ne
festných místností. Nelávno bvli přistiženi dva
„našinci“ z Ameriky, kteří si zajeli do Evropy
nakoupit „pěkné zboží“. V uherském městě Te
mešváru byli chyceni laké dva „našinci“, kteří
Jlákali mladá děvčata do východních zemí. V Pre
špurku byla lapena židovka. která chtěla tři děv
čata odvléci do Berlína. V Marm.-Sigetě byl za
tčen „našinec“, který vnucoval očkolika dívkám
závdavek, aby šly s ním do cisiny do „dobré
služby“. Katolický list „Magyar Allam“ dobře
praví k těmto oeřestem: „A maďarský národ byl
donucen, abv přijal židy za bratry“

Výdělek na sirkách. Společnost 'Dia
mond MatchCo.' vyrábějící sirky má za minulý
rok čistého výdělku 1,457.040 dolarů. Ze sumy
té patrno, že počet sirek vyrobených musel býti
ohromný. Ve schůzi odbýrané v Pulimanová budo
vě předseda společnosti v úvodní řeči promluvil:
„Třináct milionů osm set tisíc klad bylo po
řekách plaveno a v sirky proměněno v našich
dílnách, v nichž máme největší stroje sirkové na
světě. Patenty naše jsou tak cenné, jako naše dil
ny. Pronajmeme jevlá lé italské, německé a fran=
couzské. Poslední sem vyslala zvláštního inžený
ra, kterýo naších sirkérnách se co nejpochleb
něji vyjádřil. Veliký obchod začneme co neviděl
v Anglicko. Koupili jsme tam starou sirkárnu,
kterou vypravíme novými stroji a jinou dílnu
stavíme v Liverpoolu. Vývoz sirek zvětšil se ve
lice, a máme oprávněné naděje na rozsáhlý ob
chod s jižní Amerikou « Západní Indii. Pozor
nost vaši obracím k faktu, že jsme ocvydali šád
ných peněz za dříví.“ Společnost tato má v ob
chodu 2,000.000 dolarů.

Americké včelařítví. Včelařstvív Ame
rice vyvinulo se teprve v poledních 40 letech,
ačkoliv jednotlivé osoby se již drahný čas před
tím jím zabývaly. K jakému stupni toto odvětví
průmyslu dostoupilo, o tom dovede sobě jen málo
lidí učiniti náležitou představu a proto následují
cí číslice budou všeobecně zajímati: Počet vče
lefských spolků ve Bpojených státech páčí se na
110, počet včelařských listů 9, továren na úly a
včelařské nářadí 15. Roku 1869 nasbíraly včely
medu :4702,815 liber, toku 1889 63,894.186
liber. Včeleřstvím zabývá se okrouhle 300,600
osob, mezitím co cena médu a vosku za rok 1889
v 11. odhadu se páčí na 7,000,000 dolarů, praví
Frank Benton s ministerstva pro zemědělství ve
Washingtonu, še nynější roční vyroba medu a
vosku představuje cenu 2,900.000 dolarů.

Kyselé okurky.
vŘísní ho/«

(Zpleá : Nejeebo...
Ve městě 1na vómmicí
spévojí teď uličníci:

[iřísní ho/]

Natáhní a (řísně ho
dá-li se jen [llomého

na Morie :PRomíkot
Ve škole bdyš neposeda
vrtí sebou, pokoj nedá:

Řísné ho!

Mistrovi kluk vysunk' „drály“,
moudřevalí vášná Katy:

Řísně ho!

Vašek domů jíť se bojí,
otcova pěsť shoubu strojí —

Řísni ho!

Studentknytatíku, nu jaké strachy:
Řími ho!

Naatesthletatíksárá,
hál v svépěsti pádnousvírá:

Řísmsho!

Kučera do šidů bije,
a naňpokřikuje:6 hol

+ e
*“

Dražší cukry.
Prý kjisté skáse spějelidské pokolení . ..
Kde příčina? Kde pomoc? Těško k rosřešení.
Všakmoudrýfilosofsenašel,- spasenvěk.
„Teďve světěje mnohoveselí a sladu“
fak „našinec“ děl vášné, dlouhouhladé bradu

Zvěsti z východních Čech.
O posledni výborové schůsí politického

družstva tiskového pod ochranou sv. Jana Nep,
přineseme zprávu v čísle příštím.

„Obnova“ musi být zničena! Tak ho
ledbavé a honosivě hlásají Lrdopýškové pokro
kátští, kteří při tom chytají každého na potkání
a zejmena bodré venkovany hledí navnaditi málo
lákavým heslem: »Přistupte k nám za desítkul«
Minulou neděl, dne 23. t. m. konala sc zase
důvěrná pokroková schůze, jejíž průběh je nám
sice dobře známým, ale nestojí za to, abychom
se o něm blíže zmiňovali — tim jistě zavděčíme
se nejen svým čtenářům, saletaké tém stoupencům
pokrokového směru, kteří předešle tak pozdě a
zpoadile pídili se aslídili po tom, kolik sklepníků
jsme podplatili a kdo vlastně nám prozradil to
velké nic, 6 nímž se na pokrokové straně dělá
tolik tajnosti. Suma všeho je, že není sice sehnáno
ješté dost akcií, ale že přece do obchodního rej
stříku má býti zaneseno družstvo k vydávání no
vého pokrokového listu v Hradci. O dalším po
stupu bude se jednat: ješté ve schůzi, která so
má konati dne 8. března nebo pro nepředvídané
překážky později. Za redaktora nového listu vy
hlédnut jest p. J. Dubský, nyní redaktor »Hlasů
z vých. Úech«, jenž pry to rázem rozseká na
maděru. Jak umí p. Dubský nehorázně řezat pře
devším do »klerikálů«, otom přinesli jsme doklad
již v předposledním čísle v rubrice »Ze soudní
síně« a dalším dokladem jest jeho prohlášení,
jímž ve dnešním čísle našem odprošuje vp. A.
Máku pro urážku na cti — bude-li tady, ten to
teprve řízne! Ale my přes to vše nehoršíme se
na ty pány, kteří na nás tek hartusivé pouštějí
hroznou hrůzu, však mezi sebou si přiznávají, že
výsledek všech jejich schůzí a řečí je — velmi
malý. A proto, kdo má peníze nazbyt, ať se dá
řízně říznout pokrokovým heslem a přistoupí za
"desítku k tém, kteří by hned zničili »Obnovu« —
kdyby mohli...

Zprávy dióoesni. Ustanovení jsou:

Heřmané, p. P. Xav. Šléger, O. Praem., za
administratoradoVojislavic, p. Ant. Rejzek,
administrator Heřmanský, za administratora do
Čihošti, p. Jos. Bekera, keplan za admini
stratorav Hrochově Týnci. Uprázdněné
místo: Čihošť, fara patron. náboženskéma
tice,od 17. února 1896, Hrochův Týnec,
fara patron. ryt. Vladyky z Balthasar, od 1.
března 1896. Na odpočinek vstoupil p. Jos.
Pekárek, děkanv HrochHibvěTýnci.

Beseda v Hradci Kr. konala v sobotu dne
22. t. m. valnou hromadu za účastenství 3gčlenů,
Všech členů bylo počátkem letošního roku 202.
Při zahájení schůze adělilstarosta dr. Ulricb, že
beseda staflibse členděh sboru pro obchodní školu
v Hradci Kr. Nato byly sděleny výroční zprávy
jednatele, poliljíiníka, kontrolující komise a knihov
níka. Větší "debata rozpředla se pouze připolož
kách kni a plyfu. Jelikož" platila

dosudně terý nespotřebovala,bude na



plya $ za přečhovávání inveatáře. Při zprávě
knihovní mínil red. V. Kučera, žt by besede měla
býti literárním střediskem v Hradci a pečovati
o šíření dobrých literárních novinek, jak se to
děje v jiných městech; po debsté o tom proje
veno jednomyslně přání, aby nový výbor o tom
uvažoval. Při volbě zvolen za starostu opětně dr.
Ulrich, za pokladníka Th. Peřina do výboru pp.
Domečke, Hanuš, Hofman, dr. Klumpar, Loriš,
dr. Morávek, Pszourek, Richter, Ryba, Zdařil ; za
náhradníky pp. Ešner, dr. Kavalír, Ohm, dr.
Zimmer. Po podáno odkolik volných návrhů;
mimo jiné ba-rhl dr. Geduld:ger v sosblesu
$ podnětem, jejž dal red. Kučera, aby se v besedě
pořádaly pravidelné literární večírky. Jigéní besedy
vykazuje koncem r. 1895 následující položky:
Příjmy: Přenos hotovosti 2 r. 1894 35.88 zl,
na příspěvcích odvedeno 185860 zl, na zápisné
32-— zl., výnos z kulečníku 6475 zl, výnos
z karet 9408 zl., poplatky za propůjčení sálu a
náhrada plynu 2724 zl, nájem od hostinského
s činžovním grošem 824— zl., náhrada ze sálu,
vstupné 6795 zl, za prodané noviny 5o'52 zl.
Mimořádný příjem: a) výnos z přednášky p. K.
Vráze 5697 zl., b) úrok z hotovosti v roce ulo
žené 13-12 al, c) půjčka pokladaíka 3-31 zl.,
úhrn 3138-32zl Vydání: Plat sluhovi 288'— zl.,
účet novin a knihovny 279'83 zl., nájem ze spol
kových místností s činžovním grošem 1236— al.,
tiskopisy, porto, telegramy a j. 14'73 zl, vytá
pócí a čistění místností 10970 zl., poplatek aegui
velentní, pojistné a jidé dávky 1177 zl, účet
zábav 193'5o0 zl., drobné polfeby v domácnosti
2794 sl, rozličná vydání 8547 zl., kulečník
155'ga sl, za nové karty 180g sl, účet plynu
655-ga zl., passivní úrok a splátky na dlub 19.19 sl.,
oprava nábytku 3325 al., úbra 312832 zl. —
Rozvaha jmění: [. Cena ioventárního majetku dle
podrobného inventáře douem 3r. prosince 1895
99:'s9 zl. II. Nedoplstky členských příspěvkůdle
výkazu 10930 al IIL. Csma knihovny spolkové
100'— 2l. IV. Směnečný aluh zdejšího záložen.
úvér. ústavu 450.— «L Úhrnem120049 al. Jeví
se jmění dne 31. prosince 1895 75049 zl.

Polttický spolek pro okolí Hradce Krá
lové odbývá svou výroční valnou schůzi v neděli,
dne 1. břesna ©půl 10. hod. dopoledne v sále „na
střelaici.“ Naprogramu jsou: zprávy jednatelea po
kladníka; © posledním zasedání sněmu promluví
poslanec V. Fermánek, dále konal se budou volby
fuakcionářů, pak jsou volné návrhy a rozhovor
o nájmech národních.

Klub oh veloci v Hradci
jenž jak známo, pořádá tuto neděli

přednáškucestovatelepana Josefa Kořenského,
upozorůuje své pány členy, že na základě stanov
mejí právo volného vstupu k přednášce této da
parket.. Ostatní místa jsou za polvviční cenu k
disposici.

O domácí zábavěmasopustní v Rudol
finu vyčastování byli hojoě chovanci dárky, které
zaslaly následující dámy dobročianého komitétu:
pí. Rudolta Čzrrená darovala cukroví; pí. Bože
na Frasková šunku;
cukroví; pí. Karolina Mahrlová koláče; pí. Fran
tiška Paulová koláče; pí. Pavlina Tolmanová:
koblihy a pí. Augasta Vachková: koláče. — Dárky
na penězích zaslaly: pí. Rudoifa Červená 1 zl.;
pí. Ana Czurbová r zl.; pí. Aloisie Janečková
t zl.; pí. Maric Rybová 2 zl; pí. Marie Sluko
vá 1 zl., pí. Terezie Stefanová 2 zl. e pí. Aloisie
Šantrůčková « zl. — Srdečné: „Zaplat Pón Bah“
všem témto úlechetným dárkyním!

Zkušební komise pro školy obecnéa mě
šťanské v Hradci Králové přijímá opovědí ke zkou
kám zoůsobilosti učitelské pro zkušební období květ
nové doložené potřebnými doklady do dne |. dubna £ r

Negratulanti. Příspěvek roční 50 kr. ve
prospěch cbudých studujících zapravilí a z gratulace
pro rok 1896. se vykoupili P. T. pp. Dr. Ferd Be
neš, El. Beránek, M. Bílý, V. Budecias, J. Brož, V.
Ctibor, 34 Době, Dr. G. Domabyl, F. Fischer, V.
Frahbauer, J. Gregor, M Grobmann, J. Gabo, L.
Hanél, Dr. J. Heller, F. Hoff.aann, E4. Chocenský,
pí. M. Choroaská, J. Jarkovský, B. Konvalinka, A
Krčmáf, V. Krupka, B. Kubát, J. Kabr, K. Kučera,
J. Kalíř, V. Lešetický, J. Liška, A. Mutaška, Dr.
Mayer, E. M'lbener, E. Miřlovaký, Dr. J Morávek,
Dr. J. Mrštík, sl. Aana Mojžíšova, M. Masil, Aug.
Novák, Jar. Oehm, J. Panýrek, E. P,ppich, J. Plioka,
J. Přibík, F. Reyl, Dr. A. Ryba, J. Satranský, A.
Sluka, Dr. J. Soukup, B. Sploss, V. Steinmana, J.
Stránský, J. Sroboda, AL Šeda, sl. A. Šímova, al.
R. Tichá, B E. Tolman, Mir, Tolman, Fr. Tondl, E
Troníček, Dr. F. Ulrich, V. Uzel, J. Vančara, Dr, J.
Vančura, A. Václarík, J. Veverka, J. Vocásek, J.

Zies Dr. A. Zimmer.
polek na podporu chudých studujíoioh. Vdp.Dr. Ant. tyobta, kanovník, odersdal

polka p ta jh stadajících10zl.,jaobzovoného pěvkučlenů zakládající 
plačBábl talek. Za

Městská rada v Hradci Králové vzala ve schůsi
svě dne 16. t. m. usnesení jednoty „Sokol*o zrušení

HasičskéhoADT nap čdomí 4 dožádala jednotu,y do* y, do i

nebude, obstarávalafomkosbaaičeký sí nbrořen+' »

náš císař a král s projevoním nejvsnošenější uzna
losti ráčil přijmoati čís. 30. české a německé pro
svou fd. kom. kníboraa a še korensí princezna
vdova Štěpánka za tytéž kmíšky D. M. pro princesau
Alžbětu zaslané, opět darovala témuí ústava 10 ul.
Milepřekvapilotakézaslání10sl. 26 kr. =olo
meckékníš. arcib. konsistoře jako sbírky s pouhé
ochoty pro D. M. sobrané. podíl pro
údy D. M, č 89. přinesl dvě poutavé porídky „Od
měna věrného přátelství“ od uč. J. J. Váal s „Ze
školy života“ od far. AL Dostála. Podíl tento ozdo
ben je krásoými barevnými vyobrazeními. Lze pevné
doafati,že D.M.badenajále prospívatistálo
sdárněji. Podrobnější zmínka o roskvěta toboto zá
slsžného podniku přineseme příště.

Zvýšení daně s piva. Jak známo,hodlá
vláda zvýšiti daň z piva. Následkem tobo suýlají
obecní úřady na Kralohradeoka posl, dre. Drořákovi
přípis, v něaš ve praví: „Těžké a umořající činnos.
třidy dělné a malého živnostaíka, chosli zachovati
svou pracovní síla, natká bo, požívati pozilňujícího
nápoje, totiž obzvláště piva. Z tobo vysvítá, $e nej
větší část pijáků náleží chudéma lidu a náslodkom
toho musilo by zamýšlené zvýšení daně z píva, ač
koli nepřímo, po většině těmito vrotvami zaplaceno
býti Zdražení piva donucuje obudší třídy pošívati
opětně pálenky a stupňaje tento čssto politování
hodaýa těžospocítěnýsociálnízlařád.Avšakzá
roveň poškozeny tím zájmy hospodářské ospůsobem
nejcitlivějším. Slajným pommérem,jakým se smenšaje
výroba piva, zmenšuje se též poptávka po ječmení a
tím klesnoa přiměřeně i oeny těchto surovin“ piva.
J. E. paa ministr financízámdoznal, že je rakouská
daň s pivapřílišvysoká,Připočteme-lik damitéto
ještě obecnípřirážky z pira v mnoha místech již
stávající, předčí tato všechny podobné daně v Evropě.
Vinná semé nejlepší pověsti (Francie) uvášívší dané
poměry, hodlá právě ©nymí snížiti svou | daů

S piva a proto není zajisté sáhodno zvýšiti ji v Ba
kousku. Jde tu o ryze hospodářskou a voskrs Depo
litickou otázku. Žádáme Vás'proto, bude li tobo za
potřebí, by Jste ráčil hlasovati proti kašdému svý
Úcní daně = piva. Roshodne-li se přesto většina pro
ni, pak račte Vašnosti, celý svůj vliv vymalešiti,
by vyšší výměra daně aralena byla toliko na piva
pochutešná a pro nápoje jim se co do hodnoty vy
rovnávající t. j. pro piva 13ti a více stupňová, ma
proti tomu však, aby pivo pro lid nobylo výše
zdaněno.“

Letošní odvod. K letošnímu pravidelnému
odvodu povolánijsou branci v roku 1878 narosení
jakožto |. třída stáří, r. 1874 narození jakožto II. tř.
stáří, v r. 1878 narození jakožto III. třída stáří. —
Odrod konati se bude: I. Na odvodním místě v Hradci
Králové dne 11., 12., 13. a 14. března 1696 v hostinci
„Na Střelnici“ v Pražském Předměstí. Obce soudního
okresu kralohradeckého předvedousvé příslušníky dle
následujícího pořádku: Dne11. března 1896: Újezd,
Bělč, Blešno, Březhrad, Bříza, Bukovina, rnilov,
Chlum, Čibuz, Čistoves, Divec, Svobodné Dvory, Tře
bechovice, Jenikovice. Dne !3. března 1896: ec
Králové, Nový Hradec Králové, Krásnice, Krňovice,
Kukleny, Lhota Malšova, Libnikovice, Librantice, Lípa,
Lochenice. Dne 13. března 1836: Malšovice, Neděliště,
Nepasice, Piletice, Plačice, Plotiště, Polánka, Pouchov,
Praskačka, Pražské Předměstí, Předměřice, Říbsko,
Roudnička, Rozběřice, Rasek. Dne 14. března 1896:
Slezské Předmstí, Sedlice, Velká Skalice, Malá Skalice,
Slatina, Štěnkov, Střebeš, Stěžery, Světy, Svinary,
Urbanice, Věkoše, Vlčkovice, Všestary, Výrava. II. Na
odvodním místě v Nechanicích dne 16., 17. a 18.
března 1806 v městském díradie. Obce soudního okr.
nechanického předvedou své příslušníky dle následu
jícího pořádku: Dne 16. března 1896: Babice, Bohárna,
Dobřenice, Dohalice, Dab, Hrádek, Klenice, Kratonohy,
Kunčice, Lhota u Libčan, Lodin, Lubno, Mokrovousy,
Mšany. Dne 17. března 1896: Nechanice, Nechanice
Staré, Nerošov, Obědovice,Petrovice, Popovice, Probluz,
Přím Dolní, Přím Horní, Puchlovice, Radikovice, Rado
atov, Rosnice, Roudnice, Syrovátka, Sobětuš, Sovětice,
Stěšírky. Dne 18. března 1896: Stračov, Střesetice,
Suchá, Těchlovice, Trnava, Třesovice, Voznice, Želí a
Zvíkov. — III. Na odvodním místě v Hořicích dne
19., 20,, 31. a 33. března 1896 v měatském divadle.
Obce soudního okresu hořického předvedou své pří
slasníky dle následujícího pořádku: Dne 19.března 1896:

Bašnice, Bezník, pleko, Bohánka, Březovice, Bříšťany,Vřeštov, Cerekvice, ČernůtkyHorní, Černůtky Dolní,
Chlum, Chroustov, Chvalina, Dehtov, Domoslavice,
Horní Dobrá Voda, Dolní Dobrá Voda, Hněvčoves,
Holovousy, Jeřice, Kal. Dne $0. března 1406: Hořice,

Langžov,Thota Šárova, Libonice, Lukavec, Miletín.
Dne 21. března 1896: Milovice, Mlázovice, Ostrov,

ohlejoy Petrovičky, Poličany, Pšánek, Bašín, Rohoznice, lec, Sobšice, Sukorady, Tetín, Trotín, Třebi
hošt. Dne 353. března 1896: Třebovětice, Třemešná,
Třemešovec,Újezd Podhorný, Újezd Silvar, Vojice,
Ostroměř, Votuz, Vrchovnice, Vřeaník a Želkovice —
Dne 14., 18. a 33. b ezna 1895 dostaví se cizí braaci,
jimž od příslašného c. k. okresního hejtmanství povo
I>no bylo v zdejším okresu se stavěti a k tomi nsb

předvoláníobŘÍK. — Vkašdéoboi
Shlomobod edení vlaných podleo e veden n
třídy stáří I, IL,IIL a v každétěrds !

č stáří dlečileloan. Odvod počne na každém odvodn m místě přesn

1896 o 10. hodině dapaledne. Oni členové todiny rt
klamantů, kteří k lékažeké prohlídce ka sjištění svě
domnělé neschopnosti k výživě dostaviti se mají, 6b
vysývají, aby dotyčného dne,kterého veškeří branci
z jejich obce vedeni budou, se dostavili a proká
savše lístek ací u odvodní komise osobně se hlá
sili, jinak by se reklamace samítnouti musila. Katdý
jednotlivý branec nechť obsýlku s sebou k odvcdm
vesme, aby se jí před odvodní komissí vykáseti mebi.
Celkem je na odvodních místech v ové Hradní,

Nechanicích e Hořicích předvoláno k odvodu 10%0ran
Dobytéí trh v HradciKrálovéodbýváse vúterý,

dne 3. břesne. Při té příležitosti uposoráujeme rolůtky,
aby neopomenali si na dobytek určený do trhu vy
svednouti povinné dobytčí pasy a novydávali 0e zby

tečně pokutám,jak se to téměř př každém trhu stává.eepatrný kečí. V neděli, dne 23. převrhl60
kočár na silnici vedoucí z města k bývalé Slezské
bráně tak nešťastně, že sedící v učm prárědvě
s děckem utrpěly značných pohmožděnin v obličejí,
jež způsobily si hlavně od rozbité tabule skla v oKénka
očáru. Povos řídil jistý kočí z Tfebechovic.

Nákašlivé nemoce jsou poslední dobou stále
četnější. V Černilově a ve Vosičkách vyskytly se upal
ničky mezi školními dítkami. V obci Radostově jeví
ae onemocnění másdřivkou u dítek tak hojně, že jiš
následovala čtyři úmrtí. V Probluzi, Střeseticích, Dol
ním a Horním Přímu jsou osýpky mezi dítkami.

rasy. Voska zdejšího pivovaru J. Havránek
rozvážel dne 18. t. m. pivo po městě; u hostince

Hájka přiskládání piva smekl se jeden sad aHavránkovi nohu; nemocný byl dopraven do
zdejší okr. nemocnice — V závodě firmy Márky,
Bromovský a Schul« ili sev edních dnech
dělníci AL.Jelínek, Fr. Komáreka Fr. Brejchaz Knklen.

Nerad žebral, raději kradli. Dne 26. t. m.
satčen byl pro potulovánízbletý Fr. Matouš, příslušný

Koh, Př ním znalPánev GE:sj s u učitelev

tovicích,načežprý pracovní kníšku cestouhm 1

Nesnámýonen průvodce prýmu říkal, abyNie jedeco přijde, oD 4 tento so
pod ran. prý šebrá; o

Milovník nek. De 19. £ m. zabloudil Pr.
Trnka, S0letý příslušník Langové Lhoty, na ových

potalkách světem do Všestar a ubíraje se kolem náí, spatřil na rerandě předbytem tamního

viset peřinka, která neodolatelnoumocí jej k přitáhla, zmizela kabátem a putovala s ním po'
trati směrem k Hradci, kde měla se dostnůš do rukoa

Ne va Osudvšak určil jinakpobra dn jcíli, byl zatčen m posnán v sdným
peřinek. Před nedávnem provedl podobný komsek
v Kaklenách.

Užje tady!BývalýobchodníkvSolnici,Marks
Lówidt, stíhaný zat z roku 1882, byl dne 13.
února1896dopravenzTerstudosdejšívlaníce.Lówiďt
potloukal se po Americe a'nyní bez groše vrátil se zpět.

Kradi nářadí. Josel Žiaček,Ponik syneks Dohalic uklídil z pole Ferdinaadu Petšíčkovi 20
Sovětic troje železné brány a s pole Frant. Pišlovi
z Třesovic vyorávák v úhrnné ceně 1%zl. Vlastníci

naliŽačka sond,kdežaklídil-dne35,Jadne
pe pro zločin nhdate čtyřměsíční žalář. Trest při

souzený nastoupiti měl v osmi dnech po u
v právní moc vešlém, což neučinil a proto bylo vy
sváno četnictvo, aby jej ku nastonpení trestu
vedlo. Žoček větřil nebezpečí, vytratil se nepozorovaně

= domora a trest dne 20. února nastoupilMísto mna vojnu do Ruska. VáclavŠtanal
s Budína u Nechanic odebral se před lety za svými
krajany do Ruska, kteří ku neveliké cti národa svého

provozují po Rusku s poloostrověbalkánském „masiku“.tom psáno již mnoho, ale aby nešvaru tomu uči

nila se přítrá, nestalo se pranic. Š'aaclovi nadešel čas,by dostaril se“v roce 1869. k povinnému odvoda.
Šteuclovi se nechtělo sakusiti slasti vojenského života

ných oestěsh po Ruskua pokračoval na sv
dále, ja své domovimě,Až teprve letos, váben touhou

zavítal do Budína. Starosta Y oznámil příchod
jeho okresnímu hejtmanství. Štancl meškalp Bestroků v Busku a nedostavením se k odvodu dopustil
se přečinudle $ 48. zák. branného; z té příčiny naň
uvalena vasbe po dobu jeho vyšetřování.

Oheň. Dne 16. t. m. vypukl u Charváto
v Doudlebách dosad nevysvětlitelným spůsobem
8 Sice v prasečníku, který byl kryt šindelem. Oheň
byl v čas uhašen a může se mlaviti o štěstí, že ne
zasáhl dřevěné stavení Charvátovo a Balousovo. V Dou
dlebách šíří se pověst,že pachatelem má býti jistý
A. B. Na základě různých zatčen byl B.
četnictvrem a odreden do v vací vasby do Kostelce
nad Orlicí.

Pre protivomíse stráší odsouzen byl dne 34.

t. m. Jos. Lankašs Nového Hradce Králové dejším
krajským soudem na dobu 8 měsíců do těžkého žaláře.Týž, jak jsme svého času oznámili, vystoupil proti
četníkovi při zatýkání s bidlem v ruce tak, že musil
tento ušíti proti zbůjníkoví bodáku. ,

Vejenský sběh. Dne 38. t. m. odešel od zdej
šího 74. plaku pěšák Fr. Matoušek z Dolní Štěpanice
a Jilemnice a poněvadě se do vypršené lhůty ku svéma
pluku nevrátil, pátrá se-po něm jako po oběhu. —

"© Nález. Dne 26. t. m. nalezi dp. Fr. Pour, vice
rektor semináře peněšenku s menší částkou peněs.

Záhadné otrávení. V pondělí, dne 34. ledna
kolem 12. hodiny v moci, zemřela manželka Josefa
Jirouška, nádrašního dozorce v Batňovicích, Marie
Jiroušková, 48 r. stará, následkem otrávení. V neděli,
dne 19. ledna byla ještě sesvým manželem na vepřových
hodech ve Sviništanech u Jaroměře. Vúterý bylo jí
již nedobře. K večeru ulehla a a svraceti. Ještě
téhož večera povolán k ní rychle lékař p. MUDr.Ka
daník. Kdyš. se lékař dostavil, ta k otázce, cojí je,
sdělila nemocná, še si chtěla vzíti prášek pro kašel;

omylem však užila prášku,jes měla pro kozu.koupila od materialisty v Trutnověa měla ho uscho



, $
Mrtvola byla

oznámení soudně pytrána lékaři MUDr.Čapkem a

Kadaníkem. Soudním pytváním zjištěno, do MaleJiroušková byla otrávene kostíkem. Mansel její ,
oude pozorovalv posledních týdnech u zemřelé

podrákálenet mr a silné roačílovéníce pro scela
re we. Lošského roku krmil rolník
utler v Ottovicíchšest štětináčů. Z krmníků

radost. Záhydostavil se kupec a TomášRail,

« Hronova, koupil vepř s podmínkou, denejbližší úterý je odebéře, živé odvážía dle žívé váhy
zaplatí; umlaveno,aby se dea před odebráním a drahý
den nekrmily. V umluvený den dostavil se Tomáš

| s Antonínem Zelenkou, obchodníkem s Hronova
k Treutlerovi, aby koupené vepře odebrali. Shledali
místo vyhladovělých, prasata s ohromnými bříchy a
v korytě dosud zbytky krmiva. To bylo ovšem i
úmlavě. VYepřeneodebral a mezi kupcem a prodáva

jícím rozpoutal se spor, jebož zakončenízůstane účast

níkům naŠizakov pamětí. Při sporu civilním uznánoDa přísahu Š. era a týá ji složil, že vepři v den,
kdy odebrání býti měli, jakoš i den před tím krmeni
nebyli. Rail prohrál — odsouzen ku nábradě útrat
aporných a na čas zůstal Treutler vítězem. Railovi
vepřící nedají spáti a nastoupil nyní proti Trentlerovi
v cestě trestní. A tak prasečí historie, která se táhne

jiš dolší čas, může jen přece smutně skončití.

Mladí plodájové. Na policejní komisařství, veDvoře Králové přišli dne 12. t. m. dva chlapci a úice
Jessf Borůvka s Poříče u Náchoda a František Prans
s Krčína se stížností, fe nedaleko od strážnice byl
Prans udeřen jistým hochem kamenem do hlary. Cho
vání obou bylo nápadné a Jedsevsatém výslechu vy

klovalase s nichnadějnákr 8ana scestíse nalezaj
tuláci. Policejní komisař nalezl u Borůvky alatý řetízek
« kříškem. no u obou a nalezeny různé skvosty
jeko: stříbrný řetízek, zlatý prstýnek, 9 náramky,

do s jeden slatý kříšek. Mimo to přiznali se, fe
odcisilíještéjednystříbrnéhodinkys řetízkema dva

3,cošprodali.Jak viděti, vali obemla
di úlodájovéjem veakvostech. Byli dodámi svém
uatčenísoudu. 7 P. Pá

Uprohlý pomeeník. VlásenkářJan“ Glaser
va ově příjmul das 2. února sa pomocaíka Ru
Adolfa Se; do práce. Druhého dne ráno hledal p.
mistr svého nového pomocníka, avšak nebylo ho ta více.
P. Glaser tašil podvod ; protoihned vykonal důkladnou

rovisi svýchvěcí a , še snímzmizelo částečně
i safísení závodu jeho. Nedostává se 5 břiteva mimo
to as sa 4 sl. drobných peněz.Zároveň vzal si Šejnost
svou pracovní kníšku. (laser učinil oznámení čet

ictva a ježto pachatel zmigel, vydán na ného zatykač.
Šajnost je da 234roků stár, alabší postavy, kaštanových
vlasů a ovětležšího vousu pod Příslaší do

Pardubic. v dasPřejet.V noci 22.t. m.přejetbyla po
vášlívě zraněn vlastním svým povosem Al Bi
vosník na PraáskémPředušetí sb po

Sekrestraceo s překážkami. Bolník Antonín
Hotmar ve Lhotos u terce na statku
sdědéném pa otcích svých tak, še mu přidání k ruce

E aa F A osa Černoch.rolnícijakosekvestři.: j ospodářové živnosť vovati a
„. 8,6 správy soudu náležité počty položitiaž do úpl

jiého vyrovnání Hotmarovan věřitele řad ten s
im Hotmar avým neurvalým chováním a etál
kami. Dne ts. t. m. chtěli sekvostři čistiti obilí

v usedlosti Hotierově, aby je prodati mohli. Hotmar

Dje že jim obilí nevydal, ale popadlkliku od čistímlýnku aobořil se Basakrostry: tito mají co
děkovati přítomnému Fr. Tomanovi, še zabránil mož
máma neštěstí. Tehdy Hotmar se vyjádřil, še to zapálí
4 sěkoho zabije. Bylo ma po dobrém domlouváno.
Lečmaraš. Chopilse sekerya mrštil jí po Černo
chovi, který ku štěstí svému se v čas uhnal; pak
novu vyhrožoval oběma zabitím. Domníval se, še se
tim zbaví obtížné sekvestrace. Sekvestři znají povahu
Hotmarovu a z obavy, še by vyhrůšky své snadno

byl zatčen.
Dostaveničko na „bílé věží“. K toma

přece je potřebnounotaá dávka romantičnostu lésti
k váli milostné schůzce ua „bílou véž“ v 8 hod. ve

er — tak pomyslí si kašdý čtenář po přečtení těcbto
řádků A přece jest toma tak; matka několika dětí
„jednala s! schůzku se starčím již malem a místem
schůsky nebyla žádná besídka loubím porostlá, aal
mějaké nábřeší, matné, svitem měsíce osvětlené podél
bablsvého potoka, ale bílá véž na pokraji tmavého
Achodiště bylo to vyvolené místo. Náhodou však, nebo
-snadz prošíravosti ubíral sekolemmanžel nevérnice
-© sasleohosr podivné úuškání na schodech, myslil si
v prvním okamžiku, že spad ve věži straší; konečně

přece dodal si odvahy, vstoapil ma schody a ku
-své zlosti pozoal svoji drabou polovici. Co dále se
dělo, nevíme, ale to jeme dos'echli, še koleujdoncí
slyšeli danivé rány, úpěnlivé prosby a sténání zami
oraného a tak náhle ochlaseného párke.

Vojín se zastřelil.PředešlýtýdeazastřelilsesdeA.
Vujin při 4. setmině pěšího pluka 8. 74. V po=

ok doech byl n: dovolené dom1, kdež cenepohodl
e rodiši ; to prý bylo příčinousamovrašdy.

Poser na, mecké“ handlíře! Pan Frant.
Nysele, rolník s Vrbice u Kostelce u. Or

dáliou sobotu jednomu obilnímu beadlíhi — „Dášisol“
ne zdejším trhu jetelové semínko. Když je v těchto dnech
odvedi a složil. stratil +0 pajednoa pytel s obsahem 60
litrův omé14sl. 50kr. Protobyrolaicipřiebehodech
© „psáineckými“ henďiíh měli stále pamitovati, že opa=
Arnost: nezbývá!

čeledín. Z Jenikovie se nám :
Zdejšímu rolníku Mat. Dotřeloví8. p 83. v n30i ae
4 m. vyklídil a vyčistil kdoe důkladně ve světnici almaru.
Bánopohřešilzimaib,kalhoty«vestou,slatý řetísokv ceně
45 zl. snubní prsten eré deny Kateřiny a sa dra slaté

“

drobných| TéhošZ B T R daemásvoučeledínJanMertlíksMesilésíuČ. Sk+liee,jenždovad
uněhoolenžlí.NaMartiikapadlopodezřeníz krádee.
Týžvědělo věcechtěch,še neúpávřen)jsouado svétníce

daěvnlSale“ bylvmrátramdopadudav18.Um.l en „tm
v Mozlečía lat Á Šabrta. Při vykocanéu očho

$= EBaleseny ukrsdené vócí mimo peněs, k
ute-til. Zlodějeký čeledín zatčem a dodán soudu.

vnostníci na Pražském Plvdměstí v téchto
daceh sakročili u místod-žiteletví sa povolení k utvoření
sameretotnéhoúivnostonského spolelenetva v obcí Praáském
Fledměstí dle předložených olnanv.

e
Ze Šestovie. Nej lňuji předešlouzprávu

svou o věnečku dívek VReeh © ee m , že výlohy
vybraným vstopným byly právěkryty. Avšakna před

évýlohy složily pořadatálky po 1!koruně. Tentovklad rozdělily naše pobožné vlastenky tou měrou, že

„Mar PEpodiv 2 zi. a na světlo před sochu
P. M. Lo é 1 sl. — Dne 17. února pořádalzdejšímístní odbor Ú.M. Š. společenskouzábavu, jež vy
dařila se nade vše očekávání a skvělé vydala svědectví
o národní obětavosti našeho statného občanstva. Při
zábavě sehrán byl velmi dovedně ode všech účinku

ficich komický výstup: „Páně Smodrchovynámluvy.“sbráno bylo 32 sl.40 kr., vydrašeno za kofiík,
z něhož p. a čokoládu pil, 2 sl. 34 kr., takže
po odražení výloh značná na naši malou obec Částka
připadne Matici. Z toho všichni se relice radajeme,
zvláště však čilý pokladník matiční p. Josef Cejnar.
I voláme další činnosti ve směru tomto srdečné:
„Na sdar!“

Z Bohuslavice. Dne 5. února o 6. hodině več.

pořádala jednota katolických jinochů a mužů v Bouslavicích „Václav“ veřejnou zábavu v sále obecního
hostince vkusně obrazy, zrcadly, chvojím,transparenty
významnými, (které obětavý bratr Vintera Josef se
stavil a věnoval) ozdobeném. Hudbu na smyčcových
nástrojích řídil bratr Škoda. Po hře pobavili velmi
četnou a vybranou společnost mladší bratří trefnými

solo mi y a dusttyspěvnými. Ta se ukázalo,jakých má jednota vzácných příznivců mezi sou
sedstvem. [ na školní maticibylo pamatováno loterií
a u, — výtěžek 9 al. 27 kr. byl svému účelu
odevzdán. Čistý výnos zábavy obnášel větší potěši
telnou částku 45 zl., která fond praporní spolku
hodně svedla. Zdař Běh!

Z Jičína. Okresní sastupitelatví zdejší svolilo
dne 17. t. m. pro obvod Želesnický pana MDr. Vla
dimíra Prokopa. — Dne 15. února zemřel 'zde pan
Albert Koeján, vrchní kontrolor na odpočinku v 69.
roce věku svého. Zesnulý požíval všeobecné přízně od
těch, s nimiš mu bylo za dlouholetého působení co
činiti při hl. berním úřadě v Jičíně. Pan Kocián rád
e ochotně vysvětlil každému, kdo rady v nějaké fi
nanční záležitosti u něj vyhledával. Byl s úřed
níků, kteří nezapomínají na svou národnosť s jsou

vedlivi a úslužní v jednání svém. Zesnulý právem
il se oblibě všeobecné.

Z Velkého Pořičí u Hrenova. Dne 16. února
pořádalo několik horlivých příznivkyň naší katolické
jednoty „zástěrkový ples“ a uanesly se na tom, še

ný výnos téhožplen věnují na knihovnu naší jednotě, jak na pozvánkách výslovně podotknuto bylo.
Ples se nade vše očekávání znamenité vydařil. Pro
stranný sál hostince pana Frant. Suka byl v pravém

slovaZ oa istývýnosplesubyl41zl.% kr, žto obnos také pořadatelky ihovně
spolkové daroraly. Jest to zvláštní obětavost, která
zasluhuje vařejného uznání. Vzdáváme tímto vřelé
díky všem, kteří ples svou návštěvou poctili, zvlášt
ními diky však jsme zavázáni ctěným paním pořa
datelkám, zejména paní Božené Altoré, choti místo
předsedy naší jednoty, paní Marii Pašťalkové, choti

kladníka naší jednoty, dále pí. Františce Středové,
6 Středové, tišoe Paštylkové a Cecilii Fran

cové, kteréžto sobě největších zásluh o vydaření

plesa M darovaných41 sl. 20kr. na knihovnunaší katolické j
Z Rychnova m. Km. (Ve prospěch měst

ského sirotčince.) Dne 33. únorapořádán byl
k účelu zminěnému a zajisté vší podpory hodnému
ve městě našem veliký koncert, jehož program byl
následající: 1. a) „Zelenajse zelenaj.“ b) „Prsten“,
dvojhlasné sbory od A. Dvořáka. 2. První věta z hou
slového koncertu od K. Goldmarka. 3. „Píseň o trojí
lásce“, báseň od J. Nerudy. 4. „Legenda“ pro housle

s průvodem klavíru od J. Wienavského. 6.Wy. „Ten
ptáčekten se nazpívá“, 2 „Vy malí drobní ptáčkové“,písně pro mezzosopránod A. Dvořáka. 6. „Cikánská
melodie“ prohousle s průvodem klavíru od P. Sara

ped . ky na hvězdách“,dámskýsbor od K.ndla. —
čin oralypři něm pí. Marie Flanderková

choť advokáta, sl. M.Krejčova, dámský pěreckýodbor besední, vedením sbormistra p. J. Sallače.
Zvláštní zmínky zasluhuje ochotné a obětavé vystou
peuí Jaroslava Kubánka, rodáka s Chotěboře, šáka
pražské konservatoře a výtečného její ředitele Bene
vitze. Týž na podnět dp. P. Fr. Kubánka,kaplana
zdejšího, člena kuratoria sirotčince (pan Jaroslav Ku
bánek jest jeho bratrancem) uvolil se zcela bezplatně,
tedy nezištně, ano obětavě apolnúčinkovati při tomto
koncertu. Pověsť, jaká předchásela pana Jaroslava
Kubánka, jakožto jednoho z nejnadanějších a nej

lepších žáků zmíněné konservatoře byla vůbec chvalná.Ač dosud nevystoupil tento mladý, nadějný umělec

houslista často vehejně, přece kde vystoupil (v Roudnici, ve Vídni a jinde) přijat byl spochvalou a uzná
ním, jež bylo i tiskem tlumočeno. Možno říci, že
pověst jej předcházející, byla, jak jsme se přesvědčili,
scela dlepravdy, a v ničem neměla nátěr reklamy,
po níž ostatně tento skutečný, opravdový umělec ani
netouží. Po šestiletém studiu v konsorvatoři vzdělával

větší mu slošno vzdáti vděk, že veřejně vystoupil

v Rychnově ve „prospěch těch, kteří nikoho nemají ajimž otce i matku vynahražuje křesťanský humanní
ústav — sirotčinec. V Rychnově
něném dostalo ae panuJaroslavu
uzniní, jakéhož sobě

ři koncertu zmí
ubánkovi díků a

zasloužil, za obé, — za umění

i za obětavost. Obecenstvo rychnovaké p takéukázalo, šeje i uměnímilovné 1 obětavé. V samém

městě rosprodáno Jo tolik lístků, še bylo dlužno
neš pěvdpraní v okolíměsta apořadatelekapr ocitlo
se ji ncertem v nýmání jak a všeckpřihlášené hosty rossadí. Členovékuratoris sirotěiece
zároveň s některými členy obecního zastupitelstva
svali sami osobně a tu jiš na týden před koncertem
byl výsledek subskripce 188 zl. 30 kr. — Tento ovšem
jest nyní ještě jší a poněvadě všudež kynula
oncertu obětavosť a nemištnosť, při skoro vše

al na nepatrné režijní výlohy, sirotčinci. Jak panu
Jaroslava Kubánkovi, tak i všem ostatním platí naše
uznání — vděčnost kuratoria sirotčince.

Z Ústí m. Orl. Ve zdejší jednotě katolických
jinochů a mužů ve spolkové místnosti u p.Antonína

anna konán bude po všecky neděle postní
cyklus přednášek pro členy a hosty jimi uvedené,
Přednášeti bude místopředseda jednoty, dp. Dr..Joa.
Slabý, počínaje všdy přesně o Šesté jně večerní.

První ek byla dne 23. t. m.. Poličky. V posledním čísle „Obnovy“ četli

jeme, že přisvatbě sl. Berty Fílkové z Poličky a p.08 ým správcem z Limberka B. Grůnwaldem
dne 10. t. m. vybráno bylo laskavou ochotností dru
žičky sl. Mařenky Friedlové 12 zl. 73 kr. ve pros
ústavu hlachoněmých v Hradci Králové. Jelikož ně
kteří nad tím se pozastavovali, že učiněna byla od
chýlka od obyčeje při podobných slavnostech stáva
jícího a nevybíráno k účelu „vlasteneckéma“, pro
„Matici školskou“, odůvodůujeme skutek onen dobro
činný tímto: Když svatebčané přijížděli ke chrámu,
oplašili se u jedněch saní koně před zástupy lidu
zvědavého, kterouž vlastností vůbec zdejší obecenstvo

při početných slavnostech vyniká, vzepřeli se zpět av nepořádek uvedli povozy následující, čímž se stalo.
ře stařičký děd nevěstin ze saní vystupující, poď
koně byl stržen. Duchapřítomností některých podařilo

se jej z nebezpečí života vytrhnouti a do chrámuuvésti. Jaké zděšení zmocnilo se okolostojících, lze si
pomysliti. Než bohudík nestalo se mu žádného těžšího,
poškození na těle, až na lehčí ránu na čele kopytem

"spůsobenou. Okolnosti té použilpři hostině přítomný

host P c. fin. komisař J. Séda, při přípitku svém aučinil návrh, aby jaksi na poděkování Bohu za za
chránění před smrtí učiněna byla sbírka pro účel
církerně-humanní a odporučil proto Rudolfinum, ústav
hluchoněmých v Hradci Králové. Jest to zajisté ústav
velmi důlešitý i se stránky vlastenecké, jelikož v něm
ubozí hluchoněmí kromě náboženskomravního vycho
vání též v řeči české se vzdělávají a tak za
jisté neúmornou a neocenitelnou, i citům vlastemeckým
přístapnými se činí. I pro Poličku samu má ústav
ten velikou důležitost, jelikož chovancem jeho jest
jeden zdejší hluchoněmý chlapec, k němuž letošního

roku ještě druhý bude přidělen Bylo by žádoucno,aby též i jinde při bných slavnostních příleži
tostech podobných účelů diecesních bylo pamatováno.

— (© se týče naší dráhy, ješ nejen okres náš, ale
vůbec mínění širší v poalední době zajímá, jen krátce
prozatím se zmíníme. Až do pozdníhopodzimku pra
cováno bylo pilně na trati Poličako-Svitavské, zvláště
kde bylo třeba náspy činiti. Po celou dobu simní
sváší se material, aby počátkem jara práce na trati
a příslušných budovách rychleji předse jítí mohla.
Budova nádražní v Poličce z velké části jest již ho
tova. O dráze z Poličky do Skuče, jež bude pokra

, čováním tratě Svitavako-Poličské a tudíž spojovatí
bude dráhu státní se severozápadní, jednalo se jiď

též vposledním čase v komisi rozpočtové a ve aněmuzemském, kdež také zemská podpora z00.000 zl. byla
schválena. Rovněž bylo přijato v komisi pro práce
veřejné na sněmu, aby k uskutečnění y s Po
ličky do Litomyšle se pracovalo.

Z Morašic u Litomyšle. Dne 10. t. m. roze
chvěníbyliobyvateléMorašica okolí smutnouzprávou
o náhlém úmrtí p. Pavla Petráně, řezníka a hostin
ského v Morašicích, který po krátké, trapné nemoci,
zauzleníin střev zemřel, zanechav vdovu a dvě dítky.
Pohřeb jeho konán ve čtvrtek dne 18. t. m. z domu
smutečního za velikého účastenství jak domácích tak
přespol. přátel zesnulého. Pohřební průvod a zpívané
reguiem měl vdp. Frant Krása, farář Morašický s as
sistencí dp. Václava Bebra, kaplana s Dolního Újezda
a dp. Karla Janského, kaplana místního. Zesnulý,
který vynikal vzornými cnostmi, zvlášť poctivostí a
přičinlivostí a jenž vlídný a uctivý byl i k nejchud
šímu a každému rád pomohl, byl doprovázen četnými
davy lidu a přemnozí jeho ctitelé položili skvostné
věnce na rakev jeho. — Asi před 6 roky zařízen
u nás nový prostranný komunální hřbitov, který
ovšem církevním řádem byl vysvěcen, ale zůstal ve
správě obce, ana táž jej postavila. Tu sluší vytknouti,
že by obec měla a mohla věnovati hřbitovu větší
péče, zvláště co se týče upravení cest. O posledním

pohfbu p. Pavla Petráně hosté přespolní nepříliš4chvalně se o cestách vyslovili. (Domácí si na to věčné
bláto jiš zvykli.) Víme dobře, že hřbitov s pole
upraven jest, a že cesta zvlášť v době jarní a pod

„zimní blátivá bývá všude — ale u nás třeba upraviti
chodníky hlavní a k jednotlivým řadám hrobů, cesty
ty měly by míti štět, aby voda a bláto stékati mohla.
Doufáme, že správa hřbitova, resp. obec anad letos
o to se postará atomatonedostatku odpomůže. Jinak
upravení hrobů je vzorné.

Ze Seče. (Ochotnické divadlo.) Divadelní
ochotníci zdejší delší přestávce připravili nám
pěknou zábavu. Vneděli e 16. t. m. sehráli kus:
„Mistr Bedrník a jeho chasu“, fraška se zpěvem ve
třech jednáních od J. Vilhelma. Ač přípravy ku pro
vozování byly poměrně krátké, nutno dátivšem, kteří
účinkovali, mezi nimiž bylo i několik nováčků, plné
usnání sa zdařilé provedení“ hry. Jak pánové tak
i dámy provedli svoje úkoly šťastně. Zvláště předata
vitel Bobše pan Mračna, vyškolený herec vynikal svou

živou nenucenoa hrou a bavil obecenstvo svýmivtipy tak znamenitě, že táměř ze emíchu nevychá
zelo. I mistr Bedrník, pan Houžvička, Škrob pan
Zvoníček, "Špagát pap Sýkora činili svou hrou
dobrý dojem. Neméně dokonale s vrozenou“ ženským

y vykonaly slečna
divadelní schÓpností svévýstu
hounkova 4 Vegalých. Po diA“ 

le byla taneční zábara



Představení bylo k účelu dobročinnému, k anovnaří:
mení oltáře v zdejším kostele. Jak se dovídáme, zřekli
se někteří pánové proto, še divadla má býti poušito
k prospěchukostela, svého účinkování a svých funkcí

něm; nebudeme jednání takové šíře označovati,
mluví samozřetelně. i bylo protonutno faráři našemu
dp. Kučerovi převzíti ředitelství ochotnického divadla
na se, což jen ku prospěchu divadla a k dobrému

výnedku prospělo. Hmotnýpříjem obnášel 84 zl. Naejší poměry, většinou chudéhoobyvatelstva je to
věru dosti. Blaho přejemek dobrému počátku, těšíce
se, že nyní na dále k dobrým účelům církevním di
vadla použito bude, což ještě nikdy se nestalo. Mnohozdarunadrázeza

I

Z Červ. Pedek. V neděli, dne 23. t. m. odbýval
katolický spolek „Svornost“ měsíční schůzi, ve kteréž
přednášel jednatel Iku p. R. Beneš „o hospodár
nosti“, kterážto přednáška byla s pochvalou přijata;
následovala čilá a živá debata o rozhovoru tom. Dp.

"farář oznámil, že pro členy spolku převezme jednatel
ství „zemského pojištbvacího fondu císaře Františka
Josefa I.“, by takto hospodárnosti navykáno bylo.
Spolek čítá 124 členy. Velicemilé by bylo, kdyby
nyní s počátkem jara, kdy vše počíná probírati se ze
spánku zimního, ve vůkolních farnostech se zařizovaly
katolické jednoty, se kterými bychom se v pravdě
stýkati mohli a tak po seznání vzájemném v důvěře
a neohroženě na jevo dávali náboženské a nárední
své přesvědčení, kterémušto brzkému uskutečnění
volám: „Zdař Bůh!“

Z Jaroměře. V těchto dnech zavítá k nám di
vadelní společnosť pana Jana Drobného a zahájí zde
řadu představení. — V pondělí,dne 24. t. m. zachytil
stroj na parní pile p. JosefaHaka s Jaroměře, dělníka
Josefa Voltra, při čemž mu byla pravá ruka rozdrcena.
Těžce zraněnému poskytnuta okamžitě lékařská pomoc.
— V neděli, dne 23. t. m. večer bavilo se v hostinci
na „Vyšehradě“ v Jaroměři několik vojínů, pojednou
vznikl mezi nimi spor, v kritickém okamžiku posláno
pro vojenskou hlídku, když všakta' přišla, nalezla
bojiště prázdné.Hrdinové uslyševše,že hlídka přichází,
rozprchli se. — V pondělí, dne 24. t. m. po 6. hod.
na večer, přišel do kanceláře zdejší „Občanské záložny“
mladý, as 26 roků starý muž, inteligentního zevnějšku
a představil se německy jako František Peter, učitel,

je, aby mu poskytnuta byla půjčka 1500 zl., že
v zástavu zanechá knížku spořitelny královédvorské,
znějící na vklad 2000 zl. Přítomný úředník, účetní
pan Gustav Šroněk, ptal se, proč tak rychle a tolik
peněz potřebuje, načež příchozí odvětil, že chce složit
vadium na dražbě jakési usedlosti v Starých Bukách,
i sděleno mu, že zápůjčka musí teprve řiditelatvím
záložny ve čtvrtek povolena býti. ování cisincovo
bylo podezřelé. Po odchodu jeho odeslal opatrný účetní
psaní na spořitelnu královédvorakou se žádostí, kolik
na knížku znějící Frant. Peter jest vloženo, a tu obra

tem členo, že na tuto knížku jest vloženo
1 zl. 50 Při prohlídce knížky shledáno, že dva
listy jsou slepené s vkladem 1 zl. 6) kr. a že na 3.
stránce jest vklad 2000 zl. padělán. Dále zjištěno, že
že dne 11. února t. r. zaslán dopis zdejší Předměstské
sáložně pod toutéž adresou Františka Petra s Libo
chova, ve kterém žádá o půjčku 400 zl., že dá do
zálohy knížkuzál Žirecké s vkladem 600zl.a že si pro
ně přijde. Jelikož nabídka tato zdála se správě záložny
podezřelou, neodpověděla na ni. Učitel Peter byl

rávě zdejší stráží zatčen a přiznal se k podvodu.

Zjštěno že na liberecké záložně vylákal 880 al., naejší hosp. záložně 300 zl.
Z Olešnice. Zdejší jednota divadelních ochotníků

sohraje 8. bř. kus „Furiant“. Obras ze žívote vesnického
vpětí jednáních. Dle L, pro česká divadla upravila Ellška
Pešková. Začátek určitě v 8 hodin. Vstupné obyčejné.
Předprodej listků převzal z ocboty p. Aug. Bernard.

Úpadek záložny v J.? Dnesráno kolorala
po městé našem zpráva, že záložsa v J. oblásila
včera úpadek na 40000 zl.

Tlupa penězokasů. Včerazatčenabyla u
Políčan dvojice penězokozů Fr, Červený s Dobrého a
J. Rejl s Třebihoště. U jmenovaných nalezeno 52
padělaných zlatníků a množství formiček va zhoto
vování padělků.

Neštěstí v lomech. Píše se nám szVápo
ného Podola: V pondělí dne 24. t. m. odpol udál
se v lomech vápencových ne Boukalce, jichž majite
lem je rolník Jan Hovorka, tracblívý případ, jež vy
žádal si lidský život za oběť. Zaméstnaný v zmíně
ném lomu dělník Doležal ze Skoromova, ženatý, otec
mnoha dětí, vydobýval kámen, který čnél mu. zrovna
nad hlavou, jsa dole bez opory. Páčením se balvan
zcela uvolníl a dostav převahu, ařítil se velkým ra
chotem | s okolní svou vrstvou na obobéko skaláko.
Nešťastník vytažen takřka rozdrcen a mrtev z pod
kamene. Mrtvola dopravena byla do Skoromova. Do
ležal měl již nohu přeraženou spadlým kamenem a
nyní pohroma zachvátila bo úplaě.

Prohlašení.
Já podepsaný Jan Dubský, bývalý re

daktor »Jičínského Obzoro“, jsem sepsal a v č.
17. ze dne 24. srpna 1895 uveřejnil zprávu na
depsanou „K činnosti klerikální“,ve kteréž jsem
vinil vp. Antonína Máku, bývalého kaplana v Že
leznici nyní v Polné, ze skutku nepočestného a
nemravného. .

Přesvědčil jsem se, že správa ta nezakláda
la se na pravdě že informace, na níchž se
zpráva ta zakládala, byly lživé, problašuji, že
jsem tímto způsobem vp. Ant. Máku na cti ura
zil ažádámjej tímto veřejné za odpuštění.

V Jičíně, dne 5. února 1896.

Jan Dubský |
*

«
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JOSEFA KIBSLICHA
v Hradoi Králové.

U „Černého koně“
odporučnje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
sařízovénía obnovováníoltářů, kazatele ad,

nejjemnějších obrazů, zrcadel, Jišt, říms
s .

do oboru toho spadajích výrobků.
Největší výběr růmeoů všech drubů ns obra

zy, fotografies td. '

jakoži

medicinální vína

má na skladěa prodáváne v nejlevnějších

Loa! 75letétrvánínašeho obchod
a vonkovými výrobty! “

Račtež si povšimnouti!
Ervní Česká

továrna na voskové zboži a bělidle,
závod ( importo ání vosku, výroba umě
lých voštinpro ouly a jiných zvláštností rmy

d. VLADYKA a SYN
V Litměřících nad Lalem (dlíže semináře)
doporučuje veledůstojnému| duchovenstvu
váženými přípisy veledůst. pánů za nejlepší
uznané a nejvhoInčjšíoltářní svíce sv.
Boniface (déle jak 30 roků zavedené)
v růžovém obalu (specialita) zhrtovené
z pravého vybraného českého vos
ku včelního 1 kg. za zl. 2-60,dále pravé
voskové svíce v žlutím obalu z nejlepšího
uherského a chorvátského vosku rčelního
1 kg. za zl. 2-30. Mimo to zavedli jsme ku
všeobecnému přání veledůst. svých Pp. od
běratelů:nejlepši voskové svíce v
modrém obalu smíšené s kapaným voskem
1 kg. za zL 2—, 1-80, 1:60 a 140 dle pří
sady vosku včelního, dále svíce ceremi
nové v šedozeleném obalu v baličkéch po
x kg. (v menších drurích sejmena na
obětník se hojící) 1 kg. za zl. 1-10všech
rozměrů. Tyto svíce hodí se zvláště k ve
dlejšímu osvětlování, jsko dekorace
cest křížových neb pro potřebu funerální,
naprostonečadí aní nekapají, coždo
rad můžemenesdetným! pochralnýmipřípisy.

Dále dovolujeme si doporučiti: sloup
ky voskové všechtvarůa velikostí,bíle,
žluté neb barevné 1 hg. za zl. 1.40, okrá
šlené, nedostiřeného dosud provedení r kg.za zl. 380, rozsvěcovače svíci neka
pajicí, v závitkách 2, 3 8 4 dekagr. 1
kg. za zl. 1-40 (velmi odporučitelné). Žasý
lání jen franko až na místo v celém
rakousko-uherském mocnářství, buď na účet:
celoroční neb za hotové při srážce 6 .
Bedny se neúčtují, tudíž žádné výlohy«
největší úspora při odebírce.

I nejmenší objednávka vyfidi
se franko a svědomitě. Nejlepšídlou
holeté renomé firmy J. Vladyka a syn jest
zárukou nejreelnějšího obsloužení. — Pro
síce veledůstojné duchovenstvoza cténé ob
jednávky, znamenátne se s dokonalou úctou

J. Vladyka a syn r Litemářicich.

vosk převez j
ceny.Čenský Jaké Taky ada

o. Za nejspolehlivější zasláníse

plomy.

řicíchcenejlépedoporučení.

mě

Odveledůstejnéhobiskupsk.ordimariatuvLite |O0mprvníchvyznamenání,znichžstříbrnácenastátníadvačestnédi

ÍR. 1805. =pracevali na vlast. + řeBlu

n
0 radolkrál

Do Hradce Králové a okolíl
POST

Dovoluji sobě veled. p.t. obecenstvu 
mošt uvésti, že jsem svůj P =

značně rotšířil, a mémv ka J í

děr platěncha hn BobaM yh, chlapce ěti. slamé ,
Hobouků jakož idámských .Vdhočkchform "je

Ovindrové vědy v bojném výběru

jrně slokčení sklad různé zimní obuví, letuřeh ae.
Opravy klobouků jak forem

vyřizují se co nejrychleji ok 7 dámakých

Vše za ceny velmi mírné.
Děkuje co nejvřeleji veled. obecenstvu sa

přízeň mač dosud v tak hojné míře vénovanoa
prosím, aby mně i na dále uchoványbyla.

S veškerou úctou

: 5 Jos. Dvořáček,
klo v Hradci Králové,

pltálská ulice, proti
sode Panny Marie.

MB-Právě vyšelspisek: V

e „Rizni hol“

Jak dřel rolníky

oyřiště vážný
u Hradce Králové.

Popis soudního líčení před porotou kralohradeckou
ve dnech !3.—18. února 1896.

Vydal Č. Kučera v Hradci Kr. Nákladem vlastale.
Tisk bisk. knibtiskároy,

Cena 5 kr.
Dostati lze

vredakoi »Obnovyc«
"v Hradci Král.. Velké nám. č. 84.

Vysnamenán
" p. 1691. a ne

výstavěoPrase
ojstevi českvolovanshé

nasemskéjubilejní
národopisné

ANTONÍN SDCHARDA,
sochař a řezbář wové Pace

(v Krko oších)
doporučuje se ku zhotorcvání bežšch

brobé, ,
sty, soch ve dřevě| kamoal.

Starší práce umělé ceny majíici bedlivě
opravuje, pozlaouje a polyohromuje.

Majepak výrobky wlastní ze své dílny
pocházející poskytuje mímo bedlivou po

sluhu i oeny 00 nejmirnějůí.



atnký umlbckýstár

Sudvika Sejedlého
VNOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Hradci Králové doporučuje se veledůstojnýme farním úřadůmi veledůstojnémudu
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

maleb hostelních,
freskových a olejových maleb taktéž i nových

obrazů vůbec a vypracuje č na í ná
vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýž však.
při zadání práce se neúčtuje. +

sa cemy mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vid. duchovenstva jsou milým

mne důkazem, ře jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebo vět

ího nepoctivého,“ věren zůstal.
'conalkyna požádání(rankeo.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvu dle přání bez dobírky.
PM hromadných objednávkách výhody

oo možno největší.
Četná doporačeníz kruhů vid. duchovenstva| P.T.

učitelstva k nahlédanti.

Též ma spltky a bez zvýšení ea.

tráta vlasů

| l a tvoření lupů ©
"80pod zárukou jedině jistě

pod mezíza

(BINOGENEX
od

4 Jj. Beyšovce v Jičíně
Cena láhve s ochrannou znémkou 1 al. při 3 lahvích

eako na dobírku, neb lépe proti pošt. potkázce 3 zl.
Sklady v Japších materialních obchodech a huličských *

POKOJ
Sw-jest k pronajmutí “GW

—— od15.6m
se zvláštním vohodem, ve středu
města, s nábytkemneb bez nábytku,
pro svobodnéhopána neb 2studující.

Bližší sdělí redakce t. I.

2 YY AA
ZK OKOXAKAXXAAAX

De Hradce Králové u okolí.

Nížepsacá dovoluje si P. T. velectásému obe
censtvu oznámiti, že

sdvod řesbářský
na Malém náměstí v čísle 116.

dále povode.
Pročež obracím se s k veleci. obe

JE censtru, aby přízeň, kteréž závod tento za vedení
mého ma Josefa Soudila požíval, jemu též | na

ši dále réčilo věnovati. '
Opstřena jsouc dobrými silami pracovními

vyřizovati veškeré práce v obor ten
Ši spadající, zejména veškeré práce pro pp. truhláře,

jemně řezené rámy na obrazy všech různých slohů,
M dále veškeré druby prací galanterních jako: věsáky
NÍna ručofky, klobouky, klíče, desky na noviny, šicí a

hrací stolky a vůbec všecky práce toho a
jj druhu vpřesném a vkusném provedení dle ct. ze
| kázek s cenách nejmírnějších.

Děkujíc za přízeň závodu mého manžela velo- |
JÍcténým p. t. obecanstvém věnovanou, prosím o delší|

zechovéní její. V hluboké úcté oddaná T

a" Františka Sondilová. |KOP AOAl

o jednom větším
mebo 2 menších pokojích

a kuchyní, v některým z novějších domů bledá
bezdětný úředmsk,

Nabídky s udáním ceny přijímá s ochoty admi
nistrace t. L

Národohoopodářská hlídka.
Vyrovnání.

V číele 47. přinesli jeme na úvodním místě
povšechnou úvabu o oynějším slava vyrovnání

otázky, v jakém poměru by měly obě části říše
přispívati na společné záležitosti. (Útenářenaše
bude zajímati, sdělíme-li dnes, co o této záloži
tosti v časopise vídeňského obchodního museaDa
psal vynikající odborník, dr. J. Batsnt.

„Císatství rakouské bylo po krátkém boji
sa nadvládu v Německu poraženo. Ministru Beustovi
připadlo sa úkol otřesenou říši, jejíž centralistická
ústava byla v Uhřích perhoreskována a v neuher
ských zemích zastavena, opět vzpřímiti a přede
vším vnitiví pořádek zjednati. Počátek učiněn tím,
že uberská ústava byla uznána a XII. článek zá
kona uherského říšského sněmu zr roku 1867 že
byl sankcionován. Rozsah společných záležitostí a
způsob, jakým o nich má býti jednáno, formulován
byl se stanoviska uberského. Poznovu svolaná ra
kouská říšská rada postavena byla před tuto ho
tovou věc, i nezbývalo ji než voliti deputaci, kteráž
s depatací uherským sněmem vyslanou 50 měla
dobodpouti o tom, kterak dualism na daném sá
kladě zhíditi. — Výsledkem obšírnéhovyjednávání
bylo přijetí téměř nezměněných uávrbů uherských.
Jako bezprostřední důsledek objevily se na to jako
definitivní a směně nepodlehající (?) textem roz
dílné, ale v podstatě soablasné základní zákony
státní: rakonský zákon z 21. prosince 1867 a

dotčený nberský článe« XII. z roku 1867, kteréžsabraniční a vojenské záležitosti uznivají za 8po
lečné. Náklady na společné tyto záležitosti mají
býti čas od času čohodnatím obou dvou sborů
zastupitelských ustanoveny, po případě — ovšem

jenom na rok — může poměr příspěvků ustanovitcísař.
Toto vybrašení práva císaři byla jediná se

strany Rakouska dosažená modifikace. — Rovněž
tak definitní a neziněnitelné jest dobodautí v pří
čině podílu Uherska na'všeobecném dluhu státním.
Vzhledem k tomuto vzalo na se Uhersko jen po
vinnost k ubražení úroků stálý příspěvek okrou
hlých 31 millionů zlatých ročně odváděti. Za ne

ožený státní dlab 313 millionů, sáležející
£ pekrytých státovek, převzaly obě polovice soli

Ne sice společně, avšak dle stejných čas od

Bepřímé daně, sáležitosti mincovní, obchodní jakož
i záležitosti měny. Ujednání tato tvoří obchodní a
celní smlouvu platnou vždy na deset let, kterouž
lze vědy v posledním roce vypověděti; nevypoví-li
se, platí na dále beze změny na dalších deset let
Obě polovice říše jeví se nám tím jsko zvláštní
statoprávní útvar, kterýž vůči třetím státům realní
unii obou částí definitivně a nerozlučně stanoví,

jel finanční základ —- ustenovení podílu všakperiodického dobodnatí deputací ze středu
obou zákonodárných sborů volených ano po pří
padě nedobodnutí i od císařova ustanovení odvisí
a v tom záleší nebezpečí, jímž je unie obrožena.

Praktické provádění tohoto řádu o vojenských
a zabraničních záležitostech konané s jedné strany
společnými ministry a z drubé strany prostřednic
tvím obou delegací sborů zákonodárných, z nichž
každá zvláště vyjednává, a pomocí depatovaných
se dohodnje a při differencích bes debaty blasuje
— dosud všdy ukazovalo, že vliv zákonodárných
sborů byl a zůstává nepatrným.

Jinak má se to se záležitostmi národohospo

do slova shodných sákonů náleží ta důsledně
úplně samostatným státním aprávám a zákonu
dárným sborům a smlouva celní a obchodní, o nichž
předem pojednávají obč ministerstva, aby se pak
o nicb usnášely sbory zákonodárné, aby císaři
k sankci předloženy byly,- tvoří prostředek, jímž
se sbodnost a stejnorodost hospodářských zákonů
zaručuje.

Vzájemné komtroly nebo dokonce arbitria
panovníkova pro případ nedohodnulí se tu ne
sbledáváme, nepřihlíšíme-li k málo užívanému právu
na vysýléní celních inspektorů.

Celní a obchodní suilouva upravuje ve 22
článcích nejdůležitější hospodářské, finanční a

Jet došlo k mnobým proměnám. Pozorubodno jest,
že proměny nesnamenaly sbližování, ale pokraču
jící různění.

Tak přešla druhdy paroplavební společnost
„Lloyd“ v dršení Rakouska, kdežto Uhersko sub
venuje vlastní paroplavebaí společnost „Adrii“.
Podobné v záležitostech patentů nastala různost.
Nebylt v tá příčiněobnoven souhlasný zákon. Nyní

smlouvy. Předešle jeme ukázali, jaký následek by
mělo pro Uhry. Nelze satejiti, že by rovněž v jisté
míře poškodilo země před Litavou a to zejména
průmysl těchto zemí. Nestalo by se tak ovšem
vztýčením celních šranků, neboť cla uberská »ebyla
by dojista pro náš dovoz větší než pro dovos za
hraniční, snad by hyle i nižší, a měla by za ná

hn jen nepatrné zmenšeníodbytunašehozboží.koda nenastala by také neuherským zemím tím,
še by rázem y Uhry jako území pro odbyt

výrobků. Uherský prů-nysl domácí by ovšem
ochranných olech značně vzrůstsl, leč bez při

rozených podmínek nelze různá odvětví průmyslová
jen tak náble ze semě vydupati. Jelikož přirozené
podmínky po většině Ubersku scházejí, bude i
v nejpřísnivějším případu pro Uhry velmi dlouho
trvati, než se průmysl tou měrou svyvine, aby
s naším udržeti moh: soutěž Ne tedy proto by se
bylo obávati škod ze zrušení celní smlouvy s Uher
skem, ale tím by vzrostla průmyslu našemu škoda,
te by — jak jiš předešle jsme ukásali — nastal
v Uhrách neobyčejný úpadek. Nadmíru veliká kriee,
jež by v Ubrách zavládla, na dloubou dobu by
odbyt tovarů z neuherských zemí zmenšila. Na
proti tomu pro naše zemědělství by zrušení smlouvy
snamenalo veliký prospěch; neboť zřízení cla na
dovox uherských plodin vyprostilo by se s velmi
citené soutěže a výnos jeho by se u velmi značné
míře zvýšil. Zemědělci naši tudiž přirozeně v.na
prostém zrušení smluv spatřují svou spásu a dů
rasně se bo dovolávají. Buď jak buď, vypovězení
smluv největší škodu by.přineslo Uhersku. V Ubřích
jsou rozhodující činitelé o tom zajisté přesvědčení
a dojista velmi rádi by udrželi nynějšístav a
proto jen kladou všestranně zvýšené požadavky a
snabu pro zrušení smluv jenom předstírají, aby
ukryli své opodstatněné obavy.

Nejdůležitější částí vyrovnání jest ustanovení
podílu, kterým obě poloviny mají na společnépo
třeby přispívati; dle sůčtování za rok 1994 obnášel
náklad na společné záležitosti . . sl. 163,122.289
Na úbradu těchto nákladů

připadl příjem celníchdůchodů. ......
Zbylo tudiž přímými pří

epěvky ubraditi oběma
polovinami říše obnos —. . „ sl. 9A,497.274

O tom, kterak se má zjistiti základ pro
ustanovení kvoty, není zákonného ujednání. Článek
XII uhersk. zák. z r. 1867 praví jen v S 18., še
musí býti vzájemnou smlouvou ustanoven poměr,
dle kterého semě uherské koruny břemena a ná
klady ponesou.

V r. 1987 bylo s uberské strany jako k zá
kladu přihlíženo k hrabému příjmu přímých a
nepřímých daní proto, že „jde o zjištění relativní
hospodářské schopnosti výrobné.“ Tehdy vstano
vena kvota: 70 : 30.

V r. 1877 uloužil za podklad vyjednávání
o kvotě brabý příjem daní a vylvučeny byly to
Jiko ony nové daně, jež toliko v jedné polovině
se vybírají.

týž vykazoval 136,142.000 zl. daní

„ 54,606.008

Poměr
uberských oproti 321,575.000 zl. daní ze zomí na
Hšeké radě zastoupených. Poměr zůstal po dlou
hých úradéch týž, dle něhož Uhři platí na spo
lečné záležitosti pouze 30 proc., kdežto příspěvek
král. a zemí na říšské radě zastoupených ustanoven
na 70 proc. Následkem zrušení Vojenské hranica
(r. 1881.) vrazí 69 věsk předem 2 proc. od celé
sumy 2 Cu 80 ještě nedostává, platí obě polovice
v nazpačeném poměru.

Přihlížíme li k státním příjmůmod posled
ního vyrovoání, jeví se průměrný roční příjem
v zemích na říšské radě zastoupených obnosem
sl. 592,577.000, v zamích uherských zl. 483,920.000,
tedy 57-72 proc. : 42-28 proc.

Dle úhroného počtu obyvatelstva připadlo by
na Rakousko 57-7 proc., na Uhry 42.3 proc.

„Tržní zprávy.
V BAradoi Králové, dne 23. února 1896. 1. hi.

pšenice al. 6-96 až 610, žito s!. 9.65 až 5.80, ječmen
sl. 435 aš 470. oves zl. 2.85 až 3.—, proso sl. 0. —
až 0.—., vikev <|. 4.70 až 5. —, hrách al. 7.80aš 7.70,
čočka si 8.80 až 960, jahly zl 9.— až —.- , krup sl.
8.— až 21.—, brambor sl. 1.40 až 1.60, soma si. 0.00
100 kg. slámy dlouhé zi. 0.00, slámy krátké sl. 0.00
1 kg. másla al. 0.90 a4 1.—

Z Kutné Hory, dne 7. února 1806. 1 hoktlitr
pšenice sl 00.— až 00.— žita si. 0).—- sž 00.00 ječ=
mene sl. 418 až 00.—, oves sl. 3,71 ež 00. —, brambor
sl. 1.60, 1 kg. másla zl. 1.04, 100 kg. vema 3. 2.00
elémy zl. 1.85.

V Poděbradech, dne 19 února Hektoliír
pěesice sl. 6.00, až 6.26, žita al. 6.280až 5.45, ječmen
al. 4.50 až 4.75, ovsa vl. 2.40 až 3.00, hrachu al. 9.—
až 10.—, čočky sl 10 - až l% =, vikvasl. 6 -=až
5.30 brambory s). 1,50 až 160 1 kg. másla sl. 0 8.0.

V Nymbarce, dn:20. úvora Hektol.plen 09sl
2585 až 6.40 zl. 5.40 a6 6-—, ječmene sl. 482.až"7.80,ječmene(k 485ažzl. 6.10.1bokt.ovesal 390

ož sl. 826,1 bromborů zi. 0. —až sl.0-—. 1 bekt.
dočky al. 0.—.

Novém Bydžově, dne 12. února Pěenice zl. bk.
sl. 5.66 — Dita sl. 5.80. — Ječmen 4-20. — Ova al,

r



Malířský umělecký atelier

Jarolíma Slantejského
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a,
farním úřadům | veledůstojnému duchoven
stvu, jakož | slavným patronátním úřadům

; ku provedení dokonalých

FEmaleb kostelních, Ji
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Takése vypracují ochotně

Ň na požádánínávrhy maleb. Dále sbotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
Ččenímijakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychm
burku, v Janově n Litomyšle, Jevíčku, Mor.(
Třebové, Mor. Badějovicích, Prostějově, v Ulo

moaci, Brmě atd.

DEDEDEDLDEDCD.

Odporučujemo co nojvřeljí
P. T. veledůstejnému duchovenstva, sl. patronátním
a obecním úřadům, voškerýth spolkům a dobro
dincům bojně zásobený 5

*[výrobní závod )*
(nejstarší v tomto oboru v Čechách sal. r. 5510.)

všech kostelních paramentů, praporů, kostelního
prádla jakož i veškerého bohoslužebného kovového
náčiní atd, vše přesně dle církovních předpisů,
z látek vkosných a trvsnlivých, v oemach pokud
možno nejlevnějších a svědomité provědeno firmy:

Ignác V.Neškudlaa Synv Jablonnémnad Orlo
v Cechách.

I úkozem solidnosti a správného vyřísovén
velect. zakázek jsou přečetná vřelá oznánÍí a odpo
ručení z veškerých Cech, Moravy a Slezska a vy
snamenání ua semské jub. vstavě v Prase a četných
výstavách krajinských.

Cenníky, vzorky | rozpočty zašlou se
( na požádání franco.

č

Příležitostné——-OG
Podepsaný dovoluje si P. T. reledůstojné

duchovenstvo a telectěné pány učítele jakož i vlo

í cko obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

i jemně řezaných křížů
k postavení a zavěšení v různých slozích, DM

původ. vzorů
K k: pro kostely,

Fi fary, skoly a»
"NŮhatšiho prove- é

dení oaby

Sochy ze dřera E Ň F otrgrefe

bohatě polychromo- E M“ a výkre ty křížů
) vané, sochy z tvrdé i )| zašlo
P mramorové hmoty,

jež lre bez uškození

vodcu umýti, jemné I

k nablédnuti.

spadající práce řez- Řť,

bářské. franko

Ceny velmi mírné JBR„OS Obsluhasolidní. P
při věší sakásee £) a rychlá.

svláštní ceny.

Stálý výběr hotových křížů. ?

Raimund Jul. Kozel,
sochař a řezbář v Mradel Králové, č. d 70.

———————.——o

Praha 1801. Útátní0tna.

PTANVUREREK
uměleckoprůmyslový

závod řozbářský,
pro kostelní práce odborně zřízený

o «

v Litomysli,
ojporučuje se ve'c4. duchovenstvu a 6.
Patronátním úřadům bu zlotovení ve
kerého kcetelního nábytku jako: oltářů,
kazatelen, křtitelen, zpovědnic, soch 8 j«
ješ: dle vlastních pláná neb udaných
provádí v každém slobu přesněa se vší
pletou. — Cesty v přičiní vyměření
míst , jsou-li nutné, konám zdarma.

V závodě provedeny běbem po
sledních 4 rolů mimo jiné sětší řezbář
ské práce, následující chvalně uznané
práce kostelní: Oltéř s.. Aloisla v dě
kenském kostele v Litomyšli, bla-ní
ohář ve farním kostele ve Střenici, ol
táře sv. Jena Nep. a P. Marie Lourdeké
v Morašicích, hlavní oluř ve Sv. Kate
Hně u Poličky, hlavní ojtář v Horním
Újezdě, a oháře ve (l. kostele ve Ště.

nové u Skuče, kazatelna +e fl. ko
mele v Perálcí u Richmburku, lavice
v kostele v Pusté Kamen:ci, zporědnice
r děkanském kostele vLitomyšli, blavní
ohář v zostele „na Špitálku« v Lito
mylii.o
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Ústní odporušení.
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Umělecký í

zavod
malbu

na skle

L SEA,
Brno.

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

CeDami vyznam.

Vzorníky k na
Mledautí franko.

Crny mírné.

XKXXXIOXICXXXXXADOOOCX

TUměnícírkevní.

JOSEF J. HŮBSCH,
ahademický malíř. vydavatel »Houhledův

v umění výtvarněm moirhovníme«

Praha-Žižkov, Jeronymova ul. č. 750.

Výzdoba chrámů malbou.
Malba dekorativoí. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních síní, vísítačních sálů, oratorií.

(Malba čomperové. vosková, caseinová, klíhová,niejová, fresko) Malba gobelínová. — Obrazy ol
tářní. — Obrazy nástěnné a nástropní. — Obrazy
světů, světic, patronů slovanských. — Obrazy
Mižových cest. — Obrazy praprrní. — BRestauro

vání obrazů a uměleckých děl.
Opravy oltářů, kazatelen, varhan, zpovědnic, křti“
telnic. — Zlacení a polychromování, — Slohová

úprava a uspořádání interieurů.

Podmínky mírně. Rozpočty,barevné rr askizzy. Odporučení aď církevních autorit. rá
mům a farnostem nemajetným poskytují se výhody

splátkové při cenách nezvýšených.

Dvěma. Lřmanová-Dokoraká
po lóletém pobytu v Paříží

vyučuje jazyku franoouzskému
se zvláštnímzřetelemna pravý francouzský

a vnesťT. Přijímá začátečníky i
pokročilé. Pokročilézdokonaluje1c sprůvné kon
wersaci. Francouzské knihy, jakoži nejno
vějšíčasopisy modní 1 literární jsou stáleok disposici. -— Podmínky velmi výhodné.

pro dámy < p> Jčí a v pátek od s hod. vecer. — Přihlášky příjímá se v domě čís.182 na

DoČeské Skalice a:okoli!
C s" .

Umělé zuby
celé chrupy neb jednotlivé, buď s patrovou

deskou neb bez aj, podle nejnovějlího ame
rického způsobu vyrábím a konám veškeré
práce v obor ten apedající přesně a solidně
ruče ra nejlepší obsloužení, při sejlevnéj
cenách. — Poroučeje se do vzícné přízně ct.

obecenstva,
znameném se v hluboké úctě oddsný *

JAN FERBAS,
zubní technik v České Skalici.

Švendovu
historii Hradce Král.

pod názvem:

Obrazy města Hrades Králováz. L.
Bag“ baď celou lg

neb i jednotlivé oddily za nejvyšěi cemu:
koupí

knihkupectví B. E. Tobmame
v Hradol Králové.

V. VACEK
vPamělníku oCůlamcenf

odporučaja
velké zásoby svýchškolek
zejména ovotných pláňat,

1 zákrsků jabloní, hruší, třeš
| ní, sliv, vysokých jebloní.a |

třešní, stromkovité angrašty
á sazenice ovoce bobalovi
tého vůbec, stromky jehlič
naté, růže nízké i vysoké,

mirek křovíatd. v cenichmírných. -10 ha. mku
v koltuře.Četná vyzn,

prlog kostelní
pravé voskové 1polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž 1

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.
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Vádní jové se nad lámto výsledkem veliké potěšení.
„Io není porážka,to je smrt!“ Tak loni

vzáří nspsal vídeňský jedenlist pod čerstvým

dnem té zkázy, která smetla německé líbey Šmahem s povrcho obecního zastupiteletva
vídeňského. Vítězatví antisemitů bylo tenkrát
ohromající, dobylit rázem 92 mandáty, ted
dvoutřetinovon většinu, čímž nadvládě liberál
ta vídeňské radnici byl učiněn na všdy konec.

Co pak následovalo, ví každý dobře. Dr.
ineger byl zvolen za parkmistra, ale nepo
tvrzen, odpůrcikřesťanských sociálů již se

stuchne. A dnes? Výsledkem dokončených
právě voleb byl nad liberály znovu pronesen
soud zdrcující, smrť jejich ve Vídni je zřejmě

kázána.
Nejvýznamnější byly volby ve druhém

oboru, v němě volilo hlavně něŘelstvo a střední
úřednictvo, které přese všechen nátlak zůstalo
věrno svému přesvědčení; ve sboru tomto bylo

kandidáty odevzdáno

em antisemtě nyní
=

82 ve druhém, 18 v prvním, dohromady 96
mandátů.

Nyní, kdy jest již o většině příštího obec
níbo zastupitelstva vídeňského rozhodnato, na
stává vášná otázka, kdo ze středu tohoto zvolen
bade starostou, a zvláště bude-li dr. Lueger
volen znovu? Další otázkou pak je, bude-li
myní potvrzen či bude-li obecní zastupitelstvo
snovu rozpuštěno?

Hrabě Badeni prohlásil, že vláda chce
vésti a že nechce býti vedenou: potvrdil-li by

by tato zásada zapřena, autorita vlády otře
sena a to nikoli parlamentem, nýbrž jen jedí

ným městem. Ovšem ale mělo by se na vládkřeslech uvážiti, je-li vědy radným, roz
umným a státu prospéšným vzdorovati vůli
lidu, o jehož práva nemožno pochybovati a
wyvolati takto nebezpečí velmi vážné. Nebude-li
totiž dr. Lueger potvrzen, co znamenati budeom P =P
© FBUILLETON.

Kdo domov můj“
Ze zápisků svých sděluje P. V,

Jest překrásný den v měsíci září roku 1884.
„Slunko překročivší již dávno břbety hor, koná
dále svou pouť a stápíc své paprsky ve krůpějích
(rosy, tvoří třpytný koberec po Jučinách.

Jest pondělek, kdy vyučuji náboženství
v přespolní osadě Bečkové. Kráčím zvolna úvo
zovou cestou od hořeních Bernartic —kolem

nečně s namábáním kamenné schody, jež utvořila
„přírody ruka uprostřed několika osamělých je
hličnatých stromů Unaven ponekud se zastavím.
»Jest čtverák ten Kovářův kopece, pravím si
v duchu, stíraje si s čela pot a vzpomínaje si,

kterak v uplynulé zimé, kračeje touto cestou za
týmž účelem do Bečková a ztrativ stopu, něko
kráte nad pás zapadl jsem do hlubokého újezdy,
sněhem zasypaného, až opodál jedoucí saně mi
losrdeoství mi prokázaly a téměř z nebezpečí ži
vota mne vysvobodily. Díky Bauer- Hanesovi! Však

„zapomenu na všecko, když zrak můj do okolí
zalétoe. V levo, asi čtvrt hodiny vzdálí táhne se

,přirozená hranice mezi Čechamia pruským Slez

o po hřebeně hor vkrkavčícho. Pyšné vypínásč po levém boku holý Špičák, kamž někdy cho
dívám na maliny a ostružiny, k němuž po pra
vém | přidružují se ©poloholé kopce, vrou
bené ma svém úpatí stinným smrčím. V pravo,

opětné rozpuštění nového zastupitelstva? Již
dnes je ve Vídní rozčilení tak velké, že nelze
Jeho podceňovati. Přikročí-li vláda k opětnéma
rozpuštění obecního zastupitelstva, zostří se
tím situace ještě více a rozpor mezi vládou a
obyvatelstvem vídeňským stane se opravdu
povážlivým, ba snad í nebez ým a nebez
počnějším tím více, poněvadžje to rospor
mezi vládou a hlavním a sídelním městem,
v němž demonstrace, ke kterým by snadno
dojíti mohlo, vésti by mohly k důsledkům, jež
sni té sni oné straně by nebyly milými.

Jest ovšem východiště ze zmatku toho.
Klíč k němu má v rukou dr. Lneger, jenž je
diný mohl situaci zachániti, kdyby opětné
volby nepřijímal. Odmítautí volby mohl by
velmi dobře odůvodniti a každý by musil oce
niti velkou oběť, jiá by tím dobré věcí při
nesl. Jeho lesk, jeho autorita by tím jen zí
skala a na místech nejvyšších by se Lueger

objevil nikoli jako ctižádostivý demagog, zajakého je tam považován, nýbrž jako muž boz
falše a klamu, jako muž prázdný veškerého
sobectví, jako idealista beze otišádosti napl
něný snahou — pracovati na dobru věci, jako
pravý bojovník křesťanský. Dr. Lueger ovšem
se odvolává na vůli své strany, dle níž prý
se v této věcí budo říditi. Avšak on je sku.
tečným pánem a diktatoram své strany, kdyby

upřímněa poctivě, stranníkům
svým, slepě poslošným jeho slov a všech jeho
rozkazů, vše dobře vyložil, ti by evóho svo
Jení neodepřeli již proto, že on to chce. A
toho neodepřeli by přes to, še jsou již nyní
vítězstvím svým opojení. Ohled na věc, již
antiliberálové hájí a za jejíž zastnaace Lueger
dám sebe vynáší, vyžadaje této osobní oběti
dra. Luegra. Je to věc křesťanská, je to věc
antiliberální. Té se může prospěti jen tenkráte,
přestane-li ve Vídni konečně stav prozatímný
a baode-litam panství liberalismu trvale od
straněno. Liberalistnas, ztrativ oporu ve Vídni,
rozpadne se sám v sobě, čímž čiření 86 zásad
křesťanských a jich pevnému ujetí ae ve všech
vrstvách obyvatelstva otevře se úplně volná
dráha. Účinky toho bychom mohli pozorovati
již při nejbližších volbách říšských.

Ale děj se co děj, jedno je jistým: ny
nější volby vídeňské znamenají smrt libera
lismu, vítězství křesťanskéhosocialismu!

směrem ke Trutnovu rozesety jsou doškovými
střechami pokrylé domky vesničky Teichwassru
v kopcovité krajině, která svou divokostí upo
míná pozorovatele ne pohoří Orličí. Za mnou
v dáli kyne mobutná, místy jiš sněhem pokrytá
Sněžka se sousedním pohořím, jež ponenáblu sž
k Bernarticím se sklánějíc, chová ve své kotlině
pohorské městečko cléř, jehož bílé domky
v lesku slunečním mile se vyjímají.

Pookřáv tímto rozhledem, kráčím dále, a
nejsa nikým vyrušován, zpívém českou píseň.
Hle, již kyne mi kaplička. Mám k ní zvláštní
úctu. Jako ta Boží Máti Hostýnská dodala ocha
bujícím křesťanům odvahy a přispěla všemocnou
prosbou svou ke zničení Tatarů, tak i nás ne
opustí v této ohrožené krajině a dodá nám síly
v tomto svatém národním boji, v němž zvlášté
Da nás, kněze české s2 útočí.

Cbvili postojím u kapličky a vykonávám
své sAve«. Než tu z pobošnosti vyruší mne ja
kýsi zpěv. Poslouchám, a nechci sluchu svému
věřiti. Vždví jest to píseň česká, zde a to »Kde
domov můj?« Dychtivostí puzen, zeměřím po
cesté nyní sestupující do rokliny, kdež rozklédá
se vesnice Bečkov.

Asi sto kroků přede mnou leží ve trávé
u příkopu malý, asi třináctiletý pasáček, trhaje
v kytku podzimní kvítka Zpívá »+Kdedomov
můj ře, aniž pošoruje kroky mé. Nechci jej vy
rušovati v této chvíli. Stenu a poslouchám. Již
zpívá drubou zloku hlasem dosti pevným, než
tento ochabuje, a já pozorují jakýsi bol, když
dopěvoje: »Mezi Čechy domov: můj.«

Význam hudby chrámové
v katolické církvi.

Dle Pav Kr. podává B, H.
JI.

Církevní zpěv o slavných slešbách nezl
něco, na čem by nezáležela,“ anebo ce spad
jen náhodou během časů povstal); ani není 08
dobou, která snad jen «srně na bohoslužbě visí
a k ní jako přilepena jest, ujcbyjej církov zřej
mě nepředpisovala; spíšo má Báb 1 umělým zpě
vem dle možnosti etěn býti a slora církevních
modliteb mají věřícím pomocí s hlouběji de
ardce vnikati a tak j smysl a významjejich vě
Heim srozumitelnějším učiněn býti*), tak že
mysl i srdce lidu snáze as lebčeji k Bobn pos
vznésti se může. Totéž platí o varbanáchu jiných
nástrojích hudebních, které nejsou k tomu, aby je
zvlášť bylo alyšeti, nýbrš aby zpěv sílily a do
provázely. Umysltento může ovšem jen tenkrát
dosažen býti, když hudba vznešenosti a svatosti
textu odpovídá, sic povstává účinek opáčný.

Jako tedy nesprávné jest, když kdo jen
kráse budby naslouchá, nedbaje slov, jí doprová
zených (kdo to chee, jdiž ráději na koncert a ne
do kostela): rovněž tak nesprávné jest, o hudbu
dokonce se nestarsti s to snad proto, že budbou
v modlitbách svých vyrušení býváme; nikoli: při
tiché mši budiž, že z modlitebních knih tiše pro

slavných službách božích zůstaň všeliká pobožnost
soukromá (privatní) stranou. Ta dbej každý, maje
knihu s církevními modlitbami (neumi-li latinsky,
tedy v přssném a věrném překladě) před sebou,

modliteb, jrk kočz u oltáře je říká a kůr zpěvákůzpívá, dej přístupa zvakům zpěvu i budby ku
srdcí svému a prospěch z pobožnosti té bude
mnohem větší, ovoce mnohem hojnější a lepší,
pobožnost mnohem bluběí, než, když bychom sami
pro sebe soukromí se modlili. Také pobožnost ta
s jinými mnohem více nás sblíží, než když sumi
o sobě zůstáváme, poněvadž slavné služby boží
jsou veřejné a společné.

Jiní zase naslouchají rádi hudbě církevní a
ji milají, ale pokládají ji výhradoě za prostředek
pouze vzdělávací a to jest nesprávné. Při slavných
hostinách nezřídka hraje hudba. Toť zvyšuje zev
ní slávu a hosté, ani nevědouce, tou pochoutkou
sluchovou na mysli povznesení a příjemně nala

9) Sv. Bernard dí (list. 312.): Zpěv nemá smysl textu
oslabovati, nýbrž úrodnějším učiniti.

— —— a

»Ubožátko!« myslímsi.
Jdu dále, když tu chlapec se vzchopí, aby

zabnal krávy, které mezi zpěvem jeho zablou
dily do brambořiště. »Jděte pryč malenky«, volá
a práskaje bičem shání neposlušnou svou družinu.

»Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,« po
zdravuje mne uctivě a smeká čepici.

»Na věky! Amen,« odpovím. »Odkud jsi,
synáčku, a jak se jmenuješ ?=

eJmenuji se Konečný Josef, a jsem pasákem
u sedláka Dittricha v Bečkově. Vidíte, tam to
bílé stavení s tou stodolou«, pvaví chlapec roz
umně a smutné, ukazuje v tu stranu, kde vy
stupoval bustý bílý dým z pecí vápených.

eJak ale sem do Němec přicházíš ?«
sAni sám nevím; přivezli mne sem z kraje.«
»A vědí o tobě rodiče a příbuzní?« ptám

se dále udiveně.
»Ach rodičů již nemám«, povzdychne chla

pec. »Tatínek mi zemřel, aniž jsem ho znal. Zú
stávali jsme potom nekde u Skalice.. Meminka
chodi!a do továrny a já se starším bratrém a sé
dvěma mladšími sestřičkami byli jsme doma.«

eJak mohla ale vaše maminka tolik krků
vyživit?5

»Oh, milý Bób se o nás staral. Poslal ném
dobré lidi, tak že jsme nemusili hlad trpěti. Bylo
by se nám i dále dobře vedlo, ale maminka
pojednou onemocnéla a netrvalo to dlouho, ze
mřela. Bylo to tenkráťe v zimě a mnoho sněbu
napadalo, když ji odnesli na hřbitov. Hodní lidé
se o nás sirotky rozdělili. Chodil jsem s bratrem
asi tři roky do školy. Loni jel náš sedlák tou

m "*



děni bývají. Rovočž tak se jde i do kostela, říkají
se mešní modlitby, kteréž obyčejně ku povaze
slavnosti, jeé se koná a ku zvláštním modlitbám,
jak kněz uoltěře je říká, nebledí a mezi tím chose
ee i kostelní hudba slyšeti, aby člověk vzdělán a
ve svém náboženském smýšlení povsnesen byl a
lépe modliti se mohl. Ať prý se braje anebo zpívá
cokoli, jen krásné musí býti.

Takovéto pojmutí podstaty a účela hudby
kostelní jest prafalejné, poněvadě ku kladným zá
konům církve pranic nehledí. Ne jakékoli hudby,
a byť sebe krásnější, líbeznější, byť veselá aneb
vážná byla, žádá církev, ba ani jakékoli nábožen
ské, vadělávající a ku nábožnosti povzbuzující,
nýbrž důstojnou chce míti, vznešenou, slavnou a
swaton, *. j. takovou, kteráby obsabem i formou
odpovídala předpisům církve.
. Krásná, povsnášejicí, působivá má ovšem i

budba církevní býti; avšak to není svrchovaným
její zákonem(principem)a snadjejíjedináa první
anámka a vlastnost; ta stojí teprv va místě drů
hém. Bylobyovšempochybeno, mysliti, že círk. hudba
jest jenom pro lid a že, co lídu ae líbí, čeho žádá
a -čím Be vzdělává, t. j. čím ty které náboženské
city v ném se vzbuzují, které nezřídka tak působí,
jako když slunko na bromadu písku svítí, toho
třeba jemu povoliti. Toť se příčí přímo veškeré
podstaté katolické církve a není, jak nejdůst. bi
skup Marty v Rochestra (v kázaní 13. óervence
1887) byl pověděl, nic jiného, než čirý prote
stantism v církvi.

Způsob katolické bohoslužby jest od nejvyš
ších církevních úřadů zevrabně určen a předepsán.
Žádný kněz, ano ani žádný biskup nesmí o své
ujmé na církevních obřadech, snad žeby pro něho,
anebo pro jiné vzdélavatelnějším byfo, něco mo
viti; všickni stojí nenad,nébrž pod zákonem církve
a jsou svědomím svým zavázáni, jebo šetřiti. Čím
méně mohov tedy věřící z lidu žádati, aby zá
kovy církve dle jejich domněnky a přání změ
něpy byly! (Což by smělo býti, aby ten který
svátek, že snad lid tak žádá, na jiný, pozdější
den přeložen byl? anebo, mělby lid ustanovovati,
zdaž v ten neb onen den mše svatá v bílém,
anebo radém rouše sloužena býti má, ráno anebo
večer, pod záminkou, žeby tak snad vzdělavatel
nějším bylo? Vzpomeňme jen těch mnobých ne
pěkných obrazů svatých, jimiž venkovský lid své
jizby zdobí a jimiž prýse vsdělává?**) Každý fa
rář by 8 nevolí od sebe odmítli, kdyby kďo snad
takové obrazy (ku vzdělání prý lidu) v chrámě
jeho vyvěsiti chtěl; ale v hudbě církevní má prý
vkus lidu býti normou (pravidlem).

Ale tento vkus lidu v hudbě jest zrovna ta
kový, jako vkos lidu v umění. Jako ve výtvar
ném umění jsou nemotornosti a lid, nevzdělaným
jsa, toho ani necítí: tak i ve zpěva a hudbě;
odtud ty necírkevní, zesvětětělé kostelní skladby,
odtud ty nechutné, světácké nápěvy i písní ko
stelních. Před stolety, za času planébo a prisd
ného rozumenství (rationalismu) a nověrství Vol
tairova, hudbakostelní nic si neodevzdala od
hudby divadelní; mše byly jako ouvertary a to i
u samého Haydena a Mozarta.

Církevní bohoslužba a proto i zpěv, úsce
8 ní souvisící, nade vši modu času, i nade vói
libováli vyvýšeny jsou. Není ovšem bohoslužba
pouze pro Buhá, jest i také pro lid a všecky li
targické úkony mají ten dvojí účel Boha oslavo
vati a věřící vzdělávati, aby mysl jejich k Bohu
tizena byla, aby, poznávajíce věcí viditelných
láskou ku vécem neriditelným rosnícevi byli, jak

s*) Ačkoli prostý člověk, nejsa krasovědně vzdělán, to
ho necítí, že jsou obrazy nepčkné; nevědomý, nevadělaný
divoch i v těch nemotorných modlách ctí a cítí vyšší mac.
Není dobře, bned to lidu hanět: a bráti, ale dáti mu něco
lepšího, to špatné odpadne samo. —Ú
vesnicí, kde jsem byl a vzal si mne sem za pa
sáka. On jest hodný člověk a jeho žena též, ale
přece někdy se mi zasteskne, když sj vzpomenu
ne své milé. Také jest mi mnohdy smutno, ježto
nemohu s nikým mluviti, protože neůúmím ně
mecky. To jsou jediní tvorové « praví chlapec,
ukazuje ns pasoucí se krávy, »s nimiž si mobu
zde pohovořiti. A kdyš jest mi nejvíce leskoo,
tu si zazpívám nějakou českou písničku, které
jsem se ve škole byl naučil. Musím to však jen
zde dějati, aby mne lidé neslyšeli. Onehdy jsem
chtěl tuto píseň doma zpívati, ale náš pacholek
mne bned zakřikl.«

Ubohý chlapec! Blaze však člověku, jemuž
při všech utrpeních v důvěře v Boha kyne přístav
útěchy — píseň. Zpívaje, zapláče si, neb se roz
veselí, zapomene na všecko, co na světě jej kor
moutí, nabídu, na hlad, jsko ten ptáček uvěz
néný v kleci, jenž nejlépe zpívá, když hlad jejsouží...

Brso na to rozloučil jsem se s chlapcem.

Uplynul týden. Kvspím opět tímto místem,
než tenkráte nebylo m: dopřáno té milé písně
slyšeti, aniž jsem viděl osiřelého chlspee po pa
stvě se proháněti. »Kde asi vězí?« ptám se sama
sebe, když ani po druhé jej nespetřím. Vyptávám
se po něm a slyším konečně ke svému nemilému
překvspení, še chlapec ten již se v té krajině ne
nalézá. Snad ho vyhnali pro jeho píseů »Kde
domov můjř«, kterou nábodoa opětné zaslechli.

Od te doby jest mi jaksi teskno, a my
šlénky krouží mi hlavou, když kráčím touto cestou

apoštol (Řím. 1, 90,) praví a jak v prasfací vá
noční církov pěje. Proto církev v nařizagích svých
vědycky i ke drahéma tomutopuakta bledi; aváak
týš, totiž vzdělání a užlochtění lidu, nobí prvním
a jediným účelem ovaté bobodlužby církevní s
olrkevního zpěvu. Kam by se došlo, kdyby tomu
tak bylo? Co by jednomu vidělo ae býti krásným
a ku vzdělání lídu sloužícím: drukéma by zdálo
se býti nechutným, oměšným, aneb dokonce po
horšlivým — a naopak! Bylo by tak, jako, kdyby
se lidu slibovala ta a ta povětrnost; každý by si
přál míti jinou. Mše svatá sama (a o zpěv při ní
jde tu přede vším), tento střed veškeré katolické
bohoslužby, není (na prvním místé) ustanorena
jen ku vadělání lidu, sicby Syla i nepotřebnou,
ještoť lid při přemacbých jiných. příležitostech 1
jinak dobře vzdělávati se může. Spíše jest přede
vším jedinou, dokonalou, důstojnou, Boha přísluš
nou obětí, a to obětí chrály, díků, prosby a ami

sobu rozdílná (oekrvavá). Že lid jí a skrze ní
se vzdělává (jak i.býti má), jest jenom výsledek
a blahodárný účinek její, nikoli však cíl hlavní.

Pročež: ne osobní vzdělání a vzbuzování
nábožných citů jest prvním účelem hudby církev
ná vůbec a zpěvu církevního zvlášť, nýbrž sláva
boží, zvelebení služeb božích a to ovšem způso
bem, aby i smysl člověka k Bohu povznášen byl“**)
Bohu ke cíi a alávě .zavznívají zpěv, varbamy,
nástroje; vzdělání lidu jest účel drahý anásledek
prvního. Kdyby bylo prrním, konali bychom ne
slušbu boží, nýbrž lidskou. 2.

Avšak tím se nepraví, že by ku přáním lida
docela a pranio hleděti se nemělo, nýbrž to, že by
vadělání lidu ne na prvém misté a to snad se za
nedbávaním církevních předpisů kladeno býti ne
mělo. Svatý sněm Tridentský (sega. 24. de reform.
cap. 12.) také zřejmě praví, še provipcialní sy
nody, případně biskupse dvómakanovníky,z nichž
jeden biskupem, drubý kapitolou ustanoven býti
má, toho péči míti mají, aby (hudba) zpěv oír
kevní, s ohledem ku prospěchu a obvyklosti té
bteré církevní provincie pořádán býti má.“ Ovýem
že to po libovůli díti se nesmí, nýbrž přísně v
obvodu a rozsahu církevních zákonů. Nikdy tedy
v tomto případě o to jíti by nesmělo, sdaž by
Ba př. světská, rozpustilá hudba v kostele trpěna
býti měla, snad proto, že novzdělanému a rovněž
rozpastilémn lidu se libí, nýbrž jen proto, zdaž by
dobré bylo, aby v obrámích jen chorál se zpíval,
anebo i mnohohlasé (polyfonní) skladby předná
šeny býti měly; sdaž jen varhany zpěv dopro
vázeti mají, anebo i nástroje hudební jiné; kdy
a při kterých přiletitostech také v národním jaszy
ku zpěvy přednášeny býti moboa, anebo kdy mají
býti zapovézeny. Pokudty a také věci všeobecným
zákonem snad již ustanoveny nejsou a t. p.

Jakož i krása té které skladby hudební ne
DÍ sama sebou důvodem, že by v kostele měla
provozována býti; ani se tm nechce trrditi, že
by, když by v kostele dávána býti nemohla, tím
snad již sa bezcennou a nepéknou se prohlásila,
nikoli, můžet vždy svou uměleckou cena míti;
jen do kustela ne nehodí. Jeť snad ten který kus
krásný, dokonalý, ale jen pro salon; jef dojista
jiným místem salon, divadlo, koncertní síň, ve
fejné náměstí, a jiným kostel. Neboťcírkev, jsouc
(božským) ústavem pásy, uméní vlastně nepotře
buje, ale používáho, ke ctí a chvále boží a vzdá
lání věřících; jakož i všeho, čím na mysl vě
řících blahodárné působiti může. Tak sama 120
let bojovala sa úctu obrazů a uměsí výtvarné a
zachránila je a tím zachovala mu tu půdu nej
lepší a nejpožehnanější. Církev péstuje nábožen

=*) Benedikt XIV, Eacykl: Anmus,gui huac ver
tentem eto. $ 9.

a na ono setkání se s chlapcem pomyslím. Kde
domov jeho nyní? Ale vždy zaženu mračno
sbluklých myšlének tou útěchou a nadějí, že
přece v té milé české vlasti nalezne místečko, kde
bude moci otázku: »Kde domov můj?« tak často
sobě kledenou zodpověděti: »Mezi Čechy domov
můj!« M
—— —- -—— —— | ode -— —- -——

Téměř jedenácte roků uplynulo nyní od té
doby. Zmizel chlapec z té krajiny, i já opustil
jsem tento jínak útulný koutek Rybrcoulský, je
likož nenalézal jsem i s jinými spoluknéžími čes
kými tam »domov svůje, zvláště když turnérská
aféra kralodvorská a kameny vystavené -v jednom
trutnovském kožešnickém krámě ještě více roz
oítily zášť německou proti bům a zuřivostí
naplnily i moohé germánské fanatiky bernartické,
z nichž nyní mnozí, jak jsem slyšel, jsou na
pravdě Boží.Po krátkém pobytu v kraji, přesté
hoval jsem se do krajiny Českomoravské.

Nastal sváteční rok Čechů, rdk 1895. Ma
tička © Praha volala své syny a dcery do
Národopisné výstavy. Jednoho dne zašel jsem do
výstavního paláce spolkového. Stojím před vy
stavenou naší místní jednotou, když přistoupí ke
mně mladý dělník, jak jsem dle upracovaných
jeho rukou poznával, slušného zevnějšku. +Od
pusťte, velebný pane, pozorují Vaši známou tvář
jiš déle, nejste z Bernartic?« +Ano, byl jsem tem,«
odpovídám patře na něho. »Vy «nne jistě neráčíte
znáti, ale vězte, že já jsem onen pasák, s nímž
jste jednou v Bečkově před mnohými roky ráčil
miuviti.« Kdož popíše překvapení mé! Přestanu

oké umění, ale sama není žádaým umělockým
ústavom,kterýš bytoto a jediněza účel mél. —

Žetea onde Koren E raný napřtuehlokry, krásný est, vodbla,jej
+ kostele provozovati,anebo ssad ( místo kú
saní předčítatí; a obrasy úvětské, na př. bitva,
bouře na moří,kr -jiny a j., byť sebe uměleji a
krásněji malovány byly, nehodí 20 do kostela. —> —
Můžeť něcosamo seboz uvysokém stapní umělé a
krásné býti, avšak nemusí již proto k jistému ar
čitéma úkola dobré a přiměřené a jemu prospáš
né býti. To zajisté platí o budbě církevní rovnéš
tak, jakož o jiných odvětvích umění a přeros
manitých poměrech života lidského. Zdaži církev
viniti budeme z barbarství a slepého famatismu,
že podobizny starých bůíků RAMAOBe
mistrovská díla plastiky, ze ových chrámů vybo
díle, A aby v křesťanských chrámích vystavovány
byly, trpěti nechtéla? Tedy me krása té které
skladby církevní jest první její vlastaostí, nýbrě
duch elrkve, ducb Kristův; i můžetsebekr
sí býti, není-li církevní, t. j. v duchu církve slo
žena, musí bez milosrdeastří z chrámu ven vy
kázána býti. —,

Co týden dal.
Nový místodržitel královstvíčeského. nalézá

se jiš v . . ,
poslanecká zabývá s0 nyní velmiSněmovna

podrobným probíráním rozpočtu státního, s nímž
chce býti do svátků velikonočních hotova. Prázd
niny velikonoční budou, poněvadž s našími svátky
tentokráte současně budou ipravoslavné, krátké;
potrvají jen asi deset dní. Po svátcích pak
ihned při se ke projednávání volební opravy,
jejíž vyblídky dle průběhu jednání výborového
nejsou šŠpatny. Přijaltť volební výbor ve avó 80
botní schůsi 17 blasy proti 7 hlasům I. článek
předloby, který stanoví, že ku 353 poslancům
dosavadním přibýti má 72 poslanců ze váeobecné
třídy volební a zamítl všecky podané k tomu
opravné návrhy. Tak zvláště návrh posl. Roman
csuka, aby t poslanců s V. kurie rosmnožen
byl na 88 a návrh poslance Rutowského, aby těch
72 mandátů nové kurie rozdělilo ae podle počtu
obyvatelstva. Schválen zároveň ve článku tom
ustanovený podíl jednotlivých království a zemí
v V. kurii a tedy připadána Čechy 18, na Halič
15 atd. nových mandátů. Nejhorlivějšími přímluv
čími předlohy — je to více než podezřelé — stali
Be pojednou němečtí liberálové.

8v. Otec přijal v trůnní síni kardinály a
preláty, kteří mu blahopřáli k výročnímu dni na
stolení a odpovídaje na proslov jejich řečníka,
pravil, že svízele pontifikátu vzbuzují sice touhu
po věčném pokoji, avšak on bude pokračovati ve
svém díle, je-li ku cti Boží a ku prospěchu církve.
Dále zmínil se o obnovení katolické hierarchie
mezi Kopty a slíbil, ** bez meškání pošle biskupy
do Hermopole a The., kde biskupství jsou obno
vena. Troufá, že zanedlouho bude obnovena Boším
řízením katolická jednota. Potom dodal, oarášeje

bulharského knížete a konversi prince Borisa:
l, že jsme byli zarmouceni politování hodným

skutkem toho, jenž za cenu své duše zapomněl
slova evangelia, obětoval ji i duši avého syna.
dávaje přednost obledům světské politiky před
křesťanskou důstojností a křesťanským svědomím. 
Kéž Bůh osvítí zbloudilé a nedopustí, aby tento

smutný„řad překážel rozšiřováníříše Boží nazemi. Kukonci přál Lev XIIL av. koleji všeho
dobrého.

Všelicos.
Pravda v žertu. Nedělní feuilletonista

eNárodních Listů«, šíře známý žurnalista -a sně
tnovní referent pana Vilém Ryba rozepsal se

obírati se výstavou u vyplávám se na jeho život.
U prchl pro stesk z Bečkova do Trutnova, kdež
u jednoho mistra učil se zámečnictví. Po svém

v kotlérně v Blaosku. Než, jsa srdce dobrého a
vida vzmáhající se zhoubný socialismus | mezí
svými spoludělníky, opustil Moravu a přišel do
Vídně. Na otázku mou, jak vede se jeho sou
kmenovcům, vypravoval mi, že starší bratr slouží
u vojska v Josefově asestry jsou ve službě, starší
v Jaroměři a mladší v Náchodě. Jakkoli ve Vídni
se nalézá, přece částečně je spokojen, maje blízko
své některé krajany. A co zvláště udržuje jej ve
hlavním městě, jest ta okolnost, že jest členem
spolku německých katolických tovaryšů, tuším
v okresu pátém. Tam cítí se býti jako doma,
tem nalezl aspoň s části svůj domov, jejž jako
cblapec třináctiletý na pomezí praském opěvoval
Nyní s jinými navštívil výstavu. Slyší s radostí,
kterak v boji socialním katolické jednoty české
dřůnatě si počínají; čítá rád zvláště o jednotách
katolických diecese královéhradecké, a především
okolí Náchodského, kde spatřil světlo světa. »Dá
Bůh, velebný pane, že v brzku do Čech se vrátím,
do řad bojovníků katolických, svých krajanů
vstoupím, abych pomáhal héjiti svou otcovskou
víru i vlast.« Stiskl jsem sradostí jeho upřímnou,
upracovanou pravici a rozloučil jsem se s ním,

Přijď jen, dobrý mladíku| Ať staneš se čle
oem kterékoli jednoty katolické, každá si vážiti
"bude tvého přesvědčení a připraví ti útulek pří
jemný; tam sí budeš moci zapěti: »Zde mesi
Čechy, mezi katolíky, domov můjl«



modávao o volbách doremského výboru, o nichž:
jeme se zmínii předešle v úvodním článku.
A vídal Tento náš článek účinkoval tak, že tytéš
pNét. listy« od téhoš p. Ryby přinesly dne 4. t.
es. lokálku oV zájmu dobré věcis, kde se nepo
vidá, že prý někdo s mladočeské strany intrikuje
V sejmenovaném, patrné našem listě. Proto svůj
článek doplňujeme tím, co v »Nér. listoch= na
psal feuilletonista Ryba sám. P. Ryba pod
sástěrkou žertu povídá zvoleným do zemské
bo. výboru Mledočechům tak perné pravdy, že

„stojí za zasnamenání a znamenají, Že volby ty
esi budou počátkem koaců strany mladočeské.
Pen Rybe, patrsé pod kůží se mrze, piše:
„Považšte jen, jaký byl první skutek zemskými ban=
kovkami zasypaného dra. Herolda? Dokud byl
jen obyčejným poslancem, jezdil vždy jen droá
kou ze snému, vůsk po významné večerní schůzi
čtvrteční vypjal na Radeckého náměstí hrdě prsa
— on to umí, na rozdíl od jiných poslancův,
kteří dovedou vypaouti jen břicho — a po
račil mladému Vondráčkovi, aby dovezl jej
na Vinohrady. Demokratická drožka mu nestačila,
ačkoli váží jen 69 kilo, proto musil ve vítézoslá
vě dáti se demů dovézt ffakrem. Na tom ale není
dosti. Víte, jaký návrh učinil hned v první schů
si zemského výboru? Aby osbrojeným sborům
měšťanským, jež konají před snómem stráž, bylo
nařízeno volati do zbraně ne jen před maršál
kem a místodržitelem, nýbrž také před pány pří
sedícími; mimo to zanáší se myšlenkou unifor
movat zemské úředníky a nejen ty, nýbrž i slavný
zemský výbor. Toť se ví, že jen k vůli sobé, aby
nositi mohl, jako pánové u vesla státní lodi, ro
báč s bíjým cbucholem. Včera jsem jej přistihl
U pana a ve Ferdinandově třídě, kde si ku
poval za pět set brillantovou jehlici do kravaty.
Ba důvěrnými styky, jež mám v nejbližším okolí
tohoto muže, svěděl jsem, že ze zpupnosti si po
ručil na neděli k obědu kapouna. Snad dokonce
štyrského. Ejhle, bývalýdemokrat! Ejhle muž,
jenž tlačil se druhdy mezi lid, tiskl mu
mozolovité pravice a pochutnávalsi osten
tativně na pětikrejcarových „knakách“. Dnes ráno
objednal si stavitele, aby mu vypracoval plány
na skvostnou villu v kokořípském údolí, kterým
povede nyzí lokální dráha z Mělofka do Mšena
a po níž, jako zemský výbor, jak se samo sebou
rozumí, jezditi bude první třídou a sdarma. Haed
na to pak konferoval s panem darem. Mattušem,
snes=-Ji zemská banka příval vkladů, které hodlá
V ústavě tom umístiti. Vždyť přece nemůže ne
chati bez úroků ležeti tisíce tisíců, jež mu vyne
se gamské ministerstvo. Vidíš, uboký sedláče, jak
Se. M'odsloušilé ti, kterýmis pomáhal s louže, s
nicÁš dělařs výlečníky a kteří dmes tě odkazují
ku pluku, kdešto sami ku dohaté sedají tabuli a
vysmívají se tvé pošetilos“© Vidíš, český sedláče,
který dávno už nejsi vychytralé ptáče, jak s tebou
zacházejí. Byl's vždycky tak pyšný, měl's vždy tak
tvrdou palici a teď děláš šafářeadvokátům! Snad
se nedomníváš, šo tě v zemském výboru bude há
jiti psa Adámek? Na tobo se nejméně spolehej.
Do očí hude se oproti tobé chovat jako pravý
milius, ale sotva se obráti, pustí se do tebe, že okrá
dáš zemské finance, poněvadž chtél's z-nich stovku
obětovat.. . pardon. Dal jsem slovo, te budu
mlčet o tom. Ano, český sedláče, víš, co učinil
pan Adámek hned druhý den na to, kdyš stal
se zemským výborem? © Vyhledalvlásenkáře, da)
si udělat bavraní paruku a na černo obarvit své
dlouhé vousy a to za tvé peníze, milý sedláče.
A což dr. Edvard Grégr. Ten ssaje krev z ubohé
této země již plných šest let a jestě nemá dost.
Ohlíží se právé nyní po nějském velkostatku.

oly už mu nestačí. Zemské výborství vyná
ší, o tom'nemůže býti žádné pochybností. 
dočeská hitavost slaví oyní orgie. Je to hotový

skandál, jak si to mezi sebou rozdělili. Když uš
jim šlo o hodnost, proč nezřekli se aspoň těch
tisícův. aby zvěděl svět, že skutečné heslem jejich
ni zisk — třeba že při tom trochu slávy. Kdo
"choeš vlmsti vděk si ziskat, tisícovky nehle
dej! Pamatujte si to — pane Škardo, jenžse
domníváte, že je zemské výborství nějakým
dědičným poštmistrovstvím. Tážu se vás, mů
že-li míti porozumění pro vaši bídu a
útrapy tak vypasený pán? Tennikdvchleb
svůj slzou nezrosili, Takto posměšně a nevážně o
nových „mladočeských zemských ministreche piší
samy — — »Národní Listy“a ty zajisté že mají
k tomu dostatek důvodů, aby pánům pravdu
zatím třeba jen žertem pověděly. To během času
budeme svědky pěkné mely, která se asi c) nej
dříve ve mladočeském táboře strhne.

Poli Herben, tek píše pardubick
„Pernštýot ení se ve svémpověstném AČeseč
ne zdejší „Ludmilu“, že se opovážila uvítati své
ho církevního pastýře, načež útočil i na al Olgu
Hornofovou pro její jednatelskou zprávu při val
né hromadě přednesenou. Vždyť prý je to demm.
svého otce, který u biskupa v obzvláštní přísná
stojí! — Pozdě dost ozval se moravský inguisi
ter, ale ozval se ze to po „svém“ způsobu.My
alí-li p, dr. Herben obnoviti doby „vlastenčící po
licie=, pak přišei se svým nápsdem v nepravý
čas. Dnes v národě probudilém a veskrze uvědo
mělém nedá se komandovati nikdo, dnes každý
jde v před dle svého nejlepšího vědomí a svědo-.

mí, a byl-li národ náš kty ve věcech víry ne
důtklivym, tím více je ddeš, kdy zná podstatné
rozdíly, a kdy ví, co komu sloužilo za pláštík a
jaké prostředky měly sloužiti obratně zsestiranému
účeli. Je pravda, že odp. biskup královéhradecký
vyslovil se ostře jak o Husovi a Amosu Komen
ském, tak i o Nerudovi a Třebízském. Ale co kdy
o nich napsal a řekl, to může ksždý nepředpoje
tý historik a věrný nikterak vlažný katolík pode
psati. Co kdy řekl a napsal o Hasovi a Žižkovi,
to dávno před ním vyslovil evangelík Palacký a
že historie, ze které čerpal Václav Beneá, byla z
důsledků pobělohorských exekucí stranická a více
hověla soucitnému srdci než chlednému rozumu,
to je dnes také na jisto postaveno. Právé tak ne
může žádný upřímné víře své oddaný a jejího
učení zaalý katolík rozebřáti se pro nebratrskou
kletbu Komenského a jeho blouznění vůči naší
víře a právě tak nutno odsouditi i úsměšky Ne
rudovy vůči osobám církví za svaté neb blaho
alavené vyhlášeným a vůči zvyklostem, které sice
s věroukou nesouvisí, ale ku tmářství právé ne
řispívají. Tedy sde všickoi lidé dobré vůle a

jasného rozhledu neměli by se dále vésti váleč
ným pokřikem pokrokové mládeže « její svůdců.
— Tím méně pak je kdo oprávněn na biskupa
hradeckého klásti pohanu pro jeho obranu víry.
Málo je těch, kdo pročítali a pročítají listy našich
evangelíků, v nichž to do nedávna přímo sršelo
oenávistí a tu proti naší víře. Přišla-li od
veta a přišla-li odveta perná, věříme, že je štvá
čám nepohodlná, ale sami ji zavinili a nejsou
oprávněni, aby do svého tábora domačle „utla
čovených« vháněli vodu z našich rybníků. S tím
švindlem mohl by již býti pokoj! Tolik podo
týkáme k neurvalému útoku evangelíka — Her
bena.

Bvatý Otec, papež LevXIII, snámý vše
obecně všestranným svým vzděláním, jeví se nám
též jako výtečný — šachista. Sledovalí, jak se
právě dovídáme, se živým zájmem snámý mezi
národní turnaj v Hastingsu, v němš se hlavně
Pillsbury proslavil. — Sv. Otec, jenž s výtečným
šachistou P. Guiliou brává, jeví i v této zábavě
své neobyčejné schopnosti duševní, takže o jeho
hluboce promyšlené bře proslulý jeho »soupeř«
vždy s nadšením mluví. — — — ska.

Páté přes deváté. V/ZáhřebězemřelAnt.
Starčevié, vůdce strany práva, která státoprávní
vyrovnání mezi Ubrami a Maďary zavrhovale.
Starčevič stál v popředí politického života od Jet
osmdesátých. — Jak se dovídáme, jedná se o pou
tívání vojenských psů při četnictvu, aby zejmena
v lesnatých a borských krajinách usnadnili čet
níkům těžkou a nebezpečnou službu a je před
zákeřnickými útoky uvarovali. — Je známo, že
Italové v Habeši vedou nešťastnou válku. Často
tvrzeno s italské strany, že nepřátelská strana —
vojsko krále Menelika — byle od Francie zbraní
opatřena. Nyní všsk odhaluje italský list +Eser
cito« (Vojsko), že Italie sama svého času mnobo
tisíc Remingtonových pušek králi Menelikovi vě
novala, kterážto zoraň nyní proti vlastnímu dárci
vydatně střílí. Na doplnění této zprávy sděluje
jiný italský list © původu dotyčné zbrané ješté
následující. Když Garibaldovci obsadili Řím, dal
papež Pius IX. papežským vojům rozkaz,aby slo
šili zbraň, ježto by v boji proti přesile marně a
zbytečně krev svou prolévali. Ze strany vítěze
bylo nalebáno, aby papežští vojínové zbraň vydali,
kteráž, když se tak stalo, ve zbrojnici byla ulo
žena. Odtud pak ji vláda italská vybrala a daro
vala svému novému přiteli« v Africe. Tak se
stalo, že na porážce Itelů u Amba Alsgi také staré
papežské zbraně mají velkého podílu. — Baron
Albert Rothschild zakoopil, jak maďarské listy
zvěstují, v Budapešti na Štěpánské.ulici větší sta
vební plochu, kde zamýšlí anglický park založiti
a velkolepou villu vystavěti. Koupě byla teprv
tyto dny tejemníkem baronovým uzavřena. Kdyby
se tato zpráva potvrdila, nabyla by tu pověst o
přestěhování se barons Rothschilda z Vídně do
Budepešti novou posilu.. Ano, ano — Vídeň se
vzcbopila a svrhuje se sebe otrocké jho, do něhož
ji židé zapfáhli, a proto to stěhování.—V Uhrách
mají páni Maďaři skandál za skandálem. Miklosz,
Pulsky a nyní Banffy. Co se stelo tomuto vel
možnému předsedovi ministerstva uberského? Vy
četli mu ve sněmovně poslanců, že prodává šlech
tické titale. Banffy se bránil, co mohl, ale kdyí
na něj jeho odpůrcové dolehali, aby místo dlou
hých řečí řekl krátce, je-li to pravda nebo ne,
nemohl říci ne, začež časopis »Budepesti Hirlap«
jeaž první ta odhalení přinesl, mu čte pořádné le

eV tom krátkém čase, co baron Desider
Baoffy v čele uherské vlády stojí, mohl se každý
přesvědčiti, že ani té malé důvěry, 6 kterou při
svém jihenorání přijat byl, nezasloužil a že dnes
nejen celý národ, ale zvláště liberální strana uznati
musí, že baron Banffy místa, kteréžzaujímá, ne
hodeo jest. Přizná-li, že to pravda jest, že šlech
tické titule za peníze prodával, může hned zadati
sa propuštění, Když ale na dvojí zřetelnou otázku
nejen vybýbavé, ale zrovna obyčejným zapíráním
odpověděl, nemůže Detider Banffy zůstati členem
národního kasina.« A neméně rozhořčené pojed
nává o této udalosti »Nemzeti Ujsag«. Baron
Banfy je jako protestant nepřítel církve katolické

a když se v loni jednalo o to, abý proticírkovníhy
zákonům zjednal v panské (magnatské) sněmovné

většinu, postaral se o jmenování note magnátůa dal si od nich ještě za to platiti. Takměl Jvojí
profit. Ale nyní má hroznou ostudu! A proto
dobré je to naučení: s poctivostí nejdál dojdeš“

Zvěsti s východních Čech.
Biřmování v Hradci Králové. Vestředu

dne 1. t. m. bude udíleti Jeho bisk. Milost svá
tost sv. bifmování studujícím zdejších c. k. střed
ních škol a žákům c. k. odborné školy zámeč
nické v chrámu Panny Marie o 10. bod. dopol.

(V jednotě katolických ů před
nášeti bede v neděli dne 8. t. m. J. M. ndp. biskup
Edvard Jan „O lidské daši.“ Začátek ve 2 bod. od
poledne. Hostům členy uvedeným jest vstup volný.

Zprávy diecesní: V Pánu zesnulp. J. Ma
ryška, maj. zlat. zásl. křížeskor. jubilár, sen. dié
cese, kons. rada, b. notář, děkan v Kovanicích,
na odpoč. dne 1. března 1896. (93 roků stár).
Ustanovení jsou: p. Vácslev Bier. děkan
v Opatově,za děkanado Litomyšle, p. Fran t
Jeřábek, admin. za faráře ve Vřešťově, p.
Jos. Bekera, kaplanza admin.v Hrochově
Týnci. Uprázdněné místo: Opatov
(Abtsdorf) fara, pstron. kníž. Thurn-Texise od
28. února 1896.

Výborová sohůze. Dne 25. m. m. měl
výbor politického družstva tiskového pod ochranou
sv. Jana Nepom. v Hradci Králové pátou schůzi.
Po přečtení a schválení protokolu schůze přednesl
p. architekt Helimano rozpočet na diecésní spol
kový dům »Adalbertioum«. Probíral podrobně
jednotlivé práce a jednotlivé jejich položky. Výbor
uznal záslužnou práci p. architektovu, který o bu
doucím »Adalbertinu« viděl krásnou, důstojnou,
dle zásad arcbitektonicky nastíněnou a provedenou
monumentální diecésní budovu; výbor také uznal
a chválil jeho píli, se kterou v době poměrně
velmi krátké předložil elaborát tek rozsáhlý a
komplikovaný. Kdo uváží, co má v +Adalberti
nu« býti, nemůže neuznati, že vypracovati naň
plán náležitý, není prací snadnou. Avšak výbor
nemůže hledéti jen na ozdobnost, aesthetickou a
architektonickou důkladnost, nýbrž musí pamato
vati na poslední valnou schůzi, ve kteréž bylo
s účastníky sděleno, že «Adalbertinuma bude státi
asi 100.000 zl, a nazlé časy, do kterých si nyní
stěžují všichni; proto, ač uznal práci p. archi
tektovu za důkladnou a záslužnou, nemohl na
jeho návrhy přistoupiti, poněvadž dle učiněných a
přednesených rozpočtů by náklad na +Adalberti
Dume žádal vyše než polovinu více, než bylo
řečeno na zmíněné valné schůzi. Zté příčiny byl
p. architekt požádán, aby v práci své dále pokra
čoval a to tak, aby plán zejmena v části orna=
mentální a jinde, pokud jen možno bude, zjeinc=
dušil a tak rozpočet až na udanou sumu snížil
Jest pravda, že nebude »Adalbertinume tak krásné
a důstojné za 100.000 zl. jako by bylo za 157
tisíc zL; avšak jaká pomoc! Výbor nechce a nesmí
na sebe vzíti zodpovědnost za náklad o polovinu
větší než na valné bromadě řečeno a doufá, že

i ta budova, jaká bude postavena, účelům svým
vyhoví. Rozpočty v udaném směru budou těchto
dnů dokončeny a již v příštím čísle tohoto listu
a v »Českém Východě« bude vypsán konkurs na
zadání stavby a jiných prací. V listech denních
bude vypsán konkurs v úterý a upozorňujeme na
to již nyní, poněvadž doba konkursní nebude
dlouhé. — Po rozhovoru o plánu a rozpočtu uva
žoval výbor o podmínkách zadání stavby a jiných
prací a definitivně je schválil. Práce: nádennická,
zednické, tesařská, truhlářská, kovářská, zámeč
nická a stukaterská zidají se jednomu podnikateli,
ostatní s vyjmutím práce kamnářské, zadaljí se
také buď všechny jednomu podnikateli, nebo každá
jednotlivé, dle výhodnosti offert. Podmínky zadání
budou vyloženy pondělím dne g. března počínaje
v místnostech spolkových v Hradci Králové, Velké
náměstí číslo 34, jak se blíže oznámí ve vypsání
konkursu. — Na to zvoleno bylo dozorstvo stavby,
jehož povinností bude, dohlížeti na provádění
stavby a starati se o řádné vedení stavebního a
vážného denoíku na. staveništi. Hlavní osoba
tohoto družstva, totiž: odborný znalec,dosud
určena a požádána nebyla, poněvadž o ní
rozhodne i to, komu provedení stavby a jiných
prací svěřena bude.

Klub českých velooipedistů v Hradci
Kr. zavděčil se nemálo místní společnosti pořá
dáním výstavy a přednášky známého cestovatele
p. J. Kořenského, Zajímavávýstava fotografií
z cesty kolem světa p. Kořenského uspořádána
byla v neděli, dne 1. t. m. dopoledne i ocpoled
ne ve foyeru Klicperova divadla. Velmi hojná
návštěva obecenstva svědčila o náležitém zájmu
pro tuto pěkné upravenou výstavu, do níž odpo
lednu zavítal také sám řed. Kořensky, jenž po
celou hodinu přítomným ochotné vysvětloval jed
notlivé obrazy a slíbil, že zašle později ještě no
vou sbírku fotografií.Při večerní přednášcebyly



divadelní mlotnesti přepločny. Řed. Kořenský té
měř půl třetí hodiny poutavě Jíčil svě dojmy a
poznatky s cem po Žap Číně a Jadii, Po
drobněji uváděti obsah této přednášky, již obe
csastvo sledovalo s plnou pozorností, bylo by
sbytečným, neboť ve vycházejícímprávě skvostném
díle p. Kořenského nalezne více příjemné četby
každý, kobo tato Cesta zajímá. Jak se ném sdělu
je, bude čistý výdos výstavy a přednášky věno
ván vlasteneckému účelu, o čemž přineseme příště
bližší zprávu.

ho! Pražský +Hlas Rolníka« píše:
sNaše denní žurnalistika a — proces s podvod
ným vášným Syřištěm. Ač naše deoníky sledují
vády se zálibou sensační procesy, ať již konají se
sde neb na venkové, jako nea př. proces Ekertův
v Hoře Kutné, který vyplňoval jejich celé sloupce
po čas trvání, přece jednou učinily výjimku a
sice při procesu Syřišťově v Hradci Králové. Pro
ces tento, který byl jedním z obrázků, jak cu
krovary počínají si vůči rolníkům při odvádění
řepy. byl tudíž i důležitý a zasluhoval, aby den
ní- listy, jak při jiných činí, uvedly jej ve zná
most hlavné rolnictvu. Avšak podívejme se, jak
se zachovely naše žurnély? Přinesly krátký vý
teh žaloby — pak mlčely vůbec a konečné v od
poledním vydání přinesly krátce jen rozsudek,
aby si toho nikdo tak nevšiml. Řídily se asi pří
slovím, že mlčeti — jest zlato! Proč mlče!'y,do
myslí si asi koždý«. Za to však my, chtějíce, aby
všichni rolníci poznali, jak dovede je takový vážný
jeko Syřiště dříti bez nože, vydali jsme již ve
druhém vyčání spisek o 32 stranách, který při
náší zevrubné vypsání celého procesu tohoto, ja
kož 1 závažné výpovědi všech 150 svědků a pod
vodné manipulace vážného Syřiště. Spisek tento
je jiš rozšířen po celých Čechách i na Moravě.
Kdo by ješté chtěl dostati néjský výtisk, nechť
se přihlásí co nejdříve v redakci »Obnovys.

ly a časopisy. Cukrový kartel je
to, když se všichni rakousko-uberští cukrovarníci
spojí a rozhodnou se ustanovovati cenu cukru
společně a zcela neodvisle od výrobních nákladů.
To se dělá tak. Když se určí spotřeba cukru
doma — na vývoz se kartel navztahuje — přif
kne se každému cukrovaru, po případě každé ra
fnerii jisté množství cukru odpovídající její vý
robnosti, jež může vyrobiti a dáti do prodeje.
Cenu, za jakou se smí prodej díti, stanoví kartel,
vlastně kartelem zvolený výbor, jehož předsedou
je maoohonásobný millionář Schěler ve Vídní. Tak
cukrovarníci mohou určovati cenu cukru zcela
Jibovolně a tak si zajistití každý zisk Avšak nc
dosti na tom. Aby mohly bezobledněji vykoři
stovati, šly ještě dále. Cukrový kartel získal pro
sebe nejenom vídeňský tisk, nýbrž s malými vý
minkemi všeckea rakousko-uherský tisk placením
ročního paušálu. Tento paušál vyplatí se ve Vídni
v domě Schěllerové a pak se rozvrhuje na jedno
tvé cukrovary. Ze spolehlivého pramene se nám
sděluje, že se v kartelu ustanovuje určité procen
to veškerého prodeje cukru na podplacení novia.
Roční paušál činí při dennících 2000—4000 3l,
při týdennících 200 až 500 zl., avšak budou po
zději zvýšeny, až se svýší ceny cukru.

K negratulantům se přihlásilidále Pl tit.
pp. Victor Weinhengst, architekt, Antonín Su
chánsk, rektor, František Pour, vicerektur. Dr.
Karel Truxa, spiritual bisk. semináře. Vivant
seguentes!

Be stavbou meziměstské sitě telefo
nické z Trutnova přes Králové Dvůr, Pardubice,
Kolín do Praby a Vídně s odbočkou do Chrudimi
bude vedle výnosu ministerstva obchodu dne 17.
února daného,. co nejdříve započato. Současně
zařízena a veřejnosti odevzdána bude telefonická
hovorna při poštovním úřadé na zdejším nádraží.
Jest tudíž právě na čase, aby ti, kteří co účastníci
ku státní telefonické síti meziměstské připojeni
býti chtějí,co nejdříve u zdejšího poštovního úřadu
se přihlásili. '

Jednota divadelních ochotníků pořádá
v neděli, 8. března 1896 ve prospěch úprsv v měst
ském divadle II. divadelní představení: „Starý vla
stenec.“ Veselohra ve třech jednáních od A. H. 80
kola. Režisér: Fr. Hofman. Začátek o 7. bod. Konec
o půl 10. hod. Ceny míst: Lóže zl. 250. Křeslo
60 kr. Sedadlo na tribsně BO kr. Sedadlo I. třídy
40 kr. Sedadlo II. třídy 30 kr. Sedadlo na galerii
20 kr. Parket 25 kr. Přízemí 15 kr. S-adentský a
garnisonní lístek do přízemí 10 kr. Předprodej lístků
obstará knthkapectrí p. B. E Tolmana.

Živnostenako-čtenářslké jednota ©Hradci
Králové pořádala v neděli, doe I. t. m. divadelní
představení kusů: „Na nádraží.“ Veselohra v jednom
Jednání. „První den po avatbě.“ Veselobra ve dvou
Jednáních. Návštěva byla hojná, souhra dobrá.

Osobní. Důstojsý p. Jan Volánek, admini
strator v Poličce jmenován od ndp. biskapa Lore
tánského Tomáše Caloggiho čestným kaplanem tamnější

rájní basiliky.
echetný přisnivecškoly. Důstojo

J. F. Seidl, her Čarnilověano ©obemné
Sole v Černilově daroval krásný vycpaný exemplář
lišky v ceně 7 zl. Štědrémua osvědčenému svému do

brodinci vzdává apráva ob. školy dík nejvřelejší.
Missie. V Novém Móstě n. M. badon honati

sv. míseji důst. Otoové Tovaryšstva Ježíšova: supe

rlor (= Kalaša Sepodedne8. do 15.

konsist,rada a biska vikářJ. Němečeks Né
chodazaasistence vldp.GčkánaFr. Pecky
ačtyř kněžíDivadelní staveníbadoscepořádati
v dne 8. t. m. v následejících mistech: Di

„Otče náš“;
lisích kus „Diblíkora dceraška; Jednota divadelních
ochotalků v Kuklenách kus „Dvě Růteny“; Úcenář
ská ochotnické jednota délníků na Pražském Před
městí kus „Vesničané neb Nalezenec“; Ochotnické
čtenářská Beseda v Třebověticích „Kfíš u potoka“.
Jednota divadelních ochotníků v Novém Hradci Král.
pořádala dne 1. března 1896 divadelní představení:
„Bratr bonák aneb Veokorané v hlavním městě.“

Bohválený plán. Okresní výbor v Hradci
Králové acbválíl nový regalační plán pro obec Prai
ské Předměstí, což bylo již velenatnou potřebou vzhle
dem ku čilému ruchu stavebníma v tamní obcí.

Zdejší pivovar zažádal sa povoleníku pře
ložení sladovny na nové stanovišté.

Nesprávné pověsti kolovalyv těchtodnech
o tom, že městský rada p. Al. Dvořáček avůj
závod prodal. Jak se nám sdéluje, jsou povésti ty
nepravdivy, p. Drořáček povede obchod pod vlastní
firmou dále.

Zajímavou schůsi měl v neděli dne 1. t. m.
„na střelnici“ politický spolek pro okres královéhra
decký. Členů spolku dostavilo se jen asi 16, všech
účastníků bylo ke stu. Předseda p. Nejedlý vzpomenul
při zahájení schůze botých narozenin Sv. Čecha, načaž
Jednatel p. Fr. Červínka podal zprávujednatelskou,
v níš vytkl činnosť spolkuza lónsk rok a mimo jiné
sdělil, že loni přibylo nových 18 členů. Dle pokladní
správy přednesené p. Hrdličkou, bylo loni zaplaceno
na příspěvcích37 zl. 50 kr., pasiva obnášejí 21 sl.

20 k práva tato nemohla býti schválena, poněvadž
lonská valná hromada zapomněla zvolit revisory. P.
Tomášek stěžuje si při tom, še deficit byl zaviněn

výborem, neboť se na př. loni hlásilo několik novýchčlenů, kteří nedostali pak vůbec žádné vyrozumění.
Dr. Zimmer míní, že by se členské příspěvky měly
rázněji vymáhati. Pan Hrdlička namítá, že venkovští
členové, kdyžbyli energicky upominání, nezaplatili
a na listinu napeali; Vystupuju! Poslanec Formá
nek pojednal potom vdelší, obsažné řeči o posledním

sasedání sněmovaím, jehož„ráběh a výsledek dů“zejmena, že sám již
ozbyl důvěru ve zdatnosť zastupitelských sborů.
řednáška tato došla všeobecnéko souhlasu. K dotazu

p. Tomáška v sálešitosti dráhy Hradec Kr.Holice,

poukázal posl. Formánek ke zprávě dra Malinského,terou jsme otiskli v čísle předposledním. Předseda
p- Nejedlý projevil jak jménem přítomných přání,
aby poslanci na dále setrvali na stanovisku ičním
s mínil, že nám nikdy nebude možno přivoliti k
rovnoprávnosti takové, jakou požadují Němci. Na to

rovedly se volby, nového výboru. K návrhu dra.immra zvolen aklamacíza předsedu opětně p. Ne:

jedlý, jenž volbu přijal a vyslovil politování nad tím,že valná Část intelligence, zejmena v Hradci málo se
účastní politického ruchu. Do výboru byli pak zvolení
pánové: Váci. Prokeš z Černilova, Skoda zČistovsi,
Josef Kril z= Pražského © Předměstí, | poslanec
Formánek, dr. Zimmer z Hradce Králové, R. Janský
s Bělče, Fr. Červinka a Hrdlička ze Stěšer, J. Fi
šera ze Slezského Předměstí. Po volbě volá předseda:
Na revisory účtů jsme zase zapomněli! Pan Janský
navrhuje, aby sa revisory byli voleni p. Tomášek s
Ippen. Pan A. Juliš a Hradce Král. míní, še by se
za revisory měli voliti jen křesťané a žádný „našinec“.
Janský volá: „My nejsme žádní autisemité'“ Před:
seda Nejedlý žádá za přijetí volby Ippena, jenž funkci
přijímá. Pan Juliš: „Je všeobecnéznámo, žeod toho
národa nikdy jeme neměli a nebudeme mít nic do=
brého a proto jsem rozhodně proti takovému přátelství
8 „našinci“. Pan Janský vytýká, še Lu při svém
antisemitismu stal se z demokrata jen klerikálem.P.
Juliš: „Každá obec je štastná, kde nejsou „našinci!“
Přivolnýchnávrzíchsdělujep.Fr.Červinkaze Stěder,
že se má v Hradci vydávati nový list radikálně po“
krokový, jenž by čelil proti „Obnově“. Nastupujeme
boj nesnadný, praví řečník, a k tomu jest potřebí
Penéz. Líst začne vychá 'eti teprve ve drahém pololetí.
Rečník praví dále, že by se každý měl státi podíl
níkem listu, neboť je prý vlasteneckou povinnostívy
stoupiti proti „řádění“,jež se poslední dobouv našem
kraji rozmáhá. Ippen navrhuje. aby se začalo hned
s upisováním. Fr. Cervinka sděluje, še každý prozatím
může eložiti 10 s). další obnos by se splatil při
vyjití listu. A. Juliš se táže. zdali si akcie listu
mohou kupovati také židé. Fr. Cervinka: „Žid, helvet,
turek, to u nás nerozhoduje u my víme,že za antise
mitismem se skrývá klerikalismns. A. Juliš: „Nebu:
deme:li antisemity, přerostou nám šidé přes hlavu.
Red. V. Kučera vytýká Fr. Červinkovi, že mlavil ©
„řádění klerikálů“, ale sám vyhledával styky s „Ub
ovou“, v jejiž redakci je písemní toho doklad. Pan
ervinka hledí to vymluviti, načeš mu „našinec“ Ippen

hledí přispěti pomluvou, že red. Kučerase prý dával
jednou od židů podpláceti u že seprýchtěl státi reda
torem „Č. Židorských listů“ . Kučera volá, že

je to leg, předseda připomíná, že takové osobní věci
nemají se ve schůzi přetřásati. Na to byla schůze
zakončena. (Osobních útoků proti redaktora nevšímali |
jsme si dosad v „Obnově* nikdy a také tuto
pomluvu prostě zaznamenáváme. Vyrukujísli „našinci“
a nečím takovým ještě někdy, bude se red. Kučera
hájiti jinak.)

rativně k sídla hlavy obce, nedbajíc na tak posůzí

nak pro svou okroaalou postavičku pohodlné a po
volná, vyskočila tentokrát jako střela;v okamšíka
bylo ji viděti přelézati uedaleký plot, nejkratší to
cestadovsi.Assa půlhodinypotétopředehře
přihrnul se zástup obyratelů ozbrojených vidlemí,
copy, sekerami, kosamí právě tak jako za časů sel
ských povstání — sháněli se po „raubířích“. dyž
starostorá probazena byla tlučením na okno a hlá
sitým bovorem, v okné pak zahlédla několik hlav,
nemyslila v rozespalosti jinak, než že přišla banda
lotrů, aby zabíla jejího muže a proto bez rosmýllení
pobouřila celou ves úa obranu a všude vyprávěla, še
hlava obce té chvíle je snad jiá mrtra. | Přihrnavší
se zástup ahlodal dům opět zornitř uzamčený a maje
za to, fe snad lotři tak móinili k vůli tomu, aby
byli ve svém bohaprázdném počínání nerašení, vyra
sil mocí dveře. Jaké však bylo překvapení, kdyš
hlava obce probuzená nenedálým praskotem dvoří
vyšlajim udiveněvatříca od ní se pak dověděli,
že tam byla síce tlupa mladíků žalovat na spolapráče,
ale o nějských „raabířích“ že ničeho nerí, — že by
byl om sám mrtev, to teprve nechtěl uvěřit; a tak
bojechtiví domobranci se opět rozešli. Od té doby
má temnější jinak tichó okolí o jedna veselou his
torku více. .

Stříbrné drobné mince po 10 kr. aÓkr.
rakouské měny budou z oběhu vzaty dnem 1. ledna
1897. Mince tytopři placení y bados ještě
až véetně do 31. prosince 189d. v soukromých ob
chodech. Povypršení této Ihšty zaniknevšelikýzá
vasek státa tyto přijímati. *

il se. Dne 35. m. m. nakládal GOletýče
ledín oborskýustarostyp. ToraševeUvětíhnůj
achtěje více naložiti, vylesi navůz, aby obsahjeho
seblapal, při tom však se smekl aspedi po hlavě
dolůtak nešťastně, še zůstal mrtev lešeti. |

Kradl v kriminále. Doe 28. m.m. ukradi
pokařský pomocník V. Tocháček se Skutče sluboví
Coufalori ve zdejší vězníci kabát se žlutými kaofifky
a obléklsi jej pod svůj. Nábodos však byl ještě té
hoždnezatčenprožebrotuapři jehoproblídcena
lesen byl kradený kabát.

Neštěsti. Vneděli dne 1. t. m. saměstnám
bylkotlářVlbáčekvestrojíroěnaPražskémPřed
městímazáníma čistěnímstrojů,přičemínešlastnoa
nábodouzachytilse řemosu,s nímžse smekia spadi
nafelezooupod ním ležícídeska apřerezilsi na
několika místech nohu. Nešťestník byl doprarea do
zdejší nemocnice.

Kandidát , Konsempředešlého
týdne otřelíl se v místech t, zv. „lípkách“ ramoa
a revolveru do proou 1Sletý Sarčka, dělník ve stro
jírné na Pražském Předměstí. Téšceraněný dopraven
byl do sdejší okresní nemocnice. K seborražeodnému
úmyslu dohnal prý bo nezbojitelný neďab.

Ohně. Dne23. m. m.shořel stohjetele rolnéku
Ferd. Petříkovi v Sověticích. Škoda obnáší 450 sl.,
proti níž byl jmenovanýpojištěn.— Dne 24. m. m.
v9hod.večervyhořelasušárnamalenrolálkuV.
Kogičkovi v Klenicich.

Na dobytěl trh sdajšív úterýpřivodenobylo
482 koní, 624 krav, 35býků, 19telat a39 kos.Pominutákráva.Odobytčímtrhur úterý
odbývaném zvětřila se jistému rolníku z Břesbradu
na trh přivodonákrávaa probíhalapo tržišti tryskem,
anižbyse dala zadržeti.Při svédivoképrocházcesnaddostalatakéchuťnadoatníkya vrasilndo
krámku | hokynáře Kováříka, kde rozšlapela něco
doutníkůatd. v ceněÓsl Dálezranilajednobokoně
ažkonečněpodařilosea fortemaskýchschodůji za
držeti a spoutati.

Prozrazení peněsokari. Vpředešlémtýdnu
vyruženo bylo obyvatelstvo v Solnici a okolí sprá
vou,že zejménaze Solnice,jak se zdá, rozšiřuje60
ve měst i v okolí množství padělaných slatníků a
menší mince. Poznalose též, že něcopadělanýchpe
Děz se ve městě i proměnilo. Vybetřování vedlo na
pravou stopa a vypátráno bylo místo i vinníci. U ja
kébosi Wolta, tkaloe, bydlícího v Solnici při silmici
k Rychnovu, nalezena byla skutečně formička a néco
pravých, ovšem již za padělky proměněných zlataíků.
Podle všebo měl Wolf a jeho soudruhové, aspoň je
dea 2 nich přišel k Wolfovi od Opočna, spojení
s penězokazy jinými a soudí 00, že byly 1 styky6penězokasyFr.Červenýmz DobréhoaJ. Rejlem
s Třebihoště, kteří jak známo, nedávno obycení byli
u Poličan na Hořicka. Padělky ulatníků, na něž se
dosad přišlo, jsou dosti trefoy a na prvý pohled
není nie nápadného. Při bedlivém prohlížení ovšem
seznáno, že ochází „viribas anitie“ v okraji, teď však
poznávají se více a více, poněvadě stříbrovitý lesk,
jakousi pěnou napodobený brzo černá. Počet ošlze
Bých zápina dosad neznáma také snad znám nobade,



vjel po měli poslednídobounápadnědobře, coš-ovšemje vysvětštelno.Je-lijimteďpoprozráseni
adobře,to jest otázka.

bydlel u B. M. obchodal příračí Em. Sick, o němž
Vild: věděl, že má pěkné hodinky, jež by stály sa

típnatí. Zároveň vědél, že má kvartýrská v kufra
pětku a ta teké není k zahození, poněvadž není na
ní znát, je-li kradená. Dne 29. m. m. podařilo ce
mu obě jmenované věci převéstí ve uvůj majetek a

-aby nebylo to příliš nápadné, že jednalo se oěkomu
při otevírání kafru pouze o peníze, vzal s sebou
Vildt také vyšívaný šátek, který však byl jeho ne
-těstím Podezření totiž padlo na něho a totím více,
když pak nalezen byl a ného vyšívaný šátek krar
týrské. Při další pak problídce nalezeu byl i zástavní
lístek na hodinky aschovaný za krorem. Na hodinky
vypůjčil si Vildt 7 xl., za něž koapil si boty. Ná
sledkem tohoto podesření byl nepoctivý sochař zatěeu
a dodán okresnímu soudu, kde odsouzen byl r těchto
-dnech pro krádež na 6 dnů do věsení.

Obec Kuklenská usnesla se zříditiměšťan
skou škola chlapeckou; sa účelem tím zahájeny
veškeré potřebné kroky.

četní oukrovaru J. Jelínek bude míti
přelíčení předčtyřčlenuým senátem zde dne 19. t.
ea. o 9. hodině ranní.

Požár v pivovaře. V úterý, dne 3. března vy
opakl z neznámých příčin na půdě budovy, v alá se na
lesale správa velkostatku Jeho Oev.p.hr. Jana Harracha
"v Sádové, jakoš i byt vrohního oprárce Němečka a o. k.
poštovní úřed, požár, a sice © tekorou mohutností, že

. v krátké době eničil nejen budovu tato, nýbrš 1 zachvá
til přilehající ns ni sladovau temnějšího hraběcího pis
vovaru. [-tato se všemi sýpkumi padla požáru tomu za
-oběť, jakož i veškeré tam nahromadéné zásoby sladu a
-chmele a roslíčné pivovarské náčiní. Jen nesmírcému
mamahání spojených sborů hasičských = oakrovaru Nžan,
Mokrovous-Třesoric a Úistovsepodařilo se varnu piro
vera, jejiž střecha chytala, zechrániti a tím něbezpečí od

-ostatních budov odvrátiti. Škoda píší se na mooho tisíc,
mohla býti však ještě vótší, kdyby byl požár i vana

„pírovaru zničil a tím i vaření překašeno bylo, což se
všaknestaloa ©výroboupíra budese vkrátké době

-opět pokračovati.
Vzteklina psů rosšířila se ua venkově v hojné

míře. V obci Zdochovicíchu Pardubic zjistila se dne
11. úmora u jednoho cizího psa vstoklina, takže v okol=

-míchobcích zavedeca byla kontumacepsů aš do 6.května.
— Dne 326.února potuloval se vČernožicich u Jaroměře

-cisívzteklý pes,kterývícepeů pokousalateprvev Roš
nově byl zastřelen. — V Sedražicích zastřelen byl cieí
velký černožlutý pes a zjistilo se též, že byl vsteklinoa

-stížený. — V obci Hořeňovsí objevil se vsteklý pes a
byl v Mokrovoucích ubit. Poněvadž přisnaky vztekliny u
mého sjišťány, byla zavedena koatamace psů v následují

-eích obcích: Mokrovousy, Hněvčeves, Vrohovnice. Želko=
vice, Sovětice, Dub, Miany, Dohalice, Třesovice, Čtátoves,

«Chlam, Lípa, Neděliště a Klenice.
Z Pouchova. Valná hromada živnostenskéhospo

Ječenstva v Pouchové a okolí odbývati se bude v neděli,
dne 16. března 1896. o 3. hodině odpoledne v místno
stech školy poachovské s následujícím programem. 1.
Zpráva jednatelská. 2. Zpráva posladniční. 3. Zpráva
„přehlíšitelů účtů 4. Pojednání o členském poplatku. 5.
Pojednání o jmění epoledenstva. 6. Volné návrhy. V páda,

:že by se dostatečný pobet členů neselel, odbývá se druhá
valná hromada o hodina později nebledě na počet členů

-s týmě pořadem.
Z Jičína. Spolek ku podporování ohodých studu

Jících c. k. vybšího gymnasia v Jičíně pořádá oyklus před
nášek ve prospěch pokladny aolkové v suwedací síni
obecního zsastapitelstva v méstské radnici dne 8., 15. a
26. břesna. Program: 1. O výpravách do krajia palár
mích, přednese p prof. K. Štětina dne 8. břesna. 3. 0
dědičností, přednese p. prof. G. Smolař dne 15. března,
3. O novějších proudech v medicině předaese p. MUDr.

-J. Horna dne 25. března| Začatek pokaždé ve 4 hodiny
odp. Vstapné k osléma cyklu 50 kr., k jednotlivým

„přednáškám 20 kr. Prodej lístků k celému cyklu laskavě
„převzeli knihkupci J. Pašek a J. Zajíček, k jednotlivým
přednáškám prodávati se badou lístky při velupu do za

-sedací cině.
z lavi. Katolický vzdělávací opolek „Práce“

pořádal dne 1. t. m. spolkovou schůzi. Návštěva bylajako
všdy jak členy tak hosty úetně navětívena a každý byl

6 programem úplné spokojen. Ku sdaru této naší schůze
přispěl zejména obětavý náš místopředseda dp. L. Kalina

„přednáškami „O charakteru“ a „Církev a humenite“;
obě tyto přednášky byly od přítomných « pochraloa při

„jaty. Přání všech členů jest, aby dlouhá léta ještě v Čá
slavi pobyl, ku zdaru našeho katolického spolku působil
i na dále, neb oa sám nejvice ve spolku nešem přednáší
a dbá, by mnohý z naších osodrabů v přednáškách se

-oričil, Po přednáškách by! program sibavný a síce vy
„pouštění skvostných mlbových obrazů. Obrazy tyto se jik
v P00e minulém velice zamlouvaly, pročež usnešeno uspo
bádatí panurámu těchto obrazů. Vypouštění těchto mibo
vých obrazů řidili soadruzí Frent. Veber, Alois Jeřábek

-a tylí po ukonápní pochralou odměněni.
Z Přelonče. Budeč pkelnučskápořádala 4. března

-odpoledne o 1. hodiné v kreslírné chlapecké měšťanské
-Školy v Přelenči velnou schůzís následovním programem:
1. Formalie a placení členských přispěvků. 2. Přednáška
p- Vojáčka z Lipoltic: „O kázf bkoleké a jeji prostřed=
-aob.“ 3. Refeát p. Ad. Bohmacs o reorganisci ústřed
mího spolku jednot udítelekých. 4. Volba delegátů. 5. Pti
bládení se ka budoucím přednáškám u jednatele. 4. Volné
návrhy. — Vadělávacískatolický sociální epolek „Svor=mest“vPřejončipořádávneděli,dnaI.březnavho=«stinráp.Heřmana„UkráleOtokara“vPřelosdidiva

dolnípředstaveníoo Dramav 1 jednáníodJrOsppóe.Pled tím: dél, tím hůř.Žert nešivoteotme
ve 3 jeda. od Fr. Bačkovského.

Z Poličky. Měšťanskébesedaadejší pořádalavne
děli, dne 1. břesna „Veber Svatopluka Čecha“ na celeru
jeho BOlstýchnaroseníns tímto programem:1. „Zampa.“

. „Holub ne javoře.“ Z Moravských dvojzpěvů od Ant.
Drořáka. Op. 32. 8. 6. 6. „Norý Čechův sen.“ Velká

embsproplanona2ra0eod a Weiss.6. „0vý
snama Svatopluka Čecha. 6. „Jak v jitřním poupěti“
Na Svatopluka Čecha uložil Karel Weiss. 7. Poesie. Od

Lauba. 9. „Věřím“ od Brat, Čecha. 10. „Zajatá.“ Dvoj
t>ěv od Ant. Dvořáka. Op. 32 č. 11.. — Smbs s ná
rodních písní. Od Aug. Hanaloré. Proslov a básně před
nesly slečny M. Hďaptova, Bohumila Krejčova « Bran.
Altnerora. Zpěrné části, paní M. Krennrové a sleňny
Boh. Altnerova a Karle Bergrova. Piegyne piano ochrála
sl. M. Vonelkova. O významu Svatopluka vylíčit
v Jetně a stračně osvědčený řečaík při akademiích, gram.
učitel a opisovatel sdejší p. Ant. Konst. Víták. Provedaní
všech ostatních čísel, svlášté zpěvných bylo velmi sdařilé
a udrželo dosti četné shromážilční v nejlepší náladá.
Měšťanské Beseda hodlá 00 nejdříve opét m-nší podobný
sábavný večer pořádati a doufá, že bude moci jeátá větší
počat svých přísaivoů u příležitosti té uvítati. Táž shro
mažďaje se vo všech nedělních vočerech k soukromým
dýchánkům, kde o zábavu a poačení časopisy, kaihornod
a rozmlurami jest dosti postaráno. — Zdejší spolekc. k.
vojenských vysloežilců oslavil dne 29. unora jeko kašdo
ročaé obvyklou výroční památku důstojným epůsobem.
O 10. hod. ranní sloužil ve hřbitovním chráma sv. Mi
ohala slavné zádušní alužby Boží za zemřele členy spolku
administrator P. Jan Voláuek sa assistence mistních pp.
kaplanů P. Fr. Knapa a P. Jana Prochaásky,kteří všickni
jsou přispívajícími členy spolku veteranského. Večer sešli
se věiokní členové jeho v azdobeném sále hostince „v pis
vovaře“, kdež administrator děkanství dp. Jan Volánek
vylíčil ve tři čtvgji hodiny trvající přednášce za veliké
posornosti „život a působení maršálka Radeckého,“ načež
byl sahrán pochod Radeckého. V přípitcich vzpomenuto
bylo Jeho Veličenstva, císaře a krále ©a předních
přítomných osobností. Dlažno smíniti se o ohbrále tohoto
opolku, jíš si dobyl svým důstojným vystapovánímve ve
řejaasti, čehož sielubu má nynější oblíbený předseda p.
Jon Janele. Přejeme spolku tomuto i na dále hojného
sdaru | :

Z Rychnova m. Km. Ku zprávě v minulém čísleuvedenéokoncertupořádanémvep-ospěchměst.srotčinoe
dodáváme, že čistý výnos z koovertu byl 218 sl. 71 kr.
kterášto částka vónorána k základnímu jmění měst. ai
rotěince. Nyní nalozá te © ústavě 5 chovanoů. Humanní
tento ústav těší ee velké přízní a zdejšího velect. obe
oenstva, které jej jednak dary psněžitými, neo v nataraliích
hojně podporuje. Sirotóineo stal ae ta dobročinným ústa
vem, na néjš každý, kdo nějaký dobrý skutek vykonatí
obce, v první řadě pamatuje. Dle třetí výroční správy
vydané péčí kuratoris měst. sirotčince byl ústav tento
vydržován dosud milodary velerážených příznivců a mímo
to během 4 roků vzrostlo základní jméní na 2100a kon
osm roku 1896 byla hotovost pokladniční 589 al. 78 kr.
Zajisté jest třeba, aby tato šlechotná myšlenka, ujímati
0Ť opuštěných dítek, a pedovati o to, by se jim dostalo
maležitého vychování, nalesala šlechetné podpory u všech
vrstev opoleónosti lidské a aby četuě takovéto ústavy
humenní byly zakládány, nebo tímto zajisté velice přispěje
se k správnému lešení otásky sociální.

Ze Skuhrova. Ku konci předešlého reku do
konána byla toužebná úprava a výzdoba vedlejších
oltářů marianského a avatojosefského ve chrámu Páně
našem. Slavnost posvěcení nových soch Panny Marie
a sv. Josefa byla skromná sice, ele ne bez dojímavosti.
Přes nepříznivé í bylo zbožných účastníků tolik
a tolik a viděli jeme v mnohých očích radost, že dílo
podniknuté ke cti a chvále Boží se vydařilo. A
s jakou radostí brali si účastníci slavnosti té obrázky,
ješ obětavý vdp. světitel k tomu účelu natisknouti
dal a k rozdání uštědřil. Ano dílo společně ke cti a
chvále Boží vydařilo se. Možno říci, že firma
Krejčíka = Prahy, jíž úprava i pořízení soch no,
osvědčila dobrou pověsť svou. Zvláště polychromie
celku a sochy v životní velikosti provedené dle vy
branýčh modelů líbí se vůbec. Tím pak utěšenějším
jest, že úprava a obnocení oltářů těch vzkvetlo ze
společné obětavosti celé kolatury skuhrovské, v níž
k tomato účelu, ač kolatura skahrovská ve svém celku
neslyne zármežností, sebráno bylo celkem 804 zl. %kr.
Na jaře připočátku májových pobožnosti učiněno bylo
vybídnatí k osadníkům ve chrámu Páně a pak od
obou duchovních podniknuta byla sbírka zmíněná.
Zmínili jsme se předešle, že má býti veřejně vyslo
ven dík a také početze všeho, co dobrodiním všech
ať možných ať1 chudších dobrovolně sneseno bylo
k účelu tak posvátnému. Dokázali všichni dárcové, že
vždy věrní jsoa tomu útulnému kostelíčku svatoja
kubskému team na tom návrší, návrší milém v středu
celé farní osady. — Všeho dobra ať odmění (Odpla
titel. Kéž odmění kuždý dar, každýi dárek! Vsem
ještě jednou platí upřímné: „Zaplať Bůh !* - - Úhrnem
tedy vybráno 804 zl. 4 kr. Z toho přišlo p. J. Krejčí
kovi za sochy 150 zl. a ostatní práci, polychromii
všech soch a oltářů 770 zl. — Ostatní výlohy činily
28 zl. dt kr., tak že zbývá ještě 58zl. 42 kr. Z obnosu
toho bude ještě na jaře doplněna výzdoba okolí oltářů,
nátěr zdí atd. — Celkovým výsledkem, jímě značně
zvýšenajest výzdobachrámu Páně skubrovekého,jeou
osadníci farnosti skuhrovské vůbec potěšení a te již
jest zajisté pěknou odměnou společnépráceu společné
obětavosti '

Z Luže. Dne 23. února k žádosti jednoty kato
lické konal v Luži v místnosti spolkové veřejnou
hospodářskou přednášku p. Josef IJumek, člen rady
zemědělské. Přečetné posluchačstvo z šírého okolí na
300 osob čítající sledovalo se zálibou řečníka, jenž pojed
nával se zřetelem k potřebě praktické v delší před
nášce o tom, kterak hospodařiti, aby i za nynějších
stísněných poměrů hospodář obstáti mohl. K účelu
tomu doporoučel pan řečník též odborné vzdělání a
sdružování se ve spolky hospodářské, jichž mnohé
výhody v krátkosti vytkl. Povzbuzení ono nebylo bez
výsledku, neboť přihlásilo se hned po přednášce 44
hospodářů k hospodářskému novému spolku, jenš

doufáme pevně, přičiněním su
nolíků běsyvdlvotuvoderbade,z todn ent aa spolkuh bovšeobecněseuzná
1u nás,jakožto dokazujetéž velik t
dářskýéh jednot vůbec a v okolí b Porlášt
rolnictvo hledětilepší budoucnosti vstříc a domáhati
ee zaslouženého uznání a od státu, jest ma
nutně třeba sdružování se, jak dobře pochopila důle
titost spolčování třída dělnická. A proto rolníci, spojte
se i vy ve spolcích v jeden mocný šik proti škůdeh
svým! Déáti podnět k založení spolku takového pre
město Luži a okolí bylo úmyslem katolické jednoty s

aané přednáškyhospodářské.Dobrétévlci .! :

Stihaný rouhač. Bne 17. únorabavili se
v hostinci Josefa Pinkavy v Třebechovicích různí
hosté. Mezi přítomnými nalezali se obuvničtí po
mocníci Fr. Doležal, Jose: Černýa. obchodník
z Českého Brodu A. Š.— k. S požitím piva při
bývalo humoru. Mluvilo se o politice a všem
možném. Konečně došlo na náboženství. Panu A.
Š. v nestřeženém okamšiku vylétlo několik slov,
jež by dnes milerád vzal nazpět. Než nejde to více.

Krádež. Marie Pechová u paní Augustiny
Machkové zde v č. p. 33. měla na půdě v kufru
nezamčeném uschovanou v kožené tobolce svoji
úsporu osm zlatníků a as 50 kr. Ku svému pře
kvapení shledala dne 27. února, že peníze jí
někdo odcizil. Krádež osnámila své paní a po
konané prohlídce shledáno, že zloděj ukradli pe
řiny s novým peřím v ceně 20 zl., dále otevřel
jeden kufr se starým oděvem, který vyházel ven,
gle na místě zanechal, ale odnesl z něho dřevěnou
bedničku s plechovými tácky.

Zatčený tulák. František Pacák, 4lletý
obuvnický dělník, ale více tulák, příslušný do
Semonic, který prý dne 29. ledna na faře stud
nické odcizil stříbrné hodinky a na kterého vydán
zatýkač, byl těchto dnů zatčen pro žebrotu a tu
láctví a nalézá se nyní u okresního soudu v Č.
Skalici, odkud bude dodán krajskému soudu do
Hradce Králové.

Obžinky, plym, šaty, účty — to všecko se
kdysi spletlo tak, že kdesi mají o jednu povídačku
více. Jest jedna slíčná slečna, která loni byla pozvána
k účastenství při obžinkách, k nimž jí bylo třeba
poříditi si schválně nové šaty; jest jeden dobrý ob
chodník, který látku na šaty ochotně dodal; jest jedna
městská plynárna, která poslalaúčet sa spotřebovaný

lyn, ale místo peněz obdržela správný účet za látku
odanou k obžinkám. (Coteď? Jsou ještě na živu

pořadatelé občinek a jest zvláště jeden šarmantní
jich účastník, jenž „předešel dalším opletačkám a
zaplatil účet ze své kapsy. A což zmoklé obžinkové
šaty? Mohou se přebarviti třeba na zeleno a budou
zase jako nové. Takje zase všecko v pořádku a lidé
žádostiví klepů mohou již raději slíditi po nové pří

hodě, při níž by se spíš udělal z komára velbloud..rotar a terno. Píše se nám z Holic: Dne 25. úoora
b. r. vsadil ve zdejší kollekci malé loterie asi zoletý drotar
Tomek Gorviš (ve zdejší krajině pod jménem „Toníčeke
známý) 29 kr. na čísla 3, 25, 27 a 74; mlčky zastrčil ci
do haleny „reškondu“ a odešel. Při brněnském tahu dne
26. února, byla vskutku tažena tři ze čtyř sazených Čísel
bratkových, totiž 2, 25, 27; leč drotar pru výhru se nedo
stavoval. Konečně v úterý dne 3. t. m. se objevil. Přišel,
jakoby se ani nechumelilo, řka: »Kéď, mladý panko, zdálo
se mi, že jsora vyhrál! ? Jdu se preptat le Dověděvse, že
een jeho se mu opravdu vyjevil. dal sedo hledání reškondy
k výplatě výhry ovšem nezbytné; prozkoumal obsahy ka
pes, všech uzlíčků u šátku, leč marně. To opakovalo se ně
kolíkréte za neustálého mumlání; posléze podrobil celé své

y důkladné prohlídce. Tu teprve dole u botek v za
vázaných kalhotech našel reškondu celou sežmolenou. „Keď
už ju mám/“ zvolal Tomek 6 vyjasnénou tváří. Obdržel
vybraných 185 zl. 72 ur. Šťastný drotar, očima jiskře svázal

hrané bankovky do šátku a rovnou cestou se pustil na
Chvojno, kdež je v záložné uložil.

Listárna administrace.
P. F. J. Oujezd D. Předplatné končí koncem t m.
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Přispěvky na „Adalbertinum“. Vysoce
důst. p. kanovník Ant. Pogerth 10 zl., vys. důst.
p. Dr. Jan Soukup, prof. theologie 100 zl., Ano
nymus 100 zl., J. N., t. v N. roo sl., jiný 50 zl.,
vdp. Jan Barták, konsistorní sekretář 5 zl. vsdp.
Fraatišek Kerner, archivář 5 zl., dp. Kerel Škoda,
pro.okolista 20 zl. Nejmenovaný 1 zl., dp. Tomáš
Škrdle, redaktor »Vlasti« 2 zl., p. Jozef Machka

z Čachotína 5 zl., dp. Karel Kuhn, forář v Žirči
ro zl., dp. V. Šinkorá, farář v Bojanově 3 zl.,
důst. farní úřad v Opatovicích 2 zl. 50 kr., vip.
Ot. Vosáhlo, katecheta v Holicích 1 zl., vikariát
Náchodský 218 zl. 20 kg,z nich vsdp. vikář Jan
Němeček 1co zl., wi t Králický 55 zl. 50 kr.,
Kopidlenský 49 zl., dp. Karel Jedlička, farář ve
Vrscích 10zl. — Věecky dosud udělené piíspěvky
jsou uloženy za tím buď ve spořitelně Králové.
hradecké nebo v záložně Velkojesenické. Za všecky
oZapla « O další se uctivě žádá, poněvadi
jiš vše jde, Jakse říká, do živého.
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Malířský uměleckýatelier

Jarolíma Slantejského
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

WS-maleb kostelních, 3
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále shotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konoráfř.
Závod může se prokázati mooba vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychin
borku, v Janově u Litomyšle, Jevíčko, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Olo

mouci, Bruě atd.

Brusinky
v nejjemnější refnádě zavařené

Skilový soudeček
> frankozazl.275

zasíláJ.E'á borslc
w Týniště m. Orl.

VSE 71lla
na „Hrázoe“ u Krolovéhradeckých lesů

důkladně vystavená, s 4 pokoji, světlou kucbyní
a vším příslušenstvím, dvorem a velkou zahradou

opatřená,prodá se v zmírněnéceně4000 zí. r. č.
Bližší zprávy podá administrace „Obnovy“.

Příležitostné dárky!— 3006———
Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné si

duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše

m cko obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

k jemně řezaných křížů $
k postavení a zavěšení v různých slozích,

svých vlastních původ. vzorů
od nejjednodulš- M „pro kostely,
šího do nejbo- jž M ary, školy ae
hatšího prove- E domácn-rti.

Sochy ze dřev E
bohatěpolychromo-ji

hi$ vané, sochy z tvrdé zašlu
mramorové hmoty,

Ď ježlse ber uškození k nablédnatí.
MŘÉvodou umýti, jemně

řezaná klekátke a

Ý jinédo oboru toho Cenníky
spadajícípráceřer- zdarma a

bářské. franko.—
ŇCeny velmí márné

při větší sakásos
svláštní ceny.

Í Stálý výběr hotových křížů. ŠÍ

Raimund Jul. Kozel,
Měsochař a řezbářv Hradel Králové, č. d.70. j

Bag" Právě vyšloONE

Poučení 0 sv, biřmování,
Napsal a svým nákladem vydal

v bískupské knibtiskárně Karel Jánský, kaplan
- v Morašicích,

snámý jiš důst. duchovenstva vydáním ně
kolika spisů, jež došly obliby.

Poučení o sv. biřmování majíc schválení od
nejdůst. bisk. konsistoře, psáno jest — jak spi
sovatel v předmluvě uvádí — blavně pro ducho
vní, jímš osadu připravovati jest ve škole
j vwkostele ku přijetí této svátosti. Výhodu a
cenu spisku dovedou posouditi osjmě ti, kdož
konajíce přípravu tuto z různých pramenů látku
sbírati byli nucení Spisek obsahuje 32 stran 8“.
Cena 12 kr. Dostati lze u spisovatele a v bisk.
knihtiskárně.

Spisek vyniká přebjedností, jasností výkladu,
což i okolnost, že čistý výnos věnován sbožnému
účelu — činí knibu odporučeníhodnou.
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Umělecký

zavod
malbu

na skle

B, ŠEARDÁ
Brno

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzorníky k na
hledautí franlo,

Ceny mírné.

TUměnícírkevní.

© JOSEF J, HŮBSCH,
ahademický malíř, vydavatel »rHoshledův

v umění výtvarném acÍírkoevním«

Praha-Žižkov, Jeronymova ul. č. 750.

Výzdoba chrámů malbou.
Malba dekorativní. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních síuí, visitačních sálů, oratorií.
(Malba temperová, vosková, caseinová, klíhová,
nlejová, fresko) Malba gobelínová. — Obrazy ol
tářní. — Obrazy nástěnné a nástropní. — Obrazy

křížových cest. — Obrazy prapirní. — Restauro
vání obrazů a uměleckých děl.

Opravy oltářů, kazatelen, varhan, zpovědnic, křti
telnic. — Zlacení a polyobromování. — Slohová

úprava a uspořádání interieurů.
Podmínky mírné. Rozpočty, barevné nákresy a
skizzy. Odporučení nd církevních autorit. Chrá
mům a farnostem nemajetným poskytují se výbady

splátkové při cenách nezvýšených.

Odporučujema co nejvřeloji
P. T. reledůstojnému duchorenstvu, sl. patronátním
a obecním úřadům, veškerým apolbům s dobro
dincům bojně zásobený

[výrobní závod
(nejstarší v temto obora v Ósehách zal. r. 3840.)

všech kostelních paramentů, praporů, kostelního
prádla jakož i veškerého bohosležebného kovového
pádiní atd, vše přesně dle církevních předpisů,
z látek vkumých a trvanlivých, v oenaob pohud
možno nejlevnějších a svědomitě provedeno firmy:

Ignác V, Neškudlaa syn
wJablonnémnad Oro

v Cechách.
I úhezem oolidnosti a správného vyřízovén

velect. sakások jsou přečetné vřelé uznání a odpo
ručení = veškerých Čech, Moravy a Slosska a vy
snamenání ua semské jub. vstavě v Prose a četných
výstavéch krajinských.

Cenníky, vzorky 1 rozpočty zašlou se
na požádání franco.

Národohospodařská hlídka,
Mezá rolaistva z východních Čech.

Čk. V Cbradimidne 1. března. 0“
(Pův. sprava.)

V neděli, dne 1. t m. pořádal se ejesd rol
pictva s východních Čech v Cbradími. jehož účast
nilo se přes 500 rolníků s krajů východočeských.
Mezi účastníky byli zástupci as 15 bospodářských
spolků. Prostorný sál v měšťanské besedě byl jit
o 10. bod. dop. přeplněn a stále ještě přicházeli
noví posluchači, jichž zvláště hojně přibylo vla
kem ud Pardubic a Hradce Králové. Na pro
gram dány byly hlavně tři otázky, o nichž čile
bylo debatováno, a sice: 1. Nucená společenstva
rolnická, 2. organisace rolnictva východočeského,
a 3. otázka cukerní. Po zahájení sjezdu, jemuž
předsedal pan Kudrnka z Kočí u Chrudimi,
přivítal přítomnéjménem města p. dr. Havelka
s přál sjezdu sdarn a dobrých výsledků, načež
dr. Vyškovaký, sekretář a zástupce zemědělské
rady promluvil o nucených společenstvech rolni
ckých v podstatě as následovně: Vzbledem k tomu,
že dosavádní dobrovolná společenstva rolnická pa
mnoze se npegsvédčile, bylo by záhodno, vysloviti
Se pro pDavržená DA sněmu sdružování nucená.
Jednotlivec má sice na mysli idealní svobodu, jiš
hledí si všemožně zachovat, ale moderní společnost.
poalíží na to jinak. (Hlas: Ohol) Vidímetoiu
dělníků, kteří hledí zabránit libovolnému a neob
mezenému bospodařeníkapitálu. Ano i politickýa
párodohospodářský vliv měla by takováto zdro
žení mnobem větší, jak vidíme to v Německu, kde
strana agrární jest neobyčejně pevná. U nás ku

. př. zaplavuje se sněm peticemi, jež zůstávají no
povšimnuty, poněvadž si často navzájem odporojí;
jeden spolek hlasuje pro to, druhý pro ono. Když
by však došlo ke sdrožení nucenému, bral by se
na takovouto žádost podanou celou maasou rol=
nictva docela jiný zřetel. Novým združením ne
sanikla by družstva dosavádní, ale jen ještě více
by 8e upevnila. Dále promloavá řečníko spůsstu,
jak družstva zaříditi a co bylo by jich prací. Čle
nové společenstev byli by beze všeho račení vzhledem
k možným dlabům družstva. Větší otázky řešil by
výbor a valná hromada. Společenstva zřídila by
se okresní a v Praze byl by jednotný svazek,
který by měl na tato dobled. I rozbroje národ
nostní by vymizely, poněvadá by se dle poměre
národnosti v jednotlivých okresích volilu a před
seda v Praze a pak v okresích smíšených byl by
mocen obou jazyků, takže by veškeré záležitosti
vyřizoval spravedlivé a rovnoprávně. Valbá hro
mada byla by sice orgánem těžkopádným, ale za
to vyřísuvala by otázky, na něž společenstva
okresní nestačí. Co se týče příspěvků, tu bylo by
nejlépe rozvrhnonti je dle daní s !—4procentní
přirážkou, coš přišlo by na jednoho člena as.
1 zl. 34 kr. ročně. Nyní platí člen spolku až 2zl.
ročně. Při tom bylo by rolnictvo oprávněno žádatí
navládě, semi atd. podpory a tak by se stalo, že:
některý odbor by příspěvky vůbec nevybíral. Ne
dávno chtěly stát a země na oslavu jubilea J. V..
věpovati značný fond k podobnému ú'eli a my
neměli jsine ani společenstva, jimž bycuom to dali.
Vláda sice sama podala svóho Času osnovu DaCE
Débo sdružování, ale nepochodila s ní; v přede
šlém týdnu pak podala novou osnovu fíšské radě,.
ale český rolník musí být dbalý toho, aby po
dobného něco vyřídilose zemským. anémem, niko
liv říšskou radou a neobcház la se tak ústava,
(Hlasy a blak: Nechcemenic! Nerozumíme toda!
Nechie si to!) Tři čtvrtiny Čech, praví řečník,
roshodly se pro takováto sdružení a jest-li jsou
mezi vámi někteří, již myslí, že pro tento kraj
to není nutné, pak nechť nablédnou, še jim to
třeba aeprospěje, ale také peaškodí a proto ape
luji na všecky přítomné. aby rozhodli se dnes pro
nucené sdružení a neškodili ostatním. (Hřmot:
Nevěříme! Nechceme žádné policajtství!) Nato
bospodářský řiditel p. Štěpánek z Medlešicpro
bral podrobně a vyvracel sa stálého soulasu pří
tomných navrhovanou osnovu. Rolniotro rozhodlo
se rice, praví řečník, pro hospodářská asdrušení,
ale nikoliv nucená, jimiž má býti volnost a svo
boda rolnictva a polirická samaatatnost jeho ome
zována. (Ano tak jest! Výborně!) Narou tuto 0500
vu vyvolal Němec Pfeifer a již z ní samé je vidět,
že myšlenka ta nopošla z hlavy slovanské, ktorá
ničemu nucenému nepřeje. Spolčení v Německu,
na něž pan předřečník poukazoval, je také do
brovolné a přiblédne-li se k tomu, že Německo
jest o mnoho větší než naše království, nezůstá
váme poměrně jistě v tomto směru pozadu te
Německem. Poslanec Janda pravil na sněmé, že
tábne se otázka tato u nás již 40 roků, ale také
jsme něco za těch 40 roků dokázali. Nemůžeme
Žíci, že nejsme schopní k spolkaření, naopak sři
zovali jeme ků až moc; brali jsme to hned
přes koleno. Jak ale dopadly naše společné pod
niky, na př. cukrovary,k jichž vedení neměli jeme
mezi sebou dosťatek spolehlivých sil? Z toho vidno
že spolkařit sice dovedeme, ale vedle toho je nám
také třeba se náležitě vzdělat. Poslanec Janda sice
pravil, že pa málo blasů nikdo nedá, ale když
by prý to bylo nucené, pak prý by Bena to jinak
koukalo. Taková organisace byla by jen na papíře,
jako kdysi urimádafrancouzská Nacená organisace
nám nezabrání zámořskou konkurenci, ai za nás
dluhy nezaplatí, naopak novými příraškami by se



ještě zvětěšly.Přirášky Jen v Čechách dělaly.
byvemičku 14milionů ročně. A optejme so čiv
mostníka, zda cítí, že-se mu ve společenstva lépe
vede. Jejich hlavní činnost je v tom, že pořádají

vládou navršenou hlasovaly fenkrát pouze dva
spolky v Tyrolsku a k vůli těm měli bychom my
všichni v celém Rakousku také hlasovat pro ní?
Nemáme prý řádné organisace, ale od čeho tedy
máme zemědělskou radua ústřední hospodářskou
společnost? Jisto je, še mavrbovaná uniformovaná
sřízení by jen dosavadní spolky poškodila. Vidíme
příklad se skladišti na obilí, od nichž jsme si
tolik slibovali a nyníkde jsou, není do nich na
maoze co dávat. naší krajicě na Chrudimsku
pěstujeme ku př. řepu a ječmen. Řepa do skladi
ště se dávat nemůže a ječmen muší ee prodat co

možnonejdřívepa oki: aby mohl být vyvezendo Německa. Kdepěstuje se většinou jen obilí,
jsou skladiště takó prásdná, poněvadš rolník po
třebuje peníze hned a složení obilí do skladiště
vystaveno je takovým poplatkům. še ee to rololku

Aerypla a takó nic by tím oeziskal, poněvadžobilí obyčejně platí stejně málo po žvich jako

js nimi. Pro prodeja nákup ve velkém mámeospodářské spolky a nepotřebojeme proto žádná
pucená společenstva, která dělala by jen agenty
peněžním úrtavům a snad í advokátům (Výborně!)
Nepotřebujeme“ ani, aby nás někdo z Praby kon
troloval. (Hlas: A my mu za to ještě platili!)
Máme družstva dle výhodného pološení a nepotře
bujemenějáká nová nepobočiná dle okresů, kde
-sbrnovalo by se všecko pod jeden klobouk. Když
se někomu nařídí: ty musíš být členem, vzbadí
se jen odpor a vždy -je lepší a platnější jeden člen
dobrovolný, než deset nucených. S těmi příspěvky
by to také nevypadalo tak krásně, jak jsme sly
Šeli; stáloť by mnoho zařízení kanceláří a vydr
žování úředníků, ták že by se pro čČlenstvopak za

„jeho příspěvky uičebo nedostalo. Chudší pak okresy
«v 4000 členy by nemobly ani tu kancelář si po
Hídit se příspěvků Před několika dny byla povo
Jena pro celou říši pouze 1 a půl millionová sleva
ma pozemkové daní a samotné Čechy měly by
nyní platit na nových přiráškách bned půl mill
zlatých. Dále vřele přimlonval sa řečník, aby pří
tomní vyslovili se proti nucenému sdružování a
roshodli se raději pro zřízení výzkumného ústava,
který by vyžadoval ssi 15.000 sl. ročního nákladu,
který by mobla zaplatit země, již k vůli tomu,
abychom pemusili stále chodíš pro rozum de Ně
mec. (Hlučný souhlas.)

Pan Udržal, rolník « Rovně u Moravan
míní, že dr. Vyškovský učinil zadost pouze své
úřední povinností, je rád, že se jí zbavil a ani
-sám jistě tomu nověří, co nám zde poridal. Po
rovnává dále nacené spolčování s nucenou návětě
vou školy a táže se, budou-i potom členové také
trestáni, kdyš sw do schůze nedostaví, jsko nyní
rodiče, když neposýlají děti do školy. Taková sdru
žení měla by enad význam pro militarismua, aby
se přesně vědělo, mnoho-li nás je. Rolnictvo sice

„je ještů trochu netečné k takovýmto sjezdům;
-o výstavě královéhradecké dostavilo se na sjezd
pouze 26 rolníků, kdežto na řeznickém sjezda bylo
přes 500 účastníků, ač těchto je mnohem méně
moš rolníků. Z toho soudí, že náš rolník je dosud
málo vyškoleoým a dle jeho náhledu bylo by pros
„pěšnějším zaříditi nucenou návštěvu škol hospo
dářských. S tímto návrhem naceného sdružování
nejspíše někdo přišel na zemědělskou radu a páni,
Že snad nenapadlo je níc moudřejšího, nyní nám
k tomuradí.

Dr. Havelka, advokát a majitel pozemků
"v Chrudimi má za to, aby sbromáždění, vzhledem
-k důležitosti této otázky, pvažovalo o ní chladně
a dalo alespoň nějakou direktivu, die níž by se

měla družstva ustaviti. Lebčí je kritisovat věc
ptedloženou, než postavit novou lepší. My Slované

„jsme dobromyslní a neměli bychom se stále jen
tbeoreticky vzdělávat, ale vloe dle toho prakticky
jednat jako se to děje u sousedů Němců,za nimiž,

„jen trochu pozadu. Tam je každý občan, který má

pole článkem řetězu a tak pomáhá jeden drubému.nes měli bychom alespoň vypracovat to, co bodilo

by 8e pro še pokročilý český východ.Řed. Štěpánek odpovídá, že bylo hy sdy
"tečné opakovat to, na čom usnesl se sjezd nedávno
-+ Pardubicích a dnes že jsou pouze dva návrhy —
„tozhodnouti se pro nebo proti nucenému sdružování.

Udržal: Anovyslovmese pro osnovusdru
ovací, ale ne pro nucezou pod policejním doso-:

MístopředsedaVyskočil divíse, jak mohli
poalonci,s mimižse většinouosobněazá,něco
podebného podporovat. Sám je proti každému

karabáčovánípany kl edružováním a navrhejevšemožně 00 VE: poučnými apisy a
členstvoabý choval se mezi obou rů .
nafoukaně.

Vzácný, rolsík z Nazavrcka raděj by viděl,
aby opravovaly se Cesty, jež prý v pohorských
krajích jsou ve utava sbědovaném,než nakupování

l p,, cožprýsidovedekaždý rolníkpot

velice důležito, aby redle rolníka vzdělávala se i
žena jeho; jež mnobdy má vedení celého bospo
dářství v rukou. zvlášté když :nuž působí veřejně
nebo zemře li. Za tím účelem nabádá k větší ná
vštěvé hospodyňských škol.

Nato přijata následující resoluce téměř
jednohlasně: 6

Shromáždění uznává zřísení závazných spo
lečenstev rolnických sa nevýhodné, neprospěšné,
anu i škodlivé, svobodnému zacházení s majetkem
a svobodnému vývoji spolčení za veliké břemeno,
které so v době zemědělské tísně na roloictvo
nvaluje a protož nějaké uzákonění nuceného epol
čování ani říšskou radou ani zemským sněmem
královetví českého si nepřejemea proti takovému
rozhodně protestujeme.

Uznává sa důležité zřízéní výzkumného a
pokusného ústavu — zemědělského a žadá za zří
zení jebo pro král. České. Uznává domabání se

pro všecky školy hospodářské a žádá
za úleva vojeoské složby pro žáky na poloviční.

Uzoává za důležité zařízení hospodářských
družstev roloických českého východu, jak se na
základě tom již sdružily. Uznává se výhodnost
vydání zákona zemského, na základě kterého by
ne tvoření hospodářských družstev usnadňovalo,
avšak rolňictvd se naprosto obrašuje proti tomu,
aby v oněch okresích,. kde jit družstva blaho
dármě působí, na základě nějského nového zákona
tvořením nových družstev stávající spolky poško
zovány byly.

-O organisaci rolnictva východoče
ského promluvil ředitelEckert. Řečník uznává
nutnost zřizování hospodářských spolků, jež jsou
mobutným činitelem v rolnictvu, ale přistupování
k nim musí být dobrovolné. Cbyba také je, še
v některém okresu jsou 3—4 spolky, kdežto by
postačil jeden. Platné působily by župní jednoty
ve vyřizováuí větších otázek, týkajících se celých
krajů, na což spolek jodiný nedostačuje Tím také
budou pak petice stejné, neroztříštěné a tím více
vydají a nastane zároveů jakáci vzájemnost a
spřátelení se sdražených spolků. Takové župní
jednoty budou moci ep:če provádět větší podniky,
jako pořádání krajinských výstav atd. Poté navr
fena byla řečníkem resoluce v tom smyslu, aby
do župy východočeské přijat byl i spolek v Cho
těboři, který do Chradimi má lepší železniční
spojení než do Kolína, bospodářské spolky ab
zůstaly pohromadě na základě volného sdruže
anebo v tom případě, že by si přály míti orga
pisaci tužší, aby zvoleno bylo Gčlenné komité,
které pak by stanovy vypracovalo. Sjezdy nechť
pořádají se alespoň 4krát za rok na různých mí
stech. Správu žapy obstará předsednictvo, výboratd.

Prokůpek, předseda hosp. spolku kolín
skébo, usnává potřebu zřizování župních jednot,
které by rebyly proto, aby učili se rolníci hospo
dařit, ale proto, aby hájily se zájmy rolnické.
Sám je proti nucenému spolčení a poukazuje
k totsu, že rolnictvo nalezá se ua pokraji pro
pasti; drašby exekuční jeou stále jen na u i
a na mlýny. Vláda so o to dostatečně nestará.

Konečně bylo usneseno, nechati župu výcho
dočeskou zatím bez stanov, tak, jsk je dosud,
sjezdy aby pořádaly se i v Proseči. Na sjezd
nechť vyšle každý spolek tolik delegátů,na kolika
okresich jest spolek rozšířen a ajezd předsedů má
býti svolán družstvem chrudimským.

O otásce cukerní promluvil krátce ještě
řiditel Štěpánek. (kmáza to, že ohmerí-li
se sázení řepy unás a v Něwecku očtvrt, cof
bylo by as 6 miliooům. cnt. cukru, še byto rol
mictvu nepomohlo. Ceny cukru jsou před kampaní
uměle sníženy a tak dostane rolník za řepu móoě.
Přidělovat rolníky k jistým cakrovarům, vypadalo
by jako sa časů roboty. hlimo to domábejí se cu
krovarníci, aby byli lépe obránění, toho, aby kar
tely staly se zákonem. (Cukrovarnícinaříkají. si,
že prý vede se jim špatně a žeby prý jeden dra

-dobré vůle, dojdeme k cíli.

| Ředitel Eckort uznáváblabodárnoupůsobnosť
dióspodářských dražstov, která však bohužel jsou
pouze ve východních h a v celé polovici
ostatní nemají o míchani tušení. Družstvo chru

-dimské čítá ba 190 členů, inteligentních to rol
níků. Je ale v h mnoho okresů, které ne
'egmávají nutnost toho, něco podobného si zařídit
-6-v těch snad by neškodilo donutit je ke sdružení.
V celýchČechách je nymí as 17 družstev.

Ředitel Uhlíř vídí přece !en z toho, še
družstvo chradimaké zařízeno bylo již před 5 lety
a daos nečítá ještě ani na 200 členů, ač rololotva
jest sde na tisíce, jakousi netečnosta proto myslí,
Aby vzal se návrh v patřičnou úvahu.

3 Řed. Eckert navrhuje, aby tato otázka,
poněvadž dnes pro pokročilost času nemohla býti

ro 'svoji důležitost zasluho

vale, položena byla příště první na řadu, což přijato.acháček žádá při volných návrzích, aby
bylo usnešeno, domáhati se od státu stipendií a

podpor pro hospodářské školy. Přijato.. Uhlíř upozorňuje rolníky na výstavu
plemenného dobytka, která pořádá se právěv Pře
rově na Moravě.Vyskočilsvekuzkoušcenazimníbospo
dářské Škole v Chrodimi.

Ředitel Eckert upozorňuje,žepři hospo
dářské škole pořádá se kurs také pro dívky.

Professor Dokoupil opravuje

névrh ma osmovuspolčovací nevyšel z blavy Pífsifra,
aleše atuje se to již od začátků tohoto století.
Pak prý přišly narolníky dobré časy a tito to
vles o sdrušování nestarali.

Tím sjezd po pětihodinném trvání byl ukončen.

Rolnická lečenstva. Ministr orbY
hrabě Ledebur předložil říšské radě novou osnovů
zákona o společenstvech rolnických. Osnova obsa
huje hlavní rysy zákona, ponechávajíc sněmům
semským provedení pvdrobnější. Předloha ustano

e: Z pravidla má ve v každém soudním okrese
dit společenstvo pro hospodáře pro celý okres

a v každé zemi společenstvo pro obvod celé země.
Také se mohou zřizovati společenstva pro obvody
jedné nebo několika místních obcí (faraích okrsků),
anebo v jednom soudním okresu možno zřizovati
i několik okresních epolečenstev anebo možno ně
kolik okresů slošiti dohromady a v nich pouze
jedno společenstvo zaříditi. Také lze zřizovati
hospodářská společenstva pro jednotlivé skupiny
bvspodářů. — Účelem společenstev hospodářských
jest zlepšiti mravaf i bmotné poměry hospodářské
pěstováním pospolitosti, vzájemným apolčováním a
podporou, zastupováním hospodářských zájmů atd.

Člevy okresních společenstev jsou majitelé
hospodářství v tom kterém okresu. Majitelé po
zemků v různých okresích jsou v každém okresu
členy společenstva, má-li jejich majetek vlastnosti,
které opravňují ku členství. Zemské zákonodárství
rozhodne, má-li se to které hospodářství počítat

převabou za zemědělské nebo " lesnické atd. av jakých případech výminky činiti se mohou.
leny zemských společenstev jsou členové všech

okresních společenstev. Členové společenstev mohou
svá práva přenášet na nájemníky. Zemské záko
nodáratví ustanoví, jak mají být složeny orgány
společenstev. Působnost společenstev jest nasle
dující: Zřizovati skladiště a špýchary pro hospo
dářeke výrobky, zřizovati jatky a pekárny, kupo
vati a prodávati hospodářské výrobky i obstará
vati je pro potřeby vojenské; dále opatfovati
hospodářské stroje ku společnému užívání, zjedná
vati úvěr na základě uložených hospodářských
výrobků: zakládati pokladny soustavy Raiffeise
novy ; sprostředkovati konversi hypotéčních dluhův;

spolapůnobiti při organisaci plodinové bursy; pod
porovati hospodářské vyučování; spolupůsobitipři
provádění úrazového a nemocenského pojišťování
pro dělníkyhospodářské; zaopatřovati pro stáří;
upravovati smlouvy hospodářských dělníků; usta
novorati rozhodčí výbory; urovnávati spory mezi
hospodáři a dělníky. Příspěvky pro epolečenstva
hospodářská budou se předpisovati ve způsobě
přirážek k dani pozemkové, pokud bude příspěvků
třeba. Kde jsou již okresní společenstva anebo
zemědělské rady, mají me tyto přetvořit, pokud
možná se šetřením jejich dosavadních práv, ve
společenstva hospodářská dle povolání. Ku svým
dosavadním úkolům mají také ještě pfevzíti práva
a povinnosti tímto zákonem vytknutá. Ustanovení
spůsobu při tomto přetváření vyhraženo zůstává
semskému zákonodárství. Společeustva podrobena
jsou dozoru politických úřadů, v posledoí instaaci
ministerstvu orby.

Župní jednota hospodářaká severo
východních Čech svolávásjezdrolnictvačeského
na meděli, dne 8. března 1896, o 1. hodině odpo
ledne do hotelu p. Antonína Rydla v Krčíně u Nov.
Města n. M. Pořádek jednací: 1. Zahájení sjezdu
předsedou župní jednoty. 2. O příštím rakousko
uherském vyrovnání. Pojedná říšský a zemský posl.
p. Vilém Teklý. 3. O potřebě a důležitosti zřizování
drožstev či společenstev hospodářských. Pojedná říš
ský a zemský posl. p. MUDr. Jan Dvořák. 4. Volné
návrhy.

Výroční valná schůze delegátů župní
jednoty hospodářské severovýchodních Čech odbývati
se bude v neděli, dne 15. března 1896. o 2. hod.
odpoledne v místnostech „botelau Schlógi“ na Pražském
Předměstí. Program: 1. Zpráva jednatelská a účetní.
2 Volba předsednictva a revisorů účtů. 3. Odchov
koní pro malorolníka. 4. Rožbovor o cukrovce 8 6%
-krovarech. 5. Volné návrby.

Spolekabšolventů hosp.školy na Ku
"klenách pořádá v neděli 15 březda 1898. o půl
2. hod. odpol. výroční valnou hromadu v místnostech
hospodářské školy -na ěklenách. Pořádek: 1. Při
jímání členů a vybírání příspěvků. 2. Zpráva jedna
telské a pokladní. 3. Zpráva rerisorů účtů. 4. Volba
fankcionářů. 5. „Proč.se u nás pokrok bospodářský
tak málo ujímá“. Reférent F. Šafránek. 6. Volné
návrby. n.

Tržní zprávy.
V Bradci Králové, dne 29. února 1896. 1. hi.

pěenice sl. 6.— až 6.80, 'šito si. 3.— až 5.80,
úl. 4.35 až 4.75. oves 11.3.65 až 5.—, al 0. —
aš 0.—., vikev sl. 4.80 aš 5.—, bréchsl. 6.70 až 7.—,
-očka sl. 8.— až 9.50, jahly sl 9.— až —.-, krap sl.

až 31.—, brambor sl. 1.80 aš 1.40, sena si. 0.09
kg. slámy dlouhé al. 0.00, slámy krátké sl. 0.00

G. másla si. 0.90 né 1.—
v Perfabiofob, dne 19. února Bektotitr

pšenice al. 6.43, sž O—, lita sl. 8.26 aš 0.—, ječmen
sl. £.60 aš 0.—, orm ul. 2.05 až 0.—, hrachu al.. 0.—
aš 0.—, čočky sl. 0— si O0—, vikve si. 465 až
6.30 brambory sl. 1,50 až 16 1 kg. méslasl. 080.
4

8
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Do České Skalice a okolí!A
Umělé zuby

celé chru
deskou neb bez ní, podle nejnovějšího ame
rickáho způsobu vyrábím a koním veškeré
práce v obor ten spadající přesně a solidně
ruče za nejlepší obeloužení, při nejlevnějších
cenách. — Poroučeje se do vzácnépřízněct.

obecenstva,
snamenám se v hluboké úctě oddaný

JAR FERBAS,
subní technik v České Skalici.

ee“ DYT"0%
o jednom větším

neb o 2 menších pokojích.
a kuchyní, v některým z novějších domů hledá

bezdětný úředník.
Nabídky s udáním ceny přijímá s ochoty admi

nistrace t. |.

Dožina, Ubřmanová-hakovoká
po ISletém pobytu v Paříži

vyučuje jazyku franoouzskému
y trancouzskýse zvláštním zřetelem ns

Přijímá začátečníky iP a vnosf.
pokročilé. Pokročilézdokonalujeve aprůvné kon
versaci. Francouzské knihy, jakoži nejno
vějsí mední | literární jsou stále
k disposici. — Podmínkyvelmi výhodné. Cercle
pro dámy v pondčií a v pátek od $—7 hod. ve

: cer. — P léšky přijímáse v domě a. 382 na
vproti Borromeu v I. patice.

prine Boslolní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček.
-| Hradci Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.
9009000000000000000000000

00000000000000000000000

©

čo S0000006000000000000jl

P. T. duchovenstvu doporučujese
závod zlatnickýastříbraloký

Václava Šolce

v Hradci Králové
zhotovováníveškerých kostelníchnádob svláště

, sa kleré 30 let ručí. 384 hojné.

tráta vlasů

prací kostelních,
zařísovéní a obnovování oltářů, karatejen at. d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

do oboru vobo spadejích výrobků.
Největšívýběrrýmů všechdruhůnaobra

zy.fotografies 1.d.

a tvoření lupů
se pod zárukoujedině jimě

za

CEINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně
Cens láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 labvích

anko ma dobírku, neb /épe proti pošt. poukázce 3 sl.
Sklady v lepších materialníchobchodecha boličských

O0000000000Vina
uherská, rakouská 1 mělnická

, jakož i

medicinální vína
má na skladě a prodávávše v nejlevnějších

cenách

Tosef „Ektele,
dodavatel vín tóž do vojenské nemocnice

v Hradci Králové.

Malířský umělecký atelier

Sudvika Mejeblého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Hradci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským a farním úřadůmi veledůstojnému dacho
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

opravy freskových a olejových maleb taktéž i nových
obrazů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná
vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýš však
při zadání práce se neúčtuje.

Jan Horák,
vlastní výroba suken

1 Rychnově n. Kněžnou
. nabízínadobu jarnía letmí

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vld. duchoveustva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivébo,“ věren zůstal.
'cennikynapožádání (raako.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největší.
Četná doporučení z kruhů vld. duchovenstva i P.T.

něltelstva k nahlédnatí. —

Též na splátky a bez zvýšení 00m.

Do Hradee Králové a okolí!ST
Dovolujisoběreled.p. t obecenstvav známostuvésti,Žejsemsvůj

závod kloboučnický
značněrozšířil,a mémv každémobdobínejvětší:
výběr plstěných a vlněných kioboužů pro pázy,
dámy, chlapce a děti. Bohatývýběr slamásých
klobouků jakož i dámských a dívčích forem.

Cilimndrové klobouky vždy v hojném v
maskladě, skladrůzné zimní obavi, letnícha.
zimních čepic.

klobouků jakož i dámských forem.
vyřizují se co nejrychleji.

Vše za ceny velmi mírné.
Děkuje co nejvřeleji veled. obecenstva za

přízeň mně dosud v tak hojné míře vénovanou
prosím, aby muě i na dále zachována byla. :

S veškerou úctou
Jos. Dvořáček,

kloboučník v Hradci Králové,
pitálské ulice, proti
soše Panny Marie.

PB- Právě vyšel spisek: "PU

o „Rizni hol“liABO,
==

Jak dřel rolníky

vyřiště VÁŽNÝ

u Hradce Králové.

Popis soudního líčení před porotou kralchradeckon:
ve dnech 18.—18. února 1896.

Cena 5 kr.
Dostati lze

vredakoli »Obnovyc
v Hradci Král., Velké nám.č. 34.

„m“ Druhé vydání. “fii
Vydal Č. Kučera v Hradci Kr. Nákladem vlast.

Tisk bisk. koihtiskárny.

(v Krkonošícb)

doporučuje se ku zhotovování vé ce» dené,
sty, soch ve dřevě| kameni.

Starší práce umělé ceny mající bedlivě
opravuje, pozlaouje a polyohromuje.

Maje pak výrobky vlastní, ze své dilny
poohátejicí poskytuje mimo bedlivou posluhu i oeny 00 nejmírnější.

božích



í Číslo 52.

Galerie měsí východočeských.

Časopis náš olaloval dosud 00 nejbedlivějí
sěsckynárodní, politické 1 sájmy, jaaro dry okrat=yde
ehodočeských,ve kterýchje s li ý
nejvíce rosšářen. Abychom všem potřebám tohofo

dostáli dokonale vkaždém
pravidelné ,

iP

|
Ě

mavou rubriku movou, U NÁŠ
dnešníspolečenské, spolkové, poltické

e hospodářské poměry všech měsí ve vý
ohodnéch jechách.

-je třeba napraoshi.
Proto si sdvořile vyprobujeme ode všech přá

tel podrobné správy olem, jak se svého stanoviska
pohlišejí na nynější poměry ve svém okolí, sejmeRGnaruchnárodnía politický,načinnosťspol
kovou, na Amotný stav řemesiniciva aobchodnicíva,sdal:ajakrosmáhásevdotýčnémměsténaúkor

šivel rzsá, svlásté „našinecký“, vůbec aby nám
hašdý sdělil, co ma dobré usná a 00 ke správnému
úsudku našemu dylo by šádvucím. | Všecka taková
sdělení s dákom příjmeme a patřičně budeme hono=
rovalé

Přestáváme salám na tomtopředběžném omá
menía doporučujemesedalšípřísníveškeréveřej
nosti naší, především veřejnosti východočeské.

Sbrdoa »Obnovy«

Sjezd rolmichra severovýchodních Čech.

Čk. V Krčísě u Nov. Města n. M., dne 8. března.
(Pův. správa.)

Vneděli,dne8.t. m.odbývalsezdesjezd
rolnictva z krajů severovýchodních a dostavilo se
naň nedaleko 400 účastníků nejem z okolí, ale i
£ míst značné vzdálených. Přiblédne-li se knepo
bodinécestě, ježtobu dae vezdejší krajině byla

©FEUILLETON.—
Farní kostel sv. Bartoloměje v Kuně

ticích.

Ě

Všeobecně známa jest památná bora Kuně
tická se zříceninami druhdy slavného a pyšného
hradu, která od města Pardubic asi 4 kilometry
na sever vzdálena, celému kraji vévodí.

Méně však povědomo bude, že asi půl h.na
jihovýchod od hory Řunětické nalézáse starobylá
obec Kunět:ce, v níž nacházejí se dvě znamenité
památky církevního stavitelství, a sice románská
kaple z XI. a k ní přistavěný gotbický kostel
z XIV. věku.

Budiž nám proto tuto dovoleno jak o hradu
Kunětickém, tak i o osadě Kuněticích i staveb
ných památkách jejích něco málo pověděti.

Osada Kunětice jest jednou z nejstarších
v Čechách, neboť byla jiš v dobách pobaoských

" obydlena. V roce 1855 objevilo se totiž na po
zemku k čísin 18. v Kuněticích patřícím, a
u »Burku« zvaném, nedaleko »Hůry«, jak lid

dejší Kunětickou horu zove, pobanské pohře
| běště,při čemž nalezeno bylo 18 dobře zeacho

valých popelnic, něco bronzových jehlic a prstenů,
což vše v museu pražském jest uloženo.

Blíže tohoto pohanského žároviště na úpstí
hory a sics na streně východní nalezal se v do

a k nepříležitému železničnímu spojení, jest to
počet značný. Ano rolník, jak dobře na decšním
sjezdu bylo řečeno. nesmí jako kdysi sa starých
dobrých časů přestat na tom, když umí orat; dnes,
kdy stav jebo nalezá se v nebezpečí, je mu po
třebí přemýšlení, jak by toto nebezpečí dalo so
zažehnati. V následujících řádcích přinášíme po
drobnější zpráva o průběbu sjezdu. Z čelnějších
osobností dostavili se seměští a říšátí poslanci, ře
ditel Teklý, dr. Dvořák, zem.posl.Kudrnka
a Jarol, delegátzemědělskérady a zástupce župy
východočeskéředitel Štěpánek z Medlešic, řed.
hosp. školy a jednatel hosp. spolku Ba ner, místní
starosta Černý atd. Jako zástupce politického
úřadu přítomen byl sjezdu komisař Stříbrný.

Předseda Jaroš zahajuje po 1 bodině odp.
sjezd, vítá přítomné a těší se z tak hojného účas

tenství rolnictva, které neopomeualo přijíti, bytlumočílo své časové tužby. Nouze překročila p
našeho zemědělství a proto svolána byla dnešní
schůze, abychom uvažovali a uradili se, co dělati
dál. Snad i nás naačí nouze housti jako Dalibora
tak, že nebudeme čekat na pomoc odjinud a bu
deme 8i pomáhati sami. Dále předatavoje předseda
přítomné poslbnce e předčítá $ 15. spolkových
stanov, který oprávňoje éleny spolku k rokování
a hlasování.

Na to ujímá se slova řiditel Teklý, aby
promlavilo rakousko-uhorském vyrovná
ní. Otázka tato, pravi řečník, jest pru naše roi
nictvo veledůložitá a meaí druhé, která by tak
dotýkala se hmotných zájmů jeho. Od jějí řešení
závisí, že rolnický stav náš buď bode spasen nebo
padce. Je proto nejvýš potřeba, aby se uvatovalo,
jek co nejlépe bajit zájmy naše a zároveů vlasti.
Ano bída neúprosně ve k nám stěhuje; není to
žádná lichá fráse, ale pohřtoba trpká pravda. Že
rolníkuskutečnévodese zle, vidětijestjižz toho,
že hyp. dluhů přibývá, vystéhovaleciví se vzmábá,
ubývání dobytka a menších statků je stále vátší
ata.; to jevu důkazy, že střední stav náš je obru
žen a že již nejvyšší Čas pomýšleti na záchranu
jeho. Jak vláda zachránit toboto nejdů
ležitějňíhu ciuitele atátu? ©Témef nijak; zavírá
před tím oči. Není sice ještě vše ztraceno, ale
Snadjiž za krátkobudepozděa každápomoc
marnou. Že střední stav jest skutečné důležitým
činitelem ano sloupem státu, poznáme.z toho, že,
kde stav tento scháší nebo palezá se v úpadku
jakona př.v Irsku,jížníItaliiaj., jesttaké
nejvíce socialistických nepokojů, stalé ury,
protože tam ochásí rolatk. Již ztěch důvodů mála
by vládahlodéti si stav tento zachrániti. Aco je
příčinou tohoto úpadka? Bead rolník sam? Nike
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liv; náš rolník pracuje zrovna tak, jako jeho ote?
a děd, ano, on namáhá we mnobdy i více a přec?
to nedostačuje, ač je patrno, že kráčí ku předu.
Příčina toho jest v tom, že v poslední době klesl
důchod z půdy, statky málo vynášejí, kdežto ná
klad stále stoupá a se zvětšuje. Ceny výrobků
klesly na poloviau jako byly před15 lety. Naproti
ťomu porovnejme opět, jak platíse ovní čeledi a
dělnictvu zemědělskému, jak roston dámé, přirážky
atd. Cena obilí klesla následkem zahraniční kon
kurence a tobo týká se dnošbí otázka rakousko
uberského vyrovnání. Clém wesice zachrání klesání
cen obilí, ale u nás uvaicno bylo clo i na přivá
žené ohilí. My však, v naší po!ovíné říše, uzavřeli
jeme s Uhry zvláštní smlouvu, jejíž následkem
zaplavují nás Maďaři obilím a moukou bez cla,
kdežto náš vývoz do Uher jest stižen. Kdyby
byla celní hranice mezi námi a Ubry jako mezi
cizími státy, bylo by pro nás lépe. Naše polovina
říše vypěstuje sice méně obilí než spotřebuje, tak
že jest odkázána na přívoz; Uhry ale dodají nám
ho Sem zase takovou spoustu, že máme přebytek
a jsme nuceni jej vyvážet za hranice. Jaký jest
rozdíl v cenách? Dne li. prosince.m. r. platil
1 bl. pšenice v Peští 6 zl- 90 kr., téhož doe ve
Vídni 7 zl. 82 kr., v Némecku 8 zl. 84 kr. a
v Paříži 9 zl. 42 kr. Pro nás v Čecháchjest to
stráta při 12—14 mil. m. ctů. ročníbo vývozu 45
mil. sl. Škody té neuvarajeme se dříve, dokud
budeme s Ubry v jednom území a musí
snahou naší především býr úplné oddělení od Uher.
(Výborné!) Za tou příčinou také podali poslanci
na radě říáské návrh, aby smlonva a Ubry byla
vypovězena a nedocilí-lj se toho letos, bude «mlon
va na dalších 10 roků obnovena a my budeme
poškozuváni na dále. Bohužel však, te naděje na
vyřízení v záležitosti této víc a více mizí; máme
mnoho nepřátel rozluky i v samých řadách našich
a těmi jsou hlavně továrníci, velkoprůmyslníci,
kapitslistá a pak i dělnictvo, které má za to, že
zrašením smlonvy s Ubry sdraží se i chléb. Vel
koprůmyslníci posýlají sice mnoho svých výrobků
do Uher, zvláště co plátna ne týče, oo ovšemdělo
by se pak . míře menší, ale když by rolníkovi
vedlo se lépe a on měl zač kupovat, vedlo by se
i továrnikovi lépe, který by na avé výrobky našel
doma více odběratelů než oyní. Výtka, že by 6e
chléb zdražil, je aeoprávněna; každý z nás zajisté
pamatuje, že před lety, když bylo obilí drahé, že
byl bochník cbleba právě tak velký jako nymí
Dělník nemá byní dosti příležitosti, aby si vydě
lal potřeboých penéz ani ua laciný chléb; když
by ale vedlo se rolníkovi dobře, poskytl by idál

ovi výdělku, aby si mohl tento dostatečně vy
dělati ma chléb dražší. Dbejme proto, aby nejprve

bécnnejstarších dřevéný srub, čili opevněné panské
sídlo, jebvástopy až dosud jsou znatelny. V po
zdější době zbudován jest podobný srub dřevěný
na hoře samé, která »Kuňákem« sloula.

RydířBořek z Miletínka, známý z válek hu
sitských svou prospěchářskou nespolehlivostí, zbu
doval počátkem 14. století pevný hrad kameaný
na hoře té, a to budovu nádhernou, rozsáhlosti
veliké. Hrad tento byl však ve třicetileté válce od
Švédů spálen a sbořen. Zbyl z něj jen tak zvaný
palác, t. j. obydlí panské s velikou a vysokou
věží blásnou, rytířským sálem s pěkným gothic
kým stropem palmovitě klenutým, kterýžto strop
se asi před 12 lety sesul, některé menší poko
jiky s klenutím démantovým. Památnou je kaple
na nádvoří stojící, sv. panné a mučenici Kateřině
zasvěcená, která má rovněž strop sklenutý dé.
maantově; kapli tuto opravil a pékným oltáříkem
gothbickým opatřil v Pánu zesnulý farář Dřítečský
Ant. Kopecký vlastnoručně,

Hora Kunčtická a památné zříceniny hradu
jejího bývají v letní době velmi četně navštěvo
vány pro rozkošnou vyhlídku, která se tu po
celém českém východě poskytuje; a jen toko jest
co hitovati, ze správa velkostatku | Pardubského
dává na hoře té Járati Kámenčedičový; poněvadž

se značná čásť bradu na strané jihozápadnía i 0
statním zbytkům braduveliké tím nebezpečí hrozí,
ano jsou i obavy, že svým Česem celá »Hůra«

-—= -=
se rozveze, Čímž krajina a rovina Pardubská ztratí
svůj charakteristický ráz.

Ve středu obce Kunětic ležící těsné na pra
vém břehu Labe nalézá se starobylá kaple ro
mánská, která nyní gotbickému farnímu kostelu,
k ní v XIV. století přistavěnému za sakristi

V krajině zdejší udržuje se pověsť, že sv.
apoštol Slovanů Methoděj ubíraje se z morav
ského Velebradu na český Vyšehrad přes Lito
myšl i do Kunětic, a sice k pánům ve srubu pod
»Kuňákem« sedícím zavítal a zde sv. evangelium
obyvatelům blásal.

Poněvadž apoštolská cesta toho'o věrověstce
označována bývala kaplemi románskými a níz
kými kamennými kříži, tak zvanými Methoděj
skými, s poněvadž podobný sv. kříž pod horou
Kunětickou na strané východní svého času byl
objeven a poněvadž se v Kunéticích kaple ro
mánská nalézá, není možnost vyloučena, že pouť
sv. Methoděje 1 Ktněticemi vedla. V této roman
ské kapli nalézá se v conché kamenná tumba
oltářní, na níž se druhdy oběť mše sv přinášívala.
Ve věku XIV. byl k téže kapli nadjmenovaným
Bořkem z Miletinku vystavěn farní gothický kostel
nynější. Poněvadž i bývalý rytířsky sál na hradě
Kunětickém (i loď chrámová v kostele zdejším
zbudavány byly způsobem stejným, totiž na ští
hléně“.sloupku prostředním je klenutí vějířovité,
také palmové zvané, dá se souditi, že i brad



dobře. (Výborně! Tak jest!) Škoda, že o rozluoe
s Uhry bude se jednati na říšské radě, kde roz

" bodejí blasy a kde opravdových zastanců lida
méme tak málo, naproti tomu kapitalisté mají
tsm velikou většinu. Naše zákony také podle toho
vypadají. Obchodní smlouvy nám ka př. nepomo
bly; naopak vývoz po jich zavedení ještě klesl.
A komu pomohlo zavedení zlaté měny, víme tuké,
Že nam ne. Z toho soudí řečník, že jedině rovné
věvobecné hlasovací právo jest spásou rolnictva.
Nedocilí li se rozluka, bude nutno žádat poslance
na fíšské radě, aby přiuzavírání nové emlouvy
zasadili se o přijetí výhodnějších pro nás podmí
nek. Možná, že alespoň toto se podaří, aleani od
tobo nemůžeme si maoho slibovati, pouěvadí Ma
ďaři smlouvu sice uzavřou, ale dle ní pak neje
doají, jak máme toho zkušenosti z let posledních,
Proti smlouvě vybírají clo a Hikají, že je to k vůli
statistice, kterou ale provádějí nesprávné a je ns
čase, aby statistika byla společnátak, abychom se
pak podle ní mohli řídit. Uherské vláda poskytuje
svým průmyslovým závodům takových výbod,' že
naše nemohou 8 nimi naprosto konkurovat; sleruje
Jim dané, osvobozaje je od ořirážek, dováží jim
u:aterial a výrobky téměř zdarma. U nás naproti
tomu, jakmile zařídí se nějaký průmyslový závod,
počne pracovati berní šroub a ztěžuje jej vše
mož ně. Tím se stane, že průmysl uherský zakrátko
badé ovládat světové tržiště. Proto musíme při
nových smlouvách hledét k tomu, aby buď
v Uhrách neposkytovalo s0 závodům takových

hod, anebo, aby poskytovaly se tyto také u nás.
ejvětší však škodu způsobili nám Maďaři svou

železniční politikou; na vývoz sazbu snížili, na
přívoz zvýšili. Smlouva sice byla, ale oni se dle
ní neřídili; není a nimi řeč. ' Nemálo byli jsme
také poškození tím, že sníženy byly na našich
drahách wazby za dopravu, poněvadž tím snižila
se i cena obilí. Naše cena obilí řídí se totiž pešť
skou, vezme se totiž 1 hl. obilí v Pešti, k tomu
připočte se pop.atek za dopravu do Praby a mámo
teprve cenu pražskou. Dopravní cena nynější po
škozuje nás o dalších 26 mil. zl. Drahy jsou ná
sledkem snižení cen passivní a tim jse poškozeni
po třetí, poněvadž jim to musíme zaplatit Je
proto třeba žádat, aby níske sasby pro doprava
obilí byly zrušeny a na jich mleté aby zavedeny
byly tarify stejné jak pro velxého, tak pro ma
lého dopravovatele. Uhry však poškozují i naše
mlýny tim, že bezo cla nakoupí obilí na Balkáně,
dowmabo semelou a nás moukou zaplaví. Z toho
máme škodu, dle odborníka dr. Fořta, nejméně
1 zl. na každém m. cnt. mooky. Dalél nemalé po
škozování našebo zemědělství je v plíeních nemo
cech dobytka, které z Uher neustále se k nám
vlečou. U oás pečuje vláda o to, aby nákaza tato
byla do kořene vyhubena a poráží se proto do
bytek nejen nakažený, ale i podezřelý, což v Ubrách
se neděje. U náspomohli jsme si e velkými obetmi

-od nákazy, ale z Uberpřichází vždy nová. Násled
kem toho vývoz do Némec byl přerašen a my
ztrácíme tím dobrého odběratele našeho dobytka.
Nejlepším by bylo, abychom se s Maďary úplné
rozešli. Že oni se tomu vzplrají, je na snadě, po
něvadž by s toho měli jen škodu; dováží se k nám
z Uber totiž za 263 mil. sl. zboží ročně a to by
pak většinoo odpadlo. Přes tn však jsou Maďafi
miláčky vlády; přeje se jim všemožně. Na spo
lečné výdaje přispívají totiž 3U proc. a my 70
proc.) za to však požívají vlivu za 70 proc a
my za 30 proc. Dále pojelnává fečník o vyssáva
jícím nás molochu, militarismu. Při uplávení stát
ního „dlubu jsou Maďaři rorněž ve značné výhodě
oproti nám. Když se jednalo o jeho zaplacení, tu
řekli Maďaři, že prý po dlabách, které si stát
nadělal, jim. nic není a tak vzali si na splácení

1 chrám Poně Kunétický od jednoho mistra byly
budovány. Chrám P, tento, sv. apoštolu Bartoloměji
zasvěcený, jest massivní stavba kamenná k vý

„chodu obrácená, o jedné jen lodi.
Oltařiště (chor, čili presbyterář) jest osmi

bran, měří 1070 m. délky, a 7.60 m. šířky, a
čtyři pilíře ho opírají.
. Věž nalézá se v západním průčulí, stavěna
jsouc do nepravidelného čtverce, měříc v půdo
rysu 6.25 m a 5 m. Všecky místnosti tyto jsou

o oicky sklenuty a starými cihlami dláždeny.Zebra klenutí bvězdicovitého (také palmového
1 vějířovitého zvaného) jak v Jodi tak i v presby

teři jsou z tesaného kamene a stavební čásť ko
stela činí na pozorovatele posvátný dojem.

Při romanské kapli zdejší byl jit v X[ věku
kněz, obstarávající duchovaí potřeby panského
zbrojného a dělného lidu.

V písemních památkách historických, které
se hbri errectionum et confirmationum nazývají,
uvádí se jit při roce 1350 u chrámu Páné av.
Bartoloměje v Kuněticích kněz, čili plebán; a
musel se duchovní tento v jakési vyšší hodnosti
církevní nalézati, neboť v Tioglově lib. V, coaf.
fol. 217. Čte se, že roku 1395 a později r. 1409
plebán Kuoětický uváděl plebána « blízké Dřítči
v úřad čili dle nynějších názorů, že jej instal
loval. Počátkem XV. století dosazování sem byli

3a duchovní správce řeholní kněži z Benediktin
ského kláštera v Opatovicích. (Viz Borový: lib.
V. Errect. fol. 708. a lib. XIII, Errect. fol. 6.)

30 a nám zbylo100 mik zlatých; dle stara věcí
měly by Ubry plažit na společné výdaje 45 proc.
a my 5! „ pak byloby to spravedlivěroz

děleno. Ka konci touží fočník po úplné rosluce
s Uhry a nabádá přítomné, aby svorně porzeesli

kterou předčítá.
K resolucimluvípp. Řehák a Vík; tento má

za to, že by bylo dobře podati resoluce dvě, po
něvadě so vláda v ní vyzývá, aby se Uhryod nás
úplné odloučily a hned na to povolujíse ústapky.

Řid. Teklý odpovílá, že myalí, aby vládé
podaly se dra první body body resoluce a ostatoí
vak poslaneckému klabu, .

Holeček poukazuje na to, že nejen kapí
talisté jsou proti rozluce, ale že i pražská obohod
ní komorase proti ní vyslovila.

Jarkovský žádá poslance,aby vysvětlil,
jak vyměřaje se daň z pole v Uhrách a jak zde.

Předseda namítá, že otázka tato nesouvisí
8 dosavadním jednáním, a proto abyae ojezd zby
tečně nezdržoval.

Řed.Teklý odpovídákrátce,šei vUhrách
se dané zvýšily, za to ale poskytají se Maďarům
veliké výhody. U más platíme moc a nemáme za
to nic; militarisemus vše pohltí.

Dr. Dvofák přimloavá 80 za přijetí na
vržené resolnce a£dodává k ní, aby zřízena byla
svláštní konvence proti zatahování nakažlivých
nemocí dobytku. U nás sice jsme nemoce potlačili,
ale kdo ví, co zaplatili jsme při tom za Utry, to
je hrozné. Nejlepší ovšem bylo by sříditi ua hrani
cích kontumační stanice, ale tu by se asi sotva
dokásalo. Pouze učjekým přísnějším dohledem se
šífení nemocí s Uher nezamezí.

Za to přimlonváse řed. Bauer..
Pavlíček vidí vyrovnání s Ubry jen v tom,

když oni budou na společné výdaje platit 70 proc.
a my posze 30 proc. My platilí jsme na ně po
30 roků, nechť nám nyní tedy pomohou.

Teklý praví na to, že by sám rád viděl,
kdyby platily Ubry třeba 80 proc., ale že je to
nemožné, poněvadž nás je víca proto musíme také
víc platit. Skutečné poměry jsou 49 : 67. O ně
jaké náhradě škod za dřívější léta není s nimi
ani řeči Neurčujíne žádnou výši proe., ale řekněme,
aby krota roz lélena byla apravedlivěji. Doeflíme-lí
toho, bude to dost pro nás; 1echceme nic nespra
vedlivého.

Holeček souhlasí s návrhem Pavlíčka,
poněvadě rozloba uherská je větší než naše polo
vice říše.

Bauer přimlouváse za to, aby neurčovala
se výše percent a počítalo se jen s fakty. Vždyť
máme na snému zástapce, které jsme si vyvolili
a těch povinnost je, aby zastali se nás soč mohou

Dr. Dvořák slibuje Pavlíčkovi, že návrb
jeho bude tlumočit v kluba, načet tento. béře
návrh zpět.

Teklý odpovídá Holečkovi, že nerozhoduje
rozloba, nýbrž počet obvvatelstva a blahobyt. Sa
hara je ještě větší než Uhry a. přece by nemobla
ani tolik platit. Na to přijata byla následující
roreluce jednohlasně:

Jsouce sl vědomi velkého významu.Jaký
má zahájené jednání o obnové rakousko- uner
ského vyrovnÁní na našesemědělství, žádáme,
eby dosud platná smlouva o oelníma obchod
ním svazku s Uhry byla vypovězena, nastala
buď úplná rozluka obou polovin říše, anebo
při nedosažsní této žádáme za utvoření oelní
unie tak, aby proti olzí konkurenci obě polo
winy řiše tvořily jeden celek se společnou zev
nější celní nhraniotza účelem dosažení obohod
ně politiokýoh cílů. V případě, že rozluka ne
stane 86 skutkem, žádáme,abý vydathéji hájily
se naše zemědělské zájmy v této polovině říše
proti uherské ikonkurenol V Uhrách pak nechť
nepodporuje vláda, jak až dosud se děje,závo
dy průmyslovéanabo neohfi našim poskytnuty===

- Klášter Opatovický, druhdy tak slavný a
dle dochované v krajině naší pověsti nad míru
bohatý, byl v bouřích husitských dplné zničen, a
duchovní jeho povraždění. Tentýž osud stibi
kočze Kuučtického. — Jak husité ve zdejším to
stele zuřili, lze jest souditi z fresek, asi před 5
lety pod vápnem na stěnách lodě objevených. kde
svatí, jako Krištof, Jiří, Vít a Václav: mají oči
vyloupanéa tváře meči rozsekané,

Po válkách husitských byla farnost Kuoě
tická spravována kněžstvem Královéhradeckým
k rukoum děkanů Pardubických za třetí díl příjmů.
(Viz Solař, Hradec Králové, str. 298.) ©

Ve válce třicetileté, kde byl veliký nedostatek
duchovních katolických, musely býti farnosti kum
mulovány, čiti stahovány, tak že několik různých
kollstur mělo společného duchovního správce
obyčejné tam, kde bývalo město neb klášter; a
tek také roku 1640 připadla farnost Kunětická se
Dřítečskou, Bejšťskou a i Novohradeckou pod
duchovní správu duchovenských obročníků v městě
Sesemicích. Dle Rejskova historického sborníku
I. str. 276, uvádí relace z roku 1650 kostel ku
nětický co filialní od Sezemic, kde ostal až do
roku 1784, kdy c. k. dvorním dekretem ze dne
36 září 1784 kollatuře kunětické vrácen byl samo
statný duchovní eprávce, ve vlastnosti lokálního
(místního) kaplana.

Lokalie tato byla výnosem vysokého c. k.
ministerstva kultu a vyučování ze dne 3o. dubna
1856 čís. 6504 na faru patronátu nábošeněké me

jsou výhody takové aby průmyalove závody
mobly konkurovaft s uherakými. Politika ta
ritóvá v Uhrách, která nás poškosuje, neohť
přestane. Dále žádá so,aby v příštímvyrovaání
s Uhry ustanovenabyla svláštní konvencena
hájení přenášení se nemocí zvířeclchs Uher do
naší poloviny ribe. Kvota přispěvků na eo
lečné výdaje nechť upraví se spravedlivé.

Poslanec dr. Dvořák promluvil pak o po
| třebě zřizování bospodářských společenstev. Je
snámo, praví fečník, že v jedaoté spočívá síla a
tím větší důležitost má apolčvvání u rolníka. Přoti
kapitalismu, který pracuje všemi prostředky ku
svému prospěcha, je rolník bezmocný, jako kapka
vody v moři. K tomafo náhleda dospéli konečně
i velkostatkáři, kteří vždy myslili, že bez spolčo
vání dovedou se obejíti Rolnictvo tedy, které
nemůžetak výrobky svó zužitkovati jako velko
statkář, v jehvž držení jsou různé závody jako
cukrovary, lihovary atd., tím více musí hledět
powoci si samo, totiš epolčováním a nehledat
pomoci u někoh) jiného a tím méně u vlády.
Vládasůstávástáie blachánanaševolánía steaky.
Je dice pravdě, že povolila avolání ankety zemé
dělské, ale ta nám ještě nepomohla. Proto má
být rolaiobvo přesvědčeno, že pomocud sí nepřijde
ještě ani hned a ono že jest odkázáno samu na
sebe. Proti soatěži uherské mag ralník dbáti, aby
dosáhl lazinější výroby a vyšších een svých vý
robků Překupnictví pik iasí ble Jét rolník dostati
do svých rukou a tono dosáhne jea řádnou orga
nisací. Ve sdrušení je však i poranešení mravní
afly rolnictva a posilnění -k dalšímu boji. Malí
jsme sice v Čechách as 800 hoepodátekýcmspolirů,
ale ty nám neprospíraly tak jak by uěly; byli
jsme málo činnými. Nebylo v nich jednotného
systému, ani řádaé hranice neměly mezi tobva a
styk také nedostatečuý. Teprve nyní zřizováním
župních jedaot se povznesly, dodalo se jim síly.
PHóinu toho možno hledati i v nešťastných „poli
tických rostržkácb. Na úkolu také bylo, že nevy=
hledával se náležitý styk 8 poslanci a neposý
se těmto v čas petice a žádosti, ano mnobdy eo
vůbec neposýlaly, o čemé řečník podává o jistém
spolku příklad. Účastenství při hospodářských
schůzích:a přednáškách je bohužel dosud alabé.
Pozoruje-li človák účastníky sobůzí, poznává téměř
všude jedny a ty samé tváře, kdežto velká část
rolnictva, která hlavně by poučení potřebovala,
uzavírá se do svých světniček a do sehůze vůbec
nepřijde. Na Novoměstsku ku pf. je pouze as
16 —20“/, majitelů pozemků čleay spolků. Tomuto
má se odpomoci hospodáfskými družstvy, které
mobou muobv dobrého dělat; vsnikajíť pak vedle
nich družstva odborná, jako mlékařská, dobytkář
ská, Ináteká atd. Družetvy i úvěr se zvýší. V Óa
chách je tou dobou as 35 družstev českých a 40
německých, ač Němcůje zde maohem méně; z toho
vidíme opět, že za ovými sousedy jsme i v tornto
pozadu a přece ve družstvech je neklamný pramen
blahobytu.Němci prosadili a nás návrh, fe je jim
Dajednotaou organisaci vyplácena subvence 100) sl,
kdežto my spokojilijswese jen resolucí, až budou
družstva u pás, že dostane se nám také podpory.

„Dále probírá teónik stav některých družstev, z nichž
chradimské mělo peněžní obrat sa rok 200.000 zl.
Čáslavské družstvo, trvající od roku 1384, čítá
550 členů a ač platí člen pouze I zl ročatho
příspěvku, má toto své vlastní skladiště na ná
draží a mimo to 550) zl. reservaího foadu. Plspň
-ské družstvo má takový fand, že jedaalo nedávno
o tom. má-li se členům vyplatiti 5"/, divideudy.
Velké družstvo ve Frýdlandá uspořilo rolnictvu
za jediný rok 25.000 zl. Chybou však až dosad
ja, že družstva přetížena jsou daní wýdálkovou.
Tak družstvo v Čáslavi zaplatilo 140 zl., v Chru
dimi 212 sl. daní atd. Z té příčinyje nutno podati
návrb, aby dražstva od daní byla osvobozena, Nao——ěe—z —Ý—É—,.Ů.í—Ť>|—ríÉíÉŤŤrím
tice povýšena. Chrám Páne farní v Kuněticích
vyhořel na podzim roku 1794, při čemž nejeo
kostelní střecha, ale i věžchrámová shořela a staré
velmi krásné zvony se rozlily a na zdivu velká
škoda se stala.

Při opravách na jaře 1795 snešena byle věž
© jedno patro, a místo střechy v slohu gothic
kém dána byla helma cibulovitá s tak zvanou lu
cernou, do níž bvl umístén sanktusový zvonek,
který nyní slouží za umíráček. Z oken všech, jek
v lodi tak v presbyteráři vyloupány jsou všecky
gothické skruže, špičaté zakončení oken odstra
Géno a okna sklenute v stříslivém, jak se tenkrát
Hkalo, Josefinském oblouku.

Poněvadž jefarní obydlí (postaveno 1785 na
hřbitově, který sekolem kostelarozkládal, a který
pek mělsloužiti za farskou zahradu), jen5 metrů
od kostela a sice od výchogní stěny polygonu
vadáleno, prolomeny byly po pošáru za hlavním
oltářem dvéře a původní, velmi pěknou skruží
zdobené okno nad o!téřem tím byla se vnitř ko
stela zazděno, původní gotický oltář až na ka
mennou tumbu saešen a barokovým, k samému
stropu sahajícím nabražen. Kr pro hudebníky
původač konstrukce dřevěné v gothickém prove

dení byl odstranén a nový ohromný v rpeesklenut a belkonovitým výběžkem opatřen. Kár
tento, pravé monstrum curiosum, sahá až ksloupu.
uprostřed lodi, což tuto velice hyzdí, « západní.

její st tmavou, ba nevlídnou E okoně)



to pojednává fečník o původa a vznika předloh
sa sřizován: společenstev, které však ukázsly so

býti pro Rás nepříznivé. Kamenem úrazu předlohtěch bylanucenosť přistupování k nim. Předloba
vládní novyhovovalunaším požadavkům a pek je

prot zásadnímu našemu stapovisku, ponévadž mělaýti p-dána ne říšské radé, ale snému semskému,

který„n jest oprávněnonás rozhodovat.Drahápředloba vládní byla sice jiá pro nás příznivější,
ale přce ještě nebyla taková, jak mypotf sbujeme.
Nyní jedná se jen o to, mají-li společenstva býti
nucena či dobrovolna. Soudíme-li nepředpojatě,
musíme d: zaat, že oba návrby mají ové stinnía
světlé stranky. Je proto na vás, rolníci, abyste
diktovali, jak sito přejete. Přirozenejším by bylo
zřizovati družstva svobodná, neboť každé poruční
kování rolníku je sabanbajícím. Je to náraz na
jeho uvědomělost, jako by on sám nevidél patrný
prospéch v sdružování. k sám není příznivcem
poručníkován: se „stravy politických úřadů, oož
vypadá jako nějaké klepnutí přes prsty. A bylo
by chybou, kdybychom ukazovali tak svou slabost.
Jiná neboda nucených družstov je ta, že nezbytný
veliký aparát na jich udržení by se zata percentu
nevyplácel a pak, že mohly by politické úřady
sepobodiného jim člena výboru, který by třeba
pro rolnietvo platně působil, libovolné vyloučití.
(Výboraé! Tak jest!) Stinnou stránkou volného
odrušení jest neporozumění pro družstva nejen
V Okreslch sanedbaných, ale i v jinak pokročilých.
To dalo by se však přemoci všemožným poučo
váním v soukromí; nešlo by to sice hned, alo
mělo by to přece úspěch. Jiná chyba je, nedosta
tečná podpora spolků; je-li spolek slabý, má i méně
příjmů na příspěvcích. Jak ale dostati do sobůzí
nepřátele všeho spolkaření, když sami tam nejdou?
I zde musí pracovat jednotlivci doma. Výhody
spoleČenstev nucených, která mají být osvobosena
od daní, musíme se domoci i pro společenstva
svobodná VNěmecku byla druistra svobodná, ve
Francii, Belgii a Anglii jeoů komory nucené a
dělají pro rolniotro také mnoho. U nás vyslovil
se pro nucená družstva jeden spolek německý,
tomědělská rada, hospodářský spolek ve Lvově,
pro svobodná vyslovily se spolky v Krakově a
v Horních Rakousích; agrární sjezd ve Vídni vy
slovil se pro povinné sdružení. Diskose o otázce
této je nad míru důležitá a časová. Řečník při
znávé, že společenstvy Sice se krise zemědělská
nezažehná úplně, ule še jest to přece důležitý
prostředek dojíti k cíli. Je třeba organisovat
celou práci zemědělskou ve všech odvětvích. Does

peemíbrna Oy„ač jen orat jako38, ale masí přemýšlet, jak nejlepe b bi
své zužitkoval a speněřil. Mosino Předětipoutí
všech prostředků, abychom stav svůj pro sebe a
své potomky zlepšili. (Dloabotrvající potlesk.)

Po té mluvil ještě zástupce župy východo
české řed Štěpánek z Medlešica přimloval
se za sdružování svobodné, jehož prospěch pro
zájmy roloické dokazoval. Přiznával, že zemědělská
rada vyslovila 8e svého času pro nucené spolčo
váni, avásk delegáti, širší to korporace, vyslovili
se proti tomu.

Ředitel Bauer přimlouval se za to, aby
přítomní nedali se uchvatit chrilkovoa náladou «
peodhlasovali něco, očem pr+ krátkost času oelre

debatovat tak, jak tobo otázka tato zaslubuje.
Prolo navrhuje, aby v příštím ajezda otázka ta polo
žena byla na fadu první a důkladně se s ní po
jednalo, což bylo přijato. *

Dr. Droták a řed. Štěpánek slíbili do pří
štího sjezdu se dostaviti. Stěpánek spoléhá se,
že i zde bude odblasováno svobodné adružování
tak, jako před týdnem v Chradimi a myslí, že
je-li někdo s přítchných pro nocená společenstva,
že do příštího sjezdu si to jistě rozmyslí.

od. Bauer pro krátkost času navrhuje
krátce ještě, aby přijata byla resoluce, v níž by
se žádalo za slevu daní v jednu třetinu, což při

jo Jednohlasoě,Tím sjezd po 4 bodinoémtrváníončen.

©

List z Prahy.
— a V Praze, 12. března. (Pův. dopis.)

(Úpadekmravnosti a naše literatura. —So. Čech
a katokcké listy. — Sociální burs „Vlasti“.)

Všeobecný úpadek veřejné mravnosti a pře
dovším sdivočilost mládeže zavdaly N. Potitice
příčinu rozepsati se ©sločinu Jbletého Páva, spá
chanémna dívce prostitaovaué. Naše strana kře
etansko socialní již dávno na tato všeobecnou
pokleslost mravů poukazuje. Věc jest zcela přiro
sená. Druhé pokolení odchovanéz nynější moderní
školy dorůstává. Mladí otcové, kteří již v moderní
škole odrostli, mají 16ti až 18tileté syny, dcery.

káznis básníboží li Ď pv Korovékéa i ili první y novověké
bezázdnosti a materialismu v moderní škole, af
obecné ať univereitní. Odtad jest a pochází roz
háranost rodinného života. Nyní dorůstá pomalu
Již drahé pokolení A co vidíme? Čtrnácti, pataá

n Kluc bezúzdně.užívají pněta,neznají cad
a stadu,jsouvšehosc pm éhosmilstva,

ztratily Čtrnáeti-, té dívky dávno jížnoviunost v tančírnách, na večerních toul
a

kéch, ve kterých jim rodičové nezabraňují. Vidíme
děsný vzrůst nemanželských porodů na venkově
a v městech, to jsou pak rekruti — nemasželské
dítky — do spoločnosti na Pankráci.

Další příčina čásné aklealosti mravů jest náš
tisk, který nezná nic, než výdělkářetví. Krráky
jit netáhnov, ztěch zbohati Hynek,Trachtaajiní.
Nyní se dává francouzský kaviar a podobné věci
ve všech barvách. Pan Kober spechtoval si Man
tegazzu a poněvadž už ten netáhne, spachtoval si
spisy Debayho. Jau národní bibliotéka už nic ne
vynáší, proto něco s paprikou, kfenem, třeba to
trochu zapáchá s kanálu ©Nevadí, jen když +y
děláeme.

Neslušnou reklamou vynikají také jiní koih
kupci. Zde se nehledí, co se tiskne, nýbrž co se
prodá, na čem vyděláme. Klaníme se zlatému
teleti. Následkem četby této, pak čtením rubriky
„Soudní síň“, půstno naše mládež, veškerá víra,
stud, cudnosť a cnosť se v srdci zničí.

Vezměme nyní divokou honitbu zábav, tanců,
potyky, špatné společnosti, do kterých naše mládež
volný má vstup, přiberme ještě ktomu naši zlatou
kapličku na Vltavě, kde se glorifikuje rozvod,
nevěra manželská ve franoouzakých fraškách, kde
v opeře baletky nedorostlým klukům vnady své
v divém tanci ukazují, pak máme kratičký obraz
přičin mravní skázy naší mládeže.

ad křesťanštísociálovéobáráno se, žo ažta gGonerace povyroste,že nastanou spo
lečenské bouře,socialní revoluce. .

K tomu závěru opravňují nás dějiny. Zají
mavý je obraz, který nám podávají římětí děje
pisci Tacitus a Seneca o římském národě sa dob
posledních císařů.

Všecko bohatství bylo nabromaděno tak jako
dnea, v rukou málo jednotlivců. Konsal Lucius
Filipus zvolal v řeči své v senátu: není v Římě
2000 občanů, kteří by měli vlastní své jmění.
Všichni ožebračení sedláci hrnuli se do Říma.
Vesnice pustly a do rozpadajících se stavení hrnuli
ee otroci. Caesar nutil 20.000 rodin s Říma na
venkov se přesídliti, 80.000 lidí dal dopraviti přes
moře do kolonií, takže počet žebráků320 000
zmenšil na 150.000.

Ale brzy po tom nucen byl Augustus tím
spůsobem Řím vyprázdniti od dalších 200.000
žebráckých rodiu. .

Otcové nevychovávali dítek svých, pobazovali
je zcela veřejně a tu byeny lidské sbíraly poho
zená děvčata a vychovávalyje kprostituci. Římské
paní nechtěly míti rodinu, ničily plody v šivoté
mateřském. Dokonce chodily veřejně do vykřiče
ných míst a oddáraly se prostituci a to i císa
fovoy. Římanozi nebylo pohanou veřejně jíti do
doma vykřičeného. Sám Cato pochválil jinocha
z domu banby vycbázejícího za jebo čip. V diva
dlech veřejněse skutečně nemravné skutky před

lidem prováděly: A tak národ římský v divém rejipo rozkoších pil bezůzdně s poháru všech náru
žívostí. A když kdo nemohl již užívati tak zoela
chladaé zbavil se života. Po smrti není radosti.
A tento národ, který podmanil celý tebdáž zúámý
svět, nezahynul mečem nepřítelovým, nýbrž svou
vlastní prostopášností!

Ktakovým koncům spěje každý národ, který
odřekl se náboženstrí Kristova. Tak daleko i přišli
bychom my, kdyby duch našich sbožných předků
nevrátil se do našich rodin, do škol, do veřejného
a výrobního života. Vratte zase učitelům nábo
ženské přesvědčení, vratte jim autoritu. Když
tak se nestane, pak přijde brzy metla na nás
v anarcbistech, mladistvýcn zločincích a bestii
lidské, kteri nezná žádné bázně před Bohem, leč
jen své zvířecké vášně.

K 50tiletým narozeninám Sr. Čecha přinesly
všecky listy své úvahy a i katolické jako Obzor
a Nový život. Muší, který napsal, že kněží světí
okovy lida, který kněze v „Písních otroka“ snísil
na slubu vydřidachů lidu, o něm netřeba v katol.
listech činiti chválu.

Socialní odbor družstva „Vlast“ | bude
v nejbližších dnech rokovati o tom, kterak
o prázdninách v Prase se pořádati má socialní
kars. V nejbližší době vyjde též rolnický program
naší stranykřesťansko-socialníatím jsmev našem
hnatí zase o krok ku předu. Můžeme vystoupiti
před voliče rolnické a dáti jim na vědomost. co

nD Porakojene za notno k zachování tak důležistara selského.
===

Co týden dal.
Poslanecká sněmovna říšské rady vídeňské

projednávala v posledních dnech rozpočet mini
steratva finančního a orby.

Melební oprava. V sobotu opět zasedal vý
bor pro volební oprovu za přítomuosti hr. Bade
niho a ministra dra. Rittoera. Jednalose o clánku
2. týkajícím se spůsoba volení. Poslanec Morsey
praví, že ©sobě vétšinou| venkovské| obce
přejí volby nepřímé, jinak by musila každá obec
býti téš volebním místem. Pro volby nepřímé
loví téš hrabě Piuinski. Týž jest zároveň proti
zřízení volebního soude. Poslanec dr. Slavík mlaví,

volby přímé, neboť při nepřímých mohou pro
(ti lidé, kteří mají většina voličů proti sobě.

Řečník se přimlourá za mávrb Brzorádáv. | Posla=
nec Menger jest pro volební soud a zákon proti
volebním zlořádům a mlaví též pro zastonpení

*menšin. Poslanec Romanczukžádá volby přímé—
Navrby prince dra. Bedřicha Schwarzenberga. dra.
Brsoráda a Richtra byly zamítouty všemi b'asy
proti šesti. — Při rokování « volebních místech
žádal poslanec dr. Slavík, aby volebním místem
byla každá vesnice s více jak 150 obyvateli,
ostatní pak aby se připojily. — Poslanec hrabě
Falkenbayn chce, aby místa volební ustanovena
byla zákonem a ne nařízením. Poslanec Kljna
žádá, aby každá obec 8 2000 obyvateli byla mi
stem volebním, poslanec Hagendorfer každé usto
8 20 voliči — Il'oplanec rytíř Kraus žádá, aby
vzdálenost volebních míst nepřesahovala 5 kilo
metrů. Poslanec Mesger odporučuje pro voliče
sídlo okresního soudu jako nejpohodlnější volební
místo. Poslanec Brzorád navrhuje přímé volbv
absolutaí většinou a ohlafuje tento návrh k $. 2.
jako minoritní votam. Na to byla schůze skončena.

K obooním volbam videnským píše „Gazeta
Narodowa“: „Ze krátko naskytne se vládě Bade
ního příležitost, aby skutkem dokázala, že nikdy
neměla v úmyslu a ani nyní nemígí znásilniti
svobodu přesvědčení většiny obyvatelstva videň
ského a naopak, že velice si tobo žádá, aby ne
příjemným poměrům, které vznikly bojem o Lueg
rovu osobu, konec byl učiněn. Luegrově straně
správa města právem náleží, neboť má skutečně
za sebou většino obyvatelstva. Potom se přesvédčí,
„Neue Freie Presse,“ jak velice chybovala, když
kázala braběti Badenimu, aby se po způsobu Bis
markově zahájil boj s celou massou státaích úřed
níků vídeňských a to jen protc, že se odvážili
hlasovati proti plutokratii.“

V Uhrách badou zahájeny officiální slavnosti
milleniové dne 1. května. Dae 2. května bude
otevření jubilejní uherské výstavy, dne 3. budou
slavné služby Boží v budínském chrámu sv. Ma
tyáše, dne 5. a 6. dvorní a národní slavnosti a
8. května pořádán bude velký a nádherný holdo
vací průvod králi a královně, kteráž osobně do
Pešti zavítá, Kterak patří na všecky ty slavnosti
uherský Jid, o tom píše katolický list „Magyar
Allam“: „Národní slavnost bez národa, bez nad
šení. Všecky známky poukazují, že buconci hi
storik bude těmito nebo podobnými jinými slovy
charakterisovati oslavu milleniovou. Jsme již ve
drubém měsíci roku milleniového . . . oikde však
nelze pozorovati duševního povznešení, ano na0
pak, malomyslnost rozestirá své černé perutě nad
lidem, jenž již skoro lhostejné chová se ku všem
záležitostem zemským. Vláda zabrala oslava avou
násilnickou mocí nadobro jen pro stranu svou,
chce udělati z millenia oslavu officiálních Uher,

při kteréž badou exekatoři, matrikáři a podobní
zástupci zedoářského liberalismu baoketovati, ale
lid bude při tom jen divákem a platícím publi
kem . .. Číianost vlády v ohledu bumanitaím
jest mizeroá a liberalismus její připravuje obyva
telstva žebráckou mošau. Bezcitný liberilismus
potřebuje sirannické oslavy, kteréž mobl 0y pak
vykořistiti pro své politické cíle. Proto také lid
všech slavností se vzdaluje, proto taxé je celá
země němá, nejinak než li jako by připravovala
se ku slavnosti pohřebnía nikoliv k oslavé radustaě.“

Italové v Habeší utrpěli porážku tak broznou
še Orispi se svým ministerstvem hned odstoupil.
V čele nové vlády jtalské bude nyní. státi
markýz Radini. Italský národ přijal ©odstou
peni Crispibo s pordékem, neboť byl po celou
dobu své vlády jen zlým démonem Italie. Vyvo
lal krvavé známé vzpoury na Šicilii a Carrate,
dopastil se i se svou pověstnou chotí, paní Linou,
podvodných šmejdů v bance římské a jinde, při
vedl zkrátka celou Italii na pokraj ioravní a fi
nanční zbouby. Chtěje konečné za každou cenu u
vesla vlády se udržeti, bnal vojsko italské do
Habeše, ale porážka u Aduy učinila jeho daleko
sáhlým snům konec. Byla strašná, neboť padlo 4
sranéno bylo 12.000 vojínův italských, tedy dvé
třetiny armády, s niž jenerál Baratiori udeřil na
tábor krále Menolika. Nešťastný tento muž bude
postaven nyní za to před vojenský soud. Propa-Ine-li
ina, bude jen obětí zlotřiléhoCrispiho, jehož jméno
stíhá Italie dnes již jen kletbou. Národ italský
žádá si, aby vláda vzdala se svých výbojných
výprav v Africe, ale král prohlásil, že zs žádnou
cenu k tomu nesvolí, tak že by rad?ji odstoapil.
Mošná, že nebude té jeho „velkomyslnosti“ ani
třeba, neboť kdo ví, nebude-li k tomu donucen.
Oznámil totiž nový velitel poraženého vojska v Ha
beši, jen. Baldisera, že stav véci v Habeši jest
nad míra povážlivý, že tou dobou ničeho pod
mknouti nemůže a p. Znamená to,že bojí se not
ného výprasku i on. Pozorahodno jest, že král
Menelik přihlásil Habeš ke konvenci ženevské,
která stanoví vzájemnou ochranu raněným a zá
sady lidskosti ve válce. Dělá© zajisté habešskéma

vníku všecku čest, neboť má právě nyní ně
"kolik tisle italských raněných vojáků v zajetí.

Všeliocos.
Dne 22. břesna bude tomu rok, kdy vy

šlo první čísto našeho časopisu. Přehlížíme-li svou
cel oroční činnost, můžeme zaznamenati jen s pov



děkem, že jeme se dodělali výsledku dobrého, nad
očekásání hojného. Získali jsme' rázem mnoho

jsme začali, jen jen se sypaly na nás útoky bez
obledné, nezřízené, pomluvy příkré, křivé. Obstáli
jsme čestné v boji. dnes je Časopis náš jedním «
nejrozšířenějších s nejhledanějších listů českých,
dnes ani nejhorší nepřítel nám nemůže upříti, že vědy
věrné stáli jsme při českém lidu, svédomitě pra
covali jsme k jeho dobru. Posilněni tak velkým
úspěchem dosavadním, budeme stále neohroženě
postupovati na cesté loni šťastné započaté, Od
prvního vyjití »Obaovy« uplyne ve dnech nejbliž
ších celý rok — na přátelích a stoupencích na
ších jest, abychom v dalších letech vykázati se
mohli výsledkyještě zdárnějšími !

o si ponechává list náš, račiž pama
tovati na včasné zaslání oředplatného.

střední Maticě Školská bademítiřádnou
výroční valnou hromadu v neděli, dne 32. března
o6. hod.večer v MěšťanskéBesedé vPraze. Na pro
gramu je: Zpráva jednatelská. Zpráva účetní a po
kladní. Zpráva revisorů účtů. Volba starosty. Do
plňovací volba 13. členů výboru na tři roky. Návrh
zástupců učitelstva ve příčině fondu odbytného. —

Morava české školy.
V Beaě konají se pilué přípravy, aby na epůsob
snámého slavnostního lista „Národ sobě“ byl vydán
k letošním žním zvláštní moravský, pamětcí list „Mo
rava svó matici“, kterým mají te zahájiti po celé
Moravě veliké, ústřední sbírky matiční na podporu
matičního ruchu a matičního školství na Moravě. K
listu mají býti ve zvláštní příloze přitisknuty velice
četné inseráty vě:ch záložen, akotorých podniků a
větších i menších průmyalových podniků na Moravě.
Výtěžek iaserátů a rozprodej listů má činiti inponu
Jící číslici, jež přiměřeným spůsobem rozdělena bude
nejpotřebnějším podnikům na Moravě. K organisaci
inserátů a rosprodeje zřídily se v Brně dva ústřední
agitační komitéty, dámský a panský. Za vrchní re
dakci bude požádána osobnost na Moravě oje všech
stran velice vášená; tak hodlá Morava odpovědětií
na zamítavé usnesení sněmu zo dne 8. února, kdy
samituuta podpora matičným školám.

Pokrokářské hrdinství posasají mlado
dočeské „Bydžovské Noviny“ vzhledem k tomu, že
bývalý redaktor Klouda odvolal před porotou haali
vou zprávu proti kat. tovaryšům, ostrostřelcům a voj.
vysloužilcům v Litomyšli. Zmíněný list k tomu dodá
vá: „Pan Klouda kapitaloval, může však těšití se, že
není samoten. Osud podobný stihl i bývalého redakto
ra t. L p. Dabského, který k podobnému ponižající
mu odvolání se před porotou jičínskou uvolil a mimo
to soudní útraty 100 zl. zaplatiti musí. Jednání po
dobné všeobecně se odsuzuje. V každém čísle listu
psáti proti nepříteli a pak chopí lí se zbraně záko
nité, zapříti sám sebe a odvolati to ze strachu a
bázně před paragrafem — není mužné“.

Páté přes deváté. Sociálnídemokratéra
kouští budou letošní orůj ajezd konati v Praze. —
V Pardubicích okres.-výbor vypisuje konkurs na místo
správce stravovny. Žadatelé mají sami udati, jakou
„odměnu“ žádají. — V Obradimi odsoudila porota
advokáta dra. omersa pro podrod k šestinedělnímu
vězení. — Másto Plzvů vydlažilo si 6,076.510 sl. od
ústavu pro úvér pozemkový, splatné v 70 letech. To

jsou op Kozímajítakovýúvěrlorického spolku pro ru chudých
kněží. ne 5. t. m.konal Hody o leka po
třech letech valnou hromadu, kterou zahájilve spol
kovém sanatoriu Rudolfinum v Gorici zakladatel a
doživotní předseda spolkový, magr. Filip krátkou
vzpomínkou na vznik a vývin spolku, jenž byl za
ložen před dvaceti lety v Meraně a jenž s pomocí Boží
a za přispění četných dobrodinců vzmohl se již tak, že
má nyní tři vkusně zařízená sanatoria pro choré
kněze a značné jmění ve státních papírech. Po řeči
předsedové předčítal revisor lékárník Cristofoletti
zprávu pokladniční, jež vykazuje za rok 1895 přijmů
60.847 zl. 82 kr. u výloh 42.547 zl., zbývá tudíš
17.800 zl. 32 kr., k nimž dlažno jest ještě připočísti
zbytek zroku 1994 v hodnotě 16.902 zl. 99 kr., byla
tudíž pokladní hotovost na konci uplynulého roku
34.768 zl. 31 kr., v tom však obsaženo jest 5.000 al.
v mešních stipendiích, jež obdržel spolek v prosinci
1895, které však v lednu 1896 dále dalpersolvovati.
Podpora poskytnutá spolkovým asanatoriím činila
13.840 zl. 96 kr., v čemž obsaženo jest více nežli
7.000 zl. na novou přístavba při Filipinum v Meraně.
Ve státních papírech má nyní spolek 206.800 zl.
mění. — Po zprávě pokladniční předčítal velp. Adamec
rátkou zprávu o činnosti apolkové v r. 1898, z níf

dlužno jest připomenouti,že spolkově sanatorium Fili
pinum v Merané rozšířeno bylo o 9 pokojů obrácených
na jih a 6 obrácených na sever. Přístavba ta stála
16.000 ul. a jest nyní jiš úplně zaplacena. — Nejhoj
nější návštěvé těší se právě toto sanatorium, byloť
zde za lečební saisony 18945 46 chorých kněží a
bohoslovců, letos však již 44 a ještě několik jich

přijde. Poněvadž na březích Adrie bývá v zimě eilnéra, bylo sanatorim v Ice zavřeno po celou zimu,
po 20. t. m. však se otevře a bude přístupno
členům až do podzimku. Po celou tu dobu možno
používati mořských lázní tamních. — Z dobrodinců
spolkovýchzmínky zasluhují zvláště generalní vikář
z Pasova, jenž věmoval spolku stozlatovou stříbrnou
rentu a slečna A. M. Roderová z Westfalska, jež ob
myslila spolek legatem 300 marek německých,což činí
140 zl. r. m. — Volný návrh zaslán byl valné hros
madě jenom jeden a to dp. Kernerem, archivářem
nejdůst. biskupské koneistoře v Hradci Králové. Dp.
Kerner vybízí gorický spolek, aby zařídil nové sana
torium v Janských lásních v severovýchod. Čechách
(diecese královéhradecká), nabídnuto bylo pdp. bisku

povi Ed.Brynychoví stavobní místo prokněžskésanatorinm,onvšakochotenjestmístoonosdarmapře
mechati spolkugorickému. Dp. Kerner slibuje mimo
bo, še obdršel by spolek siarma tskévšeckostavební
dříví aještě mnoho jiných výhod. Poněradš návrh
ten přijatbyl většinou hlasů,přikročí ústřední výbor

ao ový co nejdříve k dalšíma jednání o věci té. —a komec ješté projevil předseda magr. Filip své

přání, aby pojeho smrti spolek z ve vrchnísprávu ordinariátu gorického, při ovšem zají
stila by se také jistá práva ostatním súčasněnýmdie

cesím ; robněji j i se bude o věci té aš při
nejbližší valné hromadě. Do ústředního výbora spol

kového svolení byli velikou většinou ů mgr.
Bensa, msgr. Wolf, magr. thdr. Mahnič, Ó. rář Jos. tochvíl (Moravan), advokát dr. Frap

rtik hraběbakunakýdvor(kopie ústě byli mení kníč,arcibis vorní an paro a
kárník Criatofoletti. Žástapcom českým zůstal vdp.
děkan B. Hakl. Když byl p
čerpán, účastníci provolavše 8
cís. a král. Veličenstvu, rozešli se s pozdravem.kře
stanským „Pochrálen buď Pán Ježíš Kristus.“ Tolik

o valné hromadě. Jak všeobecné jest známo, jest porický spolek pro choré kněze velikým dobrodiním,
neboť za nepatrný poplatek nalezají v jeho sanato
riích dobrý a milý útulek. Bohoslovcí platí denně 60
kr., kaplani 80 kr. až 1 zl., faráři 1 sl. aš t zl. 20
kr.; nečlenové platí o 50 kr. více. Poněvadž nyní,
zřídí-li se nové sanatoriam v Jánských lázních, bude
míti spolek mnoho nových výloh, bylo by fádoucno,
aby hlásili se noví členové v počtu co možná nejhoj
nějším a zámožnější vdp. a dpp. bratři, aby pamato
vali na něj ob čas nějakým dárkem peněžitým. Zaklá
dající členové platí 100 sl. jednou pro vády. doži
votní 20 zl. téá jednou pro všdy a přispívající 1 sl.
ročně. Možno však jest státi se členem také egraper
solutionem ss. missarum. Adresa spolku zní: „Pregi
dium des P. K. U. Vereines in Górz, Rodolfinam“.
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Zvěsti s výohodních Čech.
Přednáška J. M. ndp. biskupa Edv.J.

N. Brynycha konala se minulou neděli, dne 8. t.
m. odp. v Jednotě katolických rovaryšů za velmi
hojného účastenství členů a uvedených hostí. Při
zahájení schůze přednesl pěvecký odbor jednoty
"Zpěv Čechů«, načež ndp. řečník poučně a pou
tavě pojednal so lidské duši=. Poukázav s počátku
k moderním výzkumům hvězdářským, vytkl ndp.
řečník, že lidé naší doby rádi zalétají do výšin
nadhvězdných, ale málo dívají se do svého vlast
ního nitra. Tak v době, kdy věda značné pokro
čila, jeví se na druhé straně v hojné míře opak
vědy, nevědomost v náboženství, které podává
odpověď na nejdůležitější otázky olidském původu
a cíli. Mnohý človék je hotov s odpovědí na tyto
otázky za několik minut. Tím spíše je třeba rozšiřo
Vati vědomí o pravém poslání člověka na tomto
světě. Již v mrtvé hmotě pozorujeme néco nevi
ditelného, obdivobodného; jsko je na př. v mag
netu něco neviditelného, co vyvolává pohyb a co
neznáme, tak je to vůbec divná moudrost, nevěřiti
v nic, co nevidíme. Život v bylině vyvoiává síla,
kterou rovněž nevidíme a která již by se mobla
nazvati duší. Ještě dokcnalejším je život zvířat,
která již mají také cit, smysly, pohyb atd. Ale
člověk má v sobě něco mnohem vyššího než
zvíře, duše lidská nejen oživuje tělo, človék má
nad to sebevědomí, rozum, soudaosť a proto také
mluví, kdežto zvířecí zvuky jsou jen výrazem
citů, ne myšlenek. Právě ta okolnosf, že mluvíme,
je důkazem, že myslíme; duše lidská nespokojuje
se jen poznáním věcí, ale táže se také, odkud
jsou. Ndp. řečník uvádí na to několik případných
dokladů ze života o tom, že zvířata nemyslí,
nýbrž řídí se pouze citem. Dále dokládá, že lid
ská duše je sice neviditelná, ale skutečná, podivu
hodná, je něco jiného než hmota. Lidská duše je
teké nesmrtelná, necživuje pouze tělo, nýbrž i
myslí; chce posnati původ všeho, pravdu i její
původce, Boba a konsti to, co jest dobré. Duše
lidská nemá pokoje, dokud pravdy nezná a dobré
nekoná. A jako řeč má jen človék, nikoli zvíře,
tak i náboženství má pouze člověk, jenž jest
opravdu šťasten a spokojen, oe když ukojí své
tělesné potřeby, ale když poznává Bohe a koná,
co je dobré. Toť je stručná trest obsažné, přes
hodinu trvavší přednášky, kterou všichni přítomní
napjaté sledovali od začátku do konce. Když ndp.
řečník zakončil připomenutím náboženského úko
nu, jehož povinné podjati se má každý řádný
katolík v nastávající době velikonoční, byla mu
projevena srdečná, hlučná pochvala. Schůze za
končile zapěním písně »Hospodine, pomiluj nás.«

Zprávy diécesní: V Pánu zesnul: p.
Vojt. Langhamer, farář ve Vidochorě, dne
6. března.Ustanoven jest: p. Frant Jeřá
bek, administrator za faráře do Vřešťova, p.
Jos Zahálka, kaplanza administr.v Opa
tově. Uprázdněné místo: Yidochov,
fara patron. nábož, matice od 29. února.

Biřmování. Ve středa 11. března udílel J.
M. nejdůst. pan biskap v kostele Pamny Marie svá
tost sv. biřmování. Na půl páta sta studujících, dí
Jem £ vyššího gymnasie © vyšší reálky, učitelské
ho ústavu a odborné umělecké školy, po otoorské
promlavě vrchního pastýře bylo k obtížnémn bojí ši
votníma svátostaě posiločno.

Hradečtí pokrokáří chystají ce již zcela

ram valné hromady"vu svatému Otci a J

| do oprardy ku vydávání svého lista, k čemuž si po
zvali redaktora „Hlasů z vých. Čech“ p. J. Dubská
bo z Obradimi. Proti tomuto pánovi však vznikl u

výstavku £ s cat J.
Kořenského pořádá náš domácí klub volocipedistů
v sobotu dne 14, a v nedělí dne 15. t. m. ve foyeru
městského divadla Klicperova, Jelikož čistý výmos
věsorán bude fondu ku podpoře chadých utadujících,
lze očekávati, še i tato výstava přebojuč navětívena
bude inteligencí města i vákolí. Upozorňujeme, še
vystavené obrazy z Úíay, Jávy, Ceylona a Ameriky
jsou velice krásně provedeny a dosad nikde ještě
vystaveny nebyly. '

Jednota divadelních ochotníků zdejších
sehrála v neděli, dne 8. t. m. ve prospéch úprav v
městském divadle divadelní představení: „Starý vla
stenec“. ©Veselobra v 3. jednáních. Kus tou je sice
starší, ale účinkující síly provedly jej znamenité. Sleší
sejména podotkooutí, že z dam dostála nejlépe své
úloze al. Nekovaříkova, které překrásnou kytici, kterog
obdržela v uznání svého výkonu, právem si zasloužil
la. Též ostatní dámy, sl. Šaarova, pí. Poulorá a si.
Kubská dostály svým úlobám; Z pánů vydobyl ci
vavřínp. Jiroutkaa p.Paul,ostatnívšakpánové
příčinili se nezmenšenos měros o zdar představení.
Též malý dráteniček, (m. Vaňousek,) preredl úkol
svůj statečně. Štěstí příznivé přálo naším ochotníkům;
návštěva byla tentokráte přebojné a veškeré sáčastně
né obecenstvo zažilo pěkný zábavný vačer,

Řiditelství ústavu ku vzdělání učitelů
v Hradci Králové přjímá žádosti externistův za při=
peštěníke zkouškám dospélostí učítelské,
jakosi žádostíke zkouškám se ženských ruč
ních prací do 31. břesna 1896. Žádosti doložené
vysvédčeními školními, křestním Jistem, vysvědčením
o spůsobilostí télesné, jež vydal lékař ve veřejných
službách postavený,a vypdáním života, podány buďtež,
jsou-li žadatelé ve školní službě, úřadem okolním,
jinak přímo k ředitelství ústavu výše dotěsného. Ke
zkouškám dostane se kašdému žadateli neb žadatelce
zvláštního písemného pozvání.

O krajinách půlnočního alunoe před
páčeti bade dne 25.t. m. sevzácnouochotos p.
prof. Ad. Mach, v rýsovně škol realsých ve pros
pěcb chadých studajících. Pan professor jako bývalý
žák i učítel sdejších škola vynálesceastrologie známý
ličitíbudezkušenostisceutypo Norsku.Bliášísprá
vy budoacně.

K negratulantům se přihlásilipi.t p. Viotor
Collino, lékarník a majitel domů, a pí. Amalie Co
litinová, choť téhož.

Bohoslovoům králo ..
zakládání knihoven příspěli dále: Msrg. Fr. Hempi,
kanovník v Hradci Králové 2 zl. a kniby, vdp. Tom.
Střebský, farář v Mikalovicích 5zl., dp. Jan Mašek,
farář v Kniřově u Vys Mýta 1 si, dp. Leopold Bte
blík, far. v Želivě 1 sL, vip. Jos. Norotný, bis. cae=
rem. v Hradci Králové 2 sl.. vip. Ant. Roblík, kap.
ve Vojvové Městci 1 zl., nejmenovaný v Hradci Kr.
1 u., vip. Stan. Dobruský, kaplan v Heře. Městci 1 zl.,
duchorenstro v Úpici 4 sl., vlp. Jindřich Kolář,
kaplan v Poniklé 2 zL, vip. Josef Skalský, kaplaa
v Gračišci (Jatrie) 2 al., dp. Jan Vaníček, far. v Pou
chově 1 zl., dp. Vojtěch Kameš, far. v Bohdaoči u
Ledče kuihy, vip. duchovenstvo ve Výprachticích 1 sl.
50 kr., dp. Aut. Mifok, far. v Modletíně 2 zl., vlp.
Jos. Vaněček, kaplan v Mikelovicích 1zl. 50 kr.
Věem šlechotných dáreům ©„Zaplat Báb“.

Divadelní představení. Ochotníciv Čer.
pilové pořádají dne 16. března divadelní předsta
vení kuse: „Sedlákzlatodvorský“.—Divadelní ocho
tnící v Baónicích dne 23. t. m. kusy: „Farář
z Podlesí.a Hrají sí na mrtré.“ — Dělnická Beseda
v Novém Hradci Králové dne 15.t m. „Dra
sirotci.“ —— Divadelní ochotníci vw Třebíbobšti
dne 29. t. m. „Dvanáctý srpen 1881“ čili „Na oltář
vlasti.“

Pro letošní vojenská evičení v okolí Hradce
má se v nejbližších dnechkonati příslušné vyšetření
terrainu a ubytování vojska. Jak se nám sděluje
s Pardubic, jedná se především o vyšetření brigádního
cvičiště mezi obcemi Urbanicemi, Praskačkou, Libi
šany, Ždánicemi, Krásnicí, Sedlicí, Syrovátkou podél
tratě železniční aš k Urbanicům, pak o vyšetření,
mnoboli vojska by mohly ubytovati obcetyto a mimo
to Kukleny, Stěžery, Těchlovice, Říbsko, Plačice,Do
břenice, Roudnice a Lhota pod Libčany. Vyšetřování
toto konati se má v sobota dné 16. března, v případě
nepřísnivého počasí dne 16. a 17. března důstojníky
pardubické brigády.

Duchovníkoncert dlerósní(jednoty eyriliskév Hradei Králevé. Jako předešlého roku tek i letos
uspořádán bade diccésní jednotou dachovní
koncert a to ne květnou neděli o 5. hodině odpolední
v městském divadle Klioperově. Ke koncertu vytrény
akladby velice cenné, Aby účastaíci koncertu se skled
bami, ješ prorosovány býti mojí, sopoů poněkud jiá ze
před se obeznámiti moblí, nebude na Skodaněkteré data
o ekledatelích a jich okladboch uvésti. Jako loňského
roku spívoti se bede ukéska se staročeských zpevů
rorátních 1 s římsbého chorále. Dobu vánočníre

prosen'ovatibade starochorvúteká píseň vánodní



Volebme a Božské Dělátko, i nebe a
«oměvěčnéhokrále; Nebi némserosení s JehoDa
rosení.Bolí...

Postní doba zastoupena dvěma okledbami: čtyr
blasýmsmíšenýmoborem „Sta bst meter“ od Dr. Fr.
X. Witte a trojhlesým mváskýmsborem: „Vere lan

soree“ od Ant Lotti. Tvůrceskladbyprvé Dr. Fr
We, mar. r. 1834.+ 1888. jako čestný kanovník vLande
hutě, náleží k nejsnamenitějším reformatorům církevní

Činaost jeho byla mnohostranná. Založil r. 1867.
všeobecný cecilský spolek pro reformu círk. hudby,který
nyní rosvětven jest po Německu, R-koae'u, Švývarsko,
amo i v Americe. R, 1873.měl Witt v Praze přednášku,
po níž se sečaly přípravy konati k založení svláštaího
polka ku pěstování církevní hudby pro Úvchy, Moravu
a blessko, jenž pak po přemožení rosličných překážek r.
1880. pod jménem o .ecaé jednoty cyrilislév Praze Mona.
F. (L. Lehne:sm saložen byl. K rosaiténí ruchu re

, formního založil Witt dva časopisy, potédal kursy spros
(dakoe hudební a sepsal oolou řadu skladeb hadebních,
lterými si pro oslou badomonost pojistil jméno světové.
1 ovětští zpěváčtí spolkové meši snejí jméno Wittovo
z přebrásné skladby, jejíš názov jest „Slsa.“ Nade skladba
„Stabat mater“ jest dojemnéspranovánísegnencecír
kovuí stejného jména. Ve zpěvnicích čcských Ize najíti

tato beď pod nísvem: „Stále mstka litující“ neb
obelestive.“ Text připisuje se Jaooponoviís Ted ($ 1306)
SkladbaWittovadočkalase 8. vydáníajest i unás
velice oblíbeas. E. 1875. přednos-na byla při cecilské
elavnosti v Prazg, V sdejší dievési byla spívána již ríoe
kráte na relký pátek v Ústí nad Orticí. Letos provedla
ekladbu ta při ové velné hromadě oyrillská jednota
v Želivé a nova jednota eyrulscá v Jičíně připravuje ji

letošní velný patek | Ač dilo toto jest složeno pouze
pro 4hlasý smíšený obor e průvodem varhan, ÓnÍ přece
dojem velikolepý, Drahá szladba „Vere lengaoros“
pochasí od Ant. Lotti, narozeného okolo r. 1667. a +
1740. v Houátkách, ktež byl varhaníkem. Jeho Shlasou

velebnou akladba „Crucifixas“ alyšeli jsme při loáském
duchovním koncertu. Skladba „Yere laoguores“ jest zpra
ovvání bblického texta = Isaiábe 53, 4: V pravdě ne
duhy naše oa nesl, bolesti naše on snášel. | Další číslo
konosrtu „Tu 60 Potres“ jest destihlesý smíšený sbor
42 oope., 1 alty, tenor a bas) na slova ovangelia sv.
Matosše 16, 18: Ty jsí Petr (t.j. skála), na té stále
"vsdělam církev ovoa, a brásy pekelnéji nepřemob..a.
Valetná tato skladba pochazi od kaížete ofrkovní
hudby G. P Palestriny (nar. 1634.,+ 1604.),jemuž
dězoratijest,že sachovánbylvíoehlssyzpóvv ebrámech
katokokých, jená pro zvrblost svou v době tehdejší měl
býti odstraněn. Mše „Papae Marcelli“, ktersm za tím
údelem na vyzvání sboru kardinálů složil, jest sapoň dle
jména kašdéma vadělanému hudebníku známa. Skladba
nade „Tu es Petrus“ určena byla původoá pro velechrám
av. Potra v Římě a jaku tento, vyniká i osa svou veli

a slavnostním rázem. K sakonlsní koncertu
zvolen Shlesý pro 2 čtyrhlasé amíbené sbory složený
hymnus: „O Bole, jehož dech jsem já“, našeho domá=
cího skladatelo Karia Píče, varhaníka slovatného a
teditele pražské varhanické úkoly. Tomuto skladetali
třeba věnovati větší vspomínku s té příčiny, še v hra
eské dievési srozen byl a po ni téš pracoval. Život
jeho tato v krátkosti podáváme. Píč Karel V. Fr.. na
rodil se v Bartošovicích u Žamberka v 5. února
1786. Otec jeho Karel byl v místě tom učitelem. | Jam

sdatným hudebníkem, přidržoval sáhy syna svého
k hodbě avlaště k verhanám. Poslal ho do Slezska | oby
<e tam učil kontrapunkta a hře na varhany u varhaníků
Kocha a Otty. Avšak ani tem pa Jiteraí vzdělání Plč
nezapomněl. Navětěvovalvyšší gymnasium a fakultu filo=
eofickou. V r. 1809.—1825. byl vychovatelem. Mezi tím
poby! nějaký čes ve Vídni, kde na něho mocně působila
hra na piané Humalove, Meyerberova a Vobíškora. Od
mA1825 sdržoval se v Praze, vyučuje hudbě. Volké zá=
eleby získal si o domácí varbaviotví vydáním skladeb
varhanních pod násvem: „Museum fůr Orgelepieler.“
jakož i čtyhhlasým vypracováním Seebtrových počíslova
ných bassů. V té dobé vynikají = jeho děl kromě smí
měsých tato: Fuga na rakosskou hymna, Faga na Alle
luja paschale a dva sešity pestoralních předeher. R. 1832.
jmenován varhenníkom u sv. Mikuláše, r. 1840, učitelem
4 r. 1841. ředitelem varhanické školy. Kromě tobo před
Bódsl na pražské kouservatoři badby kontrepsnkt. V té
dlobě složil některé předehry na varhany, bymnus:
.Ú Boše, jehoš dech jsem já“ a měli s D dur.
Podíl měl též na vydávání kancionálů pro di
cosi Kralohradeokou a L'toméřickoau.K nejlepším
jeho dílám užležejí: 6 kontrapunktiokých předeher pro
pen: nebe varhany a instrumeatá'ní Te Deum laudamue
Ve všesh obladbách jeví se vzlet, obnicost a zručnost
sacházení s thomatem. Za svého živobytíbyl vyznamenán
A machých stran. Zemřel 12. června 1858. Text našeho
hymnu připojujeme: „Ú Boše, jehož dech jeem já, Tys
ollamé -acíl, ja vskutcích Tvých obci vědy jen tebe
ohválit, o vládce můj.“ Krátký tento text široce kontra
puaktee jest proprecorán. Ponévadě koncert dieobení
jednoty oyriňské pro všecky chrámové budby
eslé diocóse se pořádá, lze vdekávati,še jako lonský, tak
ů letošní duchovní koncert bode dostavoníčkom| přátel
pravé cirk. hudby s hověln nejrosličnějších.

* e

Ú ústavu vJ.P Kosprávě,
kteroa (sme tieto titalem přinesli v předposled
ním čísle, dodáváme, že dotyčné pověstí kolovaly o

J., uikoli pak netýkaly ce záločny 
jejíž stálo dobrý stav je

m sem nepůjše, takhle se dotrhy vHradcízabijou! it 4kr. za kus a
kolena v blátě, to by si

ý rozmyslel! — tak a podobně valí ei na
přeložení dobytčích trhů pekárnu všichni, kteří

edním trhu skutečně museli se broditi jen
v a kaluších — jediná výhoda byla ta, že
bahnem ai boty i a v kalužích si je mohli
hned zas umýti. A hradečtí bostinští naříkají také,
že tržní dříve pravidelní, dnes o hostinec v městě
ani'nezavadí. Chyba jest asi ta, že tržiště pod pe
kárnou mělo-se patřičněupraviti, nežli se tam trhy

přeložily. Neškodilo by, kdybyse některý zástupce
obce podíval jinam, na př. do Kolína, tam by viděl
trochu jinačí tržiště, nežli jaké máme nyní v Hradci,
a pak by se snad náprava pořádná stala. My se za
to přiinleuváme, jeť to v zájma města samého.

dedii, píli, hedevali a proč by ne, vždyť vy
hráli tři amba! To něco znamená, zu takové štěstí
může již člověk něco proplatit. Aby jim nikdo nemu
sel záviděti nebo blahopřáti, tedy raději ty šťastné
dva smrtelníky nejmenujeme. Ostatně je mohl každý
spatřiti minulý týden v jednom hradeckém hostinci,
kde sechutí se sytili, popíjeli a roskošně se Fbmívali.
Jeden z nich konečně sebral všecka tři reškonta a
honem s nimi do loterní sběrny p. M. Sebevědomě
klade reškonta na stůl, v duchu jiš vidí tu ležeti
řadu koran — a zatím jaké zklamání! Pan M vrtí
hlavou, dívá se na příchozího, nemá-li snado kolečko
víc, ale tento nerozumí žertu. „Tak jen to vyplatte,
p. M., já nemám čas čekat!“ P. M. teprve nyní epo

zoroval zmýlenou: na tabulcebyla Řapeána vyšláčísla v tahu prašském a reškonta stáělana tah —
brněnský! . . . Tak má člověk po radosti zlosť, kdyš

se přeboanoz dobré dýmky někdy se AP konří,
o tom přesvědčil se v posledních dnech adně p.
T. ze Stěžer. Je sám takto dost veselá kopa, ale ne
nadá! ze, že by jej mohl někdo napáliti, když se dostal
mezi společníky, kteří nejen rozumějí myslivecké latině,
nýbrž umějí také vymysliti si lecjaký povedený kousek.
Pan T. totiž šel kupovat dříví doStěžírek a tato cesta
byla jeho dýmce osudnou. Ubohá dýmka, co zkusila!
Sotvaže zmizela nenápadně z kapsy svého majitele,
jiš se e ní prováděl nezřízený hokus pokus; okamžitě
byla rozebrána a teď to šlo dotuha: špagát prostrčen
troubelem, hlavičkou i všemi ostatními částkami dýmky,
která pak zase složena, jeden konec čpagátu ovinut
dole pod špičkou tak pevně, že ji pak nebylo možno
odděliti, na druhém konci byl špagát ve hlavičce
zadělán korkovou zátkou, na kterou nasypán popel.
Po této proceduře vrátila se dýmka nepozorovaně ke
svému majiteli, jenž nic zlého netuše, dobře si nacpal,
zapaloval a zase zapaloval, ale co to? Dýmka p
zanesena nebyla a teď najednou nejde ani jeden tah,.
sirka mizí za sirkou, ale pořád nic. Teprve všeobecný
smích společnosti vzbudil v našem kuřákovi podezření
a úmysl. že se podívá do vnitřností své dýmky—
stalo se a co následovalo, o tom historie mlčí...

Jare či zima? Píše se nám z Váp. Podola:

Po několika pěkných, jaro již jiš věštících dnech.spustil ae v noci na sobotu dne7. t. m. hustý déšť;
který o 7. hodině ranní v sněhové kroupy se proměnil.'
Od severu přihnala se hned na to letem bouřlivá těšká
mračna, z nichž poletoval sníh, a v brzku rozpoutala

"se sněhová vánice v p síle, což se nestalo ani zaúplně zimních měsíců, metajíc všude spousty sněho
vých vloček. Jako zvláštní úkaz, doprovázelo tuto
zimní bouři silné blýskání a hřímání. Pranostikáři
ihned z toho soudili, že nastane ještě zimaí pohoda
či nepohoda. A skutečně dostavil se hned v neděli na

to tahý mráz, po něm v pondělí chumelil se v znač
ném množství sníh, tak že místy na stopu ostalo ho
ležeti. Pohoří nuše je tedy ještě kolkolem v bílou po
krývku zahaleno. Je však naděje, že nebude míti sníh
dlouhého trvání, 4 jarní slunko brzy zaplaší zimního
vetřelce. V lesích slyšeti možno již drozdy zpívati.

Neštěstí děvčete pří stroji. Píše se nám z Váp.
Podolu: Jak trestuhodné a neopatrné jest připouštěti
děti ku práci při strojích uneb je vůbec při těchto
ponechávati, toho dokladem je událost, jež utala se
v nedaleké obci Nuticích minulého pátku. Čeledín
Jan Cyprian, zaměstnaný ve službě u tamnějšího
statkáře pana J. Pleskota, řezal toho dne na stroji
elámu. Ka pomoci zavolal bez vědomí u svolení svého
chlebodárce svou odrostlou dcerušku, žačku třetí třídy,
aby slámu v stroji rovnala a posunovalaku kosám.
Děvče plníc rozkaz tatínkův, který mimochodem ře
čeno, při práci té měl v hlavě zapářku z bramborové
tekutiny, pozapomělo ruku na slámě, tato dostala se
mezi ozubená kolečka a prostřední prst ubožačce
úplně rozdrcen. Děvče musilo být odvezeno do nemoc
nice v Chrudimi k dalšímu léčení.

Zlomyslné zvonění na hasiče. Píše se nám z V.

Podolu: V přifařené blíské obci Chrbokově utvořil senový hasičský sbor, který velmi čile stará se o své zvele
bení, maje již pěknoučtyřkolovou stříkačku. Aby nadějné
hasiče vyvolali na poplach, dovolilo si několik na stáří a
rozumu nedospělých lidíček vyvésti víc než uličnický
kousek. Jednoho večera cháska tato v trojici osob
vracejíc se již po klekání z lesa, vešla do síňky ko
stela (filislního) kam až dosahuje provaz od zvonku

nděb se nehorázně zvoniti. Obecenstvo poděšené vyalo na náves, nevědouc, co se děje, u hasiči zbrojili
ee rychle, myslíce, že hoří, do boje se zlým pánem.
K nemalému rozhořčení zvěděli hnedle, še stali se
předmětem špatného žertu. Hlavní původcenucen byl
za své šturmování klopiti 5 zl. katy, což je mírný
trest za takový klukovský konsek.

Práskl de bet s botami. Čeněk Šedivý z V.
Poříče. 23. roků stár, opustil tovární práci. při které

"se klopotil od svého vyjití ze školy a vstoupil do
služby k rolníku Frant. (čebaneroví v Uberklovicích

č p.109. Obsluhoval nyní koně ahoúpodář byl = nímúplně spokojen. Zdá se, že byl příliš uvyklý ruchu
továrnímu. neboť brzy se mu na vsi anelíbilo. Dne
8. t. m. opustil hospodáře, koně i Merklovice, zunechav
pouze svému pánu služební knížku a sobě vzal na
památku hospodářovy zánovní, vysoké boty zimní

ŘE které se mu do mekrých nyní výtečně hodí. Dru
hému čeledínovi Haugovijk vi vylovil s kabátu

čtyři Hěské marky. Pátráno p něm dosud bez výač jižzatykačnaň vydánjest.
mý kradl dříví. V Bohuslavických

lesích, zvaných „Halina“, strácelo se jiš po delší čas
borové a bukové dříví, a škůdce nemohl býti vzdor
bedlivým hlídkám dopaden. Dne 10. t. m. našel hajný
opět v lese čerstvě uříznuté doubky. Veden stopou
k domku č. p. 107., kde bydlí bývalý hajný Jan Krá
líček, učinil ihned ve stavení za přítomnosti polního
hlídače a obecního radního prohlídka. Na pecinale
zeno čerstvě nařezané dříví dubové, které dleřezu u
jiných okolností poznáno za dříví z „Haliny“ u
v chlívku pod slamou přikryto bylo dříví borové. O
výsledku učiněno trestní oznámení.

Hledá se porcelánové zboží. Obchodník porcelánovém zboží František Foltýn z Vysokého Mýta,
měl státi vůz se zbožím na dvoře u apeditéra H.
Richtra na Pražském Předměstí. V čase od 3. do 7.
t. m. odcizeno mu bylo zboží více než za 30 zl. Dle
množství ztraceného zboží dá se souditi, že nemohl
jediný člověk býti pachatelem této krádeže, zejména,
ježto kol domu p. Richtrova nalézá se vysoký, kamen
ný plot. Zavedeno po zlodějích pilné pátrání, jež však
dosud nevedlo k žádnému výsledku.

Krádeže. V noci dne 7. t. m. dostal se nezná
mý pachatel do krámu cizozemskou drůbeží a ptactvein
Em. Pietschové v Pardubicích, a odcizil více kusů
ptactva v ceně 104 zl. — Zedne 6.na 7. t. m. dobyli
se neznámí zloději zamříženým a okenicemi opatřeným
oknem do bytu J. Ganze v Hořicích a odnesliza
196 zl. peřin.Téže noci dobývali se patrně titéž zlo
ději do hostince Jana Vojtíška v Hořicích, avšak hlu

chatele zahnal. V předvečer byli tam sice pozorování

dva„podezřelí cizinci, ale nikdo si jich dříve nevšiml.oncem předešlého měsíce ztratilo se služce M.
Pechové, zaměstnané u pí. A. V. z nezamčeného kufru
na půdě k zl. 60 kr. a paní její tři kusy menších
peřin v ceně 20 zl. Dále vylomil zloděj u jiného kufru
postranní prkno a vybral něco prádla. V jiné staré
skříni sebral bedničku 8 plechovými tácky, jež však
nemohl potřebovat, a proto je rozházel po půdě. Pá
trání zůstalo bez výsledku.

Dělal se hluchoněmým. Dne 5. února učinila
na četnické stanici ve Smiřicích Marie Karlová, man
želka řezníkovaze Smiřicoznámení,žedosudneznámý
zlodějse vloupaldo uzamčenésvětnicea zdez uzam
čeného skleníku jí ukradl různých cenných věcí. Po
hřešovala zlaté hodinky se zlatým řetízkem, zlatý
brož e řetízkem, dámské zlaté hodinky s řetízkem,
stříbrné hodinky, 5 zlatých prstýnků, zlatou naušnici,
dva zlaté křížky, vše v úhrnné ceně za 816 zl. Čet
nictvo jalo se ihned pátrati po pachateli, který ne
mohl býti ještě daleko. Skutečně zatkl téhož dne
četník tuláka, který všechny ukradené skvostyu sebe
měl. Polapený zloděj stavěl se hluchoněmým. Dodán
byl k soudu do Jaroměře, kde zjištěno, že to má býti
jistý František Wich a odeslán do věznice hradecké.
Ku sepsání protokolu povolán byl za tlumočníka dp.
Sekyra, ředitel zdejšího ústavu hluchoněmých. Do
mnělému Wichovi klade se za vinu více krádeží. Pan
ředitel brzy seznal, že má před sebou člověka, který
simuluje, a to z důvodu, že každý hluchoněmý, když
za ním se jakýs otřes neb rána spůsobí, se ohledne,
což však u obviněného tuláka nebylo. Doměnka byla
skutečně pravdiva. Náhodou poznali „hluchoněmého“
dva trestanci, kteří ve věznici dosud trest si odbý
vají, že to jich bývalý kamarád z pracovny pardu
bické Sedláček. Ani toto poznání nerozvázalo mu
jazyk. Přivolání byli z Pardubic vrchní dozorce Jan
Dvořák u Oldřich Kukla a ti poznali v něm Janu
Sedláčka z Jilemnice, který třikráte unikl z pracovny,
posléze loňského roku v červenci. Nyní teprvé hlu
choněmoty zbaven, nabyl řeči.

Zatýkačem stíhaný zatčen. Dne 9. březnu
dopaden v veské Skalici četnictvem a zatknut Theo
dor Jakl, zlatnický pomocník z Miletína. Týž byl od
jara 1891 stíhán zatýkačem pro krádež u tak dlouho
těšil se svobodě. Jakl spolu s koželuhem Zuzavským
z Krucemburka spáchali r. 1891 u chalupníků Ant.
a Františky Středových z Hostinky krádež. Vloupali
se nočního času promáčknutým oknem do komory.
kde uloupili mnoho šatstva u prádla.

Ztráty a nálezy. Dne 8. t. m. ztratil jistý
Ant. Březina cestou od nádraží k městu balík plátuu
v ceně 8. zi. — Strážník Pecold nalezl vkladní knížku
zdejší spořitelny. Knížku psána jest na jméno jistého
občana v Novém Hradci Kr.

Oběsil Předešlý týden oběsil se ve Dvoře
Králové dělník Sule, vdovec u otec 4 dítek. Co přimělo
jej k nehevraždě, není známo.

Oheň bylo dne 10.t.m.o tři čtvrtích na 9. hod.
zorovati směrem k Probluzi.

akázaná studánka. V domé č. 14. nalézá se
ve sklepě studánka, z níž domácí u okolní sousedé
upotřebovali kdysi vodu k pití a k vaření, ačkoliv
tato zvláštní čistotou nevynikula, ano později bylu
i úředně zabedněnu a voda prohlášena zu nezdravou.
V těchto dnech však dozvěděla se policie opětně, že
stodánka byla otevřena auvodu potřebována znovu.
Následkem toho, aby předešlo se vypuknutí nemoce.
bude studánka nejspíše zasypána.

S vohavkami na Kropáčku. V noci dne 12.
t. m. přistižena bylu prodavačku mýdla a voňavek
A. Štruksová v tak růžovém rozmaru, že musel jí být
poskytnut nocleh na Kropáčce, uby se ze své opičky
vyspala.

Krádeže. Učiteli v Dubenci, Václava Berlovi
stratilu se drůbež. Zloděj dopaden a poznán v něm
již vícekráte trestaný, 2Vletý čeledín Jomef Fiedler
z Dubence. Spolu vyšlo na jevo. že týž ukradl ne
dlouho před tím z uzamčeného kafru Václavu Kudr
náčovi, mlynářskému chasníku v Dubenci 10 zl. 40kr.
Z krádeží těchto bude se mu zodpovídati před čtyř
členný noudem zdejším. -- Dne 2. t. m. zatčen
četnictvem pro krádež v Protivíně a dodán soudu do
Strakonic holičský pomocník Rudolf Šejnost z Par
dubic. Týž byl zatýkačem stíhaný prokrádež, kterou
spáchal v únoru u Jana Glazra vJonefově, u kterého
zaměstnán byl. Podohný kousek hmatácký provedl
opět v Praotivíně,

večer



Od stupně k stupni. V pátek,dne 6. t
m. v Jaroměri zatčen pol, strážníkem Fr. Koackým
telák, který městem od domu k doma žebral,
nemaje prostředků ku své výživě. V zatčeném ajistěn
Robert Lang, 36 roků starý, do Jablonce příslušný
bez zaměstnání se potulající býralý nadporučík c. ak.

pěšího pluka č. 18. Lang jest již od r. 1888 zbaven
hodnosti důstojnické a od doby té byl zaměstnán jako
diuroista na nkolíka místech, posléze sklesl tak blu

soudu v Jaroměři do vazby dodán, pro kterýžto přečin
vzhledem k okolnosti na 24 hodin byl odsouzen. —
Ve středa, dne 11. t. m. pořádal pěvecko-budební
spolek „Jaromír“ v hostinci „u Modré bvězdy“ v Jaro
měři dychánek, který se nadobyčejně vydařil; všech
9 čísel provedeno pěkně, návštěva bojné, společnost
vybraná.

Letešní odvod k vojsku koná se, jak jsme již
dříve sdělili, v Hradci Králové ve dnech 13. —14. t. m.
Dne 11. bylo předvedeno 212 branců, z nichž odve
deno 38; dne 1%. t. m. předvedeno 208 u odvedeno
61 branců. V prvý den odvodu byli dva branci z Tře
bechovic tak „namoženi“ pitím, že byli odvedení na
Kropačku:; zato přišli branci z Černilova ve vzor

nějšímpořádku,nežliz K obceJak se baví křesťanské dívky v „maši
mecké“ fabrice. Píše se nám s Holic: Dne 19. t m.
ma ov Františku udělaly ei některé mladé dělnice z nas
šinecké“ tovarny v Holicích „dobrý den “ Oslavovsly dle
svého způsobu den sv. Františky. Nosilo se pivo, víno,
kořalka a pilo so tak statečně, až tobo některé měly
dost. Antonie K. ze Starých Holic, zpila se do té míry,
že zůstsla bez vědomí ležeti. Byl přivolán lókař, který
poručil ne mol zpitou mladou dělnic donésti do špitálu.
Polož:h „statsčnum beochantku“ do truhly a oložiji ji
© nemocnici. Za chvíli však přidle si pro szpustlou dce
ruškaumatka a dala ji dopraviti domů,

Spolehlivý posel. Mastecký hostinský p. J. Petr,
poslsl e v pátek rano, dne C. března Fr. Skolníka .á
mečiíke na zabájce, s trakařem do Dobrušky pro nějaké
sboží. Abv mu cestou v osyčáckém stejnokroji neplodil
ostudu, půjčil mu ovůj kabát e na zboží mu dal 16 si.
Že oesta byla s'é, blátivá, tek se Školník daleko s tra
kařem netlečil. Zarazil hned v sousední vsi Skalce. Po
něvadž tam v obchodech je všecko k dostání, popřál cí
Školník také zejména kořalky, aby dobře vidělna cestu;
př tom ani nezapomněl, jeko pořádný milovník, ne svou
npejmilejtí Petrolinka. Koopil jí hodný kornout bonbonů,
aby bylo sladší „cukrování.“ Ze se mu na Skalce dobře
vedlo, zůstal tam pooijeti a o delší se nesteral. Některé
mastecké sousedky šly Skalkou a viděly Školníka v rů
žove náladě, ale trakař prázdny. Upozornily na to Petra.
Ten přiběhl s našel posle opilého. Nejdříve se sháněl po
penězích. Chybělo pouze 1 al. 30 kr. Pro zboží poslal
si bned Petr jiného a Školníka si vyvedl sa ves. Co tam
6 dělo, nevíme, ale za chvíli vrátil se Školník bex ka
hátu ne Skal«u a láteřil brozně na Petra, že mu to
svléknutí přijde dráže, než to vyšacovaní Paštyky; na
dieta ž= musí dostati jako Femeelník více než 1 zl. 20 kr.,
že není žádný nádenník a že ueměl s Petrem smlaveve,
co mo eusí dáti od cesty. — Doufame, že podruhé Petr
takového posla s trakařem obtěžovati nebude

Loupežná vražda. Píse se nám z Král. Městce:
V sobotu, dne 7. března o 8. hodině večer zavraždil
neznámý muž obchodnicí Sommrovou v Králové
Městci v Bydžoreké ulici a ukradnuv ze přihrádky 8 zl.
e z vedlejšího pokoje stříbrné hodinky, prohl beze stopy.
Vražda spůsobila neobyčejné pohnutí, neboť stala sa
v jedné z nejtivějších ulic za sobotního večera, kdy lidé
dlouho chodí | Vrah patrně velmi dobře s poměry obe
známen, vyčíhal chvíli, kdy muž zavražděné odchází do
hostiace, vkredl se do krámu, e kdyš nakloňovala ce
nad váby, bodl ji nožem do krku a pak sbasnuv avětlu,
aby z ulice nebylo viděti, dobyl svojí oběť — a uloupiv
peníze prchl. Rozsáhlé pátrání bylo zavedeno haed po
činu,ale dosudbez výselku

Továrna na piana, planina, harmonia a
varhany Al Hugo I.hota vystavuje v neděli, dne
18. t. m. ve skladě hradeckém inaproti bývalé Pražské
bráně: elegantní „Koncertní harmonium“ ve vysoké
skříní z amer. ořechu, leštěné, « nástrčí, obsahující
8 her ve dvou manuálech, 6 oktův, 32 rejstříků nahoře,
5 rejstříků kolenních mezi nimi „Bass Prolongement“,
re třemi perkuRsiony velicedůmyslněa prak
ticky umístěnými, na něž co zvláštnosť jmenovité
upozorniti xi dovolujeme. Bohatů disposice rejstříková,
x odbornou znalostí volené hry, poskytují tu milov
níku hudby i laikovi vzácný požitek, který ne každý
den se naskytá. Doporučujeme proto výstavku tuto
k hojné návštěvě.

»
* *

našeho města a rozděliti okres opočenský na dva:
opočenský u dobrušský. Obce byly vyzvány, aby se
rozhodly pro okres pro ně výhodnější. Ale tu mnohá
obecní zastupitelstva rozhodla podle toho, kam byla
přemluvena. Nejsměšnější je. že obce, které by měly
do Dobrušky o hodinu až o půldruhé hodiny blíže
než do (počna, rozhodly se pro Opočno. Jedna docela
žádalu přeložení k okresu rychnovskému. Že při
tom všem zájmy osobní hrály první úlohu, — netřeba
připomínati; zájmy poptatnictva zůstávaly etranou.

Z Ještětic. V sobotu 7. břeena zuřila sněhová
vichřice a způsobila značné škody. Stihla také pana
Čápa z (hábor, když vezl 3 fůry slámy od Solnice
k Ještěticům. Vichřice překotila mu všecky 8 vozy.
Nláma musila býti slošena na poli; štěstí bylo, že
nepřišli k úrazu lidé ani koně.

Ze Skalky u Dobrušky. Stavbu nové čtyř
třídní školní budovy u nás vydražil za 14170 zl.
stavitel pan Josef Císař z Dobrušky. Pouze práce ka
mnářské obstará si místní školní rada ve své režii.

Z Dobrušky. Poštovní spojení mezi Rychnovem
n. Kn. a Dobraškou obstarává pošta pojezdná. Tato
bude as od 1. dubna zustuvena. Pověstný svou zdvo
Filostí postylion Rola nebude více vozíti skalického
„Poštmistra“.

Ze soudní síně.
Dvě vykutálené švícka.

(Před čtyřčleným senátem kraj. soudu.)
Z taškařin ševcovakých učnů bylo jiš mnoho

napsáno, a má-li se zobraziti něco povedeného, je na
obrůzku nezbytné rozcuchané svícko, s botami přes
rameno. s vyhrnutými rukávy, jak z povzdálí potg
telně se Aklebí. Zvláště pověstnými jsou učnové ve
větších městech; ale i na venkově setkáme se často
x neméně povedenými hochy, za nimiž by velkoměstští
„kollegové“ nestačili koukat. Se dvěma zvláště nezve
denými setkali jsme se včera dopoledne v soudní síni,
kum zasedli jako obžalovaní ze zločinu krádeže; jsou
to 1dletý J. Bednář z Častolovic a 1dletý Jos. Hůjek
z Horohrádku. Obu jmenovaní učili se počestnému
řemeslu u mistra Soukupa v Borohrůdku, jehož šatili
jak jen mohli. Tak odnesli mu z půdy, kde uschováno
bylo zboží určené na „jarmark“, několik obuvi,
v ceně 19 zl., jež za několik zlatých prodali. Jindy
opět vlezli sousedovi oknem do komory, a pomáhali
mu ztenčovat z pokladničky peněžité úspory jeho,
hokynářce dostali se v nestřeženém okamžiku do
krámku, sebrali tan několik liher másla a vajec. Jinde
dostali se na voze do bedny kramářovi, vzali pod
vazky, tužky, peněženku, opět jinde na trhu šel jeden

chodníka dlouhým vybíráním zdržoval, ukradl mu
druhé dvoje kleště. Takovýchto kousků provedli celou
řadu a vždy ve jim dobře vedlo. Zboží, jež sami ne

která je za poloviční cenu a mnohdyi laciněji ochotně
odebrala. () penízese hoši rozdělili a kuli plány dál.
Konečně však nadešla katastrofa; mistr poznalztrátu
svého zboží a netuše v učních nic dobrého, přistoupil
k nimz čista jasna s potěhem v ruce, jehož účinek
byl hochům již asi dosti znám, tak vynutil na nich

přiznání, že boty ukradli, a slíbili je přiněsti zpět.o té doběhl jeden z nich k Dohnalové a skutečně
boty až na jeden pár přinesl. Tím stali se oba jme
novaní podezřelí také z ostatních krádeží, o nichž do
zvěděla se i spravedlnost, jež dala každému z nich
celou řadu praragrafů, z nichž měli se dne 12. t. m.
zodpovídati před čtyřčlenným senátem. Ač dříve spo
lečně taškařili a poctivě snad se i dělili o nepoctivý

zisk,přece by byl každý z nich rád měl ku škodědruhého menší trest a tak sváděl jeden na druhého,
ale ze všeho konečně bylo patrno, že kradli oba. Tak
jeden pravil, že za jeden pár bot vyplatil druhému
polovic, tedy 30 kr.; druhý však jej opravil rychle,
že prý mu 10 kr. nedodal. První: „Ne vzácní páni,
já si je strh' za dřívější krádež, při níž mi zůstal
on dlužen.“ Ku konci uznáni byli oba obvinění vi
nými přestupky krádeže a přisouzen jim trest vzhle
dem k tomu. že většinou ukradené věci navrátili, po
7 dnech tuhého vězení, zostřeného třemi posty.
Mimo těchto uznána byla vinnou i Dohnalová, která
rovněž byla ohžalována proto, že kradené věci přijí
mala, přestupkem spoluviny na krádeži a odsouzena

k tuhému vězení na 6 dní se dvěma tvrdými Nžyk
Dozvuky „Řízní ho““! Včera odbývalo se pře

líčení s účetním cukrovaru Janem Jelínkem, který
byl obviněn dle $$ 197 u 199 tr. z., že sváděl pomoc
níky Svříšťovy Čejku a Jareše ku křivému svědectví

roti tomuto. V den zatčení Syříšťova dostali odpo
edne oba jmenovaní obsýlky, pochlubili se 8 nimi

obviněnému a tento prý jim řekl. aby na Syříště, vě-.
dí-li něco neříkali, že prý je chudáček. Z toho měl se
obviněný zodpovídati před čtyvřčlenným senátem. Při
přelíčení tvrdil obviněný, že Čejka a Jareš budou vy
slýchání juko podezřelí a ne jako svědci a pak prý
jim řekl, že když uičeho nevědí, že nemusí ae bát.
Ku křivému svědectví je prý svádět nechtěl. Obu jme
novaní svědci jakož i administrativní praktikant Jar.
Horký dotvrdili znění obžaloby. Po opětných vývodech
st. návladního p. [Rindy u replikách obhajce obvině
ného dra. F. Dvorského z Prahy uznán byl obviněný
vinným u vyměřen inu trest 6 neděl žaláře, třemi
posty zostřeného. Proti totmuto rozsudku ohlásil však
obhajce zmateční stížnost.

Listárna redakoe. .
Do Bílého Oujesda. V záležitosti obce

Hrošky můžeme uveřejnití teprve příště. Račte pro
minouti, dosud nehrlo možno,

Do České Čermné. Reklemovavýpřípisnam
nedošel.

„Bydšovským Novinám“. Náš redaktor
obdržel řádné informace v záležitosti vip. D. a jen
se diví, že v témž čísle, kde právem odsuzujete jednání
red. Dubského, mobli jste si dovolíti tak příkrý, ne
odůvodněný útok. My nejsme tak zaslepenými, abychom
pedovedli slušných „našinců“ vářití si spíše než lidí,
kteří jsou kře-ťany jen dle jmena.

Do Bohdanče u Ledče. Zařadímepřiš'ě.
Do Holic. Díky za vše, příštéjistě všeho

použijeme.
Do Luše. Zprávy došly při závěrce lístu,

zařadíme je tedy jittě do čísla příštího.
Do Kolína. Víme dobře,co se dělopo srážce

red. Kučery s „našíncem“ Ippenem ve schůzí polit.
spolku hradeckého. ©Dá-li se některý křesťanský list
sneužíti k útoku osobnímu proti red. Kučerovi, buďte
Jlst, že pořádoě pošramotí ve naposled jen útočníci.

Mnohépp.dopisovateleprosímezastrpení,
že pro přílišný nával látky odložili jsme jejích zprávy
do čísla příštího.£Erodára

Wes-okna. -0
Alols Dvořáček syn,

obch. v Hradci Králové.

kalu

Přispěvky na Adalbertinum. PanAlois
Hora, ředitel v Chrasti 5 zl.. dp. Ladislav Seidl.
zámecký kuplan v Mulešově z zl. 80 kr., dp. Josef
Vašák, farář v Bykáni 8 zl., dp. Frant. Langkrammer,
katecheta v Pardubicích 1 zl.. vys. důst. vikariatní
úřad v Kuklenách 18 zl. v Humpolci 14 zj. 60 kr.,
v Nových Hradech 42 zl., dp. František Zajíček, funda
tista v Cerekvici 2 zl.. vp. Josef Elitzer, kooperátor
v Rychmburce 3 zl., vye. důst. vikariatní úřad Jaro
měřský 144 zl., Německo-Brodeký 523 zl., Ledečský
37 zl., vys. důst. Jan Petrák, vik. sekretář a farář
v Lanově 40 zl., sl. Marie Novotná z Golčova Jeníkova
10 zl., vdp. František Novák, farář v Jásené 10 zl.,
vldp. Václav Uhlíř, vik. sekretář a farář ve Velké
Jesenici 6 zl, vldp. Antonín Dvorák, vik. sekretář a
děkan v Nebovidech 5 z)., vldp. Iynác Horký, biskup.
notář a děkan na odpočinku %0zl., dp. Štěpán Šťastný,
farář v Loučení 6 zl. Zaplat Bůb! () další příspěvky
se prosí. 

P. T. volodůstojnémudnohovonstvu
doporučujeme v první řadě nejvřeleji
chralné osvědčený vdlecesí stávající, na národo
pisné českos!ovanské, zem. jubilejní a četných kra
Jinských výstavách nejvyššími státními a výstavními
cenami vyznamenaný

výrobmí velezávod
firm

Josef NeškudlavJablonném , m
nejstarší tímž prvnítoho obora v Čechách založen
r. 1810, od doby té vždy v rodinném domě 6. 346,
veškerých kostelnich paramentů, uměl.

-vyšívání praporů, kostelního prá a ko
wového náčíní obramového atd. vynikající,
nejvkusnější úpravou dle církevních předpisů, hodno
tou, trvanlivostí a velmi mírnými cenami. Důkazem
solidnosti a poctivosti v obsluhování jest mnoha
sat doporučovacích uznání z veškerých Cech, Moravy
a Slezska.Cenníky,rozpočtya vzory,jakoži hotorá
roucha k výběru zasýlé nadepsaný dům naspožá
déní franko.

OoooooooaooOotOoOooOoOoOoOoOOoo:s

= HOSTECR
(GiGht)

rhbeumatismas vyléčí sc zcela jistě po upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičným a které odpomabá na vědy v dobé zce
la krátké od hostce,pakostnice,dny, loupánívtě
le, takže po opotřebení jebo onoby, které po leta
na lůžko apoutány byly, se úplně pozdravity. „Za
účinek ručím“. Zasílá jej v láhrích i 8 návodem
Vilemína Suchá v Boleslavi číslo 9. Sta
tisíce dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.

Vaše Blahor dí!
Nemoha opomenouti, bych Vám uo sdal dík za sa

slané mi mazání s národem, neboť nemyslel jsem více,
že budu sdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v leré nize
a bříží po 1 a půl roku nemohase po moohokráte posta
vit, tak že jsem nucen byl p? semi ce plaziti Uposle:h]
jsem Vaší rady a diky Bohu jednů zásilka Vašeho ma
tání mne úplně vyhojíla, prouš Vám vzdávám srdedný
dík a Bůh V m žehnej mnohobrátel

Ve Svítkoré u Pardobic, 2 května 1892
: Fr. Buchta, rolník.

Ctěná paní!
Vaše masání oroti „Hostci Gchta“ se v naší rodině

jiš někoiikráte ve'mí dobře osvěděilo,začežpřijměte naše
uejsrdednázší díky. V hluboké úctě

Ant. Potužil, rolník.
V Peruci, dne. 30 orpaa 1898.„Aíilla

na „Hráze“ u Kralovéhradeckých lesů
důkladně vystavená, 8 4 pokoji. světlou kuebyní
a vším příslušenstvím, dvorem n velkou zahradou
opatřená.prodá se v zmírnénéceně4000 zl. r. č.

Bližší zprávy podá administrace „Obnovy“.



G-maleb kostelních,ji
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Úále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkasvé za mírový konorář.
„Závod může se prokárati mnoha vysvěd
„čenímijakož i diplomy a mooba provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychwu

. Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd. Ď
OoODOOOOOOOGOOOOOoOGCOOoOOv
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Umělecký

závod
malbu

na skle

D, SEIDL,
Brno.

Specialní závod
pro malbu okem

chrámových.
Sedmkrát prrními

cenami vyznám.

Vzorníky k na
Aledouti franko.

Ceny mírné.

o
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8 ©Příležitostné dárky! M
—— 006%——— h

Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné
duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše

Ni cko obecenstvo upozorniti na svůj ka

umělecký závod A
pro výrobu M

E jemně řezaných křížů
aV

k postavení a zavěšení v různých slozích, U

Měsvýchvlastních původ. vzerů
it odnejjednoduš| pro kostely,

„ JE šího do nejbo- tary, školy 8
M9hatšiho prove- |“ omáonosti.

dení

, Sochy zc dřeva Fotografie

DObohatěpolychromo- výkresy křížů ň
ý RIM

hMěvané, sochy z tvrdé zašlo
mramorové hmoty,

WR jež lze bez užkození| k oablédnutí. JM
Me vodou umýti, jemně aĎ

ME?řezaná klekátka a : U
MS jinédo oboru toho Cenníky p

spadající práce řez- |'+ zdarma a |
MO bářeké. franko JM

MŠ Ceny velmí mírné (SŘ Obslubasolidní. ČŠ
při větší rakásce a rychlá.

Ré| svláštníceny. M
L U

© Stálý výběr hotových křížů.
L M)

E ©Raimund Jul KozelhJ

Měsochař ařezbář v Hradel Králové, č.d 70. %i

ANT. K SMRČKA,
první křesťan.katolická továrna

na sukna ledeny a vlněnélátky

Vsorky na pošádání sdarma a franko.

TUměnícírkevní.

JOSEF J, NŮBSCH ©
ahademický malíř, vydavatel sHRozhledův

v umění výtvarném acírkevníme

Praha-Žižkov, Jeronymova ul. č. 750.

Výzdoba ohrámů malbou.
Malba dekorativní. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních síní, visitačních sálů, oratorií.
(Mulba temperová, vosková, caseinová, klíbová,
olejová, fresko) Malba gobelínová. — Obrazy ol
tářní. — Obrazy nástěnné a nástropní. — Obrazy
světců, svétic, patronů slovanských. — Obrazy
křížových cest. — Obrazy praperní. — Restauro

vání obrazů a uměleckých děl.
Opravy oltářů, kazatelen, varhan, zpovědnic, křti
telnic. — Zlacení a polychromování. — Slohová

úprava a uspořádání interieurů.
Podmínky mírné. Rozpočty, barevné nákresy a
skizzy. Odporučení od eírkevních autorit. (Chrá
mům a farnostem nemajetným poskytují se výhody

splátkové při cenách nezvýšených.

Národohospodářská hlídka.
Uznáváme plně důležitost sjezdu rol

nictva ze severovýchodních Čecb, jenž konal se
minulou neděli. dne 8. t. m. v Krčíně u Nového
Mésta n. M Žádný jiný list nepřinesl o tomto
sjezdu podrobnější sdělení i je proto tím spíše na
místě v našem Časopise, jenž je především určen
pro kraje východočeské, že důkladnou zprávu na
šebo zvláštního zpravodaje ke sjezdu vyslaného
přinášíme na úvod ím místě dnešního čísla.

Naše zájmy a vyrovnání 8 i.
Okresní a obecní zastupitelstva ve vých. Čechách
zasýlají v těchto dnech posl. sněmovně následující
petice: Slavná sněmovno poslanců rady říšské! Po
měry zemědělcůnašichstávajíse již nesnesitelnými
a neoastane-li brzy obrat k lepšímu, musí všeobecný
úpadek bespodářský v úplnou přívésti zábubu ve
škeren stav rolnický, stav to zajisté pro stát nej
platnější. Z příčin, jež neblahý stav tento na nás
přivodily, bez odporu mnaprvém místě dlužno
klásti nepříznivý, ba nespravedlivý poměr ve
smlouvě vyrovnávací mezi Uhry a naší polovicí
tiše. Společná břemena jsou tu nepoměrně rozdě
lena a na úkor náš obsahuje sinlouva tak mnohé
nepopíratelné výhody pro Ubry, z nichž tito tě
žíce, předhánějí nás a vítězně postupují v zápa
sech konkurenčních s námi, jak ve výrobě země
dělské, tak zejména i na trzích našich domácích.

Následek tobo pak nezbytné jest úžasné kles
vatí cen zemědělských plodin při zvýšených výdajích
a 8 tím spojené nutné klesání cen půdy naší. Za
neutěšeného stavu toho klesá zemědělstvo naše
čím dál tím blouběji, kdežto v drubé polovici říše
naší mohutní a nezdolnou konkurencí a nesnesi
telným vykořisťováním veškeré naše zemědělství
i mlynářství nadobro potlačí, neboť konkurenční
síla Uber i v zemědělství i v průmyslu vůči
bledě roste a změny, jež 8e za posledních desíti
let v hospodářských, tržebních i finančních po
měrech obou polovicí říše naší udály, musí
při uzavírání nové amlouvy vyrovnávací v pil
nou úvahu vzaty býti, aby apravedlivě zadost
učiněno bylo zásadě: stejné povinnosti, stejná
práva. Nebudeme zde znovu uváděti nezvratné
důkazy a statistické doklady tvrzení svého, jsout
zajisté předobře známy a mnobými a mnohými
peticemi jiných korporací předloženy. Žepak zmí
něná otázka stala se životní otázkou veškerých
zemědělcůbez rozdíla stran a národností podávají
v této polovici říše, o tom nejlepší doklad nesčetné
sjezdy a projevy ve příčině té učiněné a v první
řadě jednomyslné usnesení sněmu | království
českého ze dne 7. února t. r. Jsouce si pak vě
domi velikého významu, jaký má zabájené jednání
o obnově uherského vyrovnání pro naše zeměděl
ství, žádáme: 1.) aby dosavádní celní a obch
smlouva mezi Rakouskem a Uherskem byla v
vypovězena; 2.) aby finamční část vyrovnání, ze
jména pokud se týče upravení kvoty příspěvku

ku společným potřebámříše, upravena byla spů
sobem hospodářské síle obou polovicí tHše přesně
vyhovujícím; 3.) aby k ochraně tuzemské výroby
zemědělské na místě obnovy dosavadního jednot
ného celního území do života vstoupila mezi obéma
polovinami fiše vnitrozemská celní konvence, dle
níž by sice říše i na dále vůči cizině zůstala bo
spodářským celkem, zevnější celní čarou ohrani
čeným, při tom však zároveň mezi oběma polo
vinami zavedena byla vnitrozemská čára celní,
kterouž by různosti v podmínkách výrobních mír
nými cly difereočními byly vyrovnány.

Včelařská výstava. Včelařskýspolek pro
Nové Město n. M. a okolí bude pořádati pod pro
tektorátem slavné městské rady v Nov. Městě u.
M. a podporován jsa četnými P. T. příznivci vče
lařství ve dnech 16.—23. měsíce srpna roku 1896
v Nov. Městě n. M. v budově školní výstavu vče
lařskou, obsahující živá včelstva, úle a nářadí vče
lařské, med, vosk, výrobky z medu a vosku, po
můcky véelařské a literatoru včelařskoa. Řád vý
stavní: 1. Přihlášky vystavovatelů a vytčením jed
notlivých předmětů buďtež zaslány nejdéle do
konce července 1896 jednateli spolku Fr. Hájkovi
v Mezilesí u Nového Města n. M. Zároveň budiž
udáno, kolik čtver. metrů vystavovatel potřebuje
a zda-li ve volné prostofe, na stole neb na zdi a
jsou-li vystavené předměty prodejné či nikoliv. U
předmětů prodejných budiž poznamenána cena

"prodejaí. 2. Poplatek z místa vybírán nebude;
pouse u předmětů prodejných, jichž prodej obstará
výkonný výbor, zaplatí vystavovatel 10 proc. ceny
ptedmětů prodaných. Obstará-li prodej vystavo
vatel sám neb svými zřízenci, zaplatí za 1 čtver.
m. 3 K; za členy spolku obstará včelařský spolek
prodej bezplatně. Prodané předměty mohou býti
odstraněny z výstavy před ukončením této jen
tenkráte, jsou-li ve větším množství. 3. Výkonný
výbor postará se o řádnou hlídku, nícméně je žá
doucí, aby drobné předměty cenné ve skříni byly
vystaveny. 4. Přihlášené předměty mají býti vy
staveny nejdéle do 14. erppa, včely nejdéle do 8.
budiny ranní dne 15. srpna; ku přání vystavova
telů obstará výkonný výbor dovoz z nádraží a
umístění, jakož i dovoz zpět na výlohy vystavo
vatelovy. 5. Veškeré vystavené předměty buďtež
označeny jménem. Ku přaní obstará výkonný vý
bor firmu vystavovatelovu. 6. Odměny budou pestá
vati z cen peněžitých na včeletva, diplomů a
čestných medalií. Přisonzené ceny budou uděleny
dne 23. m. srpna r. 1896 odpoledne o 4. hodině
7..Výstava bude denně otevřena vždy od 8. hod.
ranní do 6. bud. večerní. Vstupné vybíráno nebude.
8. Po celou dobu výstavy bude prodej medu a
výrobků medovýc.: ve velkém i malém pod do
zorem včelařského spolku. 8. Po skončení výstavy
musí býti vystavené předměty do 3 dnů vystavo
vatelem odklizeny, neb učiní tak výbor na náklad
vystavovatelův. 10. Výstavní výbor neposkytuje
vystavovatelům nábrady za možné škody s výsta
von spojené. 11. O snížení dovozného na dráze
bude požádáno. 12. Současně bude konán v Nov.
Městě n. M ve dnech 19.—21. srpna 1896 bez
platný včelařský kurs. © bezplatné ubytování
vzdálených účastuíků bude postaráno.

Včelařský spolek pro Nově Město n.
M. a okolí pořádá ve dnech 19.—21. měsíce
srpna roku 1896 pro učitele a příznivce včelařství
včelařský kurs v Nov. Městě n. M. ve školní
budově. Pořádek: Dne 19. m srpna: a) dopo
ledne: Uvítání pp. účastníků. — Užitek ze vče
lařství. — Popis včely. Jak si má vcelař na vče
líně počínati. — Žihadlo. — Loupežení. — Jarní
práce na včelíně. b) odpoledne: Nářadí včelařské
a jeho užívání. — Výroba slaměných úlů dle míry
normální. — Dne 20. srpna: a) dopoledne: Doba
rojů a práce letní. — Nemoci a nepřátelé včely.
— Zazimování. b) odpoledne: Lití mezistěn a
jich užívání. — Odmedňování. — Umělý roj. —
Dne 21. srpna: a) dopoledne: Medonosnérostliny.
— Školní včelíny. — Zažitkování medu a vosku.
b) odpoledue: Spojování včel. — Výměna krá
lovny. — Zazimování. — Prohlídka některého
včelínu. Od 9—12 hod. dopoledne budou výklady
theoretické, odpoledne od 2—65 hod. výkony prak
tické. Přednášeti budou: důst. p. Josef Kebrle,
předseda Z. ústřed. spolku včalařského a majitel
zlatého zásl. kříže, p. Jos. Krulich a Fr. Hájek,
koč. učitelé včelařetví, pan Josef Pižl, předseda
spolku. Kdo se chce kursu zůčastniti, nechť to
laskavě oznámí do 15 července t. r. Fr. Hájkovi
v Mezilesí u Nov. Města nad M. Po skončeném
kursu obdrží páni účastníci vysvědčení o návštěvě.
O bezplatné ubytování vzdálených P. T. účastníků
bude postaráno. Současně je velká včetařská vý
stava. Krajina je romantická, spojení po dráze
výhodné.

Tržní zprávy.
V Biradci Králové, dne 7. března 1806. 1. hi.

| pěenice sl. 5-90 až 6.40, fito sl. 6-60 at 5.80, ječmenl 4.25 až 4.76. oves zl. 3.70 až 3.40, proso sl 0. —
ná 0.—-, Vikovsl. 4.80 aš 5.—, brách al. 7.00 aš 0.—,
čočka sl 9,50 až 960, jahly =! 9.— až —.- , krup zl,
8.— aš 21.—, brambor sl. 1.60 až 0.—, sena sl. 0.00
100 kg. slámy dlouhé zl. 0.00, slámy krátké zl. 0.00
1 kg. másela zl. 0.00 at 1.—



„OBROVA“
vychází každýpátek dopol. ©11.hod.

Yydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové vHradec!Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
* pouze:

„Obnova“ v Hradci Králové.

Předplatné:
Nacelýrok. 4
na roku . 2
na roka. 1

Jednotlivéčíslovmístě 7 kr., poštva8 kr.
<.

Mistnosť redakoe:
V Rradet Králové, Velké náměstí č. 84.

sl.
»
»

Do České Skalice a okolí!

Umělé zuby
celé chrupy neb jednotlivé, buď s patrovou

deskou bez ní, podle nejnovějšího emo
rického způsobu vyrábím a konám veškeré

v obor ten spadající přesně a solidně
ruče za nejlepší obaloužení, při nejlevnějších
cenách.— Poroučeje se do vzácnépřízněct.

obecenstva,
znamenám se v hluboké úctě oddaný

JAM FERBAS,
subní teohnik v České Skalici.

Odporučujeme co nejvřeloji
P. T. veledůstojnému duchovenstvu, sí. patronátním
a obecním úřadům, veškerým spolkům s dobro
dincům hojně zásobený

x výrobní závod
(nejstarší v tomtoobora v Čschách sal. r. 1810.)

všech kostelních paramentů, praporů, kostelního
prádla jakož i veškerého boboslašebného kovového
náčiní atd, vše přesně dle církevních předpisů,
s látek vkusných a trvanlivých, v oenaob pokud
možno nejlevnějších a svědomitě provedeno firmy:

IgnácV,Neškudlaasyn
vwJablonném nad ©Orlo

v Cecháck.

['ůkesem solidnosti a správného vyřísorán
velect. zakázek jsou přečetná vřelá uznání a odpo
ručení z veškerých Cech, Moravy a Slezské a vy
snamenání na semeké jub. vstavě v Preze a četných
výstavách krajinských.

Cenníky, vzerky 1 rozpočty zašlou se
ma požádání franco. .

Bovw000000000000000000

Grio kosllní
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i ,
P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej

lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.
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| P. T. duchovenstva doporučujesezávod zlatnický a stříbrnlcký

Václava Šolce
přísežného soudního zpaloe a odhadce

v Hradci Králové

tráta vlasů

a tvořenílup
se zárukou jedině jistě

pod zamezí

CRBINOGENEM

J. Beysovce v Jičíně
Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

anko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukásce 3 zi.
Sklady v lepších materiainíchobchoděcha boličakých

závodech.

Brusinky
v nejjemnější reíůnádé zavařené

Gkilový soudeček

W“frankozazl.275 i

u Týništi n. Orl.

0000000000000

Vina.
uherská, rakouská 1 mělnická

jakoži

medicinální. vína
má na akladě a prodévávše v nejlevnějších

cenách

Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobu jarní a letní

pravé vlněné látky
| za ceny mírné. Četné opětné objednávky,

zvláště z krabů vld. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cennikyna požádáníIranko.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

co možno největěl.
Četná doporučeníz kruhů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Téš na splátky a boz zvýšení cem.

odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařísovéní a obnovování oltářů, kazatelema L d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

a .
do oborutoho apedajíchvýrobků.

Největšívýběr rásneů všechdruhů nsobra
zy,fotografies t. d.

Práce vezměs dáklsdní vomnáchmhrjeh.

Do Hradce Králové a okolí|—
Dovoluji sobě veled. p. t. obecenstva vmá

most uvésti, že jsem svůj

závod kloboučnický
snačně rozšířil, a mém v kaádém období největší
výběr plstěných a vlněných klobouků pro pány,
dámy, chlapce a děti Bohatý výběr slaměných
klobouků jakož i dámských a dívčíchforem.

Cslindrové vády v hojném výběru
pa skladě, sklad různé zimní obavi, letních a
simních čepic.

klobouků jakož i dámekých forem
vyřisujíse co nejrychleji.

Vše za ceny velmi mirné.
Děkuje co nejvřeleji veled. obecenstva sm

přízeň mně dosud v tak hojné míře věnovanou
prosím, aby mně i na dále sachorána byla.

S veškerou úctou

Jos. Dvořáček,
měník v Hradci Králové,
pitálaká ulice, proti
soše Panny Marie.

WB*Právě vyšel spisek : "W

(O-= > ©)
Jak dřel rolníky

bez nože

VOVAVv 4

oyřiště VAŽNÝ
na sukrovarní váze

u Hradce Králové.
i dního líčení předporotou kralohradeckom

Popis 500 ve dnech n 8. února 1990.
Cena 5 kr.

Dostati |ne

vwvredakoi »*Obnovyc«
v Hradci Král., Velké nám. č. 34.

SP- Druhévydání."JN
Vydal Č. Kučera v Hradci Kr. Nákladem vlast.

Tiek bisk. knihtiskárny.

klo

(v Krko -ožích)

doporučuje se ku zhotovcvání oltářů, božích
hrobů, plastick vedené, kříževé ce

sty, sech světců ve dřevěI kamení.
Starší práce umělé ceny mající bedlivě

opravuje. pozlaouje a polyohromuje.
Maje pak výrobky vlastní, zo své dilny

ocházejicí poskytuje mimo bedlivou po
P sluhu i ceny 00 nejmírnější.
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Němci pro federaci.
Jedna vlašťovka nedělá sice jaro, ale

přece je předzvěstí lepší pohody, konce zimy.č00 podobného stalo se nyní v naší rakouské
politice; po celá desitiletí mořila nás tuhá
sjmta centralisační a pojednou věští se nám
jaro možné shody na základě federačním.

Z čista jasna přišel k nám r německé
strany projev tak důležitý a výsnamný, že
hoden jest uvážení vážného a pozoru patřič
něho. V nedělním čísle vídeňské „Nene Fr.
Presse“ uveřejnil německý poslanec, náměstek
nejvyššího maršálka v království českém, d.

Z pemeroánoa staťo poměruNěmců
u r. kestátoprávnímsnahám-českéhooda.

Je to první kryté znamení, že Němci
v Rakousku jsou odhodlání ogaatíti půdu té
neplodné centralisační politiky, kterou na úkor
všech národů rakouských provozovali skoro
40 let, je to neklamná známka rozhodného
obratu a rozvratu, jaký nadešel v táboře našich

rců německých. Nenínám tím sice podána
ata ke smíru a přátelství opravdovému, ale

přes to jest povšímnatí hodným,co posl. Lippert
Bapsal o poměru Němců k nám.

„My Němci — praví — nemíníme, že
nárok, jejž činí hové, budeme moci pro

Sol časy odčiniti slovem?„Nikdy!“ Dějinya politika neznají žádného nikdy. Mynejsme
neochotní jednati o tomto nároku, avšek nám

musí býti dovoleno, abychom rozlišovalipš
jeho „matoriální jeho stránku a odůvodneho.

Vysloviv své námitky proti českémn stát
nímu práva,pokračaje poslanec Lip takto:

„do zná dušovní život českého národa
poněkad zevrabněji, může dobře pozorovat, že
není ani u něbo logické natkavosti historického
pojímání práva, která vedu jej k požadavka
odlučného postavení zemí obývaných Čechy.
Ze své znalosti dějin utvořil si národ ten
s jedné strany sen o nádheře říše někdejších
Přemyslovců a Lubemburků; ale na drahé
etranó kyne ma vstříc rajský stav blahobytu,
v jaký by odloučené postavení to země ony

uvedlo — arci na útraty pokroku ostatníchzemí rakouských, vůči nimž se Čech pokládá
za věřitele. Přizevrobnějším výpočta by se
ovšem výaledek nkázal jiným, nežli jak si ho

představuje Zivá fantasie lidu; ale v případě,by se jevii-matý jenu přebytek prospěchů,

- FEUILLETON,
Farní kostel sv. Bartoloměje v Kuně= ticich.

(Dokončení.)
Původně byly do lodě dva postranní vchody,

jak to obyčejné u gothických kostelů bývá. Při
opravách po požáru přistavěna byla ku vchodu
Jižnímumalá predsíňko, severní pak bylje inodute
zvenčízazděn. | jikní dvéřejsou nyní zavřeny a
lavicemi zastaveny. Na kruchtu a na zvonici vedly
původně dřevéné schody (žebřík); nynější točité
sohody o kamenném přistavku jsou 164 po tom
ohni zřízenv. Ze všeho vnitřního, původne čimě
gothického zařízení oesb)lo ničeho, mimo tumb
kámenných u hlavního a dvou postrsaních ol
tářů, dvéří do romáaské kaple z presbytéfe, a
kamenného, velení pěkně pracovaného sanktuaria,
od něhož ale železná, uměle kovaná dvířka byla
ukraden.

V podlaze chrámové leží pét aáhrobních
kámenů, a sice 1 před hlavním oltářem, 3 u ma
lého oltáře sv. Josefa. Z téchto tří lze jen na
jednom čísti: +Urozený a statecaný rytírz Pan
Girzi« .. . Zcak jest dvěma příčnými trámy na
dví rozdělen. Ostatní dva kameny mají vypouklé
postavy malých dítek a na jednom stojí: »Lete
Panie 1555 urozena Panna Salomena, dcera ste

= —

naděje na tento byla by s to odůvodnit rozbor
otásky té mnohem lépe, nežli historický onen
moment. Leč s německé strany vůči tomu
jednáno bylo přímo odmítavě a mohlo 8e tak
činit. Dovedls se výše cenit maobonásob do
volávaná německá „vzájemná záruka“ nežli

nějaký přírůstek obj o jejicht vyměření zájmům německým byly by se ataraly
ruce protivníkovy. Leč stále méně smí se pře
hlížeti, kterak velice cena oné vzájemné zá
ruky nachází se v klesání. Němci v Rakousku
netvoří jako takoví dávno již většiny, ba ani
národní strany. V parlamentě jest již nyní
fedoralism, nikoli sice federalism území, nýbrž
federalism zájmových skupin strnalé uzavře
nosti. Parlament obnovený na základě voleb
ní opravy poskytne však starončmectví ra
kouskéma tím skrovaější opory, kdežto onen
federalismus zájmový jen o skupinu rozmnoží.
Vlády odmítly porozamění ceně němectví jako
representanta tradic o státní jednotě: vlády
hodlaly i tradici tato vydat v šanc a každé
zanedbání to zůstavilo v držbě nevyhladitelné
stopy. Čím rospínavěji utvařoje se vůči toma
v naší době činaost zákonodárství a správy,
tím jasněji vystupuje na jevo přirozená roz
manitost životních rakouských na
šich zemí a postupaě rozvinající se autonomie
vtěluje rozmanitost tu v samostatnost svých
organisací a tvoreb. stávají se její úkony
obsažnějšími, tím zřejměji ee oddělují země a
zemské skupiny. Posud 60 mluví o armádě,
jejíž slažební řečí jest náhodou ačmčina, jako
© prostředečníopoře něměctví. Ale jak daleko

tato služební řeč a 00 má společného
s němectvím? Možno jako dobrovolník zaují
mat v armádě přední postavení, aniš třeba
zmét německého slůvka.O „německé byrokracii“
mlaví jit jenom s potměšilým úsměvem tu a
tan některý český řečník lidový. Vše, co bylo

kdysipodkladem staťého Rakouska, nalezá sev rozkladu“.
Prohlášení tato čtou se o manifest

osnamující, že štýřicetileté snahy německých
liberálůoovládnotíRakouskapomocísoustavy
ceutralisační vyšly na zmar a že plané jsou
všecky naděje kladené Němci v soustava tuto
do badoacnosti. Badova zřizovaná legislativ
ními a administrativními násilnostmi, to „staré
Rakousko“ zalošené ústaváky-centralisty jest
v rosklada.

„Mají tedy Němaš v Čechách — táže se
poslanec Lippert dále — i z této zpukřelé

teczného urozeného rytirze pana Birkmena. . .«
Pátý velky náhrobní kámen slouží za práh u hlav
ních dveří, je celý vyšlapaný, jen na levé straně
možno ještě čísti: »Leta 1638 veczer
viecznieodpoczlvatibude... M... Beiera . .«
Velmi zajímavý jest také olejový obras, umístěný
pod kruchtou, představojícíblanoslaveného Arnošta
s Pardubic, klečícího před soškou Rodičky Boží
Svatohorské, mejícího v ruce koibu, na níž jest
nápis: »Mariales.

U jeho nohou drší anděl znak pánů Pardu
bických, půl koně bílého véerveném polí a kolem
ného písmeny: G. G. L M D. M. Dole je nápis
latinský tohoto snění: Aroestus de Pardubic, gente
Bohemus, ex perillustri | Maloviczovium stirpe,
primus Archiepiscopus Pragensis, legatus Aposto
licae Seděs, S. R. Ecclesiae Card nalis renunřiatus,
vir divinls et bumanis litteris excultissimus, lkga
tionibus obitis nobilis, orbl universo notus, animi
demissioneet tolerantia, munificentia in psuperce,
megnficentia et oplendore in sacsia et profinis
aliisaue Pontificalibus virtutibus clarus, — ideogue
sd summum Pontificatem aligusndo postulstus,
Pontificibus charissimus, vivens vivee vocisoraculo
ab lis laudatus et Saačtus appelatus (communis
Dm. Papae, Cardinalium, Praelatorum, Cleri et

puli romani voz erat: non habere Allemaniam
inso totam ecclesiam D. E. J. talem prcelacum,
gul ebservaret legem Excelsi ) Mireculis et pro
phetiae dono ios-gais, -guatuor ditissimorum Coe
nobiorum funďfator, primus B. M. V. jn Sancto

Ročník II.

podstavy vésti dále boj proti každé federalí
stické snaze svýcu českých krajanův?““ I od
povídá sám k této otázee, že snad rozhodne jř
mladá německo-nacionální strana, kteráž así
vstoupínamístoněmeckýchliberálůa s větším
štěstím bude bojovati o svůj program, dle
něhož Halič a Dalmaeie odloučiti se mají od
trapu rakouského. „A nezjednaly by si přiro
zenou mocí vítězství snahy po rozdělenítohoto
zbylého trapu na zvláštní celek alpských zemí
a celek zemí sudetských ?**

Touto poněkud fantastickou oklikou, kte
réž snad nebylo potřebí, dospívá poslanec
Lippert k přesvědčení, vyplývajícímu prostě
ji z vylíčené jím beznadějnosti ceutralismu,
že Němci nebudou toho v budoucnosti uče
tření, aby uvažovali o otázce federativního zří
zení, kteréž samo o sobě není prý otázkou
státního práva, kteréž však by kýžený mír
v zemi potud mohlo snáze zajistiti, pokud by
řibližovalose ideála přívrženců státního práva.

bo které míry jast takové přiblížení možné, ©
tom prý všecko uvažování dlužno odročiti
k době, ve které o ideálu tom stane se do
hodnutí mezi šlechtou a Mladočechy. A pro
tuto dobu, ve kteréž by stala 8e věc pilnou,
klade poslanec Lippert svou podmínka, bez
níž by jim nebylo lze jednati o federativním
zřízení Podmínek jest prý více a poslanec
Lippert jen naznačaje, že by i stran Moravy
měli Němci své požadavky, ale nemlaví v té
příčině jasně, poněvadž by asi jasnost a určí
tost hned porážely podmínku jeho kardinální,
aby v Uechách uznána byla skůtečnost němec
kého území. To jest prý nezbytně nutné.
Němci vyjednávati prý by mohli jen za své
území, pevně, plnoprávně jako vyjednávající
strana na něm stojíce. K vyjednávání, při
kterémž prý by Čech zastupoval celé krá
lovství jeho geografické hranici, Němec
všakpouze svou pomijející osobu, nemohli by
se odhodlati. Německé toto území nemusilo by
míti nezměniteluou čáru, avšak musily by pro
ně platiti zvláštní administrativní ohledy sku
tečné državy německé. Snadno prý našel by
se tu spůsob k provedení této zvláštní admi
nistrativy při úplném zachování a uznání
jednoty historického království. Planáto hesla
prý jen jsou, když pouhé uznání skutečnosti
německého území v Č-chách vykřikuje se za
roztržení země.

Právem domnívá se na konec poslauec
Lippert, že taková podmínka asi aotva bude
hh —Í — =
Mente cultus infammator, cujus honori dociis
simum ac piissimum librum Mariale composuit.
— Obšiť ex febribus Raudnicii Anno* Dmi. 1364
30. Junii. Ghaciiconditur ante effigiem B. M.V., guac
olim, dum puer esset, sb co vultum averterat;
sepulchrum ejus marmoreum prodigiose rumpitur,
ex eogue oleum sudori bumano simillimum saepius
stilatur, J. G. M. T. F.« —

Nynější stav chrámu P. Kuačtického a s nim
spojené kaple románské, o nichž se samo vysoké
ec.k. ministerstvo kultu s vyučování vyslovilo, že
to jsou bistoricky Tstavebně velmi zajímavé před
mětv církevní, jest nad míru žalostný. Všecko
vnitřní zařízení, jako oltáře, kazatelna, křtítelnice,
zpovědnice, varhany a lavice jsou shnilé, červotoči
prolezlé. Na varhany sejiž osm let bráti nemůže,
kazatelna se vyklá, v podlaze jsou díry, lavice
úplně rozlámané, stěny a klenutí chrámové černé,
zašlé a skvrnité — Rámy u oken shnilé, okna
rozbitá ba at bědno je člověku v tom kostele.

Než, dá Pán Bůh, že bude tomuto stavu
přec jednou odpomoženo.

Bývalý farář zdejší Josef Růžička, jemuž se
historických pamitek církevního stavitelství v Ku
něticích sželelo a který do pamětní knihy zdejší
str. 51. napsal: »Budu hledéti, abych zdejší vlbký
tebrácký kostel důstojné zreformoval«, hleděl
slibu $vému dostáti. Dal totiž r. 1888 církevní
stavby zdejší panem Františkem Šmorancem, c
konservátorem pro kraj Cbrudifbský a architektem
v Slatiňanech zaalecky ohle.lati, plány a rozpočet



lidem českým a že daleko jest do zjed
nání shody na tomto základě. Přes to projev
jeho má zajisté velikou důležitost, námi jiš
výše naznačenou, že Němci od centralisační
soustavy, jejíž základy jsou spuchřelé, ničeho
více nenčekávají a k rospravě o federativním
zřízení jsou ochotni. Tuť klestí si komečně
i mezi Němoi oestu pravda, še prospěch a
rosvoj tohoto království a hmotné i osvětové
zájmy obou jeho národností dojdou nejlepšího
opatření ve svéprávnosti, ve federačním zří
zení státu rakouského, jakého se naší politi
kové domáhali od prvopočátku. Doufejmež, že

řesvědčení o tomto vzájemném prospěchu
ude působiti svou rozhodající silou a učiní

Němce, i pokad jde o podmínky, ochotnějšími.

Listy pařížské.
—m— Z Paříže, 17. března. (Pův. dopis.)

Vmísil jeem se o karnevalu v nejbastší zá
stopy lidu. Lidé tlačili se na chodnicích i po

silnicích, škádlili se na vzájem, projektilyM
sršely sem a tam; ulice byly pa bláznovakéveselosti, tu a tam objevily se neslušné masky,
ale lid měl jen oči pro tlastého vola a jehopestrý
průvod. (Zvláštní obyčej pařížský: voditi o maso
pustě v průvodě maškarním volal) Paříšané ty
dny zapomínali nejen na Boba a své rodiny, ale
i na vlasť a politiku. Pro ně v ty chvíle rebylo
pariamentárního konflikta. Paříž so hlučné veselila.

Z počátku zdálo se, že nynější ministerstvo,
které povstalo £ nedorozuméví a ve skutečnosti

předatevaje menšinu, nedočká zítřka. Bourgeoisrzo si pospíšil, aby přátele své ehromáždil a ne
přátele ruzptýlil. Prostředky k tomu bylo mu
udavačství, vyšetřování, cb. Obnovilo se vy
šetřování panamistů, afierajižní dráhy, jednání

v vydáníArtona; mluvilo se jen orpmeheky, o vyděračství, o neptíjemných papírech.
Zahájena ra politického podezírání a jastiční
hrůzovlády. Ta však stalo 80 něco, co nikdo by
byl nečekal. Nezákonitým způsobem odstraněn vy
šotřující soudce v záležitosti dráhy jižní, který stal

se nepohbodlnýma jiným nabražen. PeDMlor| onispodal ostrou interpellaci a senát přijal vládé ve
příznivý denní pofádek. Nyní bykaždý myslil, že
vláda odstoupí, ale Bourgecis rozhodli 00 zůstati,
dokud mu sněmovna poslanců důvěra neodepře.
8majoritou 45 hlasů, získanou vomocí revolučních
socialistů, postavil se v čele radikálů proti senátu,
Při nastonpeuí své vlády ee kollektivistů. a revo
lačních socialistů atej.é odříkal jako ralliovaných
(katolíci, kteří uznávají republiku) "a nyní byli
mu dobří. Proudy inkoustu prolity již v této ne
očekávanékrisi. JednidivísesmělostiBonrgooise,
jiní farianství Ricardově (ministr spravedlnosti),
jiní litují cbyby, do níš zabředli, ale většina je
odsuzuje bes výjimky.

Senát ve své důstojnosti zákonilé arašen,

při boj,jejžmuvypovídáradikalisma revolace.k-Chauvean, předseda lerého středu zu po
chvaly svých kollegů mluvil v senátě takto:

„Majetek, rodina, občanská svoboda, všecky
ty principy, na nichž spočívá pořádek sociální,
mohou na čas zničeny býti, nebot moc se nyní
nalézá v rukou politiků různých a podvratných,
v rukou jakobinů a demagogů, kteří ochotni jsou
vydat zem na pospas výstřednostem socialismu.

Socialismna vrhl by náš na zpět, neb ničí
všeliký pokrok ...

Ústavu jest porašena, sněmovny v konfliktu,
Da senát zbísile se útočí na popud ministra, jenš
vám jest zodpovědným a vámi odšouzeo, jeož

na rekonstrukci jejich zhotoviti, ale smrt, ktera
ho dne 9. února 1890 1 léto časnosti na věčnost
odvolala, učinila jeho slechetné snaze konec. Neboť
nástupce jeho, nynější duchovní správce a „pisatel
těchto řádků, krerý byl dne 10. Června 1890 na
obročí zdejší investován, byl hned po své instal
laci dne 22 června 1890 do Prahy do ústavu pro
choromyslné odvezen, kde zůstel v léčení čtyři
dloubá léta a poněvadž farnost Kunětická výpo
mocnými kněžími, z nichž tu jeden dne 25. pro
sinc* 1892 zemřel, byla spravována, neučiněno
v příčině žádoucích oprav žádných rozhodných
kroků, až za to dotyčnými duchovními pány bylo
na příslušných místech žádáno. Až když se proti
všemu lidskému nadání, ano prot: výslovné dia
Rnose lékařské o nezhcjitelnosti jeho choroby,
duchovní správce a nížepodpsenýfarář za pomoci
Boží a jako zázrakem uzdravil a dne 1. září
1894 v úřad svůj se navrátil, chopil se jako na
poděkování Pánu Bohu, myšlénky svého před
chůdce se vší jemu vrozenou energií a vyjedná
vání o zamýšlené rekonstrukci kostela a kaple
vKuněticích jižv plném nalézáse proudu, a má se:

1. Vchod od fary v polygonu choru za hlav
ním oltářem, který bez toho až r. 1795 byl pro
Jomen, zazdíti, a tím i vchod kolem oltáře hláv
ního zameziti, a tím i průvanu, který otvíránha
dveří za oltářem povstávé, předejíti. Tím, že bude
se moci nový oltář blíže k zadní stěně polygonní
posunouti, bude možná i mřížku (kommunivní)
až ku dveřím sakristie postaviti, čím se mnoho
místa získá.

svouhledáavýštředníchitraa aJostjes
Slivýmmnjea rraboaremiudnáří A
prospěch

des Reveta“ uveřejš
francouzského protestantismu. Zdá se, že

prý ve Francii vedle otásky aatisemitské vzaíká
Íotázka protestantská. Toť pravda, ale čí vinou,
sadař ne vioou samých protestaatév a židů, kteří
epojují se k boji proti katolicismu. Ač obojí tvoří
ve Franeii nepatrnoa menšinu, udršujíce doros
umění dobré se zedaáři, jsou od vlády přízní na
úkor katolíků zahrnováni. Ministry, prefekty i sondci
stávají se židé a protestantí předností Kdo
jsou utiskovaní, to jsou katolíci a ozvou-li se ča
topisy jejich, hned se křičí o utiskování prote
stantů a židů. Skatolíky zachází 0e, jako by byli
nějací pariové. Katolíci žádají jen rovnost před
zákonem. :

V Elsasku a Lotrinsku přese všecko úsilí
nečicígermanísacepokroku.ÚÍto zásluhou?Fras
couzského kněžstva. Éra kruté vlády nebyla 8 to,
aby udasila nenávist oproti uchratiteli a utisko
vateli. Vláda německá však i jínou cestu hleděla
nástoupiti. Zvýšila farářům příjmy, osvobodila kle

riky od vojenské ní štědré podpory dalakostelům. Nicméněnedocílila; čéhochtěla. Německé
listy v Strassburku a Motách obviňují duchovenstvo
katolické, že jest nepřítelem císařství, še udržuje
v lidu francouzského ducia. (Co může zvláště
u mladšího klóru oslabiti vříchylnost ku Francii,
jest protináboženská vláda, která řádí ve Francii
již patnáct let. Budiž podotknuto ještě, še od doby
annexe jsou to právě kněší, kteří čestně úřad

poetanod zastávají v říšském ančmu německém,teří měli odvahu přijati na sebe úkol ten, kdyš
se nedostávalo dosti statečných a neodvislých laiků.
Jak pošetile jedná tedy naše vláda francouzská,

katolicismus, jenž jest zřídlem
1pravého v ==

politik doersté 318 apoěčnočné p, kde přei s již aspoň tam,: 
stala politika staročeská, k soustředění českých

poslanců na říšské radě v jednom klubu. Po dlouóm vyjedaávání bylo docíleno prozatím tolik, že
za souhlasu výkonného výboru národní strany na
Moravě vstoupili moravátí i dr. Žáček,
Kulp, Svozil a Roskoáný dý mlsdočeského klubu.

Poslanecká sněmovaa ve Vídní p-ojednávala
v posledních dnech rozpočet ministorstva zelesnič

MD Vahavidndského párkaistra stivideňsk i má 6e
v polovicidubna. +5.+ Výberprovolebníopravubudoasitentotý
den botov se svou prací, nače$přikročíse kosdě
lání zprávy, tak fe po evátoích se bude moci vo
lební oprava ve sněmovně projednati. Celkem bude
oprava provedena dle návrhu vládního, s něbož

:

ulho práva, dosud vypuštěno.
Vyrovnání s Ubrami. Generální debata o kvo

tové otázce byla vpáteční schůzi kvotové depatace
skončena a pověřili poslance dvorního radu Beera,

aby sepsal správu a vypracoval poselství. V otázkách, které v tastávajícím jednání o vyrovnání 80
vyříditi mají, hrají velikou úlohu různé náhledy

o želesnictví. Sem nejprvé náleží post:taěliT jižnídráby, kn kterému jak známo, proto nepřišlo, že
rakouská a uherská vláda se nemohly dohbdnouti
o výkupnoa rentu. Rakouská vláda ohce vymoci
na vládě uhorské, aby tato neodporovala tomu,
když rakouská státní správa rakouskou síť želez
niční svlášť postátní. Mimo této věci bude se

2. Neforemná a kostel hyzdící kruchta čili
kůr pro hudebníky a zpěváky strhnouti, a malý,
kamenný, s pěkným alobovým parspetem na dvou
gotbických sloupcích postaviti. Aby pak i tuto
většího místa se získalo, upotřebí se prostory
ve věži pod komorou zvonice, čímž přibude pro
story 14.40 čtver. metrů. Prostora ta se sklene,
oknem růžicovým opatří, čímž nejen zevnéjšek
věže lepšího vzezření, ale i kůr lepšího osvětlení
nabude.

3. Všecka okna v původní stav uvésti, skru
žemi a malovanými na skle obrazy opatřiti.

4+ V kepli, která i nu dále za sakristii salou
žiti musí, conchu mříží oddělili a tam romanský
oltařík zříditi, v lodi kaple té okno na severní a
nový vchod na západní straně proraziti.

5. Všecky místnosti šamotovými mosaiko
vými cihlami vydlážditi.

6. Sloup prostřední, jakož i všecka žebra
klenutí a její konsoly, které jsou z tesaného ke
mene, sale vápnem a barvami zalepeny, očistiti,
a celý vostřek dle možnosti polychromovati.

7. Věž i střechu kostela gothisovati a ro
mánskou kapli přiměřenou střechou opatřiti.

8. Vnitřní zařízení všecko, jakož i všecky
bohoslužebné předměty, roucha, utensile v got
hickém slobu nově pořídit.

Vše to však vyžaduje nemalého nákladu, tak
že se sama sebou vtírá otázke, odkud k tomu
peněz nabrati? Patronem církevních těchto sta
vebofchpamátek je fond náboženský; kostel, kromě
150 mér pozemků, jejichž výnos stěží roční po

O

tento a bude se pokračovatío vyrovnání.Malii zahájen byl parlament, jemuž to
vil Redini se svým ministerstvem. Posín

vati re válce, bude va pooěmení,bude-li chtítimír, budemíti protá
kteří dříve bvlí

V neděli, dne 22. března bude tomu rok, kdy
vyšlo první číslonašeho časopisu. Přehlížíme-li svou
celoroční činnost, můžeme zaznamenati jen s pov
děkem, že jsme se dodělali výsledku dobrého, gad
očekávání hojaého. Získali jsme rázem maaho
přátel, měli jsme také dost a dost odpůrců. Když
jsme začali, jenjen se sypely na nás útoky běz
ohledné, nezřízené, pomluvy křivé. Obstáli
jsme čestně v boji, dnes je Časopis náš jedním z
nejrozšířenějších s nejhledanějších listů českých,
dnes sni nejhorší nepřítelnám nemůže upříti, že vědy
věrně stáli jsme přičeském lidu, svědomitě pra
covali jeme k jeho dobru. Posiloční tak velkým
úspěchem dosavadním, budeme stile „neobroženě
postupovati na cesté loni šťestně započsté. Od
prvního vyjití »Obnovy= uplyne v neděli celý
rok — na přátelích a stoupencích naších jest,
abychom v dalších letech vykáziti se mohli vý
sledky ještě zdárnějšími!

o si ponechává list náš,račiž pama
tovati na včasné zaslání předplatného.

Z tábora ho. Při posledním

politik mladočeský, dr. Herold. Tuto škandální udá
losť nechceme sami posazovati, natož odsasovati,
pročeš jen zaznamenáváme, co píše pokrozová „Stráž
na Cidlině“ : „Poslanec doktor Herold | obhajoral
před porotou chrudimakos bývalého advokáta, jení
pro nečestné skutky zbaven byl již advokátní
komorou svého úřada, doktora Komer, Člorék
tento pověstný jiš po celých Úeckách činností svon
nesoucí se k ožebračování rolnického lidu na Chra
dimska povolal ciza obbajce svých vydřidušství zrovna
poslance těchše lidí, jež odíral. A pan dr. Herold
za nějaký ten tisíc udělal ma ta službu kamaródakou.
Na říšské radě sastupuje voliče, a přei porotou za
stopuje a obhajeje zase jich škůdce! Dokonce jemu
ten jediný jejich škůlce mílejéí nef všecko to vdlič.
stvo Chradimské dohromady. Neboť £ říšskou rada
k vůli škandálnímu procesu opůstil, zájey jeho vo
ličA na pět dní mosely počkat,jen aby Komers byl,
Mo-li by to, osvobozen, aby pak mohl r činnosti své—————Ú—Ú, ge
třebná vydání kryje, nemá jmění žádného; farář
béře 545 zl. 49 kr. doplněk z náboženské matice
a kollatura zdejší, počítající 2000 duší v pěti
katastrálních obcích a osmi osadách je chudá a
nemajetná, nebo půda zdejší je písčitá s proto
neúrodná, která nad to častým rozvodněním Labe
mnohých škod trpí. Lid zdejší je nazvíce dělný,
buď pracuje na dvořích a pozemcích velkostatku
Pardubického, nebo ve skále na boře Kunětické.
Poněvadá pak vysoké c. k. ministerium kultu vý
nosem svojím ze dane 26. září 1895 číslo 12624
rozhodlo, že náboženská matice, jsko patron, po
vinna je pouze konkurovati na vydání s nejnut
nější opravou chrámu P. Kunětického spojené,
kdežto slohová úprava památek těch histotických
jest věcí domácích faktorů, nezbývá nic jiného,
nežli k milosrdí lidí šlechetných útočiště vzíti.

Proto obrací se v úctě psaný duchovní správce
ke všem vlastencům a spoluobčanům s tou snaž
nou a uctivou prosbou, aby na zachování sta
vebních památek českých v Kuněticích něčím při
spěti sobě neobtěžovali připomínaje, te jména
dobrodinců téch v pamětní knihu fary zdejší
budou zanešena a že sa dobrodince ty v chrámu
P. Kunétickém při službách Božích přímluvy a
modlitby ze dějov.

V Kuněticích, n1 den bl. AnežkyPře
myslovny, dne 2. března 1896. |

Václav Rnáras, *
farář.
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Katolickéučitelstvo.Zkraháačitelských
00nám píše: „Pod lákavým záhlavím: „Klerikalis
mus a pěiteletro“ přinesl „Školský Obesor,“jenž jak
známo, meníprávě officiosnímlistem našeho větším
dilem křesansky smýžlejícího učitelstva, hroznou je
romiáda nad nynějším učitelstvrem|! Tomuto užlechti
lesu listu působí nesmírnou bolest probouzení se
roshodněkatolickéhovědomívřadáchnašehokato
lickéhoučitelstva.Bola svémunad zjevemtím dává
průchoduaž aměšného včísle pátém,zlo si naříkaje,
jak nymáějšíhnetí klerikální, správně: katolické
(foto vysvětlenínázva„klerikální“proklouzlov řád

klerikalisma a v čí službách se tea ušlechtilý list
nalézá)—nabývái půdymeziučiteli!Čtemevúvod
aka: „Bohužel musíme s politováním dozmati, žo
haetí klerikální (recte katolické dlep. feuilletonisty),
aš především se mu o to jedná, aby „školemodersí“
odzvoniloamíráčkom(??),dochází podpory „nemalé“
1vkrazích našeho učitelstva !“ tak si stěžuje bo
lestně a hned nato proskribeje jména všech těch ne
štastníků,kteříodvášilise vposledníchletechpři
Steepiti sa členy katolického družstva oVlast.“ —
Tohoble pramýře asi málokdose lekne! <Choste-li
timhle omezovatí svoboda našeho smýšlení, poukasu
jeme pouze ma slova Kolárora: „Kdo sám svoboden,
srobody znási vážiti každé —, kdojiné váže v
v okovy... atd.j“ Dnes jiš musí si pomaličku svyk

dovako-liberální óry Hasnorovské, že katolický učitel
pokatolickéchceomýšletiajednati!Kambychom
sepoděli jako pedagogové, abychomkatolíky jsouce,nechtělis hrdostíse hlásitikupraporusvéhonej
většího mistra a učitele Ježíše Kriste! Zapřeli
bychomprvní podmínka dobrého učitele —
charakter! Jest to v pravděurážka,urážkaveliká
metenávo tvář katolického učitelstva, jestliže list,
jenž chce hájiti zájmynaše očitelaká, činínámvýtka
(nechci to řízněji nazvati), že učitelové katolíci, hlá
nící se ku svému katolickému přesvědčení, jsou hro
baří „moderníhoškolství“ a alarmuje proti nám
ostatní kolliegy! ©Tážuse pena pisatele: Kdo pak
sachránil křestanskou mládež před účinky zákonů
vydávaných od zkrachovasého nyní šidovako némeckého
Hberalisma? Byli to upřímně amýšlející učitelové ka
toličtí (jinde j protestantští), kteří nesli a nesou
V srdci svém přesvědčení pevné, 'že jedině na víře
Kristové a desateru, chrántném autoritou Bona lze
vychovati mládež křesťanskou, jež by byla nadějí
vlasti! A takových učitelů, jak poměry naše znát,
jest řada veliká mezi učitelstvem Českým, ba říci
móbu většina, byť by i daes -pro různé ohledy ue

sun to říci veřejně. A pomalu nebudou stačiti„Skolskému Obzoru“ ani úrodníky, aby v nich pro
skriboval a na pranýř ubíjel poctivá jejich jména|
Myslil-li pan pisatel pod svým tajemným názvem „mo
derní škola“ — úkolu bez víry v Boba ane) aspoň
školu vychovávající vlažné a tudíž špatné křesťany—
pek špatně posloužil naší škole, snítuje ji v očích
lido, který jsa vétšinou ryze katolickým, chce, aby
dět jeho po katolicka, ve zbožnosti vychovávány
byly; pakli však myslil pod tím názvem vyšší jakousi
úroveň vzdělání, pak nobratrsky a nekoilegiáloé na
pád! „nemalou část“ učitelstva, vrhaje mu ve tvář
výčitku nepravdivou, jakoby ti z naších řad, kteří
dle služební své přísaby roravně-nábožensky mládež
vychovávají a dle svého svědomí jako katolíci veřejně
kn přesvědčení svému se blásí, tímto jednáním chtěli
Snižovati vzdělání mládeže! Takto kramařit se ctí
učitelstva není důstojuo lista, který problásil, že bade
hájiti na „zásadách evobodomysiných“ zájmy a tudíž
i čest učitelstva! Končím a prarím: „Kdo tak píše
pro veřejnost a pro učitelstvo o učitolstvru, ten zdá
se mi býci vším právem hrobařem — brobařem cti
pynější školy a nemalé části jeho učitelstral“ —

Kdo jedná šlechetnějiP Našimčtenářům
znám je proces vp. Máky proti Dubskému, bývalému
red. „Jič. Obzoru,“ nyní red. „Hlasů s vých. Č.“
Dubský měl odvolat ve čtyřech novinách a určitě
byly vytčeny podmínky a vlastnosti, jak odvolání
mělo být uveřejněno. Když však v některých novi
nách odvolání vytištěno bylo mezi inserty, což smírné
podmínky vylačovaly (zvláště v Nár. L) a pak v ně
kterém odvolání vypuštěno bylo slovo „litají,“ 1
v Obnově(.. . problašají, še lituji, že jsem tímto
způsobemp. P. Máka nacti urazil. . .) a obbájce
Šalobcův p. dr. Vavřínek naléhal, aby Dubský pod
mínkysmíre „co do písme«y přesně na pan
t1k“ splnil, tu avolil se Dubský odvolání ještě jed
Bos uveřejnít v pátých novinách, jičínském „Kra
konoší,“ kterýž v posledním svém čísle ze dne 1Ó.
t m. prohlášení přinesl správně. Poněvadě dále Dub
ský kodvencionální pokutu 100 zl. vp. Mákovi správně
složil, dal mutím uspokojivousatisfakci aprotovp.
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o úkolech sjezdu,t. j. o jeho

části technické čilí ekonomické, Kdyš
o těchto předmětech náhledy pří

svoleno bylo tříčlenné subkomité, které se
staví určité návrhy. — 'O ajezdu bude rokorati užší
komité,kteréjest již zvoleno, a širší sbor,jenžbu

dona. z důležitých„činitelů pražskéhokatolickéven.

sud po 4 dol., kdežto chicagští sládci prodávají své
půvosad za Ódol. VRacineprodává se všaksud
Klinkertova piva za 6 dolarů. Aby se chicagští sládci
pomstiliza konkurenci,kterou jim aChicagadělá
racinský pivovar, dovážejí zase pira chicegská do
Racine a prodávají je tamním majitelům saloonů (ho
stinců) po 3 dol. sa sad. Dle časopisu „Amerika“
slibujíchicagštísládci, že badou dávati vRacine
své píro zadarmo, jestli Klinkert sníží doma cena
piva pod 3dolary za sad. Časopis „Amerika“do
dává ku zprávě této: „To budou časy. Dnes uš sa
looníci (hostinští) prodávají 2—3 sklenice za pět
centů. Pak bude zadarmo a ještě „pony“ kořalky
nádavkem. Klinkort praví, že nic nezarinil, než že
má dobré pivo a proto še jej chicagští sládkové chtějí
z Chicaga vypaditi“, — Ať tedy žije americká „svo
boda“| Ostatně tak ai kapitalisté nepočínajítoliko
v Americe. Dopravní monopol na Dunaji má „Du
najská paroplavební společnost“, jedna 1 nejšpatněj
ších dopravních společností na světě, Nékolikráte již
pokusily se francouzské společnosti zaříditi na dol
ním Denaji podniky koakurenční. Sotva se prvá hon
kurenční loď ukásala, zučalu „dunajská paroplavební“
dovážet osohy zdarma| Společnost francouzská se
také nezalekla a vozila také zadarmo. Tu „danajská“
přidala cestajícím ještě zdarma pohostění| roky
tra! boj a — frandouziká apolečnůst a „Da
najská“ však atrpéla takových ztrát, že. . . .. 90
obrátila na stát rakouský o podporu Té se jí též s
kapes poplatníků dostalo! — „Lloyd“ na Adrii stejně
si počíná. Ubije každou komkurenci a má — státní
subrenci. — V malém životé konkuresce často je
— také pěkož!

Galerie měst východočeských.
Oasopis náš sledoval dosud co nejbedlivějí
národní, politické i hospodářské nájmy, ja

koš 1 veškeré časové událosli ve všech krajích vý
chodočeských, ve kterých je s listů českých dnes vš
nejvíce rozšířen. Abychom všem potřebám tohoto
předního působiště svého dostáli dokonale v kušdém
ohledu, sískali jsme nejem pravidelné dopisovatele
se všech končin východočeských, ale sahájíme sáhy
také s násvem „Ga'erie měst východočeských“sají
mavou rubriku novou, v míš postupně budou vylí
čenydnešníspolečenské, spolkové, politické
a hospodářské poměry všech měst ve vý
chodních Čechách. .

ZavaJujeme se tém k úkolu jistě dobrému, ale
také nernadnému, k jakému se dosud soustavně
neodvášíl ani jeden časopis český. Spolehám při
tom nejen na výdatný prospěch národní a hospo
dářský i na usnalosí všech členářů, nýbrá i ma sou
činnost všech přísmivců lislu našeho. Chceme si
v líčeníjednotlivých měst počínatinestranné, povédě
ti pouhou pravdu, vytknouti správně dobré 1 nedo
konalé sjevy ve veřejném šivoté kašdého města, aby
chom tím dali všude podmět ke slepšení všeho, 00
je třeba napraviti. ,

Proto si sdvořile vyprošujeme ode všech přá
tek podrobné správy o lom, jak se svého stanoviska
pohlíšejí na nynější poměry ve svém okolí, sejme

ruch národní a politický, na činnosťspol
kovou, na Amotný stav řemesinicíva aobchodnicíva,
sdal: ajak rosmáháse vdolýčnémměstěna úkor
mášživelcízí,svlásté„našinecký“,vůbecabynám
kašdý sdělil, co sa dobréusná a co ka správnému
úsudku našemu byloby šádoucím. | Všekataková

sdělení s díkem příjmemeupatřičně budeme ono
rovabi.

Přestánámo salámma únenioE spor osnámení a doporučujeme se přísní v |veřej

Zvěsti s východnich Čech.
Cestovnířádpřiudílenísvatéhobiřmo

vání a při kanonické gen. visitaci ve vikariátních
obvodech Novo-Bydžovském,Poděbradském a Ho
řickém roku 896: Dne 9. dubna ve čtvrtek
Hněvčeves a Dohaličky, 11. v sobotu Kratonohy,
12. v neděli Dobřenice, 13. v pondělí Vápno, 14.
v úterý Chlumec, 15. ve středu Žiželice, 16. ve
čtvrtek Lovčice, 17. v pátek Žehuň, 18. v sobotu
Poděbrady, 19. v neděli Sadská, 20. v pondělí
Chleby, 21. v úterý Předhradí, 22. ve středu Velím,
23. ve čtvrtek Libice, 24. v pátek Kostelní Lhote,
25. v sobotu Oumyslovice, 36. v neděli Kovanice,
27. v pondělí Činěves, 28. v úterý Vrbice, 29. ve
středu Lužec, 30. ve čtvrtek Nový Bydžov. Dne
1. května v pátek Nový Bydžov, 2. v sobotu
Metličany, 3. v neděli Nechánice, 4. v pondělí
Nechánice, 5. v úterý Babice, 6. ve středu Mlíko
srby, 7. ve čtvrtek Smidary, 8. v pátek odpočinek,
9.v sobotu Starý Bydžov a Hlušice, 10. v neděli
Liskovice, 11. v pondělí Petrovice a Stračov, 12.
v úterý Ohnišťany, 13. ve středu Chomutice, 14.
ve čtvrtek Hořice, 15. v pátek Hořice, 16. v sobotu
Mlázovice, 17. v neděli Chodovice, 18. v pondělí
Jeřice, 19. v úterý Miletín, 20. ve středu Třemešná
Bílá, 21. ve čtvrtek Lanžov.

Svěcení. J. Bisk. Milost udílel v neděli, dne
15. břessa v seminářském kostele „na bradě“ nižší
svěcení, a vysvětil p. Josefa Kašpara, jabna na kněž

odtud pak denně dojíždí do Chrudimi, kdež v 5 ho
din odpoledne v arciděkanském chrámě mívá svato
postní kázaní.

Jeho Biskupská Milost nejd.vrchní pa
stýř, sloužil o minulém pátku v kapličce v okresní
nemocnicí zdejší, kde týž den slavila se poví, mši
sv., při níž otcovskými slovy potěšil a napome
nul nemocné. Pak navštívil také ještě ty těžce
nemocné, kteří mái sv. přítomní býti nemohli,
a i k nim promluvil několik slov útěchy s pou
čení. Vděční trpící vzdávají své vroucí díky za
otcovskou lásku svému nejdůstojnějšímu vrch
nímu pastýři.

Instalace. Příští středu, 26. března,o slar
nosti Zvěstování Panny Marie, bude vysoce
důstojný pán Monsignor Dr. Alols Frýdek, papež
ský protonotář, b. generální vikář, atd. za děkana
kapitoly kathedrální v chrámuPáněsv. Du
cha, u přítomnosti 'nejdůst. p. biskupa, při velkých
službách slavně installgván.

Zprávydiócesní. Vyznamenání jsou
p. Václ. Bier, děkan v Litomyšli, jmenován b.
víkářem, p. Jos. Bettlach, far. Stěžerskýjme
novánvikariátním sekretářem. Ustano
veni jsou: p. Ferdinand Gottwald, kapl.
v Dašicích, zástupcem nemocného katechety na
měšť.škole v Náchodě, p. Jos. Kubeš a p.
Lud. Novotný jmenovánídefinitivními
katechety škol měšť. v Chrudimi. V Pánu
zesnul: p. Frant. Šumpík, deficientv Rych
nové, dne 12. března 1896.

Svatopostní promluvy konati bude ve
dnech 23, 24, 25, 26., 27. a 28. března t. r, dp.
P. Aloi3 Jemelka z Praby v cbráma Panny Marie
v Hradci Králové vždy o 6. hodině večer.

Přednáška. V jednotě katolických tovaryšů
přednášeti bude p. prof. Al. Mataška tuto neděli,
dne 22. t. m. „0 kultorním významu národa če

ského“. Začátek ve 2 hodiny odpol. I bostům pří
stup volný.

Své cesty po Švédsku a Norsku líčíti
bude p. prof. Adolf Macb, ve své přednášce, kterou
konati bude 25. t. m. v rýsovně zdejších realvých
škol. Přednáška tato bude velmi zajímavou i svojí
látkou i poutavým přednosem; vlastnostmi témito až
posud vždy přednášky páně professorovy, které v roz
ličných městech konal, vynikaly. Přednáška počíná o
3. kod. odpol.; vstupné jest 20 kr., studentský lístek
10 kr. — Spolek pro podporování chudých studují
cích vzdává srdečný dík ct. klubu velocipedistů za
drobou výstava Kořenského obrazů a za Ď zl. 91 kr.,
kteroužto částku výstara ve prospěch studujících
vynesla. i

Večirek poštovních úředníků. V sobotu,
dne 14. t. m. pořádán byl večírek úředníků zdejšího
poštovního úřadu, při kterémžto příjemně uplynula
animovaná zábava za zroků budby.

-K diécesní jednotě cyrillské nověpři
stoupili za členy zakládající P. T. pánové: Tomáš
Střebský, bisk. vikariátní tajemník a děkan v Miku
lovicích, Dobroslav Orel, ricerektor bisk. student
skóho semináře v Hradci Králové, Jan Křivohlávek,
bisk. vikar. tajemník a děkau v Jablonném a Karel
Škoda, protokolista a expeditor bisk. kons. kanceláře.
Skotečnými členy stali se P. T. pp. : Fr. [llem, bisk. no
tář, assessor b. diéc. sonda a děkan v Zbraslavicích,
Jan Hejtmánek, b. kons. rada a b. vikář v Německé
Bělé, J. Štolba, měšťan v Hradci Králové, Jan Bar
ták, rada b. manielského soudu, b. notář a sekretář
b. kons. kanceláře v Hradci Králové, Aug. Novák,
kaplan a katecheta *v Hradci Králové, Fr. Malý,
čestný kanovník, b. konsist. rada a vikář v Smida
rech, Jos. Šrámek, bisk. vikar. tajemník 8 děkan
v Novém Bydžově, Jos. Procházka, farář v Dobření
cích, Bernard Horáček, děkan v Chlumci, Vincenc
Krátký, prvotarář v Lovčicích a Mons. Fr. Hampl,
papežský komoří a kanovník strážce v Hradci Krá



lové,jenědřívejiž jednotukaacionálem

pr“ Ant. Holebář, kooperator v Zbraslavicích, paní
Půvlíss Fialové, choťcukrářee kavárníkov Hradel
Krájové, Ant. Štěpánek, děkan v Jaroméři, Richard
Úeruý. <. a kr. roj. kurát v Hradci Král., Fr. Knob,
blsk. kona. rada a vikář v Přibydlaví, pí. Komlinková,mělťukavHradciKrálovéaJosDítě,kapiasvo
Omidarech.

Osobní. Okresní soedos p. J. Pospíšil, do
oaě v Dolních Kralovicích, jslenován byl radou sem
ského noadu pro Hradec králové.

"Úmrti. Ve středu, dne 18. tm. dop. somýci

pohřbe:bade v Plotištíchp. Fr. Hampi,býv.bostinskývHradciKr.

Pokrokář zatykačem. Jakjsmé
loni sdělili, byl před krajský soud v Hradci Kr.
pohnán známý pokrokéř, právník Josef Valášek,
narozený ve Vřešfavé u Hořic, příslušný do 80
bětuše u Necbanic. Příčinou toho byla urážka
Veličenstva, jíž se dopustil J. Valášek v hostinci
V. Štancla na Hrádku. V hostinci bylo tenkrát
asi 10 hos'í, z nichž jeden začal notovati rakou
skou hymnu; to Valáška popudilo tak, že vyskočil
a pronesl více nepřístojných slov, mezi jiným křičel:
oZačněte jinou a dostanete dvoušesták l« Pro tyto
a jiné výrazy byl Valášek obviněno i konalo se
s ním dne 17. srpna m. r. první líčení, jež bylo
problášeno za tajné a pro nedostavení se dvou
svédků bylo odročeno na den 2. září. K tomuto
drubému líčení se již Valášek nedostavil i byl in
contumaciam odsouzen na třináct mésíců těžkého
žaléře. Na to Vslášek tajné zmizel a jak se pro
slýchá, nalezá se nyní v Americe. Následkem toho
byl na Valáška vydán zatykač, v němž se popisuje
jeho vzezření a uvádí se mimo jiné, že mluví
Český « německy. Tento útek -před trestem je
novým dokladem pokrokového brdinství.

Osudné „Řísni hol“ Dvěmatruhlářským
dělníkům z oko'í Hradce stalo se slovo »Řízní
hole osudným proto, že při nesprávné zásylce
poštovní řízlise peněžní pokutou. Oba totiš zaslali
do svého domova spisek »Řízní hole a do toho
vložili písemní pozdravení svým soámým. Byli
však řádné překvapeni, kdyš minulý týden při
do dílny finanční dozorce s výměrem korunové
pokuty pro každého zvláště za to, že k tiskopisu
přidali svých »pár řádků«. Podobné případy 8e
stávají ostatně dost často. Jek se dovídáme, při
hodilo se v těchto dnech také jisté slečně v H,
že k svátku dostala voanou zásylku čerstvých
květin, k nimž přidán byl lívezný dopis; z toho
vypadla pokuta 2 zl. 75 kr. a slečna -byla tak
šlechetnou, že obnos vyrovnala raději sama, než
by prozradila zasýlatele. Z tobo je vidět, že voě
finančním orgánům opatrnosti nezbývá. :

Vojenské ovičení. Mezi obcemi Třebecho
vicemi, Nepasicemi, Blešnem, Slatinou, Dírcem a Li
branticemi komatí bede dne 28. března dopoledne
pěší plak č. 74. s Josefova cvičení ve střelbě do
vzdálených terči. 7

Zdejší správa pivovart obdrželajiž živ
nostenské povolení ku stavbě sladovny.Baparc. číslo
234 —4 u městské plynárny.

níků v Chlamé u Všestar sehraje dne 6. dubna kas
„Furiant.“ — Diradelaí ochotníci v Oujezdé pořá
dají dne 9. dabna 3 jednoaktovky: „Selské námluvy“,
„Dejte mi babičku“ a „Cbytrá vdova“. — Divadelní
ochotníci ve Vel. Petrovicích brají dne 29. března
kas: „Praha je Praba“. — Čtenářsko-ochotnický
spolek „Jangmano“ v Újezdě Podhorním pořádá dne
22. března divad, kus „Král Václav a jeho kat“. —
Ochotnická jednota ve Stěžerách pořádá v pondělí
velikonoční divadelní představení „Klepy“. — Úte
nářako-hospodářský spolek „Havlíček“ v Bříšťanech
pořádá dne 22. března 3 jednoaktovky: „Selské ná
mlavy“, „Horká hodina“ a „Dejte mi hubičku“ —
Divadelní ochotníci v Chlomu pořádají dno 6. dubna
kus „Hra osuda aneb z čeledína statkář“

Legitimace pro velocipedisty. Abypře
dešlo se uadále různým uměleckým kouskům nešiků
velocipedistů, jezdících nejraději po sádech klidných
občanů pětáků, musí opatřiti si každý velocipedista,
který chce jezditi městem, legitimaci| Z ustanovaní
o jízdě vyjímáme: Žádosti o legitimace podávají se
písemně zdejšímu policejnímu úřadu. Žadatel musí
býti nejméně 16 r. stár a masí prokázatí se vysvěd
čením, že jest jízdy na kole úplné mocen. Kolo musí
být opatřeno v předu znatelným číslem, bremsou,
zvonkem a lacernou, kterážto při nastávajícím sou
mraku mosí býti rozsvícena. Při potkání neb při
předjetí kolemjdoucích jest jezdec na 20 metrů po
vinen dáti znamení. Po pěšinácha alejkách, určených
pro chodce v obrodu města, jest jízda na kole sa
kázáua. Jezdec, jenž uemá kolo opatřené číslem a
městem pojede, může býti kýmkoliv zastaven av pří
padě k potrestání oznámen. 8e svahu jako ku bý=
valé pražské a slezské bráně, nechť jezdí se co naj
voloěji, Plaší-lí se koně, neb jich průvodce k opatr
nosti napomíná, jest cyklista povinen s kola ihned
eeskočiti a stroj pokud možno s obzoru koně vzdá
Jiti. V pádu nešetření tbehto ustanovení může být
vinník trestán pokutou do 10 zl., ztrátou práva jízdy
ma kole a po případě může být stíhán 1 soudné.

Mimořádná schůze obecního zastupitelstva v

odpol.v sálebesedy. Mimojiné budesy Jiílunii©ne-.
vrůsnýchsměnáchtogalečního plánu. |

Bárek od manfels. Každá * našich čtenářek
ři přečtení tohoto titala sajisté hned bode míti po

Eromaděcelou řadu různýchpřání, ješ bytak ráda
viděla splněna. A přání téch jest asi dosti, prosím
vás, jaro začíná ze jiš jiš k nám gtóěhovat——cesty

Da ky vysýchají, alunko krásně se usmívá a
hřeje, ptactvo houfně ee vrací « dálných krajin,

zkrátka Čas procházek je jiš za dveřmi. ak mnoháněžná hlavinka přemýšlí,čím by neúprosného man

nový klobouk, slunečník, vějíř, šaty atd., nezbytné to
věci k nastávajícímu jaru, se kterým o zároveň
i mnohozměn vevrátké modě —leckterá a poté
šením, jiná snad ze závisti přečte si těchto několik
řádek o štastnější dražce. Tedy k věci. V minulých
dnech obdařil řezník V. ve Smiřicích svou drahou
polovici ne sice kloboukem nebo šaty nejnovější mody,
ale jako dobrý obchodník a h Ař přivedl ženašce
— pěknou Kravku v cenědo 150 zl., Kterou jí s úlis

afmi slovy daroval. Žonuškaovšem byla tak nena=
Docho las mně1 vého muže překnpona a aemohla“opiti, tak najednoup. manžel stal se štědrým.
Několikdní kojila seblahoa nadějí, žekonečnék stáru
bude mužiček přece hodnější a dáae póbnoat i kdár
kům jiným; ale jednoho dne86 stalo něco, čím se jí
štědrost páněmanželova ukázala v pravém světle. Pí.
V. totiž byla zaměstnána taRé při prodávání masa
v krámě a jak to již bývá, brala sí nepozorovaně
s denní tržby „thoře“ a nastřádala sj tak za nikolik
let slušný kapitálek 800 zl., jejž si uložila ve spoři
telměa kníšku uschovala si ě truhly. Knížku tuto
vypátral čilý synek a se svýmobjevem svěřil se otci,
který měl plán hned hotový — vzal knížku, vybral

níze a za 150 zl. koupil krávu, jiá daroval hospo
é šínce. Ostatní peníze nechal zase sobě.

Poeníse nejsou, svatba nebude! Na venkově
hojně rozáfřená tato slova, trefně charakterieující uza
vírání nynějších sňatků nesouvisí sice úplně s dnešní
naší historkou, ale přece něco podobného při tom je.
Během posledního m provdala se za sdej
jednoho občana dcera jistého obchodníka sz blízké
osady. Něco peněs a výbavu dostala hmed a stovku
alábil jí dáti otec později. V těchto dnech nechala si
dotyčná přešíti u jisté švadleny ve svém rodišti etarší
kaszajku, při jejíž ro vání nalezla Švadlena za
podšívkou zašitou stovku, kterou si majitelka kazajký
sa svobodna v otcově obchodě nhospodařile a nyní na
ni úplně zapomačla. Za několik' dní však si přece na
svou tajnou pokladnu vspomněle, došla oi ke úvadleně
a ta jí stovku skutečně vydala. O všem tom dověděl
se věak ótec dotyčné novomsnželky a zdráhá se slí
benou dříve stovka nyní vyplatiti, maje za to, fe
dcerou uhospodařená stovka v jeho obchodě patřila
vlastní jemu a tím že je věno?yrovnáno. Tak stovková
historka skončí možná nesvárem v rodině.

Válečná výprava ze Stěžer do Haboše vydá

se prý co nejdříve na cestu. Bogsíhlé pří rev jsoujiš v plném proudu. Přední zásluhuoto máji svo
bodný občan, řekněme p, P., jenš ae v dobí odvodu
v Hradci poněkudopozdil a když přišeldo domácího
hostince, bylod známých přivítánjako odvedený, ač
čítá jiš přes80 jar. Z>rt dal šerÉ,až se za věeho vy

klaba! plán k výpravě do Hadek Jak bylo navráénoa hned usneseno, mají se cvičení konati na „Červeném
kopci“, vždy v 6 hodin večer. Zároveň budou se zkou
šeti mosty, snesou-li tíži ohromného děla, so kterým
8s vyjede. Řezník jeden již koupil tučného býka, s ně
hož nadělá samé ko , pekař peče jiá komisárky,
všecko mužstvo je vyhlédnuto, vše je přichystáno, jen
vyjet. Ale kdosi prý celou výpraru chce zhatiti, neboť

tuje pro to, aby se všecko zase prodalo u místo
na Habeš, aby se peníze daly na nový pokrokářeký

list, pro nějž takto silně horuje, ale sámze své kapsyn by mnoho dal. Vtipkář jeden sase mínil, že by
bylo lepším dovésti dělo na filiální váhu cakrovara,
namířiti a střeliti do sousední obce, kde nejen se vy
znamenal Syřiště, alo kde mají také zálusk na hospo
dyčskou školu stěžerskou. Možné tedy, že na konec
potáhne se ze Stěžer do Habeše rovně přes Kakleny.

Dala si hádat. Dne 13. t. m. večer přišly
k občance F. Hladíkové ve Slatině dvě cikánky a na
bízely se, še za několik krejcarů dovedou jí povědět
nejen minulé a přítomné, ale i budonoí věci. Jmeno
vaná na dolehání cikánek podala jedné z nich ruku
a druhou držela z opatrnosti v kapse, kde měla to
bolku se 5 zl. 70 kr. Cikánka, vědouc, že v kapse
bude as něco uschováno, jalase Hladíkové domlonvati,
aby podala i druhou ruku, jinak že by hádání ne
dalo se tak přesně povědět, načež tato poslechla a
dozvěděla se takových věcí, že byla jimi přímo omá
mena; nezpozorovala ani, že při hádání vytáhla jí

jedna s čarodějeki peněženku,jd ztrátu seznala, až
dě byly tyto přes hory a doly. Náhodou však dověděl se o tom zdejší četnický zárodčí p.Povondra,

který vydal se za cikány a zatkl obě hadačky z rodu
Růšičkova v nedalekém lese.

„Našinecká“ reklama: Již jednou upozornili
jsme v těchto místech na podivnou reklamu '„našinpo
ého“ obchodníka pgalenterním 'sbožím Em. Eienera

na podsíni,který má ve výkladní síni neslušné foto

gra e, ješ musí cit každého“ kolemjdoucího urážeti.enkrát byly tyto obrázky odstraněny, ale v těchto
dnech objevily se tam opět jiné, snad ještě horší dří
vějších. Kdyš dobrá výstava špatných škrpálů ve
výkladní skříni p. Pancíře mnsela svého času zmizeti,
proč se nezakročí proti této „našinecké“ reklamě?

Nalezený preid skřipec. Dne 15. t. m. přišeldo zdejšíhozlatnického závodu soudního znalce pana
V. Solcena sv. Janském náměstí, neznámý muž as
nabízel ke koupi těžký zlatý skřipec, jehož cena mohla
obnášeti 13 sl. Jelikož p. Šolc v občanu neviděl právě
člověka, který by si mohl popřáti zlatého skřipce,
dověděl se na otásku, jak ke skřipci přišel, že prý
skřipec nalezl a proto s podezřelým nálezcem skřipce
ani dále o koupi nevyjednával. Občan však ee neroz
mýšlel a došel do jiného zdejšího závodu, kde skřipec,
u něhož mezi tím vymačkl skla, byl mu odkoupen.
Mezi tím však byl podezřelý občan zatčen, peníze
bylymuodejmatya řádněvráceny;na nálezce,vněmě
poznán Jos. Keř = Hočic, učiněno trestní oznámení.

chtělimíti. To dopáliloBednářea kdyšnemohl
býti pro šebrotu,
Veličenstva.Nyníteprvebyl zatknatadodándohre
docké vémníce

Dopadoný peněsekaz. Píšese nám s Jaroměře:
Již deláí dobu pozorováno v oběhu macho falešných
10 a sv haléřů,které vzdorpátrání nemohly se ajistit,
odkud vychásejí. Teprve dne 17. t m. ráno ilo
se místní policii t Kateřinu Hanmušovou,68 r.

starou vdovakbará přišla do feznického krému penaStránakého, kdeškupovala mase, které platila faleů
nými 30 halóři. Hanušová zatěsna byla polic. strád-:
níkem Kouckým, který při prohlídce šatů malesi

falešných dvacetihaléřů; zatčená vymlenvala se, že
noví, kdeje dostala. Jelikož synzatčen jest pasířemvzniklo podezření, že padělatel není mikdojiný naj
on sám, pročež přikročeno okamžitě k pátrání; v prů
vodu strážníka vykonal policejní revisor Mikysko
problídku bytu Adolfa Hanuše, , kde naleseny
dvě formy © 36 odlitými 10 a fo i a 1 německým
10fenikem úplaě dobře provedemými, kterých ještě
Hanuj ve své peněžence 3 kusy měl. Po delším výslechu
se přiznal, že je sám lil se smíšeného kova; matka
jeho chodile padělané peníze měnit. Celkem nalezeno
u Hanuše přes40 kasů padělaných 1U a s0haléřů,
které lze od pravých těško rozeznati, jedině když jsou
starší, je nápadnou barva, jelikož kor ten zčerná.
Adolf Hanuš, 46 roků starý pasíř do Jaroměře příslušný
i s matkou Kateřinou Hanušorou satčem a k okres.
soudu k dalšímu úřednímu jednání odevsdán.
Hanus byl již v roce 1891 ve vyšetřovací vazbě a

krajského soudu v Hradci Králové drženrovněž propenézokasství, ale pro nedostatek důkazů po n a
měsíční vazbě na svobodu propuštěn. Zatčení Hanušová
se syzem Adolfem vzbudilo ve městě velkou sensaci.

O pomězokazech v Selnic! dodáváme ještě, fe
domněnka naší předešlé zprávy, jakoby solnický Wolf
spojen byl s Frant. Čsrreným s Dobrého a že maselo
existovati větší jakésj sdrušení peněsokasů, ukázala“
se zcela správnou. Červenýdochásel Solnice již

v předešlémroka. Vprosí roku bo udávalčlaný jeden slatník v Solnici 9 „Divišků“. Zlatník
byl však jako nepravý poznána Červený měl co dě

lati, aby uprchl pronásledujícím jej občanům solni
ckým. Štěstím pro něho bylo, že doběhl v němž
se pronásledovníkůmstratil. Jiš tenkráte, když pto

následovníci domů se vrátili,vyplíšiv se z lesa našelútulek u Wolfa a jeho nevlas syna Faltusa. Títo
naučili se „razit peníze“ od ného a dosáhli v

„tom takoré dokonalosti, zejmena uherské slatníky se
jim dařily, še potom mistr Červenýnechal své dáky
jen mince raziti, kdešto on sám vsal ne sebejich roz
nášení. Těm, kteří byli ošizeni, vynořaje se v paměti
obřar muže s lesklými slatníky, jakoby s bankálu,
víde a vícea paměti a všechno líčení se hodí víc a
více jen na Červeného. — Udával své olověné a sklo
vitě a stříbrnou pěnou potažené sboží po Solnici a
tamteď se pronáší,še ten a onenmá také jeden —
a jistý občan prý dokonce aš 17 kusů. Rychnov měl

také race a i na hory zašel. — Něco šlků se

objevilo až v horách kolem Deštného. A k 1 i okolíSolnice, Rychnova a hory odbyl, zašel na Vysaokomýstko.
Zde v Carekvici u Vysokého Mýta byl chycen a na
lezeno u něho 58 kusů padělaných zlatníků a sádrové
formy, asi sa tou příčinou, aby se mohlo pracovati:
dál. kdyby náhodou zásoby v Soluicivyrobené došly.

A Čsrvenýpř šetření prozradil i své soudrahy Wo,a Faltusa. Titoměli více sádrových forem. A celé
dílna byla náramně aš na ty sádrové formičky —
primitivní. Na staré lšici přirostopení pece se roz
tavovalo olovo a jinéj i sklovitá pěísada, pak

se to přejelo stříbrnou pěnou štětcem nebo ijejednouušeji — a „peníze jen se lily“. — Podivno vůbec,
že tedy již od předešlého roku, tedy po dobu dosti

louhou mohli tak mnozí býti šizem a še dílna firmy
ervený, Wolf a Faltus nebyla dříve prozrazena. —

Ale jak to bývává. Ted eps se Hká — jak jen jim
se mohl dát ošiditi — V to jde tak lehce poznat!Firma Červený, Faltus a Wolfzasluhuje vůbec od
souzení co nejpříkřejšího, jsouť mezi poškozenými i
takoví, kterým v neprozíravosti jich i příjemjediného
zlatníku — ublížili — kdešto oni chtěli jen lehko
žít na úkor svých bliáních.

Kdes nepoložil, nebeř! Skalický žid Eminuel
Weis valgo Mendl tím jménem všeobecně známý
na opočensku a rychnovsku, abíral se v únoru s ran
cem nějakého kšeftu = Opočna přesles Chlum k do
movu. V Chlumě spatřil zaječí i. Zaradoval se a
těšil se v duchu hned na „kšeft“, sebráním

kůsky vydělá Hmátl po kůžce — ale běda. Něcoklaplo,nevřelo ma ruku, a4 bolestí zaúpěl. Chytíl se do želax
políčených na lišku. Ruku nemohl ze šelez vytáhnoati
— tu sebral všechnu sílu a železa vyzdvihl a zanesl
do nejbližší chalupy, kdež mu ruku uvolnili. — Ač
Mend! je živá kronika správ a klepů celého okolí,

každého ostouzeje, zejména své souvěrce, kdy kterýco nejdříve udělá bankrot, s touto nehodou se dosu
nepoc labil. ,

Zlomyslnost vyššíhostupně. V noci se dne 10.
na 11. t. m. bylo . ve dřívía majiteli parní píly
v Borohrádku,J. Malijovskému, súámyslnýmsp
a dosud neznámými pachateli odcizeno stavební dříví,
které měl na cestě od Potštýna k Vyhrénovu složené

na xusy buď pfeřesané, neb sčás naříznnkí. Má sezato, šetakse stalozesášti. ictvovšakjest jiš
pachatelům na stepě. Tito zanechali na místě činu
pilu, kterou dříví to řezáno bylo, ješto řezy na dříví
shodují se s řesy na této pile.

Nebovrašda. Píšese nám sKr. Dvere: Vpoa
dělí, dne 16. t. m. občsil ee ve svém domě Kuhn J.
ve Dvoře Králové, vážený občan, obchodník a majitel
domu. Hodinné nesváry dohnaly jej k sebevraždě.



NN „ Vnoci dne -7 tm Vi
o do kořalny okna v Hostinném j, akredl
21 Inhví „naáincova“ výrobku, Wodešel. Téše neci
dostal 60sloděj dokrámuřezníka «hostinakáho Flei
echeravnedalekévaiGutemuth,kdenejenže.cboší
tam ležícího si mevšimi, ale nechal tans po sobě na

Jamétka láhov „našinecké“. Podobnéprovedljp ře-Mkole v Německé Prusnici, kam ještě na své doby
dřežné noční vychásce sabloudil, kde však il
si od učitale Yinc. Nitpera ovšem -bee jeho svolení
housle v ceně i3zi. Za to však, umaje,co vyžaduje

„přažnost,napesl ma tebali křidou: „Šijteblase! JosefJehn ze byl dnes v noci Vaším hostemi.“ Co

Mkali ráno šáci této originální navštívence, patřícípetrně panuučiteli, není nám známo, ale když pak
chtěl j z nich čiti si ke čtení knihu, tu

-objevena byla v nkříni notná láhev kořalky,
jiď věnoval noční host s vděčnosti svému hostiteli,

Kieek od akříně nalezl. vpřihrádce stolku, kam jejji. Podezření z této taška

ny ne jistého číšníka,kerý den před tímvoněch místech sebral a je proto nyňí hledanouosobou.
Záhadná smrt. bo všeob. nemocnicev Praze

byla dopravena mladá sluška Marie Jarkovská z Ne
pasic u Králové Hradce, která měla ráhy již státi se

„matkou a náhle za podezřelých příznaků těhotenství
posbyla. Jarkovská stížena byla prudkými bolestmi
1 pozbývala stále vědomí, tak že musila býti ze svého
byta v č. 637. na Žiškově odvezena do nemocnice.

am vědomí ale více nenabyla, nýbrž v brsku skonala.
K žádosti řiditelstva nemocnicebude mrtvola Jarkov

se stromu. Dne 14. t. m. saměstnán byl
Josef Kupka z Nov. Hradce Králoré upevňováním
budek pro špačky. Při nebezpsčné této práci nevedl

„si dosti © $, tak že nalózaje se právě na mohut

pere tv lo je několika metrůnazem taksi aj ji značněse
U. Ubožák nalezal se Akto bez pomoci, aš

teprve jeho sténáním upozornění v lese praeající děl
níci jej vyhledali a těšce raněného dopravili do jeho
bytu k ošetřování.

Na Pankrác dopraveni byli dnešního dne ná
zdejším krajským soudem odsouzení trestanci:

-Jen Pejchals Dlouhé, odsouzený pro urážku Veli
„čenstva na 13 měsíců, Jan Mertl s Mesilesí prokrá
-deže na 18 měsíců a Aat. Žisbka a Isidor Hákpro
„nrášku Veličenstva na 16 měsíců.

Obné. Dne 9. t m. o půl9 hodině večer vy
pakl oheň na půděhostince J. v Sověticích
s sa krátko padlazhoubnámu živlu celá budova sa

„oběť. Skoda dosud vyšetřena nebyla. — V neděli

v nocivyhořela hospodářská stavení rolníka Ad. Matečka v Bejšti.Poškozený byl pojištěn pouze na 700 sl.
Kr . Dne 14. t. m. odnesli neznámí

-chatelé rolníku Josefa Kleplovi ve Stračově u Necha
pic více kusů slepic a hus voené 30 zl. Máse za to,

že krádež spáchána byla tlapou cikánů, která v oněchlí se potulovala. — Pro krádež hodinek
„u zdejšího hodináře p- H. stíhaný dělník E. Breier
"dopaden byl v Jihlavi a vúterý dopravendo vyšetšo
vací vazby u zdejšího krajského soudu.

Chodili do lesa. Václav, Jan a František Špi
čanové, František Nohejl a Anna Gotvaldová z No
wého Hradce Králové, podnikají časté vycházky do
hradeckých lesů, ovšem De za účelem, aby pokochali

:se v krásách lesních, ale aby s dršení abez přivolení
majitele lesasem tam jakés drvo ve svůj prospěch

„odejmuli. Letos měži amůlu. Zvláště Frant. Špíčan,
19letý dělník. Jakmile octnul se v lese, jiš ho měli
lesní zřísenci. Letos jiš byl šestkráte polapen a vědy
s borovicí, která mu snad ze všeho stromoví jest
nejmilejší. Leč ae dábánem se chodí pro vodu atd.
a tak se stalo této dražině. Všichni jsou obáalováni
a majíne dae 11. dubna 1896před čtyřčleným soudem
sdej zodpovídati buď ze sločinu dokonané, dílem
nedokonané eže lesní, a 3 přestupků. Jak těžko
bude se jim nyní rosloučiti s tajemným šumným
borem a tišinou lesní, s jarním vzduchem, vanoucím
z lesu.Pro němávšak více ceny řádný kmen,bez
starostně a bez obavy domů dopravený. Les si nyní

-oddechne aŠpičanové také, ovšem, že jen na Čas.
Loupežné přepadení. V úterý 11. února byl J.

-Částek 1%tiletýstadující a syn mlynáře Jos. Částka
z Němčic u Litomyšle o tři čtvrtě na 7. hod. ráno na
cestě do školy, jak přivýslechu u souda stvrdil, přepaden

-dvěma muži, kteří na ného hodili houni, ústa mu byla
musi těmi zacpána, oba jej nesli aai čtvrt hodiny v tom
stava, kdyš mu byli dříve školní věcia obnos 268kr. alou
pili, na vůz, na kterém jej tak, jak se ho zmocnili,
uložili a hrachovinou přikryli — a několik hodin jej
mu neznámoa krajinou dále vezli — až 8e v nepozo
rované chvíli na voze vyprostil a byv od mužů těch
pronásledován, útěkem se spasil. — Z oněch dvou
mužů, ktečí Josefa Částkapřepadli, byl jeden mladší,
prostřední postavy, silný, v obličeji černým plnovousem
zarostlý a asi 80)let starý, byl oděn v černý kabát,
šedé bílekostkované kalhoty a na hlavě měl černý
klobouk. — Onen starší byl prostřední postavy, šel
ohnutě, měl bílý vous, na hlavě zrzavou, hodně svět
lon beranici a přes ruce tmavohnědou houni přeho
senou. Vůz, na který Josefa Částku hodili a jej pro
vázeli, byla tak zvaná kára, ou bledožlutě na
třená a bedněná,jako bývá řeznická kára a byl do
ní zapřažen hnědý kůň, u'ák, malý tak zvaná ponna.
Voska měl na sobě bíle a šedě proužkovanou kazajku.
Josef Částka má za to, že byl vezen někam do kra
jiny k Chocni neb k Brandýsu n. Orl. a ku osv.Jiří.
— Jest v zájmu lidskosti a spravedlívosti, aby tento
děsný čin, jakým se dle seznání Josefa Částka býti

jeví, byl vypátrán a pachatelové zaslouženého trestuneušli; e jmenem krajského souda v Chrudimi
proto snažně ého, kdo by i na sebe menší stopu
neb okolnost poukázati mohl, která by k vypátrání

hatelů sloužila a vésti mohla, to buď u soudu
ajského v Chradimi v úřadovně č. 10., buď u nej

bl soudu aneb úřadu bezpečnosti udal.

Sám se udal. Minulého měsíce Boka! J. Lov,o vník strojů v továrně Hermana tora v Ná
č v dobrošovském lese Antonína Vlčka, bývalého

„chovance“ donucovací pracovny a týš mu nabízel

bavlnubo koapi;' WerouWeslr pytli Lov bavlnuaa 10 zl., ač véděti mohl, še k nílácino přidsl.
Bavinu: posdal v Černé Josefa Škodovisa 23 sl.

dovědévze náhodou,de bavlna s krá
daže,udal všečetnictvu.Levměl býtisatkunt.Toho
věakseulekl asmiselz Náchoda.Mexitím,cočet

nictvo,pátralo zmiselém,dostavilse Lovdo HradceKrálové k soudu, kde se udal sám = obavy, aby vodem
nebyl četníkam Náchodem, -kde jest znám. —

Pre kožich. Antonia Tošovaký, 37 rokůstarý po
mecník kožešnický s Ještétic, nechal svého řemesla©
nyní místo zhotovování kožichů, tyto krade. V roce 1804.
ma podzim ukradli svému pane Ed. Holanori v Josefově
kožich s netrachanovým lmcem v cemě 150 al 8 koli
Chem zmizel beže stopy. Zatýkečem btíhaný byl teprve
dne 9. t m četnictrem polaptn v Hodkovičích u Liberce.
Tolovský je známý zloděj a e výhradně kožichy. Ne
dávno koupil zdejší jeden občas od ného kožich, nevěda,
že by byl krádený. Kožich masil vrátit a Tošorský 8 po
názi avláchl. ,

Kradi.Dne7.t. m. šelnáhodouze svéhobyta
vprvémpatře, VáclavBaadyš,krejčí v Broumověa ma
padl v aínis uzavřené skříně vybírati cizího člověka rů
uné šaty. Překvapený zloděj uprchl. Baudyš poznal v ném
19letého příslušaíka broumovského Ferdinanda Schelse,
Již vícekráte trestaněho Ve skříní nalesalo se
maožství šatů a byla násřině promáčknata. Téhož dne
byl Schols zatčen pro žebrotu mtetní policií broumovskou.

Kapesní zájem. U AatohínaSeiferta, tkalces Lípy
u Nového Města m. M. měl býti vykonán exekuční a ka
posní zájem. Soudní vykonavatel Ad. Prouza pokusil se
na nádraží náchodském odejmouti peněžní přítěž Selfer
tori. Bylo ale sle. Seifert vztáhl raku na soudního vyko
navatole, čímě dopustil se zločinu veřejného násilí, ješto
urazil soudního zřízence při jeho výkonu i slovy spáchal
i přestapek proti veřejnému zřízení. Ke drěma těmto de
liktám přídrušil sa ještě sločin krádeže. Belfert ukradl
ma podzim Kumzoví za Starém Městě u Náchoda kožský
postroja$králíky.Zevšechtěchza viaumukladených
hříchů má se dne 20. t. m. sodpovídati před zdejším čtyř
člonsým senátem.

Ztráty a nálezy. Dee 14. t m. osnámile K.
Vogasrová s Pouchora strátu 20 sl. s černou peněenkoa.Jetumožnost,žepondženkají bylaukradena.—
Dao 13. £ m. stratil jistý otulující zástavní lístek na
aHbraé bodisky, ne něš bylo půjdeno 2 si. — Dne 17.
L m. přišla pí. Hošková, ohoťobarníke s Kaklen k sdej
čímu slataíkoví p. Šol ovl s těžkým náramkem a ptels
te, 60 js to sa kov, že as před měsícemnalezl náramek
její muž mesi novými domy us lebském nábřeží. Pan
Sole ajistil, benáles jest slstýa krámskoe cena odhaďi
na 66—B57sl., načeš jej odevudalna policejní komieařství,
kde může se of majitel přihlásiti.

Zapomenutý pytel ječmene. Dao 1. února se
pomělněkterý rolník o szdejiímtýdennímtrhu na ná
madetípytelječmene. Pondváděse až dosudož nikdo
nepřihlasil, byl ječmen dne 19. t. m. prodán v dražbě
sa 3 sl. 80 hr. :

Splašené koně. Doe 16. t m. uteklo kočíma
Jos. Horkému. zaměstnanémů u sdejšího obchodaíka B.
"Stelna « maštelo pár koní, ješ probýhali tryskem ulice,
kde ohrošovali obecenstvo. Náhodě oluší přičísti, Še ne
přidal přitom nikdo k vášnějšímu ú azu.
“ ©- Baněm mrtvicí. Plukovník ve vyslušbé
a Halbretadté, rodák v nedalel“ch Cherbuzicích u
kdenalezésejehopříbuseaalvo,raněnbylvtěchtodnech
v Hormn u Vídně mrtvicí. Jmepovaný unalezáce dosud
na šívu.

Nešel k odvodu. Nedosteveníse v čas ku pra
videlnému vojenskému odvodu mé špatné následky. Oršem
Je-li při tom úmysl ujítí povinností vojenské vůboo. Na
budebníka Václava Štancha, 29 roků starého s Budína u
Mechaaicvneslotěchto dnůo. k. státní zastupalotvíša
lobupropředin$45+.tr. ještetýšv časek odvodu
povinnému toulal ss po Rasku.

Pre kládu. Pan oteo Josef Sechínek, 42 let
starý mlynář se vedmnástiletým oyaem svým Josefem
a Janem Novotným, pilařem = Nevého Hrádku usmali v
prosincim. r. pro svůjutitek vdržení abez přivolení
majitele lesa, mlynářeJosefa Martinka©Bydle,kládu,která

"ešcemá pouze oeny 10 al., ale přivodila rodině Suchénko
vých trpké a bořké chvíle. Následkem pak udání octli
90 jmenovaní pro sločin krádele před soudem.

Odsouseni. Tento týden tyli odsouzení čt; Hůlen
ným soudem Rudolf Kaněrs s Horní Radechové pro pře
stapek$ 46817dennímuvěceníaAntonícDostalseSeče
u Rychnovan. Kn.pro zločinkrádeledo těškého šeláře
na 3 měsíce.

Krádeš při karbanu. H . . Josef s Vosic,nyní
v Bejštič.p.30.ačinílnasdejšímpolicejnímkomisař.
ství oznámení, že byl zde banebným spůsobem o peníse
ošálen. Dae 13. února t. r. přišel do hostince p. Souku=
pova asde vypil dvěsklenicepiva, při tomte kněmu
přidražil neraámý člověk a vyděval se, do jests Petrovic.
H . . ohtěl opastiti místaost a vytáhl pětcu, aby saplce
til utrata svou. Neznámý můž nabídaol ce, še ma ban
kovku promění a zdržoval H . . . v bostinci a sice tím,
še dal nelíti láhov vína © pobísel ho kpití, takže Horak
nezvyklým pro ného nápojem byl agit. Oba kamgáni
o-bralise ©zašli dokavárnypí.M ... kdeneznámý,
nyní o.Šrm policii již dobře známý, vyzval sklepoíka
temnéjšíhoBobdans R... . aby jim přinesl darty, te
budou spole hrát. H ... -si dat říci, hrál „velusa“ a
brzy tobo nechal. V nepatrné době probrál ae 25 zl.
Ovšem ve stava, v jakém byl, bylo těžko ma hrát
„tabéke.“ H . . . nemaje již žádných drobných pends,
vytáhl s tobolky ku a chtěl ji proměniti; než
ta opět neznámý s Petrovic vzal padesátka mu s ruky
a nabídl se ma jí proměniti. Vetal od stolu a odešel
skavérnyi ©padesátkoua dodnesse nevrátil.Po mé
uitelí bylo pátréno ilned, leů marně, aš teprvé dne 29.
února při týdenním trhu poznal AH... . svého divo
tvorcého hráče, -s něhož ce vyzlubal František K...
s Předměřic.K. . .dosnalpředpolicejnímstrážníkem,
žebráleH.. . kartyaše vyhrálas 18si.sleo pa
desátes nechce ničsho věděti. Při bře vkavárně bylonáhodsetehdyvícehostí.SGrčdkovéudáníH... nepo
tvrsují.

Tohleje Jaroměřská radikálnos(! Píše se nám
z Jaroměře: Jeznámo, jak radikální pokročilostí slyne

naše rázné občanstro, je v dobréješ paměti, jaký tobyl jásot, když padla staročeská bašta na radnici.

.

A vida, dnes tu mátno ještě
čeaké. prosatím o jiných
sasnamenáváme, co v těchto dnech vyvedlináš
Jický pan radní Kudrnáč, hostinský „u sl. anděla“.
Starý příslušníkobce p. R. stál na náměstís ji

venkovanem,s nímáse náhodou setkal a dal se dovoru. o rosmluvy,nepozoroval, žejde kolem
radní Kudrnáč, jenž to asi má rád, kdyš neJeho hod
nosti kašdý klaní. Aspoň na p. R. za to, že nepozdravil,
spustil tak nehorázně, že p. E. cítil se být uraženým na
cti a dle doslechupodal jiš nap. radního žalobu. To
prozatím uvádíme na doklad, jak notáblovaky doma
vypadá ta jaroměřská radikálnost.

„Sedmpot zmizelo na poště! Píše se námz Holic: Před třemi dny došel zdejšího velkoobchod
níka s vejci p. Josefa Kašpara od firmy J. Ziegel a
Spol. v Kamenici (Chemnitz) peněžní dopis obsahující

e udání na obálce 3 tisícozlatové a 7 stozlatových
bankovek. Psaní, poněvadě došlo ve stavu úplně ne
porušeném, odevzáno adresátovi. Kdo popíše však
sděšení p. Kašparovo, když před svou manželkou
otevřel doma dopis a shledal v dopise jen 8 tisícovky
a místo stovek 7 kousků papíru, velíkoeti stovky.
Ihned odebral se na zdejší c. k. poštovní úřad, aby
to oznámil. Peaní i se 7 papírky převášeno a shle
dáno, še váha úplně souhlasí s váhouna dopise udanou;
též pečetě byly úplně neporušeny. O záhadném případu
byla telegraficky zpravena zasýlající firma. Chéf její
hned druhý den přijel a ndal, že celý obnos 3700 zl.
sám do obálky řádně vložil, zapečetil a poště odevzdal.
Důležité jest, že p. Kašpar e firmou Ziegel v Kamenici
obchoduje přes 20 let a nikdy nevznikla mezi oběma
stranama ani nejmenší difference. Přísné vyšetřování,
jež zavedlo vrchní c. k. poštovní ředitelství v Praze
s c. k. pošt. úřady v Kamenici, Podmoklí, Praze, Par
důbicích a Holicích snad objasní tuto eskamotáž a
vypátrá odvášlivého esakamotéra! —

Z Chrudimi. Tento týden rozrušeno bylo
staroslavné mésto Chrudim nevídanou posud uda
lostí. Jeho b. Milost nejd. p. Edvard Jan Nep.
Brynych konsl totiž v arciděkanském chrámu 1.
dechovní konference. Za program řečí svých si
vyvolil na tento čas velice případná themata:
1. náboženství, 2. křesťanství, 3. křesťanství pravé,
4. národní církev. 5. sv. Jan Nep. Již první den
bylo účastenství neobyčejné. Prostranný arciděkan=
ský chrám byl naplnén do posledního místa. Sami
však přátelé véci myslili si: jest neděle, kdy má
lid k pobožnosti více času; ze dnů všedních as
účastenství ocbabne. Není však ani možno říci,
že by ono den ze dne stoupalo, poněvadž již
drubého dne byl kostel posluchačstvem tak nabit,
še kdo přišel po sté' hodině, kdy konference za
čínaly, musel s nepořísenou odejíti, nemoha se
již více do chrámu prodrati; a přece pojme arci
děkanský chrám na 4000 lidí| A co zvláště padá
na váhu, jest, že to bylo na mnoze posluchačstvo
intelligentní: úřednictvovšech kategorií, učitelstvo
všech ústavů, na něž Chrudim jest bobata a i
ostatní vzdélané občanstvo. Ba i jinověrci se sna
tis vyslechnouti obdivubodné výkony J. B. Mi
losti a nemohli odepříti uznání jeho hlubokému
vědení, apoštolské borlivosti a řečnickému nadání.
Sluší též obecnímu zastupitelstvu tu chválu vzdáti,
že svého arcipastýře při jeho prvém příjezdu uví
talo a též i v den jeho jmenovin blahopřání
mésta jemu vyslovilo. I duchovenstvo z okolí
četně se scházelo, aby svému milovanému pas
týři svou poklonu učinilo. — Mohlo bv tedy
královské město Chrudim sloužiti mnohým jiným
městům za příklad, jak se sluší chovati k svému
biskupu.

Z Přelouče. Dne 1. března dával vzdělávací
křestansko-katolický sociální spolek „Svornost“ diva=
delní představení kusů: „Čím dál, tím hůř“. Žert ze
života studentského ve 3 jednáních od Bačkovského a
„Otče náš“, napsal Fr. Coppée. Spolkové místnosti u
krále Otakara“ nestačily přijmouti všechny účastníky.

prvém k rozmarně studenty hráli: pp. Peška
(Smůlu) aČerný ml. (Mokrého). Od pana Pešky přáli
bychom si hlasitější mluvy, ač akcenty a gesta byla
zcela místná a případná. Pan Černý ml. neměl by tak
rád koketovati 8 hledištěm. Matěj p. Čampla byl- ma
směšný a přece vychytralý Matěj a obecenstvo také
mu přálo. Že vetešník se také líbil, není divu, bylť

z Prahy objednán. Myslivci s p. Sakem(Pp- rný st.,Zummr A. a Veverka) čestně zbyli se své úlohy. Marie
slečny Flosovy zasluhuje zvláštní pozornosti. Od pana
Nitky (Ludvík ml.) čekáme budoucně delší nějakou
úlohu. — Obracíme se ke druhému kusu „Otčenáši“.
Významné a duchem náboženským oduševnělé toto
drama zasluhovalo té píle k nacvičení a té svědomité
přesnosti pří provedení. Verš v přednesu úplně zmizel

výkony účinkujících. Emfatický a procítěný přednes
sl. Jeřuchovy, ustrašená postava Jacguesa Lerouxa

(p Čampl) a věrné, citlivé služebné Marie (sl. Nováová KI.) byly podány náležitě. Blanka (el. alcarové)
mohla býti srdečnější, ač i tak dosti upokojila obe
censtvo. Panu důstojníkovi a oběma vojínům přejeme
a takó doufáme, že jich tento úřad ve skutečnosti
takto nemine. Pro celý spolek přáli bychom si, aby
měl místnosti větší, aby tím lépe mohl vyvinouti
čilou svou působnost k poučení a vzdělání svých členů
i širšího obecenstva.

Z Nového Bydševa. Kostelní jednota pro po
stavení nového chrámu Páně na novém hřbitově pořádá
v pondělí velikonoční velkolepý koncert. De ikátní
program svěřen umělcům prvního řádu; slíbiliť spolu
ůčinkovati sl. Eleon. Říkova; operní a koncertní pěv

Brně a býv. člen národ opery v Lublani as Mařenkapatných, býv. žákyně pražské koneervatoře,jejichá

uměleckým výkonům již tolikrát jeme se obdivovali.Ochotně účinkovati slíbil i virtuos na housle pán
Buchtele s Prahy, jehož hra nejen u nás, ale i v ci
zině obdiv vzbudila. Nazýváť ho nejnověšší kritika



hvěsdounovédoby“. Koncertten bude tudíšprorimŘudebním požitkem. — Spolek na podporu chudých

studujících obec. real. a gymnamia v NovémBydžově pořádáv neděli dne293. bř.1806. k dobročinnémuúčeluakademiivsálena„Kopečku“.Program:

1. zPodné brázdy“ mušsakýsbor, složilPěty (acherno:2. Z „Norellet“ pro amyčcový sextet, 2 scherso,

andante), složil N. W. Gade. 3. a) „Na odchodu“ a„Plyň mé Labe“, čtyřhlasné s sopránův a al
složil J. Malát. 4. Devátý houslový koncert, Ch. Beriot.
6. a) Melodie, smyč. orchestr, A Rubinstein.b) Poesie
a amyč. orchestr, G. Richter. 6. „Srdcelidské“,
eolová píseň s průvodem houslí, cells a piana, A.

" Paukner. 7. Ze „Suity“ Dvořákovy (polka, romance);
upravil prosmyč. nástroje, 2 fletny a hrmonium Fr.
Vondráček. 8. lidu českého II.“v úpravě školní.
J. Malát. Všechna aprovedou žáci ob. real. a vyš.

gTmnasia v Nov. Bydžově, řízení jsouce odbornýmiučiteli evými. .
"Z Jaroměře. Vo ÚstředníMaticeŠkol.

pořádá dámský. odbor téhož spolku v Jaroměři dne

39. t. m. zábavní večírek. Na prograna jsou zpěvy,
hudba a divadelní představení. a čísla programuprovedou dámy, zejmena bude koncertovati věhlasná

umělkyně na pianě p Amalie Krulichová. Koncertníjano zapůjčí pan Ant.Petrof s Hradce Králové. —
V neděli, dne23. t. m. pořádápěvecká a hudební
jednota „Jaromír“ v Jaronšři řídíc se ideou jednoty
zpěváckých spolků českoslovanských v Praze „lidový
koncert“ ve školní tělocvičně na ostrově. Vstupné
volné — úplně zdarma. Hudební odbor sehraje:

Boildieu: „Kalifva adaký“ —ouvertura; Čajkovaký:Píseň beze slov“; h: „Národ sobě“— ouverture;

Ambrož: „Wieniec polski“ směs.Dáma obor je:Bendl: „Vesna“, trojhlasný sbor a dvojhlasně
několik písní národních. Mužskýsbor pěje: „Povzbu

Slavíka. Smížšenězapěje sbor: „Starápíseň“ od Veitha.
Z Rychnova m. Kn. Ďne 13. března v Rych

nově semřel a dne 16. t. m. pochován- byl František
Šumpík, bývalý kaplan v Potšťýně a Brandýsenad
Orlicí, rodák rychnovský, nyní již po nějaký čas kněs
deficient. Umrtí jeho vyvolalo, soustrasť v kruhu jeho
spolurodáků, v duchovenstvu a i dále zajisté mezi
jeho spolužáky. Pohfeb jeho byl prostý sice, ale úča
stenství při něm jak se strany duchovenstva tak i se
strany lidu dokázalo mu soustrasť a lásku křesťanskou.
Jmenémchudičkých příbuzných a duchovenstva vy

slovuje za obé nad otevřen hrobem dík Hpadnývdp.V. Kleprlík, vikář a d rychnovaký. ď. t.
Šumpík dokonal u věku 40 let. Odpočívej v pokoji!

Z Lukavice. Hospodářská a řemeslnická
beseda v Lukavici u Rychnova,pořádala dne 15.
března při dosti četném účastenství valnou schůzi svou
v hostinci p. F. Kuglera. Schůze byla pořádánasa
účelem povznesení včelařství a v tom ohledu dlužno
říci, že přednášející p.V. Krulich, kočující učitel vče
lařství pověděl mnoho poučného, jak „o důležitosti
včelařství“, tak o tom, „čeho požaduje včela od vče
laře, aby mu hojného užitku poskytnout mobla.“
Učastníci byli poučení ipovznesení. Doufá se, že tato
přednáška nezůstane pro Lukavici bez účinku.

Z BartošoviceuŽamberka. (Vyznamenání
vldp. vikáře). J. V. císař a král František, Josef [.
udělil dne 28. ledna vdp. HynkuBílkovi, kónsistori
álnímu radovi, biskup. vikáři v Bartošovicích zlatý
záslužný kříž s korunou. Dre 8. března okr. hejtman

. Karel Vojáčeku, přítomnosti pana Hlavy, okresního
koncipienta, p. ředitele panství žambereckého, dp. vi
kariutního duchovenstva, sboru učitelského jakož i pp.
starostů obce bartošovické, orlické a mnoha jiných
hostí slavnostně zlatý kříž e korunou vdp. vikáři
odevzdal. V 10. hodin shromáždili se jmenovaní pá
nové v místnosti bartošovické fary. Okr. p. hejtman
oslovil slavnostní promluvou vdp. vikáře a zavěsiv
mu zlatý kříž, přál mu, by jej dlouho nosil ku ra

dosti četnýchsvých přátel. Se slzou v oku a hlubocedojat děkoval vdp. vikář okres. panu hejtmanovi, tu
prosbu připojiv, aby nejhlubší jeho dík za toto vy
znamenání na stupně nejvyšího trůnu složil a zároveň
připojil vdp. oslavenec jako vždy, tak i nyní až do

sledního vzdechu svého, že věrně setrvá ve stálé
ásce k Jeho Veličenstvu, jakož i k celému císařskému

domu. S trojím provoláním „sláva“ císaři a králi na
šemu ukončil své díkůvzdání. Přítomní pánové zapěli,
doprovázení hudbou císařskou hymnu. Po té před
stoupil vdp. vikariatní sekretář, děkan Chotovský a
přál jmenem, vikariatního kleru a vdp. vikariatní
sekretář Jan Nrámek, farář-v Nebeské Rybné jmenem
kleru vikariatu rychnovského, pp. starostové obcí Bar
tošovic a Orliček jmenem přifařených obcí, pp.řídící
učitelové z týchž obcí jmenem sboru učitelského. Po
vzdaném blahopřání ubíral se průvod do chrámu
Páně, který ve všech prostorách naplněn byl zbož
nými osadníky nejen farnosti bartošovické, nýbrž i
z okolních obcí, ba i ze sousedního Pruska. Slavnostní
kázání měl rokytnický farář Václav Hlavsa. Ve
znamenité řeči své poukázal dp. řečník na zásluhy
vdp. oslavence. Založil jsa kaplanem v Nové Pace
spolek „živého růžence“ se 4000 členy a spolek „Bož
ského srdce Ježíšova“ se 2000 členy, kterýžto spolek
založil 40 mší sv. tichých, % zpívané mše svaté a 43
rekviem. Není možno vše dopodrobna vylíčiti a tudíž
poukázáno pouze k tomu, že za svého kaplanování
v Nové Pace věnoval 8600 na vyzdobení tamějšího
kostela, ku kterému obnoeu přidal ještě státní obli
gaci na 1000 zl. Dále věnoval na ozdobu chrámu
v Hartošovicích 7000 zl., chrám ten jest vkusně a

visitaci r. 1894 jej nazval „zlatým chrámem“. Mimo

toho založil nadaci pro studující 8000 zl. s kapitálem,ve svém rodišti v Kunvaldě za své peníze postavil
chudobinec s nadací pro vícero chudých. „Nezmiňaji
se,“ dí dp. řečník „o chudých, jejichž slze štědrostí
svou mírnil a tíšil, neboť u něho neví levice, co činí
pravice.“ — Ano, o vdp. vikáři možno říci „na sobě
šetřil, mnoho si odepřel, aby to jiným dal.“ Za tyto
zásluhy dostalo se mu církevních vy enání; tak

roku1880obdrželcolllarecanon,o biskupským notářem, 1885 biskup. vi 1892 osob
ním děkanem, 1898 konsistorialním řádou, o tom
zmínky nečině, že obce Bartošovice a Orličky jej svým

čestným občanem jmenovaly. — Dojemný byl oka
mě'k,kdyšdp. obrácenkokr.p. hejt vi

jejžádal, aby díknejen vdp. vikáře nýbrá icelého

a příakných obcí kolatory bartošovické na stupně u Jeho Veličenstva složil s tím

slibem, fe všichni příjomní před Bohem přísahají:Jmění, krev a život dejme za císaře, sa vlast svou l“
ato žádal ivdp.vi jakovšdytak ji dnesby

vroucně k H jnuse modlil, aby po dlouháleta
národům rakouským Jeho Veličenstvo zachoval a
$ehnatiráčil a „nechať slunce v míra svítí na
kousko blašené.“ Po kázání byly slavné slažby Boší
s „Tebe Bože chválíme“ ©požehnáním, c 20

pů „císařská hymna“. — Po skončenébohoslušběyla ve farní budově hostina. = ka. —
Z Vítějovsí n Poličky, Záložna Raiffeisenova,

která u nás zalošena byla třemi lety, odbývala
8. valnou hromadu svou dne 1. března za četného
účastenství členů svých. mdek,jehož docíleno při
ústavu, který není založen pro sisk, ale pouze
prospěchu rolnictve a šivnostnictva, ukásal členům,

že správaspolkové obezřetně konala své povinnosti.Padají , které proti záložně 6 stavěly; ona

DSE dány Otam, de na ni zpočšíšune novražilo. Bylo pře mnoho, aletailovná snaha
přemáhá vše, nese-lí se hacílem dobrým. Blahodárný
vliv záložen Raiffeisenových pro venkovaký lid uznává
se všude a osvědčil se Áki nás, a lze ei jen přáti,

aby„Podobné spolky zakládány byly v kašdé roznáhlejší farnosti. unás sáložna systemu Raiffeise
nova byla zalošena, jako toho druha v dalekém
okolí, děkovati jest svorné,práci našeho duchovenstva
s učitelstvem. Jsou to vld. pp. Jan Hejtmánek, vikář,
Jan N. Vík, kaplan v Něm Basis a p. Jos. Kovanda,
říd. učitel ve Vítějovsi,kteří nelitovali námahy a ne
ustávali, dokud zřízena nebyla záložna, která v hmot
ném a ještě více v mravním ohledu pro budoucnosť
nejlepší naděje. — Místní odbor N. J. S. ve
Vítějovsi odbýval takévalnou hromadu a směle možno
říci, že za Sletého trvání svého způsobil mnoho dobra
jak ve příčině hmotné, tak i národní. Za jeho pomoci
vysázeno bylo v obci mnoho ovocných stromů druhů
ušlechtilých i stromů lesních, každoročně objednávána
bývají umělá hnojiva pro členy veznačném množství,
ba postaven před školou z dobrovolných sbírek znač
ným nákladem krásný, z pískovce hořického uměle
pracovaný kříž. Kromě hospodářských přednášek, které

místní odborpro členy své al a hojných časopisů přispívají k našemu vzdělání 3 knihovny, z nichž
í propůjčens byla nám spolkem „Krakonošem“,

drahá, obecní, zřízena byla místním odborem. Ba
i o užlechtilou zábavu bylo pro nás postaráno zří
zením divadelního jeviště, na něměš sehrána byla již
velká řada her velmi zdaříle. — Dodáme-li, že v obci
naší jest i sbor dobrov. hasičů, pěvecká jednota Cy
rillská, potravní spolek, načrtli jame celkový život
spolkový obce zdejší, která v oami posledníchletech
zrovna se obrodila. Jen v jedinémohledu zůstali jsme
státi. Máme školu starou, která obci k okrase neslouží
a jejíš stavba jest nejnovější otáskou třeba že palči
vou, leč nutnou a potřebnou. Donfáme, že i vté pří
čině pokroku milovné občanstyo naše pozadunesů
stane a mládeži své novou „budovu lní vystaví.

n by pamníkutěšepého,obroduobcenej stoj
| Ze Želiva. Výroční valné schůze zdejší faraf Jednoty

Cyriliské konala se v nedéli odpol. dne 1. března, Vydařila
se jek náleží. Výbor sestavil k ní tento program: 1. Smyč
cové kvartetto od Haydena. Z jeho »Sedmi slov« Číslo 2.
2. Zahájení echůze. Zpráva jednatelská a úletní. Volba
revisorů. 3. „České píseň“ čís. 1. Sbor od Smetany. 4. Před
náška o zpěvu. 4. „Stála matka bolu, fele“, Sbor od Wina
op. 7. 6. Sm,čcové kvartetto od Haydena. Z jsho „Sedmi
slova č. 6. 7. Volby nového výbo-ui představenstva Je inoty.
Volné návrhy. Přihláška nových členů. Před prvním číslem
upozornil předseda vidp. převor P. Method Nývlt členy shro
mážděné, že proslulý Hayin složil na posledních 7 slov

Páně smyčcová kvartetta, jakáni hudební motetta, ale bezelov, tak žev nich vyjádřena jest jen hudební nálada, která
mu na mysli tanula, když o těch 7 slovech rozjímal. V tom
čísle, které jest první na programu, hledél Haydn vyjádřiti,
jak na jebv hudebního du-ha účinkoval smysl slov Páně:
„ještě dnes budeš sc mnou v ráji“. Po zdařilém přednesu
zahájil předseda schůzi esi téroito slovy: Od založení naší
Jednoty konáme dnes první výroční valnou schůzi. O takové
echůzi bývá zvykem podati jakýsi přehled činnosti za rok
uplynulý. Jednota naše nemůže se vykárati činy Birší veřej
nosti nápadnými. Není to ani účelem ani úlubou Jednoty
naší, hleleti v jakési okázalosti odplatu za své snažení již
zde na zemi, nezpívá pro potl s, pro obdiv, pro chválu lidí,
nýbrž především pro chválu Boží a spokojuje se tím výsled
kem, když ve svých posluchačích v kostele shromážděných
takovou vzbudí náladu mysli, která by přiméřena byla posv.
místu, na němž se zpívá o posv. úkonu, který zpěvem se
doprovází. Toho blahého požitku, který jiným spolkům pě
vec ým zů pilné cvičení a zdařilé prove.lení poskytuje hojný
potlesk. zpěvem nadšené0 obecenstva, toho nade Jednota
dobrovolné se vzdává a ponechává to dobrotivosti Božíusouditi,
zda-li za tu oběť hodna jest nějaké nábrady v nebesích.
A noslze upříti, že naše Jednuta nejen tuto oběť přinášela
Bohu, ale i značnou oběť času, oběť pilných zkoušek a ča
stých cvičení a tou občtí že -tává se bohoslužebný zpěv náš
čím dále tím dokonale;bí a pasv. místa i úkonu důstojnější.
Přední o to zásluhu mají naši horliví pp. sbormistři a cvl
čitelé, t. p. jednatel a všichni zdejší pp. učitelé. — Jsme na
dobré cest“; hleďme na ní s pomoci Boží vytrvati a tu hřivnu
svého hlesu, své ochotnosti, své pílei budoucně věnovati
službě Boží a zbožnému povzbuzení zdejších osadníků. —
Po těchto slorech přednesl p. jednatel Jednoty, vlp. Hugo
Kubík výroční zprávu Vyjímáme z ní, že za minulý rok na
cvičenn bylomimo různé vložky a jiné zpěvy, 6 nových měl
rod Nešvery dvě, od Sychry, Diebolda, Molitora po jedné a
IV chorální, dle kancionálku Lehnerova) a zpívány celkem
l3krát, že dříve nasvičené mše od devíti skladatslů opako
v.ny byly celkem 33krát /mezi nimi [ chorální sedmkrát/,
že celkem provedeno bylo v uplynulém roce, počítaje též
vložky, greduály, offertoria, „Pange lingua“ at. skladeb od
30 různých skladatelů. — Jejnota usporádala pro dítky vá
noční hru »V osamělé chaloupce«, která třikrát se provo=
zovels se zdařeným výsledkem. Dvakrát účinkovali členové
Jednoty i mimo obvod zdejší farní osedy a to ve Vojslavicích
o dvou pohřbech tamních pp. učitelů ve výslužbi. K
kratičkému výtahu ze zprávy jednatelské připojuji dodatečn
že vytříbil se vkus sboru našeho i v tom směru, že pěstuje
se nyní hojněji než dříve chorál, a že čím dále tm slíčnéji
sc přednáší. Tomu ovšem velice nepomáhá přesná,oduševněná

intonace a s porozuměnímvedené řízeníchorálu, skrzeHrvýborného praecentora- jednatele. Také i tím postoupili dime
o krok ku předu, že počali jeine, jak předepe:no, zpívati

krásného Wirova sboru „Stabat Mlater“, pře
iny dle rhytmu skledby aupozornil opět, kterak

Witt tu duchovní náladu, to pohou dne ten dojem, jakýsmysl slov na duli jeho činil, hedebně vyjádřil. (Nedávno
Čechu“ pod čárou několik slov ©. ích kos

širší obecemetvo mnohem větší, kdyby přei slovy upozorn lo ducha a.
tí nd obladny, jaké jest její thema A lekévprasování

toho thematu, co asi skladatel vyjádřiti chtěl, co mu asi aa

mysli tanulo, jaký děj, jaká slova, jak obree soeb jaký jestvšechnýráz skladebtoho druhu, ší se odskladeb

Řaého druhu, čím I pa jedno číslo programu oddrubého

th 
dební z pracování toho textu. Také kratičké životopisné

námky o skladatelích, opanujícím za jejich Času vkuce
(m a t. p. objasally by programu a ant dporozumění a vzbudily. pro jednotlivé skladby zájem i zí

libu. Tím by řečend konseny staly se v pravém smyslu
slova populárními). Zpívali jsme jen 6 veršů Wirtova sboru,
ale | tato třetina celé skladby učinila na posluchačstvo, že
bylo napřed zorněno, hluboký dojem. Celeu skladbu
hodláme spívati na voliký pátek odpoledne v kostele, tak
jako tutéž skladbu pěje už mnoho let ý sbor v Ustí
nad Orlicí, též na velký pátek v kostele. Následující kva tato
od Haydena objasňuje hudebně, jak podotkl, šelné
slovo na zříži: »Doonánojest=. Thematohoto kvaetettashodujeseepočátečníminotaminašíČesképísnípostní:
»Dokonáno jest, smrt p esá“. — Oboje kvastero sehráli
členové Jednoty, jednatel vip. Hugo, řídící uč. a fed. kůru
p. Grulich, p. uč. Alferi a koncertní houslista p. uč. Komrs
6 osvědčenou dovedností. Také oba sbory zazpívány, že byla
radost poslouchat. Dřívenež předsevzata volbu nového
ujal se slova důst. pan opat, protektornaší Jednoty a
vytkl erdečnými slovy jednak zásluhyJednoty o zdejší zpěv
bohoslužebný v roce mirulém a houriivost činných členů,
kteří pilně zkoušek 6c účastnili; jednak povzbudil nás, by
chom v dobré snaze i dálesetrvali a dle možnosti
sboru ještě jiných členů pro zdejší prostranný chrám Páně
zíakati hleděli. Čeho ale vys. důst. p. protektor vytknoutř
opomenul, doložil p. předseda, le t. vdp. opat témsvou
vzácnou přízní a každoroční itědrou u má největší
zásluhu o rozkvět důstojného zpěvu církevního v kostele
našem, což ode všech přítomných členů živým souhlasem

vrzeno bylo. — Souhlesně přijet byl též návrh, aby pro
Podoucnoat r, který posud z pěti členů sostával, o dva

členy sc rozšířil. Ibyl na to akklamací celý posavádní voesvolen opět pro budoucí rok a za nové členy jeho přijetí

gbe pp. učitelé Alferi a Komre, cvičitelé dorostu naší Jednoty.nové čloné členy Jednoty přijaty sl. Jelínkova, zd
učitelka a sl. Tomáškova z Bolechora. — K návrhu p. dě.

Komris: usnešeno, tá pro mládež školní zakoupeny byly.mešní zpěvníčky — Ujistěním.že nový výbor ochoten jest
prospěti účelu Jednoty ©> nejlépe a s norou chutí uchopí
se činností a provoláním dalšímu zdárnému působení Jed: oty
upřímného „Zdař Bůh“, schůze skončena : :
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Přispěvkyna Adalbertinum.
Jeho Milost, ndp. Dr. Brano Čtvrtečka, benediktinský

opat v Broumově 100 zl.. vysoce důstojný pán Alois
Maria Kafka, kanovník vyšehradský 60.21., Anonymus
z Nového Hradce Králové s opravdivou radostíz Adal
bertina a s blahopřáním 50 zl., dp. František Vogel,
farář ve Fořtu 5 zl., z vikariatu: Kosteleckého 1 zl.,
z královického 16 zl., z poličského 29 zl., litěmyšlského
187 zl. 86 kr., dp. Josef Kašpar, farář v Rosicích 3 zl.,
vp. František Pospíšil, kaplan ve Velké Jesenici %zl.,
vldp. Tomáš Střebský, děkan v Mikulovicích 15 zl., vp.
Josef Vaněček, kaplan v Mikulovicích 2 zl., dp Václav
Nál, farář v Lánech na Důlku 2 zl., vp. Ludvík Hora,
katecheta v Holicích 60 kr. Za zaslané příspěvky:
ZaplaťBůh! O další uctivé prosíme. — Poznámka.
V posledním výkazu bylo chybou tisku mylně uvedeno,
že vys. důst. vik. úřad německobrodský věnoval 42 zl.;
správně mělo zníti 42 zl., což tímto opravujeme.

Listárna redakce.
H. Za stálé zprávy budeme jen povděčni. Cesto

pisy chcemepodržetik cestovnísaisoně,

(Zasláno.)
Literární sjezd družstva „Vlast“. Ko

mité pro tento sjezd žádá tímto zdvořile vě
členy družstva Vlast, aby se laskavé vyslovili, o
čem by si přáli, aby se na sjezdu jednalo. Pí
semná přání přijímá komité v redakci „Vlasti“ do
25. března t r.

V Praze, due 12. března 1896,číslo935.
Dr. M Kovář,
předesda komitétu.



(Zasláno.)

- Adresmdp. Ed J.NB .Pelitický klub Katolického děloletva v bách
vysval všecky své členy a stoupence křesťansky
sociálcí myšlénky, aby zasýlali podpisy k adrese

důvěry. jež bude nejdůstojnějšímu pasu brekrapuEd. Jana. Nep. Bychovi předlošens. Z toho
skutku se velice raduji,nebo mámza (o, že cesta,
kterou se nejdůstojnější pan biskup ubírá, jest
správná a pro nynější doba jediné vhodná. Ener
Gio a vytrvalost hodnostáře tak vysoko stojícího
jest zároveň i pro nás ostatní bojovníky povsbu
zením k práci a k vytrvalosti na dráze započaté;
jeko pak utrpení, t. j. útoky a podeztívání a pro
následování, jež nojdůstojnější pán hrdinné snáší,
posiluje i nás ostatní v těžkých dobách, jež pro
děláváme, i radím a navrhuji, aby nejen dělníci
a řemeslníci, ale i klerus Čech a Moravy a Slez
ska, katolické spolky a katolíci vůbec k adrese
Politickóbo klubu se připojili,čímž bychom uká
zali, že chceme kráčeti v šlépějích nejdůstojnějšího
pana biskapa, a še srdečné milujeme toho, jenž
pro svě zásady obětuje vše, co jiným činí pohodlí.
a sdánlivou spokojenost života. Konče, problašaji
veřejné, že stojím s přátely svými jako hradbasa
nejdůstojnějším p. biskupem a fe pro očbo a pro
zásady jeho hotovi jsme vydati se v nejlitější boj
e mepřátely oirkve i mašeho náboženství | jeho
vzaešené osoby,

70V Praze dne 10. březaa 1896.
Tom. Škrdle.

(Zasláno).

Mistři = roku 1886.,
oo myslíte, kdy a kde se má
me sejíti“? NavrkypřijímáXL

(Zasláno)
Na dotasy, proč jsem k rozeslaným postaím

kázáním „Kristme zraněný — duše zraněná“ ne
připojil svých eheků poštovních, dovoluji si odpo
věděti, že při chekovém řízení jsou u výhodě
pouse platící, kdežto majitele konta stojí každý
cbek 3 kr. (blanket 1 kr. a manipulační poplatek
2 kr.) Vzbledem tedy ku mírné ceně 30 kr. za
kázání, nemobu tratiti.3 kr. při každém cbeku,
obzvláště když mae již poštovné za každoa knihu
etojí 3 kr., kteró jen málokteří ráčili laskavě

Stán vydáníkázácí dra. Bílého, onichš
činíe smínku na obálkovém listě svých kázání
připomínám, že to mají býti kázání novjá, dopu
sud nenvořejněná, a bude mojí snabou, abych je
podal ve formě co možná sdokonalené. Jeu prosím,

svěděti počet od dv, abych pak posoudil,.
mobu-li se k vydání oněch kázání odbodlati.

-a velmi lichotivé posudky mě skromné
práce „Kristus zraněný — duše zraněná“ jak
v časopisech oveřejošné, tak mi od jednotlivců
přímo poslané, vzdávám nejvroucnější díky.

Leopold Kalisek,
farář v Olší (Morava.).

: (Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dilny Bubna 612 — VII. — Sklad Eliššína třída 24.

Děkuji Vám sa umělecky provedenoa sochu
Panoy Marie, kterou jsem v závodě Vašem ob
jednal a kterou Jste úplné dle mojí žádosti upra
vil. Tato socha Matky Boží s Ježíškem na ruce
jest práce podivuhodná a každý, kdo na ni po
hlednc, neví oo obdivovati dříve: milostnou tvář
Matky Boží či Božské děťátko neb mistra práce
té. Tak veliké došla oblíbenosti, že kašdý chválí
krásu její. Já sám nemám ani slov, bych Vám
díků činil a napsal, jak jsem spokojen. Sochy
u nás, které máme, jsou s ciziny objednané, ale
práce -Vaše o movho všechny převyšuje. Jsem
tomu velice povděčen, že dostal jsem o Vašem
závodě vědomost. Přeji Vám mnoho zdaru a zna
menám se 4 veškerou úctou

3 > LHongauer Istvan.
ZOLYOM (Uhry) v arpnu 1894.

—y =,
Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 14. března 1896. 1. hl.
joe z!. 6-80 až 6865, č:lo gl. 3-60 ež 5.70, ječmen

sl. 4.20 at 480. oves zi. 3.95 až 8.26, proso sl 0. —
at 0.—., vikev sl. 4.80. aš 5.20, hrách sl. 6.80 až 8.—,
čočka zi 8.40 až 900, jahly zi 9.— až —.-, krup sl,
8.— ná 21.—, brambor zl 1.50 až 160, sena si. 0.09
100 kg. slámy dlouhé sl. 0.00, slámy krátké sl. 0.00
1 bg. mése sl. 0.90 až 1.—

V Nymbaroa dns 20. břoane. Hektol. pěen'0así.
565 sž 6.40. žita tl. 5.40 až 6-—, ječmene al. 485. ná
7.80, ječmene zl. 4.56 aš sl. 8.10. 1 bekt, ovsa zl. 490
ež i. 620,1 hekt bremborů zl. 0.— až al.0-—. 1 bekt.
do'ky al. 0.—.

V Novém Bydžov č,dne 18.března.Pšenice zl. hk.
zl. 9.66 - ua sl. 5.80. — Jočrsen 4-30. — vm sl,
3-40 — Brambory hl. sl. 1-80. Bena mo, 460.

Z Kutné Jjlory, dae 13. března 1 hektolitr
ptenice si. 00.— až 00. — Řite a). 0'.-- sš 00.00 ječe
mene zl. 41 až 00.—, ovsa sl. 2,71 sž 00. —, brambor
si. 1.50, 1 kg. másla sl. 1.01, 109 kg. sena 2'. 2.60
elimy zi. 1.86.

——

Umění oírkovní.

JOSEF J, HŮBSCH,

Praha-Žižkov, Jeronymova ul. č. 750.

Výzdoba ohrámů malbou.
Malba dekorativní. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních síní, visitačních sálů, oratorií.
(Malba temperová, vosková, caseinová, klíhová,
olejová, fresko) Malba gobelínová. — Obrazy ol
tářní. — Obrazy nástěnné a nástropní. —. Obrazy
ovětců, světic, patronů slovanských. — Obrazy
kříšových cest. — Obrasy praporaí. — Restauro

vání obrazů a uměleckých děl. —
Opravy oltářů, kasatelen, varhan, spovědnic,křti
telnic. — Zlacení a polychromování. — Slohová

úprava a uspořádání interieurů.
Podmínky mírné. Ro , barevné a
skizsy. Odporučení od církevníchantorit. Car
móm a farnostem nemajetným poskytují se výhody

splátkové při cenách nešvýšených.

v Humpolci.
Oporučujepro jarnía letní sainonu

tátu) oblelov svrchníkové,have
lokové, kostelní a baóičské za cenu

tovární.

Vsorky:ma pošádání sdarma a franko.

Vyzvání zákonných dědiců
y Václava Jelínka,

C. kr. okresní soud v Ottakringu oznamuje,
že dně 29. ledna 1896. zemřel soukromník Václav
Jellinek ve Vídni, XVI. okr., Neumayergasse 24.
bez zanecbání poslední vůle. Poněvadí tomuto
sondu je neznámo, zdali a kterým osobám zjeho

Ostalosti připadá právo dědictví, vyzývají se
všichni, kdo chtějí z jakébokoli právního důvodu
činiti na to nárok, aby své dědičné právo během
jednoho roku ode doe dole uvedeného ohlásili u
tonoto soudu a s vykázáním svéhodédičného
práva podali své dědičné vyjádření, jinak pozů
stalosť, kterou zatím jako kurátor spravuje P.dr.
J. Steiner, dvorní a soudní advobát ve Vídni,
XVI. Hofferplats 7. bude projednána s těmi, kteří
se k dědictví přiblásí a právními nároky se vy
kážou, s jim odevzdána, nepožadovaná pak čásť

pozůstalosti, nebo nepřihlásíli se nikdo, celá po
zůstalosť připadne státu.

V Ottakringu, 6. března 1896.
G.kr. m. del. soud v Ottakringu.

= HOSTEC
(G 1ocht)

rheumatismus vyléčí se zcela jistě po aputřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičným a které odpomahá na vždy v době sce
la krátké od hostce, pakostoice,dny, loupánív tě
le, takže po opotřebení jeho osoby, které po leta
na lůžko upoutány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek račím“. Zasílá jej v lábrích i s návodem

Suchá v Mm Boleslavi číslo 9. Sta
tisíce dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.

Vaše Blahorodí|
Nemohu opomenouti, bych Vám nervsdel dík sa ra

slané mi mazání s návodem, neboť nemyslel jsem více,
že budo zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze
a kříži po 1 a půl roku nemoha se po mnohokráta posta
vit, tek že jsem nucen byl p? temi se ploziti Uposle:hi
jsem Voší rady a diky Bohu jediná zásilka Vašeho ma
sání mne úploě vybojíla, pročež Vám vzdávám srdečný
dík a Běh Vom žehnej mnoh.kráte!

Ve Svítkové a Pardubic, 2 května 18903
Fr. Buchta, rolník.

Ctěná paní!

Vaše mazáníProti „Hogtci-G'chta“ se v naší rodině

jiš něbolkráte ve'mi dobřeosvědělo, zadežpřijměte našenejerdečadyší díky. V hluboké úct
: Ant. Petužil, rolník.

„V Peruci, dne. 80 orpaa 1803. ——

V MkoliktisloE ©
starých tašek

je na prodej.
Bližší sdělí administrace t. |.

Malířský umělecký atelier |

Jarolíma Stanlejského:
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i alavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

Wj-maleb kostelních, 3a
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vů Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychio
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor.Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd.

AKXAAXXIOOCAOOCOCACX

Umělecký

zavod
malbu

na skle

L SUD,
Brno.

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními
cenami vyznam.

Vzorníky k na
blednutí franko.

Příležitostné dárky!— VE©ER
Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné

duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše
cko obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

jemně řezaných křížů
k postavení a zavěšení v různých slozích,

původ. vzerů
pro kostely.

fary. skoly 8
dome Onosti.

od nejjednoduš jší
šiho do nejbc

MĚhatšího prove
deni

Sochy ze dřeva Fotografie

ňbohatěpolychromo- výkresy křížů

Di vané, sochy z tvrdé začlo
mramorové hmoty,
jež lze bez uškození k uablédnutí.
vodouumýti, jemně ——

„JŠEĚ řezaná klekátka a L' [k
jivé do oboru toho JE. Cenníky

ž spadajícípráceřez- zdarma abe frankobářské.
——

M9 Ceny oslmi mírné
při větší sakásce úsíd

zvláštní ceny.

Ě Stálý výběr hotových křížů. Š

Raimund Jul. Kozel,
a „ochař ařezbář v Hradel Králové, č.d 70.

Obsluka solidní. : í
a rychlá.



prací kostelních,
zařízovéní a obnovování oltářů, kazatelen a L. d

VELKÝ SKLAD

nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms
dooborutoho 0 výrobků.

Nejvěsší výběr rámců všechdruhů na obřazy, fotografie © t.d.

Práce rezmls úlilední v cenách MÁTKÝCL

a všude

slivovici a borovičkaJenodrmyML.IToesřňal
v Uherském Brodě na Moravě. —*

RUDOLFA VRBY

ODÍSTSODIALNĚ-nt1. Dělnictvo v boji za svá práva. 1 žl. 90kr.3 Povaba moderníbo kapitála. 1 zl. *
3. Hříehy společnosti. 30 kr.

4. Socialně-den:okratická společnost. 1 sl -20kr.
5. Bojproti klerikaliama. 40 kr.

6. Lomědělská. 1 al. 20 kr.

Doporučujeme čtenářům, aby spisy tyto ob
jedoalisí přímoo spisovateleFtud. Vrby,
v Průbonicích u Prahy. Pušta loco.

Vypsání

KONÁUROU.
E>olitické družstvo tiskové ochranou

sv. Jana Nep. v Hradci Králové zadá cestou
veřejného offertního řízení

stavbu

diecas, spolk. domu „Adalboriina“
v Hradel Králové.

Práce: nádennická,sednická, kamenická,
kovářská, tesařská, pokrývačská, sochařská

a štukaterskáv dbraném obnosu 85.008 zl.
44 kr. zadají se jedno mu podnikateli. Ostatnípráce: klempířská (3053 zl. 99 kr.), trahlář
ská (7078zi, 80kr.) zámečnická(4038s].10kr.),
sklenářská (1771 zlatý 43 kr.) natěračská
(1962 sl. 64 kr.) a dlašdičská(490 zl. 30 kr.)
zadají se také buď v celku jednomu offeren

tovinebomóžnopodatiofertyna P
práce zvlášť.

Plány,rospočty,výměrya podmínkyj
obecné tak asvláštní jeon vyložen

19. březnemt. r. ny od 10hdopol. a od 4 do 7 od
spolkovýchv Hradci ové, velké náměstí
č. 34. L posch. k volnému nahlédnatí.

Offerty buďtež náležitě zapečetěné a dle
ustanovení podmínek řádně sepsané s vadiem
vpodmínkách stanoveným avšak mimo obálku
ponechaným podány nejdéle do 81. břesna
1896 do 1ž hodin v poledne předsednictvu
družstva.

Politické družštvo tiskové pod
ochranou Sv. Jana Nep.

V Hradci Králové, 17. března1806.

Dr. ALFrýdek, © Dr. S. Šulo,
bisk. generální uvý professor theologie,

předseda. jednatel.

He
in do 12.

Jedne v místnostech

(vedle hustince „U modré hvězdy“)

odporučuje se otěnpému P. T. obecenstvu
kuprováděníprací natěračských
ve stavbách, natírání nábytku, lakování
podlah a vůbec veškerých prací v obor

ten spadajících.

Domovnictví,
továrny nebo podobné místo přijal by řádný,
mladý -řemesiník. Přihlášky přijímá admi

nistráčě t. 1.

0416 há Í
P. T. duchovenstvu doporučujese

závod ziatnický a stříbraloký

Václava Šolce 9
přisežného soudního znaloe a odhadoe

v Hradci Králové

pedkotershotovováníveškerýchkostelnich nádab zvláštěslacenév ohní, sa které 20 let ručí. 36) hojně

sásobenýsklad Páv rá Hatýcha stříbrných, dále hodinekL ti, které sa velmí
ceny se s prodávejí.

k M Vysocecténé duchovenstvo a pp. učitelé
rší skvosty též na měsíčnísplátky za mírajchpodmínek.-0

—ůTré
ť

"EZvláštnost!8
Po 11 roků ležel V méla sklepě přehlednotý.erigiaalnísudpravého

jamajského rumu
Prodám 1 litr tohato výtečoéhorumu za

2al 60kr., 1 láhev1zl. 60 kr.,, láhve1 sl.
Mojvětší výběr kávy.

Alois Dvořáček v Hradci Král

ANTONÍN SOORARDA,
sochař a řezbář wové Paco

(v Krka -oších)

Neb, s se kuzhotovcvánío božíchplasticky vedené, křížové ce
, sechovětců ve dřevěI kamení.

Starší práce umělé ceny mající bedlivě
opravuje, poslaouje a polyohromuje.

Maje pak výrobky vlastní, ze své dilny
pocházející poskytuje mimo bedlívou po

sluhu i oeny 00 nejmirnější

Do České Skalice a okolí!3
Umělé zuby

celé chruppy neb jednotlivé, buď a pstrovoudeskou neb bez ní, podle nejnovějšího ame
rického způsobu vyrábím s koním veškeré
práce v obor ten spadající přesně a solidně —
ruče za nejlepší obaloužení, při nejlevnějších

cenách. -—Poroučeje 86 sdo „Sslené přízně ct.
znamenám se v hluboké etě oddaný

I0000BOIOGGOGGBGK

Oápončnjemeca marnoj
P. T. voledůstejnému duchovenstvu,sl. patronátní:
a obecnímúřadám,roškerýmo a dobes dobro
diacům bojedzásobený

[ výrobnízávod)«
(nejstarší vtemto oboru vÓvabdehsal. r. 1840.)

všech kostelních persmentů, praporů, kostelního
prádla jakož i vebkerého bohoslušebného kovového
náčiní atd, věe přesně dle církevních předpisů,
z látek vkusných a trvaulívých, v osmsch pokud
možno nejlevnějších a ovůdomíté provedeno firmy:

IgnácV,Neškudlaasyn
w Jablonném nad ©Orlico

v Čechách.
J úkozom colidnosti a oprárného vyřizován

velect. zakázek jsou přečetné vřelá uspání a odpo
ručení z veškerých Cech, Moravy a Sležeka a vy
snamenání be zemekéjub. vstavěv Prose sdotnýc
výstavách krajinských.

Cenníky vzerk | rozpočty zašlou sena požádání"rance 7

Brusinky
v nejjemnější rafnádě zavařené

Skilový soudeček
WE>franko za zL275 UT.Fáborský

w Týništi m. Orl. |- |

tráta vlasů.
-a tvoření lupů

4 pod záruknu jedinéJeně

PBINOGENEK
J 'Beyšovce v Jičíně

Cens láhve s ochrannouznámou 1 si.ok shlabvlabko na dobírku, neb pošt. po

takoBulady T Úoňžských

Vvima
uherská, rakouská i mělnická

jakož i

medicinální vína
má na skladě a prodávávše v Bejlovnějších,cenáchJosef Eátel=,
dodavatel vín táž do vojenské nemocnice

vHradci00000000000

Fn nd |
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i +
nejjemnější druhy kadidla, dopo- <
ručuje veledůstojným farním a ©
slavným patronátním úřádům,

rovněž i

P T. pánám obchodníkůmv jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef. Pilnáček
wHradci Králové..

Závod voskářský „u Albersů« založen r, 1Kog.
900000000000000000000000o

ž
£

:
o
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Nespokojenost v táboře mladočeském,
-Již to vře, víří a nevraší pasobe všudo.

Nejen v novinách, ale také v klubu. Sotvaže
mladočeští vůdcové zabočili na cestu politiky
o portunistické, sypou se na ně výtky a po

uvy nejhorší, ba ze samého klubu poslanec
kého hodlá vystoupiti několik radikálních
přemrštěnců v čele 6 drem. Vašatým, o němě

posl Eim říkával, še je nejdůslednějším —hem ze starého vydání.
Co mladí politikové a politikáři dříve

nadrobili Staročechům, to jim nyní jejich do
rost splácí i s úroky. Abychom své čtenáře
seznámili také jednou s laskavostmi, které si
mladočeské pansévo mezi sebou vyměňuje, uvá
dime v následujícím projev mladočeského listu
„České Stráže“: „Je snad v paměti ještě ten
kraval, ktorý pozvedli Mladočeši v národě,
když asi před 10 lety Eduard Grégr vytru
boval onen málo snad sebevědomý, ale dojista
upřímný výrok Riegrův o drobtech národních
prospěchů, jež staročešt! poslanci sbírati musí

stolem vládní většiny. „Drobečkář“ byl

Pie z ušlechtilých mladočeských názvů, kteréždému staročeskéma poslanci házeny byly
pa hlavu. Jak se časy změnily! Když zvítězili
Mladočeši v „památných volbách červencových“,
tu myslil národ, teď že nastane ta pravá ma
ďaraká politika, ti že to všecko rozsekají.
Není takó divu. Když takový vymostrovaný
mladočeský kandidát přišel před své voliče,
jela mu vyřidilka jako flašinet. Kroutil očima,
třískal do stola a hned zas do prsou a tahal
český národ tolikrát před Lipany a Bílou
Horou, až byli posluchači celi bez sebe. Naivní
voličové otevírali ústa, ale Vídeňse jen smála
a směje se doposud. A skutečně ku podivu,
jak ti moderní Táborité, ti zufiví lvové v té
fešácké Vídni zkrotli. Před voliči a 8 dovo
lením vlády i v parlamentě provádějí sice ještě
parádní oposici, ale jinak tančí jako Vaškové
v „Prodané nevěstě“ podle eimoveké vládní
píšťaly a papají z raky. Jen livrej jim ještě

schází, časem snad si j vyžebrají také.
Naa ta jejich politika vypadá podle toho.

Ty staročeské drobty aspoň néco znamenaly:
odstranění ústavácké majority mna českém

FEÉUILLETON. ©
Manželské kázaníčko.

Zachytil Frk.

Tbemas: Pan Bystrý půjčil příteli stovku.

»Posloucbej muži, ty musíš býti náremný
boháč. Ráda bych věděla, kdo by tobě půjčil
stovku? Ale tak to je; žena aby se dřela jako
otrokyně. Můj ty Božel Co jsem já mohla za
atovku poříditl A to jako by peníze na cestě
sbíral! Prosím tě, kdy konečně přestaneš bláznitl
Kolik let ho již prosím, aby mi koupilna takové
šaty, jeko má tamhle ta pávice, ta Cbytrá. Ale
to ne, to je vždycky: »Setři, šetři, lacinější udě
lejí také tu službu.«= A teď vyhodí stovku. Jaké
za ni mohly býti šety. Ale kdež, on! Na to ne
kouká, že lidé říkají, že si chodím jako ta nej
borší nájemnice. To jím.nehne. Pro své on nemá
kouska citu. Jen když ho chválejí. Ale přála bych
si, aby tě konečně poznali. To ono se uděluje

by potřebovaly kloboučky, ale kdeto mám bráti?
Za nějskou desítku by se jim to pořídilo všecko.
Chuděrky, — teď aby chodily zase jen tak. No
ovšem, jsou to tvoje dcery a o svojí krev ty 00
hrozoě málo staráš, viď! ,

Dneska přinesli účet z vody. Ale jak možno
platit, když se oknem vybazují stovky. A na to

ene teké, že u ložnice je rozbité okno.
"Chtěla jsem je poslati ku sklenáři, ale jak teď,

českých obchodních komor, Pražákovo naří
zení, českou universitu. Ale kde jsva ty úspěchy
mladočeské? Nejprvé se deklamovalo: „Ne
chceme nio od Vídně,nepřijmeme žádných
milostí, budeme jísti trpkýchléb oposice! „Ale
brzy jezdily jedna mladočeskádeputace do
Vídně za druhou a zásadní oponenti mohli si

cíděním ministerských klik pros ubrousit Acož teprve, když přišel pan hr.Badeni! Žádná
rafinovaná koketa ueumi házeti lákavější po
hledy, než jakými upozorňovala na falešné
vnady své „nepodajná“ oposice mladočeská.
A pan hrabě Badeni mohl ji jen štípnout do
tváře a pošimrat pod bradičkou a už byla
jeho, docela jeho, ovšem prozatím jen potají,
aby cínost aspoň na venek byla zachována.'

Ale následek poměra nedá se, jak pa
trno, déle již tajiti a proto jest hlavní úlohou
péně Eimova kuplířského umění, připravovat

pomalu veřejnost na to, co se stalo, aby pooršení nebylo tak veliké. Proto se musí každá
realka, každá pošta a trafika, každé příznivější
soudcovské rozhodnuti — na něž ostatné vláda
nemá vliva — nadýmati v politický úspěch
dalekosáblého významu. Proto musí se pou
štěti do vzduchu fantastické bájky o jazy
kových a politických koncesích od vlády prý
chystaných, jimž se ona ale jen směje a jimž
původcové jich sami ani za mák nevěří, proto
se chytá mladočeská politika každého nhla
venějšího vládního projevu, obsahujícího jen
zdvořilou bezvýsoamnou frási, a namlouvá ná
roda o svém vlivu, o příznivém větru a kdo
ví oo všechno. Byl-Ji kdysi staročeský opor
taniem nosprávný, byl aspoň zásadný a ze sta
noviska Staročechů odůvodněný, avšak dnešní
oportunism Mladočechů, kteří, jak nyní vidno,
Staročechy jen proto svrhli, aby sami dělali
tutéž politiku, jenže špatnější a hloupější, jest
ubohý a směšný, poněvadž bezzásadný a po
krytecký. Soustava staročeská byla aspoň po
ctivou mzdoa oddaného alahy, drobečkymla:
dočeské jsvu však nedůstojnou odměnou poli
tického agenta pleticháře.“ — —

Mladočeské poslance, z nichž mnozí chtěli
upřímně pracovat ve prospěch národa, ostré
tyto posudky zujisté bolí. Dnes, kdy poznali
veliké ty obtíže, s kterými jest české delegaci

ve Vídni zápasiti, soudí zajisté zcela jinak o
politicích staročeských než li před 6 lety. Po
příti však nemohou, že staročeské poslaace cu
chali a podezřívali neméně, než-li jimto nyni

činí nejmladší polihoká generace, ktářá o soběmyslí, že dovede udělat všechmo lépe.
——==

Kůr kostelni.
Dle P. Kr. podává Boh. Hakl.

Ne posledním místem v chrámu Páně jest
kůr, jest místo, odkud zpěv ke cti a chvále boží
zaznívati má, kde i nástroje budební, hlavně var
bany se ozývají a kde knězi, aspoň při zpívané
mši svaté so odpovídá, nebo kůr zastupuje lid;
a poněvadž svatá oběť pro lid se koná a kněz ji
ve jménu lidu a za lid přínáší: jest kůr, lid za
stupující, doplněním služeb božích.

Kůr, řeckého chorós, slove sbor; kůr jest
tedy sbor zpěváků, at odpovídajících, ať zpíva
jicích; tak byl kůr čili chorós při dramatech řec

r bh by) též podstatnou či doplňující částí trulobry, představující obecenstvu.
(Chór u Řeků značíl původně počet osob

taneujících při veřejných slavnostech národních
a o avátcich, ku poctě bohů alavených, což byla
podstatná čásť obřadů. Měl tadiž takový tanec
u Řeků vyšší význam, jak umělecký, tak nábožen

ský'a líšil se ovšem od našeho; zároveň zpívány
písně, činily uvláštní dást řecké lyriky, zvané
cborikon.

Cborós vstupoval v řadách do orkestry, místa
podjevištěm,-asjako „anás (orkontr).| Náčelník
chóru slul koryfaios; kdy se rozstoupil ve dva
sbory, z nichž každý mél svého koryfea, zpívala
Jedna část strofa, drahá protistrofu (antistrofu);

a veškeren sbor zpíval dozpěv(epodoe). Takv tragoediích. Později ohoros přestal, již za Ari
stofana. Nyní slove chór (obor) epolčení zpěváků
aneb hudců k tomu účelu, aby společně předuesli
anebo provedli zpěvnou ageb hodební skladbu.
Při varbanách slove chór všeckypláťaly, jež k jed
nomu klavesu sluší; v kostele pak slova pyl
chór č. kůr obyčejně místo, kde 8e varbany nalé
šají a kdo pěvci a budci hudební neb pěvecké
skladby provozují).=

m

Ale kdybych umřela, bude ti to také jedno. Kdež
psk máš pro ženu svědomí! Co se všecko mohlo

Já to vím! A teď člověk čte o samých ohních!
Nebudu mocioka zamhouřit samým strachem, ale
co je tobě po tom, jen když lidé řeknou, to je
hodný člověk — ten Bystrý, Při tom může žena
a děti za živa shořeti a ono se tak stane, protože
nezaplatíš pojištění. A k tomu teď, když už po
jišťovně vrazil tolik peněz, Ale jak to můžeš udělat,

když dáváš stovky jako prázdný papír.
Myslela jsem, letos se podíváš někam na letní

byt. Děvčata dorůstají a Maryča by se mohla už
hnedle vdávat. Ale jak může člověk pro ni najíti
známost, když jsou ubožátka zavřena doma jako
popelky. A zůstanou zavřena stále a já s nimi.
A já už je vidím, jsk zůstanou na ocet a jak
s nich budou staré panny. Ale což je tobě po
tom, jest-li budou pošklebkem všech, ty jsi udělal
svou vůli a oa víc nemyslí,

To bych ráda věděla, kam zaběhl ubobý
opuntík«. Když jsi v krámě rozbazoval stovky,
vyběhl na ulici někam za roh. A víš přece, jak
se děsím, když se toulá po ulici. Každou chvíli
může přijít nějaký vzteklý pes a pokousati bo.
A děti si s oím hrajou! Jest-li pokousápak děti,
co já si nešťastná počnu! ,

Slyšels, jak se okenice viklá? Já vím, žes
slyšel a vím, že dobře znáš, co schází. Chtěla
jsem zítra zavolat zámečníka, aby to spravil, ole
kde pak mohu nyaí. Krám teď zůstane dokořán.
Ale ten ať odnesou, jen když jsi ukázal pána.

Fil jaký to zápach! To zas kamna kouří.
A já nemohu kouř ani cítit. Všecko se ve mně
obrací. Ale žena, ta ať se zalkne, viď. ...

»Eb tak sí dej kamna vyčistit[s
Inu tobě se to řekne, dej si vyčistit. Ale

kdo zaplatí zedníka, to se neptáš. — Hele! Co
to? — Myš, myš tu hryže! já ji slyším. Rozhryže
šaty a kdyby ne, může vlézti do postele a ....

»Tak nalič pasťl=
Nalič past! To se řekne: nalič past! Ale

zač ji kocpit, to se neřekne. Teď néco bouchlof
Nedivila bych se, kdyby to byli zloději, možná
ovšem, že to něco shodila kočka, ale zloději jistě
jednou v noci přijdou. U zsdních dveří je tak
mizerný zámek, že sotva drží. Ale jak pořídit
nový, když se denně rozhazují stovky, Otoušek
naříká už od rána se zuby. Ale pošleme ho k lé
kaři, kdyá není penéz. A na dluh za celý svět
nel A už mucelá tvář otekle. Ješté dostane zápal
mozku nebo oslepne a kdo se ujme pak mrzíčku,
až jE umřu, když tatík rozmrhává jmění bez roz
umu

P. spis. Ostatek zaniká v pláči. A není
divu! Dle slov drahé paní Bystré pro tu stovku
nemohla si ona poříditi kloudných šatů, dcery
klobouků, paní rozbitým oknem musela onemocnět
a umřít, pojištění nemohlo být obnoveno, a všichni
ze živa musili uhořet, Maryča musila zůstat na
ocet, vzteklý s»puntiíke mobl všecky pokousat,
krám mohli lídé odnést, kouř mohl paní zalknout,
myší šaty rozkousat, zloději dům vykrást, Otoušek
stát se mrzákem a — to všecko pro tu
stovku příteli půjčenou!



" PakDo stajišlo tek anazývá až %odadmiU kápatuno
fci a ; te DYDÍO

Proti hlavníma CH ole nad hlarními dvořni,
ale také (ve velikých chrámich) vedle hlavního
oltáře někdy ( nad hlavním oltářem.

Kralove též ona část chráma, kde se na
lézá blarní oltář; leží obyčejné k východu a

povstal nepochybně « tribaoy staré basiliky. Takývá kůr až dosud v kathodrálních chrámích, kdo
jsou kanovníci; anebo v klášteřích, kde v pravo
v levo od oltáře umístěni jsou bratří; tu společné
(v ehoru) olrkovní hodinky buď zpívají amebo se
módlí, tu i kněsi celebrantoví při zpívané (kan
taté) odpovídají, ano ta i společné „Gloria“ i
„Oredo“ zpívají, t. j. pokračují v témž tónu, ve
kterém oelebrant Gloria i Credo byl intonoral.
Tak v Prase v Emauzícha jinde. Kudoprvrásení,
řízení a sesllení zpěvu jsou varhany (ze řeckého

non, nástroj) nástrojem dojista nejpříměře
nějáím, nejzpůsooilejším.

Hledíce ku místa, just kůr částí domu bo
žíbo « má proto čistě, a co pořádku 80 týče,
vzorně chován býti, nebo pěroi chrámoví konají
úřed svatý; zastupajít anděly,kteří Boba, „Svatý,

» Svatý“ zpívajíce, noustále vslarají a mají
tadiž všichoí, kdož na kůra spola působiti chtějí,
mejeu v chrámu Páné, při službách božích, ale
] dua a všude vzorně so Chovati a zbožoě živi
býti. Majít, řekneme, modlíce se zpírati a spíva
Jíce 8e modlili. Pročež mají na kůře vždy na
jednom a témž místě se držeti, ne sem tam po
cháreti; všeliké zábavy, zbytečnéhohovoru, žertů,
šŠprýmů, se zdržeti, jak již av. uněm Tridentský

[I. docret. de observandis etc. uařizuje, fka:

Eiakopové netrptež, aby svatá oběť konána byla,Šočby říve, kdož přítomní jsou,. slušným chováním
a držením těla osvědčili, že i duchem a zbožným
grdce pobnutím, nejen tělem, přítomní jsou. Pro
čež vzdálena budiž od chrámů hudba taková, jíž
by se buď varhanami, anebo zpěvem něco rozpu
stilého aaeb nečistého přiměšovalo; jakož i vše
liké avětské úkony, zbytečné a světské rozhovory,
přecházky, šramot, ktik a £. p., aby ae vidělo,

že dům boží v pravdě dům modlitby jest a taknazván býti zaslahuje.“ Isai. 16, 7. Mat. 31, 13.
Všeliké přestoupení tohoto přikázání, stane-li

se na kůte, jest rovněž tak hříchem, jakoby dole
v lodi chrámové se bylo stalo; neboť dům boší
jest dům wmodlitby,a žádným místem zábavným.
Dům můj, dům modlitby jest, ale vy jste jej oči
nili pelešl lotrovskou — řekl Spasitel. Avšak bo
bužel, te by Pán Kristus, kdyby mezi námi zde
na světě přebýval, musil zbusta splésti bič a zpě
váky i hudebníky, placené i neplacené a kůra se
hnati. Kněz-li zpívá: Vzhůra sedce (snrsum corda)
a zpěváci odpovídají: Máme ku Pánu (habemus
ad Domianm): tedy má to slovo býti pravdivé.
Zpěvácí zajisté by lhali, kdyby, slova ta zplva
jíce, duchem a myslí, zrakem i sluchem, a suad
1 ústy jinde byli, než u Boha, nebof proto přiáli,
aby se ma poklomili « pomianoa úotu vzdalii
svým uměním k tomu přispěli.

Pročež třeba, aby ředitel kůru nejen sám
všecky dobrým příkladem předcházel, ale aby se
vší rázností, opravdovostí aurčitostí toho dbal, by
svatý klid a kázeň mezi členy na kůra panovaly
a nikým a ničím rušeny nebyly, byť i někteří,
jiš kůr ne za dům boží, nébrž spíše za koncertní
anebo zábavnou síň považují, potom kostelu se

býbali a do něho nechodili, Slavný Vitt ve své
„Musica sacra“ 1883. str. 125 dí: „Jest ještě
dost statečných a nábožných ředitelů kůru, kteří
za žádnou cenu nepořádku a neplechy na kůra
netrpí. Kéž by každý ředitel povážilše Í tu platí:
„Lepší mrzutost první, než poslední.“ Soáze jest
a lépe, lehkomyslné a nenábožné členy kůru vy
mititi, nebo již předem ani jich nepřipustiti, než
jich ustavičně napomlnati a k tomu dobácěti, aby
v domě božím slušně se chovali. Povážíme-li, čeho
církev na pěveckémi budebuím sboru žádá, nejen
aby pěkně hral a zpíval, ale abys nadšením, a
svatém zápalu posvátná alova přednášel; přeje-li
si tedy, aby pěvci byli zbožní vo svatém úřadé
svém, zbožným citem takořka se rozplývající, kteří
by čistou a důstojnou ohválu boží nejen na jasyku,
ale i v srdci měli: nemožno se ubrániti citu tru
chlivému, vidíme-li, kterak mnozí z hodebuíků a
pěvců chorálních tento svatý úkol svůj téměřpře
vracejí a myslí takořka k tomu se nesou, aby
svatyni boží zneuctívali a jí se rouhali. Prorok-li
volá: Zlořečený, kdo délá dílo Hospodinovo lstivě
(Jerem. 48, 10): což řekne se o těch, kteří je
nejen nedbale, ale i na samý porok boží konají?
Tu třeba, aby ředitel kůra přísně si počínal a
všeliké takové osobnosti beze vácho ohledu od
kůru vzdálil. Zásadu: »na mém kůra nesmí nikdo
ni jediného slovíčka bez potřebypro«luviti.“ musí
svatě a se věl přísností držeti. Kůr náleží ku
ehrámu Páně, ale vy jste « něbo učinili hovoraa,
aneb „dokonce, — dle slov samého Spasitele —
peleš lotrovskou. :

Jest čestným úkolem tisku, aby proti veřejné

Pyreěenosti i veřejné vystoupil. Bohužel, že mnobýúr u nás (rozaměj v Bavořích, kletéž u nás)
stal se veřejným poboršením. Jest tudy na čase,

“ -m

| A Jejich
Takolovutaý Witt! a u nás? toď s
od doby, co 60 hedební skladby, zvané
(mše, po venkové nedávají. Uo ta bývalo od sta
rých pánů učitelů forte, laákování, dňopání, vy

pravovaní, frkání. . . jakoby v kostele svě,nébrž někde v hospodá, beze věl uctirosti, se
možnou volností sl tu počínáno, jako ma trhul a
to v domě božím to iněélabýti pobožnost? dopl
nécí služeb boších? jaká byla azipřednáškatěch
spěvů a skladeb? mély povanášeti srdoe a myšl
k Bohu. Pěvci a budci umálizastupovati zbožný,
modlící se lid! byli mu na pohoršení! V obleda
tom mají se věcí, jak doufáme, nyní lépe; a jest
věra dobře, že Církev svatá trumpetky a babny
a jiné, jesenovitě foukací a tlakací nástroje zaká
sala! Toť po způsobu pobanův, kteří pří břmoto
trab a kotlů kolem obétí svých skákávali! Který
byl rozdíl? hovořilo,sprýmovalo, laškovalo se dost,
jean že 69 neskákalo, aó i kudbo bývala taková,
tak še si sonsty, ouvertury od (Gloria, Credo a
jiných částí máe duchem a složením pic noode
vzdaly. Sám jeem to váe vídal a slýchal, bývaje
též zpěváčkem chorálním. Zdaš není tisíckráte
lépe, když lid zpívá píseň ke mši svaté s dopro
vázením varhan? Sem spadá %ladění; není do
jista zbytečno, i tobo připomenonti, že laditi hla
sítě nástroje, jmenovité sa doby kázaní, docela

nemá.
Nesnadoo ovéem bývá, káteň a pravo po

božuost na kůra udršeti, jéstliže osoby obojího
pohlaví tu spola působí a 8e stýkají; jest tedy
mínění naše, aby ředitel kůru, pokud mu možno,
jen osobami mužského rodu 90 omezoval a i ku
vyšším hlasům (canto) jen chlapce brával, jak i
poslední Kolínská (nad Rýsem) prorincialní syaoda
z r. 1860toho si žádáa přeje. Jest to i proto,
že kostelní zpěv částí církevní litargie jest, ve
kteréž osoby ženského rodu přímo účastaiti 90
nemají. Jest i na př. přísné a pod hříchem zaká
záno, by áezské osoby knési u oltáře poslabovaly.
Jakoá pak jim dovoleno jest, aby v případé, že
by mužské osoby tu nebylo, knězi z daleka od
povídaly: rovněs tak může trpěno býti, aby
v případě nedostatku mužských 6il na kůfe spolu
působily. Prato prohlásili také praefekt kongre
Gace svatých obradů, nedávno zemřelý kardinal
Bartolini: „Jestliže které výhody pro důstojnost
a 'kresu církevního zpěvu, anebo jiné rozumné
důvody tohu vyžadují, aby ženské blasy spoluúčin
kovaly: nestojí tomu nio v cestě (praví), dokud

kr toho přímonesakáže.“Musicasacra 1846str. 138.

Jinověrci smějí sice, jak církev nyní jest
shovívavá, veškerým alnžbám božím katolickým
i slavným, trpně přitomai býti, jen se jich nemají
činné účastniti; a to by bylo, kdyby na kůru,
jmenovité ve spěva, pomáhali. Kolínský provinci
alní sném církovyí představeným chrámu důrazné
na srdce klade, by s obzvláštní péčí toho dbali,
by do sboru pěvců chrámových ,(choralistů) jea
tací přijímáni byli, kteříž to, co ústy apívají, í
srdoem věřili a životem osvědčovali. (Acts Cono.

Colou. 126.) Když zpěvák nekatolík zpívá
slova: Véřímv jedna avatou, katolickou a apo
štolskou církev (et uasm sanctam, catholicam ct
apostolicam eoclesiam): tedy Pánu Bobu do očí
lže, jakoby se mu posmíval. A nejdůst. biskup
M. Gaaid z Rostru (Rochestr, 13. července 1887)
kázal: „Zpívá nevěfící člověk na kůře a zpívá
„Credo“ — věřím; a jiný péje:“ věřím v jednu
svatou církev obecnou“ a církev nenávidí, zdaž
to není ronbati se Bohu? Prošež mají pěvci cho
ralaí jen katolíci býti.“

Tyto poměry mobou ovšem hlavně v Němcích,
v. americkém soustátí a jinde nastati, kde hojme
jest jinovérců, kde katolíci mezi nimi žijía e nimi
shasta se stykají; u nás, kde evandělíci jsou
u veliké menginé a tvoří jen nepatrnou část oby
vatelstva veškerého, věc tak snadno 00 nenaskytá.

(Berlínská „Germanma“ přinesla rvku 18849
č. 137. článek, nadepsaný: „Žar Kirchenfrage Ín
Oesterreich“, v němž vila: „Áno, katolíci
v Rakoaska už tolik nad povioňostí svou 80 zapo
mívají, že i židé do katolických chrámů s0 vtírají

„a kůry naplňají. — Vůdcové kutoliků a strážci
svatyné se zapomínají nad povinností svoa. Věe
se úává váano;isama katolická bohoslužbastává
se předmětem dpinavé zibkuchtiosti židovské“ —
A týš list ©. 143. téhož roku přinesl zprávao du
ohovaím komcerté v chráma katolickém 0 zeleném
čtvrtku. Na programu byla jména i židovských
skladatelů a zpěvaček. ousluchači, kteří jsouce
k oltáři obrácení, 8 kukátkem v hreti na
kůr hleděli a zcéla volnéa nenuceně hovořícese
bavili, bylí na devét desetia židé! -A na kůru
jedaoho ohrámu, který i jménem uvede. byl, byly

prý mezi 8 zpěvačkami4 žídovky!Tatprý orbanetřeba so diviti, jestliže kostelní kůry vídeňské,
„jak z oznamování v novináchviděti, v necírkovním

smýšlenínapředrádaPoněvadt kůr kostelní ku obrámu Páně náleží
a pěvci chrámoví, jak táž synoda kolínská určité
se vyjadřaje, doplňující částí svatých, bohoslu

abyi proti tomu hlasy se ozvaly a své „veto“

(evon zápověď) pološili a já vyzývám všecky členyjanské jednoty, aby proti tém ředitelůmkůra |

Zebných úkonů jsou: jest farář anebo ten který
představený chrámu jakožto ředitel a sprárce
(rector ooclesine) jaksi náměstkem Pána toho domu

|

; á hlavní
o spěv chrámový; oa JostBěžčá odnověden:

est tedy prvale představenýmkůra
ma přoto, ovšem v mesiob

podkůrevšemažně vúloze jeho rovati; jmeno
vité, ©0 60 spůváků týde, jak k sískaii'a je
odméňovati, jak udržovati nou kázeň, i také,
Jak je obesnamovati s biblickým textem, “
vykládatí, jakož i výseam těch kterýchobladáv

a slošé božích.(Kdobyo věci lépe pomčitise chtěl,čtíž
článekprof. Dra. A. Waltra vdíle Musiceznors
1881str. 111ete. Jeouťto článkylitargicko-sako
tické o střídajících se zpěvech jednotlivých dní a
svátkův). .

Bude vlivem svým podporovati ředitele ků
aby, kdož na kůra pomáhají, chodili do zkoušek:
Ješ nesbytny jsou, má-li věcřádné provedenabýti;
má 1 právo, skladby, jež by neodpovídaly dacha
cirkve, anebo © litargií nesouhlasily, s ní nešly
ruku v race, od provozování vylončiti; a jest vůbec
ve svědomí zavázán, žádati, aby církevních před
pisů, pokud kůru se týkají, véruě a svědomitě
šetřeno bylo. Nesmí však na řediteli žádati, aby
jisté komposice prováděl, jež s technických dů
vodů se nehodí, jež příliš nesnadny jsou a jež
provozovati mu nemožno. Vůbec musí řediteli kůru,
aby lásku jebo ke službě chrámové podporoval a
jemu na závadu nebyl, pokad totiž možná jest a
se zákony církve se srovnává,v jeho dobréma

adárném největší volnosti popřáti. Musil
by duchovní sám budbé u zpěvu dobře rozuměti,
chtěl-li by ta s:ovo platné promlaci i, proto raději
pomičí a dá se poučiti, sámli nerozumí. Pročež
jak velicežádoucno,abydnchovníi hudebněrzdě
láni byli! — Mohlať byse tó věci dojista v se
mioářích větší péče věnovati; a byloby sle, kdyby
za 4 léta aspoň poněkud mladý muž hudebně se
nevzdělal, alachu budebně si nevycvičil a notám
neporozaměl; ale masili by i představení seminářů
u věci rovněž sběblí a vzdělaní býti.

Jak mnoho časn nezřídka věcem méně důle
žitým, neřku-li daremným se obětuje! a spěv jest
zábava ušlechtilá, srdoe i cit povzněšející a vzdě
lávající! Jak krásné jest, kdyš kněz, jea u oltáře,
pěkoč zpívá, když zbožnost a víra z každého svuku
prozírá, udyš oltář a kůr jsou za jedso e jdou
jako rakuv ruce! Aj, jak blahodárnětskové slóžby
boží půsvbíi na obecenstvo, na věřící! Mysli
jejich pozdvihuje, jim připomíná, že jsou v domě
božím, jejich nábožnost svyšaje a tak ku vzdělání
lidu a ku povznesení a kráse, i k dojamnosti
sluteb božích přispívá. A toť přede vším úkol
kůru, zpěva a hudby chrámové; tím úloze své
zadost činí, jí vyhovuje, ji plní © (Dokončeaí.)

Co týden dal
Stální rozpočet byl v poslanecké sněmovně

videšské projednán celkem hlsdce. Po svátcích
volkonočních sejde se sněmovna dne 14. dubos a
projeíná nejprve předlohu o platech úřednických,
ua to hned předlobu rolební. Z více stran bylo
projeveno přaní, aby se rychleji výřídile předloha
nového zákona domovského a zákona o'dani po-.
zsemkové, 1

Porady ministrů © rakousko-uborpkém vy
rovsání ve Vídni trvaly tři day a v pondělí opustili
uherští ministři opět Vídeň. O dalších podrobno
stech budou vyjednávati s rakouskými odboraíky
jejich odborní radové. Cose týče výsledku jednání,
tedy prý sice určitých úmluv nedoolleno, aršak
Jednání prý ve prospěch smírného dohodaatí zaačné
pokročilo. Ministři se tedy o hlavních zásadách
vyrovnání dosud nedohodli, avšak nejsou k shodě
neochotaí. Nedocíleno prý dosud shody o úmla
vách veterinářekých, totiž o předpisech ohledně
dovozu a zamořování dobytka, a kterými Uhři na
Škodu naši vždy největší švindi tropili. Za to
ohledně záležitostí celních, obchodních a o tarif
železničních docílena téměř shoda. Vláda rakou
ská i uherská dohodly prý se totiž o poskytování
úplně stejných výhod dopravních, čímž by snad
získali poněkud naší zemědělcia mlynáři. Obrovské
refakcie, které poskytovány jsou dosuduherským
velkomlýnům by snad aspoň částečně . Že
by to Ubřis námi smýšleli zcela vě, tomu

trpkých zkušenostech nevěříme. Dáleprý jsou
hři též ochotni svoliti k tomu, aby rakozská

jížní dráha byla konečněpřevzata do správy státní.
Tim by získaly jmenovitě země české, neboť do
prava sboží do Terstu a odtud k nám by slaci
něla. Ohledně zvýšení cis < potroleje nestalo s0siceještédohodnutí,alecloprýbadeo1zi.
75 kr. ve zlaté zvýšeno. Uhři prý zamítli všecky
požadavky rakouské vlády, která šádala, aby prů

telku v Ubrácb povkytoványbyly přizakláÍ nových závodů pouse tytéž výhody, jaké
mají průmyslníci v Rakousku.



Všelicos.
. Přiští čljko vyjde: vzhledém k veřiko

(m svátkům již ve. čtvrtek, dne-2. dubna.
jto prosíme, sby všecky zprávy do čísla toho

Jy nám zaslány dříve než
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br Ě
Jest tam uveden Šalomoun

tato firma volil. — Že jsou Sternové
nepochybujeme, neboť pocházíz české krajiny,

dříve dělat ze sebe české vlastence, jest též
pravda,nyní ale táhnomsvorněspányna radnici

Ho
hd

udržování farních archivů učinilo místodržitelství po
dorozaméní s nejd. biskupskými konaistořemi násle

sřetel míti na zřízení příhodného lokala pro archiv.
V malých farách můše kmocelář zároreň jako archiv
upotřebena, avšak muzí dle dalších pokynů zařízena
býti. — Navětších faráchjest vědy 1 svlaštní archivní
místnost zříditi. Archivnímístnost anebjako archiv upo
třebená kancelář masí býti klenutá, okna šeleznými
aneb dřevénými, plechem pobitými okenicemi opatřena
a dvéře železné do kamene zasazené, po případě i
dřevěné, ale za obou stranách železným plechem po
hbité. — Ve farách, kde jest zvláštní archivní míst
nest, můle ovšem kancelář jako obyčejná místnost
mařízena býti. V obom případech musí o řádnou ven
tilaciarchivapostarásobýtia všade tam,kdoar
chivy v přízemí se zřídí, buďtež tyto nad sklepem
sřísenya kdeto nemožno,badižpodlahamístnosti
semé řádné isolována. Vždybadiž i archivní místnost
dobře konstruovanými zevně vytápěnými kamny opa

| fena. Velikost kanosláře resp. archivu závisí od
místních poměrů a jest arčiti při odbývaných míst
níchkomisích.Kmochovázímatrikbodísenejlépe
otevřené skříně (regály), jichžrozměry řídí se ovšem
dle rozměrů archivu. Skříně ku uschování kurrent
mích (běžných) spisů a matrik buďtež z tvrdého, nej
lépe dubového dfera zhotoveny. Dolejší a bořejší čá
sh skiíně baďtež provrtány, aby se docílilo proudění
vaduchu a zamezilo se stuchliné. — Velikost těchto
azřínířídit se dle rozsahufarní agendy.Pro uscho
vánídůležitýchkostelníchlstima dokumentůhodí
se nejléje ohnérzdorné skříně určené k uschování

, jiných cenností jako kalichů, monstrancí atd. Všude,
kde tomuto odpovídajících skříní mení a kostelní
jeéní ku pořízení jich stačí, jest neprodleně o po
volení k tomu zašádati.

Na zachování kunětických histori
okých památek ráčili dále věnovati:Jeho c. a
k. Výmst pan arcivévodaFrantišek Ferdinand z Este
50 zl., vys. důst. p. Antonín Schreiber, bisk. vikář
v Blatiňanech Z sl. a vidp. VincencMrštík, farářvNovéVsiaLomniceĎsl. ZaplaťtjimPánBůh!
Za další milodary prosí uctivě Václav Kudrna, farář
v Kaméticích. .

o Úmění olrkevní. Pro gotický chrám čs
chrovský v Pošumaví, který náleží mezi nejstarší ko
mely v a pro rásonitý kostelík ve Starém
Hrozeakové na Moravském Slovácku shotoresy byly
nové hlavní obrazy oltářní. Prrní zobrazuje patrona
20mě sv. Václava ve slavnostním rouše stojí

—eo uprostřed dvou vznášejících ne andělů, drabý
pak představuje »Narození P. Marie.“ Obrasy malo
Val akademický malíř a redaktor „Rozhledů v umění
výtvarném s církevním,“ Josef J. Hůbech v Praze.
Týž alel v podzimka v Pošumaví a vyzdobil malbou
úplné zdarma nové zbudovanou kaplí sv. Anny v osadé
Čachrovské. | Miuulého léta byl na Slorensku a pro
vedi výzdobu a oprara chrámu hroseskovakého.

Zvěsti z východních Čech.
Installace pana kapitolního. NaMatičku

Boží byl nový pan kapitolni děkan dr. Al. Frýdek
slavnostné nastolen. Zrovna půl leta po úmrtí
vysoced. p. Edvarda Prašingra bylo osiřelé stallum
obsazeno, Pohoda jarní byla překrásná, účastenství

| wkathedrálním chrámu Pánc přeh jné. Po deváté
hodině ranuí přívítala vysoced. kapitola nejdůst.
vrchního pastýře, jenž přijel instajlovat pana ka
pitolního. Když J. M. zasedl při hlavním oltáři,
promluvil nový pan děkan latinskou řeč. Poukázav
na slova sv. Augustina: »Roma locute, causa
finita« — »Řím promluvil, věc je vyřízena«, vřele
děkoval vysocedůstojným pánům kapitulárům, že

vřoucné děkoval nejdůst. p. biskupovi; že potvr

sení jebo od nejvydších místech vyrsoci ráčil a
nyní právěv třetí ročnici vlastní konaekracesiotbare
pjsace v tomto | velecbrámé se objezuje, sby
osobné na křeslo uvedl zvoleného a potvrzeného
děkana kapitolního. Kdyš byl ke konci té řeči
vykázal se nový pan děkan stvrzovací bullou sv.
Otce Lva XIII., byla tato přečtena; na to po vý
anání víry a složené příssme věrnosti vykonán
akt instaliačnía zapěno: »Te Deum laudamusl«

tolní políbení pokoje dával všem vysocedůstoj
ným pánóm spolukapitulárům. Radostně bylo
súčastnéné obecenstvo překvapeno, když na to
nejdůst. p. bisknp přistoupil blíže k lidu e přečet
slova sváteční epištoly a perikopy evangelické měl
sváteční kázení. Když byl nejdůst. p. kazatel vy
světlilvýznam připadající slavnosti jakožto radost
ného dne ovtělení Páně«, poukázal k tomu, že
tentoť jest také den, kterýž učinil Páa jek pro
úěho, tak pro nového pana kapitolního. Před 3
lety že sám byl na tomto místě na biskupa vy
svécen a na trůn biskupský uveden; dnes že na
trůn uvádí pans kapitolního, jenž všeobecné úcty
a lásky pošívá, jehož s tím větší radostí instaluje,
ježto takto vděčnou mysl osvědčiti může býva
lému svému učiteli, duchovnímu vůdci a svému
generálnímu vikáři. Nemohl zajisté případnéji sa
končiti svou řeč nejd. p. installator, než-li slovy:
Jako při své konsekraci provolával jsem nejd. p.
kardinálu-konsekratorovi třikráte sad multos annos«
— tak nyní třikráte volám novému panu kapitol
nímu: ad multos annos, — na přemnobá léta!
A i vy, v Kristu nejmilejší, spojte se s námi v tom
přání. Vždyť slávou a ctí byl dnes korunován můj
první zástupce, jenž i biskupských odznaků, hlavně
mitry a berly užívati smí při mších slavnostních.
A dej vám Pán Bůh všem, abyste jedenkráte v ne
besích slaviti mohli každý svou inštallaci, abyste
dosábli vžickni koruny slávy věčné u nejvyššího
Pastýře Ježíše Krista! — Po b.skupském kázení
měl nový psn kapitolní svou první mši pontifi
kální, a ve čtvrt. na dvanáct bylapřekrásná slav
nost skončena. Kéž nejdůstojnější pan kapitolní
děkan ve zdraví a svaté spokojenosti co nej
déle se těší ze své nové důstojnosti! — Při této
příležitosti nebude snad nemístným, vzpomene
me-li toho, že vsdp. kapitulní byl právě před
16 lety povýšen za kanovníka. Tenkráte dostavil
se na zdejší děkanství mimo jiné gratulanty s mí
stodrš, radou svob. p. Malovcem také tehdejší
purkmistr K. Collino, jenž pronesl vysocedůs. p.
dr. Frýdkovi srdečný přípitek, na nějž oslavenec
odvětil, že sice není v Hradci zrozen, ale cítí se
býti synem měste, v němá již od dob studujících
stáledlí a jemuž přeje, aby sproštěno pout pevnost
ních zkvételo co nejutěšeněji. Těšíme se z toho,
že po 16 letech může vysoced. pan dr. Al. Frýdek
v nové bodnosti nejen zříti zdárný rozvoj Hradce,
v némě žije již přes 40 let, ale že také sám jako

| člen obec. zastupitelstva pletné přispívá k rozkvětu
svého působiště.

právy dlécesní: Ustsnovení jsou:
p. Vácslav Vojnar, kaplan Chrudimský, za
faráředo Slavoňova, p. Vojt Krejčí, koop. v
Liberku,za admin. do Vidochova, p.Jos.
Kašpar, neomystaza koop. do Liberka.

Řád alušeb Božich ve svatém témdní
1896. Neděle květná (29. března). Ve čtvrt na
10 hodin: V chrámu Páněkathedrálním u sv.
Ducha: Svěcení palmových. ratolestí, mezi tím
čtení sv. evangelia v jazyku českém a promluva
Jeho Biskupské Milosti. Po skončeném svěcení ra
tolestí průvod a slavná zpívaná mše svaté se zpí
vanou pasijí. Středa (1. dubna). Ve 3 hodiny od
poledne: V kathodrálním chrámu Páně: Matutinum
s lamentacemi, čili hodinky o Umučení Páně. Ze
lený čtvrtek (2. dubna). V půl osmé bedině ráno:
V půl osmé bodiné: Slavné služby Boží, svěcení
sv. olejů, slavné sv. přijímání, průvod s nejsvě
tější svátostí do kople sv. Klimenta. Umývání
nohou 13 starcům umýváním čtení sv. Evan
gčlia s kazatelny.) Ve 3 hodiny odpoledne: Ma
tutinums Jamentacemi.V 5 hodin: Litanie v kapli
sv. Klimenta. Velký pátek (3. dubna). V chrámu
Páně kathedrálaím: V půl osmé hodiné ráno:
Hodinky církevní. V osm hodin: Svaté obřady
s pašijí a promsluvou Jeho Biskupské Milosti. Na
konec průvod do Božího hrobu. Není dovoleno,
aby pokud se svaté obřady konají, věřící ko
stele od oltáře k oltáři za příčinou líbáni oltářních
kamenů chodili. Ve 3 hodiny odpoledne: ©Matu
tinum s Jamentscemi. Kázání, pak litanie v Božím
hrobě u sv. Klimenta. Bílá sobota (4. dubna).
V půl osmé hodicě ráno: Hodinky církevní. V 8
hodin: Svěcení ohně, sv. obřady, svěcení křestní
vody, slavné mše sv., při které po latinsky od
spívaném Evangeliu promluva Jebo Biskupské

ilosti k lidu. V 5 hodin večer: Slavnost vzkří
šení Páně s průvodem. Když se u sv. Klimenta
odzpívalo: »Vstelť jest této chvilce, započne v ka
thedrále píseň téhož obsabu. Po příchodu do ka
thedrálního kostela. Požehnání s Nejsv. Svátostí.

Jeho Biskupská Milost přečte sv.Erogolimé krátkou promluvu. Požehnání biskupsk
Plíseň lidu. V půl sedmé hodině: Slavnost Vzkří
šent Páně v kostele Matky Boží. .

K negratulantům přistoupili p. t. pan
továrník Karel Šulcse svojí chotí pí. Marií Sul

covou.
1

Politi spolekprookresLráloréhrad
o valo E onáě ne20 ea
o 2. bod. odp. na Slezském Předměstí v bostiaci p.
Matájíčka. Na ochůzi té promluví p. dr. Balín o

uherském| vyrovnání,správa0v pogápo
slasec p. Váci. Formánek. je | nešlením

Výstava veloci pořádanáklubemče
ských velocipelistá v Hradci Králové za přispění
Ólena klube známého českého závodníka pana F.
Klimenta = Praby, navětívena byla minelé neděle
přečetné obeceastvem místním i okolním. Vystavena
tentokráte kola rozličné stavby a váby, vyrobená zná
mou firmou Kleyer ve Frankobrodě, Výrobky, které
Jemo viděli a o nichá pouze chralné zprávy spor
tovní listy přinášejí, odporučují se samy asbbos, čČímě
prodáno bylo v neděli ihned G kol. Jak se doví
dáme, přeloží člen klubu pan Traxler z Josefova,
který pořádal "výstavu kol v Josefově, výstava tu do
Hradce, aby obecenstvo poznalo rovněž osvědčené rý
čobky firmy Setdel £ Neumann v Drážďanech, jakož
1 jiné. Milovníci sporta cyklistského mohou se tudíž
opětně těšití na pěknou podívanou a vybrati si dle
libosti.Litujeme, že žádný z místních pro
davačů kol dosud na zdravoa myšlénko
tu nepřišel, aby více kol na skladě měl,
k jichž vhodnému vystavení by klub do
mek svůj byl vždy ochotně propůjéil.

Přednáška. Zdejší fillálka „Typografickébe
sedy“ pořádá v neděli, dne 29. t. m. o 6. bod. odp.

o strojích, hlavně sázecích a vlivu strojů vůbec na
útvar společenský. Po přednášce přátelský večírek.
Vstap volný.

Sokolv Novém Hradci Králové pořádá
sa spolaúčinkování pěvecké jednoty „Bendl“ v neděl',
dne 29. března 1896 v hostinci p. Drořáčka Tyršův

Program duchovního komcertu, jejž svým čle
nům i všem přálelům chrámové a vůbec vášné hudby
pořádádiecésní jednota cyrillská v HradciKrálové
na květnou neděli, dne 29. března 1896 o 6. hod. odpol.
v městském divadle Klicperově v Hradci Králové řízením
svého ředitele p. Jana Wůnsche, ředitele kathedrálního
kůra v Hradci Králové. — Ceny míst: Lóže 2 zl. 60 kr,
křeslo 60 kr., tribuna 60 kr., sedadlo J. třídy 40 kr,
sedadlo II. třídy 80 kr., sedadlo na galerii 20 kr., parket
25 kr., parterre 15 kr., studentský a vojenský lístek od
žikovatele dolů: do parketu 15 kr., do parterru 10 kr.,
místo k stání na galerii 10 kr. Členům výkonným i platí
cím poskytují se lístky za poloviční cenu až na lóže, kde
poloviční sleva týká se pouze jednoho sedadla pro jed
notlivého člena a nikoli celé lóže. Předprodej lístků obstará
pokladník jednoty pan B. E. Tolman. Divadlo bude vy
topeno. —Program. Oddělení1.: 1. „Stabat mater“
Čtyrhlasý smíšený sbor od Dr. Fr. X. Witta (nar. r. 1834,
+ 1886). 2. „Vere languores“. Trojhlasý mužský sbor
od Ant Lotti (nar. okolo r. 1667, + 1740). 3. „Veni
samcte Spiritus“. Svatodušní seguence z římskéhogra
duálu. Provede dámský sbor. 4. Ze staročeských rorátních
spěvůkrálovéhradeckých:a) Chorál: „Dočkaly se duše
spravedlivé.“ Píseň:„Dobrotivý Panenáš.“ b)Cho

Ježíši.“ Přednese mužskýsbor. OdděleníII.: 1. „Zdráva
buď nebes královno.“ Píseň pro dvojzpěva baryto
nové solo s průvodem harmonia. Skladba od Jana Karla Š.
2. „Ta es Petrus.“ Šestihlasý smíšený sbor od G. P. Pale
striny (nar. r. 1624, + 1694). 3. „Po Duhu svetomu.“
Starochorvátská píseň vánoční ze Splitu z r. 1636. Útyr
hlasý dámský sbor. 4. „O Bože mocný, Tvůrce můj“,
Osmiblasý chvalozpěv pro dva čtyrhlasé sbory od Karla
V. F. Piče (nar. 1786, + 1868). — Uvod: k oddělení I.
Prvé číslo jest dojemné zpracování církevní segnence, kte 
rouž v českých zpěvnících lse najíti pod názvem: „Stálat
matka litající“ neb „bolestirá.“ Text připisujese Jaco
ponovi z Tod (+ 1806). Tvůrce naší skladby Dr. Wit
náleží k nejznamenitéjším reformátorům círk. hudby nové
doby. Skladatel druhého čísla Ant. Lotti byl varhanníkem
v Benátkách. Jeho osmihlasou velebnou skladbu „Crucifi
xus“ slyšeli jsme při loňském duchovním koncertu. Text
„Vere Innguorea“ jest výňatek z Isaiáše 653,4., jenž v če
ském překladě zní: „V pravdě neduhy naše on nesl, bo
Jesti naše on snášel.“ Za třetí číslo zvolena nóžná seguen
ce avatodušní, skladba to i textem i nápěvem krásná,
vyjadřající vroucnou modlitbu o sedmero darů Ducha sr.
Má se za to, že ji složil papež Ianocenc III. (+ 1216).
Českých překladů jest více. Nejobyčejnější začíná slovy:
„Přijď o Duše přesvatý.“ Čtvrté číslo podává ukázku
s pondělních rorátních zpěvů královéhradeckých upra
vených Mons. Ferd. J. Lehnerem tím způsobem, že nápěvy
zbaveny přívěsků nemistných, text pak tak opraven, že
ve veškerých písních notám na těžkoo dobu připadajícím
dostalo se slabik přízvučných a to ve všech slokách.
— K oddělení II. Prvnímu číslu podkladem jest text
známé písně marianské. Vystoupí tu poprvé ns veřejnost
cyriliská škola zpévu, již diecésní jednota pro dorost pě
vecký založila. ad 2. Skladba: „lu es Petrus“ složena
knížetem círk. hudby pro velechrám avatopetrský v Římě.
Jest to imposantní zpracování výňatku £ evangelia uv.
Matouše 16, 14: „Ty jsi Petr (t. j. akála), na té skále
tadélám církev svou, a brány pekelné ji nepřemohou.“
Seskupení hlasů jest následující: %soprány, 3 alty, 1 tenor
a 1 bass. ad 3. Volný překlad této písně jest: „Jenž
z Dacha sv. se počal v čisté Marii, dnes se narodil a
Svým narozením veškeren svět osvítil. Boží nám narození

esmír a veselí! — Nechtěl so narodit v paláci krále,
než v chudobě, v nouzi šít přišel nevídané. Takovou
počal pro nás Syn Boží pokoru. Boží... veselí! — Vclebme
a oslavujme božské Děťátko i nebe a zemé věčného Krále;vesejí.“

ad 4. K slavnostnímu zakončení koncertu zvolena vyni
kající akladba našeho domácího skladatele Karla Píče,
alovutného varhanníka a ředitele pražské varhannické
školy, jenž původemi působností svou zvláště jest blízkým
diecési hradecké. Narodil se totiž v Bartodovicích uŽam
berka a měltéž značný podíl na opravení průvodu diocés

nající slovy: „0 Bože, jehož dech jsem já“ pojěkud



$ sní: „0Božemecaý, Tvůrcemůj, Ty's kíla mé,
můj cíl,já vskutcích Tvýchchci chrálit Tebejen, oVládce
můji“ Krátký tento text kontrapuzktem bohaté jest pro
pracován."— Jak « programu koncertu vysvítá, očekává
přátele církevního zpěvu požitek bohatý a vzácný. I hodina
ke koncerta určená zvolena jest vhodně se zřetelem ma
návětěvníky, kteří drahou přijedou. Témto podána jest
příležitost, by ještě téhož večera některým večerňím vla
kem pohodlné domů se dostati moklí. Lae tudíž očeká
vati, že přemnozí nedají si ajíti příležitostí tak vzácné s
že koncert letošní ještě četněji než v loni bude navětívea,
čehož v zájmu dobré věci jen přáti jest.. e

*

Pro urášku Veličenstva. Jan Marek,ko
vářský dělník a domkař, Josef Karel, dělník, Fraat.
Bukeč, domkař, Jan Sixta, dělník, Ludvík Renkas,
chalapoík a Josef Fišera, obuvník, všichni z Habřiny
mají voliké nadání ke zpóva. Snad chtěli založiti pě
vecký spolek a za tím účelem konali jednoho zimního
dme o 7. hodině večerní před školní budovou ha
břínskou zkoušku. Ze přítomnosti více občánů jali se
posměšně zpívati a užili nápěra rakouské hymny,
čímě porašili úcin k clenři posmíváním se veřejné
proneleným a zločinu urašení Jeho Veličenstva. Ros
pastilé zpěváky i s kapelníkem ochladí nyní $. 68.
trestního zákona — Po obci Grossdorfé uBroumova po
tloukal se dne 20. března tulák Benjamin Krobotk,
a obtěžoval drze žebrotou svou občany. Strážník Fr.
Patselt byl vyznán, aby ho zatkl. Při odvádění do
vězení dopustil se Kroboth těžké urážky Jeho Veličen
stvs a porušil povinnoe úctu k císaři pána. Krobotb
nar. v r. 1867. a příslaší do Písařova, srobodný
soustružnický pomocník, jemaž práce je vědy bře
menen.

Nechal otci odzvonití sa -šiva. V obci
D—né a Náchoda sarsněl dne 18. t. m. plačtivým
hlasemumíráček;jakto jiš v tak maléobcijako
jest D.bývá, vědělarázem celá osada, že zemřelN.
a nemálo se každý divil tak náhlé omartijmenova
ného, jebož ještě před několika bodinami mnozí vi
děli a s ním I mluvili. Pobadem a nebudem — po
kyvovalí vášaí osadníci hlavou a v dachu svěčnělého
Htovali. Sotva však .zromík byl as v polovici své
práce, objevil se pojednou u něbo domnělý nebožtík
a k nemalému zděšení zvoníka, který myelil nejinak,
než že stojí to duch meboštíka před nía, otazoval
se jej, Ido to zemřel. Zvoník v první chvfii leknutím
křečovitě trhl provazem,aš zvomekněkolikrát zaúpěl
a stichl Když však domnělý dech k něma premlavil
a teato poznal blas občana N., dodal si konečaš od
vaby a ještě třesoucím se hlasem porěděl tomato, že
svonil umíráčkem jemu. Toho ovšem N. se nenadál,
neboť věděl, že živému se umíráčkem mezvoní; fo
byonbylmrtev,to teprvenevéříla takmělzato,
že měkdo si s měho stropil nejepný žert a tomas
skutečně tak bylo. Zaíněný občan soděl téhož dne
se dvěma svými syny ve veselé apolečnostf v hostinel
p.Maršíka,kde naladili se trochudo růžovaa tu
napadla jednoho z mladých N. jakási mlhavá myšlenka,
že jeho otec zemřel a proto čel a zaplatil zvoníkovi,
aby odzvonil umíráčkem. Testo nemaje tašení o ni
čem, zvonil živému mebožtíku. Celá historka byla
však oznámena úřadům a tak možná, že se mladému
N. nemístný žert špatně vyplatí.

Výtržnosť v hospodě V hostinciBártově
v Javornici bavilo se jednoho dne více hostí za ve
selé pondělkové nálady. Nejveselejší byli bratří Schref
flové, Biedermanu a rolaický oyack Václav Serbou
sek. Sytí slušné zábavy a auad z touby po vosejejší
legraci pustili se Serbousek s Karlem Schreffiom do
bádky. V někvlika okamžicích nestačil jim zápas slovní
a strhli rvačka. Aby Schreffiův Václav nezůstal po
zada za bratrem svým, pustil se do řeše 6 Biderman
nem. Láhve a sklenice byly sice rychle odutraňo
vány, však utrpěl Václav Schreffi ránu láhví do oba,
tím pak učiněno kones pranici. Podezření z toboto
činu padlo na Serboaska. Mimo to jsou i drusí více
méně zranění, tak že zakončení této pondělní zába
vy javoroiczé bude odbýráno před soudem. :

Dlouhoprstý přiruči. Dne 6. únorauči
nil oznámení obchodník Ludvík Reich v Hořiněvaí
četnictvu, že se mu ztratily tři hedrabné šátky, látka
dámská, ze dvou balíků, která byla střížená po kuse.
Podezření měl sice na svého obchodního příručího
Bohumila Rysplera, 27 roků starého ze Mena, alo
důkazů proti něma neměl. Rysp:er stěžoval si na prů
trž, že natno mu jíti do nemocnice, opustil drubý den
místo své a přibral si ua Cesta mimo výše ovodené
věci ještě 40 dgr. šafránu. Jel přímo do Mladé Bo
leslavi ka svému bratru Václavu R., jemuž ukradené
věci dal, mimo šafrán, který prodal za 12 sl., ne
známo komu. Státní zastapitelství podalo proti němu
obžalobu pro krádež a Ryspler odsouzen dne 26.

la čtyřčlenným soadem zdejším ku šestiměsíčnímu

Za v džbánam do hlavy. Mesi
J. Jarošoros a K. Tichou v Plotištích vzniklo as
před rokem prudké nepřátelství. Zda byla tobo pří
činou projektovaná jakási avatba, nebo soud a svě
dectví, na tom v našem případě nezáleží, ale jisto
je, že Jarošová měla na Tichou pivku nehoráznou a
byla uenemiřitelaos, o čemě avědčily časté nadávky,
nechí přímo nebo nepřímo této ve tvář vmetené, jimě
konečnědalavtěchtodmechvýrazazpůsobemcitel
ným. Předešlé soboty totiž vyšla K. Ticbá z domujiščasněsránazatmyasměřovaladoměstana
trh snads máslem.Na návsí sešla se 90 šenštinou ne
soucí plechový děbán a majíc ji za jakousi známa
s Předměřic,pozdravila ji. Napozdrav dostalo se jí
hrabýchnadávek,které jes jense zúst Jarošové,

iw..UT.
rýmjazjčkouobdařené,lypalya boolčstosd

tila Tichá ránu děbácem do obličeje. Pořazšná došla
ještě přecenatrh se zavázanýmobličejem,ale zpět
musela být dovezena.Po lékařskémohledání urmáno

, sstrým

vyšetřování.
, Plány na stavbu školy na Pražském
Předměstí byly již obecním zastepiteletvomschvá
Jeny. První cena 600 korua přiřčena plánu, její po
dal arch. Č. Kříčka s Kolíza, drubácena připadla
plána Vr. Pasovského z Praby. K návrhu Školní rady
bylo dále usneseno, aby se jako spůsobilé zakoupily
plány pp. Melcra a Eénera z Hradcea p. Staňka
s Pražského Předměstí, jimž také projeveno pochvalné
usnání

Chtěl zahrat ryblčkám. Starýjakýs fis
šinetář hrál v těchto dnech rozreseleným vojízům
v kantině a vracoje se se sroz kapelos na zádech,
k níž přidružila se i. maloučká opička, pozdě k ve
čeru zavrávoral na výstaviští a spadl se vším do
příkopu naplněného vodou. Na štěstí ubíral se kolem
v téže chvíli dělostřetec od 3. baterie Jos. Benda,
který pomohl kolorrátháři opět na noby,

Dostal vázaného. V předvočersvátku sv.
Josela přišlo několik podařesých kumpánů přáti bo
stinskému p Jos. Hofmanovi na Slezském Předměstí.
Mezitím oo jedal blahopřáli a dělali oslavenci „štan=
drle“ atak jeho pozornost upoutali na sebe, odebrala
se druhá část gratulantů ne dvůr a odnesla veškeré
tam složené dříví do nedaleké obecní kolonypro stří
kačka. Hostinský nemyslil drahého dne Jinak, než že
dříví mu přes noc někdo ukradli a proto osnámil
krádež četnictva, které k nemalé čvandě p. t. publika
dříví naleslo v obecní kolně.
. Řísni ho! Vtěchto dnechrozšířesabylapo

Hradecku správa, še vážnéma Byříšťoví přidáno ua
tresta ku odvolání se c. k. státního zastapitelstrí
zdejšího.Jaknámz Prahybodnověrněsdéleno,ne
byla ještě dnes týden soudní akta o té zálelitosti
jeJnající zaslání vrohnímu zemskému souda, tudiž
správa ta pravdivou není.

Jaroměř si odechne. Frant. Voženílek, tiletý
kočí, rozený ve Věkoších, do Jaroměře příslušný, jest

virtnosem v nadávání a vyhrožování. Nikdo není indním v Jaroměři jist, aby na veřejném místě za bílého

dne neutršil siod něho hrabství nejčistčího zrnajemujen vlastní. Byl již několikráte trestán pro veřejné
násilí, ale to na Vožemíika neúčinkuje. Dne 31. t. m.
objevil se před čtyřčlenným soudem zdejším,
jemud al rada zem. soudu p. Prokesch, aby
zodpovídal se z dosti obsáhlého rejstříku hříchů, jená
tvoří materiál žaloby, podané naň státním zastapi
telstvím. Dne 26. ledna t. r. byl Vošenílek v rášií a
kdoá ví, co by se dělo více, kdyby v čas nezakročila
policie místní a řádění jeho konec neučinila. Vase
nílek téhož dne zámyslné il Frant. Kodrnáčea
dopustil se tím lehkého ní na těle, vyhrožoval
mu dále zabitím, čímš opět spáchal zločin veřejného

násilí, nebot Kadrnáče pojal skutečné strach předmožným uskutečněním vyhrůžky. Žalován dále opět
pro přestupek zúmyslného aškození na těle Ed. Zaje
rovi. Mimo to těhož dne odejmul na veřejném místě
hudebníku Straňbovi zlatník a konečně kladeno mu
za vinu protivení se utrážníku Jos. Pinkasovi se sku
tečným vztažením naň ruky, opět zločin veřejného ná
silí. Po provedeném průvodpím líčení uznán obžalo
vaný Voženílek vinným sločinu veřejného násilí a od
souzen do těžkého žaláře na dobu 18 měsíců, zostře
ného posty. Jaroměř ai oddechne a Voženílek odpo
Čine. Voženílek při dopravě «x Jaroměře do věznice
hradecké vyjádřil se před strážníkem Ptáčkem a dvě
ma četníky, kteří jej v poutechodváděli: „še se musí
na tom klukovi ševoovským pomstit, i kd; by ho to
mělo šibenici státi“ ——Po učiněném údání o tálo
vyhrůšce, enadno aplnitelné, zavedeno s Voženílkem
další vyšetřování, tak mu kyne naděje na ještě delší
„pobyt v pochmůrných zdech dalářních.

Ohek. Dne. 9. února t. r. v neděli o půl 8. hod.
večerní vznikl oheň ve stodole p. Frant. Smoly, ob
chodníka v Norém Městě nad M. a strávil kryt se
všemi zásobami. Škoda ohněm způsobená obnáší
4000 -1. Pohořelý jest pojištěn na 3000 zl. u společ
nosti Assicurazioni (Generali v Terstu. — Příčina
ohně byla tehdy neznáma. Zjištěno však dle všech
okolností, že oheň rukou zločinnou byl založen a vyšel
vědy ze zadu stodoly. Když již stodola páně Smolova
sničena byla, vešel do stodoly vedlejší, Josefé
Slavíkové patřící, nájemce téže August bousek
se strážníkem Ant. Rejchrtema tu shledali hořeti
zadní část vozu. Oheň v zárodku uhasili a nalezli na

místě pakliček sirek ohořelých s hubkou, besový pratovinutý šátkem krčním, napuštěný petrolejema kusem
ohořelého papíru:jak znalec p. Fr. Turekseznal, byla
to offerta Čapecká na dodání slanečků a různých ryb.
Oheň tento založen současně a lze děkovati, že ná
hodou byl opozděn. Za pachatele nemůže nikdo přímo
býti označen, ač podezření tu jest. Ant. Rambousek
naše) již po dvakráte pod zadními najaté sto
doly strčený doutnák. Patrno, še pachateli na tom
záleží, aby stodola paní Slavíkové m zničena
byla. Bylo by na čase, aby pravý původce ohků vy
pátrán byl a s ním po zákonu naloženo bylo,

Ch nejsou žádné + V těchto dnech
sedělo nej K hostinap. Tieného několikhostí,
mezi nimiž byl rolník p. Dudek s Malšovic. Za -řeči
prodal jmenovaný rolník hostinskému dva vykrmené
vepře za 88 sl. a bylo ujednáno, že ai je týž den
odebeře. Néhodou seděl v témže hostinci řezník Fr.
S. z«Malšovic a celou rosmluvu slyšel. Po chvíli však

z hostince odešel, zaměřil rovnou do hospodářství .Dudka, tam od přítomné h vně vep
pro sebe ahned jetaké odvesl.Za chvílžpoté při
p. D» domů a dověděr se o šikovném ko řezníka,
odebral se k tomuto s vysváním, aby vepři mu byli
vráceni. Ale to jiš nešlo; vepři byli zabiti a vypařeni.
Jen ústuphosti drubého můše šikovný řezník
děkovati, že nevznikl ze v spor.



" Verborali do Baska. Nejedníte
žádnou válečnou výprava do Ruska, ale
horší a hnusnější, totiž o svádění neskuženýchděvčat.
Takových tů olichátí pe vlastech naších
ještěsnačný počet; lákají na neskušených rodičích se

mrakýpens jich dětí de riziny, kde upedévají tytoobyčejně v úplnou mravní skáza. Přesto, že obchod
takový jest opojens nebespočím vzhledem k určeným

proň libují si mnozí odrážlivější přece
ještě v zaměstnání tomto, které Š nese snaéné
úroky. V těchto dnech zatšení byli ždejší policií dva
takovíto obchodníci Josef Stěhnika, hudebník s Necha
nic a Váchv Francek, příbusný známých Diveckých

sMalšovie. Strážník Žalondek př vypátral, jakésámyalymajíaprotonespustilje s stopujeje po
celám šet Komečněvlezli jmenovaní sami do pasti;
u Kordíkových v č. 81. totiš sakoupili jejich teletoudceruza70ul.,ješuvolilisevedvousp a
platiti, večtyřech dnech dáti sálobu a hned ci děvče
odvésti. Mimo toho přemlourali i Krátkého, aby jím
přenechal rovněž svdu táleton dceru, který však na

godichpodmínky nepřis . É satčenýchačeě rna otegrafie, n i
adejšímscadem odsouzeníVáclav Francek k 10 sl a
Jos. Stěhulka k 25 zl. tě, po případě do vězení.
V takovýchto pří neškodilo by, kdyby byl

živým masem.
Opuštěný vůz. Dne £5. t. m: stál na cestě

mesi Lubnem a Jehlicí u Nechanic vozík, na němí
nalezalo at sedadlo, pokrývka na koně a bič, zle

koni s pánovi nebylo ani Pepy. Vůz dle tabulkypatřil rolníku D. v Těchlovicích. Kolem jdoucí vášně
vrtěli nad tím hlaveu, jak vozík tam přišel a soudili,
že nejepíš přihodilo se D. nějaké neštěstí, nebyli
dokonce samordován a oloupen o a o komě.
Ale něco podobného prováděti za bílého dne, to přece
jen není tak lehko; tak zůstalo to mnohému nevy
světlitelnou záhadou. Celá na pohled strašlivá událosť

dopadla však ka konci dosti rozmarně. Zmíněný rolafkbyl totiž za jakousi záležitostí v Necbanicích a snad

cestou, atavil se někde na sklenku piva, či jeste testalo, skrátka keni byločekání jiš trochu hlou
pým atak 00 svosfkemsebral akráčelvážněznámou
cestou k domovu. Cestou ilo se mu = nepohodl

mého břemenese vypřáhnouti a tak pe Zičsbez vozupřišelaž kmašteli.Nato rel s9
ma vyhledání vozíku,který také opuštěný macestě
nalezí a domů dopravil.

Hledal štěstí. Včeraas o t. hodiněranní pozorovali četník nbírající se kolem udejšího m a
zřísenci nádraání člověka pobíhajícího po okolí v adm
mitském kroji. Po delším promásledování podařilo se

jim jej zadráeti a byl poznán v něm jistý choromy
S ze SopodaýchDvorů.Dotyčnývysvětloval,de štěstí.Ztrátya málezy.VčeraránonaleslK.Šmíd
zástavní | na 8 6 hodinky. Lístek zněl na

pe Mrkvička. — Dne 33. t. m. nalezl strážníkecold o trhu na brambory koženou tobolku s menší
částkoupeněsa nějakými zápisky.— Joe. Hostáň
s Habřiny ztratil hn koženoutobolka we 7al.70kr. —Jistápaní stratilazaMoravskoubranou
slatý broš.

3Debytší trh v Hradci Králové odbývám budevúterý,dne 81.t. m. Jakso dovídáme,pracujese
na čt p. radního Al. Dvořáčka pro to, aby místo
pro trhy bylo nálešitě upravenodle vsorů jiných měst,
což zajistépřispěje jen ku větší návštěvé trhů.

plašený kůň. V úterý vláčel rolník pan K.
Francek z Hrásky na poli jedním koněm, jejž nedávno
koupil od zdejšího povozníka Polaka. Koni snad udála
se práce v poli přece jen nepohodlnější než-li dřívější
vožení pasažerů a tak při nestřešenóm okamžiku s poleutekli sbranamiapádilkměstu,kampři již
jen s vahami do maštele bývalého svéhopána.

Na Krepáčka dostal se dne 18. £. m. Frant:
Macháček se u Kostelce n ©. pro vytránest:
způsobené v náladě po fránklovině. :

Prodával kradenou bavlnu. Dne 18. t. m.
prodal J. Lof Jos. Skopovi v Čsské é několik

sboží bylo kradené a proto učinil o tom na četnictvu oznámení. Čstník odebral se do továrny Theod.
Doktora v Náchodě, kde Lof byl zaměstnán; mezi tím
však, spatřiv četníka, vytratil se Lof z továrny a dosu
nebyl postižen.

Bitka na hradbéch. Kamennémukrahu obe
míkajícímu naše věnné město, památným hradbém
nedostalo se sa jich trvání'té cti, aby opravdově
viděly předsebou nepřítele a ukázaly tak svou vílu
vůči jeho zhoubným střelám. Památného roku 1866.
bylo sice na Hradec několikráte vystřeleno, ale k ně
jakému dobývání pevnosti nedošlo. V těchto dnech
však přece strhla sena dokonávajících hradbách bitka
tuhá a nevídaná, jež mohla se právem nazvati bojem
všech proti všem. Za bývalou pekárnon pracuje totiž
větší počet dělníků na bourání hradeb a t rosdělení

jsou po 8 až 12 v tak svané party. „akovéto dvěparty dostaly se dne 388.t. m. do hádkya hned na
to do tuhé rvačky, tak še za okamšík bylo bojiště
pokryto ne sice mrtvými a raněnými, ale kusy šatů,
jež se sebe zápasníci strhali, aš konečně policie uči
nila mezi nepřátelskými tébery emír. Bitka vznikla

Krádeže. V noci, zedne 30. na 31. t. m. okra
deny byly statkářce pí. Fr. Jeřábkové ve Lhotě pod
Libčany neznámými i pořinyzvláštním spů
t0)em.Zamřšenýmoknem řiti ai aloděj bidlem, do
něhož na konci zarašen byl hřebík ve formě bábu,

finyk samýmmříšímatak je pakprotáhlven.
Nímo to ukradl ještě ve stodole řemen se žemtouru.
Poškozená čítá si škody přes 60 ui. — Dne 19. t m.
nechala aluška u p. Russa zde přes noc na chodbě
dětskývosík, kterýž do rána zmisel. Voaík
byl vlněnou látkou, byl žlutě mabronsovám a měl
ceny 32 si. — Dne 30. února ztratíl se fosnickému
pomocníku u p. Ant. J v Polici saměstnanámu
s kuchyně simní kabát. i ujistálo

tom v Malé Ledhuji se potuloval.
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1 . . moh rolňíkn
7. úoblovíAEomdutosu Sn Kr. Poškámaj
užzpělna 800zl. škody. k

Zatykačem stíhán jest kraj. soudem r kgtliva
Yx. ze Dřenic u Chrudimi pro sločin 

abémPiepil ze. Předešlýtýdenutopřise naSless
diety zámečnický pomocník JoamfHavlík. Týž stišes by i

kůvi šel právě kolem jámy naplněné hnofivkou,
Mlsaý zlodáj. Bernimu inspektora p. Josefa

Guthovi, jenš bydlí na Pražském Předměstí, vyloupalaký darebs úl včel, jejš notně poškodil a způsobil

škody16 zL Krádeš tato přičítáKrk „D6známimu“ pachateli, jiché na Pražském tí jest
stále jako kub po dešti; v každém čísle mohli bychom
věnovati-eplýsloupacprokrádešepouzetamspáchané.
Dívíme se, že tamější otcové obce nepostarají se již
po tolikerých ch o větší ost majčtku

„tyých spoluobčanů; vtipkaři říkají, že prý se čeká, aš
eději odnesou i starosta s policajty. Poškozený vy

platí každému, kdo adělil by mu jmeno pachatele,
odměnu 6 al.

Díté utemule. Vnedělí dne 23,březnavyšly
dítky Josefa Zahradníka, v
trolky, dírat se,kamjdou kolednice. Šlysa nimi až ka

vstoupil
„pekotuva lávku přes potok vedoací, ameklo se děvčátko

, prod
„Ařlše ší tož depha přítomnosti,še jí podal ruku

i jejdoprou
„n tábla, il ji, ©tak nalesla smré vechladných 
„vloáob. vola její nalezena

(Spolek „Alžběta“ nesoucí se
toz, by dkolní dítky nejchudších rodičův zdejší

obce tan zimního sdarma obědy poděloványbyly. —
Nová prkennápodlsha v zdejšímc u Páně).Krutá

Hmm r. ší hnala „dem ct. slečenučitelekskoly Anny denikovské a Teresie žové, ab
80.dostalo chudé zdejší školní mládeži vaně darmaa
obědů; za tou příčinou vyšádaly si jmenované slečny
m2 starostovi mésts p. Fr. Krenamannovi povolení ku
sbírkám potravin a peněz i svolení, aby se v kuchyni
„budovyškoly dívčí smělo vařiti; i stalo se po přání
jejich. K provolání učitelek, jež úcty a důvěry sdej
-Méhoobčanstva požívají, sešla se brzy hezká část pe

mnážitéa slušná zásobapotravin a ta radil -dp. katecheta Václav Kysela, aby as rodleně ú vařením
počalo, stalo se tak. Zmíněné učitelkyvybídly více
„zdejších slečen, aby ve vaření pro chudé dítky stří
-davé se súčastnily, což ochotně přijaly, rády Řonaly
-a dozor při podělování i 8 jinými aními Da se vgaly.
Pout po příspěvcích konaly dotčené sl. učitelky, inda

"„strielní uč. pí. Ž. Šiemberková, pí. Kaprová, choť c.
k. officiála, pí. Šteinová, chof obvod. lékaře a sl.
Křečanová. — Pan ředitel zdejších chlapeckých škol
byl požádán dvěma dámami, aby dovolil, by též
chudým žákům se zdarma dostalo obědů; ješto však
-dovolení se nedostalo, vařilo se pouse prodívky.
Zimní té doby uděleno dívkám ole obědů záleše

Jjících v polévce a příkrmu a ještě pro budoucí řok
"sbylo přes 80 zl. — Počátkem listopadu m. r. sozvalá
oběžníkem al. F, Kryžová těch dobročinných dam,

které loni se zasvětily drobné chudině a skutkům lidu
milnosti; podala výkaz a účty za lonský tok a dota

zovala se shromážděných, má-li se i nastávající zimy
v činnosti pokračovati. Ujednáno, aby v činnosti té
letošní zimy se pokračovalo. Brzy na to o
„bylo ostanovy, ješ ve schůzi dne 10. prosince byly
přijaty a nyní místodržiteletvím schválení došly, čímž
spolek „Alžběta“ definitivního zařízení dojde. Tu za

„jisté naskytuje se krásná příležitost k osvědčení kře
sťanské lásky k chudým. čímž se také řeší alespoň

„kousek sociální otázky; mýšlejte o tom, kdož
- dosud dosti příznivě o porov chadé šk. mlá
deže nesmýšlíte! Příspěvky se zvláštní ochotou letos
„sbíraly mimo dámy, jež jiš loni se sbírek ú ily,
tyto pí.: Kučerová, choť c. k. soud. adjunkta,
Jové, choťMUDr. hraběcíhoa obvodního lékaře a al.
učitelka Pavalorá. Letošní zimy rozdáno chlapcům s
děvčatům úhrnem 3668 obědů a zbylo ještě usi 180
Al. — Dozor při vaření a rozdělování obědů měl

p: Korbelová,«. Stemberková, al. T. Kryšová, sl. i.
udrličková; dozor nad chlapci při obřadech mělpo

celou dobu výhradně pan katecheta sám. V

žáslabmi jinédkmyKaa Dante
uh mimo jin y y Josefa Doležál

-ková, choť obchodníka a paní Vil. Doležalová, choť
knihaře. Všem šlechetným dárcům voláme: „Odplať
Bůh“! — Jaa svědomitě dbalý svých povinností pů
sobil úsilovně dp. katecheta Václav Kysela k-tomu,
aby všecka zdejší školní mládeš i v době zimní v ne

děli a ve svátek slušeb Božích se astma doy naSlechuuv však od mnohých rodičáv výmlav, že

> še pan hrabě
dítkyeenachladily,dosáhl

Zdenko « Kinskýchochotněprkne na zřízenípodlahy

. u
si platných

kamenné
ma správěsdejšího velkostatku

vdšknoskémehrémaPánědarovalamístníškolní
téhož p. katechety práci řemeslnou

anplatila, tak sřízsenajeho přičíněnímúhledná prken

Německého Brodu. Dne29. února měl býti

odbjván hřeb vášené sl. F. Haufové,kteráž zemřelave jmě. Přání její bylo, by pohřbena byla v Něm.
Brodě, v prvotním svém bydlišti. Žádosti její bylo
vyhovéno a těleané pozůstatky její byly po
dopravenydo Něm.Brodu azde k věčnému spánku
měly na hřbitověav. Vojtěcha býti ulošeny. Pohřeb
onen měl se odbývati e mládenci a drůžičkami. Po
žádány byly slečny zdejší o prokázání této slední
služby. Mládenciměli býti pp. studující Německo
brodětí; jelikož však pohřebonen připadl na pátek,
kdež se vynčuje do 11 od. nebylo p.ředitelem stu
dujícím dovoleno na pohřebjíti. Byli tedy požádání
mládenci stavuTemeslnického ž vážených měšťanských
rodin zdejších, by oni místo saujali. Chtěli tak uči
niti s nejlepší ochotou. Však drůžičky nebyly s tím

spokojeny, že mají jíti a řemeslníky, ačkoli byly tovesměs dcerky řemeslnické. Tím dokázaly samy, še
nemají náležitého vzdělání, že rahazují samy sebe,
když stydí se za stav sobě rovný. Jest to smutné,

zvláštěv takovém výkonu, který jest každého pra;vého ťana povinností, Neshodou tou od
hřeb onenbez drůžiček abes mládenců. —Co se
ká poměrů řemeslnické omladiny, bylo by záhodno

sde utvořiti spolek jinochů, který by byl ozdoboa
města a v němž by se přednáškami poučnými mladý

„hid vzdělával akrážel ka přede. Noboť v dobách ny
| nějších mladý lid, není-li vzděláván ušitečně a veden
cestou, která vede k Bohu svlasti, k řemo
slnictva, lehce jest sveden na bescestí a stračen vůbec
pro věc dobrou a užitečnou navšdy. Dejš Bůh, aby
poměry nynější se změnily k dobrému!

Z Luže. (Konverse).Dne 3. t. m. složil v Luži
na smrtelném loži do rukou vdp. děkanavyznání
křest. katol. víry 8žletý kmet Josef Peřina, načeš byl

římo ev. svátostmi umírajících saepatřen. Josef Pe

Fina yt po dlouhá léta kníž. lesnímhajným,sastávalsvůj vědy věrně a správně a těšil se pro [svou
dobromyslnou povahu všeobecné vážnosti. Die jeho do
snání nejvíce se mu vždy na straně katolické líbilo
uctívání nebes Královny a lze tudíž právem říci, fe
mu Máti nebes milost obrácení vyjednala. — Dodatek
ku správě v dřívějším čísle obsažené o katolickou
jednotou „Slevata“ uspořádané přednášce dne 33. m
m., již hosp. ředitel pan Durek z Prahy konal. Za té
příležitosti byla totiá podepsána petice ke aněmovně

ve Vídni,v níš se de jednotapřistupuje k prohlášení král. hlav. m Prahy — šádajíc, aby na
šemu Šestimilionovému národu po právu a spravedl
nosti byla druhá universita na Moravě v Brně nejen
povolena,ale co nejdříve i v život uvedena. Petice nese
60 podpisů a byla již předsednictví českého klubu
odeslána. Byla tedy i vzhledem této stránky před
náška naše věcnou a žádným stranickým agitačním
manévrem. .

Ze Skahrova. Zdejší ochotníci v letošním zim
ním období předvedli divadelní hry: „Mistr Bedrník
a jeho chasa“, „Tvrdá česká palice“a dne 15. t. m.
tři jednoaktovky: „Žinich z hladu“, „Sménka na hu

bičku“ a „V ochraně Npolena prvního“. Všechna třipředstavení byla dosti ilá a při posledním ukázali
ochotníci sdejší zajisté dobře na mnoze všichni seč
jsou, neboť kaddý měl dvě, někteří až tři od sebe se
různící úlohy. Nebudeme rozebírati hry jednotlivých
pp. ochotníků, jen řekneme a to vším právem, že při
všech třech jednoaktovkách podali naši ochotníci u ve
Jiké většině důkaz o náležitém porozamění a taktéž
o dobrém a vhodném vžítí se v úlohy své byť i jak
řečeno, růsné. Všichni ochotníci, každý podle svého
upůsobu a své zásluhy a své dovednosti jsou hodní
uznání. Těšíme se, še rozhodnuto, aby letošní diva
delní zimní období ukončeno bylo teprve až o svátky
velikonoční, kdy totiž na druhý svátek má býti sehrán
zajímavý a poutavý kus od J. K. Tyla „Paní Mari
ánka matka pluku“, činohra o 4 jednáních. A po tom
se doufá, až nadejde nové období příznivé divadelním
představehím, že bude i jeviště samo příznivěji umí
stěno a rekonstruováno, čehož jeví se potřeba čím
dále tím citelněji. Že pak to sledováno bude přízní
všech činitelů a stran, bez nichf ani ten v zákoutí
pohorském ležící, Skahrov není to doufati lze tím spíše,
Že za poměrů daných je pouze divadlo zdrojem lepší
a povznešenější zábavy, ať již o jiných jeho účincích

pomičíme. :

Z Jičína. Hospodářský a lesní spolek pro okresJičínský oznámil ve svém orgáně „Přemyslu“, že po
řádá výroční valnou hromadu dne 26. t. m. v 8. hod.
dopoledne. Což nejsou členytohoto spolku katolíci,
jichž povinností je v neděli a ve svátek (a zvláště ve
svátek marianský, který na den 25. března připadá)
súčastniti se služeb Božích? Neví hos fský alesní

apolek, že právě o 8. hodině dopoledne služby Božíse odbývají? — Pověstný „zázračný doktor“ Naxera
rodák rychnovský, potlo se nyní v okolí Jičínském
pobyv si před tím skoro měsíc ve vyšetřovací vazbě
u ce.k. okr. soudu v Nové Pace. Vydává se hned za
lékaře, který v nejkratší době stane se okresním lé
kařem v Jičíně, hned za trappistu, který však
— 0 čemž se sám nezmiňaje, — dle „Nár. politiky“
ze dne 22. t. m. jest ženat, ale manželka jehožije od
svého lehkovášného mufe odloučena kdesi na Smí
chově, jinde zase vydává se za raského popá. Šermí
řem musí býti i ješto dle svého doznání

pyněomal v oboru tom c. a hk. důstojníky posádkyičínské. :
Z Rychnova u. Ku. Ve čtvrtek, 11. t. m. © 1.

hod. večer zemřel zde Frant. Šumpík, církevní kněz
ve výslušbě, tuberkuloeon plic. Pohřeb konal se v pon
dělí o 10. hodině za účastenství 18 duchovníc
dosti četného účastenství obecenatva. Smutný, bolný
pohled byl ns ubohou chudou stařenku, 74letou jeho
matku, ješ hořkými slzami s a rakev svého je
diného syna. Mimo místnícho duchovenstva doprovodili
svého spolubratra k poslednímu odpočinku p. Joe.
Bezdíček, kaplan v Kostelci n. Orl., pJan Dvořáček,

farář v Slatině,p Alois Dvořák, katecheta v ci
| n. p Jindřich Jakubička, farář ve VelkéZdobnici,p. L Jelínek, kooperator ve Skuhrově, p. Frant.

Král, farář v Bílém Újezdě, p. Josef Pohl, farář v Ja
vornici, p. Karel Slonek, kaplan ve Vamberku a p.
Jan Šrámek, biskapský sekretář a farář v Nebeské
Rybné. — Zpívanéreguiem obětoval senior ducho
venstva vikariatu Ryehnovského František Leder., cír
kevní kněz ve výslašbě. Veledůst. P. Vinc. Kleprlík,
bisk. vikář, kratičce promlavil u hrobu a pomodlil se
za spásu zesnulého. .

Z Helic. Stavbě dráhy šelezné, která má vésti
s Heřmanova Městce přes dim, Moravany, Holice
do Borohádku stavějí se v posledním čase znovu
v cestu mnohé překážky, tak še sotva lze donfati, že
by se Jetos ku stavbě zmíněné dráhy přikročiti mohlo,
což lze jen litovati. Společnost rak.-uher. privstátní
dráhy, kteroužto dráha Chrudim=Holice v Moravanech
přetínati a v Bolohrádku k ní se opět připojiti má,
žádá od společenstva projektované nové trati, aby vy
stavělo budovy nádražní v Heřmanově Městci, v Mo

ravanech aBorohrádku, kteréžto by pak byly majetkemdráhy státní. Na tyto podmínky nechce konsortiui
jen tak honem přistoupiti. Zvláště jedná se tu o ná
draší v Moravanech, kdež je budova nádražní tak
schátralá, še státní dráha bude stejně nucena novou
budovu si postaviti. Takto by ale přišla k ní velice
lacino. Kromě toho žádá společnost státní dráhy znač
nou sumu za připojení -ku ové trati, tak že náklad na
dráhu Chrudim-Holice značně vzrostl a nedostává ve
j tudíž přes 100 tisíc zlatých, které uhrašeny mají

ýti upisováním nových kmenových akci. „Našincům“
se jaksi do těchto akcií nechce. Až bude však všechno
hotovo, budou oni první, kteří se budou na té
dráze roztahovati. Přes to ale všechno je agitace ve

rospěch nevé té dráhy tak čilá, že bude potřebný

kapia co nejdříve pohromadě. Pověst, že budesoadní okres v Týništi, není prý baz pod
staty. Občané Týniští jsou odhodlání v té věcí při

néstiobětity největší.Anopm bytypro úředníky připraviti jsou ochotní. V Holicíchzpůsobila ta
zpráva mocnéhnutí. Holice nechtějí zůstati za Tyniští.
Občanská záložna holická umínila si postaviti nový
velíký a vkusný dům na rou náměstí na „staré
poště“. Mají tu býti zřízeny některé úřadovny, poradní
sál, elegantní moderní krámy a několik bytů. Bytů
je zde totiž velice po skrovnu a ktomu jsou to b
nepříjemné a všelijak zastrčené a přitom přece drahě.
Tomu se má nyní novou pěknou budovou edpomoci.

—— Z Vella u Hohe. Starobylý filialní kostel Ve
linský sv. Mikuláše dodává krajině mezi mezí Holi
cemi a Borohrádkem hlubokými lesy porostlé utěšeného
půvabu. Milý to činí dojem, vystoupíme li z roz
sáhlých lesů na planinu kolem do kola lesy obrostlou
a před sebou vidíme dlouhou vesnici, v jejímž středu
se vypíná roztomilý dřevěný kostelík aktéž s dře
věnou věží. — Původ jeho spadá do 14 století. Boho
služby však v tomto kostele mohly konány býti jen
zřídka kdy, protože v Ostřetíně, kamž tato filiálka
patří, jest pouzejediný kněz. Nyní však kostelík tsnto
ošivne. Pp. katecheti z Holic uvolili se ochotně každou
drahou neděli do Velin dojížděti a mši sv. zde slou-
žiti. Hlavní zásluha o to náleží Velinskému panu ří
dícímu učiteli Štěrbovi, který všemožným způsobem
o celou tu záležitost se staral, ano i dvakrát k ndp.
biskupovi v té příčině dojel. Badit mu sa to vřelý
dík!

Z Bílého Újezda. Působením p. řidícího zdejší
školy jako osvědčeného odborníka ve zpěvu i hudbě,
vzmáhá se u nás ušlechtile jak zpěv a hudba ve slohu
lepšich skladeb církevních tak i zábava zpěvem u
hudbou povznášející ve společnosti zdejší. Jsou u nás
pak dosti četní přátelé a příznivci tohoto pěkného
snažení p. řídícího. A mohou se oni vykázati již

pěíným adobře nacvičeným programem. Dne 23. březnapo i naši běloújezdečtí přátelé hudby a zpěvu
pěknou „pěvecko-hudební akademii“ v sousedních Je
štěticích v hostinci p. J. Baška a to ve prospěch
školního harmonia. Akademie ta vydařila se u přibylo
zajisté příznivcůté myšlénce, aby zábavy zdejší byly
i na dále zušlechtovány pěknou písní a hudbou zdu
řilou. Také i divadelním představením, nyní častěji

pořádan dařívá se v celku dobře a pořádány bý
vají podle poměrů našich v době příznivým ůspéchem.

Z Nového Bydžova. Letošní sezona koncertní
skoro zahájena akademií spolku na podporu chudých
studujících real. a vyš. gymnasia v Novém Bydžově
dne x2. března t. r. Rozkošný program prozrazující
vkas a dobrou znalosť hudební literatury. přilákul
i letos dosti četné obecenstvo. Všechna čísla sborovů
i orchestrální byla s ohromnou. pílí nastudovánu
i obřatně řízena. Provedení celkové šťastné, ba možno
nazvati je vzorným, tak že letošní akademie nejen
že za Jonskou v ničem pozadu nezůstala, nýbrž ji
i předstihla. Prvním číslem programu byl mužský
sbor „Rodné brázdy“, složil Fr. Vondráček.| Nechci
zde pouštěti se do rozboru skladby, budiž jen vzpo
mínka učiněna o provedenísamém. Skladba skládala
se ze dvou motivů, z nichž druhý jevil se co dumavá
otázka, první přednesom zamlouval se vzletným, mos
hútným rázem. Obě věty rozkošné dobyly autoru u jo
sluchačů dlouho trvající pochvaly. Na to sehráno
z „Novellet“ od N. W. Gadeho smyčcovým sextetem
scherzo, jemuž další „andante“ vydobylo potlesku.
Mladistvé sbory čtyrhlasé sopránů u altů, zazpívaly
„Na odchodu“, a „Plyň mé Labe“, pěkné to skladby
Malátovy, jenž téměř veškeru svou činnost posvětil
písni národní u vlastenecké. Od téhož autora velice
pěkně zazpívány „Zpěvy lidu českého II“ vtvrtým
číslem programu byl „Bevátý houslový koncert“ od
Ch. Beriota. Veškeré věty jsou větami symfonickými,
jež aolista uvedl k nevšední ušlechtilosti. Důstojné

tomuto číslu řadíla se bezvadně přednesená smyč
covým orchestrem „Melodie“ od Rubinsteina a „Poesie
a prosa“ od G. Richtra, Nadšeně applaudováno před
poslední číslo programu „Ze Suity“ Dvořákovy „polku
a romance“ upravené opět p. Frant. Vondráčkem pro
smyčcové nástroje, 2 fletny a harmonium. Zb é by
bylo vypočítávati ty dojmy skladeb Dvořákových,
jehož životní maximou je kultus hudby slovanské. —

hrdostí nejen ústav ale i město naše může pohlíšeti
ne stkvělý výsledek vyučování hudbě při zdejším gy
mnasiu a tudíš oprávněno přání, by hudbymilovné
město naše nedalo sahynouti vyučování hudbě při
zdejším nasiu,což by při převzetí ve správu státní
snadvtálí 0 moblo. tajme, še hudební umění



ječástívzdělanostipovšechnéasicečástívelmidů
ležitou, še hudba sušlechtuje stránku citovou, fe
budbě patří v pzoru vychovatelskám místo velice dů

ležité, vědyťjiš na př. o praví: Hudba je drahápolovice vychování, neboť šlechtí duši lidskou.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny Bubna 612 — VIL — Sklad Eliščina třída 24.

Zasílám ojednaný obnos ze „Krista na kříži“
jenž došel zcela neporušen. Jsem úplně spokojen
a vyslovují Vám své díky za práci tak pěknou
a poměrně levnoa.

V úctě oddaný.

P. Frant Hrněi?,
PŘEPYCHY, 12. září 1894.

(Zasláno).
Ústřední Jednota z Čech, Mo

ravy a Slesska pořádá v í velikonoční dne 6.
dubna -1896 důvěrnou schůzi v Jaroměři v hotelu
„a dvoa jelenů“ na náměstí. Začátek schůze ve 8hod.
odpol. s následujícím programem:

P 1. Uvítání"hostu starostou společenstvo pekařů
s Jaroměře p.Robertem Kuhnem.

2 Scbůzi
seda Ústřední Jednoty. .

4.0 divnostenské novele nověnavržené promluví
zemský poslanec p. JUDr. Moravec ze Dvora Králové.

4. O pořádání pekařské výstavy v Hradci Kr.
toboto roku referuje p. Ant. Juliš.

6. Volný rozhovor o řemesle pekařském.
7. Přijímání nových členů k Ústřední Jednotě.

Volné návrhy. ,
Žádám p. kolegy severovýchodních Čech, by se

v hojném počtu acháse náčestnili

Za výbor Ústřední Jednoty:

Ant. Llegert, +t.č.předseda.

00 A n 00
4

Ů Ů

Biplem.mag. pharmacino

celé neb jednotlivé, buď s vou
pong bezní, podlenejnovějšíhosme

rického způsobu vyrábím « konám veškeré
v obor ten jící a solidně

ruče za nejlepší ebelouření, při nejlevnějších
cenách.— Poroučeje68 do vzácnépřízněct.

obecenetva,
snemenám ae v hluboké úctě oddaný

JAB FERBAS,
subní teohnik v České Skalici.

nástupce p. A. Tesárka
doporučuje svůj obchod

beaplatně k disposici.


Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou
nabízínsdobu jJarníae letní

pravé vlněné lálky
' za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
: avláště z kruhů vid. duchoveustva jsou milým
. pro mne důkazem, že jsem beslu svému: „Po
- cčtivýsebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“. věren zůstal.
| 'oenaníkyna požádáníJranko.

Zásilky na dobírku,
| old. duchovenstvu dle přání bes dobírky.
| Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největší.
Četná doporučenís kruhů vid.duchovenstva| P.T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

Umění církevní.
JOSEF J. NŮBSCH,

had ok malíř. davatel »Rouhledův. Tuměnívýtvarném a oírkovním«
Praha-Žižkov, Jeronymova ul. č. 750.

Výzdoba ohrámů malbou.
Malba dekorativní. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních síní, vísitačních sálů, oratorií.

(Malba kem poron vosková, cascinová, klíhová,olejová, fresko ) Malba gobelínová. — Obrazy ol
tářní. — Obrazy nástěnné a nástropní. — Obrasy
světců, světic, patronů alovaoských. — Obrazy
křížových cest. — Obrazy praporní.— Restauro

vání obrazů a uměleckých děl,
Opravy oltářů, kazatelen, varhan, zpovědnic, křti
telnic. — Zlacení a polychromování. — Slohová

úprava a aspořádání interienrů.
Podmínky mírhé. Rozpočty, barevné a
skizzy. Odporučení ad cí autorit.
mům a farnostem nemajetným poskytují se výhody

splátkové při cenách nezvýšených.

'

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CBINOGBNIM
od

J. Beyšovce v Jičíně
Cens láhve s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 lahvích

enko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

závodec

Domovnicívá
místo za spolkového sluhu, dohlížitele do
továrny nebo podobné místo přijal by řádný,

Přihlášky přijímá admi
nistrace t. |.

Odporučujeme Co nejvřeleji
P, T. veledůstrjnémuduchovenstva,st. patronátním
a obecním úřadům, veškerým spolkům es dobro
dincům hojně zásobený

[ výrobní závod )«
(nejstarší vtomto obora vÓvebách zal. r. 1840.)

všech kostelnísh paramentů, praporů, kostelního
prádla jakož i veškerého boboslužebného kovového
náčiní atd, vle přesně dle církevních předpisů,
a látek vkusných a trvaniivých, v oenách pokud
možoo nejlevnějších a ovědomitě provedeno firmy:

Ignác V, Neškudla a syn
wJablonném nad Orlic:

v Čechách.
Tůkosem solidnosti a správného vyřízová

vejeot. zakázekjsou přečetná vřelá uznání a odpo
ručení zveškerých Cech, Moravy a Slesska a vy
snamenání na semské jub. vstavě v Prose a četných
výstavách krajinskýcb.

Ceníky, vzerky I rezpočty zašlou
na požádání franoo.

Vypsání

AONÁUROU.
Politické družstvo tiskové pod ochranon

sv. Jana Nep. v Hradci Králové zadá cestou
veřejného offertníhořízení

toš, SE. domu.Aduhrt
v Hradci Králové.

Práce: nádennická, zednická, kamenická,
kovářská, tesařská, pokrývačské, sochařská
a štukaterská v úhrnném obnosu 85.008 zl.
44 kr. zadají se jednomu podnikateli. Ostatní
práče: klempířská (3058 sl. 99 kr.), truhlář
ská(7078z). 80 kr.) zámečnická (4020z]. 10kr.),
sklenářská (1771 zlatý 42 kr.) natěračská
11962 zl. 54 kr.) a dlaždičaká (490 sl. 80 kr.)
zadají ee také buď v celku jednomu offeren
tovi nebo možno podati oferty na jednotlivé
práce zvlášť.

Plány, rozpočty, výměry a podmínky jak
obecné tak zvláštní jsou vylošen je
19. březnem t. r. y od 10 hodin do 12.
dopol. a od 4 do 7 odpoledne v míatnostech
spolkových v Hradci lové, velké náměstí
č. 84, [. poech. k volnému nahlédnatí.

Offerty buďtež náležitě zapečetěné a dle
ustanovení podmínek řádně sepsané s vadiem

v podmínkéchstanovenýmE mimoobálkuponechaným podány nejdéle 81. března
1896 do 13 hodin v poledne předsednictvu
družstva. 

Politické družstvo tiskové pod
ochranou sv. Jana Nep.

V Hradci Králové, 17.března1894.

Dr. ALFrýdek,
bisk. generální vikář,

předseda. jednatel.



„JE hodnýdárekproDlřevtate ET
7" Nákladempolitickéhodržstýatiskéhého

+ Hradci Král. v několika dnech vyjde spisek

Uětesez dějiní
výjití spisku vyřídí biskupská knihtiskárna..

6000 vysokokmennýcha 2000 krsků
jabloní, hrušak a švestek nejlepších

- a velmi úrodných druhů.
Vysokokmenné jahloně první výběr 50 kr., drahý

40 kr., třetívýběr80 kr., hrušky60—50kr.,
švestky šlechténé BO kr. Krsky jabloně 40—30 kr.,
brašky 50 kr., švestky šlechténé 50—40 kr. Vy
sokokmenné jabloně malinové holovouské C0—50—
40 kr., krsky téhož druhu 60—50 —40 kr. Jablko

malinové holoronaké je okrasou každé rabrady a
Že se ovoce to každý rok v ceně dvojnásobné
všech jiných nejlepších druhů jablek prodává, ne
mělo by v žádné zahradě scházeti. Z příčiny zru
žoní části školky na místa stavební prodám též
dlechtěné jabloňky malinové bolovouské: 10 kusů
dá '1 m. výšky za | sl. 50 kr., 10 kusů do l'/,
výškyza 2 zl, a 10 kusů přes 1'/, m. až 2 m.

bo za 2 sl. 60 kr. £00 sszenic rybízu 2 ažJBletých po JO až DO kr. kos. Maliny a jabody po
á 2—3 kr. sazenice.

Joseí Ruliř,
s

,

ee

: M v HradciKrálové (YČechách).

doporučuje

"TARAANY a HARMONIA„©
v levných cenách

—+ ©velice příjemného hlasu.w-2 

78787. D68přijímá

maj c. k. výe sárodu pro stavbu varhan a
2450705 aharmonií/ v Pollčoce.

1 Národohospodářoká hlídka,
Zlatá měna a klesání obilních cem.

-77 Dokud nebylo drah a paroplavby, tvořil
"každý"tárod pro sebe hospodářský celek. Co se
„v zemi urodilo, to se také snědlo. Zle bylo ovšem,

-< když uhodila neúroda. Nyní všecky hráze a bra
"nice padly. Nyní zásobuje Argentiaie obilím Ně

„Rusko vyváží žito a ječmen do Německaa k nám.
- Není divu, že každá boepodářská směna v jedné

„ c AE do let 70tých bylo ve všech státech stříbro
+" v miocovnách státních svobodně raženo, mimo An

7 all, a všeobecně se uznával poměr, že jeden díl.
. stříbra platí patnáctkrát méně než stejný díl zlata:
Po válce trancouzsko německé zavedlo však Ně

7 4 metko r. 1879následkem pokladu válečného na
;%Francii vydobytého zlatou měnu. To jest všecky
-účty veřejné, všecky platy v obchodu musí se dá
: 7 vati ve zlatě. - Německo prodávalo své ohromné

:, zásoby stříbra na světovém trhu, zároveň ale stou
plo v Sevemí Americe dolování stříbra a jebu

„, tršba se zmnohonásobnile | Klesání ceny stříbra
< gásledovalo na trhu londýnském | nepřetržitě.

. | Kdežto v letech 1866—1870 se celkem vytěšilo.
7 1889000 kg., bylo r. 1890 vytěženo 4160000 .kg.
* stříbra na celém světě. Fraocie zastavila razení

-stříbrných mincí r. 1876. Severní Unie přijala
( alatou měnu r. 1878, ale brzy se vrátila k bíme

talizmu. Konečné my jeme se r. 1892 na podnět
Rotšilda dobejbati museli za jinými a i u nás za

»
.

a

. ovšem jea na papíře H 1893 zastavila největší

A Z savedly po příkladu Anglie slatou měnu, byla přes
"807 at "relace((pomiěe“hodnoty)"zlatea' stříbra

|l
m:16tojestza jedemdilzlataobdrželijeme16

Relace tato klesala na ceně stříbrné
let 70týsh. R. 1889 byla relace stří

jako 1 : 23-10, to jest na jednu unci
ulata přišlo 22 10 umcí stříbra. (Unce asi33 lotů.)
Nyní relace tato kolísá mezi 1 : 20 a 22. Žid
Suess, professor geologie na vídeňské universitě
praví ve svémsplse „die Zakunít des Silbera“, že
příroda příjiš málo poskytuje zlata, aby mohli ná
rodové vzácného a drahého kovu užívatí jako
mince, sa to však poskytaje hojnosť stříbra, tak
že tento kov samou přírodouurčen jest za pevíz
všem národům případný a pobodlný. Následkem
zavedení zlaté měny v evropských zemích atal
se peníz stříbrný bescenoý, mezi lidem koluje
málo peněza zlato jest jenom ve vertheimských
pokladnách kapitalistů, především Rotšildů, jejichž
4 bankovní domy vládeou ohromným jiěním 50
milliard zl. Ký div, když je málo peněz, že ceny
zboží klesají a cena peněz stoupá. Kf div, že lid
nemaje, čím by kupoval, trpí nouzi. Účinky zlaté
měny jsou tak neblahé, že o nich mlčeti nemů
žeme. Zlata, jakožto zákonité mince, užívají jen
státy evropské mimo Ruska. Stříbra užívá Iodie
a Čína,které mají skorem 600 mil. obyvatel, pak
geverní Unie se 63 mil., Basko se 100 milliony.
Stříbra utívá tedy skorem 800 milionů lidí a
zlata pouze 250 mil. V Indii platí stříbrná rupie,
která o maličkost pouze míň stříbra má než uáše
zlatka.

Jak se utrořily obilní ceny v Indii?
Za jeden metrický cent se platilo:
roku 1871. 1879. 1884 1889 | 1891

rýže rupií 9 10 8 8, 8%
pšenicerup. 7 1. 7, "A A4

Indický sedlák, který nezná blahodárný úči
nek zlaté měny, utržil tedy r. 1891 za m. g pše
nice osm sl! Kterak by si náš sedlák mnul ruce,
kdyby také ceny našeho obilí platily jako v Iodii.
V Indii mezi lidem peněz stříbrných dost, lid může
kupovati, má sa co, a proto ceny obilní neklesají,
spíše stoupají. Zaámka to blahobytu země. Na
tom není dosti. Poněvadš zlato jest skorem o 45

drašší než stříbro, může indický rolník svel

km prospěchemdovážeti pšenicido Anglie,Fran-.
e, Německa. Zcela„Bocbopiteno. Za m. g pšeniceobdrží indický sedlák v Londýně 6 zl. ve zlatě,

to znamená alespoň 11 až 12 rapil ve stříbře!
A tak 80 to má se vším zbožím. Proto panuje
nyní ohromný proud zboží ze zemí, kde je měna
stříbrná, do zemí 8 měnou zlatou, poněvadš země
s měnou, stříbrnou z dovosu toho ohromně zbo
batnou. Čínavyvážela d» let 70tých ročně za 60
mil. taelů zboží do Evropy, nyní vyváží ročně za
110—120 mil taelů. (Tael váží 37 a půl gramů
stříbra jemného.) Igdie vyvážela v téše době za
550 mill. rupií zboží, nyní se páčí její vývoz na
750 mil. ropií. Náš vývoz nestoupá, nýbrž klesá.
My za celé poslední desitiletí stojíme neustále na
790—750 mil. zl. vývozu. Rovněž tak vývoz Fran

skorem o 5 mill. Jiber šterl. t
Smutné jsou účinky zlató měny ua naše

rolnictvo. Jakmile zavedena zlatá měna, tu od let
70tých ceny obilní neustále klesají. To dokázal
na mezinárodním sjesdu rolnickém vBruselu fran
coaz Allard. Ale nepotřebujeme ani jeho vývodů,
to vidíme na vlastní oči sami! - o

Dle zárnamu plodinové bursy vídeňské pla
tilo se za metrický cent:

roku 1880 1894
pšenice © 13 zl. 40 kr. 766 zl. o 43%, míň.

žita 10 zl. 80 kr. 590 zl. o 44%,
ječmene | 10 zl. 80 kr. 8-96 zi. 0 12%,
ovss 7 41. 40 kr. 6-96 sl. o 9%,

Za jedinký rok 1894 ztratilo rolnictvo v ce
lém Předlitavsku nasledkem klesnutí obilních cen
na 13 mill metr. g pšenice 74 a půl mill. sl
na 21 mill. metr. g šita 101 mijl. zl. 

Tedy pouze na dvou obilních plodinách str

tom musí rolnictvo platit stejnou daň pozemkovou
obnášející 37 mill. zl. jako r. 1880.

“ Že rok 1894 ztratili rolníci v Čerhách

„ 9 . „ sčšita 4 ,
„ 8 » » „ ječmene 8 n
„10 » „ e ovsa 4 .

číní ohromnou suma za jedinký rok 70 mill. al.!
O tento obnos stršilo naše rolnictvo míň a
daně říšské, přirážky zemské, okresní, obecní ne
ustále stoupají.

Rolnický p české strany křešť. soci
alní žádá v odstavci: české státní právo, s4mo
statnou cedulovou banku pro země koruny české
a svobodné ražení stříbra jakožto peníza lidového.

Naše vláda na podočt Rotšildův zavedla zla
tou měnu, ačkoliv ji mažoré vědy jaku Suess,
Milovski a jiní, hlavně alo strana aotiremiteká od
toboto kroku varovala. Ale zlato Rotšilda, jemuž
sám bývalý ministr fioaneí Plener pokloniti se
šel, bylo mocnější, než všecko volání lidu. Zave
dení zlaté měnyjest také jednou ohromně závažnou

říčinou schudoutí našeho rolnictva a pracovního
ida a jest příčinou, še otázka socialní neobyčejně

přiostřena jest.

nouze o Poe ta nouzeo chleba.Almanach valných hromad apřednášek
bospodářskéhoupělikůJirů -okay Pardubský,

Přeloučský a Holický v roce 1896. 1. Po
sjezdu rolaictva českého východu dne 26. ledna
v Pardubicích konaném, na němž pojednáno: a
O hospodářském *význame uherského vyro
b) O programu východočeského rolmictva, c) O
našem sdružení, odbývá se 2. výroční valná bro
mada spolku v neděli dne 29. března t r. o 10.
hod. dopol. v místnostech c. k. vyš. reál. školy
v Pardubicích. Program: a) Zpráva jednatele,
pokladníka a pp. revisorů úétů. b) Bilance rolníka
sa rok minulý a rozhled pro rok příští. (Přednese
pan předseda Ad. Eckert). c) Volby výboru a re
visorů účtů. d) Volné návrhy a rozprava o novém
dražstvu. Po ukončení valné hromady hospodář
ského spolku odbývá se ihned ustavující valná
hromada hospodářského družstva ku zvelebení
chora dobytka v okresu Pardubickém, v níž pro

vedou se prozatímné volby výboru. B. V nedělidne 26. dubna po 2. hodině odpol. koná 80 hos
podářvká schůze v Dašicích, v níž pojedná se:
a) Co podniknouti Iu zvelebení našeho cukrovar
pictví (p. řed. Ad. Eckert.) b) Pěstování ječmene
pivovarského ( p. řed. Ad. Eckert.) 4 Ve Vysoké
u. L. u Opatovic dne 10 května po 2. hodině
odpol. v hostinských místnostech p. Fr. Seidla.
a) Učinek vápna ve zdejších těžkých a vaských
půdách a užívání amělýčh bnojiv (p. prof. J. Tro
jan). b) O melioraci pozemků (p. řed. A. Eckert).
6. V Mokošíně v hostinci p. Václava Lexy ve
čtvrtek dne 14. května odpol. a) Naše národohoe
podářská bilance (p. řed. Ad. Eckert). b) Zařízení
domácích zahrad (p. Fr. Vobralík). c) Pěstování
ovocného stromoví (p. Fr. Vohralík). 6. Ve Evin
čanech dne 31. květnav hostinci p. Fr. Hejtmáénka
zahájí se valnou schůzí mlékařský kurs, jejž po
vede odborník na alovo vzatý p. inspektor c. k.
ministerstva orby J. Charousek. a) Nové pokroky
v mlékařství (p. řed. Eckert.) b) Zahájení korsu
mlékařského (p. insp. J. Charousek). 7. V Lábol.
ticích dne 14. června. a) Příčiny nízkých cen
plodin hospodářských (p. řed. Ad. Eckert). b)

ravanéch dne 28. června, kdež odbývá se sou
časně výstava dobytka spojených besed a obcí
okolí Moravanského. Na programu jediná otázka:
hospodářský význam uberského vyrovnání (p. JUDr.
A. Formánek z Pardubic) 9 V Libišanech v hos
tioci p. Fr. Klapky v neděli dne 12. července.
a) Dělniotvo hospodářské (p. řed. Ad. Eckert).
b) Pěstování rostlin přůmyslových (p. spr. Karel
Šafránek.) 10. V Dřítěi due 27. září. a) Hospodář
aká družstva (p. řed. J. Teklý, říšský poslanec).
b) Zušlechťování plodin hospodářských (p. řed.
Ad. Eckert.) c) Výsnam pěstování pícních rostlin.
(p. Jos. Plocek). 11. V Horní Rovoi dne11. října.
a) Nové zákony zemědělské (p. řed. Ad. Eckert).
b) Jak lze úrodnosť našich půd zvýšiti. (p. pref.

spolek pro okoliHradce

Praskačce v hostioci p. Jos. Dolanského vaínou
hromadu s následajícím pořádkem: 1. Čtení a
schválení protokolu z předešlé schůze. 2. Před
náška p. Čeňka Havelky, druhého učitele hosp.
školy zimní v Kuklenách: „O apolčování rolni
ctva se stanoviska všeobecného“.

Hospodářský' spolekOpočenskýod
bývati bude druhou valnou schůzi v neděli dne
12. dubna 1896. o 2. hod. odpol. v místnostech
p. Jaca Rathouského v Semechnicích. Program:
1. Čtení protokolu z poslední valné schůze a při
jímání členů. 2. O hospodářském významu pří
štího vyrovnání 8 Uherském. 3. O důležitosti od
borného vzdělání rolnictva vůbec a o potřebě
zimní hospodářské školy pro oastávající rolníky
zvláště. obou otázkách pojedná p. Jan Heinz,
ředitel zimní hospodářské školy z Kuklen. 4.
Účetní zpráva spolku za r. 1895. a zprávu revianí.
5. Volba zástupce bosp. spolku do kuratoria simní
školy hospodářské. 6. Volné navrhy.

Hospodářský spolek Česko-Skalický
odbývati bude v neděli, dne 29. března 1896. ve
2 bod. odp. v místnostech hotelu pí. Bartoničko
vé v-Č. Skalici valnou sczůzi. Program: 1. Vybí
rání' členských příspěvků. 2. Zpráva jednatelská.
9. Zpráva revisorů účtů. 4. Volba: a) předsedy a
místopředsedy; b) jednatele spolku; c) 12 členů
výboru; d) 4 náhradníků. 5. Volba 8 delegátů,
pak jedaoho člen výboru a náhradníka do žapní
jednoty hospodářské. 6. O vyrovnání rakousko
uherském po otránce zemědělské. Pojedná p. Fr.
Bauer, řiditel rolnické školy v Koštelci n. Orl. 7.
Volné návrhy.

Veřejná zkouška chovanců hospodářské
školy zimní v Kuklenách, konati se bude ve středu
dne 1. dubna 1896. o 9. hod. dopol. po službách
Božích v místnostech školního domu č. 1. v Ku
klenách.

Tržní zprávy..
V Hradci Králové, dne 21. března 1896. 1. hi,

pšenice sl. 6-60 až 6.45, žito z!, 5-50 až 6.80, ječm'm
sl. 4.16 60. oves sl. 3.— až 340, proso al 0. —
aš 0.—., l. 4.80 až 5.—, brách sl. 7.— až 8.—,
dodka sl. 8.— 6.50, jahly ul 9.— až —.-, krap zl,
8.— až 2). —, brambor zl. 1.30 až 1.50, sena si. 0.09

L kg. Jmásřý sl. 1.— a 1.10

Ap
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prÍno koslolní,
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradci Králové.

Závod voskářský „u Albersúů« založen r. 180g,

+.|

o00000060000000000000000

Přijel bych místo

za dozorce, skladníka

lečnostech pohybovati se dovedu.

MaláČermá p. p. Borohrádek.

Vyznamenénnasemské jubilejnívýstavěv Prase
11691. ©ne Ruy českoslovanaké

ANTONÍN SUOHARDA,
sochař a řezbář v ové Paco

(v Krko1oších)

doporučujete kuzhotovování 04 božíchhrobů, plasticky ved , C0
sty, sech světců ve dřevě1 kameni.

Starší práce umělé ceny majici bedlivě
opravuje, pozlacuje a polyohromuje.

Maje pal: výrobky vlastní, ze své dtlny
pocházející poskytuje mimo bedlivou po

sluhu 1 oeny 00 nejmírnější.

NAG

Poooareooontoonooovavooclě

+8REZvláštnost'Ej
Po 11 roků ležel v mém

originalnísad pravého Měloyěpřellodnncy

jamajskéhorumu
Prodám 1litr tohoto rumuza

22l60kr., 1lábor1 zl. 60br.,1,lábvo1sl.
Nojvětší výběr kávy.

Alois Dvořák v Hradei Král.

JOSEFA KIESLICHÁ
v Hradoi Králové

u „černého koně“
odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

praci kostelních,
zeřízovýní a obnovování oltářů, kazatelem a L.d:

. VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrarů, zrcadel, lišt, říms

a .
edo oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr růmeů všech drubů na obra
zy, fotografie s t.d.

Práce vezměsdůkladná vcezácá mírných.

-A Žišaje vždya všude

slivovici a borovičku
Jen od rmyNL.Iiesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

U...
1jhoHradoeKrálové aokoli!

FRANTIŠEK KRETSCHMER,

vlraddí Krtdoé,Vlt náměstíč2
-| (rodle hostiane „U modré hrěsdy“)

odporočuje se otěsému P. T. obecenstva
kuprováděnígraol natěračekých
ve stavbáci, natírání nábytku, lakování
podlah a vůbec veškerých prkel v

ten spadajících. “

Brusinky
šíre fnádě. ns

vTýništim.Orl.

P. T. duchovenstvu doporačajese

závod zintnický astříbralcký

Václava Solce 9
přisežného soudního znalce a odhadoe

v Hradci Králové

leoo nů KootečntahnádnůVejné
ohni, sa klerá 90 let Be

ko skladveškeveškerýchP éeemysenán
Ú Vysocecténéduchovenstvoa |a pp.Kn delerží akvosty téá na měsíčnísplátky za mírných
podmínek.

du těšilo a blažilo.



Alelujah
Vladimir Hornov.

»Valali jest, není ho tuto; aj, míslo,
bdeš jej byl palošite. Marek 16, 6.

>Allelujak !< — len výkřik duše škavý,
Jenš v Getsemanu letěl v svatý klín,
sní duší mou! — Zřím lidstva velké davy,
ješ v Arobu Kristova se berou stín
a v nebi velký dem se rodí světu,
den zasvěcený Boku Parakletu!

O, skloňte hlavy! Zem se v nitru chvěje
a dávných proroctví si spřádá sem,
Jejš lásky Boší věčná epopeje
do srdcí psala! Bůh buď sveleben/
Allelujah! O zpěveplný vděků,
a Aymno budoucnosti,příštích věků!

Profetů rel, co v nadšení pil dětem,
čím Stdnu se často“třásl tém,4 arbar krulýv Pychů-trkal kletém >

by n ekd dialidí"> s
soaděvem Slavnýše bij dmčs ©1 0 pějte,dd

Na cestu lidstva, Golgotyješ stínem
ubíhlA stále v nekonečna fuj,
kde bída volá: »Hynem Pane, kynem !> —
lam tryskní spěv tvůj), semi proměň v ráj,
otev kobky, pouta slámej krobů
a sábej tváře úplcímu rob

Aledjak ať v lidskéjásá mitro

„K uvědomění křesťanskému patří,aby
chom sami na sobě též zkusili, jak dobrým,
jak spořádaným, jak šťastnýmjest člověk, když

| pravdou Kristovou proniknut jest tak, že ve
všem vědy a všady jedná dle víry, dle nábo
ženství.

Zkusiž sám sebe člověk, dí apoštol Páně.
Zkusiž sám sebe od dětinství až do této chvíle,
kdys byl lepším, a kdy ti v hlouboe duše tvé
lépe bylo. Zdaliž tenkráte, když jsi nejednal
dle Kristových pravd a zákonů, nebo kdyš
jsi dle nich jednal? ...

Zkusiž sama sebe každá rodina. Zdaliž
škodí domácímu pokoši, blahu a štěstí, když
otec, matka, děti dlé Kristajednají? Nedej se

a u spolaobčanů vážnost a úcta.

kovská aťměstská. Kde

spustlé na

Ročník II.

sati zákon Kristův, když světské zákony mno

hých zemí o to právě usilují, aby co možnánejméně měly váhy Kristovy a jeho
církve? Tu ovšem muší náboženství a sním i
národové hynouti. Pyoto musí. se o zachránění
náboženství pracovati i'vě veřejném životě.

A skutečně, kde katolíci uvědomělí,
všude tuto práci podníkají, Předně neodbírají
nižádných novin bezbožšnických aneb k nábo
ženství lhostejných; naopak přinášejí veliké
oběti, aby pomocí novin křesťanských hájilo
se náboženství. Ve spolcích zařízených na pod
rytí náboženství rovněž nejsou, ale sestupují
se ve spolky své. Poslance, kteří hlasují.pro
zákony náboženství škodlivé nebo nechtí .na
sněmě náboženství se zastati, nevolí, ale sta
tečně a svorně volí jen muže křesťanské.

A co jest příčinou, že takto jednají? Je
dině to, že náboženství zuají; jedině to, že
vědí, jak dobře jest každému národu, který
není bezbožnictvím zkažen.
' Gož tedy, nejmilejší, žádoucnějšího iu
nás, než to, aby si katolíci taky takto počí
nali. I u nás šíří se bozbožnictví, i a nás hyne
víra a mfav, i náš národ mravně klesá. Ale
u nás mezi Cechyjest zvláště pozorování
hodno to, že se šíří náhled, jakoby ku pro
spěchu vlasti bylo zapotřebí, býti bez víry,
býti bezbožníkem a jakoby uvědomělý katolík
vlastencem nebyl.

A to jest také u nás jednou z těch pří
čin, proč mnohý sám o sobé říká, že jest ka
tolíkem, ale ve veřejnosti drží se 8 bezbožníky.
Jest to blud chorobný, jest to spánek s libým

; Be Flámným enem. A proto jest povin
ností naší volati k vám: „Vstaň, kterýž epiš

a svedme Vše, COV Sem?padlo Prach! a povstaň z mrtvých a osvítí tě Kristus.“
Nec lidstva prchne! V duších SVřÍNEjitro, Zkusiž paksám sebe každý národ. Po
věr povstane, co bylo v temnotách/ vídají snad dějiny, že se některý národ stal
Archanděl lidstva S nebes slětne stanů,
dy Areby olevěci,jak tehdá v Geksemanu/

„Vstalt jest !“

lepším, silučjším, šťastnějším, když ve svém
celku přestal urachovávati deset přikázání
Božích, jak je mají i pohané napsaná ve svě
domí svém a jak je Kristos stvrdil a zdoko
nalil? Či snad povídajídějiny, že ještě nikdy
dobře nebylo žádnémunárodu, když ve svém
celku pohrdl příkazy Božími? Myslím, že to
druhé jest pravda. — Píše jeden ne právě

Svatý týden.
Pončvadž v tomto témdní konána památka

událostí pro každého křesťana nejdůležitějších, zo
kteréž příčiny také málo jest lidí, kteří by aspoň
tu chrám Páně oenavětívili, máme za svou povin
nost o těchto událostech a posvátných obřadech,JM míjí ré chvíle zimní nepohody,

jiné doba svěžíhojara nastala nám a sdí

nědešty dnové nejvýznamnější,přeradostné svát.Ky z mrtvých vstání Páně. Vítěsná „Alleluja!“
rozlébá se po veškerém osvětěkřesťanském,
šťastným cítí se každý, kdo s pevnou vírou,
s plnou útěchou srdce svého volá „Vstalťjest |“

Jestliže se dnes opravdově radají všichni
ů č věřící, tak i my s potěšnými pocit

me svátky velk í patříce na to, ja
Sdárně prospívá dílo naše s Bohem započaté.
Nemůžeme označiti to výsnačněji nežli vážnými

lovy, která právě ve svém pastýřskémpronáší vrchní pastýř diecése královéhradecké,
ndp. biskup Edvard Jasa Nep.: „Vidím, jak
skutečně vstává s mrtvých pvbaněné a nece
Běné u nás náboženství. Vidím, jak víc a více
bade katolíků, kteří povstanoana ochranu své
Vlastiprotí sáhabě,ktorombyaa mi uvalíli
bezbožníeř. Vidím, kterak nevěře na vždy ne
bude bez boje astnpováno, jako to jest mnohde
dnes, vidím, kterak víra, to jest uvědomělí

katolíci, ví se v čik a srazí se v boji

drahý lid můj, vlast má! A pokolení budoucí
budou žehnati těm, kteří katolíky k ovědomění

budili a vítězný a vlasti prospěšný boj
Wojovati naučili.“Ajakotato významnáalovajistěse
úkášou býti pravdivými, tak časovým, povabu

cím a povzaášejícím je celý pastýřskýlist
pojednávající vbodně o tom, co ještěmnohým

„ o náboženském uvědomění. V důvěře,
še dobrá ta slova v dobrou pamět větípí si
veškeří věřící, kteří slyčeti je budou ve chrá
mích Páně, ovádíme z listu ndp. biskupa pouze
místo, kde případně připomíná se potřeba
uvědomění křesťanského v životě veřejném.
Pravít náš vrchní pastýř zejmena:

dobře katolick

lidé, kteří o sobě tvrdí, že
na prvníta přikázání, jež dí:
badeš věřili

jdětne nešťastné badoucnosti vetříc ..

pohromyhrozící?

straně pak těch, kteří k mírnějším se čítají,
na zachránění víry neděje se nic a maozí
myslí, že něco velikého činí, když lidu obec
nému víru přímo neberou. I mezi těmi jsou
mnozí, kteří žijí v tom bludu, že pro nábo
ženství jest jen kostel, ale ve veřejném životě
že se o náboženství jednati nemá. Opakaji,
še toto smýšlení jest bladem záhubným. Čo
platno kázsti v kostele, když tam mnozí vůbec
nechodí. Co platno kázati v kostele, když
každé slovo kazatelovo venku se maří a sice
nekřestanským učením ve vyšších obzvláště
školách, děsně se šířícím rouhačstvím a tu
pením kačžstva, špatuými a nemravnými listy
a knihami, znesvěcováním neděl a ovátků, ne
kázní v rodinách, v obcích, bujnými a hříš

. nými divadly a zábavami . . Co platno hlá

moji milí, deset Božích přikázání a přemý

Hel „jek se nyní v národě našem zachova

kteró nás na ně pamatují, aspoň poněkud 80
zmíniti.

Tento týden nazývá se svatý nebo pašiový,
svalý proto, že nám připomíná události přesvaté:
Ustanovení Nejsvětější Svátosti Oltářní, utrpení:
smrt a vzkříšení Páně a tím i naše vykoupení;
pašiový z té příčiny, še se čtou pašie t.j. vy
psání utrpení a smrti Páně. Poněvadž jsou Čtyři
sv. evangelisté,mámetaké čtvery pašie,a to podle
sepsání sr. Matouše, které se čtou a zpívají u
květné neděli, podle sepsání av. Marka, které při
padají na úterý po květné neděli, podle sepsání
sv. Lukáše, ve středu po květné neděli a podle

sepsání av. Jana, které sezplvají na Velký pátek.O květné neděli si připomínámeslavný
vjezd Pána Ježíše do Jerusalema. Pán se ubíral
sedé na oslátku do svatého města, a lid roznícený
láskou k Němu metal ratolesti oa cestu, prostíral
roucha svá a volal: „Hosanna“. Hoed v pátek
na to: „„Ukřižuj'“ Jak často se toto ,„„Hosanna“
a „Ukřižuj“ opakuje v šivotéě lidském! — Na pa
mátku onoho slavného vjezdn světí se v kostele
kočičky, se kterými se také koná slavný průvod
buď v kostele nebo i kolem kostela. .

Na zelený čtertek připo Si památku ustanovení Nejsvětější Svátosti Oltářní. Po
něvadž však církev těchto dnů truchlí nad utrpe
ním Spasitele, odkládá radostné oslavení tohoto
ustanovení na doba pozdější, na slavnost Božího
Těla, všdy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Tro
jice. Poněvadž při poslední večeři, kdy Pán Nej
světější Svátost Oltářní ustanovil, sám obětoval máš
sv, slouží na Zelený čtvrtek v každém kostele jen
jeden kněz mši av., ostatní kněží jdou k av. při
jímání s lidem. — Po poslední večeři byl Pán
jat, pak veden k Aenášovi, od Annáše ku
Kaifábori, ššímu knězi; když před ním slavně
vyznal, čá. Syn Boží,byl pro rouhání odsou



sen k smrti. Na to odredla rota Krista-do dvora|
paláce Kaifášove, kdež ho do rána hrozným spů
sobem mučila. — Židé jsouce pod nadvládou Ří

" manů mohli sice odsouditi pro rouhání k smrti,
avšak rozsudek provésti nesměli; masil býti po
tvrsen vladařem římským. Proto byl Pán v pátek
ráno veden k lilátovi, Pilát nenalozl na Ném
žádné viny, a poněvadž lid volal, že Kristus bouří
lid až do Galilee, jejíž správa náležela Herodovi,
poslal jej k němu. Ani Herodes nenalezl žádné
viny. Proto byl Pán vedenk Pilátovizpěta když
Pilát opět řekl, že žádné viny na Kristu nenalezá,
židé chopili se prostředku posledního volajíce:
„Propustiá-li toho, nejsi přítel císařův.“ Pilát boje
te, aby neupadíi do nemilosti císařovy a nebyl
eBad docela svého úřadu zbaven, umyl si na zna
mení své neviny ruce, a vydal Pána šidům, aby
ho ukřižovali. To atalo se v pátek ráno. Pak byl
Pán veden ua Golgotu a tam asi rv poledne na
kříž přibit. Na kříži pronesl sedm památných slov
neto vět, které byly a budou předmětem jak
umění kazatelského, tak umění hudebního Od
poledoeaž do3 bodinodpolední,zatmělose slance,
země se třásla, skály se pukaly, hrobové se otví
rali, mrtví vstávali z mrtvých a přicházeli do ně
sta Jeruzalema. Okolo hodiny 3. odp. zemřel Pán.
Na to pněl mrtvý až do večera na kříži. Na vo
čer pak šli Josef z Arimatie a Nikodem k Pilá
tovi a žádali, aby směli pobřbíti tělo Kristovo.
Bylť následujícího dne v sobotu veliký svátek ži
dovský, proto se neslušelo, aby zůstala těla mrt
vých na kříži. Pilát uslyšov, že Pán již jest
opravda mrtev, dovolil Josefu a Nikodemovi, aby
pochovali Pána Jožíše. — Toto vše připomíná a
svými obřadynaznačujecírkev kat.na veliký pá
tek. Patrno, že jest Veliký pátek pro celé lid
stvo den nejdůležitější. Tu obětoval se Pán za
naše spasení.

V hrobě odpočíval Pán v pátek večer, v sobotu
celý den a v neděli časně zrána vatal z mrtvých.
Bylo to v celku asi 40 bodin, na kterouž památka

* w olrkvi katolické zavedena jest čtyřicetihodinná
pobožnost. — Dříve se konala památka s mrtvých
vstání Páně v noci ze soboty na neděli. Nyní pak
se koná v chrámu Páně již v sobotu ráno; tu
světí se oheň, z něhož se má udržovati světlo po
celý rok, světí se veliká svíce tak zvaný paškál,
který naznačuje Krista, proto na něm jest pět zrn
kad.dlových, které naznačují pět ran Kristových,
světí se nová křestní voda, které se má užívati až
do soboty před svátky Svatodušními. — Jména
jednotlivých doů odůvodňují se takto: Zelený čtrr
tek slove proto zelený, poněvadž se dříve na ten
den věřící tak přísně postili, že požívali jen ze
lenin. Velký pátek uzná rajisté každý velikým a
pro křesťana doem největším, kdo uváží, co se
tohoto dne stalo. Bílá sobota ee nazývá bílou po
bílém rouchu, které za starších dob ti, kteří byli
na tento den pokřtěni,oblékali a až do prvé neděle
po Velikonocích nosili; proto i tato neděle slove
bílá. Někde nazývají Bllou soboru také tichou,
pocěvadž Pán tiše odpočíval v hrobě.

Obřady zvláštní jsou: Na všecky tři dni
temné hodiny; t. j. jitřní a chvály z bodinek kněž
ských, které se konají ve středu, ve čtvrtek a
V pátek odpoledne. Při nich zpívají se lamentace
čili nářky, které pronášel prorok Jeremiáš nad
zHceninami města Jerusalema. Jak tehdáž naříkal
prorok nad městem avatým, tak- naříká těchto dnů
církev nad trpícím Vykupitelem a uad bříšníky,
na nichž krev Kristova bude zmařena. Při těchto
bodinkách před oltářem jest ua trojhranu 15 bo
řících svící, a ponovadš ae zpívá při celé pobož
nosti kromě Jamentací a jiných čtení 14 žalmů,
zháší 80 po každému žalnu jedna avloe, čímž ae
naznačuje, jak apoštolové a přátelé jeden po dru
hém Pána Ješíše opouštěli. Na konci se odnáší
1 patuáctá svíce za oltář, odkadž se opět vynese;
tím 8e naznačuje, že konečně odešel, umřel i Pán,
ale opět přišel, vstal z mrtvých. — Na konci celé
pobožnosti má se učiniti břmot, čímž se mi ua
snačiti křik Židů: Ukřižuj, ukřišuj! Ztoho se
Vyvinulo na některých místech tak zvané honění
Jidáše. — Od Zéleného čtvrtku do Bílé soboty se
také nezvoní na znamení smutku s užívá se místo
zvonů klupaček a řehtsček — Po všecky dny se
také oltáře odhalují, čímž se naznačuje jednak
smutek nad utrpením Páně, jednak i sám Božský
Spasitel, který byl při svém utrpení zbaveu svého

rouoba, tak že se na Něm naplnila slova, která
kuěz při tomto obřadu říká: „Rozdělili sobě roucha
svá a o můj oděv metali l0s.“ — Na Veliký pátek
a na Bílou sobotu jest Boží brob, ve kterém jest
vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k veřejnému

uctění. Jest sajisté jen málo Ktohských křesťanů,kteří ani ta nenavětíví svého Spasitele Byť kůra
ledu erdce mnobých byla dosti silná, těchto daů
96 aspoň poněkud rozehřeje. — Ve čtvrtek, v pá
tek a v sobotu jsou také tak uvaná theoforická

procesí t. procesí, při kterých se nese Bůh přítomaý v NejsvětějšíSvátosti Oltářaí. Kněz nese
Nejevětější Svátost pod baldachínem čili pod ne
besy ; za starších dob a někde až dosudpovažovalo
00 za vyznamenánínésti nebesa; na některých
místech Bohužel zavládl z vlažnosti nebo z příčin
jiných mylný náhled opačný. S bolestí někdy sezná
duchovní správce, že když mají se nésti nebesa
k oslavě Boží, jest potřebí hledati teprv člověka,
který by se k této slnžbě propůjčil. O kdyby se

-Bůhtak chovalk lidem,jaklidé k Nár, jakoby|byli nešťastní ! :
Obřady ah jednotlivé dni čvláštní

hlavně tyto. Na soloný čtvrésk v sídléch biskup
ských světí biskup svaté oleje: v křížmo, olej
nemocných a olej katechumenů čili křtěnoů. Mimo
to poněvadš Pán Ježíš, než ustanovil Nejavětější
Svátost Oltářní, umyl sv. apoštolům nohy, po pří
kladu Jeho Sv. Otec, biskupové a představení
klášterů myjí dvanácti starcům nohy, utírají je a
na znamení pokory líbají. Tak činí ij někteří pa
novníci křesťanětí. Tak jest i v Rakoaska; císař
umývá nohy dvanácti starcům a císařovna dvanácti
stařenám, kteréž potom štědře obdarají. — Na Velký
pátek konají so všecky úkony posvátné v roache
černé barvy. Poněradě Pán zemřel za všecky lidi,
koná církev na Velký pátek modlitbyzs všecky
lidi a za všecky stavy: sa církev Boží vů
bec, za papeže, za biskupy a ostatní dachoveu
stvo, za zeměpána, sa kacíře a odpadlíky,za šidy
i pobany. Velmi dojemný obřad jest klanéní se a
líbání sv. kříže. Poněvadě Pán toho dne zemfel
na kříži pro spásu naši a tak nám nejzřetelaěji
dokázal lásku Svou,máme se k Nému všichoi, ob
zvláště ti, kteří stojí na svícnu a jiným příkladem
býti mají, veřejně také hlásiti. Živě máme v pa
měti, jak příkladně v této příčině počíná si Jeho
Veličenstvo. — Dojemná jeou také improperia
nebo výtky t. j. žaloby, kterými si Pán stěžaje
do lidu Srého, jenž mu neačíslná dobrodiní spla
til nerděkem. — Po utrpení, zármutku a smrtí
následuje radostné Alleluja, které od Bílé soboty
zaznívá po celou dobu velikonoční.

Tak křesťan, který si všímá roku ofrkevního
a jeho posvátných obřadů, poznává každého roku,
že vzor a základ jebo víry Kristne, prošel hořké
utrpení, trpkou skoušxu ano i smrt, po které ná
sledovalo radostné Alleluja, nebo jak řekl Pán
sám: Mnsil trpěti a tak vejíti v slávu. A podobné
každý národ, každý jednotlivec, každá dobrá věc|
může dospěti jen trpkou zkouškou k radostnému
Alleluja; ano čím věc jest lepší, tím pravidelná
více ji jest vytrpěti než vejde v slávo. Proto za
jisté i národ náš i vše dobré vněm, po zkouškách
trpkých dojde jednou radostného Alleluja, ale ni
kdo jiný jich tam nepřivede neš Ten, Jenš řekl:
Musil trpěti a tak vejíti v slávu.

Co týden dal.
Uplyoulé části zasedání říšské rady věnuje

„None Freie Presse“ vzpomínkový článek. Usudek
svůj shrouje v tato stručnou větu: »Slabost paris
mentu byla sílou ministerstva“ Hrabě Badeni
může spokojen pohlížati na uplynulé zasedání.
Dílem proto, že se mu podařilo skorem rozloštiti
úkol, o který se rozbilo koaliční ministerstvo,
dílem proto, že povolením budžetu nabyla vláda
neodvislosti od stran. Ministerstvo jest daleko toho,
aby přestřihlo nit života parlamentárního. Má na
opak v úmyslu nechati vyžíti tuto mdlou, slabou
a na pobled odporu neschopuou soěmovnu pošlanců,
ba naloží na ni nejen oprava volební, nýbrž i re
formu berní a budšet pro příští rok a uherské
vyrovnání, aby mohlo budoucímu parlamenta
s touže neodvislostí se postaviti, jaké požíványní.
Jedná se jen v to, jest-li skutečně parlameat
tento jest tak silný, aby dílo, které se mu ukládá,
vykon+!, anebo tak slabý, aby břímě nemobl se
třásti. Úlohy, které nyní říšskou radučekají, jsou
jiné, než li úlohy, které říšská rada již provedla.
Budžet byl povolován každé vládě, která v čas a
konstitučně se od ucházela. Pro vulební oprava
bojovaly její popolárnost, ohled ua to, že ae nedá
odložiti a konečné závazek všech s*ran a důtklivá
potřeba ukonšiti již jednou palčivou otázku. Ale
oprava berní jest předlohou, která jest nejvice
potírána, předloha o zvýšení platu úředníků jent
spojena s tvrdou podmínkou o zvýšení dané
x piva a kořalky a nejtěžším kouskem jest vy
rovnání s Ubry. Jsou to právě nejtrnitější úkoly,
které parlamentu a vládě nastávají. Po svátcích
velikonočních může se vituace přes noc změniti.
Hospuštění parlamentu, kterého nyní vláda si co
nejméně přeje, může se státi nutností...

Parlamentární volby. Jak se dovídáme, dán
všem zemským politickým správcům, kteří bylive
Vídni, rozkaz, aby vykonali přípravy provolby
na říšskou radu podle nového volebního řádu.
Uzoalo se, že přípravy ty vyžadují nejméně dest
měsíců. Není ještě rozhodnuto, kdy badou volby
do sněmu moravského. Jeho mandát trvá do června.
Kdyby se konaly dříve, bylo by notno rozpustiti
sněm zvláštním dekretem.

Kompromisna Moravě.Sdělujeeevěrohodně,
že stal se návrh na kompromis mezi oběma čep
kými stranami pro volby ma sněm moravský, že
sásadně teoto projekt nebyl žádnou zamítauta fe
sa nedloubo příslušné sbory o tom se
badou raditi.

Volba purkmistra vo Vidal. Antinemité žádali,
aby volba purkmistrova, jež určena byla ma 8.
dubna, byla odročena. Žádosti jejich však nebylo
vyhoróno. Aby provedení volby smařili, i

radové městští s „fn a EehosvánKap je ehnebyl znám, nsmobly jim b s oračpny,
následkem čehož komisař dr. Priobels musel volbu
Ba neurčitou dobu odročit.

„Zveme uctivě * dovému
Ma časopis nář. do doplatné j
Pravil, vačiž je byso saslati. Zároveň
síme opět o sasýlání adres, na něž
»Obmovu< na ukázku moňli sasýlati. PěL
zmivce své prosíme, by list náš v kruhu
svých známých a přdtsk hojně doporučovali
s Štřili.

Spiritisté východních Čech cktějim
organisovati a pro sobe trořiti pabožosekou sektu
jako v Americe. Na neděli, due 29. břesna svolali
do Králové Dvora důvěraou ochůzí, zasýisjíce svým
věraýce tištěná pozvání toboto znění: „Posvání k dů
věrné ochůzi svolané sa základě $ 2. ahromuiďora
cího zákona se dne 22. března 1896. o 13. hodině
polední v hostinci J. Laušmaas re Droře- Králové (Č.
Podhradí). Program: 1. Formalie. 2. O aspiritismu.3.
Rozhovor a volné návrhy o orgaui-aci spiritistů. Svo
lavatelé: Fraat. Ježek, Drůr Králové n. L, Jos. Vích,
Dvůr Král. n. L, Jan Havel, Dvůr Král. n. L., Alois
Petera v Náchodě. Pctr Krikorka v Plarech. Fraat
Vrána v Jablonci bu. J. A. Vodeedátek re St. Vai. B.
Vyhlídka v Hof. Hamru. J. Dufek v Nedvěsí. P. Broá
ve St. Pace. J. Buchar v Jičíné. Jos. Blodl v Ji
lemnici. Oad. Votoček v Jestřabí. J. Kubišta v Chre
dimi. Jos. Stoklasa ve Vojicích“ Jmenovaní srola=
vatelé jsou hlavní původcoré a šířitelé spiritismu ve
východních Úechách, Důvěrnou tato schůzi svolali
blavně z té příčiny, še místodritelství jim nepovolilo
sřízení spolku © apiristického na základě | stanov.
Proto asneslí se v této tajné schůzi, že dále budon
sřizovati společností a domabati se ústředního adru
žení apiritistů Přijata také resoluce, ve které svola
vatelé této schůze prohlašají, Še spirititmus jest jím
přesvědčením náboženským a že s veškerých zřízení
zakonných pro sebe činiti budoa důsledky. Do dů
várné této schůze jejich měl přístup jediný ten, kde
se mohl vykázatí pozvánkou svolavatelů, Z intelligence
přpuátén byl do tajné té ochůze toliko MUDr. Jos.
Morareo z Králové Drora, Na konec schůze chtěli
téš citovati duchy v hostinci J. Leušmana, ale pří
tomným zemópanským komisařem nebylo jim to do
voleno. Je žádonucno, aby příslušné organy tomuto
buatí spiristickému věnovaly poněkud větší pozornost,
než až dosnd se dělo. .

Svádění děvčat Jak ministerstvo sáleži
tostí zahraničních ministerstvu vnitra sdělilo, odebral .
se známý „našinec“ Lasar Schwarts, který obchod
s dérčaty provozaje, z Buenos Aires opét do Evropy,
by děvčata k účelům prostitačním do jižní Ameriky
najímal. Schwarts Lazar narodil se v Talši v Baume
li, jest asi 42 neb 44 roků starý, v Baenos Aires
usedlý, 1:60 cm. vysoký, má černé vlasy, šedé oči,
Ččeraý vous (nyní jen kníry), křivé nohy a dvé čer
vené skvrný na nose. Schwartz, který při ovém vy
stuporání a jednání velkon obratnost jeví a vícero
nářejími mluví, adává konečný Cíl své cesty Monte
vídeo a osstuje obyčejné oddělené- od najmutých
dévěm. Co společníci Lazara Schwartse uvedeni jsou
ještě tito „nabinci“: Gerson Baam, Ierael Mayoro
vitech, Josef Katz, Sigmund Reicher, Jachil Stein
maa, Mar Schorr, Moritz Seiler, Mendel Kaufer,
Sali Salovich, Isidor Klopper, Wolf Wilemeon, Karel —
Rock, Mojžíš Schuldreich, Fichel Mapowitach, Adolf
Stein, Heinrich Schwarzmaan, Isidor Bink a Moric
Kaifer. © tom dává se úřední vědomost s tím do
datkem, by každý jednotlivý případ v této věci baz
odkladné zdejšímu bejtmanství byl oznámen,po pří
padě by boej též soudní oznámení o tom činěno
bylo. Posor na takoré „našince |“

Liohváři v Haliči. Poslednídoboavíce než
kdy vsmáhá ae vystěhoralecký rmch baličakých osad
níků deoAmeriky. Sta lidí každého měsíce ubírají so
za oocsán. O0 je tobo příšínou ? ©Hlavné neslýchané
vydíránílidu se strany „našinců“.Lichvaje ta takřka
modoa.Jeoají třdrahy.Proprvýspůsobžalováno
byle právě 28 lichvářů v Sombora, ktefí vesnickéma
lidu půjčovalí peníze až na 170 procent úroku; kdyš
rolník platiti nemohl, lichvář přirasil úrok ku kapi
táta s počítal pak úrok z obéha.Drabkýspůsobpůj
čky je tea, že „našinecký“ lichvář půjčí nějaký malý
obsss na bypotéku s úmyslem, rolníka z jeko
statku vypudil. A ten úmysl se obyčejně zdaří. Sta
tek přijde mnababen, liebrář ho koupí, rozparceluje
usedlost, pronajme ji a lichvaří dále. Dva tří lichváři
jeen tam majiteli celých dědin. Třetí spásob lichvy
je, še lichvář dlužníka z usedlosti nevypudí, ale zae
náhle ho vyssává. Bolník má všecko kuporati od
lichvářee vše mu opět prodávati.Jak tenkap a
prodej vypadá, lze si pomyaliti, Obyčejně se lichrář
€ oelou rodinou přistěhuje rolníkovi do statku, aby
bo měl ne očích. Kdyš toma rolník nechce, lichvář
wmhrozí prodejemstatku. Zněkterýchlichvářů60
steli milionáři, Ve Starém Méstě zemřel jedou, který
sanechal19svýmdětemkašdémupo90tisícícha
ené 40 ticich zlatých na hotorosti, a kromě toho
stýtyještědlužníúpisyodrolníkůsa2Ďtistosla
tých. A podobné vydřidušství se trpí!

Na sachování kuněti památek
dále věnovali dp. kons. rada Vince Novotný v Dolaí
Krapé 2 =1., pan Jos. Procházka, far. v Dobřenicích

sl, pan Váa Groh, farář ve Vernéřovicich2sl.,
Alois Hora, ředitel velkostatků v Chrasti i s ro

1sL 60 kr, Za další dary prosí V. Kudrna,

„A
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Zvěsti z východních Čech.
„ Kathedrální chrám sv. Ducha+ Hrade

Mlášévéopravejese již podelší dobu. Co nevidět
MěKpři němbýti přistavěnyvůde a to vté výši a
podobé,jakou měly před požárem. Za tou příčinou |
benala te před několika dny memístě komiseza
předsednictví vsdp. kapitelního děkana dr. AL Frýdka.
Jak proslýcháme, bude se batbodrální chrám uvnitř
také polychromovatí.

Konferenční řeči Dae 235. t m. počaly
iouforeoční řeči chvalné známého a neázavného ka
sstele dy. AL Jomělky 8. J. V úrodu ukázal, že
člověk povianea jest pečovati o dokonalý vývin svých
přirezených vlo, Váecko zajisté tvorstvo apáje k do
konulosti jeme přístapné. Tím více má k témuž smě
řovati človék, tvorstva král a pán. Člověku, pozoru
Je-li sebe, stále něco chybí; ani rozkoše ani bohat
ství 6e svým leskem ani důstojenství a sláva nejsou
s to uhasiti jeho stálou žízeň po úplné blaženosti.
Vždy sůstáva v srdci jeho prázdnota a tuto může
vyplniti jenom ten, který člověku touha po blaše
nosti dal, Bůh —Stvořitel. Jsoucnost tohoto Boha—
Stvořitele blásá nám příroda I kdyby připustily.ce
domačnky o výribu tvorstva nenahlém, přece rozum
bude se ptáti dále: odkuj ta prvá buňka, odkud její
život a schopnost přiepůsoborat se různým způsobem
vlivám srébo okolí, tak aby povatala ta rozmanitost
všeho tvorstva živého? ©Rozam lidský šádá nutné
Jesoncnost Ucha a jsou-li mužové, kteří ho popírají,
mají důvody ové bezréry ne v rozemo, nýbrž v srdci,
které Boha si nepřeje a tadíž ho popírá. V druhé
řeči rozvinoval dp. kazatel poměr človéka k Bohu.
Jako všecko tvorstvo obrálí nutně svého Tvůrce těmi
dokonalosti, které na ném vidíme, tou karmonií,
ve které žije — tak má člověk činiti ne nutně, ný
brá doxrorolaě. Tím nesteno se člověk horším, ný
brž lepším. — Nejdokonalejší pak úkon chvály jest
oběť. — Zdedp. kazatel zmínil se o oběti Z N.
Kristova, mší sv. V řeči třetí dokazoval nesmrtelnost
duše. Ji vyžaduje sama její podstata, jak jeví se
v účincích. Nesmrtelnost duše žádá též Boží mou
drost, poněvadž jinak nestvořil by Bůh duši takovými
vlastnostmi obdařenou. Boží dobrota — neboť jinak
byl by člověk nejbídnějším. Boží spravedlnost, neboť
vesvětěumívyrovnativinyatresty,záslubya odraěny.
V další řeči (čtvrtá) ukázal že přikázání Boží ply
nou ratuě již se zákona přirozenéhoa jsou jen jamým
jeho prohlášením. Odtud všeobecná jejich závaznost.
V páté promluvě obral za předmět úvaby otáska, jež
vid) zajímala a níku) zajímati mepřestane mysl lid
skou — o.víné asmíra. Ukázal slovy jasnými,za
jakých podmísek zjednává vyrovnání mezi lidskou vi
nou a Boží spravedlností nauka Kristova — ve svá
tosti totiž pokání. Cílem řeči poslední bylo ukázati,
jak velikolepá myšlénka a Boha důstojná jeví 1e ve
vtělení Syna Božího, jakož 1 ve spůsobu, kterým pře
tvořuje a vyššího nadpřirozeného rázu dodává duši
lidské milost Ducha sv. Předmět sám o sobě těžký,
nataralistickému názoru naší dirší epolečnosti méně
přístapný s proto ne snadno pochopitelný. Účastenství
při všech konferenčních řečích bylo veliké,

Duchovní koncert diecésníjednotycynli
ské v Hradci Králové. Jestliže I koncert duchóruf,
jejž lonskéhn roku pořádala diecésní jednota cyriil
ská v našem divadle, byl pro svůj bobatý program a
přesnost v provedení přijat od obecenstva « poraé
kem, tím více II. koncert pořádany 29. března 1896.
potkal se 50 zaslouleným úspěchem. Jakmile jsme
vyčecli z programu jména skladatelů, byli jsme na
před ujiáténi, že uslyšíme skladby cenné. A ueskla
malijemese. Fr. Witt svým„Stabat mater“
dovedl vzbuditi « obecenstva vážuou, posvátnou přímo
nálada, otovýíti ardoe jejích ka pochopení dalších
čise) programu. Ant. Lotti dramatičností svého
„Vere languorea“ přípomaělnás na svého vý
tečuého žáka komponisto, Čocha Jana Zelenku, jebož
skladby přednášel Kovafovió na avých historických
koncertech o letošní výstavě. A kdybychom alyšeli
vidy tak přednášetí chorál, jako přednesena byla
dámskýmsboremsvatodušníseguence „Veni sancte
Spiritus,“ tu a vlastního přesvědčeníbychom mu
alli dáti bezděbné za pravdu Rousseau-ovi, jenž dí:
„lído dává přednost r kostele hudbě před cborálem,
ten muzí nemíti, nepravím právě žádnou zbožnost vo
tvém sráci, ale zcela žádný vkus.“ Dámskému sboru
V sióem nozadal sbor mufský, který se uprávným
přízvakema výslovnostízazpívalurývkys opravených
písni rorátních. Kéž bychom něco podobnénu ulyšeli
í v našich uostelích! V I. čísle oddělení IL. poprvé
vystoapili na prknech mladí členově cyriliské skoly,
1 při tam, že místy nebyla jasna vokalisace, drželi
se dobře. Dětský ten drojhlas souladné plynul vedle
vyškolesého a mobatného barytonu pana professora
K. Šrátka. Cenu skladby a její provedení uznalo
Bamo ubecenstvo, na jehoá šádost masila býti opa
kována. aníže hudby J. A. Palestrina, jehož skladby
vyplůají velikých 36 avazků, v šostihlasém: „Ia es
Petrus“ ukazal ve vedení hlavné povnost a nezá
vlslomi, v celku přece harmonickou celistvost. fak
mi přpadalo, když jsem ta skladbu slyšel, jskoby
utvořena byla z kamenů, jeá jsou částmi skály, na
níž sbadoval Kristus srou církev, Tak mobatnéa pů
sobivé se učsla divadlem. A Lim více mohatnost této
vynikla, když dámský sbor na to zopěl starochor
ratskon „Po Duba svetoma.“ Co to zase bylo
elég.e a něby| Obzvláště líbilo se zakončoní jedno
tlivých slok, jež alty dobrým odstiňováním způsobily.

| můj?? Drahá částtéto nesnadné Pídovy skladby se
dok. na'e zjařila, byla mohetaým fiaelera celého kon
certa. Pasa foditeli diec. jednoty cyriliské a celéma
sboru mážeme gratalovati k tak čestnému vystoupení

Lajest si jen přáti, by obevenstvo hradecké, | ven
kovští přátelé posvátného zpěvu, kteří tak četně na
koncert se dostavili, jakož až dosud, i na dále za
chovali spolku tak blahodársou činnost rosvíjejícíma
svou přízeň. :

V městském divadle Klicperověkoná se
ředitelstvím p. V. Badila v nedělí, dne 5. dabna
představení obrazu ze života „Malý lord“ ve prospěch

se velká kom-cká opereta A. Berly „Zakletý zámek.“
Mod kura. Dne 29. března byl za

bájen v budově c. k. -odborné školy pro umělecké
zámečnictví kurs modelářský. Vyučování převzal p. J.
Stránský, učitel téže odborné školy a obstarává je
(prázdniny vyjímaje) kašdou ueděli od 9. do 13. ho
dio dopoledne. Kurs jest scela bezplatný a volné
přístapný, zejména pp. živnostníkům i osobám, kteréž
zaměstnávají (vyjímaje ovšem učně, povinné k ná
vštěvě školy pokračovací). Museum otevřelo v týž
čas avon koibovnu hojně zásobenou díly předložko
vými, určenou k zušlecntění a vzdělání průmyslovému.
Kniborna otevřena jest každou středu a sobotu od
6—8 h večer. Postopem časn zřízeny budou další bez
platné karsy: malířský, chemický, keramický a p.,
určené ku podpoře řemesel.

Zdejší filiálka Typografické besedy
kopala dane 29. března schůzi, jež byla hojně navětí
vena. Pan Aut. Reis, typograf z Praby měl poutavou
a poočaou přednáška o utrojích, klavně sázecích a o
vlivu strojů vůbec na útrar společenský. Po před
nášce následoval přátelský večírek, při němž byly
zdařilé výstapy solové a pékné přednesy na pieně.

Z jednoty katolických tovaryšů. Na květnou
neděli přistoupili členové ku Stolu Páně. Ndp. biskap
sloužil mši sv. a podával Nejsvětějšího. Při mši av.
zapěli pp. bohoslovci několik pěkných sborů. Poněvadž
v týž den bylo též generální av. přijímání posluchačů
postních promluv vdp. P. Jemelky z Prahy, přistou:
pilo kol 800 osob ku sv. přijímání. Příkladnou ná
boženskou horlivost těchto komunikantů povzbudil
ndp. biskup delší vřelou promluvou, ve které vylíčil
náboženské povinnosti věřícího katolíka.

Valná hromada spolku číšníků pro Hradec
Králové a okolí koná se dne 7. dubna t. r. o půl
dvanácté hodině v noci v místnostech u „Urmerů.“
Program: 1. Zpráva jednatele. 2. Zpráva pokladníka.
3. Zpráva raviísorů účtů. 4. Volba protektora. 6. Volba
starosty, 8 členů a 4 náhradníků výboru správního.
6. Volba 6 členů a 8 náhradníků sboru soudu dů
věrníků. 7. Volné návrhy.

První obč. beseda „Kemenský“ na Pražském
Předměstí konala dne 28. března valnou schůzi, při
níž byli zvoleni: starosta p. JUDr. Karel Fultner, m.
starosta p. Jan Kotrch, jednatel p. Frant. Marx, po
klsdník p. Joe. Hlavatý, za členy výboru pp. Václav
Mádr. Jas Petříček, Cel. Winter, Fr. Vondráček au
Ant. Machálek, za náhradníky: pp. Jos. Matějček,
Alfréd Ippen a Methoděj Malát; revisory účtů: pp.
Jos. Matějček a Meth. Malát. Učastenství při schůzi
bylo značné. Jednatel p. Mádr podal důkladnou zprávu
jednatelskou, která byla přijata s plným uspokojením.
Dále podal zprávu pokladniční p. Jos. Hlavatý a
knihovní p. Jos. Matějček; všechny byly schváleny.
Ku konci vybralo se ve prospěch české realné školy
v Lipníku % zl. 10 kr., které druhého dne byly ode
alány.

Osobní. Josef Meoiser,měst. stavitel v Hradci
Králové jmenován ku dosti své městským stavite
lem v Hoře Kutné.

Mladočeská schůze proti Mladoče
ohům! To se zase jednou povedlo! „Národní laty“
poslaly el do Hradce avláštního apravodaje a proto
nejen my, ale také všichni věrní stoupenci mladočestí
dychtivě čekali referát o schůzi aspoň tak sábodlou
bý, jaké bývají pověstné tasemnice p. Eimovy. Če.
kavě jsme toužili a toužebné se soušili den, dva, až
teprre vo středa „Národní listy“ stydlivé přinesly
zastrčenou lokálku, s níá se nikdo nedověděl nic,
Proč? Dopallo to špatně, mladočeská echůze měla
průběh namířený proti Mladočechům. Kdyí však
hlavní organ mladučeský o tom mlčí, nebude snad
zbytečoým, podáme-li bližší zpráva o této zajímavé
schůzi, jež se konala minulou neděli, dne 29. brezuu
odp. na Slezském Předměstí v hostinci p. Matéjíčka.
Předseda politického spolku bradeckého p. Nejedlý
při zahájení schůze představil dra. Al. Rašína a posl.
V. Formánka s dodatkem, že debaty mobou se sů
Častniti jen členové spolku a pozvaní hosté. Připo
menatí toboto však bohem scbůze dbáno nebylo. Nej
prvé mlanl dr. Al. Rašín o vyrovnání a druhou
polovicí říše. Řečník pojednal podrobné o nynějším
Slaru vyrovnací otázky, pří Čomž ostře | posuzoval
chabosť vídeňského parlamentu. Zejména břitce vy
slovil se o jeduáuí strany mladočeské proto, že usnesla
ae hlasovatí pro volební opravu hr. Badeniho. Zlá se
mé, prav| řečník, že ani mladočeská strana nebode
dělat hroznou oposici, kdyby Badeni chtěl provésti
úpatné vyrovnán. Kdyby šlo o kůží Badenibo, nevím,
zdali by utraua mladočeská nechtěla raději uchráliti
dpatné vyrovaání nežli pustiti Badeniho, aspoň je
uladočeských poslanců k něčemu takovému ochotoých
dost. Co 89 pole za kulisami, člověk ovšem neví, ale
2 tobo, co říká p, Eim, je vidét, že se něco mach
laje (ulasy: slyšrel); do oposténích vln leje se clej,

(proto není naděje, že ne strany mladočeské dopadné
A co mám říci o poslejním sboru „Bože, Tvůrce aposico tak, jak by měla. Řečejk uvedl dále, že při

kačdé obnově vyrovnání mělo by so dáti Maďarám
cítit naše státoí právo, postavit se I politicky na zá
Sajní stanovisko. Ale to by se nesmělo pří rošpo
čtové debatě jen klidné mluvit nebo vůbec nemlnrit,.
když Chlamecký řekne: do 21 března musíme být
hotovi, tomu se nemá vybovět, jak to udělali Miado
češi Ať be to protáhne třeba rok, jen když svou si
lou zmaříme nespravedlivé vyrovnání, pak bademe
míti jínačí respekt, než budeme-li čekat, až nám něco
spadne a bůry. (Hločný souhlas.) Nebade-li vyrornání
spravedlivým,stane se to vinou rozhodujících faktorů;
na voličích jest, aby nedali nic na plané hovořemíe

naslibovalo, ale nikdo -pro nás ještě nic neudělal.
(Boařlívý soublas a potlesk.) Je třeba, ne-li zmařit,
aspoň zlepšíti vyrovnání, u nás masí vystoupitimasa
poplatnictva, která by se nedala na deset let zase
jen odstrčit (blásy: tak jest!) My nepotřebejeme
sliby, ať dostaneme, co dostat musíme, s cámi ee
počítat musí, k vyrovnání s námi dojít musí, ať dnes
anebo zítra. (Dlouhotrvající potlesk a volání: Na
zdar! AC žije dr. Rašín!) Poslanec pan Václav
Formánek vzdává srdečné díky doktora Raší
novi za vylíčení vyrovnací otázky. Nám si mnoho
neslibujea praví, že„na slibyprachnicnedů.“Strana
mladočeská je také pro rozluku s Uhry. Ale není to
tak snadné, v naší polovici jsou poměry chatrné. Mla
dočeši jsou pro volební opravu Badeniho ne k vůli
vládě, ale v zájmu těch, kteří práva volebního dosud
nemají. (Obstrukce, pro niž dr. Rašín mlnvil. je zbraň
dvojsečná. ro vyrovnání je dnes v naší veřejnosti
ruch větší než před desíti lety a to je zásluhon Mla
dočechů. Vláda chce provésti vyrovnání s nynějším
parlamentem, protože s příštím bylo by to těžší.
— Když o té záležitosti nehlásil se nikdo víc o
slovo, přikročilo se k volným návrhům. Technik V.
Červinka poukázal k volební opravě Badeniho,
která dle jeho náhledu má dosavadní nezdravý stuv
jen potvrditi (hlas: Ať si to nechaj'!) Je smutné, že
mladočeští poslanci chtějí býti pro takovouág opravu.
(Souhlas.) Posl. Formánek namítá, že by se o této věci
nemělo uvažovat ukvapeně. Řečník probírá dřívější
návrhy na změnu volebního řádu a uvádí důvody pro
návrh Badeniho a proti němu. Taafova reforma hyla
pro nás z obledu národního lepší, ale pátá kurie
dává přes půl 4 milionu občanům volební právo: je
to málo, ale přece něco. Ke všeobecnému rovnému
právu volebnímu se v těchto dobách nmedosta
meme, kdyby nastal mějaký převrat jako r. 1886, šlo
by to hned, ale pokud jsou normální poměry, nedomů
hneme toho hlas: Protože nechcete! | Všeobecný ne
pokoj.)Řečník uvádí dále, žeto sám všude zkusil.
že v kruzích rolnických jest odpor proti
všobecnému rovnému právu volebnímu. Pátá
kurie znamená aspoň krok k tomu všeobecnému průvu,
kdyby Mladočeší byli proti volební opravě nynější,
vystoupí socialisté proti nim a to by byl zbytečný
boj. (Hlučný smích mezi přítomnými socialisty.)
My nemůžeme být proti novým voličům, máme
hájit zájmy všeho lidu (hlas: ale neděláte to') Tato
oprava bude míti také reflex na sněmy a pak na
sněmu pátou kurií získáme tím více národně. V so
cielistickém hnutí může nastati únava, zastávka i
nelze mysleti, že by se tímto hnutím něco vynutilo.
O další reformy budeme se zasazovati ——budou-li
možny, nevím. (Hlačný odpor zejména mezi přítomnými
socialisty.) Řečník připomíná na konec, že k volební
opravě Badeniho by došlo i proti vůli Mladočechů.
Dr. Rašín vytýká poslanci Formánkovi mylné ná
hledy, zvláště v tom sním nesouhlasí, že by pátá kurie
byla krokem k novému práva hlasovacímu. Jsou-li
dnes rolníci proti všeobecnému právu, tedy by zave
dením páté kurie měli venkovětí voliči boj na dvě
fronty. Oprava Badeniho nespočívá na zákludě rovného
práva, mladočeská strana nemů býti pro každé roz
šíření volebního práva. reflex opravy na sněmy je
nemožný; kdyby odešli velkostatkáři, zhatili by vůbec
každou volební opravu na sněmu. Řečník dále vytýká,
že socialisté se tváří, jakoby opravu Badeniho chtěli
a nechtěli, chovají se obojetně (hlasy socialistů: Oho:
To není pravdu!) Na rmladočeské straně. zase posl.
Eim vykládal v „Nár. listech“, že prý by levice mohla
něcodostat, kdyby pomohla prosaditi opravu Bueniho
a proto že my máme býti pro tuto opravu; kdyby
se tak mělo jednat, tedy by to u nás dopadalo zrovna
tak, jako za Staročechů (Souhlas.) Oprava Badeniho
znamenů, že 'se má vlk nažrat a koza zůstat celá:
pro něco takového by žádný poslane“ neměl zved
noati raku, proti opravě Badeniho by zejména
Mladočeší měli zaujati zásadní stanovisko. (Souhlas.
Posl. Formánek znovu hájí pátou kurii a míní. že
právě v této kurii mohli by býti nejcemnější poslanci,
když by zastupovali tak veliké obrody volební: tito
72 noví poslanci jistě by nebyli vládními. J. Mrdek,
rolník z Černilova prohlašuje, že rolní ctvo by se
prozatím spokojilo jen s přímým hla 40
vacím právem, volby nepřímé js?u pro rolníky
urážkou. (Nouhlas.) Sor. demokrat Leder z Malšovie
prohlašuje proti dra. Rašínovi. že soviální-demokraté
nesouhlasí « opravou Badeního. Dr. Ruňšín uunitá,
že sovinlisté již ae chystali k volbám, jako by oprava
tu byla hotovou. socialisté při tom dělají ale „Hane“.

(Souhlas u r.) Noe. Led er odpovídů, že tedy dr.

Rašín ně děs poradit,co. majídělat. (lasPoraďte sini.) Na to se k návrhu. p Prokcše
z Černilov schvaluje resoluce, která ce vyslovuje prů
vypovězení obchodní smlonvy s Uhry. pro spravedli
vou kvgtu a celní anii, J. Mrdek, rolník z Černilova
čte deMPprojev, jímž varuje mladačeské poslance. aby

»



nezklamali důvěru rolnictva, o jehož podporování není
aní'slechu (hlas: na kanony jsou peníze!) Ať po
slanci neřeknou při svýšení daně s piva, že stravou
venkovského lidu jsou brambory na loupečka, jinak
by se i tyto brambory více sdanily (hlučná
veselost a potlesk). Dále probírá jednotlivé pošadavky
a míní, že by nucená společenstva nadělala s rolníků
„štátní sedláky“. Pan Janský z V. Bělče podotýká,
že v debatě nebyl nveden požadavek federace, úplné
odděléní zemí koraný české, zřízení samostatného

(pan Červinka ze Stěšer volá: žádné vojsko !)

Na to bylh schůze předsedou p.Nejedlým zakončena.
Gremiam á . Hradci Králové koná

řádnon valnouhromadu dne 12. dubna 1896 o 7. hod.
večer v Živnostenské Jednotě (r klubu Střeleckém).
Pořad jednání: 1. Zpráva jednací a účetní. %.Zpráva
revisní komise. 8. Schválení rospočtu sa rok 1596.
4. Změna stanov. 5. O dráse Holice-Hradec Králové.
6. Volba představenstva dle $ 16—b stanov. 7. Volba
delegátů dopomoc. hromady. 8. Volba do nemocenské
pokladny. 9. Volba výbora rozhodčího.

.
To je škandál, tohle není ani v Besarabii! A

tak dále a tak dále. Nestačil by nám ani celý sloupec,
kdybychom zusnamenati chtěli ty oprávněné stesky a
žaloby, jež pronášeny byly v úterý ode všech účast
níků dobytčího trhu v Hradci. V jistém chytrém
městě byl prýkdysi nápis: Totoť jsou svíčky, totoť
je mýdlo. Nanašem tržišti je sice napsáno, kde jest
oddělení pro krávy a jiná hovádka, ale nejtrefnéjší
byly by tabulky: Totoť jsou kaluže, totoť je bláto!
Nemá-li Hradec utrpěti škodu citelnou, musí se státi
náprava hned a my sa to slavnou městskou radu
v zájmu obce a interesentů vážně žádáme. Když jame

na tento nešvar upozornilipředešle, o námod osobnosti poměrů znalé zaslán následující přípis: V 5s.
čísle ctěného Vašeho listu byla zcela správné činěna
výtka stran dobytčích trhů. Mohu Vás jen uposorniti,
že p. Al. Dvořáček namáhal se co člen rady městské,
aby přeložení trhů zabránil, ale při vůli nejlepší ne
mohlo se tak učiniti, poněvadá to nařízeno jest od
okr. hejtmanství, a bylo i pohroženo, nebudou-li trhy
z města přeloženy, že vůbec se zakáší. Arciť se mělo
dříve místo řádně připraviti, ale i tu opět bylo na
závada, že pozemek dosud není majetkem' města, a
na témže místě cvičí vojsko. Ale poslední trh nás
poačil, še třeba rychle místo to upraviti, arciť dle
mého náhledu byla to věc placenýchslašebníků měst
ských, aby ma toto m dříve radu uaposomnili,
v jakém stavu se nalézá, vždyť nemůže to nikdožádat
od členů ob. výboru neb rad , kteří přec jen čestně
svůj úřad vykonávají, majíce kašdý své povolání.
Jakkoliv není to jeho referát, uznal p. Dvořáček za
dobré této věci věnovati největší bedlivost a uvolil se,
že trhy dobytčí bude aranšovati sám, je jakési
zkušenosti. Záleží nyní od orgánů našich, placených,

dyž se vše řádně pro
aby dobré pokyny vykonaly. jivede, snad příští trh bude zcela jinak vy ti; vy
skytnou-li se ješté nějaké vady, budetřeba postarati
se bez odkladu o jejich odstranění.

Uličnikování křídou. V městěnastal jiš
v loní sport křídový pro zdejší školské ulíčaíky. Za
počalí čmáráním po zavřených dveřích krámů a domů,
pak po sdích a římsách, konečně šmalikují také
chodníky rozličným spůsobem 1 nemravnými slovy.
Po květné neděli odvážil se některý nezveda ma
římsy kathedralního kostela a počmáral celou jižní
stranu, kterou u večer vyslaný stařeo mokrým ba
drem umyl. Minalý týden atibl pán 3 kluky, kteří
si u těch počmáraných domů hráli. Nenadále vyptá
val se jednoho po druhém, kdo má křídu; první i
drubý dí, že nemá, ale třetí Jhal a masil s křídou
z kapsy, kterou pán vzal, a pod chodníkem rozilapal.
Kdo zde učísí notnou náprava ?

Falešná padesátka. Dne 81. m. m. o zdejším

dobytčím trhu podařilo se zdejší policii učiniti pěknýlov. Téhož dne totiž seděl v hostinci č. 76 Jos. Barta,
rolník z Voznic u Libčan; za chvíli přišla za ním
jeho žena a vysázela před něho na stůl stržené pe

níze za, prodané dobytče. Při tom vstala od vedlejšíhostolu jedna ze dvou šenětin, jak pozdějise zjistilo,
podomní obchodnice M. Miková z Vamberkaa žádala
jmenovaného, aby jí proměnil esátku, čemuž tento
ryhověl a vysázel 6 desítek. opatrnosti však, aby
ue přesvědčil, dostal-li pravou alesátku, poslal s ní
ženu do protějšího závodu p. Hanuše proměnit, kde
však se Bartovádověděla, že bankovka je padělána;
jen na velké prosby a ujištění, že ji před chvílí ob
držela od neznámé ženštiny, unikla zatknutí a vra
celu se zpět do hostince. Mezi tím Miková a druhá
její společnice M. Novotná také z Vamberka, z ho
stince se vytratily a prchaly Prašskou ulicí z města.
V patách za nimi pustil se však poškozenýBarta,
psu Kopecký, krejčí a polic.strážník Valášek, který
maje v obných případech osvědčenou zručnost,
vsedl do kolemjedoucího kočára a podrodnice u 80
chařkého závodu p. Ješka zadržel. Obě dovedeny
byly zpět do jmenovaného hostince, kde ošálenámu
Bartovi vrátily 80 zl., načež zavedeny byly na po
licejní strážnici; při prohlídce obou zatčených nale
zeno bylo u Novotné 53 zl. 60 kr. a u Mikové 932zl.
na hotovosti, dále živnostenský list a povolení ku
provozování podomního obchodu. Miková udávala
zprvu, že padesátku dostala od neznámého pána
o trhu za drobné, později zase udávala, že vyměnila
ji před třemi dny ve vlaku cestou z Prahy do Hradce,
rovněž od nesnáméhe „ Obě jmenované dodány
byly do věznice krajského sondu a učiněno na ně
trestní oznámení. Pudesátka jest dosti dobře padělána
a na prvnípohled není na ni nic nápadného.

a naše dlažba na náměstí hlavně od hlavní
stráže až po kathedrální chrám sv. Ducha
jako notně rozvlněná hladina rybníku, která náhle

zkamení. Tu je kámenvyretalé skoro ua půl metravýš nadostatní, hned vedle ného zase dolík a tak
ověk, chce-li se zdravými údy přes tuto zkameně

linu se dostati, musí se učit dříve chodu kamzičímu.
Rolníci, vezoucínáklady obilí dotrhu jsou na kašdém

náprava. Bylo by věru na čase a otvírejícím sé jarem
pomýšleti na brzké snovuzřísení dlašby, noh aspoň
na kloudné opravení,.

níkuv Nahořanechukradenobyl počátkemměsícel uloňskéhorokuúatstvavúhrnnéceněza
41 sl.Po zlodějí nebylo ani popachy. Krátce po krádeži opustil také službu čeledín Pavlův, Jan
Dne 14. ledna letos potkal Pavel svého bývalého če
ledína ve svých kalhotech. Hlásil se ihned k nim a

Žák se z halhot do vyšetřovací vazby. Za

rolník Jan Valtera v sušásně na lískách vo atlaní

vel se o náleze dověděl, došeldo Veselic a poznal

vé kalhoty, vestu a klíčeki Pon Žák přiznal,žejest jeho vlastnictvím, rý si, j ys
kolemv sušírně uschoval, avšak k ostatním tam naje
seným věcem hlásiti se nechtěl a krádež u Pavla mu
sa vinu kladenou tvrdošíjně íral. — Dne 97. m.
m.ocitlse Jan Žák,32roků atarýdělníkbez sa
městnání ze Lhoty Králové, přestu

zdejším čtyřčlennýmsenátem, jsa žalován c.k. státním
zastupitelstvím, že odejmul v čase od 17 do 20 li
stopadu 18096s d a bez přivolení Ant. Pavla,
rolníka v Nahořanech pro svůj užitek, cizí movité
věci t."j. mužské šaty v ceně 41 zl. a tím se dopu
sti] aločinu krádeše. — Soud uznal obžalovaného
vinmzýma odsoudil jej do vězení na 16. měsíců.

Zmizelé zboží. Václav Chlupáč, obchodník ve
střišném zboší = Dohaliček vykládal dne 34. února
zboží své na výročním trhu nechanickém. Odpoledne

o půl šesté složil zboží na vůz, který řídil syn rolův Ant. Svoboda z Mokrovous. Zboží uloženo bylo
v menších bedniíčkách a 6 rancích v ceně 600 sl.
Na voze seděla sestra jeho Filomena a Chlupáč čel
vedle vozu. U Třesovic nešel více za vozem a dal se

přšínou do Dohaliček, aby si nadešel. Těch několikků bylo ale osudných. Byl sice dříve doma neš

poros se zboším, ale při skládání shledal k nemaéma svému ustrnutí, že mu chybí jeden balík, ve
kterém se nalezaly 4 kusy štruksu v délce 90 metrů,
dva po 80 metrech a jeden 18 m., 6 metrů černého
sukna a as 10 metrů lodenu. Filomena Chlupáčova
tvrdila svému bratrovi, že sa nimi jel malý vozík,
taženýpsem. Chlupáčzastihl vDohaličkáchvozíkse
psem, patřící sedláři hořeňovskému Václavu Kučerovi,
ale ten ničeho cestou neviděl a nenalezl. Zmíněný
balík se zboším jest předmětem šetření soudního.

Velká krádež šatstva a skvostů udála se
v nocí dne 285.m. m. v Belovanech u Nasavrk. Ne

snámí pachatelédostali se „m druhé hod. v nocido neobydleného pokojev b jitele cihelny p.V.
Řeháka a odnesh:vše, co se vůbecodnésti dalo:
šatstva, peřiny, hodinky, řetěsy, šperky a j. v. v ceně

řes 200. zl. Aby nebyli ve své práci rušení a přes
vapeni, řivásali na příč přes éře sochor, tek že

tyto nedaly se otevřít. Z eže jsou podezřelí dva
mladí muži. :

Velká výtršnost. Píše senámze Žamberka:
Josef Král, 87 r. starý, šenatý dělník ze berka
ucházel se svého času o domovnictví v tamější továrně
na sukna. Šťastnější sok, Turek, obdržel místo u od
té doby vře v Královi, což dává různými způsoby na
jevo. Dne 36. t. m. snad opět vlozlo mu domovnictví
do hlavy, přibral si svého bratříčka Františka, 32
roků starého obuvníka ku pomoci. Poslední měl již
se slav. adudy opletání. Tak jednou pro vyhrůžku dostal
13 měsíců, pto urášku stráže 3 dny. Oba měli kuráše
dost. Kolem 3. hodiny odpolední chtěli mocí vetříti
se do továrny. Domovník znaje oba bratry co nevítané
hosty, nechtěl je pustiti. Za to však pustili se Králové
do něho a atloukli a stýrali jej, jak jen mohli. Dle
vysvědčení lekařského utrpěl též lehké poraněnína

těle nejspíše nožem spůsobené. Za rvačky oznámiltovární komptoirista J.Betz na četnické stanici su
rový čin bratří Králů. Strášmistr Drda zná oba výtrá
níky žamberecké velmi dobře a že jsou každého činu
schopni. přibral si četníka a odebral ee k továrně.
Králové již seděli v kořalně J. Lóowyho a sapíjeli
vítězství své. Josef Král dával si právě nalévati, mesi
tím jej vybízel bratr: „pojď, teď půjdemena purk
mistra, ať dá pětku na cestu do Ý ně“. Strážmistr
je vyzval, aby opustili kořalnu a šli s ním na úřad
obecní a zakázal jim dále nalévati. Ale špatně dopadl.
Tonem posměšným postavili se vstříc avybízení stráž
mistrovo nemělo účinku, tak že nocen byl jim zatknutí
jich oznámiti. Tu teprvé Králové počínali si jak zbě
silí, tloukli pěstěmi do stolu a nadával jeden víc neš
drahý. Četníci obě kvítka spoutali a odvedli k souda
za sběhu velkého zástupu zvědavých.

Ztratil kobylu. Večer, dne 29. m. m. ubíral
se rolník Jan H. ze Slatiny odkudsi domů s koném
bez vozu. Cestou stavil se kdesi v hospodě, kde se

poněkud déle zdržel a než se vrátil ven, shledal, šeobyla před h ou již nestojí a nikde že není pa
ní ani stopy; měl tedy za to, že snad ji čekání omr
selo a že odešla domů, ale doma ji nenašel. Kobyla
nebyla po celon noc k nalezení a ještě do předešlého
dne majitel její myslil nejinak, než že mu ji někdo

ukradl a tak se kg celou noc pěkně prošel. Drahéhodne však se dověděl, že kobyla byla přes noc, mezi
tím co on ji hledal, pěkně v teple. Na silnici na
Brně“ potkali dva řezničtí pomocníci osamělého

koně a proto jej zavedli do Nevého Hradce Kr. Nadotyčném žádají nyní 4 zl. nálesného a mimo to možná
že bude mu nyní zaplatiti i proto, že nechal
koně bes dohledu na silnici; poeilnění tedy příjde mu
dosti draho.

Odsouzen. Frant. Rybka odsouzen dne 12.
března čtyřčlenným soudem zdejším pro zločin krá
deže k těškému žaláři na dobu 9 měsíců.

Dražba usedlesti. Dne 20. t. m. prodána byla
ve veřejné exekuční dražbě usedlost č. 8. v Lípě Jana
Homoláče za 26.009 zl. p. Stránskému s Lípy. —

Požár na Kanětické hoře, Na květnou ne
děli ve tři čtvrtě na dvě hodiny odpoledne vznikl,
neznámo jakým způsobem,oheň ve chlévech hradního
p. Formana na Kunětickéhoře a strávil všecky stáje
i kryt obydlí hradního.

přovéhodobytka sůstalý vplaslédch. Pax je
značněpopálea a utrpěl škodyna 600 2l. O Zposkytovaí hrůzokrásné divadlo celému okolí

Nadobytčí trh v úterýobývanýbylo'191 koní, z56krav, 41 býků,4telat s 17koz.
" Krádeš. Poslahovačce F. Formanové sde,

ukrsd! někdo v těchto dnech velký šátek aomkmí
vcené 5sl. 60 kr. Vsukni měla jmenovanápěipra
venou žádost za obec Petrovice.

Hodně do huby, do žaludku. V těchto
dnech chlubil se jistý sdejší „našinecký“ majitel pa

tiky ve společnosti několika soukmemovců, ževýmhostím dává akleničky s tlustým sklem, aby prý
stali hodně do huby a málo do žaludku. Tak se

našinecké“ kapey posledními halóři zuslepených cha
dmaů, kteří hledají posilu v nápoji A la frinklovina.

Ztráty a n „Dne 16. m. m. ztratila služka

Em. ne „pen v níž nalezaly se as 6 zi.Penčšenku j téhoš dne nalezla K. Adámková zo

dostala za to korunu odměnou.
Občeli se. Ve Dvore Králové oběsil 6e dne 80.

m. m. as švletý řeznický pomocník Jindřich Rejl. Co
dohnalo jej k zoufalství, není po tů dobu známo;
snad — nešťastná lásko.

rádež. Píše se nám z Jaroměře:Dne 90.t
m. vloupal se neznámý hatel do bytu c. k. čiko
vatele zeměbrany p, JonalaI Doata a odcizil mu a vy
páčeného stolu různé skvosty v ceně 70 zl. Po pa
chateli se pátrá.

Divné » utí. Bo polepševny v
vicích přišla nedávno stařičká matka za synem,

se tamdostal k nucenémupobyta. Za řeči a 0
jej také, jak se má, načež tento odpověděl, še dobře.

Rozradostněnámetka, myslíe, že znezbedy snad přece

prv Tr napomenula jej slovy: „Takjen si toho
Povýšení obce na městys. Dne 34. února t.

r. byla obec Jablonec vpolitickém okrese Jilemnickém

na + Khan časrvivo ma vlasy „Regemerator“,
10. březnaministerstvem vnitra Ekásáno. Léčidlo
vyráběla firma H. Kielhausor ve Štýrském Hradci a

istílose, še vbarviva tam smíšené olovose na
což vůbec škodlivé jest. |

.
ZDobréke.Vnedělidyo29. březnaodbývána

byla v hostinci Františka Linharta řádná valné

hromada „Hospodátoké záložny okresu Opočenského“
se sídlem v Mokrém.Na a mimo ji nlvolba zapisovatele, kterým zvolen p. J. Andrys s
krého a volba dvou verifikátorů, kterými zvoleni
J. Simonz Očelic a p. Josef Preclík z Hlinného.
byla vykonána doplňovací volba čtyř členů řiditeletva
sa vystupující pp.: Josefa Chmelgře,Václava Veverku,
Jana Baše a Josefa Preclíka. Pánové tito byli opět
všichni zvolení aš na Václava Veverku, sa něhož
zvolen Jan Zima z Domašína. Za členy roviduj
výboru svolení tito pánové: Josef Šotole = Bílého
Újezda, František Netík se Spálemiště a Jan Chadý

sPřepre nie ochůze až ma vodnénávrhy ukončena.kovic u Lanškresna. Od 15. do t*.

března konali zde vdp. kněší z Kongrega00 Nejevět.Vykupitele „Hory Matky Boží“ n fk pánové: P.
Ondřej Kdesler, superior a P. Petr Kanda poevátnou
missii pro lid. Svatá miasie řízením těchto důstojných
vůdců měla požehnaný výsledek. Od prvního dne až
do posledního chvátali zdejšíkatoličtí křestkné ráno
i k večeru do chrámu Páně, aby szbožně poslouchali
slovo Boží, jež vycháseloz výmlavnýchúst důstojných
pénů missionářův. Téš ze sousedních farností súčast
nili se přemnosí věřícítěchto duchovních hodů. Zvláště
zasluhuje = pochvalou poznamenáno býti, že místní
ctěný p. starosta obce, všickni tří radní, všickni ka
toličtí členové obecního výboru a věickni čtyři páni
učitelové pilně navštěvovali kázání a všickni příkladně
a sbožně přijaliovátost pokání a Nejevětější Svátost

oltářní. Ý sdejší obci žije asi 800 katolických kře
stanských duší; kromě těchto jest zde asi 400 pro
testantů H. C. a asi 40 Herrnhntů. Svaté svátosti
přijalo 730 katolických křesťanů; pouze několik velice
vlažných křesťanů nezúčastnilo se posvátné migsie
Zdejší lid bude si jistě dlouho pamětliv té krásné
misaie, zvláště kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní a od
prošení její, pak kázání o Matce Boží a odporučení
celé farní osady v její mocnou ochranu a kůsání o
svatém kříši velice dojemně působilo na srdce věřících.
Sratá missie byla ukončena v neděli odpoledne po
avěcením missionárního kříše, kázáním na rozloučenou
a Te Deum Laudamus. — Na večerních kázáních a
při svěcení misicnárního kříše bylo viděti také některé
protestanty. Dejš jim Bůh milost svou, aby se všickní

a sv. církve navrátilil — Důstojní
páni míssionáři zasloužili sobě za všecku horlivost a
námahu vroucí naše díky a proto z hloubi srdce vo
láme: „Zaplať Pán Bůh!“ apřejeme jimhojnost sdaru
u hnání Božího všude, kamkoliv za dílemspásy
noha jejich vkročí.

Chradimi. (Slavnostní uvítání ndp. biskupa
Královéhradeckého v místnostech spolkových.) Kdyš
náš velice snativý předsedačlenům sdělil, že k
zvání výboru ndp. biskup po skončených konferencích
téš do místnosti zavítá, bylz toho kašdý nemálo po
těšen. Po 7. hodině večer očekávali vzácného hosta
předseda, místopředseda a výbor, uvedli jej nejprv

do předníchmisnockí, kdež i Podpis do aveškeré knihy spolkové, pošádali jej o pis
mátní. knihy. načež jej i s ostatními hosty a přísníveí
uvedli do vkusně vyzdobeného eálu. Zde pozdravili

jej členové, sesflení některými ochotníky přínímsborem, jejž řídil čestný člen p. učitel J. Štěpánek.
Po í téhož vystoupila choť člena čest. Štemberka
a nesla dojemný proslov od Hrdličky. Neačešpo

vstal předpedapen P. Ant. Liebich a uvítal vznešee obsvlného úštního přísnivcejednot katolických

tovaryšův alovy velmí srdečnými. No b projevil dík za ardečné uvítání a připomenul meri
jiným, še s velikou útěchou sleduje činnost stále
zkvétajících jednot, které aledují a řídí se tak šlo

daotnými a gy“p apo ví ujistil, še L ie snah s y podporovati. Čle
novéi a :vyslechlisporděkemupřímnáslova



herlivéhoa obětavéhopm Na to proveden

ni prozinně„plmoěnárodní,pěí čeméjej pan páří

vyčerpeném u povstal vamošený host,

děkoval„jaau předsedovi 8 jichpéči o spolku arozloučiv ae se všemihodnostáři
a členy, ubíral se z místnosti, provásen jsa členstvem
i až ko kočáru, načeš odejel do Chrasti, svého
sídla letního. Vzácná tato návštěva bude jednotě za

jisté i na dále pobudkou k další zdárné a šlechetnéosti. Památný tente den bude slatými písmenami
vepsán v historii spolku. Prošilť spolek takovýchto
slavnostních dnů za dobu svého trvání jen málo.

Jsouť to„především dny památné tyto: Slavnost zalošení spolku, slavnost svěcení praporu, domácí slav
nost na oslavu GOtiletého jubilea Jeho Svatosti pa
peže Lva XIII., sotileté jubilenm Jeho Veličenstva
císaře Pána. s5tileté trvání spolku a konečněden pře

vzácné návětěvy Jeho bísk. Milosti.Z Čarvy.Peček. V neděli dne března od
lek „Svornost“ v v. Pečkáchbýval katolický s

měsíční svoji schůzi. Na programu byla přednáška

3 . redaktora Več.' novin „O tisku“. —ojednav o účeli tisku denního, o vadách jeho, sej
a tisku liberalního a denního tak zvaného „krva

vého“, kterým mnohé časopisy přesyceny jsouce jen
vé správy,

r hlavně jeden list vyniká, se vyrábí 4 dospěl
úsudku, W proti takovému tisku stavěti se musí

hráz, síce stal by se kletbou veškerého člověčenstva;
a toato hrází je tisk katolický, který není tiskem

výbojným, nýbrá ob m aproto musíse od katolíků podporovati. Řečísvou, humorem a satyrou

prodchástou, získal ai ardce veškeréhoposluchačstra,byl bouřlivou pochralouodměněn s přáním,
v braku k sám opět zavítal. — Bozhovoru sú

«“ . děkan Dvořák, který věem přítomným
kladl, aby vyvěšené katol. listy rádi čí

i a medali se ovésti lichými frázemi. Za přátelezé
y a hojného účastenství schůze skončena. Dal

u rozkvětu: „Zdař Bůh!“

akl. požár vestodolepanaZamanm,který©krátkéve le rý v
době zniči) celé stavení.Pk požáru dostavili se jen
sbory hasičské z Čsrv.Peček a Nebovid, kteří statné
ge Činili. Vše bylo zachránéno. Udusila se koza a husa
na vejcích. — Lonského roku byly tomutéž postíše
námu bleskem zaběty dvě kráry. — „Neštěstí nechodí
po horách, ale po lidech|“

Z Úpice. Katol. Jednota jinochů a mašů v Úpici
konala dne 22. března svoji celoroční valnou hromadu.
Schůzi zahájil mfetopředseda dp. K. Mensinger křest.

podravem a velice příhodnou a poučnou zahajovacíí o. spolčování. Spolky naše jsou sloupy a čím více
spolků katolických, tém vícese naše y upevňují,
organisace se šíří; mic si z toho nedělejme, še nám
"nepřátelé naší naslávají, pracajme jen s chutí dále,
pracujme, b víru po otčích zděděnounaším po
tomkům zachovali. (Odpůrcové neustále nám odpírají

prévo ovací bojíce se, by lid neprohlédljejic
pe však lid již prohlédáa staví se na stranuf. sociální, která jediná jest schopna rozřešiti
otázku sociální. Po tom podával zprávu pan jednatel,
z kteréž vyjímám: „Dnešním dnem končíme s pomocí
Boží opět jeden rok své práce, Vy spěchali Jste sem,
abyste vyslechli zprávu o činnosti Jednoty naší! Sra
dostí pohlížíme nazpět, vidouce, že prácenaše nebyla
marna a že uesplnily se řeči naších nepřátel, řkou
cích, že Jednotu naši musí rozbíti: naopak my zde
stojíme dnes ještě více pevní a utvrsení, še jen na
zásadách a učení strany naší křesť. sociální. dojde
lidstvopravéhoštěstía blaha. Jednotanašesúčastnila
se slavnosti průvodu vzkříšení Páně a Božího Těla,
uvftán korporativně J. M. ndp. biskap královéhradecký,

zřízen agitační odbor, který všemožně se stará, nyzásady naše mezi lid vnikly, zřízen pěvecký krouže
sa laskavého vyučování dp. J. Musila. Jednota dále
súčastnila se národní slavnosti pořádané všemi míst
ními spolky (mimo demokratický) ve prospěch „Ústř.
Matice Školské“, vyslání byli 2 delegáti na krajinský
sjezd do Náchoda, súčastnila se svěcení praporu br.
Jednoty Náchodské a veřejných schůzí v Náchodě,
v Hronově a v ČeskéČermné. Ndp. biskup daroval
jednotě 40 zl. Pořádány 3 zábavní večírky, 3 divadelní

vení, konáno 13 výborových, 4 měsíčné a 6

veřejných spolkových schůzí. Přednášek bylo celkem19. Uzavírajezprávu svoji, nemobu jinak se vyjádřiti,
pež abychom ina dále pracovali prodobro jednoty a
zásad našich.“ Tím zpráva jednatelská ukončena a při
kročeno ku zprávě knihovny, dle které čítá knihovna

spolkorá i s bohosloveckou 234 samostatných svazků.ypůjčitelů bylo za uplynulý rok 851. Knihovnu obda
rovali dp. J. Musil a p. R. za Čež se jim vzdává
vřelý dík. Naposled přikročeno ka zprávě pokladniční,
z kteréž bylo patrno, že finanční poměry spolku jsou

lně uspokojující, neboť jest čistého jmění 169zl. 86 kr.
o té přikročeno bylo k volbě nového výboru a svo

lení pp. Heřm. Šraiber, Jos. Vejnar, Václav Lokvenc,
Celest. Lokvenc, Ant. Melichar, Frant. Hetfleiš, Ferd.
Kincl a Jos. Pavlásek. Za náhradníky: pp.Ant. Šrejber,
Ant. Hani, Rudolf Bárta a Jos. Šraiber, zu revisory
účtů: pp. Ant. Hetfleiš a Albin Pavlinek. Ve výborové
uchůsi ustanovil se nově zvolený výbor takto: za
jednatele p. Jos. Pavlásek, za staršího p. Cel. Lokvanc,
za knihovatka p. Frant. Hetfciš a za pokladníka p.
Jos. Vejnar.

Z Mlazevic. Obecní zastupitelstvo městyse Mla

8s:
BEE

Františka Josefa, předseduvodních družstev na ho
řicka, c. k. důchod. správce na inku a t. d.
v užnání zásluh, jichž získal sobě svojí neúnavnou,
hlahodárnou prací, působením v obora zemědělství
vůbec a zařízením vodních družstev na hořicku zvlášť,

dále pak důstojnéhopanafarářeJosefa Procházkusa jeho blahovolné jednání a otcovskou snášenlivost
a konečněpana řídícího učitele Frant. Černochu

za zásluhy, jichá síakal sobě dlouholetým působenímv obora školství, svými čestnými m y. Diplomy
tohoto čestného vysnamešání byly dotyčným pánům

dopatací, sestárající z městskérady, das 19. března

ete ů k =Ř ní ry y :— nův „-— vební rec Ani b

nevěřili, a Piodaa je dnes Miletín."Álepřijďte n v neděli a uvidíte, kdo všecko hledá
útočiště v Miletíně. — | Jsou to různé slomkydiva
delních společností, které přicházejí nás ést a
osvítit, jsou to různí neuznaní amělci s harmonikami
a jinými nástroji, kteří jdou nás pobavit, jsou to
i skoko- a tance-logové rozmanitých uměleckých slohů
a škol. Nejlepší při tom je, že vždycky ten následu
jící tupí ty předchozí jako lidi bez umění, jako pouhé
výdělkáře, aby za týden byl sám podobně uctěn a
označenod následujícího. A co my? Co my? My jeme
diváky, kteří se baví. Všdyť s těmi umělci přicházejí
k nám také ze sousedních měst hosté — ovšem vády
jenom crém společnosti a to pokaždé s ušlechtilou
tendencí, aby nás —maloměšťáky — naučili moresům
velkoiněstakým. Byly prý z toho veselé humoresky,

leckdypor enější, neš sám pan Miluščin vám nedávnopodal. Všakbyla stejně od nás. Proč bychom to za
pírali ? Posledně jeme zde měli páně Bezouškův—
nebo jak se jmenoval — cirkus. Neumíme oceniti,
zdali více vynikaly uměním jeho krasojezdkyně, nebo
jeho eguicaballi fem. gen.(po česku: kobyly). Snad

y te pe odhadli hrdinové, kteří mu prořísli kdeai
vzaduplátno chatrné boudy, aby na to umění viděligratis. Nebylináhodou od nás a pak jame se nemohli
informovati. Anebo lépe by to posoudili oni P. T.
páni hosté a jejich domácí přátelé,kteří si po cirkuse
udělali extraeirkus kolem blllardu při zvu krásné
harmoniky. Ale bohužel, ani ti se mnad už nepama
tují, byloť aš v době,

kdy jedenáctá odbylaa lampa ještě svítila,

alampa ještě hořela,co v hostinci tom visela.

Podle souhlasných zpráv nejlépe se osvěděil hoch« personálu, který mě] ve čtvrtek ráno solový výstu
e výkonným orgánem obecním, kterém, aby uše
honoráři, na koni přeobratně ujel.A potom ať někdo
řekue, že cirkusy nejsou podnik eminentně kulturní
a pokrokový ! Jentakových více, aspoň týdně jeden,
ale ať je vždy takhle opatřen, jako byl tento poslední!
To prokoukneme! To bude pramen moudrosti pro
„mladé istaré. K tomu pár exemplářů „Pikantních
listů“, něco solových výstupů a kupletů od osvědčených
slomků divadelních společností — a pokrok je zabez
pečen! Naši ochotníci, naše — ba ani škola
ani kostel nebudou míti tolik práce. A už ani mak!
Mohl by naposledy panBezoušek — nebo jak se jme
nuje — na nás přijíti a ukázati černé na bílém, že
má na cirkus koncessi a že mu nemá kdo poroučeti
anebo sapovídati. A my nechceme nikomu „poctivou“

živnost kaziti. To to! — Náš zdatný sbor propotevení Erbenova pomníku chystá se k ukončení díla.
Co nejdříve vypsán bude užší konkurs na plastické
skizzy pomníku. Ceny určeny na 100 zl. a 50 zl. na
dvě nejlepší myšlénky. V jury rozhodovati budou
znalci od „Svatobora“ a „Umělecké besedy“ k tomu
zvláště požádaní a mimo to z Hořické odborné školy
P. T. pp. Víl. Dokoupil a Ant. Cechner. Pomník má
se postaviti v létě r. 1897. Při té příležitosti přijde
i pamětní deska na rodný domek Erbenův. — V městě
začíná čilý stavební ruch. Na náměstí přestavuje dům

. Sam. Frankenbuech, ku kterému okolní tkalci
udou míti tedy zcela pohodlnou cestu. Mimo to sta

věti se budou menší domy a domky, upravovati ná
městí, zevnějšek fary, atd. Jen kostel čeká — čeká..
Ale už se také dočká, a my s ním. Zdař Bůh všeli
kému opravdovému pokroku! — Komitét pro posta
vení důst. pomníku K. J. Erbenovi v Miletíně koná
výroční valnou hromadu dne 9. dubna o 7. hodině
v domě sonsedském s následujícím pořadem: 1. Čtení
a schválení zápisků předešlé valné hromady.2. Přijí
mání členů. 3. Zprávajednatele a pokladníka. 4. Zpráva
revisorů účtů. 6. Návrhy výboru: 1. Schválení pod
mínek při vypsání konkursu na pomník;2. By za
sazena byla též deska na rodný domek.6. Volné ná
vrhy. Do konce roku 1896 bylo úhrnem přijeto 3716
sl. 77 kr., po odečtení různých vydání 194 zl. 43 kr.
uloženo v místní záložně 9621 zl. 84 kr.

Z Pardubic. Pěveckájednotu „Ludmila“ v Par
dubicích pořádáv pondělí velikonoční dne 6. dubna
1894 v eále„Odeonu“ ua Veselce koncert za laska
vého spoluúčinkování pí. Boženy Jahnové, virtuosky

na pianě,E; A. Štěpánkové osvědčené deklamatorky,sl. Marie Čonratovéoperní pěvkyně z Prahy, p. dr.
L. Hraše, p. dr. L. Lhoty, p. Miroslava Škrabala kon
certisty na housle, p. A. Antoše, p. Brože, p. J. For
mánka, p. V. Hrocha, p. F. Chocenského, p. Janďourka,

p Fr. Jedličky ml., p. Koláře, p. Schlemmra, p. uč.. Váni a slav. pěveckého spolku „Pernštýn.“ Pořad:
1. Proslov od Bohdana Kaminského. Přednese sl. Vi
lemína Kohoutková, člen spolku. *. B. Smetana „Dvě
vdovy“, smíšený sbor s průvodem orkestru. Přednese

slav. zpěv. spolek „řeměbýn“ a „Ludmila“. 3. B. Smetana: „Z domoviny“. Z je na housle koncertista

p iroslar Škrabal, u pianap. uč. Čeněk Váňa. 4.uigi Ardita: Valčík „Parla“. Zapěje operní pěvkyně
el. Marie Conratová, u piana p. dr. L. Hraš. 5. Fr.
Lisat: a) Notturno. b) Vzpomínka na Fibichova „Bouři“.
Zahraje na pianě pí. Božena Jahnová. 6. Verdi: Arie
Renatova = „Maškarního plesu“. Zapěje p.dr. Lhota,
u piana p. dr. L. Hruš. 7. Beethoven: „Larghetto de

la sympňonie en ré majeur.“ Duo pro harmonium apiano. Zahrajíjednatelka spolku el. Božena Hornofova

a J; dr. L. Hruš. 8. Melodram. Přednese pí.AntonínaŠtěpánková, u piana p. dr. L. Hruš. 9. Dr.Ludevít
Procházka: Variace na národní písně „Ach není tu,
není“. Zapěje sl. M. Conratova, u piana p. dr. L.
Hruš. 10. Wieniavský:„I. větas II. koncertu“. Před
nese na honsle p. Miroslav Škrabal, u piana p. uč.
Č. Váňa. 11. KarelBendl: „Jeptiška“. Baladave 5
odděleních pro sop. solo a ženský sbor s průvodem

iana na alova A. Šmílovského. I. V noci u okna.
pěje „Ludmila“ I. U matky Boží v kapli. Solo

pro soprán. Zapěje sl. Conratova. III. Nebeská ná
větěva a IV. Zapomenutý hrob. Zapěje „Ludmila“,
u piana p. uč. Váňa. Po vyčerpání programu věneček.
Cenymíst: Sedadlo80kr. Lístekk stání 50 kr.

Studentský lístek 40 kr. Začátek určitě o půl 8. hod.

večer. Lfbtky Ise dostati v knihkupectví Joseta
Poláka na náměstí a v den koncertu u .
Kašdému účastníku koncertu vstup do věnečku volný.

(Zasláno.)

Politické družstvo tiskové
pod ochranou sv. JanaNep.v Hradoi Králové

výborovou schůzi
v úterý, dne 7. dubna t. r.

ve 3 bodiny odpoledne,
vmletnostoch opolkových Velkémnáčet č.3

Hlavní předmět: zadání starby „Adalbertisa.“
V Hradci Králové, dne 30. března 1896.

Dr. Al Frýdek,
předseda.

Dr. Fr. Šulo,
jednatel.

(Zasláno.
Provolání pp. pekařům

kraje královéhradeckého!
Ústřední Jednota pekařů z Čech, Moravy a

Slezska pořádáza příčinou organisace pekařů ze ser.
východních Čech, již drahou schůzi v kraji králové

kém. Ústřední jednota doufá, že již pp. kolegové
pochopili důležitost volného apolčování a že přistoupí
za Členy k jednotě, k jedinéma to, nejpřirozenějšímu
středisku svému.

Jak jinak stály by věci naše, kdyby všichni ko
legové, kteří dosud spolkového života se straní, roz
množili řady naše. Nuže, kolegové, obracím se k Vám
s vřelým vysváním, rozmnošte řady naše, přist
v kolegialní kruh náš, a ahejte nám každý, dle
sil evých v nezištné práci věnované zájmům stavu
našeho. Každý soudrah, každý spolupracovník jest
nám vítán a najde zde zajisté vděčné pole pro svoji

ůsobnost. Proto také jest povinnostíkaždého pekaře,
by se stal členem naším. Poplatky členské jsou tak

skrovné, že umožňuje přístup každému, i tomu nej
chudšímu. Zápisné jednou pro vědy činí 1 zl. a členský
příspěvek ročně 2 zl. Za to ale poskytuje jednota tu

výhodu svým členům, že bezplatně obdrží každý členborný časopis, který jiš v brzku vydáván bude.
Zároveň bude podporovati členy, kteřív neštěstí

a nouzi postížení jsou a v stáří pracovati nemohou.
Nuže kolegové,vzpružmese a postavme se jedenkráte
na vlastní nohy a nepřipustme, by živnost naše byla
takto ohrožována na dále jako dosud. Doufáme, že
dnešní vyzvání naše přivede uvědomělé kolegy všecky

v řady naše. Kdo z pánů pekařůby zván nebylz neznalosti adresy a o této schůzí se dovědělod druhého
. kolegy, nechť se Inskavě dostaví. Schůze tato jest

důvěrné a odbývá se určitě v pondělí velikonoční
v hotelu „u dvou jelenů“ na náměstí v Jaroměři.
Začátek schůze ve 8 hodiny odpoledne s následujícím
rogramem:

P 1. Uvítá hosty a pp.kolegy předseda společen
stva pekařů p. Robert Kůhnz Jaroměře.

8. Schůzi zahájí předsedu Jednoty pan Ant.
Ligert z Prahy. .

8. ( živnostenské novele nově navržené pojedná
poslanec p. MUDr. Moravec ze Dvora Králové.

4. ( pořádání pekařské výstavy tohoto roku
v Hradci Kr. referuje p. Ant. Juliš.

8. Volný rozhovor o otázkách řemeslných.
6. Volné návrhy a přihlašování za členy k Jednotě.
Upozornění. Před zahájením schůze provede

se společná fotografie všech pánů kolegů přítomných
Za výbor Ústřední Jednoty:

Ant. Ligert, předseda.

(Zasláno.)
Soudruhům našim!

Řemikim 4 usnářům <Čech, Morary a Slezska|

Dávno vytoužená orginismoe řezníků a usenítů z
Čech, Moravy a Slezska stane 60 skutkem.

Podle jednomyslaého usnesení četně obeslaného II.
ujezda řezníků a urzenářů v Hradci Kralové změmi
Klub samostetných mistrů řeznických v Praze a před=
městích stanovy svoje v ten omyel, aby spolek ten se
mohl přeměniti « Jednotu Pezníků s uzenářů s Čecb,

vy a B'ezska.

More Výnosem l « k. ního ředitelství v Praze
se due 18. února 1806 č. j. 3496 bylo v úctě podepea
nému výboru oznámeno, že velesl. o. k. mistodráitelství
na základě výnosu vys. ©. k. ministerstva vojtra so dne
18. ledna 1896 8. j. 746 schválilo výnosem ze dne 12.
únore 1896 č. j. 10.882 swěnu stanov klaba našeho, tak
če k ustavení Jednoty Feaníkůa asenářů s Čech, Moravy
a Slezska přistoupití můžeme.

Poukarujíce ku připojenéma výtahu nových těchto
stanov, dovolujeme vi upozoraití, že Jednota tím lépe
bade moci důležitý úkol svůj plniti, kdvž nejeu vedkoré
korporece řesníků s ucenářů £ Moravy a Slezska,
ale i co možná veliký počet Fozafzů 1 uieniřů ku Je
dnotě jakožto členové se přihlásí.

" Členskýpříspěvek, který valná hromada členů dle
sobrál -ných vydajů ustanoví, bade velice nepatrný, pro
tože k ní důležitých úkolů Jednoty netřeba velikých
vydajů, nýbrž spíše přetelského přidražení 00 molná věeob
příslušníků stavu řeznického a uzenatekého.

Přihlašky členů přijumá starosta klatu p- Kamil
Švagrovský, tesník v Praze, Bpílenáalice č. p. 105

dolf Laurie, řezníkna Smíchoréa redokce1
| „Řosalekých Listů“ ©Praze.



Ustavující valaá hromada, jejíš bližší program v
čo oznámíme,kon:ti se Lede dne 6. dubna 1696
(d rubý velikonoční svátek) e 3. hodině odpo
ledni ve velkém cále (burae) ústředních jatek
v Praze-Holešovicích a svou se tímto všichni, kďoš
hodleji se státi členy Jednoty, by dostavili se do ochůze
té, aby účastenatvím svým spolapůsobili, by. již při sa
bájení disn.sti Jedsoty, 00 ukáselo, že tato má a bede
působišti ku blahu stavu řesnického a uszenářského.

Za výber ziehusamostatných mistrů řezmickýchvPrade a předměstích:

Adolf Lurie, | Kamil Švagrovský,
u čjednatel. L č starosta.

Ig. B. Do +. října t. r.
Listárna redakoe.

Ve Hradce a jinam. Na četné dotazy sdělu
jeme sumárně, že náš redaktor není pranic bojácným,
ale je příliš skromným, než aby čtenáře našeho listu
nudil odpověďmi na stálé útoky protijeho osobě. Co
kdy konal soukromě, za to je zodpovědnýmsám sobě,
co dříve prováděl ve své veřejné působnosti, z toho
může a dovede veřejné účty složiti každému. Pokud
se týká pobytu red. Kučery v Kolíně roku 1893, může
prokázati, že tam vyjednávali s ním nejen „našinci“,
ale také pánové a la posl. G. Eim v průvodu dra. D.
Starčeviče a dra. B. Pacáka, že však přes všecku tu
hroznou přízeň a podporu všeho toho panstva red.
V.Kučera za jediný rok v Kolíně ze své
kapsy a na svůj účet prodělal přee 1500zl.
Jako však již roka 1888 uměl red. V. Kučera ve
Vídni svým nákladem dvakráte vydati spisek „Pozor
na židy!“, tak zejmena může nyní kdykoliv sepsatia
každému pak zdarma zaslati knížku o tom, jak a
proč, kdy a kde stýkal se s „našinci“.“ Chce-li tedy
někdo pokoutně nebo v pokoutních listech hanobiti
osobu red. Kučery, ať směle pokračuje -——našemu
lista po takových pomluvách není a nebude nic, odpo
věď pořádná přijde odjinud.

Do Chlnmce nad Cidl. Dp. Václ. Kyselovi,
katech. Rádi dle pravdy stvrzujeme,že nejste pisatelem
dopisu z Chlumce, uveřejněného v č. 64.

W- Několil:tisíc JE

starých ťašek
Je na prodej.

Bližší poví administrace t. 1.

„OBROVA
vychází každýpátok dopol. ©11.hod.

Vydevateletvo:
Politické družstvo tiskové vHrade! Ar.

pvtze:

„Obnova“ v Hradci Králové.

“ Předplatné:
Na celýrok. 4
na půl roka . 2
Da Čtvrt roka . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

sl.

Mistnosťredakoe:
V Hradci Králové. Velké náměstí č. 24.

a
A

ANT. K SMRČKA,
první křesťan.-katolická továrna

na sukna ledeny a vlněnélátby

v Humpolci.
Oporačuje pro jarní a letoí saisoou

látky oblekové, svrchníkové, have
lokové, kostelní a hasičské za cenu

tovární.

Vsorky ma požádání sdurma a franko.

df
6——?

Parostrojní
truhlárna. R

6

vebních s rozssbemneobmezeným.

PFFTFFFTFA

VeskadkukudaokukaRachaskacka

bezplatně k disposici.

Diplom. mag. pharmaciae

nástupce p. A. Tesárka
doporučaje svůj obchod

00 JS 0.

a£ .“ +

„Juk může savčíváděli,

o celých východních Čechách.
dosáhnese vejjutéjí - “6

vhodnýmapřílomLev- nov
ve všich krajích vý

chodníchČe-h: % %
[oserování v listě našem je tim výhodněj

tím způsobem, že ioserty zařaďujeme vedle textu,
čímž každé oznámení dojde jistého pověímoutí.

Inserty přijímámejen od solidních

sloupcový řádek.
Nabídky iosertů přijímá admiutetrace časopisu

"Obnova. v Hradol Králové. |

ným imserováním ©

čim, ježto v něm dle rzora amerických listů za

fúrem křesťanských.

Vanderbildi

nejrosštřenéjším ltsté

vedenajest osvědčenáamerická reklama

[oserto( poplatek: S kr. ra I petit. jedno

"= Pro členy Ji.
katolických jednot

Průvodní knížka
katolických jednot dema i v oizině,
jest na skladěv bisk.knihtiskérně,

Vázaný ýtisk 20 kr.

Jednou pro vždy,
milosti á paní,

koapí se pro domácnost nová nad vše dosavádní
vynikající, nezmarná

patent. mramorová pračka
t. sv valcha na prádlo „Patent Hlaváček“ v ceně

od 2 ul. výše přímo u vynálezce firmy:

V. Hlaváček a syn,
c. k. priv. výrobna pat. mram. praček, sochařský
závod, sklad soch a pomníků, uměl. průmysl sy

onitu, mramoru a žulyvýStrakonicích.
Pp. obchodníkům svláštní výhody.



R NOSTECA
rbenmatiemná vyléčí sczcela. jistěpo upotřebení
mého mazání, jehož vyrábění jestv rodiměmé
dědičnýma které odpomahá na vždy v dóbě zce
la krátké od bostce,pakostnice,dny, loupánívtě
le, takže po upotřebemí jeho osoby, které po leta
Ba lůžko upoutány byly, se úplně pozdravily. „Za
účinek račím“. Zasílá jej v lábích i s návodem
Vilemína Suchá v Boleslavi číslo 0. Sta
tisíce dopisů svěděí o jeho dobrém účinku.

Vaše BlaborudíI
Nemohu opomanouti, bych Vám nersdal dík za zs

elané mi mezání s národem, neboť nemyslel jsem více.
že budu udrár. Trpěl jsem veliké bolesti v levé n-se
a kříší po l a půl roku nemobase po mnohokrát“ posta
vit, tak še jsem nucen byl p+ zemi se plaziti Upvale:b]
jsem Vaší rady a díky Bohu jedná zásilka Vašeho ma
sání mne úplně vyhojila, pročeš Vám vzdávám srdečný
dík a Běh Vam žehnej mnohokráte!

Ve Svítkově u Pardubic, 2 května 1893
Fr. Buchta, rolník.

Ctáná paní!

Malířský umělecký atelier

Jarolíma Slantejského
v Litomyšli

doporučaje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům 1 veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

G-maleb kostelních,3
$ opravy freakových a olejových maleb i no

vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za míroý konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd

|čeními jakoži diplomy a mooha provede
nými pracemi kostelaími na př. v Rychin
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor.Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Brué atd. * .

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyzaam.

Vzorníky k na
bMlodeutií franko.

Ceny mírné.

WDomovnicévá
místo za spolkového sluhu, dohlížitele do
továrny nebo podobné místo přijal by řádný,
mladý řemeslník. Přihlášky přijímá admi

nistrace t. L.

Národohoopodářská hlídka.
Úraha © záležnách.

Napeal P. Tom.Střebský, děkan v Mikulovicích.
Krise hospodářská trvá v maší milé vlasti

“ mnoha let, co konkurence světová a velkokatal ztlačily ceny obilní a cukerní až na nejnižší
míru, za kterou rolníku nelze skoro již ani nhra
diti výlohy výrobné. Zemědělství naše utrpělo to

ik ran téměř smrtelaých, že roloík náš, ať velko
— Debo malostatkář byl nacen úvěrem si vypo
máhati v míře ale úžasné, jak statistika pozem
kových kněh a různých úvěrních ústavů dokazuje. Ta
hlavně šlo rolníku o to, aby pomohl si kapitálem
laciným, a proto ohlíšel se po takových ústavech
úvěrních, které by mu potřebných peněs na nízký

úrok zapůjčily. Hypoteční banka království české
"ho vybovovala rolniku svého času valmi doble,
že půjčovala na mírnější úrok, nežli jiné ústavy,
a že bylo lze rolníka nepatroým procentem 1—2

měl obavy, že se mu dlužný kapitél vypoví, po
kud úroky řádně odváděti bude. Tím bylo rol
níku velmi pomoženo a ulehčeno, avšak jen po

-taď, pokuď měl svou rolnickou živnost v pozeu
kových knihách zapsanou jako způsobilou takové
bo hypotečního úvěro. Mnozí ale převzali
Živnost dědictvím po rodičích zadlaženou a tudíž
dalšího hypotečního dlaba neschopnou; bylo se
jim tedy starati o potřebnýúvěr osobní u ústa
vů jiných, a různých baok, spořitelen a záložen,
kde však do nedávných dob byla míra úroková
mnobem vyšší, nežli u ústavů bypotečních. Rolní
ka dluhem hypotečním stíženému nastaly později
taxé kritické chvíle, kde natně potřeboval peněs
buď na ielioraci svého hospodářství, neb na na
vybojení rány, kterou ve svém hospodářatví utr
pěl buď živelní pobromou, baď pádem dobytka,
buď požárem, buď neúrodou částečnou neb po
všechnou; tu byl nucen též utíkati se k ústavům
úvěrním o peníze na úvěr osobní. Takto kupily
ue nesnáze a potřeby stavu rolnického na vrchol
závratný, « mnobý, přemnohý zabředl tak, že o
svou živnost přišel a zůstala mu jen — hůl žeb
rácká neb práce dělnická, kterou sebe a rodinu
svou nuzně vyživoje. Statistika dražeb selských
usedlostí auo i velkostatků ataví nám na oči obraz
posledních let až hrozný!

Rolaík jest nyní maž velmi nemocný. Po
něvadž však epolečnosti lideké jest stav rolnický
outoým ano základem přirozeným, bez něhož by
neobstála, vystupovali Časem mnozí rozvážní mu
dové jako lékaři, aby toho muže nemocného vy
hojili, jemu na nohy pomohli a aby krisi hospo
dátskou zažehnali. Léky předpisovali přerůzné,
nejúčinnějšími se osvědčily léky svépomoci a
zdrožování. Tak vznikly naše blahodárné ho
spodářaké apolky, které konají úkol ačitel

ský: učí, radí, por.áhají peticemi a přiradějí rolnictvo naše k sebevědomí, ku vzdělání « vzpru
žení sil vlastních ku avépomoci. Povatala hospo
dářská družstva, která převzalaúkol obchod
nický, nakapojí ve velkém různé hospodářské po
třeby, stroje, semena amělá, bnojiva a uhlí za ce
vy mochem nižší a v jakosti lepší a zaručené,
než li by jednotlivci bylo možno; zprostředkují též

rodej výrobků bospodářeských podobným způso
m. Toto zdrožovaní dodělalo se výsledků pro

roloictvo velmi značných a vydatných; avšak i v
tomto združování běželo vždy a běží, jako při
všem hmotném konání a jednání lidském, o věc
hlavní — o peníze, o úvěr na větším díle osobní.
I ta vyskytli se zase lékaři, kteří připadli na
prostředekvydatný,na združení peněžné, na
záložny, které na zakladě svépomoci mají vy
léčiti rány a nemoce atavu rolnického. Věhlasní
mužové NSchulze-Dielitache a Raiffeisen sestavili
stanovy združení záložního, ovšem kuždý způsobem
poněkud jiným; avšak oba shodují se v tom, že
osobní — po případě i hypoteční úvěr
mohou rolníci poskytovati sobě sami
svépomocným združením na úrok co
možná nejnižší. A tak vzniklyzáložny rol
nické najmě v Čechách a na Moravě dle sousta
vy a stanov Schulze- Dieliteche a na základě zá
kona o společenstvech ze dne 9. dubna 1873 č.
70 r. z, a záložny Raifeisenovy nejvícev
Havorsku, v Německu a v Jtalii. Obojí druh těchto
záložen jest dobročinný, nikoli výdělkářský, nevy
plácí žádné dividendy, nýbrž vynakládá čistý vý
Dos ve prospěch svých členů ku podpoře hospo
dářských a obecně užitešných zájmů. Poslední
nejnovější dobou však obrací všs u nás zraky
své na Raiff-isenky jako na jedinou a jistou spá

ložen ani nebylo. Máme za to, že jest třeba ob
jasniti základy a působení záložen obého druhu,
aby byl úsudek spravedlivý, věcný A na zkuše
nostech založený. Ulohou těchto řádků jest: ro
sebrali na sákladé skušenosti výhody i nehody, ne
bo-lé světlé 1 stinné strá sálošen rolnických a
Matffa jch a sůstaviti ý úsudek kruhům,
jichž ee záložny nejvíce týkají a to krubům rol
mickým, aby sobě vybraly tu a takovou sálošnu,
která by jejich místním poměrům nejlépe a nejji
stěji vyhověla; protož chceme kriticky rozebrati
stanovy oboje, učiniti přirovnání — paralela zá
Jožen rolnických a Raiffoisenek.

I. Účel.

Raiffeisenky poskytují svým členůmzá.
půjčky ku provozování živnosti a hospodářství,
za kterým účelem na společný účet peníze opa
třají; přijímají vklady úsporné a zůrokují je;

obstarávají nákup, prodej i jiných zařízení čiku výbodnějšímu speněžení plodin neb výrobků
svých členů.

Rolnické (venkovské,občanské)sálošny
zjednávají též společným úvěrem peníze, poskytují

ky (i od nečlenů) a podporují x přebytků svých
podpiky ku obecnému dobru.

Porevnáme li účel obon, jest sice obecně
prospěšný; avšak Raiffeisenky mají účelmno
hem širší: mimo to že opatřují peníze a zúroku
jí vklady, obstarávají ještě nákapy a prodeje vý

robků svýchčlenů; a tu se nám sdá,že neradno
Jest slučovati mnobo účelů v jeduo, a jedněm sílám
ukládati mnohostranné působení, neboť povážíme
li, že tyto záložny blavně zřizovati se mají v obcích

rá města již své peněžné „ústavy mají), tvrdíme
ze zkošenosti, že velmi néšnadnao nalézti lze lidí
sehopných s důstatek, kteří by mohli všecky tyto
různé účele sledovati a zdárně je prováděti; a
vyskyti-lí by se tu a tam některý schopný člověk,
nebude tak snadno chtíti převzít celou zodpověd
nost takové rozsáhlé činnosti; prospěšnějším 80
nám zdá, aby se pro každý obor ustavilo zvláštní
společenstvo interesentů, k jehož řízení e užším
účelem spíše naleznou se osoby věci znalejší a o
zvláštní tu véc se zajímající, Čímž se práce po
všechná rozdělí a nespočívá vše na bedrách jen
několika osob, které tak různým účelům nesnadno
Bepřiučía vyhoví.Záložny rolnické majína
zteteli věc jen peněžní a protož řídící orgánu
jejich snadno pro jeden tento obor 8e uzpůsobí,
do něho brzo se zapracují s a chutí práce uvé
vykonávají, nejsonce přetížení; tento rozdíl účele
obábo drubu záložen tím více do očí bije, pová
žíme-li, že veškeré práce díti se mají jen z ochoty,
úřady s nimi spojené že jsou jea Čertné a pova
továny jsnu jen jako zaměstuání vedlejší. Snad
se nám namítae, že záložny hotové výdaje svých
řídících orgánů nabrazají a že tucít tito zadarmo
nepracují; avšak jest zřejmo, čím Širší účel, tíro
více práce a tím více času třeba, aby vše v dobu
příbodnon obstaráno bylo; tážeme se ale, kdo z
venkovských rolníků neb průmyslníků může tak
mnoho času věnovati na obstarávání prací sálo
ženských, byť by mu i hotové výdaje odákodněny
byly, aniž by svých vlastních nutných prací neza
nedbával? Snad se dále nám řekne: vždyť mohou
úřady záloženské převzíti kněži, učitelové neb tu
a tam úředníci vrchnosteaští, kteří jsou i schopni
i ochotní pro svůj lid něco obétovati; ano, pra
víme, jsme ochotni a rádi svému lidu bychom k
blahobytu byli nápomocni, byť bychom i měli dosti
sbytečného času, jehož bychom záložnám věnovali;
avšak jest nám na pováženou, kteří jsme osobami
veřejnými, převzíti tak těžké zodpovídání, jež spo
jeno jest se záložnou s tak širokým účelem, a
jež tin těžší jest, čím více ze srdcí našeho ven
kovského lidu mizí ta bývalá naprostá poctivost
česká; proto některé biskupské ordinariaty zrazu
jí kněze « činnosti záloženské pro tu těžkou zod
povědnost a vyšší úřady školní povolují učitelům
zaměstnávati se v záložnách jen, pokuď tím škola
a vyučování netrpí: při největší opatruosti a obe
ztetnosti přec jen objeví se někdy nepoctivost
jiných, za kterou má odpovídati kněz — učitel.
A proto pravíme: čím širší účel, tím větší zodpo
vědnosť i tím méně lidí poctivých, kteří by tu
mnohovásobnou| zvdpo-čdnost| převzíti | chtěli.
Protoš rolnické záložny s účelem užším lépe se
zamlouvají a odporučují, protože u nás vedle rol
nických záloten jest zřízeno množství „družstev
hospodářských“ s účelem právě obchodnickým,
která obstarávají svým členům nákup a prodej
všeho potřebného; a těmto drožstvům poskytují
naše záložny do obchodu úvěr a peoíze, a tak se
ty ústavy oboje doplňují a oběma se dobře daří
a věřte, že řídící orgány obého druhu ústavů mají
i dost práce i dost zodpovědnosti ! (Pokračování.)

Včelařský spolek českoskalický koná
v pondělí, dne 6. t. m. o 2. hod. odp. ve Velké
Jesenici v hostinci p. Rejcherta acbůzi,při
níž o užitku pro hospodářství z chovu včel pro
mluví předseda dp. Fr. A. Pecka, o pracích na
včelíně v době jarní p. Foreth s České Skalice.

Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 28. března 1896. 1. hi.

pšenice sl. 6-80 až 6.60, žto sl. 5:70 až 6.86, ječmen
al 4.40 až 4.65. oves zl. 280 až 3.40, proso sl 0. —
až 0.—., vikov <|. 4.80 sž 5.20, brách sl. 7.— aš 8.40,
čočka zl. 8.— až 880, jáhly zl 9.— až —.-, krup sl,
8.— až 21.—, bremborů al. 1.85 až 180, jetel. semínka
červeného zl. 1950 ež 2700, jetel. semínka bílého 0-—,
jetel. semínko ruské sl. 12-—, aš 17-00, máku sl. 10-50
až 18:00, olejky zl. 0.00, Iněného semene sl. 8-26, až 9-00
100 kg. žitných otrub sl. 6-60 100 kg. pěeničných otrub
sl. 5:00, 1 kg. másla čerstvého zi. 1:00 až 120, 1 kg
másla přerařeného 000 1 bg. sádla vepřového al. 0-80
1 kg. tvarohu 14 až 16 kr., jedne vejce dva a půl kr.
1 kops drobné neleniny zl. 0-80 až 120,1 nek. cibule
zl. 1:00 až 1:50. — Na týhodní a obílní trh dna 28 bř.
1896 odbývaný, přiveženo bylo hektolitrů pšenice 193
kita 77, ječmene 303, ovsa 518, prosa 11, vikve 119, hra
obu 5, čočky 16, jehel 19, krup 4, brambor 384, jetel. se
mínka 23, lněného semínka 171, olejty 0-— máku 2, dro
bné zelen ny 106 kop, cibule 37, hekt. pak vepřů 46 ku
sů, podsviočat 618, kusů kůslat 112 kusů.

Z Ohrudimi dne 38.břeans.Hektel.půem06al.
6 — až 6.70 žita zl. 5.60 aš 675, ječmene sl. 46 až
5.15 1 hekt. ovsa sl. 3.— 3.80 hekt. bregiborů zl. 1-50
aš ul. 1-70. 1 bekt. čočky 10 —, prosa sl. 0.00 100hg
eena lučního sl. 3-80 až 3.20, sena jetelového si. 0.—,
slémy dlouhé sl 0.—, slámy krátké zl. 0.—, bg. máma
derovtého 1 sl. přebřívaného 0 — sádla 0-72, masa kart
sího 64 kr. tvarohu 16 kr, kopa vajec zi. 1.30.

Z VysokéhoMýta,38březnao Nsl. 6.40, fito sl5.80, ječmensl. 4.80,ovessl.3—,
sL 10., čobka sl. 13.—, viker sl. 6.—, brambory al.
1.80, kg. másle sl. 0.92, sope vajee si. 1.80, metr. osní
sena zl. 2.60, slámy si. 1.80, metr dříví měkkého si. 4.80,

dříví a sl. 4.60.



Vyzsamonán v Praze I805
státní medaili a čestným diplomem

VARHANYa HARMONIA
v levných cenách©

veškeré opravy varhan
a ručí za řádné provedení.

Bed. Ča pehko
maj. c. k. výs. závodu pro stavba varhan a

a barmonií
v Poličoe.

Přijal bych místo

za dozorce, skladníka
neb pod službu po příp. též za cestujícího, míst
ního zástupce atd. Jsem 28 letý, nyní hostinský,
dříve samostatný truhláf a tudíž ve všech spo
lečnostech pobybovalí se dovedu.

MaláČermá p. p. Berehrádek.

Boooo+000000000000000

drine koslolní,
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1509.
©
o+0000000000000000000|
MUJ-Žádejte vždy "R

a všude

slivovici a borovičku
Jon od firmyML.ITesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

O000000000000000000000000 000000000000000000000000

Jan Horák,
| vlastní výroba sukeon

1 Rychooré n. Kněžnog
tabísínadobu jarmí a letní

pravé vlněné látky
za cepy mírné. Četné opětné objednávky,
zvláště z krabů vid. duchovenstva json mil
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cennlikyna požádáníIranko.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstoudle přání bes dobírky.
Př hromadných objednávkách výhody

oo možno největěl.
Četná doporučení z kruhů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

prací kostelních,
zařízovéní a obnovovéní oltářů, kazatelén a t. d,

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

s .
čo oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr rýmneů všech druhů ne obra
zy. fotografie © t. d. .

Umění církevní.

JOSEF J, HŮBSCH,
ahademíick malíř, vydavatel »Hoshledůvv umění výtvarném aoírkhovníme«

Praha-Žižkov, Jeronymova ul. č. 750.

Výzdoba ohrámů malbou.
Malba dekorativní. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních slní, visitačních sálů, oratorií.
(Malba temperová, vosková, caseinová, klíhová,
nlejová, fresko) Malba gobelínová. — Obrazy ol
tářní. — Obrazy nástěnné a nástropní. — Obrazy
světců, světic, patronů slovanských. — Obrazy
křížových cest. — Obrazy prapcrní. — Restauro

vání obrazů a uměleckých děl.
Opravy oltářů, kazatelen, varhan, zpovědnic, křti
telnic. — Zlacení a polychromování. — Slohová

úprava a uspořádání interieurů.

Podmínky mírné. Rozpočty. barevné ná askiszy. Odporučení od církevních autorit. Chrá
mům a farnostem nemajetným poskytují se výhody

splátkové při cenách nezvýšených.

Do Hradoe Králové a okoli!

FRANTIŠEK: KRETSOHMER,

v Hradci Králové, Velké náměstí č. 24,
(vedle hostince „U modré hvězdy“)

odporačuje se ctěnéma P. T. obecenstva
kuprováděníprací natěračských
ve stavbáci, oatírání nábytku, lakování
podlah a vůbec veškerých prací v obor

ten spadajících.

oooĎ
Predá se

|IDŮÚIC
jednopatrový, nově po
stavený, slušně zařízený.
Pod celým domem na
chází se pěkné sklepy,
dům má 10 obytných
místností a příslušen
stvím, stojí na pozemku
400 sáhů a prodá se
za obnos 15900 sl;
půl tisíce jest k čekání,
Bližší sdělí administrace

tohoto listu.

PádELPBLOTTTAZSETTLEEREEEEH1

Sochy ze dřeva bohatě polychromované, sochy z tvrdé
mramorové hmoty, jež lze bez uškození vodcu
umýti, jemně řezaná klekátka a jiné do oboru

toho spadající práce řezbářské.

Fotograte a výkrasy KřiŠů zal K nahlédnatí.

Cenníky zdarma a franko
Ceny velmi mírné při větší zakáscoervláštní ceny.

Obslaba solidní a rychlá.

Stálý výběr hotových křížů.

Raimund Jul. Kozel, PoAEDEPRCPLETOUTTTTTTTETATEpkkELEllELLE

JasSranů,
mistr kamenicoký

ve Skále u VŘAŠÍOVA

doporučuje pp. stavite
lůn a všem podnikate

lům stareb kámen

pískovec

práce římsové
všeho drubu.

Brusinky
v nejjemnější rafnádě zavařené

Skilový soudeček
WB*franko za zL275 jj

I. Eáborslcé
w Týmišti m. Orl.

P. T. duchovenetvu doporačujese
závod zlatnícký a stříbrnický

Václava Šolce ©
přisežného soudního znaloe a odhadce

v Hradci Králové
ke zhotovování veškerýchkostelníchnádob svláště

oohní,sakteré20lel ručí. Telhajníslacená
sásobený sklad veškerých ků sla a stří

“ drných,dále hodinekI.j i, Bel sa velmí
levné ceny se se prodávají.

B Apocecténé duchovenstvoa pp. nějteléo akvosty též na měsíční splátky za mírných
podmínek.p

Díikůvzdání 
Slovutnému Pánu, panu

NTDra. JOSEFU: HOLOBÁŘOVI
obvodnímu lékaři v Dobrém u Dobrušky,

wzdává timto v hluboké úotě podepsaný
svůj nejerdečnějšídík sa úplné vyléčení 4

hJĎsvé doerušky, která dlouhou dobu tak 64

niob stran bylo poohybováno.+
V DIBRÉM, dne 29. března 18996.

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jině

semezí

CBINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně
láhve a ochrannou znémkou 1 si. při 3 lahvích



. Kůr kostelní.
Dle P. Kr. podává Bob. Hakl.

[E

« | Blábové by věak byle, nemuadré a nejvýš
erážlivé, kdyby otec duchovní sám na řediteli
kůre čedal, aby to o8e, na př.Gradnale vypa
stil, Credo zkrátil -a j., čím byovšem ij zákozů

uirkovalch la Jež vsdělávati má, na
poboršení byl. Kteraký to otec duchovní! V tako
vém případé by musil ovšem ředitel kůre odpo
věděti: Více sluší poslouchati Boha, než lidí; a
po vůli jeho. by očšeiti hesměl; anebo, kdyžby
Jisak pomoci si nemohl a proto smad nátisků a
jinýob memilýchvěcí by sakovšeti musil, aby na
-představenstvo církve:ae obrátil, z Čebož ovšem
jen pohoršení by vrejíti mohlo. —|

Jesrliže dochovní:pýřárce, prostředky-lí jeho
tobo dovolují, ob čas sppévákůmA, tém, kdož na
kůra účinkují, malou hos/jnuvyšígojí, anebo ne

vinaoR zábavu ucbystá, eby uzpá A preanněulice „dabte„sabsvou ufljepo.dal: tím- -dojiste

Peel:dn Found s K!úudeg o
s i „v

oběťchrámu" ao p + : A :
Málo chrámů jest, aby ti zpěváky své platiti

a je vydršovati mobly; z větší části jsou ohady,
nemajíce drubdy ani tolik, aby své nejavtnější
potřeby zapravovali mohly; a jsou-li kde nadace,
js0a ze starší doby; nynéjál vék málo na domy
boží, anebo služby boží obětuje. Poklesla víra,
pohasla láska; zmohla se nevéra a tím i veláska

„tedy při chudých chrámieb, zvláště po venkově,
zpěváci a hadcí darmo t. j. s lásky sloužiti. Žeť

„pak litargický spér kostelní, jak jeme slyšeli, vod
statnou jest částí bohoslužby oltářní a — „kdo
oltáři uloaží, od oltáře ať jest živ“: slašno do
jista a spravedlivo, aby osoby, ohrámu sloužící,
aspoň néco dostávaly. Tíw by oršem byly více
vazány, aby ajužbn svov, vzhledem ku chrámu,

© FEUILLETON.
Falbův kritický den.

Viděl Ant. Vik.

: »Dobrý večer, pánovéle oslovuje společnost

žaniů.« Hostinec +u Bažentů« byl nejútulnější ze
„všech z celého města Černíkovic,

m sAle co pak tak pozdě, pane doktore?=
táže se dobráchy pan mistr Vojtěcn Brabenec,

. sedě v čele stolu.

»Právě jsem dostal poštou nejnovější mete
. orologické zprávy — dí doktor — a ty mě velice
rozrusily.« Pen mistr Brabenec napjsl zrak i+

„sluch; celá společnost, hodivši kradmo očkem po
panu mistra Brabenci, se strojítou zvědavostí
pohlíží na doktora.

-© sÁj. cO Ge stalo?« ma oko vášně táže se
lékárník Říba.

»Ještě nic, ale stane sele lakonicky odbývá
aoktor zvědavé,

+Tak jen aluvte, mluvtel« naléhá společnost,
. »Nepotěším tím stejně nikoho«, lhostejně
sačíná deklor; pam mistr Brabenec nespouští
s něho oka. — — —

| momentsí podebisna ukázale by vády
laskarým drenóřtám v pacu mistru Brabeaci muže
dedsattního,-alsv plné síle; rosložitáragreňaa
pádné, hlonbovité pdatá nemobou zatajiti, še pře
Često ronháněly te hoválským periikem, ploý a

zdravý, nn) obliěejprozrazujedobré, upřímnéerdce. Pen tr Brábenec byl zámošný muž;
jeho poctivá práce získala mu čestného postavení

"a cy v kruhuměšťané; jeho dámas zletoa.

fošáme s aápuom „Vojtěch Brabenece by)
la věra osdebe«;Brebenecsd adkolika ler sám temeda

vozoval;0yBůadCarnemeje,vedi98svouvěr
neu dražkeu Apolenou šívot tichý a jednodachý.

horlivě konaly; fedital by nepřicházel tak snadno
do rozpaků, aby ažad právě ve chvíli, kdy jich
nejvíce potřebeje, jimi opuštěa byla nebylby
nucen, jak často ne stává, za prositi. Asprávceduchovníjestpovinen,I otosestarati.
Poněvadž, svlášté po venkově, na vesnicích, do
brých hadebníků a najmě zpěráku pořídku jest:
bade ředitel kůru povinen, sbor pěvecký sám si
odchovati. I vynasnaží se, dobře smýšlející a
obétovné katolíky, kteří mají a lásku ku spěvu,
na sebe přitáhl a chrámu Pásě získal. Vřeštivé,

kné, nejasné hlasy víco ruší. než vzdělávají.
Bohužel, víme také ze zkušenosti, te staří, mmsi
kaloč vzdělaní, kteří by velmi dobře účinkovati
tnohli, drahdy velmi málo ohbutijeví, aby na kůr
Ficházeli, aneh dokonce zkoušky navštěvovali!
jslí, nad to že jsou přílié povzmesemi; konoert,

hostinec, mají přednost. Ku zábavám svótským,
musikaluím vočerům, a00 i ke skouékém k tomu
pvtřebným jest časa dost avšak pro čest a chválu
Boží oedčiní se nic, ni prstem se nehne! Nanej
ÝfšeZV" tíží -be ti;s Šací (a tose stáváúsatny,
že pr "Wostel z

oo ený nedokoky: těh a vědomí, že ctía zásňůtíbu jest, na kůra spolu působití a rovněž
i povinností. abychom vloh a schopností dacha,
jimiž nás Bůh obdařil, především k jeho cti a
slávě používali a apotřebili

Takovéto spolky, jejichž účelem jest, pěsto
vati budbu a zpěv světský (profanoí), jsou ovšem
stmy sebou také dobry a není, proč bychom je
banéti měli; a zábava mírná a přiměřenájest
človéku druhdy i potřebou; jen že bohužel někdy
vybočují z míry a nedrží se zlaté cesty střední;

© sad míra se ji,ŽeBezdá,+
Jakoby ne výminkoa, ale pravidlem a účelem ži
vota lidského býti wnfly. K tomu i to, še v tako
výchto hudebních a pěveckých spoleích ne právě
vždycky klassická. hudba a klassické skladby pó
vecké se provozuj', -oóbrá huba i zpěv drabdy
vejoižšího rázu, kteréž vkusu a krasocitu nevzdě
lávají, nébrá jich porušují, tak že potom ku pravé,
mistrovské, řekneme klaszické hudod a klassickému

Předobrácké oko jeho zejisté se na okamžik
přimhouří, kdyf na tomco míste širšť vefejnosti —
ovšem pod podmínkou mlčelivosti — prozradím
jedinou jeho ckybu — lehkověrnost. Tak často
byl již v žertu obelstěn, často i odpykal svou
dobráckou důvěru v cizí slovo, ale při první pří

ležitosti — dal se opět lapit.
»Včera byl jsem v Židkově, vypráví jejnu

stavitel Mikule, a podivil se pokroku temnějšího
rybářského spolku; Židkov dodává lsbuďkářům
do Prahv žabí zadečky; a víte, pane mistře Bra
benec, jak se stará o žabí dorost? Přetnou každou
Žubku v půli, zadeček uschovají a předek s hlavou
bodí do rýbolka zpět u žába zese naroste.«

*Aj, aj, ajle diví se pan mistr; jda však
druhý den ráno k Dominitánům na devátou,
mlu“( sát k sobě: To mě jisté zase včera do
stal., šelemové šejmovští; dvě hodiny bledám
v prirodopise a nic tam neěslojí, a pan učitel
Troka se smál, když jsem se ho da to ptal.« —

+Tohle krákání ťopek na dvoře je k nevy
stání — stěžuje sí jednou ve společnosti pan

mistr Brabenec — tisíc ran na kovadlinu za sebou |je mi stokrát milejší.«
(sA to je přece lehká pomoc — míní lesní

Žitecký — mám jednoho hajného, ten jim dovede
krk operovat; ani nepipnou pak. Došlo ho k vém
zítra.« Pan[ Apolena spráskla druhý den o po
lednách ruce, když lejný všech pět fopek dobře
podtezaných ze dvote do kuchyně přináší s do

baze da li je to ta dobře, že to jinak neumí!© takovýchto zděffených koascích pobybo
vala oc večerní zábava su Beš.ntů« obyčejným
Sese proudem;o tom, co se pemuméstruBra
bencí vždy přihodilo, nebylo nikdy sní zmínky;
te sc považovalo již za uté.

eJestli pak jste četli již, pánové — začíná,
jedy večerní rozhovor berní Teplý, že bade
norá a potmérně vysoká daň ustanovena na plno

u besedního stolu; pan mistr Brabenecee oejnéne u třídy měšťanské!e | Všeobecné
besděkyjeádí rukou ve svém mohutném plnovouse

čtverylku zazpívati do s ty a teké věci za
ideal budební krásy pokládá: tašť 'ovšemnaprosto

měl, aneb
dokonce moohohlasou (poly sklaďbu pocho
pil, seřku-li ji ocenil. .

——Ale byť i docela dobrá a řekoeme i klassická
budba tam se provozovala: není dojista snámkoa
decha církevního, své budební umění věnovati
jedině a výbradné zábavě a pro čest a chválí
Boží nečiniti ničeho. Kdo nemůže sloužiti obému;
kostelu a zábavám světským, má dojista přednost
dáti chrámu Páně, ač-li soad o něj dostatečůě
postaráno jest, že by spolnpůsobeuf jeho nepotře

val; neboť: „Milovati budeš Pána Boha avélo
pade všecko“, jest prýmí a hlavní přikázaní. .
-Proto horlivý a svědomitýředitelkůra přede
vším ku mládeži pozornost svou obrátí a s6'vy

nasoni Aby > dítek ailný a zdravýje běvockýpi vychoval. Taf jediná a pravá cesta, aby poz
léji měf řádné hlasy 1 hlské, Byť většína % nich
i szesvětůťela a o chrám Pávě a zpěv v ném se
nestarala: někteří zůstanou přece vérní. Ovšem že
třeba, začíti skladbami prostými, snadnými a jed
noduchými o jednum neb dvou blasích.

itel kůru, rektor, sbormistr, kantor anebo
jakkoli se unazývej, slove takó někdy varhaník
(organista), ač-li zvláštní varhaník u toho kterého
cbrámu, jak u velkých chrámů bývá, ustanoven
není. -Ovvyklosf, jak v tom kterém místé bývalo,
anebo dekret ustanovení a t. p. otom podčí. Roz
umí se, že, ať se mu fiká tak neb onak, Da po
vinnostech jeho to nic nemění; tyť zůstanou všudež
jedny a tytéž. Nechce-li,aneb nemůže- ředitelkůru
pěveckého sbore st-utvořiti (což rornéž se státi
může), nezbývá mu, než aby pěveckoučást služeb
božích a to zcela dle předpisů církve sám obstaral,
buď že Gregorianský chorál spívá, anebo takové
skladby přednáší, při nichž nejen sám hraje, ale
i zpívá. V Cecilianském katalogu jsou takové
skladby zhusta uvedeny. Povinnosf, by zpíval to,
co církví předepsáno, nese úřad jeho sám sebou.

jest neschopen, aby ku

sem a tam; a když druhého dne hladce oholen
vstupuje do besední mistnosti, opětuje společnost
jeho pozdrav jsko vždy jindy; nad zmizením jeho
stetného vousu se nikdo nepozastavuje, jakoby se
to rozumělo samo sebou; jen sklepnice Boženka
přinášejíc panu mistru konvici s mokem, šelmovsky
zatíná zoubky do rtů; pan mistr ráčí dnes vy
padat mladě« — vyklouzlo Božence. »Bylo mně
v tom teplo teď v letě« — odbývá ji pan mistr.
<Ale vždyť ináme konec listopadue, škodolibě
podotýká Boženka.

+Eh, to nic neděld«, dí krátce pan mistr,
bledé zpylavě na dno konvice. jakoby tam cosi
důležitého plovalo.

sRád bych věděl— dí kdysi opět pokladník
spořitelny Tomík — čo dnes tak na pilno běhal
četnický závodčí Budina?« :

»Což jste neslyšel o té merendě včera =na
obícce?« táže se sládek Štandera. (»Obícka« bylo
podměstí od města řekou úplné oddélené). »Na
obíccé,« vykládá sládek dále, chtěli totiž o týden
dříve slavit posvícení než celé město, a včera
přišel jim najednou od hejtmanství zákaz, že prý
by to byla zjevná vzpoura proti steroslavnému
našemu městu la

»A to je pravdal« prohodil na to pan mistr
Brabenec.

+Tyhle oufady jednají přece jen velice roz
šafně«, přikyvoval mlynář Bedrniček.

»Ale to hlavní teprv přijde — chápe se
sládek Štandera opět slova — muzikant Bobatý
a trublář Frydrych podali proti tomuto výnosu
rekurs a proto byly dnes úředně všecky koláče:a
busy zabaveny a prozatímné uloženy u hrobeře
Nepobojného v umričí komoře.«

Rázná mínění vystřídala se téhoš dme©be
sedníbo stolu.

Hrobař Nepokojný nemobl si ovětm plík Ve
své kotrbě srovňat, proč jednoho daevébsřý pén
mistr Brabevec, jda z deváté od Domimikénů tak,
zvědavé nahlíží zeprášeným oknem do mmcičí

komory. Y
. : -žm



li, že neomůše,baď pronemoc, azebo
aneb jinou příčina; omen
zástupce oi zjedaati, aaebo služby své 60

Zenu out ná so lo za, 
arie ka Rejskou písničkuzpívati dorotil.

Aby kostelní badba j spóv důstojným způsobem 50 provosovaly (jednat služba ), nes

pěvcům neznámých, nébrž j se skladbami
docela známými a které jiš dávány byly; i ty
musejí ob čas zopakovány a opět probrány býti.
Kdoby, byť i srétskou skladbu beze vší skoošk

vosováti chtěl, málo chvály by nabrsl, poněvadě
jistě jea Bedoko ne-li i vadaě věc by přednes).
A Pán Bál, od ně všeliké dary jsou-a jemuž
dojista jen to nejlepší neseno býti má, a který
sám ném dal hlasi nosti, měl by spokojit
se všelikoa nedokonalosti, seřka li 1 odpadkem?
toť není úctou Boží, nýbrž aráškoul Jest jisto 6
nade vši pochybnosť vyvýšeno, že, jako svatá,
dobrá a dobře provedená hudba a spóv velice
dobře na mysl působí, ji ašlechťují, auo k nebes
kým výšinám ji povznášejí: rovačž tak zle působí
všaljká hudba špatná; bývá poboršením, raší po
bolnosť a pobádá více ku bněva, nel-li k nábož
nosti. Zkoušky jsou ovšem nemily a nechutaají,
ale jsou nezbytně y. Církevní, věřící, sbožný
a obětovný duch musí nitro jak ředitele, tak

spěráků provívati, pak ovšem kůry řemeslné, jeálikou i klassickou skladbu, třeba bez skoušek,
odkřič', samy pominou. A rovuěž tak, feditel-li i

zpěváci dobrým duchem vedeni jeoa, se přičiní,y — pra čest a chválu boží — i nesnadanější
věci přednášeli a ne jen nejiebčími a nejssadnéj
Šími se spokojovali.
. © Bůb jest krása nejvyšší. neskonalá, naprostá,
jediný skutečný ideál a všelibá krása zdejest jen
stín, s slabý odlesk krásy Boží; můžeť se idealu,
£ j. kráse věčné, Bohu, více méně přiblížiti, do
síci ho nemůže oikdy! Naše poznání Boha —
pro jeh) neskonalosť —sůstame vždy omezené,
medostetečné; ne nesprávné, ale skrovné; ale jsou
u rozdilsých lidí, pro rozdílnost jejich vzdělání,
vlohy, Snahy, i stupně milesti Boží rovněž roz
dílné. Ótm lepší a dokonalejší naše poznání Boba

Čímvyšší jmaslbr pojem, jejž o Bobu máme:
tím sí ie ovšem též ideál křesťanskéhoumění a lím výšemusejí se nésti i požadavky,
jež nábolenskéma umění klademe. Z tohoť se vv

mari i to,že vdobách,kd zbožnýživotserosvíjí a skvéti, llska kBobu a jeho svaté
i v dirší se oživuje, rovněž i

umění, a fo ve všech i rozmanitých

a a mábešnosti nezbytně i úpadek

pmění zkbovate, at jest kterékoli, sebou vede

š

ce se vynasnaší, aby i
umění řádně zastoupeno bylo. Na

opak ale, jestliže na kůře prajednoduché,besoenné
skladby se dávají,anebo snad skladby

A večer téhož dae pobybovala se zábava
opět starým proudem dále, o tom, co se stalo,
jekoby nikdo mic nevěděl Kdo by se domníval,

-že se pan mistr Brabenec podobnými šalebnými
kousky cítil uraženým, ten jeho dobrácké srdce
aaprosto nezná; spíše možno tvrditi, že pozornost,
kterou na tento způsob celé společnost mu ob
čas věnovala, jeho dětinné důvěře lichotile.
. Ale nejcitelaěji odpykal tuto svou chybičku,

mečtehdáž doktor Dvořák znepokojující meteoro„logické zprávy přinesl.
»Hrozná katastrofa jest v nejbližších dnech

k očekávání« pokračoval tehdy doktor tonem
.prorockým. +Dr. Falb předpovídá na r. duben
kritický den prvního řádu; postavení hvězd a vliv
měsíce bude tobo dne tak nepříznivým, že kata
strofa dosud nebývalé není vyloučena. To je moje

oovi únové, to mě tak rozrušilol«

*To js již teoto pátek tedyl« slabě polotýká
kapec Hyneček.

sA pátek je pátek, to je má řečla výstražným
hlasem varuje panský zahradník Oulický, ;

»lou, ona naše země také jednou dodělá«,
vykládá městský tajemoík Bárta, ostará je juš
dost a také to juž cs zemi nechodí, jsk to cho
dívalo dříve; slýcháme to od pamětníků.«

sJá zastavím na ten den práci«, pruhlašuje
stavitel Mikule, »neboť všeliký podnik jest již

marný [=
"Obecní a měšťsnské škole bude asi. také

na ten den savřena«, míní řídící Pavelka, „úřední
.vyzvání od školní rady přijde asi co nevidét,v *

Tak splétol basední stůlnástraby kol prvního

v čele stolu; zrak. jeho tkví. neppbnatě kdesi
+v prázdnu; odevšad: zaznívá 3-ucho au -9zvěna:

danění„řoneč nětn Toho večerai následující. dny vau vázla, jakoby neblahá tucha
„tísnila všeobecnou náladu. )předu4

Nestel 1. duben.

Ee če Toditela kůr nl sejmonl
právodáti sl nechtějí K vás mk b

pojem
kHE

idoslsí snahu měla dojista i Prajská

, 1860 na zřeteli, kůy oelos kapitolu(5-). ce
tomavěnovala. k «Pravít hsed « přede: „Čím snáze myslí

a svuty 00 nejvíce Jechtajícími wmášeny
jí: tie vícetřeba jestse chráníti, aby 5umění

toho sejvýše působivéhoaglše překážka pobožnosti
nevznikla, podpora“ , ,

V 1 penkta, aby Gregoriauský spěr pěsto; čemž figurální zpěv ae nezavrhuje,
aby takovýto zpěv byl vážný a cadný,

domu božíwu a božím chrálám přísně přiměřený
(at bajas modicantus sít gravis et castus, domui
Dei et landibus divinis adprime accommodatns).

Puakt drubý jelná o odtoženských pítních
b; i praví 60: písní těch nejen že

připouítíme, ale nanejvýše si přejeme, aby zbož
nou péčí jak farářňv, tak ředitelů kůrů mezi lidom

se rozšiřovaly. — V Italii lid v kostele nezpívá;
ati v Bavořích; mi v Tyrolích lid při mši svaté
spírati jsme noslydeli, ač bylo plno lidí v kostele.
Ovšem i text i nápěv přísně mají býti důstojey,
efrkevní.

A dále se Shene kepříAhojní eĎ aepřipouštíapoukasujese ku a lkův; že
mládež má býti cvičena a že mají zařizovány,

m

anebo, kde i byly, ošivovány býti literatekéspolky (kůry).
Dále di: „Správooré dachovní budou toho

bedlivou péčí miti, aby jen těch písní 6e použí
valo, kteréž obsabem a nzápěvem v pravdě vzdě
lávají; a aby nepravé, nechutné, anebo po spůsobu
světském eložené písně vyloučený byly“ Tat
ovšem potřeba nezbytná, aby bvl upěvaík, a to
dobrými znalci sestavený.

Paakttřetí jedná vvarhanách s varhaaíka;
jak na varbany se má hráti; ostatní nástroje jen
sřídka;k čemujsoua kdy a jakaejichmáupo
třebiti; břmotících však nikoli.Ktémužcílisměřovali zejdůst.p.biskup
hinecký, Arnošt, když r. 1887. o budbě kostelní
vydal toto nařízení (k velikunocím); „D“týkám
ještě, by akladby, jež při službách božích (mši
svaté) provozovati se mají, odpovídaly zákonům
hudebním a že se mají po nad všednosta
obyčejnost ceny umělecké, aby i v tomto směru
důstojnosti a vznešenosti katolické bohoslužby
zadost činily.“ Línser Ouartalechr. 1887. IV.

-(Dokončení.)

"List x Prahy.
V Praze, 8. dubas. (Pův. dopiz.)

Radostné Alleluja ozývá se s úst zbožných
katolíků. Minul ovatopostní čss. Pozorovuli jeme
sa dnů ovatého téhodne velký nával Jidu do chrámů

Nad cejnovským vrchem | stálo usměvavé
slunko již chezky vysoko, kdvá pan mistr řádně
posnídav k oknu přistoupil; na nebi nebylo ani
mráčku, byl to krásný jarní den a — přece ko
nec světa; lebký mrazík sklouzl panu mistru po
zádech; stak to bývá mluví k sobě pan mistr,
ty nejhorší věci začínají nejkrásnějil« Zatím při
blížila se devátá, obvyklá hodina ranní procházky;
s těžkým srdcem opouštěl tentokráte dům; v ku
chyni zastal paní Apolenu bedlivě sem a tam
šukající; již již chtěl avědomit ji o výsnamu
dnešního dne, ale zavčes projelo mu ještě hlavou:
»Nikoliv, ponesu to těžké břímě sám; ani té nej
lepší ženě není dáno býti mužeml« Paa mistr
míval často podobné duchaplné myúlenky. Na
robu ulice pohledl ještě na svůj dům; zlaté pod
kova zářila v ranním slunci jako jitřní bvězda;
to vše zdálo se býti panu mistr . dnes tak zvláštní,
tak podivné; i u Dominikánů viděl dnes vše
kromobvčejné a když vycházel z kostela, nemohl
si živou mocí vzpomenouti, kdo vlsstně dnes byl
u oltáře. Jakýsi matný pocit zmocnil se ho; aby
skleslou mysl poněkud opět vzpřímil, zaměřil
rovač tam, kde již Častěji na této vezdejší cestě
trnům hrot nalomil — k vinárně eu Šťastných,
Zde shledal usedlé měsťanv Čelného, Rybáře a
Fouska, ani vážně o pozemských věcech hovoří;
pen mistr dnes mnoho nemluvil, za to tím více
pozoroval odraz své tváře ns bladiace granátného
moku; a ku podivu, ještě aikjy neshledal tento

(grenát tak lahbodným jako dnes; a tsk se stalo,
„že usedlí měšťané jiá dárno o pozemských vécech

ovořiji přestali, — „neboť odešli a pan
mistr pozoroval hladinkuještá. V
-:4 | ZvoníkHolý jiá dávno dvánáctou odaronil,

„když.:pan„mistr mlstě do dlouhé ujlíce,která

náhodou za de kravatekéulice: zvala se tak
dle. kraraře Skopasa, jenž svého čásu obečnímů

„býkuna své útraty zvonecpořídil,a vedla kste '

předposlednímčjslo„Únsu“,leta topázů
napsal knězo socialsí bídě Čuchovenstva

edná10©věc vleárouvěa0 jisak vj svém
-a pravdivýmivdory —až aa někleré—atíkásedolista,
než
u

č©

sdřevými a jinóhovýmisky který nez
řemesla,neštupitikatolickéduchovenstvoa neleká

se k tomu cíli prostředků, které znajíJe listysocialnich demokratů. Článek Času mluví o vládní
předlozeo opravěkongraya všímprávemji odsa
zuje. Žaluje sa patronátaí právo, které činí kněse
odvislým od činitelů až proň potupných. Dorolává

„se konečně odstranění patronátů a apraveníplatů,
by vysoké praebendy zrušeny a stejnoměrné, po
stapné platy zavedeny byly. My ze stanoviska
spravedloosti inesíme katdeu sdrivon demokra
tickou myšlénku uvitati. Jef knězze všech duševně

lcích stavů nejbídněji placen. Každý dělník
jea trochu dobře ý, lépesi stojí než mnohý
kaplan cheďas, jak sám dělsík knězi se přiznává,
(Srovnej Hlas 3. dubna 1896.) Jak je duševní
práce kněze materielně oceněna, olem mohla by 00
Šir.ká pojednání psáti. Ustačme proto. Jisto jest,
že náprava so zde státi musí, abykněšstvo mohlo
v činnosti socialní postaviti se v čelo. Prolotářské
kněšstvo bude vždy vítané sociálním demokratům,
kněžstvo slušně bosorované bude vždy dobrým
vojskem pro hontí křesfansko-socialní.

Voškeré pražské hlavní
ospravediační bratří židů Perutzů, nej
větších přádelen + Čechách. Tato frma má samé
židovské úřednicíro a ovydirá dělnictvo kře
sfazské, žesy, dívky i muže bos nože aboz krve,
tak že dělnictvose o stávky. Páni Perutzové
zaslalivšakdo Nár. Li Politikatattigmanti
v dooadělnictvo unich má dobře anaše
„Ylastonecké“žarnálynemělyjialhouapráci, aby
žida kapitalistoví vyhovělya jej před světem

ospravedlnily.Takkdybypoujel některýnapadenýkněz neb klášter ospravedinění svoje, ten bypo
chodil, ale žida kapitalistu musíme my „vlastenci“
s Nár.Listů,s P atd.00sastatijež
výdělek židovského inserátu.

Kanovaík oD ak v kstolJednotě pro království české návrh, bytato

to

É

organiso
ckých. Čím by ovšem
nejzávažnější.
pro tento účel v.
povoleny.

Cotýdendal.Motoerotat
děle velikon v a a.
Jest to již pátý ajesdrakoaských socialních de
mokratů; prvaí kopal se r. 1899 v Hainfeldu,
další tři ve Vídní. Při jednání o činností strany

to socialistická strana v Ra

110 organisovaných okresich; sirana půso
k tomu, aby dostala do svého tébora stav rolnický.
Mimo to hledí strana vniknouti do obecních 12
stupitelstev. V další sohůzi jedaalo te o volební
opravě, při čemž dr. Adler míail, še oprava Ba
deniho bude sice tem přijata, ale stane
se východiskem nového bautí k vybojováhí vše
obecného práva relebního. Ve středa sabájeno bylo
rokování o další orgamisaci a „aktice strany.

CisařVilémvsobota sejdebona svéz
Homuborima ©meni pochybnosti, že chůzela budeHumbertem a De ybnasti, že schůzeta bu
ráza vysoce politického. ZBenátek odpluje císař
„Vilém do Kotoru, kdeš vypáleno bade mu na po
čest neméně než 400 ran z děl. ZKotoru popluje
pak císař Vílém na lodi „Hobeazollern“ do Teratu,
odtad pak odjede do Vidně, kdež bade nvítáa na
Jižním nádraží nad míru okázale. Pfi přijetí nd
mecké císatovay bude přítomna arcivéredkyně
Marie Josefa v sastoupení císařovnyrakouské. Při
jízdě hostů z nadraží do dvoraího hradu pojede
něnmockácísařovna s oběma princi a arcivérod
kyní Marií Josefou ve čtyřepřežním slavnostním
povoze; v podobném povoze následovati badou i
oba oisařové. (Odpoledne bude ve drorním hradě

toler slavnostní představení r opeře. Po

níž císař rakouský osobně
llém předvede svůj plak hu

„ sritvěvoda:Otto svůj hnlánsk$.Po té
opořádáha “Vbdo-Aurovstkí - hostina -Pejenská

prom hroču,Vočerodedstyjesámě.V doBa.

klídka vojenská,



Odpověď na ač bude dáma mé vparnéth: daech
dns polovicet. m. -

-—Nelle Forýlnaddbu .dojededo Po
trohradu dne 13. £ m. večer. 6 službyko
mati ma bude caráv pobočník, plukovaík Reutera,
-Z Franole. Spor, jímě utkalose francousské
ministerstvo se senátem, jest velmi prudký a třeba
že president Faare postavil se na síranu mini
slerstva, považuje se postaveňí jeho přece jen za
gilně otřesené. Při velikonočních jarních dostihách

demonstrováno. Předsedovi. Bourgecisovi provolá
váno bylo hanbe! Velmi srdečně pozdravování
byli za to president Faare a ireký velevyslanec.
Senát jest odhodlán setrvati v opošici proti kabi
netu a přimětijej za každou cenu k pádu.

Křesťtanám v Armeuii brozí nové pronásle
dování. Přicášcjí alespoň „Dauly News“ úplně prý
vérohodnou zprávu z Cařihradu, dle níž sultán po
d císařské irade, v němž se nařizuje, aby

ni křesťanstí missionáři z arménských pro
vineií byli vyhnáni. Irada posud nenabylo plat
nosti Dalo by s0 tomu ještě předejíti, kdyby
mocnosti odhodlaly se k vydatoému nátlaku proti

Turecku. .
Povstaleům na Kubě dostalo ee neobyčejně

velké mravní posily, nebot v konferenční schůzi
obou sněmoven ve Wasbingtoně bylo sobváleno
senátemnavršené udacšení stran uznání povstalců
zá moc valčící a vyslovení sympatií pro ostrov
Kubu 244 proti 27 hlasům. Poněvadě se to stalo
více neš dvoutřetinovam většinou, není třeba Cle
velandova podpisa, aby to'o ujuesení stalo se zá
koaem. V dobře spravesých kruzích diplomatických

„Cleveland chtěl postop
událostí svou; intervencí ve- Španělska

"+ „ ,

Všelicos.
+Ze obnovení předplatného prosime

všecky pp. odběratele, kteří byli předplacení do
konce hřezna t. r.

Mladočsši a volební oprava. Klubneod

sovatiprotřvejitídospeaainídebatyo předloze

29 členy.jednoblásné,)— a. Byloli.by však ve
jní do specialní debaty o předloze výboru přijato
a když během této debsty schválením nových
návrhů nestane se nějskézhoršení předlohy, d
poručuje klub svým členům hlasovati stante con
cluso alespoň "pro flánky, kterým: se | volební
právo novým vrstvám uděluje a jež vyžadují dvou

pro předlohu. í
Záložnas hotovýmjměním10kr., to

je nejnovější drobnůstki z pstbologie našich po
měrů. Při prohl dce pokladny záložny žehušické

Ú Čáslavi) nalezen všeho všudy hotový desítník!Nato zavřeli výtečníka, tamního poštmistra, kterýž

Jožnyuokradl. Jestli tento výtečník kradl sám

Rotbsohildova tělesná stráž. Vídeňský
Deutsches Volasblatte oznimuje z Paříže, že

kávaný dojem. Od minulé soboty diví se kolem
jdoucí neobyčejnému hnutí v paláci ulice St. Flo
rentin. V křídle budovy, která se táhne podél
ulice Rivoli, uprázdňuje se veliké místo. Nejedná

zřízení policejní stráž

vejde se asi 150 mužů, kteří však mají přijíti
v pádu potřeby, jinak bude přítomno vždy jenom
12 až 20 mužů, kteří za to dostanou plat až 6
franků a jednou za cen sklenici vína, sbsinthu
nebo koňaku dle libosti. Stane-li se něco n2bez
pečnéhov okolí, dá se zpráva policejní „prefe

lesncu. stráž 150 mužů.

===

. Výborová schůze. Politickédružstvo ti
skové pod ochranou sv. Jana Nep. mělo, jak
oznámeno bylo, dne 7. t. m. v Hradci Králové
výborovauschůzis tímtoprogramem: 1. Čtení a

hlavní úkol družstva, totiž šířiti dobrý tisk. 3: Za
dání stavby Adalbertina. 4. Došlé spisy. 5. Volné

návrhy.De schůze zavítal také nejšůstejoější pan
biskup jeko protektor drutstva. — Po přečtení«

protokolu a důkladné (vaze 0- čísla

| fpeán konkurs- V prvé- poloácebyly práce:
-6 Štukaterská a pokrývačské v úhrnné ceně
185.008al. 44 kr.; o té bylo oznámeno, že se
.zadá jednomu. ofterentovi. V drubé položce byly
práce: truhlářská (7078 al Se kr.) zámečnická

(4025 zl. 10 hr), * (3053 zl. 99 kr.),
natěračská (1962 zl 54 kr.) sklenářské (1771. zi.
42 kr.) a dlaždíčské(490zl. 36 kr), dabromady
48.381 31. 85 kr.; o těchto pračích ustanoveno
zadsti je buď také jednomu nebo jednotlivým ře
meslníkům. — Offerty sešly se čtverého druhu;
na prvou položku tři; na prvou a druhou zároveň,
tedy na práci celkovou také tři: ne drubou položku
jedna; na jednotlivé práce pak takto: na práci

truhlářskou 5, na práci zámečnickou 4, na práci
klempířskou 2, na práci natěračskou 3 a na práci
sklenářskou 4; na práci dlaždickou, jejíž největší
část zcela rozumně pojsta do práce zednické, ne
přiblásil se nikdo. Výbor družstva muje na zře
teli jak dobro savé, tak dobro offerentů zadal
prvou položku celou, druhou však zadal jedno
tlivým řemesiníkům, kteří ovšem k vůli jednotnosti
celku a pravidelnému postupu stevby podřízení
jsou podnikateli. Položka prvá tedy zadána panu
inženýru F. Hellimannovi, staviteli z Jaroměře a
za dozor požádán, kterou žádost také ochotně
přijal, pan architekt Viktor Weinhengst, stavitel
v Hradci Králové. Práce truhlářská zadána p. Jos.
Hlavatému, majiteli parostrojního truhlářství na
Pražském Předměstí, práce zámečnická p. Fr.
Paulíkovi, mistru zámečnickému v Hradci Král,
klempifská p. Štěpánu Paulovi, mistru klempíř
skému v Hradci Králové, natěračská p. Josefu
Komárkovi, natěrači v Chrudimi a sklenářská p.
Josefu Hozovi, mistru sklenářskému v Kuklenách.
Dozora celkové vedení i těchto prací svěřen jest
p. inženýru Hellmannovi, který jako projektant
účel a proto i ráz budoucího »Adalbertina« nej
lépe zná. Výbor má za to, že všecky práce jsou
v nejlepších rukách a očekává, že celé cílo pro
vedeno bude klidně a důstojně. S přípravnými
pracemi má se začíti již v pondělí dne 13. dubna,
aby se na sv. Vojtěcha, dne 23. dubna mohl svě
titi zikladní kámen. Když pak promluveno ještě
o některých došlých dopisech, schůze ukončena
s ustanovením, že bude následující na sv. Vojtěcha,
po svěcenízákladního kamene,

ovy týden v chrámu sv. Ducha.
Obřadý dv. 'ténodne vykonal ndp. biskup za pří
tomnosti vsd. kapfvoly kathedralní. Pobožnostem
témto obcovalo trojnóst věřícíholidu, blavněz při
fařených obcí. Při slavném av. přijímání korpo
rací a c. k. úřadů působilo obzvláště povzbuzu

jícím dojmem na přítomný lid příkladné účastenství všech pp. úředníků zdejšího c. k. okresního
hejtmanství. Jsme přesvědčeni, že by prostý lid
nedal se sváděti tak-snadno lichými hesly k ne
vážnosti autority božské i lidské, kdyby viděl pří
kladačjší zbožnostu povolaných strážců zákona.
Proto v jistých vhodných dobách měla by sou
kromá zbožnost, o níž pcchybnost nevyslovujeme,
veřejně se též osvědčovati, protože dobrý příklad
převáží celé kopy vyblášek a nařízení,

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou: p.
Jos. Barvíř, farář Bysterský, za faráře do Mo
rašic (Chrulim); p. Alois Ulbrich, admini
strator za farářev Sezemicích; p. Boh. Pau
lus, ustanoven za definitivního katechctu škol
měšť.v Pardubicích. V Pánu zesnul: p.
Frant. Chlupáč, b. notář, katecheta a pro
fessor škol reslnych Kutnohorských ni odpočinku
v Košťálově, dne 27. března; p. Jan Ko
pecký, farář Sopotnický na odpočinku v Zam
berku, dne 2. duboa 1896.Uprázdněné mí
sto: Bystré, fara nábož. matice, od 1. dubni
1896.— Farnímu konkursu v dnech 8., g.
a 10. dubna v“Hradci Králo 6 odbývanému se po
drobili pp: Vojt. Brix, katecheta v Králikách,
Fr. Dušánek, kaplan v Jelení, Jos. Melichar,
kaplan ve Vys. Mýtě, Jos. Okrouhlický, ka
plan v Pecce, Jos. Pátek, katecheta v Červeném
Kostelci, Jos, Synáček, kazatel u sv. Ignáce
v Jičíně, Jan Sobotka, admin. v Orličkách,
Boh. Tomíček, kaplau v Roztokách, Václav
ZOrnig, kaplan ve Vosicích;katechetickému
pp: Vincenc Blažek, spiritual v Slatinanech,
Václ. Rotter, katecheta v Trutnově, Jan Ti
chý, kaplanve Slapánově,P. Prokop Tintěra,
O. Sch. P. v Litomyšli,

Bouřlivá ustavující sohůze katolické

jednoty na Slezském Předměstí u Hradcerálové | Následkem stálých útoků na náboženství
zmábá +0 uvědumění kutolické, což jeví se zakládá
ním katolických jednot“ V bradecké diecési dostoupil
počet zmíněných jednot na úctybodné čísto BG Za
čátky každé jednoty bývají těžké, proto i na S'ez
ském Předměstí nevedlo se jednotě jinsk. Během le
tošní zimy uspořádali pokrokáři a socialisté 2 schůze,
aby založení jednoty zmařili, vedrali se po třetí mi
nalý poodélek dno G. t. m. i do ustavující schůze,
ale výprava jejich potkala se vědy s nezdarem, pro
tože zdravé jádro' rolnického lida nedá se obalumutiti

l katolické jednoty. Zmíněný řečník v delší řeči,
která vyslechnuta byla celým shromážděním s napjatou
pozorností, zmínil se nejprr o zbytečných výpravách:
pokrokářů proti zakládané jednoté a vysvětlil také
pravoa „příčinu těchto nepřátelských štvanic. „Neběžt
o žádaou zráédu národa, nýbrá jedná se o jednota,
která nese nomáviděsýnásevkatolická jednotaa
která bude míti v čele katolického kněze.“Na
čež ličí dp. řečník útrapy, které snáší uvědomělý ka
tolík, zvláště člen jednoty katolických tovaryšů, a
které onáší 1 sám ndp. biskup jen pro svou horlivost

-pastýřskoau.Vyvrací dále nesmyslnou výtku, že „kněží
mají nějaký tajný. plán a lidem a že chtějí mít,
sísk a sláva ze spolků“ a dokazaje působivým spů.
sobem, že příkaz Kristův „Vy jste světlem světa“ a
láska k sourodéma lida vede kněžstvo opět mezi lid.
Na to přichází dp. řečaík ku vlastníma předmětu
řeči a vysvětloje dle stanov blavní směry spolka,
jenž bude vzdělávacím i zábavným na půdě křesťan
ských zásad. Výklad svůj ukončil vyzváním přítom
ných, aby přistoapili do jednoty a vzdal dík pořada
telům a zakladatelům jednoty. Po řeči dp. rektora
Reyla ohlásil dp. předseda zápis nových členů a
volby výboru. Proti tomuto boda programa protesto
vali hlačaě přítomní svcialisté a žádali, aby byl aly
šen také „lid.“ Ovšem „lidem“ rozuměli pouze sebe,
Protože ve schůzi as 200 osob měli socialisté zna
čnější převahu, byla obava, že schůze bade zmafena,
proto uděleno bylo slovo bradeckéma eedláři, pokro
káři Formanovi, jenž proti řeči dp. rektora Reyla
uvedl celou řadu otfepaných besel, nesprávných ná
zorů a neodůvodněných výtek. Řečník prohlašoje, že
jest „bez vyznání“ (blasy rolníků: Tak sem ani ne
patříte, zde jsmv všichni věřící křesťané), vzdor tomu
tvrdí, že není nepřítelem náboženství, nýbrž jen kle
rikalů. Pokroko7ou tuto řeč, přerušovanou stále vý
křiky nerole a odporu, vyvrátil dp. rektor Reyl břit
kým humorem a pádvými důvody, takže p. f'orman
vadal se další polemiky. Na to přiblá.il se k slova
trablářský dělník Jiráx z Hradce Králové a četl za
stilého bluka nějakou řeč proti křonfanskému pro
gramu socialnímu. Sinysl počátečních slov zněl, „že
prý dělnictvo nemůže proto již přidržetí se hiesťan
ského programa, protože křesťanští socialisté musejí
poslóuchati vrchnost, jako zřízení božské, c.ž ovšem
příčí se prospéchu dělnictva“, ostatní slova zamkla
úplné ve vřavě. a hlučném blomoza shromáždění. Na
nesrozueitelné vývody Jirákovy odpovédél dp. rektor
Reyl, že křesťanští dělníci budou vžly zákonité vrch
nosti poslušní pro příkaz boží a připomenul,žo 1 so
cialisté musejí postonchati vrchaost, protože si vrch
nost svou autoritu dovede hájiti. Tím byla debata
ukončena, ježto domácím rolníkům přešla trpělivost
posloucbati nezvaných hostí; protož proveden byl
zápis členů a volby. Během skratinia uznali socia
lis'é, že účele svóho nedosábnou, pročež vzdálili se
za nezdvořilého povykování z místnosti. Do nové
jednoty přiblásilo se hnedle 38 členů a do výboru
zvoleni byli: Za předsedu dp farář Vaníček, za
místopfedsedo: p. atarosta V. Řehák, za jednatele:

„vp kaplan Vojtěch. Za výbory: pp. V. Matějíček, V.
Alounek, J. Řonák, J. Hejeman, Fr. Řehák, J. Ku
řátko, J. Netuka, J. Svaták, J. Šrámek a M Ně
meček. Při volných návrzích byla stanovena výše
příspěvků a zápisnéhu, načež přijato bylo jednoblasně
následající osvědčení: „Jednota katolických jinochů1
mažů na S'ezském Předměstí projevuje ve své usta
vující schůzi vlastenecké a náboženské smýšlení. Zá
rov ň projevuje své přesvědčení, že náboženství jest
nejdůležitější oporou národaího bytí a proto svůj
souhlas s programem křesťinsko socislní strany, která
na zásadich náboženských podniká oprava spo'ečen
ského řádu. Posléze vyjádřaje oddanou úcta vreh
nímu pastýři diecése J. M. odp. biskupovi Edvarda
Janu a odsuzuje všecky nezřízené a neoprávněné
útoky nepřátelské na jeho osobu a úřad tiskemi
slovem podaikané.« Když se nikdo k slovu neblásil,
ukončil dp. předmeda Vaníček schůzi s díkem čle
pům tovarvšské jednoty kradecké, kteří poskytli noré
jednoté výdatnou pomoc proti nepřátelským útokům.
Končíre referat o této schůzi, vyslovujeme přesvéd
čení, že katolická jednota přinese občanstvu dobré
ovoce Zdař Bůh!

Časová přednáška. Spolek na podpora
ebudých studujících pořádá v Klicperově divadle dne
19. t. m. o půl 8. hod. večer zajímavou přednáška:
„O Roentgenových paprsvích a fotogrofování neridi
telnébo.“ | Přednáška s četvými pokasy bude míti
osvědčený odborník p. dr Vladimír Novák, univers.
professor z Prahy, jenž již v Praze, Plzni, Kolíně i
Pardobicích o tomto předmětě přednášky konal za
bojné účasti obeconstva. Ceny míst divadelní.

Dar. Paní Ludmila Pospíšilová darovala sv.
Josefské jednotě na Slezském Předměstí 20 pěkných
knib, začež se tímto vzdává dárkyni srdečný dík.

Jednota divadelních ochotníků vI'adci
Králové pořádá v neděli, dne 12, dabna 1890, ce
prospěch úprav v městském divadle IV. divadelrí
představení: „Dva šťastné dny.“ Veselohra o čtyrech

jednáních. Napsali Fr. 8l. Schůnthan a Kadelburg.-M
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Přo českédiradio tpraríl Jan Kóbal.Ropertoirní
Národního divadla v Prase. Režisér Th. Peřina.
čátek o půl 8. bod. Koaec © půl 10.
Metká obstará knihkepoctrí p. B. E. Tolmana.

Porots v Hradal Králové. Prodruhé
rotníobdobí,jež bade při zdejšímkrajskémsozdu
dne 4. května zahájeno, vylosování byli za- hlavní
porotce pp.: Fiala Ant, méšťan v Kostelci n. Or.,
Vojtěch Josef, starosta ve Věelibech, Franze Ant.,
rolník v Šenavé, Rotter Ferd., kupec v Králíkách,
Havrda Jos., rolník v Čistovsi, Morávek Jan, rolník
veSr. Drorech, Fróblich Lud., kupec v Třebochovicích,
Cabicar Matěj, řezník v Novém Hradci, Čejka Ant.,
rolník v Kuklenách, Pešek Váeci., rolník v Locheni
cích, Vacek Váci., rolník v Plačicích, Malý Bedřich,

M. - ří, .. „ý
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tově; Hampl František, kransář v' Dol. Nemajově,
Kočnar Antonio, továrník v Náchodě, Kadelka Otto,
slatník v Náchodě, Můlier Olto, zámečník v Náchodě,
Pinkava Ant., rolaík v Dolof Radechově, Zámečník
Ján, rolník v Dubé, Kučera Joa., rolník v Hrádku,
Rykl Váci., hostinský a rolník v Libčanech, Petřík
Ant, rolník v Lodíně, R>ba Matěj, pokladník zá
ložny v Nechanicích, Kadečka Ant, rolaík v Popo

-vivích, Brzický Jos., rolník v Rosnicích, Reichel Hy
nek, rolník v Deštné, Čížek Jos., mlynář ve Rsy,
Friě Jal, obchodník v Novém Městě, Dašek Čeněk,
mlynář v Slarětíně, Borna Frt., rolník v Bezděkově,
Berka Frt., rolník v Bukovici, Čižinský Frt., rolník
v Lapenici, Herechmann David, obchodník, Jelínek
Jan, obchodník a Plachetka Karel, sládek, vesměs
s Rychnova a Manuel Pius, rolník v Hor. Rokytalel.
Za náhradníky vylosování pp.: Hanaš Ant., obchodník,
Kubištu Karel, bostinský, Novotný Aug., pokladník
spořitelny, Peřina Antonín, majitel knihtjskárny, Po
korný Julius, obchodník, Pokorný Ant., stavitel, Russ
Jul., fotograf, Šarf Josef, hostinský, vesměs s Hradce
Král a Černý Frt, rolník v Plotištích č. 44.

Úmrtí. Dne 2. t. m. zemřel p. J. Vrána,
c. k. poštmistr v Libéanech v stáří 71 roků. Pohřeb
odbýván byl za hojného účastenství obecenstva dne
4. t. m. Zesnulý byl dobrým katolíkem s pro svou
ryzí povabu byl všeobecně vážen a otěn.

Komitét proudržování pomníků na bojišti
Královéhradeckém konal v neděli dne 29. března
t. r.o 3. hodině odpolední za předsednictví svého
předsedy pana setníka J. Steinského výroční valnou
schůzi. Z výroční zprávy o činnosti spolkové vyjmouti
slušno: Komitét čítá 7 členů čestných, 6 zakládajících,
280 činných a 3 přispívající. S díkem vzpomenuto
býv. poručíka 28. praporu pol. myslivců z r. 1866,
ktérý obsádce cukrovaru Sádovského přináležel, nyní
e«.k. vrchního intendanta v Sarajevu p. Julia Keitra,
jenž získal spolku 21 členů. Zemřelým členům věno
vána čestná vzpomínka a dárcům vzdány díky. Ve
prospěch spolku darovali: Velkostatkář Karel Wein
rich příležitostně jmenování čestným členem obnos
100 zl. Ed. Lehmann v Chřibské z výnosu brožury: „Die
25 jáhrige Gedenkfeierder Schlucht bei Kóniggrátz“500
zl. v stát. papírech a ve prospěch Ossaria 40V na hoto
vosti, 10 velkých váz k výzdobě hlavních pomníků

bá slavnostech a zvláštních příležitostech. Firma
u 3 tůnky cementu frco. Hlubočepy. Fotograf Cimera

v Praze olejovoupodobiznu předsedy, ku kteréžfirmaJ. P. Tomášek v Prazevkusný rám dodala. Továrník

Josef Innvald v Praze 500 kusů skleněných svítilen
k osvětlování hrobů padlých vojínů, do kterých PR.:Richard Lederer v MÍ. Boleslavi 600)kusů a Sezems
v MI. Holeslavi 20U kusů avětel darovali. Návštěva
bojiště Královéhradeckého vzrůstá; z korporativních
návštěv připomíná se návštěva 37 důstojníků, freguen
tantů sborové školy v Praze při cvičnécestí po Čcbách
dne 24. května, kteří položili na Chlumu k uctění
amátky padlých vojínů krásný palmový věnecse stu

hami. na nichž byl nápis: „Shorová škola 8. sboru
soudrubům z r. 1966“: dále uvádí use návštěva 13
členů pražské městské eskadrony 328. května, kteří

ložili věnec s nápisem: „Udatným padlým vojínům“.
Průvodrem návštěv těch byl předseda p. Jan Steinský.
V uplynulém roce postaven nový malý pomník č. 271
vedle pomníku (*roebenova vojínům padnuvším v ob
vodu tamního lesa. Výborměl 8 echůze. Jednací pro
tokol vykazuje 233 čísel. — Vyhledán a zjištěn byl
hrob padlého majora Rudolfa Otta z Ottenfeldu od
38. pěš. pluku. Myšlenkac. k. vládního rady J. Lu
keše zříditi pro ostatky padlých vojínů důstojné O3sa
rium blíší se brzkému uskutečnění; zavedeny sbírky
ho celé říši se skvělými výsledky. Ossarium zřízeno

bude na výšině u Chlumu. Letos postaveny budou tři
nové poronfky na bojišti a alce u Hejecmanky majoru
Radolfovi Ottovi z Ottenfeldu, u křižovatky silnice
Hořicko-Hradecké se silnicí v.doucí z Dohalic do Č.=
stovsi pěš. pluku čís. 4v. a v lese Svibu 8. praporu

l. myslivců. V roce 1899 postaví se pomník ve
vibu 15. praporu pol.mysliveh k s0tiletému jubileu

téhož praporu. Zlomyslnou rukou poškozeny byly 2
pomníky ve Svibu a 1 pomníku Hořeňovse. Přijato
bylo 1100 zl. ve stát. dpisech a 1748 zl. 13 kr. na
hotovosti a vydáno 660) zl. 60 kr. — Zprávy jedna
telská, účetní a rovisorů účtů schváleny. Při volbách
zvolen aklamací za předsedu p. setník pensk dále
zvoleni: za místopředsedu p. Fr. Waldek, pokladník
cukrovaru v Černošicích,za jednatele p. Fr. Kudrna,
účetní cukrovaru hraběte Harracha a c. k. poštmistr
v Sadové, za pokladníka p. Karel Záběhlický, ředitel
cukrovaru hrab. Harracha, za techn. referenta pan
AI. Lublič, professor odborné školy kamenicko=s0
chařské v Hořicích, do výbora pp.: P.Jan Brunclík,
farář v Probluzi a Fr. Panzner, vrchní správce velko
statku Sádové hrab. Harracha v Stračové; za náhra
dníky pp.: Rad. Steinský, účstní akc. pivovaru v Ho
čicích u p. K. Mayer, c. k. soudní adjunkt v Necha
nicích, za revisory účtů pp.: Josef Materna, úředník
lihovaru ve Smiřicích a BedřichWeyr, ředitel cukro
varu v Předměřicích. Při volných návrzích zvolen byl
k návrbu p. Rud. Steinského za čestného členu pan
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„Ách je! člověk si nesmí ani zívneuti“
Tak vadychla si vtěchto dnech na i Jistá dest

ulíčná slečna v okamžiku, když si « plných ústsívla a v tom šel kolem ní náš zpravodaj. Nejemetak

sávistivými, abychom někomu nedopřáli ahi pořádnézívnutí; ale kdyš už jeme byli zmínéným povzdechem
áni ku projevu, myslíme, fe doma snad si může

ulrati každý podle libosti, ale na ulici to nealuší nej
ména sebe hezčí příslušnici krásného pohlaví.

Soudek jake kapr. V předešlýchdnech sešlo
se několik veselých kumpanů ve Střebši, ab
nikli útok na útroby „čtvrtňátka“ piva, jež S
dával k- lepšímu.Hradecké pivo je aiop vyhlášeno

malvas zároveň; bylo patrné staré a pečlivě uscho

vané od zkušenéhohostinského. Nevíme,„ti Behosté, proč a zač soused S. dává bene, alčjisto je,
že znamenité pivo, než se společnost rozcházela, bylo
pryč a prázdný soudek jen hůčel. Občan 3. sa pli
tom jen usmíval a mlčel jako ryba. Rarach však
nespí. O veselém večírku dověděl se. hostinský Fr.
Panenka z Farářství a tu mu jako bleskem projela
hlavou myšlénka, jest-li jako by to nebylo jeho
„čtvrtňátko“, jež právě bylo vypitoa jeá on as před
třemi měsíci cestou z pivovaru na břehu Labe atratil
a nenalezl. A skutečně bylo tomu tak. Tenkrát skulil
se mu soudek s pivem s vozu a rovnou kutálel se
po šikmém břehu do Labe, kde: se ponořil, uvázl:
v roští a byl tak po celé $ měsíce jako v nejlepší
lednici. V těchto dnech šel náhodou kolemobčan S.,
soudek uviděl, odvezl a dal k lepšímu, mysle si,
lehko nabyl, lehko pozbyl. S tím hostinský ovšem
nehodlá být jen tak spokojen, poněvadž pivo s ná
dobou má ceny +0 zl. a tak zo všeho snad vznikne
domácí spor. Pan S. může však prázdnou nádobu
vrátit, pivo zaplatit a naproti tomu čítat si za do
pravu z Labe domů a nálezné; tak celá historka
může skončiti dosti vesele. Jest-li prý to dobře do
padne, dá hostinský nyní sám „čtvrtňátko“ ku přá
telskému propití.

Pokus vraždy a sebevražda z mečťastaé
lásky. Co ta nešťastná láska již eprovodila lidských
životů, ponejvíce mladých, slibných! Kandidáti šenitby,
často ve věku 18 let, zasmuší-li na ně amorek oko,
již přemýšlí, jakým způsobem by si vzali život. A
zvláště posledním časem vyskytují se v denních
listech stálé zprávy o sebevraždách s nešťastné lásky.
Dnešní zprávu naše je něco podobného. Pepíček Pe
řinů, 26letý syn rolníka v Kunčicích č. 37. u Ne
chanic zamiloval se šíleně do z7leté švadleny, heské
Marjánky Morávkovic z Radostova č. 11. Marjánka
však, nevíme z jakých pohnfůtek, o lásku mladého
Peřiny nestála, což tohoto dobánělo do krajnosti, až
konečně si umínil, že všemu udělá konec ranou
z revolveru, za kterouž příčinou si vrašedný nástroj
také opatřil. V sobotu o svátcích šel do Nechanic
na vzkříšení a vraceje se kolem 8. hod. večer domů
v průvodu milované Marjánky, zkusil ještě naposled
vyznat jí cestou lásku. Když však jmenovaná znovu
nabídku onu odmítla, vytáhl podrážděný mladík z kapsy
šestihlavňový revolver a vypálil na dívku několik ran.
Těžce raněná padla na zem, načež zoufalý mladík,
mysle, že jeho milovaná jest mrtva, doběhl domů a
tam se na půdě oběsil. Poraněná je těžce nemocna,
tak že se pochybuje o její uzdravení.

Od Frňnklů do kriminálu. Včera o 7. hod.
ráno malezalo se několik lidí ve výčepu kořalky u
Fránkla č. 16%., mezi nimiž byl zdejší kreslíř Alois
Vachek. Týž platil za jakéhosi Macáška sklenku ko
řalky, začež mu tento děkoval slovy „zaplať Pán Bůh.“
Po těchto slovech dopustil se Vachek hrubou odpovědí
rašení náboženství. V krátka na to byl jmenovan
satčen a dodán okres. soudu do vazby vecí
Zatčený vymlouvá se, že byl opilý, kdežto svědci vý
pověŤ jeho nepotvraují.

Ztráta. Jistá zdejší paní stratila cestouz města
na Brno zlatou náušnici s děmantem.

Ohek pozorován byl v noci dne 6. t. m. směrem
přes Neděliště. Kde as zhoubný živel řádil, není nám
po tu dobu známo.

Levnou pečínku chtěl si zaopatřit koncem
předešlého měsíce J. B. s Březhradu. Týž přišel sa
nějakou příčinou do Hradce a cestou kolem krámu
řezníka Kleinera zalíbilo se mu pověšené zabité kůzle,
které beze všeho smluvení azaplacení vzal hned sebou.
Podivný tento kupec byl však posorován a zatčen.
Kůzle mělo ceny 1 zl. 50 kr.

Ochranná prkma umístěná po koncích patrně
ěji vybořeného nábřeží na pravém břehu Orlice

ned za Moravským mostem byla'v zimě většinou
pokradena. Nilné černě natřené fošny přepásány byly
Bilnými železnými pásy, které připevněny byly šrouby
ke kolům. Zloděj dal si tedy pra kus dřeva notnou
práci; ovšem nouze i železo láme.

Vylovená mrtvola. Včera v * hodin ráno vylovena byla a jeza na Orlici proti parku mrtvola
šenštiny. v níž pozuáua známá dohazovačka prosti
tučních ženětin, zdejší příslušnice Al. Vavřínková. Táž
propíjelav pokoutníchhostincíchposlednígrošačasto
vracívala se do malého domku za Moravskou branou,
kde bydlela, v ranních hodinách, epitá na mol. Po
dobně stalo se také v noci na včerejšek, kdy vrávo
rajíc vyšla po půl noci ze zdejšího jednoho hostince
a cestou přes most sa Moravskou branou, buď še
spadla nebo v sebevražedném úmyslu vrhla se do
Orlice, o coš prý již před nějakým časem se pokoušela.
Mrtvola zůstala o rána blíža mostu, odkud ji časně
ráno jedoucí vory zatáhly k jezu a tam uvízla hlavou
mezi dvěma koly. Strážník Žaloudek a městský sluha
Krejza dopravili mrtvolu na lodce k mosta, odkud

k donešena byla do umrlčí komory v nemocnici.
istý mladík při spatření mrtvoly na břehu tvrdil, že

ještě o půl noci platil za Vavřínkovou 8 půllitrůpiva.
čžný manšel její pak hledal svou ou polovici

ráno, když tato jiš byla vylovena jako inrtvola, po
hostincích. Jaký život, taková smit,
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„6 s ha če žití 2 % .. aK o kalmont
chodních Čech konala zde Ústřední jednota
s Čech, Moravy a Blezska dne 6. t m. odp. v hotelu
„U jelena“ důvěrnouschůzi, jel se těžila hojnéma
účastenství m měla čilý průběh. Mimo jiné byli tu'

zástapcové s Prahy, Hradce Králové, Nového
Hradce ové, Kukjen, ic, Hofic, Předměte,
Jaroměře, Josefova, Č.Skalice, Kr. Dvora, Dobrušky
a Heřmanic. Po zahájení schůze předsedou místního
spo ečensiva p. R. Knhnem oslovil přítomné a
jednoty p. A. Ligert = Prahy, jenž v pěkné řeči
vylíčil účel a potřebu pekafské organisace. O pořá
dání pekařské výstavy v Hradci Králové pojednal
vhodné p. A. Jališ z Hradce, jenž poukázal na po
dobné výstavyv cizině pořádané a přimlouval se za
hojné obeslání výstavy hradecké, jež se má konati ve
dnech 16.a 16: sepria na „střelnici“. 0 této sáleži
tosti rozpředla se delší debath, při čemž wysloveno
také přání, aby brzo sačal vycházeti odborný časopis.

Dále následoval rozhovor o otázkách řemeslných,při:čemž zejmena kladen důraz na potřebu solidarity
mesi pekalskými mistry. Též o tom předmětu roz

p. A. Juliš, aby se pracovalo k tomu, aby prodej
pečiva v kantinách byl zakázán. Na konec schůze
přihlásilo se nových 19 členů k ústřední jednotě.

Z Hremeva. Valnou hromadu odbývala na
květnou neděli sv.-Josefská jednota v Hronově n. M.

Zahájena byla u přítomnosti 50 členů. Starší spolkup. Josef Lelek podal zprávu o povšechné naší čiu
nosti na Hronovsku, dle níš působením naší jednoty
založeny v krátké poměrně době 4 spolky venkovské
a pátýco nevidět vystoupí na veřejnost. Ze zprávy
jednatele P. Václava Šitiny vyjímáme následující:
Jednota čítá 84 členy činné, 1 přispívajícího, 1 čest
ného. Núčastnila se óti eírkevních slavností, Postarala
se o důstojné uvítání našeho vrchního pastýfe, nej
důstojnějšího p. biskupa Eduarda Jana Brynycha,
mecenáše našich spolků, který v tom 10ce savítal do
našeho města, aby udlloval svátost sv. biřmování.
Uctila památka dvou zesnulých členů, doprovodivši

je k poslednímu odpočinku. Pořádala celkem 11řádných výborových schůzí, 1 mimořádnou schůzi vý
boru u důvérníká jednot venkovských, 11 schůzí mě»
síčních. Při každé schůzi měsíční byly přednášky
buď % neb více vykonané většinou členy jednoty do
mácí a jednot venkovských ve farnosti naší se nalé

zajících. Mimo to pořádány byly 2 přednášky veřejné;1 koncert, 1 zábavní večer a tombola. Zaslány celkem
4 telegramy. Sjezdu katolických spolků v Praze sú
častnila se našk jednota dvěma členy. — Za příčinou
lepší katolické organisace na Hronovska sestoupil se
tečnický odbor se sídlem v Hronovž u. M., k němuž

předsedu a 3 přísedící a koná všdy vc táti dnech

schůzi. Mnozí členové cvičí se ve zpěvu. Také pracujejednota naše pilné k tomu, by letos ještě konati
mohla alavnosť svěcení svého ru. Ze zprávy po
kladníka p. Aat. Jiráska vidíme finančnístav jednoty
následující: celoroční příjem 250 zl. 61 kr., vydání
220 zl. 61 kr. — čistého 2V zl. 90 kr. — Knihorma
dle edělení p. Josefa Preusy, knihovníka, čítá 847
svazků. — Po té vykonána volba nového výboru.
Zvolení jsou pp. p. t. J. Matouš, J. Kalous, V. Sitina,
J. Lelek, Ant. Jirásek, J. Prouza, Hynek Otta, Frant.
Dreslen, Frant. Jirásek, J. Pavel, J. Špáta, V. Ně
meček, Frant. Stodola, Adolf Franc, Jindřich Hanaj,
V. Rak, J. Khom, Hynek Turek, Jan Mnrš.- Následo
valy volné návrhy..Schůze zakončena provoláním
další činnosti spolkové: „Zdař Bůh!“

Z Jedlové. (Obnova sv. missií.) Z Jedlové u
Poličky ee nám píše: Od 15. do 20. března t. r. byla
u nás renovace av. missif, kterouž s velikou horlivostí
konali důst. páni redemptoristé: P. Antonín Egger a
P. Jan Alber a Filippsdorfa a P. Josef Janda z Koclé
řova. Že výsledek její byl nad míru zdárný, jest dě
kovati kromě milosti Boší pěknému počasí, kteréž po
celou dobu renovace trvalo a horlivostí zdejších vě
řících, kteří od časného rána aš do pozdního večera
v kostele dleli, pozorně spásonosným slovům důst.
pánů missionářů naslonchali a téměř všichni, něco
málo vlažných katolíků vyjímaje, av. svátosti přijali.
Krásná tato katolická slavnost, jež náboženské vě
domí věřících nemálo podporuje a utvrzuje, ukončena
byla 2). března chvalozpěvem „Te Deum laudamuas“
a sv. požehnáním v kostele, venku pak před missij
ním křížem, jenž předešlého roka o sv. missiích po
staven byl, veřejnýmslavnostním obnovenímkřestních
slibů. Kéš byrenovacetato přineslaužitek atonásobnýl

Z Hořie. Sjesd „První pěveckéa hudební župy“
v Hořicích konati se bude dne 14. června r. 18496.
Večer před sjeadem bude schůze valné hromady de
legátův jednot v „Žapě“ sestoupených. Místní komitét
pro uspořádání sjezdu, již v říjnu1895 ustanovený,
ve echůzi své dne 14. února 1896 přiměřené se roz
šířil a tyto odbory roadělil: Finanční, programový,
stavební a dekorační, dámský, plesový, pro uspořá
dání průvodů a vítací.

Z Poličky.Svatojosefská jednota katol.
jinochů a mušů oslavila svátek sv. Josef, patrora
svého, súčastněním se 8 praporem a v odznacích
ranní zpívané mše svatá, při níš činní členové přistou

jli ke stolu Páně, Večer o 7. hodině sehrál zábavní
užek jednoty v místnosti spolkové obraz ze života

venkovského: „Sedlák Zlatodvorský“. Jest-Ji dřívější
divadelní představení jednotou pořádaná byla zdařilá,

všem účinkujícím plnou čest vzdáti. Dosti četné obe
censtvo, jakkoli výminečné ve všední den bylo hráno,
častým potleskem spokojenost na jevo dávalo. Bylo
by šádoucno, aby jednota v brzkém čase větší a po
hodlačjší místnost mohla nalézti, by své skrovničké
divadelní jeviště, jež jest jinak velmi vkusné a roz
manité, rozšířiti mohla. — Dne 22, března konala
jednota ve své místnosti řádnou valnou hromadu 34
přitomnosti 48 činných členů. Tuto zahájil před
seda vp. Jan Volánek a když byl týž promlaril o

účelu a pobřebě.jednot katolicky , přistoupeno býlok výročnímzprávám funkcionářů. Z těchto vyjímáme
následující: Jednota súčastnila se v tomto správním
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přábovala hlavně přičiněním p.jednatele B. Šimáčiýogivě zpěvcírkevní a vý k ové obětavé a ne

siškné R e v tomto bee zhézala účinkovánímovpři velkých aladbách o nedělích podtních,
m zapěním vokalních lauretanských litanií, ne

šperů a louřdského; a tak mkázsala, de ona
v Poličce skutečně jediná = některých jest
schopna salošení budoncí cyrillsképěvecké jednoty
jaké nyní po našich vlastech českomoravskýchutéšeně

vaku a skvétají. Při tom projevila své politovánípočínáním si některých výstředních členůzdejšího
sboru literáckého, kteří s osobních zájmů závistí a
záštím jsouce puzení jí překáškyv konání u cír
kevního činí a ustanovila se u příslnáných orgánů
církovních stíšnost učiniti. Dna 35. srpna konala jed
nota pouť do lázeňského místa Baldy, kde žástapům
uhrómážděným činil řeč vp. Jan Procháska, místo-
předseda, načež byla v -tamní kapli p. předsedou slou
Žena mše sv., při ko se gféra va pi h
Rudolfinav Hradci lov která v n ní
cestou nejd. vikáriatního úřaduúčelu. svému byla
odevzdána. DngsV. zářísúčastnilase jednota slavnosti
svěcení praporu dělnického spolku ve Svitavech, při
kterépříležitosti vyznamenána byla čestnou stuhou
na prapor. Doprovodila své čtyry členy ke hrobu a

jednou učinila pokuszapětí při pohřebním průvodužalm, který lidu zbošnému tak se líbil, še bylo ku

ckého, jemuž prý právo to přísluší, budoucně tak
činiti. Dále byly konány:sedm velkých přednášek a.
sice: „Spůsob křišování vůbec a Kristova zvláště“,

VAJ. Blokta, professor); „O cestě z a do Asie arety a o významu 600Uletéhojubilea sv. domku

Lanretanského“, CE Volánek);„0 pravémvlastenci“,4Týš); „O zásluhách katol. českého kněžstva“, (pan
Ant. Viták); „0 pravém vlastenci“ pokračování (P. J.
Volánek); „O poměru dělníků k chlebodárcům“, (P.

J. Procházka), „O vývinu národního školství“, 13;dále dvě akademie, čtyry divadelní představení, vů
noční hra, jež byla třikráte pořádána, Mikulášská zá

bavu na střelnici, jejíš čistýmístnímu dobročinnému spolku paní a dívek a zá
bavní večer masopustní. Jednota obeslala národo
pisnou výstavu ně mi cennými předměty zvláště

okresy, jež darovala k založení vocialního museačeskoslovanského, zaslala další příspěvek jakošto za
kládající člen „Vlasti“ a podporovala cizí příchozí
jiných bratrských jednot. Schůzí výborových bylo ko
náno 11. Počet členstva jest: 81 činných, 46 přispí
vajících, 16 zakládajících a + čestní. Příjmy obnášely
186 zl. 5% kr., vydání 317 zl. 60 kr. knihovna čítá
380 svazků a bylo vypůjčeno 1tu?4kráte. Časopisy

výnos 20 zl. věnován

Náš Domov, Kříža Maria, Slova pravdy a jiná díla.
Též i inventář dle správy seniora byl rozmnožen.
Jednota též v poslední době podala k c. k. místodrži
telství žádosť o licenci k rozšiřování tisku. — Všem
příznivcům a debrodincům srdečné díky! Zdař Bůh!

Z Poličky. (Naši „atroni“.) Že zdejší „baro
ni“ v některých věcech jsou až velmi důslední,
toho důkaz podali v posledních dnech. Známo zajisté
mnohým, když. nejdůstojnější pan biskup před třemi
roky sem zavítati měl. že obecní a místní zastupitel
etvo, ač toto poslední patronátní právo vykonává,
štvaním některých svých členů, vzbouřila se ti
vrchnímu pastýři n usnesla se jednomyslnějej neuvitati.
„Sami tito páni chlubili se teleyramem o svém hrdin
ském skutku do Nár. Listů zaslaným. Víme také, že
pochodili jako sedláci u Chlumce, jelikož zdejší obe

goebro proti vůli svých „vůdců“ v pravé vítězoslávě svého milovaného biskupa přijalo a opět se s ním
rozloučilo, a tak jednání „otců města“ samo odsou
dilo. Něčím podobným mohou se i nynější pánipa
troni pochlubiti. Na uprázdněné děkanství zdejšípo
"dala nejd. bisk. konsistoř terno, v němž na prvním
místě nalézá se vdp. vikář Fr. Vacek z Jelení, jak
slyšíme, kněz velmi vzorný. Než právě tato okolnost
a mimo to náklonnost vrchního pastýře k němu po
bouřila některé pány patrony, kteří toho skutečně
dosáhli, že z terna místního byl vyloučen. Očekávalo
se mimo jiné, že nynější p. administrator bude jim
aspoň trochu po chuti; než i tu vzali své proticírkev
ní skřipky n zahráli své „veto“, a proč“ Ž>pracuje
ve směru nenáviděného biskupa a založením Nvatojo
sefské jednoty tmářství rozesivá. Ta ubohá jednota!
Ta je straší ve dne i v noci. Bylo by vůbec nyní na
avětě mnohým milejší, kdyby s nimi duchovní po ho
spodách chodil, na svá práva dovolil šlapati a jejich
„zásluhám“ se kořití. Zbošní a rozumní katoličtí
občané, kteří jsou rozhorčení takovým jednáním, ve
lice ovšem pochybují, že by některý z těch tří pánů,

„které si zde míti „přejí“, dle jejich noty tančiti chtěl.
Nevíme také ovšem, jakým spůsobem získali si přízně
těch, kteří si hrají na patrony církevní a z nichž
mnohý o kostel ani' nesavadí. Ostatně všichni tři 8

„obtíží dosáhli potřebné většiny hlasů. Aspoň vidíme
"de důslednost! Budoucí pan děkan může míti
jiš napřed to potěšení, že prý bude musiti přistoupi
ti na taxu pohřební, kterou si sami zrobili. Napo
sledy to bude podmínka. A odkud si vzalí páni z
radnice patent na vykonávání toho, nač práva nema

i Jnu Poličkajest v takových případechunicam.úbec jest zde svláštní noodůvodnáný háček, že prá
vo patronátní sde nekoná purkmistr s výborem ja
kožto zástu obce politické, jakožto hlava král.
win. města, kdo nejjasnější císafovna a královna jest

patrorkon, jak se to děje ve všech věnných městech.si hraje od více let na patrona velkostatek uvnitř
hradeh, jenž volí sí zvláštního starostu a výbor, tedy
„společenstvo zcela privátní, jemuš sajisté práv tako
vých nepřísluší. Proto občané z předměstí činí kroky
ke zrušení tukové manipulace a zamýšlí vzíti útočiště
u mejd. bisk. konsistoře, byjim k dosažení jejich práva,
od něhož jsou vyloučení jakožto nepřislušící do vel
kostatku, dobrotivě byla nápomocna. Zasluhují toho,
ani jsou občané řádní a katolíci dobří.

Z Nového Hradce Králové. O4 24. 37. března
%. r. konali v sdejší farní osadě důst. 00. P. Alois
Bo'ler co superior, P. Bornardin Čáka, P. Ant Wimmer,
Aodemtoristé, s Prahy, renovaci uv. Miesie ku vadělání
a posrěcení věřících. Účastenatví lide zvláště př. večers

Ě Z be: CAE BS ah AS
nié klseních bylo bojaá. Blevnastdošíčková vydařila 00

ubyěrce novítel nejd. p. biskop Edvard Bry
udělv požehnání ukončil srdečnou

A100 BA E

lidu tato neobyčejnou

Z Libčan. (Divadlo.) V velikonočnísehráliochotníci=Roudniceunás divadlovhostincip.
Véol. Rykle a sice fraška v jednom jednání „Liška nod
lišku“ a drabou „Tatinkovy jachty“ o drow jednáních.
Provedení obou kutrů bylo zdařilé tak, še obecenstvo,
ješ v hojném počlu prostorný sál naplnilo, mevychézelo
se smíchu a neskrblilo pocbralou. i výnos věnován

ne opravu chrámových schodů. Večer tento měl se
lvodné odbývati « Boadnici, aršsk v peslední ohvílí
byl zakázán, poněradě v dotyčné obci řádí mezi mládeží
úbutBa< jopádatáku.“Sirvělýúspěch,jehěěsi ochotníci:
dobyli, bude jim zajisté jea potídkou k další jich čin=
nostia můžeme06sproto nadíti,čebrso opět:se pěkně.

pobavíme! .
Z Jásoné. Vo středo, dne 25. břesna o půl 3.

bojiué vdp. měl p. František Héjek, řídící učitel s Mo
ailasí, kočovný učitel zemědělské rady pro království Če
ské, poučnou přednášku „o.-včelařství“ v hostinci pana 
Vláška + Jésené. V programu bylo: 1. Práce vůslařova|
v předjaří s na jaře. 3. Roje s jich usazování. 3. Vý.
steva nařadí včelařského. 4. Voloé návrhy. 6. Objedná«
vání mesistén Přednáškahyle velice zajímaváa pouční,
jak pro včelsře tak i pro rolníky. Účastenstrí bylo-hojné.

« JZ Chvalkovic. Politický spolek v severovýchod
ních Čschich pořáďů -veřejnou ochůzi ve Chvalkovicích
v neděli, dne 12. dubna 1896. o 3. hodině v hostinci p
Pvenera. Pořad: '1. Zabějení schůze. 2. Činnost sněmu“
království českáhor poslanec Jaroš. 3. Badeniho návrh
volebsí opravy : poslaneo dr. Moravec. 4. Rakonsko
uherské vyrovnání: Jan Kratochvíl. 6. Volné návrhy.

Z Jičína. Cyrillská jednota v Jičíně provedis aa
Velký pátek o 4. hod. odpoledne po ojrkovních hodinkách,
v děkanském chrámu P. sv. Jakaba | Wittoro „Stalht
mater.“ Před tím sap šla ještě „Adoramas Te,“ od Fóre'rs
a „Popule mens“ od Vittoria. Nával byl tak veliký, ře
moosí nemohli so ani do kostela dostati. Městaká rada
nůčestníla se officielně, svetoupens p. starostou Fr Dol
lanským a dvěma pavy členy. Příčinou tab veliké návětěvy
byla posvátné dobe, jež nutí téměř každébo do chrámu,
ale téš svědavost, jak obstojí nová cyriliská jednota
v prvním svém zkušebním ohni. 8 poléšením můleme
ozvámiti. že výsledek byl velice čestný. Nejlepší snolci
vys'ovili se » uznáním o tomto výkonu. Jednota čítá
nyní 7 sekládejících, 26 přispívajících a 82 činné členy.
Douf.me, že se počst přispívajících snióně rosmnoží, a
počet úinných še se alespoň nszmenší. Vivat, Aoreat,
erescat|

Z hory Matičky Boší u Králík. Slavností
eodmibolestné Rodičky Boží, již jsme konsli v pátek 27.
m. měsíce, zapodaly se opět výroční poutě k milostivé
matue Królícké. Pro příznivé počasí přihrnulo se již
v předvečer před alevností značné maožetví poutníků če=
skýchi moravských.Chvalnsbylejichsnaživost,se kterou
všíckni svatých svátostí přijati hleděli, z čehož právem
soudíme, že zajisté dobrých 50) ke stolu Páně přistou
pilo. Hlavní věak podíl na hojné táto žní Páně odnesl si
vdp. Frantibek Kribl, vikář v Dobrouči, jenžto neunav
nou obětavcstí ve zpovědnici, zvláště vě«k erdcejemnou
řečí k poutníkům matička sedmibolestnon znamenité osla
ut; zač jemu tato upřímné a vřelé díky vzdáváme.

(Zasláno.)

Osvědčení
Pánu, panu

Edo. fanu Nep. Brynychooi.
Upřímná a na nejvýš pravdivá slova

Vašt Biskupské Milosti, která jsme slyšeli
při dnešních službách Božích, mocnědojala
svydcenaše a největší vadosť vzbudila v my
slích našich, lak že novou zahořeli jsme
ldskou ku Kristu Ježíšta Jeho sv.pravdě.

I usmeslt jsme se na dmešní řádné
schůzí nejhlubší díky vzdáti Vašt Biskupské
Milosti sa loto rozmnožení radostí veltko
nočních a lak skvělé poučení nám dané.

Přisndváme, že jsme a zůstaneme ka
tolíky uvěďdomělými a lím 1 vlastenci
upřímnými. Dejž Bůh, aby svatá pravda
v „listu lom hldsaná jako kvas pronikla
celým národem ! »Vím, komu jsem uvěřil
a jsem jisl.«

Z katolicko-politicko-hosý. spolku „Litpa«
ve CAlemech, dne 6. dubna r89Ó.

Jam Šabata m. $.
předseda.

Frt. Kašpar m. p. | Jam Simberským.p.,
jednalal. výbor.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dilny Bubna 612 — VII. — Sklad Eliščina třída

Zasílám ujednašý obno3 za sochu sv. Barto
loměje. Že socha mně i všem ostatvím de líbila,
nemasím aňi psáti. Jsem úplně spokojen. Dozději
objednám zase sochu jinou. n

S veškerou úctou
V. Vamík,

Kerbunme, 2. listopadu 1894 farář.

|
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i "| (Zagláno.)
Zaámý békník Karel Destá) Latinov dlošil

novou „hymnudělnictra.“ Je to píseň v pravdě
volební, důstojná katolického dělnictva českého.
Nápěv, mohutná melodie národní, ke slovům krá
sně přiléhá. Harmonisoval jej skladatel Antonín
Petzold s Olomouce.

Doporučuje se tudíž nová hymna jak ve
škerému katolickému dělnictva českému, tak zvlá
ště bratrským katolickým spolkům a jednotám
dělnickým.

Čistý výnos věnoval šlechetný vydavatel
spolku katolického dělnictva českého v Novém Ji
čísě; městě to po většině němockém. 

Výtisk hymny stojí 2 kr.. nápěvu 8harmo
pisací10 kr. RozeslláJac Šrámek, předseda
katolického spolku dělnického v Novém Jičíně na

Galerie měst východočeských.
Časopis máš sledoval dosud co nejbedlivěji

všecky národní, politické i hospodářské sájmy, ja
koš + veškeré časové události ve všech krajích vý
chodočeských, ve kterých je s listů českých dnes už
nejvíce rosšířen. ©Abychom všem potřebám tohoto
předního působiště svéhodostát. dokonale v každém
ohledu, sískali jsme nejen pravidelné dopisovatele
se všech končin východočeských, ale sahájíme žáhy
také s násvem „Galerie měsí východoč ských“ zají
mavou rubriku novou, v míš postupně budou vylí
čenydnešníspolečenské, spolkové, poli
tické a hospodářské poměry všech
měst ve východních Cechách.

Zavasujeme se tím k úkolu jisté dobrému, ale
laké nesnadnému, k jakému se dosud souslavné
neodvášil aní jeden časopis český. Spoleháme při
fomnejen na vydatný prospéch národní a hospo
dářský i na usnalosí všech členářů, nybrá 1ma 80u
čínnosť všech přísnívců listu našeho. Choume si
v líčení jednotlivých měst počínati nestranné, povědě
fi pouhou pravdu, vytknouti správné dobré $ nedo

konalé sjevy ce veřejném š-voté kašdéhoměsia, abychom tím dali všude podmět ku slepšení všeho, (o
je třeba napravit.

Proto si sdvořile vyprošujeme ode všech přá
tel podrobné správy o tom, jck se svého stanoviska
pohlíšejí na nynější poměry re svém okolí, zejme
na ma ruch národní a politický, na činnost spol
kovou, na hmotný stav řemeslnictva a obchodnicíva,
sdali a jak rosmáhá se v do'ýčném městě ma úkor
náš šivel císí, ovláště „našinecký“, vůbec aby nám
kašdý sdělil, co sa dobré uzná a co ke správnému
úsudku našemu bylo by šádoucím. | Všecka taková
sdělení s díkem příjmems a patřičně budeme hono
rovati.

Přestáváme satím na tomto předběšnémosná
mení a doporučujeme se další přímmiveškeré veřej
nosti naší, především veřejnosti východočeské.

Správa »Obnovy».

P, T. katolické jednoty,
jež si nadále budou přáti mé přednášky, prosím
zdvořile, aby o to předem aspoň 2 neděle požá“
daly buď sl. předsednictvo politického družstva
tiskového nebo mne samého, neboť v poslední
chvíli není mné možno jakékoli žádosti vyhověti.

Václav Kučera,
redaktor „Obnovy.“

Listárna redakcs.
L. Věnec.J v R. Za věcné příspěvky, zejmena
zprávy z okolí Vašebo budeme povděční. Tento
krát odkládáme, neboť dotyčný hulvát zeslaužil,
aby byl řádné pokérán bned na místě e ne teprve
v novinách.

Listárna administrace.
F. H. Staršov. Do 30. června t. r.

v Jestbořicích 7 zl., důst. p. Václav Vojnar, farář
v Slavoňově 20 zl., vid. p. František Walter, arci
děkan v Chradimi 10 zl. Zaplat Bůh! O další pří



„OBROVA“
( Yydevateletvo:

Pešitickédružstvotiskovévradci Kr.

Veškeré zásyiky,dopiy a plodplatnéadresujte

„Obnova“ v Hradci Králové,

Předplatné: |<<
Nacelýrok. 4ul.
na rou .3,
Da roka. 1,

Jednotlivéčíslovmístě 7 kr., poštvu8 kr.

Mistnosťrelakoe:
V Hradel Králové. Velké máměstí č. 84. |

Rolníioi,předplácejte a ve všech veřejnýchmist
nosteob, kterénavštěvujete, žádejte

Jediný relnioko-politický Hst

„Hlas Rolnika“
5., 16. a 25. každého měsíce v Praze.

»«Hlas Rolníka« všímá si v první řadě
všech sjevů poptioýoh, které vyžadují zájmyrolnické, přináší úvahy, pokyny, jakož i
zprávy směfujicí ku rychlé nápravě stavu
rolniokého. Čislo na ukázicu ochotně zašle ad
ministrace »Hlesu Rolnuika“v Praze, Školská

ul. 0. 24. n.
Inserování lovné a úspěšné,

jelikož „Hlas Rolníka« jest nejen v Čechách, též
na Moravě a ve Slezsku rozšířen.

F HOSTEC
(Gicht)

rheumatismus vyléčí se zcela jistě po upntřebení
mého mazání, jehož vyrábění jest v rodině mé
dědičoým a které odpomahá na vždy v době zce

la krátké od hostce, pakostnice, dny, loupánív tě:
le, takže po opotřebení jeho osoby, které po leta
na lůžko upontány byly, se úplně pozdravily. „Za
účiněk račím“. Zasílá jej v láb-ích i s návodem
FileminaSuchá v Mladé Boleslavi čízlo 9. Sta

tisíce dopisů svědčí o jeho dobrém účinku.
. ... VešeBlabondíl

, „Nemohu opomen-uti, byoh Vám nevzdal dík za ze
slaně mi mazání s národem, neboť nemyslel jsem více,
že budu zdráv. Trpěl jsem veliké bolesti v levé noze
. kříži po 1 a půl roku nemohase po moohokráte posta
vit, tak že jsem nucen byl po zemi se plaziti Upoalechl
jsem Vaší rady a díky Bohu jed'ná zásilka Vašeho ma
sání mne úplně vyhojile, pročnž Vám vzdávám srdečný
dík a Bůh V.m žehnej mnohobráte!

Ve Svítkově u Pardubic, 2 května 1892
Fr. Buchta, rolník.

Ctěná pan'!
u Vaše mazání proti „HostciG'chta“se v n<ší rodině
jiš někotikráte ve.mí dobře osvědůi'o, začeňpřijměte nib«
uejrdečnější díky. V hluboké úctě

Ant. Poltužil, rolník.
V Peraci, dne. 80 srpna 1898.

bJarolímá Stanlejského
M— átomyšti sh o.

a
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

m$-maleb kostelních, jš
vých obrazů vů Také se vypracují ochotně.
Da požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkasnó za mírný konorát.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čenímijakoži diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychin
borku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor.Budějovicích, Prostějově, v Olo

mouci,Brué atd. -©
DE BCD CDG CEBCB

Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzerniky k na
blednutí (franke.

Ceny mírné.p
l '

Parostrojní

truhlárna,

u

vebních s rozsabemneobmnezeným.

akuduhachdudodakch,
VYVY4

.ad 6. = . U 1
SANT KCSMRČKA,ANT.K ,

„peval křektan.katolickátovárna |nasuknaJodezyavinčnétádky
v Humpolci.

Oporača jarní a letní onisons
látky oblokov svrchalkové,have

lokově, kostelnía hasičské za orma
tovární.

- Vrorkyna pokádánísdzrna-a franko.

“i

Jednou pro vždy,
. mílostivá paní,

oupí se pro domácnost novánad vše dosavádií
-| vymikající, nermarná oo

patent. mramorová pračka
t. zv valcha na Vygpa „Patent Hlaváček“ v ceněed 2 ul. výše přímo u vynálezce firmy:

V. Hlaváček a syn,
c. k. priv. výrobna pat. mram. praček, sochařský
závod, sklad soch a pomníků, uměl. průmysl sy

onitu, mramoru a žulyvíetrakonicích.
Pp. obchodníkům svláštní výhody.

VYVYVÝVÝVT

Diplom. mag. phermaciae

nástupce p. A. Vesárka
doporučuje svůj obchod

-hrající

| bezplatně k disposici. :
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„Juž máše svět věděli,

Řoklamá55:mém, bdyš mu 10nesdé
lím novinami P"

Vonderbůlit

jeM

„3 ... ..

dosáhne2 pach

všechdrojíchvý- U
[aserování v lidé nijem je tím v j

dam, ježto v ném dle rsoru amerických listů za
vedenajest osvědčeníamerická roklama
tim způsobem, že ioserty zařaďujeme vedle teta,
čimž každé oznámení dojde jistébo povšímnutí.

Inserty přijímámejea od solidních
úrem fanských.

Domovnicíví.
místo za spolkového sluhu, dohlížitele do
továrny nebo podobné místo přijal by řádný,
mladý řemesiník. Přihlášky přijímá admi

: nistrace t. I.

Národohoopodářská hlídka.
Úvaha © záložnách.

Napsal!P. Tom.Střebský, děkaa v Mikulovicích.

IL Obvod půscbení.
Raiffelsenk y obmezujípůsobenísvé skoro

obecně jes na jednu. obec, zřídka kdy rozšířují
je ma více obcí obyčejně jedné a téže farnosti;
kdežtoobrodpůsobenízáložen rolnických
mení obmezen, přibírá dle místních poměrů obce
srého sídla blízké i vzdálenější. J tato okolaost
Jest pozoru hodna a svědčí ve prospě.h zálošen
rolnických. Jak již shora vylofenu bylo, jest vů
bec nesnadno ij s důstatek schopných obča
mů k řízení záložen vůbec « tímnesnadaějí kálo
žen Raiffeisenových s účelem tak širokým. A ta
mebojíme se tvrditi, že v mnobé obci jednotlivé
byť i s počtem obyvatelstva větším + krajinách
na 0k>pokročilých nelze naprosto nálesti potřebný

počet 4—6 občanů sohopných a dobré růle, kteříy byli s to zálošnu s účelem jen užším zdárně
fíditi; o krajinách poborských ani nemluvíme, o
kterých jsme přesvědčení, še namouoše ani své
obecní a Školní záležitosti nudovedou správně vy
Mzovati a starostové jejích tak mnobým pokutám
potádkovým propadají. Proto odporučojí se záložny
rolnické lépe, které obvod svůj neobmezují a dle
potřeby přibírají z blízkého idalšího vůkolí obce,
s nicbá volí členy do řiditelstva, do výboru, do
dozorčí rady, neb za revisory účtů; v jednotlivých

scbopní a ochotní, kteří pro dobro obecné se obě
tují, a právě tito mužové podávají v řiditelstřu
neb ve správním výboru spoleblivé zprávy o stavu
jmění, o spořádanosti a přičinlivosti těeu, kteří z
obce jejich u záložny úvěr hledají. Mimo to ne
srovnává se naprosto široký účel Raiffeisenek s
obrodem jejich působení tak obmezeným. Rádi
bycbum věděli, s jakým prospěchem as provádějí
obchody, totiž nákup a prodej výrobků svých
členů, všdyť známo, že nákup i prodej jen ve
telkém může být: výhoduý, kdež nákup a prodej
edné neb dvou obcí jest všdy jen nepatrný a pod

obtížím malého obchodu. Naše „hospodářská
družetva“ proto jen tak zdárně působí, že obeta
rávají nákap a prodej svých členů z obcí 20—40,
vše ve velkém, „na vagony“ u velikém množství,
čímž docílí ceny nákupu nejnižší, ceny pak
prodeje nejvyšší. — | Posléze obvod působení
obmezený co nejužší memůže počítati a spo
lebati na hojné vklady peoěžné, spíše na hojnější
výpůjčky; apo může se přihoditi, že v chudších
krajinách jsou vklady peněz pranepatroy, sa to
ale žádosti za výpůjčky přehojny; kde pak vezme
taková záložna penózf Ve schůzi zástupců Rai
feisenek v zasedací síní zemědělské rady v Prazo
dne 8. prosince m. r. komasé učinil učitel Tille
návrh, aby sněm království českého po příklada

-aečmu dolnorakovského povolil 5O tisle sl, z nichž
by udčloval půjčky do 2000 al. na tří procentní
súročení záložsám Raiffvieenuvým. Tu voláme s

„apoštolem Ondřejem bratrem Šimona Petra, když
|Mělo býti dle vejsv. vůle Kristovy nasycemo GO0O
mážů na. pouští pěti chleby a dvěma rybičkama:

' „00ž jest to mozi tak mnobé?* Dogvěděil pravda
těchto alov v omé ochůzi přísedící zemského vý

P CDED UD

borupodámebylodosnd108žádostísapodpora
.Ráiffeisenek: jo 2000 al zálohy všem čínilo by
1246 tisíc zL, s enadby následovalo potom podob
nýchžádostínasta; kdeproněvsítipemězpři

| té miserii zemské pokladny,která při 3Vprocentech
| přirážek ještě masí si dlažiti 3 miliony, aby po

třebám země řádným vyhověla? — Všeto ma

Pásobova 5 sáložny rolnické s A obvodemsoboostijsou praktičadjší, se dodělají hoj
nějších vkladů a poaoboaní náso vpotřebách
svých k penčsům jak z následující ještě úrahy

"jasněji vysritne, anit by potřebovaly zemskou po
kladnu obtéžovati.

IL Členství.
Raiffeisenky obmesují členstvína občany

blízko bydlící, majícístejnýzájem,kdežto rolalcké
sáložny členem může býti každý svěprávný
občan. Tímto se stává, že Raiffcisenky Jlenství
účelem i prováděním obmesují a vzniká tím po
třeba dělení d'e stavu místo dělení dle účele;
rolnické pak záložny členství neobmezují, ano v
otázce peněžní — která je přec blavní — veške
ré členstvo v jedno slučují nehledíce k 10zličným
stavům členů jednotlivých Výhoda rolnických a
nevýhoda Raiffoisenových záložen jsou již z toho
to pojmu členství patrny, jak dokázáno jest ve
stati předchozí obšírně. K tomu ještě přidáváme:

ne vždy vůdčí n-yšleoka: svépomoc. Již pojem
toboto zabrnuje v sobě tu pravdu, te kde je více
pomocn:ků, soadnější pomoe. Tato svépomoc usnad
ůuje se měrou vydatnoa, že osadníci mezi sebou
se dobře zoají, páskou pokrevenství neb soused
trií k sobě Inou a tadíš přirozeněsobě na vzájem
vypomoci se anaží vědouce, že když sami sobě si

mobon, na cizí pomoc spoléhati nemohou.
Bylo by věra úkazem povážlivým, kdyby náš ven
kov byl naprosto odkázán na pomoe cizí, snad na
dobrodiní nebo almažny, kdežto jako stav nejmo
batoější našeho království ba i celého mocnáfetví
má právo k existenci, která mu moudrým záko
nodárstvím sabezpočena býti má | A tu zdá se

že nebylo dobře uváženo ve schůzi shora
u čabo všeho je třeba ku zdárnémupůso
bení Raiffoisonek, jak vytkl to „Věstník záložen
ský“ ze dne 15. prosince m. r., který referaje o
požadavcích oné schůze takto:

1. aby zemský výbor vydal návodku zřízení
a vedení pokladen Ra'foisenových;

2. aby pokladnám tém opatřilpotřenné kniby,formuláře a tiskopisy a mimo to aby dal subvenci
peněžitou na opatření pokladny a potřebného inven
táře;

"8. aby dal k disposici úředníky své, kteří
by sáložnám pří sřízování a vedení byli radoo a

SEP Aby pakpoškyt potřebný kapitál proro: . aby ný ka provo
sovací z peněz zemských,nejméně 2000 zl. kašdé
na $ procenta,

-$. aby úředníci zemští záložny ty revidovali
a děty jejich do pořádku uváděli;

6. aby zemský výbor poskytl podpora 500
si. komitétu, který má vypracovati stanovy ústřed
ního spolku pokladen Raiffeisenových;

7. ktomu pak dle nábleda Alfonsa Štastného
dále třeba jest, aby se okresní záložay zrušily a
kmenové jmění jejich aby se přidělilo pokladnám
Raiffeisenovým, a k tomu přidává redakce „Vě
stoíku záloženského“,šetakové svépomoci
zajisté by se nepříčilo, kdyby se bylo přidalo ješté

8. aby zemský výbor danou výpůjčku nikdy
nazpět nežádal a též na placení njednaného tří —
procentního úroku příliš nenaléhal; a my k tomu
dodáváme

9. aby zemský výbor, kdyby záložna některá
neštěstím neb nešikovností praskla a zálohu jí po
skytoutou promarnila, novou nezúročitelnou za
lohu jí poskytoval až do nekonečna — na věky
věkův. Pak by to snad chodilo! Difficile est 6a
*yram non seribere. A to že má býti ten veliký

účinek morální a neobyčejný vlivpodegogický záložen Raiffeisenových, na který v oné schůzi blavní
důraz kladli řečníci relaktor Klecanda a učítel
Tille, spoléhati ve všem na pomoc zemskon a ni
koli na sílu vlastní svépomoci? Vždyť v téže
echůsi vyslovili se mnozí páni ze zkušenosti vlastní,
že záložny, které ve svých obcích bez cizí po
moci sřídili, velmi prospívají, tak Hrdička o
záložně ve Stěžšerách, Schrarz (odkud?), Votava
z Korouhre, Vit z Rtýné a jiní; ovšem v tom
všicei ce shodovali, že v počátcích zápanili 8 obtí
žemi a něsnáremi ano „každý začátek jest
těžký“, jen kus dobré vůle, vytrvalosti a poctivosti
a dobrá věc sdaří se každá.

Ničeho bychom proti tomu neměli, kdyby:
1. zemský výbor vydal praktický, populární

návod kn zřízení a vedení záložen; neboť „stanovy
spořitelsího a záloženského spolku v Roudoici
1895 tiskem A. Marešu vydané, dle nichž tuším
zřizují ee záložny Raiffeisenky, jsou příliš obšírné,
kombinerané, DAmD0Zenesrozumitelné, jež dlujno
i skušenému sáložaíku dobře studovatí, než jim
porozumí; stanovy — po našem mínění a pře
svědčení — nech( json stručné, jasné a snadno
pochopitelné, nechť ponecbávají více volnosti ři
drtelstvu 8—4 členvému, ješ snáze do praktiky
vnikne a svá rozhodoutí polom širšímu výboru,

| pepizad ralad koamedě“vyložía ka gčhválení
2. zálošsám opatřil pro za

čátek potřebaé kniby, formuláře a tiskopisy, při
měřenou pokladnu a potřebný inventář, což vše
lzepoříditiza 3200—300zl ; bylabytoprozačátek
vydatná pomoc a usnadnila zajisté přemoci
různénesnáze; tak to čínízemskývýbordolno
rakouský;

3 zemskývýbor ob čas basvé útraty vyslal
svého úředníka na rovisi účtů, ačkoli máme jiš
u más ústřední záloženský spolek, který pro pou
čení vydává „Věstník záloženský“, poskytuje zá
ložnám jejich dianosti přiměfený úvěr a vyšlo na
požádání své revisory té které záložně, která se
přihlásila sa člena jeho. O tomto ústředním zá
loženském spolku ona schůze pražská nevěděla,
neví ? Proto ostatní přání jeji moboa jako nevbodná
a záložen nedůstojná odpadnouti.

. IV. Ručení.
O temto bodu, řekli bychom hlavním ros

la se v onéec -Úri debata dosti věcná, avšak
ez praktického výsledku, poněvadž nezakládala

se na zkušenosti. Raiffeisenky mají ručení
peobmezené rukou perozdílnou, záložny rol
nické mají ručení obmezené stanovamí určené
a na několikonásobné podíly vázané. Dle našebo
pezvratnéhopřesvědčeníjest zálošnám ven
kovským, meuším, 8 obvodem dosti
obmezený m —jako jsou záložnyrolnickéneb
Raiffoiseuky,zajisté vyhbodnější ručení
obmezené, což pokusíme se dokázati.

(Pokračování.)

lek pro okres česko
skalický kon valnou hromadu v pondělí 6. t.
m. ve Velké Jesenjel v hostinci p.J. Rejchrta za
četného účastenství pp. členů i hostů. Pozahá
jení schůze předsedes vldp. Peckon, děkanem
českoskalickým, podal velmi přeblednoua věcnou
zprávu jedsatelskog p.J. Rolčík,říd. učitelz Tře
bešova, v níž uvedl, že spolek čítá 58 členů sku
tečaých a 3 členy přispívající; příjem za r. 1895.
obnášel 174 K a vydání 143 K 66 b. Nově při
stupující členové platí zápisného 1 K a roční pří
spěvek 42K, za něš však dostávají časopis „Če

Y Včelat“ Po gprávě jednatelské rezhovořil se
vidp. předseda o ušítku pro hospodářství s choru
včel. Pvutavá, dobře promyšlená a srdečným to
nem podaná přednáška trvala téměř bodinu a byla
odměněna hlučným potleskem. Potom ucbopil se
slova p. Foreth s České Skalice, aby pohovořil o
pracích na včelínů v době jarní. Také tato před
uáška všeobecně so Jíbija pro svůj srozumitelný,
někdy šertovný (og 6 hyla též hojným potleskem
odměněna. Širýl správu přinese odborný list „Č.
Věelař.“ Po bon přednáškách odebrali se pp.
účastníci do faraj sa , kde problédli si nově
založený včelín. | ukončena byla po páté

Záložna v Jesenici u České Skalicekoná
24. výroční vajnoa vebýzi v neděli, dne 19. dabna
ve 2 bod. odp. v hostingi p. Jos. Šolce. Na pořádku
je mimo jiné výroční zpráva a volby 8 členů do vý
bora. Koncem r |!80ů měla záložna 868 členů se
2644 podíly. Bilanční účet vykazuje tyto položky:
Hotovost z 3. preslsace 1895. 18.931-38. Půjčky
nypotekární 419 92897. Půjčky směnečné386.517-74.
Úroky dlužné 9.5248. Vkladyv ústavech 19.59640.
Cenné papíry 43.194 61. Usedlosti 73.740'19. Zá
loby vydané 1.842(08. Celkem 938.716:09. Závodní
podíly 52.888-47. Úroky s nich 23446. Věřitelé na
knížky 803.01020. Úmtary na směnky 5.350.—.
Úroky na rok 1896 placené 1232-60. Záloby při
jaté 331-56. ResFvnj fond 67.79979. Reservní fond
cenoých papirů 5 95T-4G. Bprávní přebytek 1.311-62.
Celkem 938.71649.

Tržní zprávy.
V HBradoi Králové, dne 4. dabna 1896. 1. hi.

všenice sl. 6-90 sž 64b, žito sl. 550 až 5.80, ječmen
al 4.35 aš 465. oves sl. 8-— až 8.30, proso zl 5. —
nž 0. - Vikoval. 4.80 aš 5,—, hrách sl. 7.20 až 0.—,
čočka si 0.— aš O—, jáhly zi 9.— až —.—, krup zl,
8. až 31., bramborů si. 1.500ž 160, jetel. semínka
červeného zi. MW—+4 30-00, jetel. semínka bílého 0—,
j el teminko ráké si 00:—, až 0000, máku zl. 11-00

4 12b, ulejky 8!. 0.00, iněnéhu semene sl. 8—, sž 8-50
100 bg hrných vtrub al. 6:00, 100 kg. pěen'čných otrab,
al. 6-53, 1 hg masla čerstvého zi. 1-10 aš 180, 1 kg.
"ásta přev-řeného 000 I bg, sádla vepřového sl. 0-80
1 kg. trarohu 14 až 16 kr., jedno vejce draa půl kr.
1 kope drobné seleniny sl 0-30 sž 120,1 nek. cíbule
21 1-00 -ž 150 Ne týhodní a obelní tzh dro 4. dab.
1896 odbývaný, přivekeno bylo Lebtolitrů pšenice 43
dira 43, ječmene 14V//, ovsa 437, prosa 6, tíkve 38, hra
eba 4, čočkyO—, jakal O—,hrup 0,brambor O—, jetel. se

miuka 7, uěného semínka 149, olejky A pata 000,bné zelen ny 106 kop, cibule 000 pal vepřů 22 48 ku
sů, podevinůstB 33, kusá kůžlat 237baeů.

V Pardubicích, dod 3. dubna 168. Zname
aslo se: 1 bit, pěrnice sl. 0.80 až 6.65, šité zl. 5-88
„$ sl. 8-75; jedinem sl. 4-50 Ab si. 6-80, oves Bl. 2.70 až
s) 3.30, hrach tl — čočka —* proso sl. 0.60, vikovsl.
4-96 ad,sj. 545, lněné semeltě si. 7,70, olejků zi —,
semčata sl 1-60, 1 kg.: masá s vola 7%kr., mála s kra
vy G8 br., čestvého másla 2. 1—, 100 ku.: žitné slámy
dlouhé sl. 1-96.. ječné slámy sl. 185,ječné slůiny stelné
sl. 1-60, sena al. 3-90, jetelóřěho sena sl. —, otratů
al. 450, jetelorého otmena Šdrveného si. —, jetelového
semena bílého sl. —, 1 lite piva 16 br.

Včelaře



v levnýchcenách .
-—[-a velice příjemnéhohlasu. +

Též přijímá

Přijal bych místo.

za,dozorce,okladníka
neb pod službu po příp. též za cestujícího, mist
ního zástupce atd. Jsem 28 letý, nyní hostinský,
dříve samostatný truhlář a tudíž ve všech spo
lečnostech pohybovati se dovedu.

Nab. přij. J. ivataš, hostinec „u Jelepa«
MaláČermá p. p. Borohrádek.

Hoseo+oooocccce++. +00

ráno kostelní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnějšídruhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným:patronátním úřadům,

rovněž i

| P.T. páněím obchodníkům v jakosti nej
lepší a y,cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
U.Hradoi Křálové.

"Závod voskářský nu Albersů« založen r. 180g.'
L900)00po0oo0s0s000čn00000

Poeeeraootenoooeoonanone

slivovici 1 borovičku
jen od Army

v Uherském Brodě na Moravě.

sa ceny mímé. Četné opětné objednávky,svláště z krabů vid. duchovenstva jsou m
mne důkazem, ře jsem heslu svému:

ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět
šího nepoctivého,“ věren zůstal.

' cconolkynapožádáníi franko.
Zásilky na dobírku,

vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.
| PH hromadných objednávkách výhody

oo možno největěí. —

Četná doporučeníz kruhů vid. dachovemstvai P.T.učitelstva k nablédnutí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

Umění církevní.

JOSEF J. HŮBSCH,
akademický maláď./ jz9ava 1 „moshioeymívýtvarném a oírkovníjhu

Praha-Žižkov, Jeronymova 'ul. č. 750

Výzdoba obrámů malbou.
Malba dekorativní. — Malba chrámová, kostelních
kaplí, klášterních slof, vísitačních sálů, oratorií.
(Malba temperová, vosková. caseinová, klíhová,
Slejova, fresko ) Malba gobelínová. — Obrazyol
tářní. — Obrasy nástěnné a nástropní. — Obrazy
světeů, světice, patronů slovanských. — Obrazy
křížových cest. — Obrasy praperní. — Resfanro

vání obrazů a uměleckých děl
Opravy oltářů, kazatélen, varhan. zpovědnic, křti
telníc. — Zlacení a polychromování. — Blohová

. „úprava a uspořádání interieurů.
barevné nákresy a

mům a farnostem nemajetným poskytují se výhody
splátkové při cenách nezvýšených.

| 200000000
Do Hrades|Králové a okoli! o

FRANTIŠEKKRÍKRETSCHMER,

v Hradci Králové,Valé náměstíč.24.
(vedle hostince „U modré hvězdy“)

odporučuje se ctěvému P. T obecenstvu

kaprováděníprací natěračských ©
ve -stavbici, natírání nábytku, lakování ©
podlah a růbec veškerých prací v obor ©

ten spadajících.

000

©0000©

EdáLCTZALTRRPTTETLTLRASATATTÍTTIY

kdně.

k ELE

jedoopatrový, Dově po
stavený, slušně zařízený.
Pod celým domem na
chází se pěkné sklepy,
dům má 10 obytných
místností s. příslušen
stvím, stojí na pozemku.

400 sáhů a prodá jeta obnos !15J00 zl;
půl tisíce jest k čekání.
Bližší sdělí adminigtrace.

tehotoist, o

Jas. alb,
mistr kamenický

ve Skálu VŘRŠÍOVA
doporačaje pp. stavite
io všem poduikato

lóm stavebkámen

f pískovoo
Mi (dobré jakosti, dále čisté

' ce římoové
věcho druba.

KEEKEEBEATSSSSTVTTT

EEETETTTTTETTTRIT

JOSEFA KIESLICEK|
w.Hradoi Králové

u „černého koně“

odporučnje. 54 ku soljdnímu provedení veškerýchkostelních,
Rzafázosénf a oBnovovýní oltářů, kazatelem a L dd:

; Peijemnějších obzseů, zrcadel, lišt, řím

do oborů toho spadajích výrobků.

Největšívýběr PD druhé neobra

Brusinky
v aojjemnějšítefnédůNR

Skilový soudeček

P- franko kehzl. 2 75 "JyT.Fáborský
„" Týmišti n. Óej.m...

P. r. duchovonotvu doporučuje. í
závod zistuický a btřjbrnický

Václava$olce 9
přisežného soudnibo znalce a odhadce

- w Hradci Králové
ke zhotovovdat veškerýchkostelních nádob svldětdslaceníoohně,sakierá20letručí.| ležhoj
sásobený sklad veškerých erků slatých a atříbrných, dále hodinek I j které sa velí

levnééceny se zárukou ve prodávají.

Ú Vymocecténéduchovenstvo a pp. učitelérží skvosty též na mésiční splátky za mírných

podmínek. -m x

dt SB. M

—— Zručného dělníka
přijmedo stálé práce, k celému stopatření

Jos. Bíl, krejčí,
v Kostelci nad Orlicí, Rybářská ul. 116.

V.Format on Pr, Rážiška
sedlář v Hradci Králové

Šphálskáulice. „Žž, prot bosfinol
doporačuje angl. kočárové postroje, tažní
chomouty, jesdecké, cestovní a lovecképotřeby, hnací řemeny.

Wlastntvýroba.Monší oprávkyzdarma.
ORP*Cenylevné.i



tráta vlasů

a tvoření upů
se pod zárokou jedině jisté

zamezí

CBINOGENEK
od

J. Beysovce v Jičíně
Cena léhre s ochrannou známkou © si. při 3 lahvích

Irenko Ba dobísku, neb si
Sklady vleptéch a řatníchobckodech boličských

závodech.

'



odsoudilhodošalářevtrvání12měsícůvzhledem
ku přitěšajícím okolnostem. Trest přijal s výrazem

tuposti. Jest ovšem otáskou, sdaš p a to značnýtrest přivede jej k sebepoznání a učiní s něj řádného
člena společnosti lideké a uSetří rodičů svých zármutku
s hanby. jež pociťají nad synem svým.

Od Fránklů do kriminálu. Kreslič Al. Vachek
byl odpoledne dne 14. dubna z vyšetřovací vazby po
provedeném výslechu propuštěn. Ve vyšetřování se

kračaje.
P Ne tivá služka. Dne 12. dubna ztratila se

truhláři Ant. Balcarovi v Kuklenách č. p. 85. z kapsy
desítizlatová bankovka. Z krádeže byla ihned pode
sřelá služka jeho Františka Gocatová, 20 roků stará

z Horního Barvaldu v Haliči. Krádež statečněpopřela.P. Balcar je ale liška, která se nedá obelstit. Poslal
svého syna na půdu, aby ji bedlivě střelil. Gocatová
měla ze služby výpověď. Když na půdě si své věci
pořádala, vytáhla schovanou desítku. Byla však do
padena a odevzdána četnictvu.

Falešná padesátka. Proti M. Norotné z Vam
berka, která byla společné s Marii Míkovou dne 1%.
dubna zatčena, kde poslednější měnila „padesátka“
rolníku Bártovi z Voznice, bylo zastaveno trestní ří
zení a byla dne 14. dubna propuštěna na svobodu.

Marnotratný syn. Dne z0. března byl v jedné
zapadlé krčmě, noční kavárničce v Praze zatčen 34letý
mladík, syn váženého obchodníka z blíské obce. Týž
měl u sebe větší částku peněz a choval se velmi ná
adně. Na policejním ředitelství, kam byl dopraven,

doznal, že vzal ze stolu peníze své sestře, u které na
návštěvě meškal. Mladý mué, který si příliš libuje
v rozmařilém životě a přivádí svými výstřednostmi
starého šedivého svého otce do postavení téměř zou
falého, byl odevzdán se zhytkem prohýřených peněz
47 zl. 92 kr., ježto se nezdál dašerné zdravým, pro
něho se dostavivší Marii O. :

Zabitý vepř šel se utopit. Zní to sice poně
kud k víře nepodobné a vidíme již, jak naši pp. čte
náři kroutí nad tím jako nad novináfskou kachnou
nedůvěřivě hlavou, ale ujišťujeme předem, že historka
tato skutečně se přihodila. V Klášterci u Žamberka
vyhlídl si totiž řezník S. na velikonoční svátky pěk

"ného vepříka, který měl se státi pochoutkou tamních
občanů o nastávajících svátcích. Oimyšlenky k čínu
jest u řezníka jediný krok; vepřík byl přiveden a
mezí tím, co ohřívala se na opaření voda, zapíchnut
a položendo trok nebo jak jinde se říká do necek.
Pěkný to kousek tělíčka, myslel si pan mistr, když
mrtvého vepře položil, a kyne z něho také heský vý
děleček, liboval si; proto rozradostněn poslal si učně
do nedalekého hostince pro sklenku „pro zahřátí“ a
sám došel zatím do kotle pro vodu k paření. Jaké
však bylo jeho uleknutí, když nesu konev vařící vody
hotoví se ji vlíti vepři na hlavu, když tu k avéma
sděšení vidí, že necky jsou prázdné. Jako přimražen
zůstane státi tak, že by se mu krve nedořezal a ne
dovede si nijak vysvětliti podivnou tuto záhadu.
Vepře přece vlastnoručně píchl, viděl, jak mu krev
vytekla, byl tedy jist, že. jej jako zkušený řezník

řádně zabil; že by snad za bílého dne někdo vepře
ukradl, k toma přece bylo potřeba vykatáleného ku
jona a těch přece v Klášterci není. Z podobného uva
žování probudí jej konečně otázka jakéhosi kloučka:
„Řezníku, byloto vaše prase, co skočilo do strahy?“
a přivedla jej v pochybnosť o jeho několikaleté zku

šenosti v „zabíječském umění. Než o tom, jek je tomožné, že zabitý vepř by byl dostal ještě chuť jít se
vykoupat, neuvašoval a hnal se s právě příchozím
učedníkem podél rozvodněné říčky, aby vyhledal ve
příka, jehož zatím unásely vln Pastvinám. Mezi
tím ubíral se občan P. podél feky ku Klášterci a
« daleka již pozoroval,že cosi bílého plove po vodě,
v Čemé domníval ae viděti buď škopek, nebo tělo ně
jakého utopence. Přijda však blíže, poznal, že to pškný
tučný vepřík, vytrhl z nedalekého plotu tyč, přitáhl
utopence ku břehu a hleděl jej na tento vytáhnouti,
v.duchu se raduje, jak lacinou a pěknou bude míti
na svátky pečínku. Sotva však byl se svým namáhá
ním, aby těžké tělo vytáhl na břeh, hotov, přihnalse

pojednou mistr S. s učedníkem, každý po jedné straněčky a vida svého vepře v rakou občana, volá na
tohoto: „Poslouchej Franto, kdepak'a našel to prase ?“
načež ma občan „Franta“ docela chladně a přesvěd
číivě vysvětluje, že nález jeho připlal po vodě aže si
je) hodlá odnésti domů. Následkem tohoto rozhodnutí
nálezce dopálil se pravý vlastník vepříka tak, že celá
prasečí historka byla by špatně dopadla, kdyby byl
náhodou nešel kolem jistý rozumný občan a obě strany
šalamounsky nerozsoudil. Rozsudek byl následající:
Občan P. pomohl mistra S. zaněsti vepře, který po
„zabití“ opět obživl a utekl do několik kroků vzdálené
říčky, kde se utopil, domů, tam snova uložen do

necek, opařen a naděláno z něho jitrnic. Náleznéhodostal občan P. hlava a nohy, což mu mistr S. s ra
dostí také dal.

Straka v lidské podobě. Z Nemajova se nám
píše: U nás je pořád živo, nejen v masopastě, ale
také v postě. O masopustě Jan Wiesner, ktarý ne
dárno pro rvačku dostal 8 měsíce vězení, bušil
v pondělí o ostatcích sase do všeho, co ma přišlo na
ránu. Ty rvačky u nás jsou jen výsledkem národ
nostních štvanic. Vpostě pak byli jeme tu jako v ob
ležení. Neuplynul snad ani jeden den, aby nás byli
Benavštívili četníci. Jakýsi Antonín Monzar, statný to

socialista vypůjčil si v továrně v Starých Bukáchřemen za 240 zl., který roskrájel na kusy a prodával

ruk Da podrášk . Že bn laciné, konpil si je
f, komu "M nebíseny. Takovývýdělek Anton.Munzarovi se líbil a proto později prodával šaty, pe

řiny, židle, boty, hrnce, pokličky, skrátka smíšené
zboží. Kdeto vše bral, to snad vysvědí i u souda,
kteří Antonína Munzars uš savřeli chládka a
s ním ještě 6 jiných kamarádů, aby mu nebylo smutno.

„ ' Ufepil se. Dne 9. t. m.ntopil se v Třebecho
ricích Záletý dělník Václav Černýv tamním potoka,

Krádeže. V noci dne 13. t m. vymačkal ne

vBozběřících a odnesl 100 kusů kuba doutníků, 76
viršin, 50 krátkých, 80 sultánek, 80 paklíků tabáku,
36 uzenek, dále několik pokrývek na stůl v úhrnné
ceně přes 26 zl. Zloděj zanechal na místě prázdnou

láhev po kořalce a v oltaě polémanou sediáfskou jehla:

Jak se dá soudit, zavatoval si pachatel,poreačnoa osklo raka útržkem z pokrývky na stůl. Pátránímaji
štěno, že as 40Oletý slušné odéný “ maá kupoval si

láhev po sodové vodě, kterou si psk nechal naplnit
kořalkou a ubíral se směrem k Hradci; koapil ei
patrně na cesta kuráž. Táš láhev nalezena byla pak
na místé činu. Zajímavo je, že zloděj rosházel ve dvou
různých směrech po vsi karty, jež rovněž při své
noční návštěvě vzal ve smíněném hostinci. — V noci
ze dne 7.—9. t. m. vloupal se neznámý pachatel na
půda rolníka V. Smolíka ve Lhotě u Stračova a od
nesl více kusů šatstva a prádla; dále odcizil z kur
níku 6 kusů slepic a kohouta v cené 10 zl. au kr.
Mimo to ztratil se jmenovanému párek malých prasat
v ceně 16 zl.

e
e *

Od Poděbrad. Pokrokáři v Kolíně mají voliký
strach. Proč? Inu proto, še „L. P.“ plinn: „Bryoych
blití se k Poděbradům! Jako vlašťovidky přilétly před
ním brošurky: Jaký je přeceten kralobradecký biskup —
ve kterých jsou na Brynyaba vymyšleny aenanešeny kde
jaké chraly. A ty chvály rozdávají se ovodčkámzadsrmo
při pastýřském Jistě — aby toma věbily ovočky, jako
tomu lista. Takble ee pojí víra a politickou agitací.
Vlastní chvála“ — Nikoli, pini pokrokaři! Židoá poli
tické agitace se neděje; — ale proti poltsoké agilaci
radikálů, pokrokátů, protestantů a jinorěroů porídá 00
slušná pravda, která nezní ustoupiti slobě. Ostatné dě
lejte si oo oboete, urěloměli katolíci na oslém Podě
bradsku vějí, kterak se sachorati mají k miloranéma
svému vrohníma pastýři, a nedají ai žálným odpůrcema
protivníkem katol ckého niboženství předpisovati neslub
nost k svéma biskopori.

Z Uobrašky. Křesťanská jednota or. Václava
v Dobrubce pořadá v neděli, dae 19. dabas pro členy a
jich bosty zabava, při kteréž sebrají Šlenové dré jedno=
aktovky „Svédek“, a „Pod úepoem “ Začátek o 7. hod.

Z Červemých Poček. Křestinsko-katolickývadě
lárací podporujíci apolsk pořádá v neděli doe 19. dubna
1806. « zámeckém hostinci v Červených Pečkách na
oslavu otevření nového divadle divadejní představení
« proslovem. Sehráno bade: „Stehlík strnsdem.“ Praška
© 1 jednání od Jana Sýkory. „Dra přátelé a jediný ka=
bát.“ Fraška o 1 jednání od Jos Prochásky. Čistý výaos
věnován bude spolkové pokladně. Po divadle volná zábava.

Z Ústí m. 0. Svatojcssfská jednota jinochů a mažů
v místnosti p. Ant. Barkmana v nelěli dae 10. dabaa
1896. sehraje: „Peníze.“ Drada o 5 jedaaních.

Z Bílé Třemošné. (Oheň. Neštěstí.) Velké ne
štěstí potkalo rodinu zdejšího tkalce Antonína Vejnara
V noci na hod Boží velikonoční neznámým způsobem
vzniknul oheň v jeho příbytku a v malé chrili z něho
zůstaly jen oharky. Štěstí, že zde mámo dobře vy
cvičený hasičský sbor, jehož přičiněním oheň zůstal
obmezen na pouhé stavení Vojnarovo. Vojnar však byl
starý a k toma ještě nemocný a hlachý, bral si ne
štěatí to tak do hlavy, še chodil od toho dne jako
pomatený. Dne 14. t. m. odešel zdomu do lesa a více
se domů nevrátil. Byl drahý den v neděli ráno nalezen
vedle dráhy jako zohavená mrtvola. Dle vyjádření
soudní komise byl zasažen některým vlakem v noci
jedoucím a odhozen do škarpy. Byl to člověk dobrý
a Ise tudíž za to míli, še zemřel smrtí nahodilou,
nikoliv zoufalstvím.

Z Pollěky. (Ze Svatojoselské jednoty katol.
jinochů a mušů.) Ve výroční správě jednatelské omy
em bylo vynecháno, že dne 3. listopadu m. r. kopal

na památku e00letých narozenin av. Autoníns Pada
anského v místnosti spolkové přednáška „O cestě do

Padue a pobytu tam“ p. Ant. Víták, gram. zdejšíučitel, což zde milerádi opravujeme. — V neděli 44.
t. m. na rosloučenou se zímní saisonou pořádati bude
jednota „zábavní večer“ s přednáškou „o původa člo
věka“, 8 některými zpěvy, básněmi a šertovnými vý
stapy. Přístup mají toliko členové a hosté jimi uve
dení. Těšíme se na hojnounávštěva. — Dodatečně
dochází nás zpráva: Článek „o patronech“ vzbadil
velkou sensaci. To bylo běhání, šeptání, mluvení,
smání a zlobení se. Jako když šťouchne do vosího
hnízda. Páni patroni zvláště se honosí, že jim dán
násev „baroni“. Oni ovšem nechtějíce, vlastně nemo
houce snad unésti tak velikého titulu, chtějí, aby po
díl na té slávě měli všichni páni měšťané uvnitř

hradeb. Než tito nemají žádnéhoopoločenséví na jejichjednání a proto o ten jejich titul nestojí. Nechť si
titul i slávu ponechají páni patroni sami, kdyš ne

všichni (jelikož mezí nimi „on řece někteří pánovérozvášliví), aspoň ti, kteří na slávustůňou, líčením
ových zásluh s obětmi spojených a drobty z nějakého
německého lexikonu naučenými obecenstvo v hostincích
krmí. Bývalý patronátní úřad prý chce ovšem se
ohraditi, že nebyl proti vítání vrchního pastýře před
třemi roky; než stojíme na svém tvrzení; ať sí vzpo
menou jak se proti vrchnímu pastýři v zasedání
mluvilo; mímo to k uvítání dostavil se jediný p. sta
rosta, kterouš ochotnosť považovali jame jen a pova
žujeme za scela privátní. Žádná omluva bývalým p.
patronům nepostačí. — Přijali jsme s potěšením zprávu
„Obnovy“ o galerii měst východočeských. | Zajisté
rubrika nová ve prospěch všech zájmůbude sloužiti,
aby dobré stávající se udrželo a roshojnilo, a to špatné
odstranilo. Máme i zde velikou zásobu vhodného ma
terialu. Dobré i zlé, Více snad dobrého, jež sice ukryto
jest, ana schází pravá energie. Vždyť jádroobčanstva
zdejšího jest dobré. Budeme hleděti je v pravé avětlo,
jak zásluáno, postaviti. Vynasnašíme se, bychom
mírností, někdy ovšem přísnějším po m, stinné
stránky odstranili, což občanstvo a příznivci našeho
lista rádi přijmou.

Z Pardabic. (BOletéjubileum pěvec. spolku
„Ludmila“). Na pondělí velikonoční oslavil pěv. dívěf
spolek Ludmila 8Uleté trvání spolku velikolepýmkon
certem, který v sále Odeona shromašdí) vybrazého
obecenstra s Pardubic © okolí. Výsledek koncertu
může se v každém ohledu nazvati stkvělým. Byl to
v pravdě mohutný trinmf vlastenecké činnosti a
uměleckých snah jedné z nejprvnějších pěveckých
jednot ých. řadách obecenstva viděli jsme
bývalou pí. starostka a sakladatelku spolku B. Jos

haaru, nejstaršího sbormistra. vdp.
Střebského a maché jiné, ktaří stali u počátkn čin
nosti spolkové. Dobré položili základy a dobře ma
nich atavěl ti, kteří po nich ujali se vedení v jed
notě, tak se dnes „Ladmila“ stojí v pravdě v in
tencich nměleckých a čistě vlasteneckých v čele apolků
místních. Průběh koncertu co nejlépe animoval po
sluchačstvo. Již první sbor přednesený „Pernštýnem“
a „Ladmilou“, přijat a pochvalou. Koncertista na
housle p. Miroslav Škrábal, známý již u nás na podiu
koacertním s precisní technikou přednezenými avými
čísly potvrdili tentokráte svoji chvalnou pověsť a
jest ma jen gratalovati ku dalším jeho úspichům.
Potleskem obscenstva přijato bylo vystoupení oblíbené

ianistky koncertní pí B. Johnové, která jako osvědená interpretka skladeb Lisztových, poskytla nám

požitek převzárný. Ještě více překvapila amatearyudební přednesem vlastní excerpce s Fibichovy
„Bouře“, v níž rozvinula celou avoji obdivahodnou
techniku. SI. Marie Conrátova, operní pěvkynž obje
vila se obzvlášté přednesem variací na národní píseň
„Ach není tu, není“, jako slibný talent na podiň kon
certním. Lahodný orgán, správné vyslovování, pre
císní přednes zaračují jí úspěchy na Parnassu umění.
Malodram „Krajánek“, přednasený osvědč>:nou dekla
matorkou pí: A. Štěpánkovou byl velice zdařilý. Zvlášt
ního uznání zasluhuje zvláště Dr. L. Hruš, který svým

v pravd“ hlaboce pocítěným doprovodem na pianododal mslodromatu požitku umileckého | Věeobecným
bylo hlasem mezí amateury hudebníky venkovskými,
ž> Pardubicům třeba gratalovati, že mají tak osvěd
čsné síly při doprovoda koncereích čísel jako jest
p. Dr. L. Hruš a p. učitel Č.Váňa. — S pieton při
jato bylo Bzethovenovo „Larghetto de la symphonie,
en ré mujeur“, daetto pro piano a harmonium, které
přednesli jednatelka spolku sl. Božena Hornofova a
p. Dr. L. Hraš. Do nojjemaijších detailů propracovaná
souhra, zajímavý kolorit střídavé dojímajícího har
monia-a piana poataly mocně interess veškerého po
sluchačstva. — Koncart zakončen balladaa K. Bandla
„Jeptiška“. Obtížná a překrásná tato skladba před
nesena byla s přesností, jaká svědčí jak o píli u pě
vecké zdatnosti dám spolku, tak i o zračnosti ředitele
zpšvap. J. Prochásky. — Přejeme damské jednotě
„Ludmtla“, aby dále tak pokračovala na am'lecké a
vlastenecké své drázs a nalezla opory u všech, jimž
nejsou prázdným heslem elora: „Zplvem k srdci,
srdcemk vlasti!“

Ze Žďárek u Hronova. Dne 13. dubna £ r.

konala u nás Sratojosoiská jednota z Hronova veřejnou schůzi, ku které zavítali známí již v našem
okolí řečníci dpp. Josef Stejskal, Aug. Langr a
Albert Molliager z kat. vzdělávajícího spolku „Nvor
nost“ v Náchodě. Prostranná místnost p. Josefa Šorfa
byla přeplněna účastníky i účastnicemi jak domácími
tak i ze vzdáleného okolí, kteří nedbali špatného po
časí a blátivé cesty, nedbali ani odstrašujících a rou
havých plátků, které byly krátcepřed tím přes plakát
osnamujicí onu schůzi ve Ždárkáchnalepeny. Byla to
rýmovačka slátaná z veršů latinských, vyňatých zmo
dliteb při mši sr., z „Otčenáše“ a hymnů církevních,
ku kterým byly narýmovány veršičky české málo
duchaplné zneuctívající naše sv. náboženství. Bylo to
hotové rouhání nesoucí násev: „Marš stadených“, po
čínající slovy: „Te Deum Iaudamas“ — „veŽďáskách
je rámus“ atd. Ten komponent mohl by to směle za
slati do „Rachau“ neb „Lida“ neb do jiného plátku
socialistického a pokrokářského. Vyzná se dle všeho
i v latině, jelikož ony latinské verše byly psány bez
vadně až na jedno slovo, totiž: „In nomine Dominy,

které paáno s i snad k vůli rýmu k tomu přilepenému, jenž zněl: „čert aby vzal noviny“. Z těchto
malých ukázek může sobě čtoucí učiniti posudek, jak
krásným as to rýmované skládání v celku bylo. Časem
možná, že onoho skladatele vy me, poněvadá to
není přílišobtíšno; onéch veršů latinských při boho=
službě užívaných není tak hned každý znalým a po
dezření padá tudíž jenom na jednotlivce. Kdybychom

jej vypétrali psk se mu dostane saaloužené odměnyza jeho námahu, jen že ae ma ta odměna nebnde
třebas příliš zamlouvati. A nyní k věci. Schůzi za
hájil náš vip. Václav Šitina, kaplan z Hronova, načež
ujal se slova pan Aug. Langr, který objasnil poslu
chačům důlešítost a katolického sdrašování. Po
tom promlavil dp. Josef Stejskal „o našich nepřátelích“
a naposledy pan Albert Mollin ukázal v pravém
světle sociální demokraty. Všecky přednášky byly sle

dorány s tou největší pozorností a odměněny hojnýmpotleskem. Účastníci byli dostatečně poučenío tom
vznešeném cíli, ku kterému se zakládají jednoty kato
lické a hned také přihlásilo se kolem 38* členů ku
katolické jednotě, se v naší obci Žďárkách za

kládá. Proto spotěšením uvěšejňnjemesprávu tato.Omomupak pisálkoví a nadějnému akladateli rouha
vých rýmovaček přejeme, aby se nad tím příliš ne
roačiloval a příšté so staral raději o zálešitosti uvé a
ne o jednoty katolické. Ten vatek jeho a odpor proti
jednoté jest marný; občané šďárečtí nejsou takzasle
peni, aby se lecjakou slátaninon nevěreckou od dobré
věci odvrátiti dali. Spíše jeho jednání dosáhne
účinku opáčného a občané budou pro příště věděti,
před kým se mejí míti na posoru. — Tím končím
tuto správu a vzdávám srdečné díky všem účastníkům
a účastnicím oné schůze a zvláště obětavým řečníkům
bratrské jednoty „Svornost“ v Náchodě, kteří ač čas
byl velice nepříznivý, pěšky k nám z savÍ
tali. Novépak nastávajícíkatotické Jednotě ve Ždáskách
volám upřímné: „Zdař Bůhl“

Jak jsme jiš oznámili, koná nyní J. M. .
biskup královéhradecký Edrard Jan Nep. udílení av.
biřmování a kanonickou gen. visitaci ve vikariátních
obvodech Novohydšovském, Poděbradském a Hořickém.
Přese všecko štvaní nepřátelských listů dostalo se
biskupovi věnde přijetí nejlepšího, o čemž svěděí ná
sledující správy s jednotlivých míst došlé.

Dne 9. dubna udíleno av. biřmování v Hněv
čevsíi a Dohaličkách, odkud se nám píše:



'£ Myčršovsí. Slavnostní urftání náp. Disk
má průvěna našichdnů tin většíčím více sn

strana ovántívěřící pů A okno jejvjakým dr odbojmostia přímo i nep j
ma podaěcaje. Věsliké pokusy jednotlivcůr aka

zají se však marnými, lid náš je tá a odsuzuje

s takovou rozhodností, že o pravém jeho smýflenínelze pochyborati. Tak bylo i v Hněvčevsí dne9.
dubna b. r. Téhož dne zavítal do naší osady J. M.
ndp. Edvard Jaa Nep., biskup králové „ aby
udílel svátost sv. biřmování. Obyvatelstvo způsobem
nad očekávání skvělým dalo avému vrchnímu pastýři
lásku a příchylnost svou na jevo. Přípravy ku slav
nostníma uvítání konány s horlivostí neobyčsjnon.
Obyvatelstvo seč jen bylo vynasnsžilo se ukázati, že
v příboji moderních hesel věrně setrvává při svém
přesvědčení a nezlomné oddanosti ka erému vrchnímu

pastýři — Jiš u večer před očekávaným dnem zaskvěla se Hněvčovská osada vo slávě praporů, stožárův
u chvojových gnirland. Nebylo stavení, aby nějakým
způsobem k uvítání vznešeného hosta se neozdobilo.

dekorovaných příbytkův zvláště vynikala farní budova.
Průčelí jeji bylo osdobeno chvojovými pletenci s prot
kanými růžemi. Nad vchodem ve výši prvního patra
vznášel se slíční malovaný znak biskupský, který
tvořil jádro dekorace z menších praporův barev pa

ežských a národních. Při vchoda do osady na straně
jišní postavena byla první slavobrána s křesťanským
pozdravením: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristue“,
drahá slavobrána snačných rozmšrů s nápisem: „Vítej
nám“ stálu opodál na návrší, kde z okresní silnice
odbočuje cesta ku farnímu chráma. Cesta od této
brány až ku vjesdu do farního nádvoří po své délce
ozdobena byla chvojím a lesními stromky. Yjead do

rostranního nádvoří farního upraven byl za brána
řetí, z níž vypínaly se dva mohutné stožáry s ozdob

m inicialkami jména J. B. M. a vlajícími prapory.ejkrásnější okrasou osady bylo obyvatelstvo samo,
které přes to, že příjezd J. B. M. již na 7. hod. ranní
byl ustanoven a cesty blátivé, v počtu nejhojnějším
k uvítání nejdůstojnějšího hosta se dostacilo. O 4.hod.
vyjelo vetříc ndp. biskupu banderium s přífařených
osad v počtu 24 jezdcův ozdobených šerpami barev

národních. Banderium řídil rolník pan Jan Špryňar
z Benátek, který také první J. B. M. nad Sádovou
uvítal. V Sádové v místech, kde z erární silnice vjíždí
se na okresní silnici Hořickou směrem sererním, po
stavena sl. patronátním úřadem J. O. hraběte Jana
s Harrachů a zároveň důst. duchovním správcem Doha
ličským slavobrána farnosti Dohaličské, která biřmo
véním do Hněvčevsi přidělenabyla. Opodál před branou
očekávali J. B. M. se svými povozy pan c. k.
místodržitelský rada a okr. hejtman královéhradecký
Václav Šolta, vedp. Mngr. biskupský vikář a děkan
Hořický Boh. Hakl, zástupce patronátu J. O. hraběte

„z Harrachů, důchodní p. Josef Svoboda ze Stračova,
pénoré F. Zaběhlický, ředitel cukrovaru Sadovského
s účetním p. F. Kudrnou, vrchní správce Sadovský

Fr. Němeček, hospodářský správce Mokroveuský p.
R. Boček,pakc. ak. majer J. Zámečníka so
w. v. Jan Steinský t. č. v Sádové meškající. Před
branou rozestavena byla školní mládež s učitelskými
ebory = Dohaliček a [řesovic. Jmenem žactva dotče
ných škol uvítala J. B. M. žákyně M. Kulhánková,
dcera hostinského v Sádové, jménemfarní osady Doha
Měské vítal ndp. biskopa srdečnými slovy důst. p. Jan

Macháček, farář. Po uvítání pojalprůvodporcs sJ. D.M.do svého středu a maje včele banderium pílil k Sověticům.

jiš panny Sovětické věnci a kvítím osdebýly, očekávali

a pozdravili J. D. M. zástupce„Prtronáka nejvys. c.a k. Pod. fondu, pan Frant. Kubr,- c. a k. vrchní ze
Smiřic, správce c. a k. velkostatku Cerekvického pan
V. Loos a pan Josef Juliš, statkář s deputací přifa
ené osady Osrekvické. Po uvítání ndp. biskupapři

" pojili se e povozy svými k průvodu, který za nedlouhopřiblížil se k Hnévčevsí. Badostně plesalo srdce shro
mášděných zástupův, když velebný hlahol zvonů,
alavnostní výstřely a zvuky papežské hymny ohlašo
valy, že jiš přichází „požehnaný, jenž se béře ve
jmenu Páně“. — U první elavobrány očekávali J. B.
« členové obecního zastupitelstva se svým starostou
« zástapcové přifařených osad se sborem dobrovolných
hasičů. Místní starosta vítal . biskupa těmito
alovy: „S npřímuou radostí a ostí právě sy
novakou vítáme my sistnpcové naší osady a osad

ných J. B. M. oo nejactivěji ve středu našem.
j Bůh, aby svátost sv. bifmování, kterou J. M.

zinším mladším bratřím a vostrám udělit ráčí, při
nesla hojného ovoce, bychem živi byli v míru, ke cti
a slávě a blahu svému časnému i věčnému.
K tomu račiž nám J. B. M. uděliti své

pojehnání, sa něš uctivéi frosíme. Něp. biskup míleza srdečné uvítání přívětivěpoděkoval.oď prvníjet

alevobrány přibyl im tní průvodza zvuku hudby,která v hlahol zvonů a střelby vskládala se 

So o nájm Baejvrianýším,kabránědruhé,i v . BM. šivnostěnský a

pm a učitelskýbor sdik ko hké.nesla uvítací báseň žákyně Anna Černá z Be
mátek a podavší ndp. biskupu skvostnou kytici, pro
dila za požehnání. Od vjezdu do farního nádvoří až
ku faře rozestavena byla školní mládež Cerekvická,
kde ce svým učitelským sborema duchovenstrem J.
B. M. očekávala. Z duchovenstva účastnili se vdp.

Ant. Kozák, děkan a b. notář szHořehovsi, pakPP.:dam Brunclík, farář Probluzský, Jan Vít,farál Jeři Ý,
Antonín Seliger, farář Stračovský, František Za

jíček, zám. kaplan Cerekvický a Jos. Vojtěch, koope
ráter Pouchovski dpPonelém„pvtání duchovnavce uvedenbyl náp. biskupdo fary udása
Břátko v průvodu za svuku písně -Lárdaké, jiš hadba
doprovázela, nbíral se do chráma Páně. V ta chvíli
alunce, které od více dnů zakrývalo nám svou tvář,
proniklo chmuraiši, aby o s námi po celý, naň
míra krásný den. Pro ve ký nával lidstva a skrovnost
farního chrámu ráčila J. B. M. biřmovati nej
dkolní mládež. Když tato domů byla odeslána, dálose
biřmování dospělých = | předcházející měl sv., při

níž n biskupn slovaevangelia: n Pánamého" krásnou, hluboceprocítůnou řeč k lida
. taluvil. Řeč působila dojmem mocným a zakotvila se

trvale v myslích lidu našeho. Po mši sv. udíleno ov.
biřmování, k něrmuš dojemnými alovy biřmovence při
pravil vdp. kanovník a latere Antonín Pogerth. Biř
movanci podle návoda dp. Jos. Novotného, bisk. cere
monáře počínali si vsorně, zvláště pohlavímužské.
Slova otcovská pronesená od J. B. Mk jednotlivým

skupine biřmovanců přijatas hlubokým pohnutím.J. B.M. stala se miláčkem našcho lida. O tom svěd
čily vděčné pohledy a radostný ku konci chrámové
slavnosti se rozléhající chvalozpěv Tebe Boha chvá
líme. O půl 1. hodině následoval návrat s chrámu do
fary v průroda veškerých spolků a účastníků slav
nosti s toutéá okázalostí, jako když se vyšlo do
chrámu. O půl 6. hodinš opouštěl ndp. biskup naši
osadu. Školní mládež Hněvčeveská přichvátala opšt
ke druhé slavobráně, aby rozlnčnou básní, kterou
žák Josef Machač pěkně přednesl, s ndp. biskupem se
rozloučila. Spolkové živnostenský a hasičský 8 hud
bou doprovodili J. B. M. až na konec osady, ban
derium až do Sádové, kdež vznešený host poděkovav
ještě jednou za alavnostní uvítání slovy milostnými.
s námi 8 rozloučil. — Slavnostní den 0. dabna jest
dosud předmětem nadšeného hovoru všech. Obyva
tolstvo plesá, že slavnostní uvítání tak se vydařilo.
Po okolí jeden hlas: Hněvčeves sami sebe překonala.
Tolik nádherného a všeobecného uvítání jsm? se ne
nadáli. Kratičký byl pobyt J. B. M. u nás, ale
bude nám zdrojempožehnání a spásy. Bůh žehnej
šlechetným snahám jeho a popřej zdraví a síly, aby
dlouhá, dlouhá leta požehnanš konati Čmohl svůj
vznešený úřad apoštolský.

Z Dohaliček. Z venkovskýchfarností byly nej
rvnijšími na programu Hněvčeves s Dohaličkami.

onaiěky připojeny k Hněvčevsí, proto že nejsoas dostavbou svého nového kostela hotovy, a že vzdá
lenost od Hněvčevsí jest. jen nepatrná. Mnozí Do
haličtí osadnici si přáli, aby av. biřmování mohlo
býti až zároveň se svěcením kostela a odhodlali se

Hněvčevsí nastoupiti chtěli. Deštivé a sychravé počasí
dabnové budilo obavy. L:č zrovna na ten den sv.
biřmování byl jako z cslého téhodne vybraný, jasný
i dosti teplý. A tak časně z rána o 6. hodiňě vyšlo
z Dohaliček četné procesí a ubíralo se zs zpěvu ná
božných písní do Sadové, aby tu příjezd ndp. biskupa
očekávalo a jej zde pozdravilo. K tomu účelu byla
v Sadové postavena pěkná a vkusná brána chvojím,
věnci, praporci, znamením sv. kříže i nápisem „Vítej
a žehnej nám“ ozdobená. I s vůkolních stavení
vlály radostně prapory. Před branou po obou stranách
seřadilo se žactvo se svými pány učitel a velký zá
stup lidí se zástupci obcí, majíce v čele vadp. bisk.
vikáře obvodu Hořického, monsignora B. Hakla, pak
zástupce patrona, hraběte Harracha, dále majora m.
s. J. Zámečníka i setníka m. s. J. Šteinského a před

ráře a všechno hraběcí úřednictvo cukrovarské i ho
spodářské atd. Jeho B. Milost — veden banderiem
24 jinochů Hněvčovesských, vstříc mu vyjedším —

v brsku stanul, a povozu sestoupil, od přítomnýchpo řudě krátkými řečmiposdravován a od žačky dobře
přednesenou básničkou vítán. Promluviv s přítomnými
a uděliv vyžádaného biskupského hnání, zase
vstoupil do svého povozaa dále Hněvčevsí se
ubiral. Průvod tvořilo víte kočárů a řada lidu téměř
až do Hněvěčevšinepřetržená. Za hlaholu zvonů, střelby
= bmoždířů, svuků hudby, dvěma branami, oprapo
rovanou obcí přibyl J. M. se svým celým vodem
do farního domu Hněvčevského a zde opět uvítán.
Vítání toho súčastnili se: místodržitelský rada a okr.
hejtman Králové-Hradecký, jako zástupce patronátu
a komisař,vrchní správce statků Smiřických, místní
farář s přítomným kněžstvem, zástupcové obcí a ve
škeré ačitelstvo se žactvem. Žačka přednesla gratulaci
a podala skvostnou kytici. Než se J. M. do chrámu
vypravil, byl jiš celý neveliký kostelík i « vůkolním
prostranstvím lídatvem přeplněn. Velký nával a malý
prostor dosti obtíží působil, leč konečně vše šťastně
uspořádáno, provedeno a dokonáno. Dlouho se ozývalo
a ozývati bude v srdcích uchvácených posluchačů
biskupské kázání: „Vzali pána méhol“ Odpoledne

k o pátéhodině po obyčejné slavnostní hostině
yl J. B.M. zase a takovou slávou vyprovázen, s ja

kou byl ráno vítán. Iteď vyjelo sním švarné bande
riam. — Básnička v Sadové školačkou přednesená
zní:

Jako ten skřivánek nového jara,
čekáme dychtivě Milosti Vaší;
Ona ten'obeň, jenž v nebesích hárá,
do duší, do srdcí našich přináší.
Oheň to líbezný svatého Ducha,
jeho to milounké, sedmeré dary:
jimi se každičká větvička. suchá
obživí, obnoví, uchová zmáry, .
Nuž, baďte vítány biskupské ruce,
pod Vašežehnání hlava se skloní;
ať zmisí, co ji kdy trápívá v muce,
ať milost Boží dnes dopadne na ni!
Vaší Milosti za vší tu píli,

v am vší tu otcovskou lásxu a práci —
Pán Bůh náš, provšechny bohatý, milý,
sterou €ť odměnou teď i vády splácí!

Z Kratoneh. K nám do Kratonoh zavítal náš
nejdůstojnější velepastýř Jeho Bisk. Milost v sobotu
dne 11. dabna ráno. Banderiuma hasičské jednoty
uvítaly Jeho Milost u brány a místní iste

Karel Dvořákpronesl pěknou řeč slavnostní. Ubysamotné místní pan starosta ve jménu osad všec
vítal ještě jeduou nejdůstojnějšího vel co
vroscně milovaného Otce-a provolal mu slávu, dívka
pak ze 4. třídy vítala jej ve jménu dítek co nej
většího příznivce mládeže a mu kytici. Vele

úěstojný pan děkan s Nového Bydžova co bisk. vikari tajemník srdečně vítal na hranicích obvodu
vikariatního Jeho B. Milost. Ač počasí nebylo pěkné,
přece se sešlo mnoho lidstva, které náš malý kostel
pojmouti nemohl. Všech biřmovanců bylo počtem 380
a bylojiž půl jedné odpoledne, když bisk.Milost do
farní budovy se z chrámu Páně navrátil, doprovázen
jsa táměř všemi sousedními dp. faráři. Po páté ho
dině odpolední odebíral se Jeho Bk. Milost opět do

"Hradce Králové, a tu opět banderium hasičské =Kra
tonch, Obědovic a Káranic s hudbou a družičky ce
destavily. Jedna školní dívka díky vzdávala Jeho

"Bisk. Milosti, jakož i pan poštmistr děkoval za udí
lení svátosti sv. biřmování, za krásné kázání i všecka
napomenutí, která Jeho Bisk. Milost co laskavý otec
svým dítkám dával, a prosil ještě naposled o h

nání pro veky- Za hlaholuzvonů a zvuků hudbyodjel Jeho Bisk. Milost, jsa doprovázen daleko za
bránu nejen tím banderiem, hasiči a družičkami,
nýbrž i velkým davem lidstva: každý chtěl ještě na

pasé pohlédnout do toho milého obličeje Jeho B.ilosti a přání všech nás bylo a jest: O Bože, za
chovej nám našeho milovaného velepastýře!

Z Dobřenle Od 8. břesna panoval v obci Do
Uřenlcké, jejíž obyvatelstvo převalaou většinou s lidu
dělnického sestává, čilý a radostný ruch. Každý upřímné
se těšil ua příchod nejlůstojnějšího vrohního pastýře
Edvarda Jana Nsp, který sem 12. t. m. přimoz Hradoe
Kr. sa p“ídimon gonsrelní visítace m udílení sv. biřmo=
vání zavítati měl; košdý ať úředník. ať dělník snažil se
všemožně, by Jeho Biskupská Milosé zde 00 nejaotivěji
orítána byla, a to tím více, jelikož pan patron Karel
Waiarich a paní, oboť jeho Gabriela ros. s Liebigů,kteři
pro srou dobrobinnost k otudým a pro svoa horlirou
péči o chrám Pání voliké vážností sde poživají, byli tak
zřejmé ustanovili i podřízeným osrým výslovný příkas
dal. Jejich nákladera a pod dosorem úředniotva jej oh
byly vešk-ré oesty upraveny a stěrkovány, ns obci veliké
a blaboké kaliště úplně zavežsno, mohutná slavnostní
brána postavena, na jejíž klenbě uprostřej dvou velkých
praporů barcy říšské a české strměl vysoký azlacený kříž
a poj ním po šířvseobloaky vínul se v bílém poli velký
radý nápis z písmen vkusiě vyřezávaných: „Vítej nám!“,
u brány pak sámecké vypínaly se mohutná vyzdobené
stožáry s prapory barry Pišszé a čoské, na věži kostelní,
sámku, faře a poště vlály velizé prapary pspošeké, Fíbeké

krásný, v bleděmodrém poli zlatem a barvami provedeny
jménoznak Pána Kristi, v kostele pak zvláště hlavní oltáb,
jejš minalého měsíce dal pen patron skvěle obnoviti a
bohatě vyzlatiti, byl jeho paní vlsstnoručně bílými růžemi
a drahocennými stubamí vyzdoben a „přípraven, jako
nevěsta nkráslená muži ovéma“. (Zjev. 21, 2.) V den ov.
biřasování již o půl 7. hodině ráno scházel se lid « zá
stupech, dostavilu se voškeré úřsdnietvo velkostetku a
oukrovaru, sbor učitelský, obecní představenstva, hudební
sbor, bkolní maládež a četné drabitzy v růžových a bledá
mojrých šerpách. Před 7. hodinou shromášdilo se okolní
dachovenstvo, v čele majíc veledůstojného pana vikar.
sekretáře norobydžovského, a v taž také dobu voleotěný
pan patron, doprovázen svým nynem, vyjížděl ve skvólém
povoze ku hranicím farní osady, by Jeho Bisk. Milostjištempozdravilaknámdoprovodil.Opůl8.hodině
náhle sasněly rany národních děl a hlahol avonů nasna
mení, že toužebně očekávaný velepastýř se Uliží, ma čež
bnul se zástup ahromážděného lidu od kostela a utíral ne
6 dachovenstrem k slavobráné, kde špalírem se rozestavil.
eaje ditky školaj a družičky uprostřed Jelikož dempřed
tím silně pršelo, byla půda u brány i fary s roskasu ©.
patrona čerstvým chvojím husté pokryta. Za medloubo
přijíhděl již kbráně povos s psoem patronem, jenž se
steupiv, mile vítal přítomné duchovenstvo, © postaviv se
v čelo úřednictve, očekával příjezd Jeho Bisk. Milosti,
který také v braku ce dostavil. Hlasitý, radostný posdrav
křesfazský zasočl sástapem. Nejdůstojnější volepastýř vy
stonplv s drěma průrodci svými s kočáru, byl nejúctivéji
víton nsjprve místním duchovním a pak jménem osady
šikyní družičkou delší řečí, mezi níš podala teto Jeho
Milosti vzácnou kytii. Vrohní pastýř náš mile potěšen,
vlídně pojěkoral, načež vodsn jest v průvodu přečetného
lidu sa blahala zroně, otřelby a sbožaého spévu dopro
váseného hudbou: „Poohvá'en badiž od nás K. J.“ k far
nímu domu, kde obleknav se v příslušné roucha, dopro
vásen jsst odtad za dalšího spěru a slavného vysvánění
ka chráma Páně Zde vedle blavnho oltáře v oratoři
odekavaií jiá a pozdravili Jeho Bisk. Milost pan patroo a
ve'ecténá choť jeho s rodinou, kteří serrvali pak v kostele
po oslos mši svatou a kázsní Jeho Milosti. | Otoovskou
svojí laskorostí, úchvatnou výmluvností v blásaní slova
Božího a veledůstojným konáním sv. tajemství získal a
uchvátil ndp. biskup urdoe veške óho přítomného lida a
dítek svlášté, která při vlastní pak katechosi, vidosoe
blahosklonnost jebo, bez básně a oprávoě odpovídaly.
s důvěrou vjaoacs 60 k němu. Jak v kostele při udílení
sv. biřmování, k němuž ze 1326 obyvatelstva 315 bibmo
vesců přistoupilo, tak | jinde sachovaval lid vzorný, chva
ttebný pořádek. Ku konci sv. obřadů, kde nejdůst. vele
pestýt hotovil se k ojchodu z chramu, přednesla šákyně
drušička jménem farní osady de'ší d-jemné poděkování,
v němž smínila ce i o mnobém utrpení a sáru.utku, jehož
nejdůst. vrobní postýř naš od tek mnohých nevinně za
konteti masí. Patrně dojat ubíral se na to ndp. biskup
v průrědu dachovenstra a Jída, jenž byl většinou až do
této doby v ohrámě setrval, o 12. hodině sa blaholu
zvonů s hudby do farního doma, by zde ostataí ještě
vrohnopastýtské poviaností dokenal. O 1. bodině odpol.
odobraléseJehoBisk.Milost©vysoceděst.p.adletem
svým © ostatním duchovenstvem do samku, kde byla
okrólá bostins, pří níž Jeho Milost vela mile byla ba
vila se s veleotěným panem patrone“, ©milovanou jeho
rodinou a přítomným duchovenstvem, nadeš ku konci pan
pootitel pronesl delší přípitek na Jeho Bisk. Milost, kteráž
na to opét jemu a velecténé rodině jeho v novém při
pitku srdedně věob. dobra hojnost přela. O půl 4 bodi
ně rezlouřiv 00nejdást. vrchní pastýř ©panem patronem
a jehopaní, odebral se do fary,© tam opůl 5hodin
rosšehnav se © duchoronstvom, odjíšdél za slavného vy

dobrotivý sil, těš, obraě a sachovej nadále nám velepas

v ne ti od. odpolednZ Vápna.Dne12.t. m.08. hod.odpoledne
zavítal do eenosti naší Jeho bisk. Milost Eduard
Jan Nep., aby udílel sv. biřmování. Počasí samo po
sloužilo tomu, že farníci —ač z některých obcí jest
k nám celá hodina cesty — u velikých davech ahro
máždili se o 3. hodině, očekávajíce s touhou svého
vrchního pastýře. Konečně o 5. hodině výstřely z hmo
ždířů oznamovaly, že už jede Jeho bisk. Milost pro
vásen jsa hojným počtem statných banderistů, kteří

až zaVoleč vyjeli vstřícnojdňetojnějímu svému pastýři. U M.Výklek připojilí se k nim hospodářský



bylo uvítání nejdůstojnějšího pana biskupa od lidu,
kolem svého biskupa s láskou se kupícího, poznsti
Jse z výroku Jeho bisk. Milosti, še vidí, ža přišel
mesi lid dobrý, katolický. Kdyš Jeho Milost družič
kamí, p. farářem ve jménu duchovenstva a pp. sta
rostou a radními ve jména obcí uvítén byl, ubíral

"se řadami školních dítek Školy Vápenské a Újezdecké
do farní budovy a brzo na to konal obvyklou po
božnost vchrámu Páně. jské to bolestné patření

p několik lidiček, kteří na pokrokářeký povel z N.pdžova se pouštěli do toho, aby uvítání zmařili. Co
tomu řekl p. velitel sboru hasičského z Vápna,
který ve schůzi hasičům svobodomyelně () přem
jejich odpor zapovědělúčastenství — když je pak
viděl na koních! I drahý den uplynnl v radostné a
slavnostní náladě jak pro Jeho bisk.Milost, tak pro
osadníky zvláště. Odjíždějícího pak nejdůstojnějšího

velepastýře vyprovodili opět zs střelby z hmoždířůbanderisté a spolek „Hálek“ a pra a hudbou
na polovici cesty do Chlumce. Lid náš z krátkého
pobytu dosti seznal laskavost svého velepastýře
— a to bude mu pohnutkon, že budoucně tím méně
sedne na vějičku několika lidiček. ale zůstane věren
víře katolické a tedy i katol. biskupu.
Ze Žiželio. S velikým napjetím očekávali
jsme, kterak as přivítán bude vrební pastýř náš
v pokrokářských Žiželcích. A ta musíme předem
doznati, že uvítání toto bylo okásslé — pro Žiže
lice však samé co nejvíce zahanbující. Již kotřetí
bodiné odpoledne dne 14. t. m. vyjelo totiž ban
derium ze statečných přifařených obel: Chýnice,
Kundratice a Rasoch, spolu se třemi sdruženými
spolky hasičů z obcí: Loukonos, Rasoch a Hla
večníka, provázené dvěma hudebními kapelami a
všichni skupili se kolem sv. kříte na rozbráví
faroostí Chlumecké a Žiželické v Levíně, obci to
půl hodiny od Žiželic vzdálené. Zde srdečně uví
tán byl ndp. biskup p. starostou CbýnickýmJos.
Kladem, jménem pak přifařených obcí a zůčastně
ných spolků basičských, p. starosta Rasobský, p.
Václav Bín vřelými alovy, jej uvítal a pronesl
se asi v ten amyal: Vaše Bisk. Milosti K uví
táví vrchního svého pastýře zvolili jsme si toto
místo, kde postaven jest sy. kříž a to z té pří
Číny, abychom ukázali, že ani to nejhorší štvaní
Jidí besbožaých neodvrátí nás od víryv Krista za
Bás ukřížovaného, kterého i vaše Biskupská Milost
opravdu křížovou cestu snáší zvláště na svých
apoštolských cestách těchto. Čestný průvod na
stoupen, když tento řečník vyprosil všem prvé
apoštolské požehnání nejdůst. arcipastýte.' — Za
veselé hudby obou bud. kapel, ku kterýmna mort
před městem vyslán byl člověk, vyřizující, še mě
stem budba hráti nesmí, — ale přece brála beze
strachu — celý čestný průvod ubíral se pověst.
nými Žiželicemi, kde pokrokářetví tolik vymoblo,
že lidé spustlí s fajfkami v ústech a a klobouky
neb čepicemi na hlavách drze tak stáli, když nejd.
vrchní pastýř dlouhou ulicí městskou jel — ku
pejvětší potupé — me arcipastýře — nýbrž ku
největší hanbě města samého. U domu farního
uvítán byl ndp. biskap žákyní V. třídy Anovu
Dufikovon, s jejichž úst slyšeti musil ndp. biskup
očividnoa ovšem bolestnou parodii: „Váš příchod,
Otče, obvo naše světí! Na to významnými alovy
jménem dobře smýšlejících katolíků farnosti Žiže
lické uvítal místní dp. farář Jeho Biskupskou Mi
Jost, pak též přítomný zde p. komisař, jménem
ce.k. okres. hejtmanství v Norém Bydžové, p. J.
Jedlička, a okásalým spůsobem pouze Žiželický
sbor literácký, slovy p. J. Vrbického | Po chvíli
nastoupea průvod do chrámu Fáné, kde nejdůst.
arcipastýř slovy nehledanými. od ardce k srdci
jdoucími a myslemi všech přítomných ož do hlu

in té duše jímajícími promluvil ka «božnámu
shromáždění, obrav si sa podklad pro Žiželice
zvláště významné a památné řeči sté slova vá

božsého Bimeona: ku pádAj položen jest temto kupáda a ku povstání
maobým, na znamení, jemuž bade odpíráno. Řeč
tato doplněna druhý den slovy téhož arci
v den sv. Jana Damascenského, na základě p 
nich slov sv. evangelia mešního, kde mluví se
o nepřátelích !". J., tariseriich, kterak naploění
jscu nesmyslnostiverdcích svýchbiedajíce, kterak
by zlé učinili Pánu Ježíši. — Po mši av. úkon
svatý a dojemný započal. Všech biřmoranců farnosti
zdejší bylo 1220, počet to, jakého se nikdo ne
nadál, zvláště proto ne, še tak daleko to v Žiže
licich „pokročilo“, že zvláštěodrostlá mládež byla
zrazována, aby se biřmovati nedala. — Když
všechy av. obřady ukončeny a. průvod k domu
farnímu nastonpen, tu promluvila, opět u kříše
a kříže missionarního, žákyně V. třídy, Otilie
Vrbické jménem sice mládeže školní, ale zároveň
i jménem všech těch, kteří účast brali naté velké
naší slavnosti, slovy, jež také tu'o pro důlešitý
jich význam podáváme: „Vaše Bisk.Milosti Nejd.
Pané a milovaný otče náš.“

„Ať žije Kristue“, — všude v plesučistém
lid jáná český, kam Váš krok se šine:
„Ať žije Kristna“, se rtů nám téš plyne
ten pozdrav svatý; — my chcem"jíti s Kristem!
Modlitbou díků duše naše vlní
a zalétá před stolec lásky Boží:
„Kéž milost nebes v cestu Vám se složí
a svaté tužby duše Vaší aplní“.

Kéž v země Methoděje, v kraje Václavovy
zas kříže Páně dýchne požehnání

a lásky věnce vine kolem ekrání
a v ardce dýchá sivot víry nový.

Nás opustíte, — slova Vaše vřelá
však budou všdy nám v srdci věrném sníti.
Ať dá Bůh vítězství nebo hořký kalich píti,
my chcem' Mu zachovat' svá srdce všdycky celá.

V nich žije Kristus. Žíti bude stále,
Un kroky Vaše voď a síliž v svatém díle
a milost Svou Vám dávej kašdé chvíle
ku zdaru Církve, vlasti, k Boší chvále. H. V.

A tak z celého průběhu slavnosti této viděti,
že marný jest boj pokrokářů proti sv. víře, proti
Bohu, proti Kristu Pánu i protí nejdůst. vašemu
arcipastýři. po jehož skutečně vždycky vřelých
slovech teje již ta kůra ledová, již — štvaním
bezbožeckým utvořili v srdcích mnobých — po
krokáři. Významná jsou slova zvláště jednoho
měšťana žiželického, jenř pv tak srdečném uvítání
Jebo Biskupské "Milosti tabto se vyjádřil: „No,
větší ostuda se už Žiželicům státi nemohla, než
dnes, kdy přifařené obce z míst až půl 2. hodiny
vzdálených se sešly, k uvítání tak slavnému, jak
skutečné dopadlo dnes.“ — Kdo chce kam, po
mozme mu tem. — A proto stateční vy katolíci,
držte se a Bůb Vám pvžebná zde i na věčnosti.o E

(Zasláno) ©

Politické družstvo tiskové
nod ochranou sv. Jena Nep.v Hradoli Králové

bene mítu

výborovou schůzi
©„ve čtvrtek, dne 23.dubna t. r.
v Wibtnestochspolkových na Volkém nd

po svěcení základního Bamene „Adalbertina,“
V Hradci Králové, dne 17. dubna 1896.

Dr. AL Frýdek,
. předseda.

Dr. Fr. Šulo,
Jednatel..

(Zasláno)
Hledá se.

majitel hradeckých lesů!
do si myslí, še majitelem jest

předměřický „našinec“ Saxi, nebo kdo
ze zvědavosti stydí se v novinách anebo
ma lístku své jméno udati, ale nestydí
se jiného hamobiti, vůbec každý meché
vezme k vědomosti, že majitel hradec
kých lesů bude malezema de pravého
světla postavem v příštím č. „Obnovy“

Potrefení.

Listárna redakoe.
Do Hronova. Veřejným vystoupenímprot!

N. J. 8. nic bychom byli nenapravili, vbodnější jest
sakročití soakromě. Pesalíjsme proto do Prahy.

Anonymní listy nás nibdynedopálí,naopak
k podpálení v kamnoch dobře se nám hodía kúčelu
toma vždy je rádi přlimeme.

JosStran),
mistr kamenický

vo Skála u Vřsšíova
doporučaje pp. stavite
lům a všem i

lém staveb kámen

pískovec
dobré jakosti, dále čisté

práce římsově
všeho drubu.

Prodá se

jedoopatrový, nově po
Btavený, sluáně zařízený.

L

v

olejových.k
Pod celým domem na- kg v

chází se pěkné sklepy, obědům má 10 obytných 1, pp“ S

mlstností © příslušen- "bestvím, stojí ne pozemku caj
400 sáhů a prodá so
sa obnos 15900 2); 7a
půl tisíce jest k čekání.
Bližší odělí adininistrace

4 ——

toboto listu.
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V,Formal míPr. Růžiška
sedlář v Hradci Králové

Špitáleka ulteoě. proti hostinci
doporučuje angl. Kočárové postroje, tažní
ohomouty, ecké, cestovní a lovecké

keby, hnací řemeny.
Winstnivýroba. Menšíoprávkyzdarma.

ORP*>Cenylevné.<

OOO0000000000000000

Wp“ Žádejte vždy "BE
a všude

slivovici a borovičku
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prlog kostelní
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slávným patronátním úřadům,
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P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
Jepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
u Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809
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Výprodej.
Za příčinounedostatka místa, vyprodém

ME-báječně levně: 3

Koberce, pokrývky a záclony.

V. J. Švalek,
dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.
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, Řídkáto ochota,jakáž| projerezaknám
p.-štarostou Fe j g lempři vypůjčováníaodrádění
jeviště. Toto půjčeno nám scela bezplatně. Za to
vzdávají Vám srdečné díky Habřinští.

Národohospodářská hlídka.
Sestátnění severozápadní dráhy.

Akcie severozápadní dráhy klesly dne 14.t
m. še 28175 na %76zl., akcie dráhypolabské se
284 na 281 sl. Tento bursovní záznam ukazuje,
že poslanecká sněmovna právem odsoadila smlouvu
podanou na sestátnění obou téchto drah. V úterý,
dne 14. t. m. došlo k prvnímučtení- této smlouvy
v poslanecké sněmovně vídeňské, jejíž rokování

je Svá -pro naše kraje výchudočeskétak důtým, že o něm v následejících řádcích podá
váme podrobnější správu.
-. | Předložené smlouva byla odeonzena všemi

fečníky.Nejprvemluvilpos).dr. Kaizl,jenžmimo
jisé pravil: .

Všeobecně se čekalo, že vláda prostě užije
svého práva, trať A ihned postátnit, aby pro pří
pad, že by společnost se vzpírala, na ni působila
a dosáhla výkupu trati B buď předčasně za přija
telných podmínek anebo jej odložila do r. 1900.

Vláda však projevila ochota poskytnouti za
trať A tutéž reatu jako za trať B,což je hrozným
přeplacením trati A. Podle výnosův až do r. 1895
nemohou žadat akcionáři ani haléř více renty,
nežli činí minimální obnos stanovený koncessní
Jistinou, jenž representaje 8 zl. 11. kr. Podlevšech

právnických pojmů uáležíke jmění společnosti,nakteré ve smysla $. 18. koncesse má býti vzat
zřetel, také nároky na výnos trati B, pokud pře
sabuje 5 procent. “
. — Společnosti nezůstaté po výkapu. pro který

eyní nadešel termin, abnolutné žádné jmění, pro
tože ta, co podržela, musí býti zabaveno na účet
29 mill. sálob. Proč uvolila se vláda platiti místo
8 al. Il kr. |2zlatovou rentu naakcii, což u trati
'Á unamená atek v obnosu 700.000 sl.? Dle

řívějších alficiálních prohlášení vládních nebylo
né pochyby, fe stát převezme trať A, jakmile

bnde k výkopu zralá. Nyní tvrdi officiosoré ve
-Vídni,Praze a jinde, že nelze postátnititrat A
samu, protože je trupem, který není k ničemu.
"Především zůstala by pak trať B trupem; ale není

pravda, že trať A zůstati by musila trupem, jeŠikožvláda může ibned pfevsítí do státní správy
Úrati české dráhy severní. Nešo toho ne
„bylo by“ani třeba; společnost.dala-by si xe pří
Jině trati Ba převzetí dopravy říci. O
. Přeplatek 700.000 sl. renty na trat A re

presentuje kapitál 17 a půl mill. zl. Poněvadí se
„Bemůže předpokládati, te byla vláda napálena,
fáedá as da-vyovětlit jinak, než tím, že vláda byla
pojata- klamem,-še wusí oyní stůj co stůj na ráz
obdržeti od společnosti zdánlivé ee zdráhající též
trať B. aby r. 1496. byla sestátněna současně sil
celá. Tak vysoko se cení prospěch toho, aby trať

. B dostala.sedý rakgu státu roku 1896 místo až
roku 1900 -Rečníkvypočítává reutu, na níž dla
šeo bráti zřetei při výkupu linie B na čtyři mill.
Po,snážce ročních daní 600.000 zl. apoplatku pro
vělitele obligační zbývá pro akcionáře renta
1,600,000 zl., což při jedné akcii znamená pro
akcionářetrati-B rentu 12 zl.

» "Avšak teď má býti zaplacesa renta 12 zl.
xe trať B nejen ihned, ale také akcionářům trati

A. Místo geniálu nyní ob.hajícího v mioimálnítuobnosu 65mifl. al., bude rozděleno v nových tit
rech rentových 95 mill. zi. Akcionáři obdrží za
100 sl. akciového kapitálu asi 160 zL ve 4proc.
státáích dlahopisech. (Slyšte! Slyáte!)

, ©, Když se již rozhodlo platit za akcií 19 sl.
Tele, proč -wa zkrážka akeoleneodkolkovaly a prof

-ae nesajistila na jich základě“akcionářům renta
-18:81.? Ve evolení ke konrersi navidím naprosto

- žádáého ústupku Be strany akciové společnosti,
. protože každý akcionář po odkolkování akoií byl
by radostné svolil k dobrovolnékonversi: Klade-li
„$0"ostatně tak velká váha na možnost konverse,
je podivno, proč se zcela pnatila z ruky naděje

< Wionversi u obligací? Kde se jedná o konversl
obligací a kde nevypočítává účinek odkladu amor

úrokové míře 4 proc. téš pro léta 1940, 1950,
+F0B0 atů.
«+ Upomíná to ne známý plakát, jenžměl upo

zoraiti na lázeňské místo Silt. Na plakátě tom

bou dva obrazy. Na prvním vyobraseny jsou lázně:jit. kol nichž je moře divoce rozbouřeno. Člověk
| dostává závrať již při ponbém pohledu.

* Na drabém obrazu pluje k Silta 0
veroněmeskéhoLloydu. Plaje po bladiné rovné,

Jstoby ji polilolejem.
7. | Řečalk pojedoává o eufisi nových Bproc.

dšuhopisů v sumě 97 a půl mill.sl., které nahra

a maj 5proc obligace1. ai emisev sumě$G a půl míli. zi. Tyto nové prioritynenastoupí
misto celkového prioritaího břemene pr. 6Ď a pál

asill., protože 3 milliony jsou již Hopr ti

ném počítání úspora na. sáročení rovná se většímu
platu při konversí.

Z koaverse té tudlé nezbude žádný užitek.
. Domnělý zisk s konverse v obnosu 6 mill. není
"tudíž leč půjčkou, kterou stát činí, kterou zúro
čuje a kterou umořuje. Není tedy ?ádné příčiny,
chrástati se tímto ziskom z konverse. neboť človék
méže si vypůjčiti 100' mill. a řící, to jest užitek
s konverse.

V důvodové zprávě nemlaví se nic o mož
nosti výkupu na základě koncese. Nemohu pocho
piti, proč se mluví ve zprávě té o konkarenění
obchodní hodnotě Terstu na postátnění dráby se
verozápadní. Ba naopak se domnívám, že kdyby
na severozápadní dráze zavedeny byly levnější
tarify, stal by se Hamburk ke konknrenci achop
nějším.

Řečník ukazuje pak k tomu, že odporují
si důvodová zpráva a řeči, které promluveny byly
na valné uchůzi akcionářů dráby severozápadní,
pokud jedná se o forma postátoění. Nesdílí vý
kladv důvodové zprávy, ve kterých klade na důraz
na velké obtíže při oddělení trati A od trati B,
jakož i splácení garančních zálob. Uficiosové vy
ličují postavení státu při této příležitosti barvami
nepříznivými a chance soukromé společnosti bar
vami příznivými. Divil byeh se jenom, že valná
schůze -akcionářů mohla echváliti smlouvu, která
tak cbatrným způsobem jest komentována, akterá
tu byla tak žalostným způsobem bájena. Naproti
tvrzení, že finanční výsledek vozby státní „cel
kově“ se polepší, podotýkám, že výnos státních
dráh postátněním dráhy severozápadní snad ze
2-7 procent stoupne ua 2-9 procent, že vůsk cel

„kový deficit státních drah přece bude větší.
Ukazuji na podobnost navrženého dobodnutí

s drábou severní a připomípám, jak se tenkráte
veřejné mínění rozbodné proti němu postavilo, zej
mena pak, jsk se chovala proti němu německo
liberální strana, následkem čehož byla vláda na
cena vzíti osnovu nazpět a poda'i předlohu jinou.
Podmínky pro stejný postup jsou dány. Protože
však jedná se o vládní předlobu, musí tato býti
výboro přikázána. Avšsk veřejné mravnosti by se
vyhovělo, kdyby se předloba z výboru již nevrátila
a nedošlo ke drahému čtení ve sněmovně, Tato
zjedná si vděk celé veřejnosti tim, že postará se
o úsporu státním financím a vládě dá lekci, aby
po drubé byla při podobných transakcích opatr

„nější a vůbec nedala se napáliti rutinpovaným
kompaciecentem, aneb nevzbuzovala domnění, de

„si váči sněmovnětroufá všebo.
Pravě. stran hromadného a důležitého zboží

jsou sazby státních drab daleko nifší, nežli sazby
: dráby severozápadní a násladky po sestátnění ne

byly pojaty do výpočta vlády. Tato výpočtáváajce, jak se utváří před likvidací, ale není žádných
výpočtů o tom, jaké budou po likvidací Podle

O bade po Jikvidaci celkový schodek348. ti. ročné ato tam, kdese bnedna po
čátků "tádhló míti značné plus v příjmeeh.
- "Welei významným příznakem, že bursa ce

lou transakci pebládá za nemožnou, jest, že kars
akcjí pořáde ještě nedosáhl výše300 zl., které by
akcie dosábhonti musily, jakmile by toto dohodnutí
stalo ae skutkem. —-———

Předloba jest naprosto nepřijatelna. Jedno
tlivé strany ať své členy ve výboru železnič
ním informají v tom smysla, aby ji zamítii. Tim
novyslovujísa. dokonce proti sestátněnídráhy se
verozápafaí: jelikož Miroké vrstvy obyvatelstva
nejsou oikterak spokojeny se správou dráhy této
a postátnéní její si přejí, nikoli však způsobem
Savrženým, způsobem, který jest ve prospěch sou
kromých podnřků a soukromých spekulantů, k je
jichž prospěchu se promarňují statisíce zlatých
Ba rentéch a miliony kapitálu. (Hlučný potlesk
'a'pocbvala.)

Dále mluvil proti předloze posl. Schlesinger,
který pravil, Ze vláda sedla na lep maranému
židu Tanusigovi, jenž stojí za severozápadní drahou,
pak posel. dr. Gross, jenž mínil, že by bylo nej
lépe, kdyby vláda vzala předlobu zpět, dále posl.
Steinwender, jenž doporučoval předlobu k rychlé
popravě. Železniční ministr Gutteoberg problásil,

-že vláda odpoví -věcně až ve výboru.
-Posl. Kaftan pojednal potom důkladně o

národohospodářskémvýznamu „dráby a uredl mezi
jiným, že na jednu akcii severozápadní dráhy při

dle průměrného výudsu za posledních 7 let
10 sl. 6O kr., tedy 1 sl. 50 kr. méně, než
by dle smlouvy měl stát akcionářům od r.
1891. platiti. Řečník prohlásil na konec: Pře
jeme si upřímně postátnění pardubicko liberecké
dráby a dráby rak. severozápadní, avšak nikoliv

za každou, velmoži společnosti di
vanou cenu! (Hlvěná pochvala.)

Posl. dr. Lueger: Smlouva tato musí býti
buďto zamítnuta, buďto schválena. Vláda může
byti vyzvána, aby podala novou předlohu, ale
zlepšení není mošné. Když amlouva poprvé vešla
ve známost, povetajá bouřka i v téch listech, kteréž

Povetal bluk — jak byclrto šekl — jako ve zvěStát bude však nyní jiš museti p úroky
3 proc. s obnosu 97 « pál míli. místo 5 procent
28-65 a půl milliona. Již z tobe jest , že

zavedlnyní zůročítimísto 65 a půl mill. celých 07

řinci předkrn.enígí, kdyžjeoů avířata lačná. (Hlučná
lost.) : .

ne řvaníajá jsemaiskutečně-Pvvatalo jáost
myslil,žeti,jichžsetýká,budous to, aby předlohu

tintosvýthPrasímtapudil.Vládavodlouhoudobu
nevystonpile.Konečně:0 velikonocíchse nám tato
věc zcela soukromě poslala domů. Opět se sice
řvalo, nle již ne tak silně, jako dříve a zdá ge,
že také krmení již zapojalo. (Veselost.)

Snad někteříjiž jsou nakrmeni. Kdykoliv:e
v Rakousku vybovuje některé potřebě státu, tu se
toho užije k tomu, aby-druhé osoby, které beztoho
již mají dosti, dostaly ještě více. Má-li na př.
ohudá vdova malou pensi, udělá se předloha, aby
vdova po ministrovi dostala 5000 zl. pense a má
li ae sestátniti dráha, tu sestátní se tak, aby akci
onářům se dostalo obrovského odškodnění, na
ktoréž nemají nároků. Jest v pravdě nepoc-opitel
Do, ja 50 mohou ministři odvážiti podati podob
nou předlohu sněmovně. Ministři, kteří to učinili,
nejsou 8 to cChrániti veřejné zájmy. Nechci říci,
čí interessy chránili. Já jsem si předložilotázku:
Kdo pak jest pro Pánaboha tak mocný, že tato
předloba přece byla sněmovně podána?

Praví se, že Tanssig má takovou moc. Má-li
skutečuč takovou moc, pak musím naši vlasť ra
kouskcu velice litovati. (Soublas u antisemitů.)
To však jest zcela nemožoo, neboť Taussig jest
ve skutečnosti přece jenom jednoduchým židem.

Posl. Hofmann Wellenhbo f: To není
jedpoduchý žid.

Posl. dr. Lueger: Což pak jest dvojná
sobným ? (Veselost.)
Praví se: Severovápadní dráha jest ve spo

jení s bodenkreditkou. Kdo jest při tom tam ? Ta
jest svob. pán Bezecny. To jest generální inten
dant obou dvorních divadel, ale já nemyslím, že
by měl tak obrovský vliv, aby mohl dostati po
dobnou předlohu do sněmovny. Jsou při tom jiní
lidé, skuteční šéfové, bývalí ministři; ale měly by
skutečně tyto osoby míti takový vliv, aby po
dobnou předlohu dostaly do sněmovny? A jsou
ministři rakouští snad tak málomocui, že by ne
mobli zameziti těmto vlivům? Pak měli by se
neckati jmenovati ministry od Taussiga, ale ne
měli by se jmenovati ministry Jeho Veličehstva. p

Dnešní teč ministra železničního dokázala,
že nám není nadšeným, když tuto předlobu za
stává. Neboť těch několik slov, která promluvil,
byla velice rozvážená. On ai je dobře napsal a
díval "se us ně při své řečia nebylo v nich obsa

Šeno nic jiného, než se co řeklo v zprávě důvodové,
Vyčítá-li se rakouskému ministru v této sně

wmovně,že poškozuje národy rakouské touto pře
dlouhou o více nežli 30 millionů zlatých na kapi
tále a že tato obrovská suma připadne jednotli
vým živlům, které zajisté se nesmí se státem
stotožňovati, še vlastně se tu chrání jenom zájmy
Taussiga a jeho finanční kliky, a jestliže finanční
ministr na to ati slovo nemůže odpověděti,tu by
bylo lépe, aby Se Celá sněmovna srušila. Jest
vskutku hanbou, když ministr takové věci klídně,
aniž by pohnul brvou, si dá říci do tváte. (Po

„chvala na krajaí lovici) ©
„| Předseda přerušuje řečníka napomínaje

ho, by takových výrazů neužíval. ———
Hlagy na krajoí levici: Má pravdu!.
Posl.dr.Lueger: Potřebuji-lisedláciněco,

tu řekne ministr fÚnancí,že nemá peněz. Jestliže
živnostnictvo nebo úřadníci něčeho potřebují, nemá
finanční ministr peněz a jest potřeba duně z piva
a slibu. Ždevšak, kde se má vyboditi opět 30
millionů zlatých, ba ještě více, nikdo ge na nic
netáže « podává se tato předloha sněmovně a -od
této se očekává, že ji přijme.

Není dokonce potřebí, abychom se usnesli,
aby byla předloha tato přikázána výboru železni
čnímu. Sněnióvna může návýh "nápříkázání roz
bodně szamitoouti. Učiní-li to, tu musí předseda
na základě jednacího pořádku ex offo š iční
mu výboru snebo jieému novému, který se teprve
svolí, předlohu přikázati. í

Měli byste dnes dáti své votum jasně a zře
telně, abyste vyjádřili, že s touto předlohou ne
chcete míti alc společného. Budu hlasovati proti
přikázání výboru. (Pochvala na antisemitských la
vicích.) .

Rokování uzavírá se.
Posl.Menger (blavnířečník:) Při té

předloze se jedná o více nežli 20 millionů.Její
odůvodnění jest initerná a kusé. Řečník žádá vládu,

„aby snémovnu neuvedla ještě jednou do podobné
situace. Na to uvádí celou řadu otázek, které
v důvodové zprávě nejsou vysvětleny. V předloze
se praví, že stát přijímávšecka aktiva a paasiva.
Do poslanecké sněmorny se nesmí nikdo domý

„dleti, že přijme podobné předloby bez vysvětlení.
Poslanecká šněmovna jest ve stava nucené obrany,

když tuto předlohu jednohlasně zamitne. Jednání,
jaké dala vláda na jevo touto: předlohou vůči par
lamentu, jest škodlivé vážnosti sněmovny a ne
vyhovuje důstojnosti a- vážnosti, ktervu jest po
vinaa vůči sněmovně také vláda.

Řečník přimlouvá se potom, aby vláda vy
koupila podle koncese trať A. a jiho severoně
meckou spojovací dráhu. Pak budeme míti větší
moc proti trati B. Sněmovna si přeje sestátnění
a vláda ať jedné tak, aby stát nemusil přijímati
veliká břemena, což není neansdno dosábnouti.

Vládní předloha ořikázáua pak železničnímu

r

„i

výbora.
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Jan Horák, Vyzsamenén v Praze 1805
dářekoprůmyslovévýstově©Hradci Kr. státní medatii a čestným diplomem

První vlastní výroba suken doporučuje

výroba umělých květin v Rychnověn.Knéžnou VARHANYa HARKONÁ „

B, Hamplovéroz Butkové nabízínaváVI arnía letní G v levnýchosašekHradci Králové. Vel. nám. č. 22. -—j»a velice příjemného hlasu. +
' MT pravé vlněné látky premnáh

za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vid. dnchoveustva json milým
pro mne důkazem, ře jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
'cenalkynapožádání Iranko.

Zánlky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.
Př hromadných objednávkách výhody

oo možno největěl.
Četná doporučení z kruhů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnatí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

ném výběru, v ce
„nách rozličných své
elegantní, levné, «
uméleokým vkuse
velice pečlivě pro“
vedené v barvách
nádherných : modní
květiny, svatební
věnce pro drůšič
ky a mevěsty «z
myrty přírodní |
umělé, kytice de

< plesů, koše květi
nové, kytice ma

kartové, polštáře a květiny fantasijní, pohřeb
ní věnce obětinové, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami všech barev a mápisy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

okrasy.

veskeró opravy varhan
a ručí za řádné provedení.

Bed. Čapek,
maj. c. k. výs. závodu pro stavba varhan a

a barmonií
v Polilčoe.

OOOOKOOOOOOOOOOOOOOO

OTOOKOKOKOKOOKOMOMOKOKOKOKMOMO

tráta vlasů
a tvoření lupů

se pod zárukou jedině jistě
mez

CBISOGENEM

Zakásky na venek jsou okaměstévyříseny.OKO OKO

ANT. K SMRČKA,
první křesťan.katolická továrna

na sukna ledeny a vlněnélátby

Ú' Umělecký
|

"závod
„malbu

na skle i J. Beyšovce v Jičíně
Cena léhve s ochrannou známkou i Př 3 bich,dobísku, neblé i pošt. prukézce .

p ŠEARDA frenkoSklady . lepších nteterislníchobchodechaboličských' $| závodech.Erno.|guy
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.V hl á kSedméprám yalaská.
Vzerajkyk na- Z presidia c. k- krajského soudu

Pležantí framko. v Hradci Králové uvádí se ve všeobecnou
známost, že se cestou veřejné dražby sní
žovací zedejí rozličné práce stavební v bu
dově soudu krajského vynesením vyso
kého ministerstva spravedlnostize dne 14.
listopadu 1995 č. 23582 schválené a bude
se dražba ta odbývati dne

29. dubna 1896
o 3. hodině odpoledne v zasedací síni
soudu krajského v prvním patře.

Rozpočtěná suma obnáší 1103 zl.
50 kr. a beře se za cenu vyvolací.

Kauce obnáší 110 zl. rč.
V podmínky dražební e v rozpočet

lze nahlédnouti ve výpravně c. k. kraj
ského soudu v obyčejných hodinách
úředních.

Z presidia ©.k.krajského soudu
v Hradci Králové, dne 7. dubna 1896.

fv

Vsorky na požádání sdarma a franko. f

Ceny mírné.

Motudkuau ch baba buchuha dk kuobasta sdkaka okuka dk skaoknu cko

„SC Rok založení1869. <

zs F, OSSENDORF
Odporučuje se ku provádění:

Zařízení kostelních, jako: oltářů,kazatelen,lavic,skříní
D8paramentya t. d.,um ělckého nábytku vůbeci prací sta=
vebních s rozsabemneobmezeným.

Wap“Sklad nábytku. "B
Majitel nejvyšších vyznamenání ze všech obeslaných výstav.

; Reference nejlepší.
| Plény.a rozpočty se na požádání vypracují a při event. objednávce neúčtují.
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PRYRLYVYVYVY*

FTTTYYTÝYYYTEVVVV TVT TT VVT VÝ VÝT Vondráček
00 00 00 A A (00 | (ce 00

Diplom. mag. pharmacine

: EA. ELEL. SIGAUU IND s
nástupce p. A. Tesárka

doporučuje svůj obchod

zbožím matecrialním, lučebnímami a barvami
+U červeného kříže« v Hradol Králové.

B“ Hojnězásobenýsklad veškerýchzákonitě dovolenýchprostonárodníchi moderníchdrog a lučebelm. "jg
Veškeré potřebypro domácnosta kuchyni, obzvláště: Jemsmé druhy čajů, rumu s koňaku. Pravé staré vínomalaga,

madeira, oporto, sberry, jakož i jiná španělská vína zdravotní. Barvy ma vajíčka. Zvláště pozoruhodný velký sklad jemných leran
tinsých bub k mytí i do koupelí; rozličné vykuřovací desinfekční prostředky. ILáh čistěný i denaturovaný, petrolej a bemzim.

Spolehlivé, ochranné prostředky proti molům, dalmatský a černohorský prášek ma hmyz, vždy čerstvě mletý. Trvanlivé. dobřekryjící barvy lakové a voskovépasty ku natírání » leštěnípodlah. Imkensty, berax, veškeré běžné druhy frame. gelatiny,
nejlepší škrob rýžový a pěeničný. Nejlepší anglické i tuzemské fermeše, francouzskéekry a veškeré jimé barvy, suché jakož
i v oleji neb fermeži třené. Veškeré i nejnovější pomůcky a preparáty pro pány fotografy, amatenry; fotografické apparáty všech soustav.

$ “ | Sklad veškerýchminerálních vod a i jiných vřídolníchvýrobků.

Obemické. laboratoř ku zkoumání cukru, líhu, mléka, moče, umělých hnojiv a veškerýchchemikalil jest pásům odběratelům zcelabeaplatně k di
F japosi B" Pánámobchodníkůmzaněná sleva! —Cenybáječně lovné!

M M

ce ce ce VV ce 00 hd
Majitela vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradel tirálevé. — Zodp. redsktor V. iKučera. — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Králové
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Ročník II.

Vyjasnívá se.
(Hlas z venkova.)

Sjezd sociálních demokratů v Praze pod
německo-semitickou vlajkou Adlera a Iogwera,
příkré vystoupení mluvčích sjesdu proti straně
svobodomyslné, známý rozvrat poslanců mlado
českých obledně postavení k opravě Badeniho,—
toť.samé zprávy, které nejen ve vůdčích krasích,
ale také na pozorovací galerii venkovských poli
tiků učinily saačný rozruch.

Pozorujeme vše ze stanoviska takového, které
vylačeje všechnu vášeň strannickou. Lid český jest
již dnes v jakémsi oportunním pozorování kroků
svých posluncův a veškerého: politického i soci
álního houtí. Nadšení strannické zmizelo, lid vážné
posuzuje. Ze společnosti počínají mizeti vášnivé
chvalozpěvy jednotlivých směrů, klidná hladina
rozvahy počípá zavjímati mysli venkovského vo
ličstva. Varůstání živlů radikáloích, bnatí iater
nacionály, útoky na víru, zlehčování citů nejsvě
tějších, tříbení úsudku různými směry listů poli
tických, to vše nemohlo zůstati bez účinka na
smýšlení venkova. Důsledky těchto čimitelů, jasně
jit již jeví se nestraonému pozorovateli a vážný
politik musí s nimi počítati. Does už vodové
úvodnoíky z Eimovské liberální ofichsy vídeňské
ztrácejí na váze, lid obce jádro, jádro byť hořké,
přece pravdivé. Chce přesně vytknutý program,
přesné vvtknutí zásad, ehee míti program svůj
národní i sociální jasné a určité vymezený a zá

gyeňcestu, j jebo splační doapěti lze. Moe
8 rozmach v uvědomění politickém učinily kře
sťaneko-sociální spolky, jichž dosah působení dosud
dostatečně be neoceňuje. Činností jejich proniká
politická inteligence do vrstev lidu, kteró byly až
dosad takměř odloučeny od veškerého života ná
rodního a sociálního. Dělaictvo, které posavád

propodáne zhoubnému působení nekřesťanské ane necké sociální isternacionály, počíná od
hodlaně a se vší rozhodnostl stavěti program svůj

jic se tak činitelen: nemalým v baduncím boji za
práva své vlasti a svého stavu. S ním ruku vruce
jde křesťansky probudilé řemesinictvo a rolnictvo,
spojajíc se tak ku společné práci na vybeveuí
se 3 pout, jež na ně vrhla společnost nynější pro
náklá zastaralými názory liberálního despotisma.
Zkrátka, dole to počíná kvasiti, na vonkové se
vyjasňuje a vyjasnilo by se tím více, kdyby evr
ženo bylo e beder venkova urážející jho nepří
mých voleb a místo několika zástapců mohl jíti
k volbě náš křesťanský lid.

Saad k tomu okamžiku vemáme daleko. Vo
Jební oprava Badenibo, zřízení páté kurie jest jen
maloa kapkou na rozpálenou plotnu nynějších po

měrů politických a musí za ní asi přijítikapekvíce. To však jest jisto, že volební opravou Ba
deniho octli jeme 8e na prahu oprav volebních,
před jichž příštím vážnézajisté myšlénky musí
zeujati každého upřímného vlastence a přítele
lidu. Pro národ český nastávají doby vážné. Ajak
jsme na ně připraveni? Řeknu-li: špatně, málo
jsem řekl. Roztříštění stran v národě jest větší a
příkřejší, neš kdv jindy. Sotvaže vlajka libera
lismu u Nás v bách vyvěšena byla, stala se
půda naše pařeništěm politickýchi socialníohsekt.
V samém táboru mladočeském máme již Giron
disty a divoké Jakobíny. Proti nim vyrůstají po
krokáti, realisté a v lidu dělnickém sociální de
tnokracie, jež obrací se nyní proti svým pěstou
nům a srými iúternacionálními a bezbožeckými
snahami obrožuje národní a osvětový program
v dělnickém lidu. Nadšení vlastenecké, míním
upřímné nadšení vlastenectví, hledající dobro a
mravné povznesení lidu vymírá, program národní
tříští se přibíráním různých zásad, které stavíce
ee na odpor náboženským citům a tradicím většiny
národa, nutně vyvolati musí a vyvolávají reakci,
jakýsi kulturní boj v rámci domácípolitiky. Dnes,
kdy nastává líšení duchů, nutno na moment tento
důraz položiti, má-li nalesena býti cesta, po níž
všichni ti, kteří dobré vůle jsou, nešli by seu
jednoho oíle, na němž napsáno: „Svorné hájení
všech práv a svobod českého národa, jež se s dola

i s hora ohroženy jsou I“ Po rozvratu musí dojít
zase ke shodě, po digakém blouznění a bloudění
nutno zabočiti na cestm pravoa,po marném tápání
v matné tmě doss politiky je třeba, aby se
jiš úplně vyjasnilo.

Listy pařížské.
—m—. V Paříží, 16. dubna. (Pův. dopis.)

V politických poměrech vnitřních největší
zájem budí boj ministerstva se senátem. Ač se
nátem zdrcující většinou ministerstvu projevena
nedůvěra, Bourgeois odstoupiti nechce. Odkazuje
na své vítězství ve sněmovně poalanecké. Bour
goois hraje odvážnou hru. Na cestě na jih pro
vázel presidenta Faurca a hle, jeho přívrženci
vlastní, — radikálové, — podali na jednom místě
presidentovi úwrtní věnec! President, ač nenaléhá
na Bourgeoise, aby odstoupil, což jest jeho právem,
stojí přece na straně senátu. Senát má oporu
v zámožnějším občanstvu, radikálové v nižších
třídách. Volání těchto po odstranění senátu nedá
se provésti cestou ústavní, ale jen převratem ná
silným. Kdyby měly zvítěziti nynější proudy ra
dikální, pak k republice sociální nebude již daleko.

Z udalvstí zahraničných živě ovšem sledují
se pohromy Italie v Africe. Příčinou pohrom těch
jsou velikánské sny mladé Italie, která chce býti
nejen velmocí, ale docela v čele národů román
ských, ale cbybí jí Caesar, ba nemá ani Augusta.
Že byli přomožení v Africe statečností nepřítele,
to ovšem nepřiznají nikdy, ale svádí porážku svou
na — Francii. Francie prý dala něgaáovi «braně,
(ač jest v dobré paměti, že mu dala Italie sama
r. 1870. zbraně odňaté vojska papežskému) peníze,
radu, výcvik vojska, nižkí důstojníky, (ačkoliv
známo, že vývoz těchto dvounohbých živočichů jest
výsadou Prušáků). Italové počínali si tak chytře,
že vyzvědači, které platil jejich jenerální štáb,
stáli zároveň ve službách Menelikových; tu ovšem
bylo jim volno, přicházeti si do tábora jeho pro —na základě čísté národním a křesťanském, stáva

© FEUILLETON.
Falbův kritický den.

Viděl Ant. Vik.

(Dokončení.)
Slunko břálo toho dne tsk mile, jako již

okolo sv. Jakuba; vše dýchalo novým, jarním ži
votem; i pan mistr Brabenec cítil tu omlazující
jarní naladu: o onom tísafcím pocitu nebylo již
u něho ani sledu; jako na modré obloze, tek i
v jeho nitru plálo a hřálo jakési mocné slunce,
jež vše oživuje a sílí; v tom zavadila jemne o
jeho nos vůně sladu; pan mistr stábl zpytavé
obočí a pohledl pátravě kolem; k svému udirení
sbledal, že je na dolejším předměstí u pivovaru;
snad mají dnes cokonce várku? přesvědčí se!

Pivovar byl dlouhá budova do uliceo dvou,
do dvora všsk o třech poschodích. poněvadž
kdysi tudy tábl se městský příkop; z ulice cho
dilo se obyčejně postranním vchodem, jenž vedl
na pavlač a z pavlače po schodech na dvůr. A
právě tento kout pod pavlačí jest místo, o němž
jednou nutně bude psáti životopisci páně mistrové,
Bylo to sice jinak místo, kde pivovarská chase
vymývala sudy, o čemž svědčí sudy různé veli
kosti tam stojící, jakož i velký kohout vodovbdu
na zábradlí pavlače, ale zároveň i místo odpočinku
pro Gambrinovou čeládku; zde vycházely veškeré
ty šelmovské kousky sladovnického světa ns denní
světlo; i dnes bylo tu živo; »pan starý« nebyl
doma, a toho musi dovádivá chasa přece použít.
Chasa sedí právě při svačině, kdvž tu pojednou
pod sestupující tíhou pana mistra schody z pa
vlače bolestoé zavrzály. S náležitou úctou vítá
cbasa paňa mistra Brabence a postibujíc ihned
na jeho tváři rozmaroou náladu, staví před něho
plný korbílek s pěnivým; pan mistr, jemuž tato
výcte« lichotila, připil chase na jejich mladá léta
a rázem korbílek vyprásdnil, těšilo ho, že mladá

chasa ho tak přivítelu ve svůj střed; vždyť on
sám cítil se jako mezi svými; a tak úměrně jako
vždy více proudilo se pěnivé — pan mistr chase
přál — tek proudil se i rozhovor vždy nenuce
něji. Pan mistr Brabenec zaujat místo na objem
ném sudé pod pavlačí, zrovna tam, kde koboutoc
vodovodu otvíral svou mobutnou tlamu, jakoby
ani nestačil poslouchati hrnoucí se šprýmy pivo
varské chasy. Hlučný smích ani neustával a
prázdné sudy každý vtip a nápad s hlubokým
chechtotem doprovázely. Tak míjely blažené ho
diny jedna za druhou, a čím více bledly paprsky

strovy a zraky rozveselené Cbasy; a tak byla to
pravda pravdivá, když pan mistr statným basem
chase zanotoval:

- sKde se pivo vaří,
tam se dobře daříl«

A chasa na odvetu spustí ihned skovářskou«:
Není muže nad kováře,
muž on celý, přímé tváře!
On zná státi na svých nohou,
on též tubé rámé má;

U nás, u nás
jde ráz na ráz

tu rána na ránu co hrom dopadá —

V tom okamžiku však — —

Ó třikrát žel a třikrát běda! Ó že koleso
pozemské radosti tak vrikavo jest a že tak Často
nejhlouběji padne ten, kdo domníval se státi

Ó duchu dobrý, jenž jsi povždy chránil páně
mistrův každý krok, zažebnej ten černý mrak, jenž
se na obzoru již jit šíří a tu katastrofu, jež se
nad blavou mu stáhla, rychle odvrat, můžeš-li111

V tom okamžiku totiž, co dvorem rozlé
hela se slova: stu rána na ránu co brom dopadá,«
v tom okamžiku zabrčel krátce kohboutec vodo
vodu a již ze zírející jeho tlamychrlí se mocné

—.—«

spousty chladných vod na nevinnou, nic netušící
blavu páně mistrovu! Jako když Stentor zahří
mel hlasem v táboře, že všickni Řekové se ulekli,
tak vzkřikla rázem ulekoutá chasa na dvoře;
v tomtéž okamžiku vypukla však v nehorázný
smích, vidouc nebohého mistra v tak žalostné a
přece sméšné posici . . . Kdybych byl básníkem,
řekl bych, že pan mistr Brabenec pod křišťálo
vými proudy na sudé se vyjímal jako skromná
nevěsta na trůné pod jemným závojem. Trvalo to
několik vteřin, než pan mistr v překvapení, ježodnímá
řeč i smysly, oči otevřel, aby náblou změnu
zavčas si uvědomil; opatrné jal se vsudný stolec
slézsti, pravému vodníku podoben, co zatím ne
ustále kohoutec chrlil mocné spousty chladných
vod na ubohou oběť; řekl bych, jako neúprosné
šlehá příboj skalisko, však nejsem básníkem!
Chasa při vší útrpnosti s dobrým mistrem ne
může se zdržeti srdečného smíchu; hle, tu němé
zvolna pryč se mistr ubírá, s hlavou skleslou,
patrné potůčky za sebou zanechávaje, krokem po
někud nejistým, jakoby pravdou nebylo, co chasa
zpívala v »kovářskée: son zná státi na svých no
hou'« Bouře smíchu vypukne vždy znova a Gam
brinovy skřítky v prázdných sudech v pravém
smyslu burácí . . ., jako kdys Olymp otřásal se
smíchem bohů při pohledu A1 kulhavého kováře
Hefaista!

Tak skončil první duben, Falbův kritický

pana mistraVojtěckéBrabence tak osudně|
Nevím sice, zda-li pan mistr později pů

vodce katastrofy vypátral, při jebo dubrotě o tom
skoro pochybuji; a vypátral-li, věru že ze srdce
své věrné Apoleně odpustil!

Spanilé čtenářky zajisté paní Apolené ve zlé
vykládsti nebudou, že starostlivé v celém městě
svého Vojtíška bledala, vždyť marně na ného o
polednách čekala, již chýlil den se k svému konci
a Vojtěch domů nepřicházel; poslední kroky ve
dly ji k městskému pivovaru, a hle, již z dáli



rozkasy. Italům namlouvali pak, že Habešané ne
mají zbrakí, střeliva,
a ud. AItalovéšli nalep. —TímpadlCriapi,
jest to pád kolosa, ale s nohama hlíněnýma.

Však hbed tu byla Anglie, nezapominajíc na
sobé vlastní úlohu— úlohu žakala na bojišti. Na
útraty fondu egyptského dluhu chce podniknouti
výpravu na jib proti Sadanu, aby zabezpečila
Egypt, ač lord Úromer ve své zprávě výslovně

Boreč Egyptu nehrozí maprostožádné nez
Vilém II. opět cestuje, tentokráte do Italie,

pak do Vídně zavítal CÍl této oasty jest jasný;
připravit obnovu trojspolka, k němaž snad při
druží se | Acglie!

Heslo, jež vvdal Monroe: Amerika Ameri
kánům! dochází dalšího doploění: také Amerikán
mají náležet jen Amerikánům. Chystá se ná
fánomenální: Američanka, která by si vzala při
stěhovalce, zaplalí ze svého věna 50 proe. pokuty.
Pravý Yankee uemá ovšem v srdci svém místa
pro nic jiného než pro — dollary. — —

Proslulý redaktor „Revue de deux Mondea“,
člen akademie, který osmělil se pronésti osudné
slovo, jež stalo se již okřídleným, že totiž „mo
derní věda učinila bankrot“, Branetiere, měl v Be
sanconu ve Společnosti sv. Tomáše Aguinského
přednáška o „Renaissanoi (znovuzrození) idvalismu“,
jež vzbudila opět neobyčejný rozruch. Mezi jiným
praví; „idealiem jest vniterné přesvědčení, nešni
čitelná víra, že Lam ta oponou, za jovistěm, na
měmž odehrává se drama bistorie a divadlo pří
rody, jest příčina noviditelná, tajemná budoucnost

— Dens absconditus (Bůh skrytý),
který řídí postup i proměny divadla toho...
opakuje opět: věda učinila částečný bankrot, neboť
úpadek učinil ten, kdo na své dluhy splatí jen
BO aneb 25 prace., kdo své závazky jen s polovice
aneb se čtvrtiny realisuje. Vzpomeneme-li, co vše
slibovala věda a Co nám skutečně podati může,
zdaž neobjeví se nám zřejmý úpadek? ... Kon:
statuje probuzení idealismu v literatuře, vidí je
v poesii symboliků, v znechucení, které jeví se

pob románům Zolovým, v bndbě Wagnerovaké.oliko vpolitice prý 86 nejeví, neb tu vládae do
sud skamenělý protiklerikalism. Vše počíná smě
řovati opět k idealu, jejž odstraniti chtěli svo

v tom, dáti jednotlivci jinou víra, nežli pouze

ty choroby, jimiž trpí lidstvo — 3.) věřiti, že
život dán jest nám za jiným účelem, než abychom
ho pouze užívali. Odpověď na otásku: komu toto

m idealismuprospěje?,nechávámásdomyasliti.

Co týden dal
volební opravy br. Badeniho, stáváse všdy ostřejší.
Sám dr. Herold zabel v neděli basit jej ve schůzí
voličů v Libni, ale třeba že v pravémslova smyslu
advokátsky si počínal, a sám pro sebe I posl. H.
Jandu votam „důvěry“ si vymluvil,bude šířiti 0e

-pevole a nespokojenost v mladočeskémtáboře dál.
Dr. Herold pociťoval to asi 34m, neboť dal te
Jaksi.na ústup. Prohlásiltotiž, že vlastně ani ještě
ve neví, jak bude jeho strana při třetím čtení o=
slyší veselý zpěv; vejde nepozorovaně na pavlač

Však buď z neopatrnosti aneb z nešťastné náhody

vlače umístěný, a. ejhle — malé příčiny, velké
'účinky! Pra-ím »z neopatraosti aneb z nešťastné
náhody,= nebot zlomyslné ústní podání po straně
zcela jinou příčinu uvádí. .

Paní Apolena asblednuvši zatím na vlastn
oči, jak citelně vinník ztrestán jest, ve své sho
vívavosti zapomněla na vše, co při shledání panu

nost v kritickém okamžiku vnukoouti neopome
nule,a ve vší tichosti se opět vytratila.

Historie nevypráví nám žádných dalších po
drobností, podotýká toliko, že pan mistr tento

. .-.
A společnost »u Bažantů?«

Když utišily se téhož dne večer křeče ze
smíchu povstalé, bylo jim přece jen líto předního
jejich člena tak těžce zkoušeného a ujišťovali se
navzájem, že nebudou již nikdy jeho vzácné do

chmurný mráček.
A hle, již druhý den přichází pan mistr —

s tváří však spokojenou a usměvavou jako vždy

rád zepomíná a vše ihned odpouští. Co se stalo
před sto lety — pravil kdysi — o tom mrtví
dnes již nemluvíl«

A když jednou mimo nadání řečpřišla opět
na Falbova proroctví,prohlásil pan mistr Vojtěch
Brabenec: »Ty Falbovy theorie se neosvědčily ;
já už na ně dávno nedržím!« V duchu však si
dodal: »Ale tenkrát na prvního dubna — ať mě
busa kopne — na tom přece něco bylol«

|

|

své, O tom jišučinéné usnesenf? Možné dost. —

Schůze v v Přelopči uložilaposl.. Sokolovi,aby sa všech okolností hlasovalapróti. Zmátní

nad ET nebo komedie plná omylů?šská rada zahájila avou povelikonočníčin
nost Na programu sněmorního jednání se octla
předloha o sestátainí severozápadní dráhy. Sedm

anců prohlásilo, še budou mluvit proti přea
no, předloba potom odkázána výboru a

velmi nejisto, bude-li přijata. Nynějšíříšskou rada
čekají důležité úkoly: jest tu předichazákona o

nelch státních úřadníkův a sluhů, volební oprava,
berní oprava, předloha o slepšení platů státních
úřadníků a konečné — vrchol všeno a nejtěžší
oříšek — vyrovnání s Uhry. Vláda chce s tímto
parlamentem prověsti tyto veliké zákonodárné práce,
sama prohlásila svými listy, žečeká od parlamentu,
že půjdes vládou,še bude obětavý,že zapomene
sporů strannických pro blaho celkové. Ale v parla
mentu samémjeví ce málo chutí ku projednání těchto
úkolů, parlament jest „umdlen“ a zdá se, te
nutoé potřebuje čerstvé krve zr nových voleb.
Stranám hlavně se nechce do jednání o rakousko
uberském vyrovnání, bojít se tímto nadělením
vstoupiti do volebního boje. V novinách se stálo
udržuje zpráva, že sněmovna bude rozpuštěna.
Demontoje se samými vládními listy, ale zdá se,
že by to byl jen Icgický závěr po přijatém zá
konu o volební opravé. Oršem namítá se druhá
otázka: bude chtíti vláda s norým parlamentem,
který tak nejistý jest ve svém složení, prováděti
choulostivé rakousko uherské vyrovnání?

Cisař Vilém 1. přijel v úterý dopoledne do
Vídně. Cesta jeho do Italie každým způsobem
byla skutkem velice politickým a králi Humber
tovi zejisté zachránila značnou čásť jeho popula
rity, jak se také skutečně v Benátkách ukázalo.
Národu italskómu, jenž nyní právé tak těžce
pozoal, jak málo jeho síla vojenská znamená, může
to jeaom lichotiti, když vidí, že nicméně tak
mocné říše, jako Německo a Rakousko váží sobě
jeho epojenství. To sankvinieké jihozemoe nechá
zapomenouti hanebné porážky v Habeši. Císař
Vilém II. také opravdu nezapomněl italské armá
dy pochváliti a svědectví s Berlína dosad platí
v očích sankriniků více, neš oo mají v Habeší
v pravémslova smyslu černé na bílém. U nás
vŘekonsku mají o italské armádě jiné náhledy.

===

Všelicos.
Prosíme ©zaslání předplatného,

na druhé čtvrtletí.
Administrace.

První máj. V dělnickýchlistech čteme jiš
provolání, aby opětně byl slaven dělnický „svátek“
1. máj, jenž připadne letos na pátek, Česká sociální
demokracie vydala již 1 zvláštní provolání ve mnoha
tisících exemplářích. Taká vydala již slavnostní spfe,
do něhož přispěla řada spisovatelů dělníků. Slavnostní
spis vyšel nákladem „Sociálního demokrata“ v Prase
a stojí 12 kr. Neodvislí socialisté budou olaviti 1.
máj samostatně na ostrově Velkých Benátkách.

„Národní listy“ sanikmóu — když ne
badou míti židovské inseráty| ©To my dice víme
dávno, ale je zsjímavo, že se to nestyděl veřejně
přiznsti opolepracovník „Nár,. Listů,“ p. J. Hořica.
Stalo se to ve schůzi národní jeénoty severočeské
v Ústí n. L., kde dle správy „Č.Zájmá“ p. Hořice
doporučoval heslo „Srůj k svému!“, ale jeden úlast
ník schůze mu pak vytkl, že heslo to sám nedrží,
poněvadž je redaktorem listu, který přináší sáho

dále vypraraje: To však byl obeň na střeše! Pan
Hoříca se obrátil na mne s všelijakými výmlevami a
konečuě se mne tázal, jest-li bych byl rád, aby „Ná
rodní listy« zanikly. Já Jemu odpověděl, že by jich
nebylo škoda, což se 1 také jinde opakovalo (ea jiné
straně bylo slyšeti „ohol“). Konečně prohláci pan
Hořica, še kdyby „Národní listy“ nepřinášely ši
dovaké inseráty, že by musely zaniknout|

Socialistioký redaktor odsouzen. Dne
5. ledna, v neděli vp. František Knap, první kaplsn
v král. vónném městě Poličce, zaváděl snubní pro
tokol a Václavem Šlerkou, mistrem obavnickým z Po
ličky a Helenou Andriovou. Po skončení protokola
šádal vp. Knap obvyklý poplatek 1 sl. Ženíchovi sa
motnému te to nezdálo mnobo, za to však svědek
ujal se z křesťanské lásky šenicha a počal vysvětlo
vati velebnému pávpu, že je to mnoho a že podle
esasby“ mu patří 40 kr. Vp. Knap klidně mu vy
světlii, že se ho to netýká, a otevřev dváře, svédka
1 se sazbou propustil Svědek vyhrožoval, že půjde
na bejtmanství si stěžovat. Netroufaje však v dobrý
výsledek, pomstil se jínak. V bračnských »Úerván
leh“ dne 21. ledna vytištěn byl dopis z Poličky,
jenž by zasluhoval, aby celý byl vytištán, aby ve
řejnost svěděla, jakými abrazěmí bojují socialisté
proti katolickým kněžím. Alespoň sdělíme část de
pisu: „Z Poličky: Nás obdařil pán bůh novým ka
plánkem p. Knapem, mladičký ještě, sotva ze semi
náře vyšel (vysvěcen r. 1893; posa. red.), ale Bry
nychem prosáklý skrz na skrz. Žádný neputřeseje se
así ptát, kde bral ty pastýřské vědomosti, z jednání
jeho každý pozná, že se jim přiečíl v semináři Bry

lýok“ pro aějský katolický spolek. To má jinší cenu,
t bydou bašít do socialistů a to přec podle bryny“
chorců je akutek azejzáslažndjší.“ V takovém tónu
Jde to dále, jak p. Koap umíotříbat vlnu. jak žádal
na cbadém dělníka (s mistra obevajckého udělal do
pisovatel bned chudého dělníka) od oblášek 1 sl., jak
přítel s ním přítomnývytábl sazbu štoly, jak bo p.
Knsp chytl za límec a vybodil ven l“ Rozumí ce, žo
vp. Knap nebyl spokojen s nopravdami v dopisu
uvořejněnými, avlášté s případem stran zaopatřorání,
jelíkož jest úplaě vymyšlen. ©Podal trastal oznámení
vrchnímu zemskému soadu v Brně; relaktor Jan Pi
lipínaký pří výslechu udal, Že neví, jak dopls z Po
léky do novin ee dostal, že nerí, kdo ou jej poslal,
že nespíše nějaký usaseč ze atolka jej vzal a do
tisku dal! Mí asi krásný pořádek pan redaktorí
Jelikož pan redaktor nechtěl udati pisatele, žádal vp.
Koasp,aby redaktor Jan Filipínský potrestán byl pro
přestupek dle čl. [IL č. I. a Š. zák. ze dne 1Ď.
říjas 1863 č. 141 ř. u, a aby spisy po-tospeny
byly c. k. m. deleg. okr. soade v Brač ka potre
stání Jana Filipfaského, že samedba! pozornost, ku
které oo redaktor byl povinez. Přelíčení odbývalo
se dne 8. dabna v Brně. Vp. Kuap šádal, aby paa
redaktor uveřejnil odvolání redaktora do „Obnovy“,
Když po dlouhém domlouvání na tu podmísku re
daktor Filipínský nechtěl přistoupiti, vynesl soudce
pan Arnoštrytíř ze Scharrerů rozsudek, jímž se ro
daktor Jan Filipínský pro zanedbání povinné péče
odsusuje k pokuté 30 zl., po případé do vézení na
G daí a k náhradě útrat vp. Kaapovi. vzaiklých.
Obžaloraného hájů dr. Waicmann, žid německý!

Ně00 opatronech Četli jsme článek„o
patronech“ v posledním čísle uveřejnéný. Véru jest
čas svrchovaný, aby kněží -vymanění byli:s podruží
mnohých světských pánů a jen vrchnost duchovní ve
věci té rozhodovala. Křiklavé poměry na potromatech
hlavně soukromých zříme i jinde velmí často an0.:1
plkaatnájší. Vzpomínámejen, jak jedna vysoce. pe
stavené <osoba duoborní nám.. vypravovale, jakých
'slastí zakusití musila ucházejíc se o benefuium Indesi
v Zansibara. „Navštívím prvního pěna rada, počest
ného mistra seoskennického,předeosa avon Žádost,a

(on-prarí: Jnu víte, jste prý veliký jezovita, a zde
potfebujeme člorěka společenského. Drahý moe oslovil“
Mošná, ale nevím. Třetí jsa ještě v ranních. nedbal
kách byl snad nejapřímnější vykoktar: -Ta jest tak,
velebníčka,kdo nám dá-více. Práté. potřebnjeme na
to a nato.Zdejsemukončilsroaobchůzkaa vrátil
jsem se domů na svoufarku=. Následající obrázek
spad jest jen anekdote. Zajdéme kousek dáje za
Zanzibar. Velobníček;kulalonéký jde -ku světekým
pánům patronám.Zataká, vojde, memívá 60: „Uctivě
ruka líbám, milostivá paní radovrá“, hterá právé se
v krámě hrabsla v sadě se slanečky. „Ričíte mítí
velmi dobré zbolí, zajisté jinam bych neposýlal než

-do Vašeho kráme.“:A jinde: „Slyším, panerado, še
jste relai- dobrýkatolík, konáte každoročně po dloubá
léta poatě,-a Vaše sukna: jsou prý výborná; zajisté
zaslubojete,abyokolní duchovenstrojen u Vás ode

-bíralo “ Tak obchází dále, neopemene navětíviti místní
hostince; baví roztomile společnost a louče se praví:
„Kdybych zde byl, kašdodenně se svými pány kaplany,
vždy do jiné místnosti bych chodil“.. Než dostí na
tomtoobrázku zastřemejej; jost £o přecejen ansk
data, slo jisto jest, Še mnozípápt světáti patroní
takového velebníčkaby si přáli.. M

„Našinecké“ obchody s děvčaty. Ve
Vídaí chytili bsadu „našineckých“ obchodníkůs děr
čaty. V čele tohoto kžeftu stál Mašulim Laoger, jená

"se veřejně vydával za obchodníka se sonkonným sbo
žím. Bydlel to ženou a dvěma dcerami v nádhorném
bytě. Polieii byl tento „kupec“ podezřelým a proto
byla nařízens problídka jeho bytu. Mimo rodinu bylo
v bytě nalaseno osm šenstin. Dcera Rosa chtělá:spá
liti kes papíre, jenž jí však byl vytršen s raky; byl

"to tento telegram z Varšavy: „Zboší došlo do Var
"šavy. Pozor! Prosím o pomoc. Barlna.“ V bytě na
lezeno dále 200 -podobisen mladých děvčat a mnoho
divných dopisů. Sedm zatčených děvčat bylo pašténo
na ovobodu; Langer, jeho dcera s jedna žeaština
ponechání ve vásení. Mimo to uvězněni dva Langroví

-ageuti, Isidor Dickfadea a Jakub Friedberg, oba také
„našinci“, Langer má v Americe syna a dceru, kteří

"odebírali kooponá děvčata; je členem bandy, která

takogé hanebné obchody provozaje po celé Evropě.
Agenti kuporali děvčata v Haliči, Ruska, v Uhrách
s prodávali je do Bukurešti, Bělekradu, Cařihradaa
do Ameriky.Uboháděvčatadala 60beztašezíně“ebo
sléhoavóstiku přijetí„dabréhomísta“—oči s0
Jimotevřelyteprve, kdyšuž byla vlékána dopelele |
hřícha a hazby..

Zvěstis východníchČech.
í Svěcení základního kamene »Adal
bertina«. Ve čtvrtek, dne 23. t. m.. na den sv.
Vojtěcha, mučenníkaa patrona zeměČeské, konatí
se bude v Hradci Králové ( základního

Rychově, Pampáterek tento jest velkým otitelem klo



1. V devět bodin tiché mše av.-v seminářském
ebrému Pávě; bade ji sloužiti Magr. Dr. Alois
Frýdek, kapitolní děkan, který jako předsedadruá
stva za nepřítomnosti Jebo biskupské Milosti celý
posvátný obřad vykoná. 2. Za zpěvu písně: »+Sv.
Václave= ubere se průvod seminářskou zahradou

tohoto svécení. 4. Posvěcení samo dle ritualu.
5. Zatloukání zákledního kamene; as to 6. Sva
tovojtěšská píseň: »Hospodine, pomiluj ny=, po
níž rozchod. Na to bude míti výbor družstva se
zení v místnostech spolkových čís. 34. Velké
náměstí I — Poněvadž svěcení toto konati se
bud: obřadem zcela jednoduchým, družstvo k němu
nebude zváti jednotlivé ani slavných úřadů a korpo
rací ani jednotlivců, nýbrž zve tímto oznámením
všech společné a bude mu velikým potěšením,
bude-li účestenství při svěcení hojné,

Zprávy diecésní Ustanoveníjsoa: p. Je
ocfKovář,administrátorzafarářevNovémHrádku,
p. Btanisl. Dobruský, Jan Heřm.Městecký,
se kaplana do Dašic, p. Jan Štefánek, administr,
Morašický, za kaplana do Hořm. Městce, p. Bob.
Beneš, koop. Slavoňovský, za IL kaplana do Ústí
2. Orl., p. Dr. Karel Treaxa, za kaplanado Ohru
dimi, p. Fraat. Víša, admio. Slavoňovrský,sa ad
ministr. do Bystrého u Nového Města n. Jí.

Zálusk „našinců“ na zdejší obchodní
Jak se dovídáme, nemoblase "odbývati,

na neděli 12. t m. uvolaná valná hromada obch.
gremia a to pro nedostatečný počet dostavivších se
členů ;křesťanských obchodníků dostavilo se pouze 8,
snichžněkteříihned odešlidodivadla,zato aloe
dostavilisevplnéaíle„nalinci“a vytrvalíaždo
poslední chvíle. Schůze valná musele býti svoléna na
dnešek dne 17. dubna t. o. 7 apůl bod,večerní
do šivnost. Jednoty. Nemůžeme neš pozvednouti hlasu
oonejdůrasněji k českému ebchodnilotva
sdejšímu a vyzvati je vážné, by srazili se v jeden
šik protitoma, aby vzastoupení jejích dostati se
měli živjové naším národním snahám nepřející a jen
s prospěchu se také „Cechy“problášající,kteří
nikdy nebodou pravým roprecostantom
českého obocbodnictval Jest povinností
všecha každého zvláště, aby se dostavili
do jednoho a postavili se pod prapor,
křesťanský řídíce ce sásadou: Coskosí
gromia kralobradockéhol!

V NáměstekparkmistravHradci
Králové Vilém W aldek obdržel nejvyššímroubodautím
20 dne 1. dubna rytířský kříš řádu Frautiška Josefa.

Řádná schůze městského sastupitel
stva konáse v sobotu,dne lč. dataŤ:::

vedního přes erární ailnici před
Žádost pana Jama Alex. Janečka sa

měšťanské. 9. Žádost p. Jana Alex. Janečka
sa prodej posessku č. kat. 188. v Toakové ulici. 10.
Žádost býv. pol. strážníka Jos. Aloanka za slovení

. malé kategorie. 11.Systamisování drou nových
12Sděleníovybíránídávekzpiva,
dalších 6 let. 13. Schválení ko

vys. c. k. erárem obeadověc.k.
bdbor.školyproumělézámečnictvívHradeiKrálové,: Přednáška.Vnéšili,dne19.dubcapřed
nášeti bude dr. VladimírNovák, universitní professor
vPrase, ve prospěchspolku pro podporuchudých
stadajících „o Roeatgenových papracích a fotografo
vání neviditelného“ (s pokusy). Začátek o půl 8. bo
diné večerní. Předprodej lístků obstaráze vzácné
ochoty knihkupectví p. B. E. Tolmana.

Výstavaplánů. Plány,kterése scházelyo
evny vypsané za omfhpší

dne 10. t. m. vo foyera divadla veřejněvy
stavony. Je jich celkom dvanáct. První cenupětí
set koran obdrželyplány pp. Ot. Béma aH. Gews
pera,architektů s Vídně;drahá cena přisousenaná
vrha p. V.Kaary,architekta zPraby. Mimoto do

Ě :

Plásům sn značkou čtyřrovaoběžnýchkrabů as0snačkosGOJIL— Vrozhodělmsboruzasedali
pp.architektJ zKr. Vinohrad,c.k.prof.
E. Beránek,c. k. v. okr. lašenýrV. vrehní

Diócesní jednota oyriliské v HradeřKrálové
kuná vúterý dne s%£.dubna 1886 © 6. hodině
odpolední v místnosti al. spolku katolických tovaryšů
svou výroční valnou hromadu. : 9. Zahájení
schůze předsedou. 2. Zpráva jedmatelské. 3. Zpráva

adní a revísorská. 4. Volba oz dle stanov vyaných výborů, jedsoho náhradníka a jednoho re

ooo volnénávrhypodanédo třídnů předvalnou hromadou výboru. o. Závérečníslova předse
dova. Nesejde-li se o půl6. hodině dostatečný počet
členů, k bude drahá valná hromada o desté
hodině. Výbor jednoty činí tímto P. T. členstva
k valné hromadě nctivé pozvání se sdvořilou prosbou
sa četné účastenství.

Milovníkům sportu cyklistakého od
poručajeme návětéva vy velecipedů | pořádané
klabem českých velocipodistů v Hradci Králové za
přispění člena klabu pana Ed. Trariera. Výstava
obsabující 15 kol různých soustav jakož i voškery
potřebycyklistakébadoumístěnavovelkémsálena
„Střelnici“ a otevřena v sobota dne 18. a v neděli
dne 13. t. m. od rána a$ do vebera. | Vatep volný.

Fotografická novinka. Ve výkladnískříní
zdejšího obchodníka p. Vlacha poutají vnemalé míře
pozornost vystavené zajímavé ukázky uhlotisku z ato
liera dvorníhofotografap. Jos. Pírky v Pardabicích.
Obrásky tyto — šťastně zachycené to pouliční typy —
vynikají sdařilým provedením a předstihují daleko
obyčejné podebisay nanejvýš jemným odstiňováním
1 v podrobnostech nejmenších s lahodí oku barevným
tónem, vyznamenávajícím na kresby pastelové. Cena
obrázků těchto zvýšaje ještě ta okolnost, ža jsou
stálejší než obyčejné podobizny, vzdorají vzduchu i
slunečním paprskům, čímž vynikají 1 nad shusta nyní
užívané platinotyple. Firma p. Pírkova jest na čes
kém venkově první, která se uhlotiskem zabývati
počala. . .

Čí jest náramek! Udánlivěnalezený zlatý ná

ramek mnačnější ceny uložen jest u asdejšího c. k.krajského soudu. Vlastník se vybízí, aby do jednoho
roku o náramek ten se přihlásil.

Nepectivý krajámek. Hynek Žítek, 17 roků
starý, mlynářský pomocník z Dobrušky v měsíci lednu
zaměstnán byl ve mlýně p.Karla Novotného v Pod
březí. Práce gemu ani tak nelíbila, jako právě mly
nářova plyšová čepice a sváteční boty. Dne 8. ledna
sebral ve světnici čepici i boty a jako milovník či

oby vzal s sebou ku cídění bot rýžový kartáč, něcobílého plátna a zmizel. Cena ukradených předmětů
činila as 7 zl. Žítek byl od 13. února stíhán zatýka
čem. Konečně podařilo se četníku Karlu Mikšovi mi
lovníka laciných bot a čepice v Kuklenách dne 9.
dubna polapiti a zatknouti.

Nalezená mrtvelsa. Dne 29. b nalezena
byla-na levém břehu divoké Orlice mexi lovicemi
s icemi mrtvola muže as 60 roků starého. Mrtvola
ležela obličejem do vody s roztaženýma rukama a na
temeni hlavy měla do trojúhle asi 5 cm. dlouhou
ránu. Šat byl šedý, kostkovaný a velmi rostrhaný,

jenboty byly v dosti dobrém stavu. U mrtvoly naezen domovský lst znějící na jméno Frant. Abel
z Hraštic u Rychnova. Napenězích 13 kr. Dne 31.
března byla mrtvola pp.lékaři MUDr. Fr. Albertem
a MUDr. em Svehlou ohledána a pytvána, načež

pohřbena. .
Seud e tele. Rolník Josef Drořátek z Předměřic

asi před 9 týdny vyměnil svou krávu od řezníků
Františka a Antonína Svobody z Lochenic za krávu
stelnou. Dvořáčekv domnění, že kráva je skutečně stelná,
řidalna tele9 zl. Nemohapo dlouhémčase dočkati se

jiš zaplaceného telete, dal krávu obledati a shledáno
pak znalci, šetato jest jalová. Zálešitoeť tato jest
nyní předmětem soudního šetření.

Praskl kotel. Dne 1. dubna u p.B. Morávka,

materialisty v Kuklenách ras kotel při stroji nasodovou vodu a zasáhl chalupníka Josefa Winternitze
s Pražského Předměstí, který při stroji tom zaměstnán
byl, tak prudce, že týž ihned musel býti odvezen do

sdejší nemocnice. Příčinu neštěstí hledati dlužno buď
ve špatném kotli, aneb v tom, že poraněný neuměl
s Čerpadlem řádně zacházeti.

Dvounezí teheři. Před Velikonocemi měly se
slepice celkem sle. H yně hubovaly, že málo vajec
nesou, po kterých o svátcích panovala čilá poptávka
a za noci padaly šmahem za obět dvounohým tcho
řům, kterých se značně potulovalo po venkově. Tak

jedné noci mlynáři Ottovi v Třebešově u 6 Skaice vyloven do čista kurník. Kurník chalupníka Ant.
Braty v Třebešově byl poctěn taktéž návštěvou sle

ičích alodějů. Brata měl slušný počet slepic a není
ivu, še alepičáci od dávna měli zálusk na ně. U rol

níka Jana Řampla ve Svinišťanech se lup nezdařil.
Hospodář uslyšel hluk poplašených slepic, vyšel ven
s zlodéje. Ráno našel po hostech pouzešlepěje
bosých noh. Z slepic jso podezřelídva í,
vícekráte trestaní zloději, kteří výhradně pracují
v kurnicích. Tito dva výtečníci jsou Josef Hejnaa

Josef Michal. Oba nemají dádnéhostálého 1zaměstnánía bydliště a jsou pravým postrachem ácích ope
řed v dalekémokolí.

Ještě Křídievit Není tomu dávno, co sapadlo

příbuzenstvo Křidlových za vrata věznice a již opětobjevili se dva příslušníci jejích rodiny ha lavici
obžalovaných. Špásovný první april přinesl při hlav
ním přelí těletému, vícekráte trestanému Janu
Křidlovi z Lochenic pravdivých 18 měsíců tuhého vě
sení a jeho paní tchyni Kateřině Samkové, vdově, 56
roků staré v Hubilese rozené a do Čibuze příslušné,
nyníbaráčnici v Nedělištích, taktéž již trestané, 14dnů.

dlo měl slušnou řadu deliktů k zodpovídání. Tak
mu kladeno sa vinu, še ku konci 4. ledna uzmul
2 držení a bez přivolení dělnici Kateřině Tiché v Plo
tištích se dvora velkou asvrchnici v ceně 29 zl. a
polštář v ceně 4 zl. — V loni rolníci Marii Purové
v Sendrašicích odklídil s pole dvě kolečka a nápravu
v ceně 8 sl. Před několika týdny odejmul M. Bohda
neckámu, obchodníku z Nedělišť kus stavebního dříví
v délce osmi „ Janu Šafkovi, obchodníku ve
Světech = vozů bednu náhražky kávové v ceně 8 sl.
46 kr. Jak viděti, není Jeník Křídlův vybíravý, krade
šmahem, co mudo rukou přijde a tím liší se jedině
od jiných zlodějských specialit. Samková Kateřina
dopustila se zločinu účastenství krádeže tím, de pře-
vedla na sebe páří Křídiem Kateřině Tiché odcizené

a bednu náhražky kávové. X

Propuštěn na svobodu. Dne 31. března t. z.
byl Marek Lowidt, býv. obchodník ze Solnice u
štěn ku návrhu c. k. státního zastapnictví z jšího
s vazby na svobodu a veškeré rozsáhlé vyšetřování
proti němu bylo zastaveno. Lowidt byl stíhán pro

gaviněný úpadek azločin podvodu spáchanýdomnálýmfalšováním směnek. Dotýčný byl však p útěkem

wvým do Ameriky, jak zjištěno, aktivním a prchnouti
by p nucen toliko z obavy před svým tichým společníkem, který mu hrosil trestním oznámením.

Pytel hrachu. O předešlémtýdenním trhu dne
11. t. m. I mlynář Jan Fiedler z Trutnova dva
mladší rolníky, aby se mu ohlédli na pytel hrachu,
ježto sám musel na chvíli odejíti a nabídl každému
z nichpo doutníku. Neznámí ohlédli se však na hrách
tak důkladně, že než se jmenovaný vrátil, nenalezl
hrách ani oba hlídače a litoval jen, že nenechali mu

tam rehoů prázdný pytel.Nález. V těchto dnech nalezen byl na podsíni
na Malém náměstí košíček, v němž vloženo bylo ně
kolik kusů mužského šatstva a v červeném šátku
zavázané prádlo.

Meršánová špička, na níž vyřezána byla
bohyně lásky, nalezena byla u 18.letého cikána Fr.
Růžičky v těchto dnech ve Skutči zatčeného. Špička,
pocházející patrně z krádeže, uložena byla v pěkném

po .

Lorný velocipod chtěl si poříditi dne 4. t. m.Rudolf Křivka z Pardubic. Týž pozoroval nestřežené
kolo v ceně 180 zl. p. Josefa Prokopa, inženýra ve
strojírně v Pardubicích, jež se mu zalíbilo tak, že
naň vsedl a prásk] do bot. V minulých dnech byl
zloděj dopaden a dodán do vazby vyšetřovací.

Osvobození. Koncem předešlého roku udáno
bylo několik občanů z Habřiny u Jaroměře pro ned
balé posýlání dětí do školy a poněvadž nemohli za

p pokutu jim přisouzenou,museli si každý něolik hodin odsedět ve vězení v Jaroměři. Dne 11.

prosince m. r. vraceli 8e dotyční z trestu právě odytého cestou z Jaroměře Habřině a jak z jich
řečí a nejisté chůze bylo pozorovat, koupil ei kašdý
z nich o skleničku víc — na zlost. K sedmé hodině
večer přišli před školní budovu v Habřině a ta na
padlo některého z nich, aby učiteli za to, že je udal
a oni dostali se do vězení, stropili nějakou kočičinu.
V nedostatku moudřejších nápadů, vytasil se některý
z nich e návrhem, aby zaspívána byla rakouská
hymna; návrh byl přijat a zpíváno. Mezitímvšak
ozvala se v některém zpěváku skladatelská žíla a
v okamžiku byla tu nová posměšná píseňvěnovaná
nenáviděnému učiteli, která však měla se jim všem
státi osudnou. O tomto zastaveníčku dověděly se
příslušné orgány a hned nato na udání učitele na
stalo vyšetřování pro zločin urážky Veličenstva, z ně
bož také byli dotyční obšalování a v pondělí, dne
18. t. m. měli se zodpovídati před soudním stolem.
Jako obžalovaní předvolání byli Jan Marek, kovářský
dělník, Josef Karel, Frant. Bukač, Jan Sixta, dělníci,
Ludvík Kankas, chalupník a Jan Fišer vesměs z Ha
břiny. Za avědky předvolání byli p. V. Letošník, říd.
učitel a Jos. Mikeš, učitel v Habřině. Půldenní pře
líčení celkem nepřineslo nic zvláště zajímavého, na
nejvýše byla působivou scéna, kdy k dotazu obhajce
odpověděl jeden svědek, že v první řadě byl uražen
on a pak že uráška směřovala proti rakouské hymně;
přitom však nenabyl soud přesvědčení o vině obža
lovaných a po účinlivé řeči obhájce obviněných p.
dra. Baše, který se svých klientů horlivě zastal, vy
neslsoudrozsudek osvobozující.

Týral své slušky. Loňského roku ku konci
měsíce října v úmyslu nepřátelském zle nakládal rolník
Antonín Rohnerv Dolních Bořikovicích se svými služ
kami R. Mušíkovou a Marií Pavelkovou. Oběma spů
sobil lehká sice poranění takovým nástrojem, kterým
nebezpečí života přivozeno bývá, čímž dopustil se
zločinu téžkého poškozenína těle. Mimo to dal Mu
tíkové, kterábyla s ním těbotná, prostředek k vyhnání“
plodu a sice námel a šafrán do vína a měl ji k tomu,,
aby to užila, což sice ona neučinila, ale Rohner předse
vzal čin, kterým ae dopustil opět zločinu. Státní zá
stapitelství zdejšípodalo proti Antonínu Rohnerovi,
rolníku, ženatému a dosud zachovalému žalobu pro
oba zločiny. Hlavní líčení proti němu odbýváno bylo
dne 8. února za předsednictví pana zemského rady
Prokše, při kterém Antonín Rohner odsouzen pro zločin
těžkého uškození na těle a ku náhradě vzešlých útrat,

ro drahý delikt byl sproštěn. Proti roseudku se A.
hner odvolal a zástupcem svým rmateční

stížnosť k nejvyššímu soudnímu dvora, která co bez
výsledná byla těchto dnů zamítnuta a Ant Rohner
jest nucen přisouzený trest si odbýti.

Mladý zločímee. Tradno viděti na soudní lavici
mladého člověka ze slušné rodiny, jeně sáby zapadl
mezi stracené existence ze společnosti lidské vyhoště
né. Edvard Bráuer, hodinářský pomocník v Nym
burce rozený, do Kolína příslušnýpřipravil se bray
ku kriminální karieře. Každýpolitovati musí řádné
rodiče jebo, še tolik strasti jim nezvedený, svedený
syn působil. Dne 16. t. m. byl Edvard B. postaven
před soud, aby se zodpovídal z dlouhé řady zloděj
ských kousků. Obžalovanýbyl svému otci a své sestře
uzmul dámské slaté hodinky, Janu Kalivovi, hodináři
v Rychnověstříbrné hodinky, Janu Hofmanovi, hodináři
v dci Kr., když u něho jako pomocník zaměstnán
byl, se zapečetěného balíčku zlaté hodinky v ceně
do zl.a tidlo. Své matce Kateřině B. zlatou brož
v oeně 16 zl. a zlaté naušnice v ceně 35 si Svému
stravovateli Karlu Čermákovi ve všeobecné nemocnici
v Německém Brodě nkrad) v noci dne 26. ledna letos
s uzamčené místnosti hnědý zimník, šedý letní kabát,
loveckou tašku a mnoho jiných věcí daleko 36 zl
převyšujících. A. Růžičkové, soukromnici v Rychnově,
vzal zlatou záponku a menší ještě zlatý předmětv ceně

8 sl. Věci ty byl oderzá ny ku předělání. M. Laušmanové vdově v HradciKrál. ukradl stříbrné dámské
hodinky v ceně 17 zl. ka správě dané. Asnad brřetěz krádeží těch byl nekonečný, kdyby v čas neby
odevzdán spravedlnosti.Věcí ty většinou byl .od me
novaných vlastně svěřenyjemu a tím dopostil setaké

řestapku spronevěření. B. je dosad zachovalým.
ne kajicně. Zástupce odmítl. Soud, jemuž řed

sedal rada p. Fischer, uznal obžalovaného vinným a



roční valnou hromadu. U stolu předsednického
viděli jeme Jeho Emiaenci nejdůst arcibiskupa
kardinála Sohěnborna, diecési kralohradeckou za

- stapoval Dr. Kryštáfek, litoměřickou Dr. Michel,
Schůz: předsedal brabě Than. Ze šlechty viděli
jsme knížete Ferd. Lobkovice, hr. Sehónborna a
jiué. Dvorana naplněna vybraným obecenstvem i
dámami, v zadu četné duchovenstvo pražské, dp.
Votka, Dr. Doubrava, dp. Škrdle a jiní. Na řeč
piště vystoupil po obvyklých zprávách jednatele
vdp. kanovník Kyselka, který živými slovy líčil
činnost nynějšího av. Otce Lva XIII. Po přednášce
té hodinu trvající a živým potleskem odměněné,
řečnil br. Sylva-Taroucao křesťanstvía olvilisaci.
Přednáška tato opírala se hlavně o spis Nosticův
„Das Problem der Kultur.“ Poslanec br. S. Ta
rouca má živý přednes, sympatický hlas a dovede
obecenstvo si naklonit. Přáli bychom si však,
aby naše katolické spolky řečníky více živým
ptisvukováním v přednášce samé povzbuzovali,
woublasem častěji je rozobňovali, a nikoliv teprv
až na konec řeči tleskali. Když vnosluchači po ce
lou přednášku trpně si vedou, pak ochábne i ten
nejlepší řečník. Denní listy uveřejnily počet hn
telů, hostinců, restaurac, kaváreu a vioáren v Praze.
Ten hospodský život otravoje blaboko šivot ro
dinný. V každém starém dumě jest buď restaurace,
neb vinárna a podobné místnosti. Pražské vi
nárny, kterých jest skorem 100. prodávají nmělá
vína slavně od židů fabrikovaná. Čííšnice, které
jsou vo vinárnách a restauracích zaměstnány, 06
mají žádného platu a jsou odkázány na zpropitné
hostů. Že jest to nejvýbornější předškola k pro
stituci, jest všeobecně známo. © Kde číšnice ne
dovede hezky „upoutati“, tam obchod vázne, ho

stinský přijde v majetek, který do“živnosti strčila pak jde nádeničit. Ještě smutnější však hrají
roli v Praze jako ve velkých městech vůbec, domy
vykřičené. Zajímavo je, že vesměs tyto domy
v Praze patří židům a tajným policistům. Tyto
pelechy navštěvují i sotva Škole odrostlí kluci
(Páv) a to se děje beztrestně. Majitelé těchto
domů báječně bohatnou a staví si činžáky. To
jsou smutné hnisavé rány na společenském tělese
a samy zákonné tyto zlořády trpí.
Odkud by berní úřady braly daně z lihovin, daně
ze živností bostinských, kdyby nebylo dosti ho
stinských koncesí? Co8e stará moderní státo mrav
nost a zacbovalost lidu, která životem bospodským
jest otravorána?

V neděli 19. t. m. zahájil první svou schůzi
katolický lidový spolek,o jehož účelu minulejsme
se zmíuili. Doufáme, že tento spolek, v němž vi
díme mladé a snaživé níly, jako dp. Šimona a
pana Kotrbu, spiávce cyrillo-meth. knibtiskárny,
se osvědčí a nám pole upraví k volbě poslazců
katolických.

Co týden dal.
Volební oprava. Poslanecká sněmovna jednala

v posledních schůzích o předloze volební opravy
ve druhém čtení. Ze všech řečí bylo nejdůleáitěj
ším prohlášení, jež podal jméaem celého českého
konservativníhovelkostatkářstvahr. Pálí fy. Strana
tato považuje obesílání říšské rady za právo sněmů
jednotlivých království a zemí a spatřuje v obno
vení tohoto práva nápravu dlouboleté křivdy. Pro
hlakuje proto jmenem jejím slavnostně arozhodně,
že hluboce lituje, že v tomto návrhu volební opravy
nedošla výrazu spravedlivá zásada obesílání říšské
rady zemskými anémy a že pouze a jedině v uznání,
přijetí a provedení jejím vidí trvalé a správné
zlepšení našeho říšekého zastupitelstva. Lze tobo
docíliti toliko sesílením zemské samosprávy a

tralisticky sestaveném řišském zastupitelstvu. Na
přesvědčení tom trvajíce — praví řečník — ba
dome i v budonemosti chrániti práva a oprávnění
jednotlivých královotví a zemí před každým dalším
zkracováním, pracovati v jich rozšíření a tak po
vlovné zjednácati platnosti svému stanovisku sté
toprávnímu. Po té činil řečník závažné námi.ky
se stanoviska konservativoího, an má za to, že

vyhověši za stávajících poměrůspravedlivým po
žedavkůmstranvolebníhopráva. Neblasuje-l jeho
strana přece pro zmaření volební předloby, děje
se tak jen proto, že předloha saměřejek rozšíření
volebuího práva a ka splnění přání do jisté miry
cprávnéných, jakož i ku poskytnutí příložitusti
ondm, kdož chtájí na společné půděpracovati ku
všeobecnému blahu. Prohlašajeme však při tom,
že sotrváme po všecky budomncíčasy
věrné a neslomně přisvém státoprávním
programu v českém královatví a še
celou silou vroucího přesvědčení bu
deme se povědy zasazovati sa jeho opl
nění, zaj rozšířením autonomie zemských
sněmů. Chceme své náhledy, jak dalece to možno,

spojit s i a požadavky doby nynější. Každéslovo pak jest společným majet
kem nás všech, naším společným přesvědčením.
Naši zástupci ve výboru pro volební opravu dali
také nepokrytě výras svým státoprávním požadav
kům i naléhalinajich uskutečnění.Bohuželpokus
tom byl marným a nedošel podpory. Rozhodli jeme

te pro stanovisko poslednější. Nechceme, aby na
české velkostatkářstvo padl třeba jediný jen stín
podezření, še jsme zmařili zákon, který po náhledu
vlády, většiny této snémovny a veřejného mínění
přispě*timá k odstranění mmobých uepřístojností,
k upokojení pobouřených vrstev lidu a konečně
ku zdárné činoosti parlameotu. Zda li bede míti
předloba skutečně takový účinek, spočívá v rukou
Božícb. My přineseme ochotné a s úplsým uspo
kojením velkuu oběť na svém státoprávním, kon
servativním a autonomickém přesvědčení, jen když
se cíle toho dosáhne“ Na konec odmíti br. Pálífy
ostře a důrazně Pernerstorferův útok na šlechtu
a prohlásil trefhě, že kdyby velkostatkáři měli
takový vliv, o jském Pernerstorfer blouznil, dopadla
by volební předloha docela jinak.

Dr. Lueger zvolen byl minalou sobota po čtvrté

z Vídně nebude ani nyní potvrzen.
V Uhrách, správně řečenove vládaích krazích

uherských panuje již dnes slavnostní nálada jubi
lejaí. Dobistorického oddělení milleniové výstavy,
kteráž zahájena bude dne 2. května, dovážejí se
skvostné památky z císařských sbírek jit nyní.
Sněmovna přijala také t zv. „zákon jubilejní“,
kterýž vyblášen bude při zahájení novéno parla
mentu 8. června u přítomnosti panovníka a členů
císařské rodiny. Radostnou mysi kabinetu p. Banffyho
roší jen strana Košntova, neboť podá prý ještě
tento týden návrh, aby pro mrbání národaím jměním
byl dán v obžalobu. Nedojde sice na to, ale na
krach milleniový dojde dojista. Odmítáť návštěva
výstavy nejen veliká čásť obyvatejstva, nýbrž i
většina časopisectra v sousedním Srbsku. Že my

hové pro ni se nerozebřejeme, leží na bíledni.
Za to jest prapodivná zpráva, jež došla z Vídně.
Vydán totiž v těchto doech k důstojnictvu rozkaz,
v němž sedí, že dostanou všickoi důstojníci, kteří
navštíví výstavu v Pešti, ládenní dovolenou a
zároveň jim slíbeno, že za srého pobytu v Pešt:
budou míti besplatné zaopatření, Od koho? Od
Maďarů? Kde by na to vzali, kdyby těch pověst
ných našich 70 procent nebylo?

Kaiže Ferdinand bulharský, který přijel do
Petrohradu v sobotu v poledne, přijat byl i tam
s mi panovníku se svrchovanou řísluš
nými. Čestná setnina a budbou, jež hrála bulhar
skou bymnu „Šumi Marica“, stála v nádraží. Slo

Rusi, podal mu ohléb a sůl a pro prince Borisa
svatý obraz | Ve spolku tom vedlo věuk uvítání
to k malé krisi. Předseda jenerál Igoatěv byl proti
přílíšokázalému uvítání a kdyš proti němu rozbodla
většina, vzdal se předsednictví. Za předsedu zvolen
pak známý jenerál Čerňajev, jenž sám j
epolku vital knížete chlebero a solí. Knižeti podáby
tóž z tří stran svaté obrazy. Kníže jest hostem
carovým a aldlí v uádherném zimním paláci pe
trohradkém.Přijetíjeho od caraacarevnyv Car
ském Selu bylo srdečné. Největší význam přikládá
se však jeho setkání s kalžetem Lobanovem Ro
stovským. Dvě hodiny trvala porada bulharského
knížete a ruského ministra sahraničoých věcí. Další
porada bude ještě následovati. Pobyt knížete v Pe
trohradé považuje se za stejně důležitý jako v Ca
Fibradě. Platí utvrzení poměrů na balkánském
poloostrově ve smyslu rusko francouzské shody.
Dne 19. t. m. pořádána byla v zimním paláci
na knížete slavmostaí hostina. U
tabule zasedlcar s carevnoakníže Ferdinand seděl
po levici carevnině. Po hostině súčastnili se carňtí

majeke a kníže Ferdinands družinoupředstavenív ,

Všelicos.
Když to nechá se to uležet do

zimu. Až prý budou mít sedláci více peněz!
ak totiž dopadá to s novým pokrokářsk?ým li

stem, který má zničit »Obnovu«. My bychom se
těšili, kdyby nový list vycházel třeba hned; nu
do podzimu ještě trochu povyrosteme a pek při
válce s pokrokářským: listem bude nám sspoň

dubicích, ale tam pochodili stejně špatně jako na
Hradecku. Pardubické »Neodvislé listy= pláčou
nad tímto divnýmvýdělkemtakto: «Z tábora
pokrokových. Našimnovýmproudůmse u nás
nerozumí. A jest to tím trapnější, čím více vší
má si nových těchto směrů cizina a čím více
mladá generace, jíž bez odporu náleží budoucoost,
blásí se pod prapor pokrokové strany. Bezevšeho
házet kamením na ty, kteří nekoří se starým mo
dlám — je více, než neupřímnost. Tyto dny mů
žeme zaznamenati nový případ nejhorší apathie,
jaká jeví se u vládnoucích kruhů v naší národní

naší mládeže. Pokroková strana hodlá v Hradci
Král. založiti lidový týdenník, jehož ostří by bylo
proti klerikálnímu tisku. Má ti "vliv
+Obnovy«.
snaha tato? U nás potkala se s naprostou ne
přísní. Strana ryze programová, hájící jen věc a
nikdy osoby, strená, která otvírá našemu lido
oči — ta úení u nás vítanou. Zdejší někteří po
litičtí výtečníci odepřeli morální a finaoční svou
podporu tomuto podniku. Myslí snad ti pánové,
že tento proud zarazí ?«

Ber,00ti dávají!“-Tojepodl„Ber, je podle výkladů
posl. Eima na schůzích v Chotěboři, Hližsku a
ve Skutči mínéním mladočeské strany v Štázce *
volební. To je táž strana mladočeská, která si ke
své slávě poarohla - pověstným:tešením preti —

drobečkům ! pověstným pool
Všech ohrámů a v zemích ko
české jest 6674. V ercidiecési pražské 1213,

v diecési královéhradecké 1104, budějovické 1149,
litoměřické g42; v urcidiecési olomoucké 1127,
v diečésích brněnské gr4 a na Těšínsku 225,
Pokud se týče kostelů a. kaplí keždému ze av.
patronů v našich zemích koruny české, jest jich
zasvěceno sv. Václavu 323 (Praba 70, Král. Hradec

1, Budějovice 55, Litoměřice 60, Olomouc 26,
rno 39, Těšín 2), sv. Janu Nep. 393 (Praha 42,

Králové Hradec 53, Budějovice 83, Litoměřice
38, Olomouc 40, Brno 22, Těsín 4), sv. Prokopu
92 (Praha zy, Králové Hradec 17, Budějovice 13,
Litoměřice 19, Olomouc 7, Brno 7), sv. Cvrillu
a Methodu 61 (Praba 3, Králové Hradec 4, Bu
dějovice 5, Litoměřice 2, Olomouc 26, Brno 26),
sv. Vojtěchu 58 (Praha 20, Králové Hradec 8,
Budějovice 22, Litoměřice 6, Olomouc r, Brno
1). sv. Vítu 48 (Praha 13, Králové Hradec 11,
Litoměřice 5, Olomouc 2, Brno 6), sv. Klimentu
15 (Praha 6, Králové Hradec 2, Budějovice 2,
Olomouc 1, Brno 3, Těšín 1), sv. Ludmile 8,
(Praha 5, Králové Hradec 1, Budějovice 1, Lito
měřice 1), sv. Zikmundu 5 (Praha 1, Králové
Hradec 3, Litoměřice 1. Brno 1) sv. Hedvice 3
(Těšín), sv. Norbertu a (Praha), bl. Jeanu Sar
kandru 1 (Těšín), sv. patronům českým + (Král.
Hradec), sv. Vintíři 1 (Budějovice) a sv. Zdislavé
1 (Litomiřice).

Na zachování historických památek
kunětiockých ráčili dále věnovati:Jého Emi
nence nejd. pan «rcibiskup olomoucký 20 zl., nejd.
pan biskup brněnský 3 al., vys. dp. kons, rada
dr. Soukup v Král. Hradci 1 zl.. kollegové ku
nětického faráře s ním r. 1870. ordinovaní 25 zl.
25 kr. Jeho Em. pao kardinál Schónborn 20 zl.,
pan Lad. Sekera, katecheta v Rudolfinum králové
hradeckém 2zl. ,ečtyři nejmenovaní dobrodinci
9 zl. 50 kr. a jeden los jub. loterie v Kroměříži.
Zaplat Pán Bůh! Za další hojné příspěvky uctivě
a snažně se prosí.

Národní ostuda. Před porotou pražskou
konáno bylo v sobotu a v neděli až do 1 hod.
s půlnoci přelíčení, jež zármatkem musí naplniti
každého upřímného a. Spor točil se kolem
známého miliionového pavilonu na výstevé če
skoslovanské. Obninil totiž v »České Stráži= jeho
majitelku pí. Geitlerovou spisovatel p. G. Jaroš,
že používala firmy „Ústřední Matice školské« ve
svůj vlastní prospěch s že její pokladnu při tom
poškozovala. V průvodním líčení vyšla na jevo
také véc zajímavá, že pí. Geitlerová přinesla týž
pavillon letos ne pešťskou výstavu. jíž platiti bude
25 procent hrubého výtěžku a že přihlásila se při
tom za příslušníci maďarské (f) národnosti. Na
svědčovalo také veleni mnoho podrobností, že člé
nek p. Jarošův byl napeša pe důkladných a věc.
ných ioformacích a še bude obželoby sproštěn.
Stalo se také a paní Geitlerová odsouzena k za
placení všech soudních útrat. Ovšem velmi ne
milou skutečností jest, še do tohoto sporu zato
žena hyla také +Ustřední Matice školská«. Průběh
sporu ukázal, še správa spolku musí si v podob
ných záležitostech počínati měrou opatiodjší, nežli
se v tomto případé sfblo, nebo jsk se to dříve
přihodilo s »národními« zápalkemi atd.

„Našinoi“ v Čechách. Podle udajů dra.
Adolfa Pososůského, rabína v Plzni, jesi v če
ském království 197 náboženských židovských
obcí, které mají 18.804 rodio; 5: obcí má přes
100, tolikéž obcí přes 50 rodin, ostatní obce jsou
menší. Nejstarší jest obec pražská a tachovská,
která vznikla ve 12. stoleti.

péní — manželka. V zanecha
Davida Strausse nalézá se o vý

znamu slovžena — paní — maaželka následující
trefaá poznámka: Dávají-li se oddati dva lidé
z lásky, stává se z nich muž a žena, uzavrou-li
sňatek z Jnosti, je z nich pán a paní s kdo
přiklékají k oltáři jen s poměrů, stávají se man
želem a maašelkou. Žena svého muže miluje,
pení ho šetří, menželka jej trpí. obstarává
hospodářství, paní dům a manželka dobrý tón.
Nemocného muže ošetřuje žena, paní jej navšté
vuje, manželka táže se po jeho stavu. sdílí
s námi starost, paní naše peníze a manželka naše
dluby. Zemřeme-li, naše žena něs oplekává, naše
paní nás želí a naše manželka chódí vě smutku.

Zvěsti s východních Čech.
Svěcení základního kamene -Adalber

tina-. Jak jsme předešle ohlásili, konalo se na
den sv. Vojtěche, 23. t. m. dop. svěcení základ
nfbokamene »Adalbertinae. Přes nepříznivé
vydařila se olevnost skvěle a těšila se hojnéma
účastenství. Po slavnosti konala se výborová schůze
polit družstva tiskového. Pro krátkost česu od
kládáme podrobnější aprévu na příště. Na tele



| gramm nejdůstojnějšímu panu protektorovi do
rodišté svatého Vojtěcha ze staveniště Adalbertina
poslaný došla od Jeho Biskupské Milocti telegra
fická odpověd: »Operi, cujus hodie fundamentum

itum, libentissime benedicit Episcopus« (Díla,
jehož zákled dne položen, co nejocbotněji žehná
Biskup.) — Ku dnešnímu slibnému sabájení
krásného díla dovoluje si s plna srdce přáti s Boží
požehnání. Hrabé Vojtěch Schěnbora..

o

- — Řádná sohůze městakého zastupitel
stva královéhradeckého odbývalase, jak jeme
již v předešlém čísle předběžně oznámili, dne 18. t
m. 0 3. bod. odpolední. Členové zastapitelstva sešli
te v úpluém počtu a mimo těch dostavila se do za
sedací síně také značná část poslachačstva, jež bylo
svědavo patrné na správu lesního odbora, kterýžto
bod zdál se býti jié předem nejzajímavějším z celého
programu. Po zahájení schůze připomíná parkmistr
dr. Ulrich významný akt, že člen zastupitelstva p.
Waldek vyznamenán byl řádem, čož datoje se
s jeho pevnostní akce, načež se vyzpamenanému bla
hopřeje. Náměstek parkmistra p. Waldek děkuje s
slibaje, že dokud bade poctés důvěrom voličetva,
stále bade pracovati pro blaho obce, seč mu síly
stačí. Městský rada p. Al. Dvořáček tlumočí dík
sa nadělenípozemka pro stavbu obchodní školy, načež
přikrošeno k prrému bodu programu. Referent p.
Pilnéček předčítá žádost pí. J. Polákové, nájem
kyně dobytčích trbů za slevemí pachtovného. Žádost
odůvodněna jest tim, že nájemaé letošního roku značně
stouplo a mimo to ještě byly trby ulabé obeslány, amo
vepřový dobytek se po několik měsíců následkem
kontamace do trhu vůbec mepřivážel, čímž trpí ná
Jemkyné značnéškody. Městská rada věsk po porov
nání policejního výžasu o dovozu dobytka na trh
Beodporučoje, aby žádosti této ce vyhovělo. Potří
ček navrhuje, by se vyhovělo žádosti pouzeza čas,
kdy byla kontemace. Řiditel Vávra činí návrá, aby
slevilo se žadatelce 30 zl, což bylo 16 blasy při

„jato. p. J. Prochásky za udělení systemisova

ného místa městského aseistenta předneslparkmietrí)adoporučilji kuschválení.Žádostpodporuje1ře-|
ditel odborné školy zámočeické p. Haněl Dr.
Heller táže be, proč má se toto místo obsadití
beze všeho vypsání konharsu, jak bývá to zvykem.
Správce pcáty p. Ryšánek odpovídá, že byse zby
tečcě vyvoláraly naděje celé řady žadatelů a ku konci

-že by se přece místo udělilo p. Procháskovi, poně
vadž by se lepší žadatel nenašel. Dr. Heller praví,
že žadatel musí zde býti zajisté nedávno, poměvadí
jej většisa zastupitelstva ani nesná. Purkmistr sdé
laje, še p. Procháska zastává dosavadní místo zde
jě dva roky vzorně a k úplné spokojenosti. Dr. Hel
ler: Jiní čekali na podobná místa mnobemdéle. Za

«přijetí žádosti přímlonvá se dále též řed. Vávra,
který myslí, že jest dobře poskyfhouti mladému, sna
živému muži cesty k postupu. Dr. Heller: I je to
beztobo Již napřed urařenoa tedy odbyto. Výtku
tato parkmistr rozhodně odmítá. Městeká rada
na žadatele jako ma dobrou sílu pouze upozorait,
je-li ale přáním zastapitelstva, aby vypasl se konkure,

šádost p. Procházky byla jedaoblasně přijata. Žádost
maaželů Stěpánských za udělení práva domovského

přijata na přímlava p. Petříčka jednohlasně.
právu odboralesního přednášíprofesorSvo

boda. Hlavním jměním našeho měste, praví řečník,jsourozsáhlélesyrepresantajícícenupřes1milicu
; kašdy občanmasí si tedypřáti, aby lesy

co možno řádně spravovány. Veřejnost přiHašš ::
ni šĚjn velká zásoba paliva jako Je

káosti dříví slabší a také na
dříve dělaly se paseky příliš

D083e o palivo, usnesl se lesní
přísná evidence a dříví aby

poukázky tak, aby se vědělo,
jest. Posledním časem roznesly

které je potřeba objazniti,
se dřívím stavebním a tu prarim
se mic zvláštního. Bylo totiž vždy

-li se prodati větší čásť dříví, usnesl
odbor, načež důchod vydal poukázky,
pak oprávněn dříví si vyzvednouti

a odvézu. Boku loňského byla ofertním řízením uza
vřena smlouva s obchodaíkem Sacbalem, který nabídlZastavebnídříví,pakvývratěasonše6al.36kr.
za l metr. Obec vyhradila si při tomčástí pouze
pro svoupotřeba,jako na starbu školystd. Refereut
Dvořáček dovolil si však s toboto dříví BSacbsloriza
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to dětka. Městekýrada p. AL Dvořáček bodotýká,|
še skutečné byl po celý měsíc coš může
příslušný lékař potvrditi a protože nebylo mu molnododotyčnéschůzesedostaviti.Mimotobyljižod
dlosbého časa rozrušen, poněvadž zápasil te vším,
Jenom s ničím dobrým. Sám žádal purkmistra, aby
mu vydána byla smlouva ohledně zaprodaného dříví
a praví, že i dřívo se prodávalodříví domácím, třeba
smlouva byla uzavřena. Sachsl k němu jednoho dne
přišel a stěžoval si, že nemá žádné dříví k vožení;
ponévadž sám byl právě nemocen, požádal p. Falta,
aby se šel do lesa podívat. Mímo to naznačil p.
Faltovi paseku, kde můje ci tento několik kmenů pro
sroe potřebu vybrati. V téch místech bylo dříví
úplně správně přijato a konsignováno, což přítomný
koatrolor p. Dvořák dotvrzuje. Může li se mi dávati
nějaká víma, praví p. Dvořáček, tedy by to mobla
býti jen ta, že staral jsem se poctivě, aby obec více
vytěžila, Dříví přenechané p. Faltovi mělo se účtovat
sa ceny detailní, tedy vyšší než obyčejné. Dále do
týká se řečník anonymních dopisů, jež ho dochásely
v t6 době a nazývá pisatele jich bídákem. Zavinili-li

nějakou nesprávnou -účedníh, sa to nemůže být on(sodpovědným. Před nem al prof. Svobode, aby
nechal svolat schůzi odboru, v níž by mohl vše vy
světlit, ale to se nestálo a tak soudilo se o něm bez
něho ve schůzi odbývané v čase, kdy on byl pří
poutén ne lážko; takové jednání může se jen lito
vatí. Neví, jaká toho byla příčina, snad že me odbor
nevěřil, še akutečně je n n. Na doklad, že měl
vědy v první řadě pros obce na zřeteli, uvádí
reforent případ s loňskéhoruku ; kdyš viděl, že na

stávánouzeo palivo,Z ví ohdšnk.o 2 kr., z čehož měla obeco . Ívýtěžek.
Necbej se dotýkati zde, praví, sekty židů, ale tolik
jest jisto, be byl jsem Sachelovi sám dobrým; často
račti jsem zaň vlastním jměním, kdyš tento přijel pro
dříví a neměl peněz Když nyní Sachsl přišel, nevěděl
Jsem, jskou vlastně má úmluvu a myslil jsem, še
mobu dříví odprodat p. Faltovri, jako dělo se to jiná
léta. V tomto případě jedná se pouze o 15 kmenů,
ješ si p. Falta odvezl. Sachsl sám při návětěvé umno

| sliboval mi, že všoho nechá, kdyšmuto příležitostně
Ovšem že v té náhradě jeem myslil

| opěť jen rečení zaň, beb upravení nějaké cesty, aby
mohl lépe vozit; podplácet ale nedal jsem se a také
nikdy nedám. Nevěděl jsem, že podal na mne Sachsl
stížnostměstskéraděa kdybymito bylpurkmistr
adělil, byl bych vše vysvětlil a nemuselo být ničeho;
do dnes jsem se však nedověděl, co ve stíšnosti jest
obsaženo. Že prodalo se dříví mlynáří do Bělče, jež
bylo dříve již prodáno Sacbslovi, jest lež. Sachsl
říká,žemátaké koupenéduby,ale pamatujize,že
se duby nabízel Sachal 8 sl, kdežto jiní byli ochotní
je koupit za 12. zl. Již v lodnu žádal jzem, aby mi
byla vydána bilance, dle bych sestavit správu,
ale dnes me . a já jsem bilanci dosud
nedostal. Dále dotýká se řečník jakési nem
afery, jež zdála 6e mesi Dětomnýfét -bouřit uloe
krev: Žežid Sachsl neni s Drořáčkem spokojen, to
muto jep může lichotiti; kdybych

o všakmneuvspokojaje,že Jsemse zevšech
sil, aby nebyl univorsálním kupcem bra
deckých losů žid podporovaljsem rolníky
aPřisniově-adrodY: Na to přihlásil se k alovu
správce pošty p. Ryšánek, jenž netvrdí,že dělace
zde nějakánepoctivosí; naopakmusídosnati,želesní

edDvořáček | všemožně výtěžek obcezvýlití. pustil se, jak sám přiznal, neko
rektnosti. Předně oznámil, že bade se přijímati dříví
v den,kdy prý věděl,šebadenemocen,mimoto
právě vomen denodejel pannadlesní do Chradimia
pan kontrolor šel s kuposm (Faltou) a kontroloval
dříví, která se prodávat nemělo; takový jest to kon
trolor, To jsoa všecko nekorektnosti neomluvitelné a
proto navrhuji v zájmuobsa pánů jak kontrolora,
tak referenta, aby vyhouli se býti podezřívánu z ne
poctivosti, aby byli svých fankcí zbaveni a místa tato
aby obsadila se znovu a zejmens kontrolor aby ještě
dnes faukce avé byl sbavan. Kontrolor Dvořákpraví,šeneví,kdodřívíodvesl,alevíjen,žedříví
bylo řádně přijeto a konsignováno. Prof. Svoboda
sděluje, že nadlesní podal písemní zpráva, z níž jest
patrno,še p. Dvořáčekjej jiš před delšímčasem
upozorníl, že Falta příjde dříví kupovat a později
opětně příchod jeho na dra dnypředem oblásil, ač
dříví bylo Sacbaloví jiš zaprodáno. Dřívípřijal. kon
trolor Drořák a opatřil je signatarou. Dále ohratuje
se, že by jej referent byl žádal za svolání schůze
adboru; vyzvání toto týkalo se prý schůze jiné. Bý
valo vždy svykem, že každý, kdo chtél nějaké dříví
koupit, podal sl šádosí písemní, sčil .
dává, že uvalování viny na někoho jiného jest ne
důstojné. AL Dvořáček odpovídáRyšánkovina

se takto jednat s kupci, še pak bade
nouze.Dr. Heller poukazujek te

ma, žestižnošťpodánabyla dne 23.březnaa při
teprve 18. dubna na přetřes, což vypadá, jako

yse bylachtělacelá E 14 dníse tovletech přetřásá'a vra mna střešeštěbe
tají; něco takového nám ke cti neslouží. Při těchto
slovech nastal nepokoj mezi členy a projevována
hlasité nevole. Ředitel Vávra praví, že nechtěl
nikdo nic tutlst, ale že bylo třeba předem celou
sáležitost vyšetřit. Tomu přisvědčeje purkmistr a p.
Waldek. Al. Dvořáček praví, že není to správné
hézeti klacky. Dr. Heller odpovídá, še-nepovažoval
nikoho za nepoctivého, ale považoval to za velikon
nesprávnosť. Prof. Svaboda omlouvá to, že stížnost
nebyla podána dříve tím, že sdělil v odboru jádro
žádosti a myulil,že to dostačí. P. Ryšánek dodává,
že referent Dvořáček, hlavní to osoba, která měla
býti slyšena, byl nemocen. (Drořáček: Už dne II.
t. m. jsem byl sdráv!; Jeden nemoh' a druhý (Dvo
řák) nechtěl jít do schůze a přemlouvalještě třetího,
aby také nechodil. P. Dvořák, jemuž výtka platila,
přiznává, že nechtět jít do schůze, však jen proto,
že by tam nebyl nic platen, poněvadž p. Dvořáček ne
mobl se dostavit. Návrh odboru, aby dřívínadále prodá
valo se pouze oa poukázky vydanédůchodem, jakoži
na vyslovení nelibosti, byl pak většinou přijat. Návrh
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přijat taktéž. Tím ukončena byla hlavní část pro
gramu a přikročeno k dalším bodům. Mezí tím obe
censtvo, jež průběh debaty s napětím sledovalo, ze
zasedací síně se vytratilo. Při podání zprávy odboru
zastavárenského usneseno následující: Účetnímu po
voleno absolutorfam, za revidenta Novotného bude
se platiti as 12 al. daně z příjmů, renemerace znalce
slatníka K. Šoloe svýšena byla od 1. ledna 18965
o 80 ul., žádost Jos. Herbricha, aby povolán byl za
soudního znalce, byla zamítnuta, poněvadž znalců
v tomto oboru zastarárna nemá zapotřebí a konečně
bylo usneseno, aby se koupením některé z budov
starší školy získaly pohodlnější místoosti pro zasta
várau. Dále byly schváleny rerersy o zřízení kanálo
a vedení železného potrubí vodního přes erární sil
mici před bloky A., B. a o dočasném použití erární
eilnice pod městským pivovarem a u pražského mostu
k rozšíření vodovodu. K tomu podotýká řed. Vávra,
že bylo by záhodco převzíti obstarávání silnic v okolí
města ve vlastní režii, jako jest tomu v Jaroměři,
kde dostávají za to náhradu. U nás necháváme sil
Dice městem Šistit na svůj náklad a nic za to nedo
staneme. Pan Waldek odpovídá, že se nato pomýšlí,
ale že bode lépe počkati až později, poněvadž po
čas staveb budou silnice mnoho zkoušet. Janu Alex.
Janečkovi uděleno bylo jednoblasně právo domovské.
Témuž pavoleno bylo, aby přenechala se mučást po
zemku as 15 čtvor. sábů v Tomkově ulici č. kat.
188, koat to proti obchodníka Pátkovi, Cena 1 čtver.
sábu stanovena byla na GO zl. Na návrh zem. rady
Fischera bude městská rada hleděti, aby celý kout,
jenž k okrase města neslouží, prodala. Žádosti býv.
pol. strážníka Jos. Alounka za slevení t. zv. malé
kategorie bylo vyhověno. O systemisování dvou no
vých míst policejní stráže referoval p. Pilnáček.
Městěká rada usnesla se totiž na tom, aby pomocní
byli zrušení a místo nich aby povoleno bylo 1000 zl.
na další 3 strážníky. Rospočet se nepřekročí, poně
vadž dotyčná částka ušetřila se tím, še vydržuje 60
o 1 párkoní méně na práce hradební. Policejní službu
jetřebarozšířiti zvláště pro obvodhradební,Dr. H eller
opírá se tomu, aby vydání na nové dva strážníky
připočteno bylo fondu hradebnímu, poněvadž prý na
druhé straně se 10 proc. přirážka jistě nepřipočte
k témat fondu. Na to usneseno bylo nésti náklad
dotyčný na útraty obecní. Na zadání vybírání dárek
z piva,vína a kořalkyvypsánbadekonkurs.Ku
konci pak byla ještě ochrálena konečná smlouva
s erárem ohledně badovy školní pro umělé zámeč
nictví a usneseno kolem přináležících k budově této
pozemků zříditi plot latový s podezdívkou. Potřebná
vrata k účeli tomu dodá škola sama. Před rozcho
dem rozloučil se ještě člen zastupitolstva, rada sem.
soudu p. PFiecher s přítomnými za příčinou svého
přesídlení do Chradimi.

Vyznamenání. V pondělí, dne 20. dubna
1896. sešli se k pozvání purkmistrovského úřadu
sástupcové všech úřadů ku odevzdání rytířského
řádu Františka Josefa sasloužilému náměstku purk
mistrovu p. Vil. Waldekoví, Ve velmi bohatě ero
tickými rostlinami ozdobené kanceláři p. parkmistra,
jakož i ve vkumé slovanskými barvami draperované
předsíni sešli se kol Ď hodiny zvaní hosté a přátelé
oslavence. Viděli jeme p. presid. c. k. soudu, jakož
i pana státního návladního Rindu, vrchního inspektora
p. Koutníka a hlavního berního p. Novotného. Pan
okresní starosta Střemcha,členové obec. zastupitelství,
pak maobo přátel a příbuzných oslavence dostavilo
se též k slavností. Přesně o DĎ.hodině dostavil se p.
e. k. okresní hejtman a místodržitelský rada p. Šolta,
který po delší řeči, v níž zmínil se o zásluhách p.
náměstka zvláště o skomoorání pevnostní smlouvr, na

níž s + Pospíšilem pracoval, odevzdal p.
a oslavenec

e ma konec žádal p. místod. radu, aby dík jeho ozná
mil za stupních nejvyššího trůnu, počemá vyzval pří
tomné, aby Jeho Veličenstvu provolali slávu. Upřímnými
slovy poděkoval pam parkmistr dr. Ulrich přítomným
hostůmzahojnouúčastpřislavnostnímaktea bla
bopřál oslavenci, ku kterémuž blahopřání vůlohní
ořítomní se připojili.



pomník o 9. hodiná rasní
Zábavní odbor těloovíčné

kol“ na Pražském Předměstí -v sobotu, dne
26. dabna 1896. v sále „na Střelnici“ zábavný ve
čírek ve prospěch tělocvičséhonářadí. Pořad: 1. Pra
slov. 2. „Vlastenci bobumilí,“ veselohra v | jednání
od E. Zdvgla. 3. Rdatgenovy papraky, časový kuplet
od J. Galáta © fotografickými enímky. 4. Voskový
kabinet. Osoby: Faust, Margerito, Mefisto, Bytif,
Voskové figury, Mancelue Cancalam, lapressario. 5.
Průvodce po Praze, solový výstup. Začátek přesně
v 8 hodin. Zařízení restaurační. Po vyčerpání pro
gramu volná zábava při budbě Sokola kralobradeckého.

Hudební kroužek v Novém Hradci Král.
pořádáv sobota,dne25. dubeavěnečekvsále
„8 labatě.“ Začátek o půl 8. bod. Vstepnué 1 kor.
Hadba místní.

Valná hromada diocesní jednoty oyriliské
odbýrala se dne 31. dubna 1896 o 6. hod. večerní
v místnostech spolku katol. tovaryšů. Po zahájení
schůze předsedou přednesl p. jednatel dp. Vl. Se
kera, katecheta Rudolfina jednatelskou zprávu, z níš
vyjímáme:Cosetknepůsobení jednotyna venek,

potkává se Činnost její s výsledkem vždy větším.starým devěti jednotám, cyrillským, jež o soběznámku
života předsednictvu podaly, přibylo třinácte nových
a dvě staré obnoveny. K starým jednotám náleší
farní jednoty v (solčově Jeníkově, Habrech, Hořicích,
Korouhvi, Lovčicích, Miletíně, Potštýně, Velíši a Vítě

jovai. Obnoren] jsou jednoty v Holohlavech a Velkéesenici. Přibyly nové jednoty v Častolovicích, Čibuzi,
Dobřenicích, Jičíně, Josefově, Humpolci, Kopidlně,

cch NěmeckémBrodě, NovéPace, a
Kpanicích a Žslivě. Celkem tedy s diecesní jednotouradci Králové jest cyrillských jednot v ecké

diecési 25. O jednotách nových, jichž zřízení se při
pravuje, zatím pomlčíme. Také i ve městě našem po
zorovati lze účinky působeníj zdejší. Tak na
gymnasiu a učitelském ústava je se reformní

zpěv církevní při zpívaných slušbách ch, na rece a ostatních školách hradeckých pěstuje se zdárně
obecný zpěv lidový. Zvláště však v kněžském semi
náři věnuje se zpěvu církevnímu péče veliká, neboť
8 hodin týdně vyměřeno jest církevnímu zpěvu a že
od bohoslovců vyžaduje se důkladná znolost chorálu,
o tom svědčí letos poprvé odbývaná skouška veřejná
ze zpěvuvšech 4ročníků, spojená s klasifikací. Pokud
se týčevnitřního působení jednoty, sbor ko
stelní zpíval oslavných službech božích v kathedrál.

šš

Marie pěstován pilně chorál. Sbor literátů scházel se

kašdý pátek večer, s cvičil se © písních obecných,které zpívány býti měly v neděli u sv. Ducha a u P.
Marie. Cyrillská škola konala pilně cvičení zpěvná
a vystoupila poprvé na veřejnost v koncertu s písní
„Zdrávas buď nebes královno“ s úspěchem takovým,
že skladba ta mosila býti opakována. Jednota naše
veřejně vystoupila v duchovním koncertu, odbývaném
20. března1896 v městském divadle. Koncert těšil se
přečetnému účastenství nejvybranějšího obecenst
ješ všecka čísla přijalo s pl uspokojením. Zvl
uvésti slouží, že duchovní koncert vznešenou svou
návštěvou poctil nejdůstojnější p.biskup.. Dále sú
častnili ee koncertu pokud postřehnouti jsme mohli:
vysdp. kapitolní děkan Megr. Dr. Frýdek, vysddpp.
kanovníci, a velmičetným veled. duchovenstrem, p. c.
k. místodržitelský rada, p. purkmistr, pp. ředitelé a
profeasoři zdejších stavů, Úřednictvo a důstojnictvo
zdejší posádky.Také pozorovati bylo četné účastníky
s okolí i dosti vzdáleného, ra př. z Dohaliček, Sadové,
Stěšer, Všestar, Nechanic, Hrádku, Hořic, Týniště,
„amberka. Počet členů platících velmi vzrostl. Čítá
nyní jednota 28 členů zakládajících s vkladem 10 al.
jednou pro všdy, 80 členů skutečných s ročním pří
spěvkem 1 zl a 35 členů přispívajících s příspěvkem
ročním 50 kr., úhrnem má tedyjednota koncem 3.
správníhoroku 108platící členy.Bolestnouztrátu
utrpěl spolek úmrtím dvou vzácných příznivců.ačlenů
a sice, byli to: vysdp. kapitolní děkan Magr. Ed.
Prašinger, zakládající člen jednoty a p. pokladník
spořitelny Jan Šantrůček, skutečný člen jednoty a
spolu revisor účtů. Proto povstánímvzdalo shromáš

ční čest památce zemřelých. Dílem konpí, dílem dary
dostalo se spolku množství cenných hudebnin. Ze
jména daroval spolkup. ředitel Wůnsch hymnu Píčo

(hlas varhan a 37 hlasů), píseň chorvatskoupartituraa 22 hlasů), dp. katecheta Sekera „Stabst Mater“od

Witta (partitura a 2 hlasy) a vys. důst. ředitelstvídědictví svatojanského přenechalo nám v značně sní
žené ceně průvod ke kancionalu svatojanskému i 8
příslašnými 2 díly kancionalu téhož. Ďárcům vyslo

veny vinné díky. Pokladní zpráva vykazuje pološkyující: Z r. 1894—5zbylo 167 a. 85 kr., v ro0s
1896—6 přibylo 176 zl., tak še celkový příjem ob
nášel 343zl. 86 kr. Odečte-lisevydání63 zl. 18kr.,
zbývá pro budoucí rok 1896—7 281 al. 67 kr. Po
zavření účtů přibylo ještě 16 zl., protož zbytek ko
nečný obnáší 297 zl. 67 kr. Po udělení absolutoria
správě pokladní vykonána volba dvou dle stanov vy

(sovaných odstouplých členů. Byli opětsvolení. Jaouto p. odb.učitel Boh.Ryba a p. jtel J. Wůnach.
N fkem místo p. prof Oswalda, jenš do Tábora
se odstěhoval, zvolen p. Ludvík Knepr, měštan a ma
jitel skladu nábytku zde. Místo p. pokladníka Šan

trůčka I>visorem účtů zvolen dp. Josef Klepl,

vikarista ke-hedr. kostela. Volnénávrhy podány nebyly. Pohovořeno pak bylo ještě o způsobu, kterak

by mezi členy „jměňován býti mohl spolkový časopis „Cyrill“,přihlášeníněkteřínovíčlenovéa schůze
ukončena předsedou,jenš uzavíraje valnou hromadu
vyslovil dikyvšem, kdož o spolek zasloužilými se uči

příto a Přnoň„6Polkadu jen dali a sa souhlasupřímného členstva zdárné činnosti
volal „Zdař Bůh!“ čanosti epolku pro“

Z kruhů sportovních. V červenci bude sekonati distanční j českých cyxlistů
Moravu. Účastníci jíedy, kteří dne 21. července z y

pou svou nastvapí, nebudou se ubírati, jak:ylo projoktováno, toliko jedním směrem, nýbrá rozdělí
ve dvě partie, x nichš pojede přes Kolín;
av, Chudim atd. — obvyklou cyklistickou

dráhou,druhépakubíratíse budepřeePoděbrady
na Hradec Kráélové a Holice.Oběpartiesetkají se
jiš druhého dne ve Vysokém Mýtě, odkudž nastou

bade další pouť společně. trat s Prahy do
rna ujete bude v obdobíčtyř dnů a jak se rosumí

samo sebou, obě e opustí Prahu u šiškovaké
Ohrady touže vteřínou a sice v úterý dne 21. Července

ráno. Noclehypřipadnou dle toho na Čáslav (1.porn)a Král. ec (2. partie) prvního dne, na Litomyšl
drahého a na Olomouce třetího dne. Opatření toto stalo
se z příčiny té, ježto výbor doufá projíšděním městy,
kde nejen četní jednotlivci sport cyklistický pěstují,
ale i samostatné kluby pílnou činnost vyvíjejí,
počet účastníků rozmnošiti. Konečněsmíniti se třeba
o publikaci, která se ku přílešítosti distanční jíady
moravské chystá. Bude totiž vydána svláštní výletní
knížka pro účastníky jízdy, obsahující jednak mapku
celé cest , jednak popis mést, kterými cesta povede.
Úprava knišky bade vkusná, tak še uchovají si
účastníci výletu na vědy přiměřenou s pěknouupo
mínku na podniknutou pouť do u sesterské
Moravy.

"Pocta památky V. F. Červeného, V obciDabči, rodišti zesnulého fke V. F. Červeného,

„Knihovna Vácslara Červeného“a na rodném domě

zasazena bude uměleckyprovedená čtní deskas reliefním poprsím zesnulého. Dosavadnívyjednávání
„Sokola“ s obcí dubečskou v této záležitosti mělo
příznivý průběh. Rodný dům našeho světoznámého
továrníka v oboru hudebním je nyní majetkem rol
níka V. Beka. O brské provedení chystaných podniků
zasazuje se českobrodský „Sokol“ co mejpečlivějí.
VHradci nestanese na trvalé uctěnípamé y VF
Červeného nic?

Gremium obchodníků v Hradci Král. mělo
fádnou valnou hromadu v dne 17. t. m. večer
v místnosti šivnostensko-čtenářské jednoty. Při schůzi
byly předneseny a schváleny příslušné zprávy,načeš

provedeny volby představenstva, del do pomoc
nické hromady, do nemocenské pokladny a výbora
rozhodčího. Pro nedostatek místa nemůžeme se dnes
rosepisovati o průběhu rokování a proto jen zazna
menáváme tento vzdor agitaci„našinců“ velmi pří
znivý výsledek volby představenstva: sa starostu
zvolen p.B. E. Tolman, za jeho náměstka Alois
Dvořáček, do výboru pp.: J. V. Dvořáček, Josef Pil
náček, K. Richter, Frant. Svoboda, J. Jeřábek, Alois

Šimek, ů Richter, V. Hoder.zní ho!* Odvolání vášného Syřiště proti
roseudku Královéhradecké poroty bude se dne 9. května
projednávati přednejv. kasačním soudem ve Vídni.
O výsledku přinesemepodrobnou správu od našeho

vídeňského á jsovatele. Kdoby ještě chtěl dostati
spisek „Řízni ho!“,nechť se přihlásí v naší redakci.

o o .
, mám komis!“Taksvěstovalvúterý

nastávající hotelier, hradecký „našinec“, řekněme

Ferdáček,každémuna potkání. A byloto také naněm vidět; čerstvě oholená tvář z černéhoobleku
jen se usmívala, ruce jeho věsely v nových žlutých
„glasírkách“, boty jako zrcadlo a co sv o —
v ústech vonný doutník, specialita. Však si také na
to přivstal — již o 6. hodině ranní bylo jej viděti
rocházeti se po náměstí a sastavovati kolemjdoncí,

edne půjde „velectěný urkmistr“ s ostatními
Jyjako komise namřato, kde má stát jeho nový

otel. Ve své slavnostní náladě nepamatoval ani,
komu již tuto důležitou novinu byl síělil a tak vy
právěl ji jistému ferinovi za dopoledne třikrát; ten
ovšem nevěděl nic moudřejšího, než dávat to ve spo

lečnosti k nemalé švandě k vepšíma. Něco ale přitom. přece jest dobrého; společnost vynalesla hned
nové jméno hotelu, který se prý bude jmenovat „Maa
Šeleum“. Zajímavo je také, že nastávající hotelier,
jenž dříve skromně vystupoval jsko pouhý majitel

prosté putyky, nyní rázem zjednal si přístup doprvníchruhů hradecké společnosti. Pojednou stal se s něbo
velký pán, denní host u zadaného stolu v jednom

eckém hotelu a proto koluje jiš po Hradci nový
vtip: dává se totiš hádat, jmenuje-li se dotyčný stůl
„zadaným“ proto, še si u nějzadávají ti, kteřísi ho
nezadali pro „našinca“,

, „P Věkošáci, černit Pouchováky.“ Pod
| tímto sáhlavím přinesli jeme časem legrační

historku o uoraném chodníku Pouchousko-Včkošském,
která končila raěním a tyto dny — soudem.
Chodník ten oď nepaměti více neš široký, kte
réhoš jmenovitě školní dítky a obecenstvo Věkošské

přichůsi do kostelaPouchovakény,M bylnapodzimm.r. majetníkemsousedícíhopozemku,pří
slušníkem Pouchovským J. Valcemzorán. tak, še ne
bylo možno Ani jednotlivci něm přejíti. Bylo

s Valcem vyjednáváno smírně, avšak boz výsledku,načež žalovalá obec Věkóšská pro porušení drábya
jelíkož pamětníci 60letí dokásali, že za jich paměti
vždycky po chodníku tom se chodilo a 00 majetek
veřejný ušíván byl, Valc ve sporu podlehl — zaplatil
něco přes 100 sl. útrat a zavázal se chodník uvést
do starého pořádku.— Drahá legrace: nejdřív chod.
ník zorat, pak rozbroj s obcí, počernění, oplétání se

soudy, stonka útrat a pak opět uvést chodník do stapořádku.
„Našínecká“ a. V pondělívelikonočníchodí,jakznámonejenpovenkově,aletakéi leckde

v městech celé zástupy mladýchu jnaké po koledě.Zvykemb že dostanetakový koledníkbnďkrejcar
nebokraslicí,u násvHradcivšakpokročilijsmetak
daleko, že dovedeme i v tomto případě koleda vy
užitkovat pro sebe. Tak dostalo se do ruky od

PHilepenústišek ohmtrné létky, vodič pak význačnýmpřilepen ústřiže útky, vedle
plamem napsán text: 20.000 metrů pracíchkušnsrů
1 metr 26 kr.A. Singer, velkosávod v Hradci Král.
Není to nápad v pravdě „našimecký?“ Proč dávat

kolodníkůza"po krojcarn,kyž tito vezmou8radostí

utrakutinou sáklamní letky a roumeseuO omad
necká“ pomláska|

Sebevražda TBletého muže. V téchto dnech
střelil se v hotelu Plakricově na Kuklenách 73 roků

Fr. Melen-s Kuklen. "vylesi prý na žebřík,

chtějesi tak pojistiti emrt pádemdolů v tom případě,
že a „"ána s bambitky nedostačíle. Zoufaléhoskutku dopastil prý sb s omraelosti tivota

Falešná před soudem. Jak jeme
v čísle 66. t. |. oznámili, zatčena byle sdejší poljetí
podomní obchodnice Marie Miková s Vamberka proto,
še vyměnila občanu J. Bártovi z Voznic falešnou pe
desátku. Celá historka sběhla se následovně: Dne 31.
března seděl rolník Jos. Bárta s Voznic auLibčan ve
sdejším hostinci u „zlaté podkovy“. Po chvíli za mím
přišla jeho manželka a vypočítala mu na stůl peníse

za právě dobytče. U vedlejšího atolu zvedle
se jmenovaná podomní obchodnice, ládajíc Bártu,
aby jí dal sa esátku drobné, coš tento udělal.
Padesátky si valnénepovšiml, ale po chvíli se ma to
v hlavě rozlešelo a proto pro větší jistotu poslal šenu
vyměněnou bankovku do protějšího obchodu p.Ha
nuše zaměnit sa drobné peníze. Zkušený obchodník
ovšem k nemalému uleknutí Rártové ihned poznal, še
bankovka je falešná. Po té nastal hon po domnělé
podvodnici a tato skutečně byla po chvíli dopadena,
zatčena, dodána do vazby vyšetřovací a. vznesena
na ni těžká obžaloba pro zločin podvodu, naznačený
v $. 197 a 300 tr. z. a dle $ 30% trestného, s něhož

měla se obviněná dne 20. t. m. zodpovídati předčtyřčlenným senátem zdejšího krajského soudu. Jako
svědci předvolání byli: Josef Bárta z Vozmic, jeho
manželka M. Bárto dále Jan Hofman, hodinář, A.
Petříček, řezník, s Ant. Hanuš, odchodník zde; jako
corpus delicti předlošena soudu falešná padesátka.
Padělek proveden jest ve velikosti obyčejných ban
kovek v šedom barvě, na jedně straně však je
tmavší. Okraje papíru pomalovány jsou podobn

egurami a ornamenty; v rozích hořeních nalézají selice 60. V prázdném místě uprostřed papíru nalézá
se sedmiřádkový text pod nadpisem „Gesang oder

Schlagder Kecal znásorňující blas alavíka.Na hoře upros nalézají uo místo obvyklého mo

nograma plsmeny P.-M., dole v rosíchpak — Prof.Felix. (Koho by zajímalo, můše ai padělek la
skavé nám zsapůjčený prohlédnouti v naší i.)
Při poněkudbedlivějším prohlédnutí si tohoto
musil kašdý poznat, še to padesátka není; jinak

obviněné, která jak bylo z přelíčení patrno, dala se
sama napáliti j dejdířem. Nedlouho před osud
ným zatčením jela totiž obviněná vlakem | od Kolíse
k Hradci Kr. a ve vlaku vyměnila si od neznámého

pána k hodlnéslatníky, jež za zboží stržila, zaněj
padělek, který, mimoznačné nřikyč měl jipřipraviti ještě do . Z průběhupřelíčení b k

patrno, že obriněná ©neměla v | úmyslu :
pustiti se podvodu jí sa vinu kladeného, kteréhoš
řeavědčení nabyl také soud a po účinné obhajovací

i p. dra. Ba še obviněnou sprostil obžaloby. Ne
škodilo by vyrabitelepodobných „padesátak“ . i
conejpřísněji; příležitost dělá zloděje. Ob.dr. Baše ujal

seobžalované předsoudem nejen horlivě, ale také ne
nezištně; jako honorářP pouze falešnousátku a pak sám Mikovédaroval obnos, jejš
vala na cestu do Vamberka. —

Podivný pták. V pátek dne 18. dubna odpol.
vznesla se prudká vichřicenad Novým Hradcem Král.,

při niž bylo posorovati ve výši asi 100 metrů podivnýflý předmět, podobnýptáku velikánoviči. Podivný ten

pák vystupoval výša výše, aš byl jen tak veliký jskolub. Tu počal klesatia zanášen bylnad lesy kralo«
hradecké, až konečně klesl as hodinu od Nového Hradce
v lese u tak zvaných „dvou šraňků“ a ta
v domnělém ptáku— dětská košile, kterou zavěsila jisté
paní v Novém Hradci na plot.k naušení; sa prudké

hřice vznesla se košile do značné výše a ne
obyčejný ujev mezi posorujícími vyvolala..

Amnestie. Frant. Šimon,truhlář s Ohnišova,
kterého K. Žalud,řídící učitel tamtéž udal pro uráfku
Jeho Veličenstva, byl následkem loňské amnestie 3
měsíčního žaláře zbaven. V zamasání. obrasu sv. Pro
kopa v tamnějším kostele uznán za neviného a po
pachatelích se dále pátrá. (Cena poškození v částce
7 al. 2 kr. bylaod malířeMádra sPřepychpřebnaná,

jelikož byla jenom 3 slova naná pise zamazána, kterýšto celý za 6 sl. sám Mádr maloval.
Zabit trhání pařezů. DělníkHora z

činkui P čahiesesvýmsem a neděli19. dubna em pařesy. yš při jednompařesu

dontnákbyl zaroral syn aloe,aby20 vadáliltento alen
vyšla rána,

rudkostí udeřil Horu do hlavy, který zavrávoral a klesl
semi; polomrtvého otce dopravil syn s těží domů,

kdeš ubožák ráné podlehl a skonal. Konečněse osvalo
ve všech vědomí roskasu Božího: Pomni člověle,
abys den sváteční avětil.

Kam vede souduchtivest? Dříve
občan Frant. S—a v Srnojedech rád ve road Rd
s ním do styku přišel, mohl býti jist, še ho S—a bude
šalovat. Dokud měl čím platit, nalezl vědy svého
advokáta. Někdy vyhrál, někdy — a to častěji —

rohrál rozepři. kayš obe domky jiš prosoudil, počal
člat advokáta sám. Celé noci l a peal. Co

psal? Dopisynavšeckymožné y:denunciacejeho
sastihly mnoho lid(; s tobo opět žaloby, předvolé

vání svědků, nemilé jfetopy ano i výprask neschásel.Když u soudu v Pardubi těměř zahrnuti bývali
jeho šelobami, když žádný před jaho výhrůžnými ba

ku uveřejňování hany spolaobčanů, sakročeno
němu ed obce a dnes prohlášen jest tento za
tence a žaloby jeho jdou do koše. Také chtěl b
na poli nábošenském, ale jeho plány se mu nevedly,

bylo se o co obávati.Nyní Prví v Frase a neckpokoj, aleco si počnou jeho děti,jichá jest s
šena, když všechen majetek zb ým sondílkováním
jest utracen? Nemělo se proti jeho řádění zakročiti
snad dřive? Nymíjest straceno všecko.

proti



Výbuchpokrolejovéhosudu. Nastředu©noci©třetí bodiněranní bylo obyvatelstroPražskéhoPřed- |
měntí u vůkolních obcí nemadále vyburcováno se

Okna finčela, blíské domy te zachvěly.
kteří byli ve sledhé zároveň s machaklid:

nými c „ kteří vsbazení p dosud v medosta=obleku chvátali na traťblíže viaduktu, odkad
rána vyšla.Posunovač H. se šerta, či snad náhodou

přidrěsl hořící sirku ku dolnímu kohoutku prázdné

cisterny vosa, na měněpávynalézá ba ý železný sudpro dopravupetroleje; te zbytku petroleje rásem

chytly a hrosným výbuchemvyletělavrchnípřikrývkana mnoho set metrů do výše a spadla za viadu
as 500 metrů daleko. Ráns byla bna ráně zhra

bechovicích, Předdebního děla a'slyšena byla v

nál, kdyžpřijalto
měřicích, Opatovicích. Jízdní
v Boci do , ptal se, co 00 stalo. Myeleli,
snad prachárna vyletěla do povětří. Co by se mohlo
státi za neštěstí, kdybytak plná cisterna vyletěla? —
P vač a jeho druhové to odnesli pouhým leknutím.

ční vzteklého psa. Píše se nám s Holic:
Předešlý týden objevil se z nenadání v Poběšovicích,
obci to tří čtvrtě hodiny vzdálené od Holic, vsteklý
pes, jenž kromědrůbeže a peů téš pokousal osmiletého
žáka tamní školy Jos. Hlouška a to tak nebezpečně,
že chlapec tento musil býti hned odvezen na léčení

do Prahy: Vfšezmínáný vsteklý pes probíhalHolicemi,Bovní, Árovem,Řsdicemi, všade mnohopsů po
kousav, konečné byl zastřelen v Chotči u Šesentic,
kdež roztrhal množství drůbeže a jednoho vepře. Po
něvadž pak na onom psu komisiolně byla vzteklina
zjištěna, musela býti následkem toho vyhlášena kon
tůmace psů ve všech obcích, kterými probíhal.

Otroekyně „mašinců““. Píše se nám z Luže:
V okolí našem a na Skatečsku zabývá se mládeš
Ženská téměř výhradně vyšíváním tak zv. „štráfků“.
Jeou to vložky do cejch, prádla, prostěradel a p., pro
Vídeň a východ vůbec; práce to o sobě povrchní.
která první sotva přestojí. Zprostředkovatali

tohoto šití jsou až na malévýjimky našinci“ a ročnípříjem jejich z práce této jde doznačných tisíců při
jednom; kdeštoubohá děvčata při nejbedlivějším na
mahání od rána aš do noci vyšíjí sotva 40 neb 50
kr..a mnsí vzíti po idla místo peněs su vděkjen
rosličnými aleželými . Přece ale nepovášliví rodi
čové, místo aby dětí avých přidrželi k domácí a ho

ké prácivůbec a tak jich neodcizovali vlast
u povo jejich, vněmá pak — vdavšese —

naprosto nevyhovují, nechají jich takto od rána aš
do noci shrbených při rámci sedět,„našincům“ otročit,

mravně. protožePoEpoor oů a hýřivoati,atělesně hynoat,protože pozbývaj ví a upadají
předčasně smri v náruč, jako se stalo, že $1. t. m.
zároveň tři taková dě v obci Bělé svátostmi
umírajících zsopatřena byla Také kus sociání bídy

a hospodáři letí tom bez ženské čeledě.Zatčoný k t. Ve středu přineslobčan P.
-bytem za Moravskou branou na policejní strážnici
v pytli spoutaného pěkného kohouta a označil jej

o velikého nezbedu. Koheat, patřící souseduBedlá
. i nejen že sám chod. kde tento nasetou zeleninu a květiny, ale
ještě prývodí si tam celýsvůj opeřenýharema tam
pěkně upravené záhonky rozhrabuje k nepoznání. P.
nevěda si jiné rady, přinesl škůdce k potrestání na
strážnici, kde tentb spoután ležel v bedně uhlí
a čekal rozeudek. Doatal-li hotových 38, e.

Zabavené mase. Dne 16. £. m. došla řesníku
Fr. H. v Josefově zásylka volů drahou; mezi nimi

vd se u jednoho„odosřelé přízaaky, takže muselti ihned zabit. 80 ve váze 370 kg. dovezl do

Hin ce, de hodlal jej prodati:; sde však usnánoylo sa sobilé a prodej j 

kovi v ci mkknk jeho byl oznPozor na d Dne 21. £t m. vyšlo jednoleté
děvčátko Andrýse v:TYebechovicích na dvůr, kde

Y nestřešoném okamšíku spadlo do jámyna močůvkupilo se.
Okradl chuďasa. Dne 21. t. m. večer ukradl

neznámý zloděj čeledínu Fr. Hyšákovi ve zdejšímpi
vovaře s tozu dva zapomenuté tam kabáty v ceně
14sl. Jako podezřelý s krádeše zatčen l zdejší
příslušník Josef Kafka; věci však u něho nenaleseny.. ..

Z Olešnice. Spolek divad. ochotníků v Náchodě
na Plbově pořádá v místnostech divadelních ochotníků
v Olešnici v neděli, dne 26. dabna 1806. pohostinskoa

a: K oa A 4jedaáních.DleJ.J.osenthala il J. J. Kolár.Začátek o a.

večer. Po divadle taneční zábava. hod
Z Červených Peček. Křest-katolický vzd

vací rující spolek „Svornost“ se sídlem v
vemých ečkách konati bude v meděli, dne 26. dubna
% r. o 4, hod. odp. měsíční spolkovou schůzi v míst
nosti spolkové v zámeckémhostinci. Program: 1. Čkení
protokolu minulé schůze. 8. Přednáška p. ředitele ho
spodářského Jos. Dumka s Prahy o předmětech:
„Úprava daně katastrální a jak se k tomu má rol
mictvo připraviti.“ „Vyrovnání s Uhry jaký vliv má
na semědělství naše. 2. Sdělení apolkových správ. 4.

Placení měsíčních příspěvků a přihlašování se novýchčlenů. 5. Volné návrhy. Také hosté členy u í
mají do schůse přístup u budou rádi viděni.

Ze Bachovršíe. Zdejšíkatolickávzdělávacíbe

soda pořádá v poeeincíP. V. Vágnera v neděli, dne26- dubna t. r. o 4. hod.odp. svoji ustavující valnou
hromadu s tímto programem: 1.Žahájení schůze. 32.
Přednáška. 8. Přihlašování členův. 4. Volba před
sednictva a výboru. — Katolická jednota jinochů a
mufů v Úpici pořádá na odevu í nového bra-.
trakého apolkav hostinci p. J. Vágnera v Suchovr
šicích zábavný večírek. Program: 1. „Noční můra“

Smrtelné úakosti.“ Fraška ve $ jednáních od
olfa. 3. „Osudný deštník“ Fraška v 1 jednání
Wolh. opůl 8.hod. Podivadle ta
zábava.

Šestovie. Roku lonského utvořil se u násÚ. M. Š.,který dne 19. m. dubna konal svou
výroční valnou schůzi. Ač vesnice naše čítá
480obyvavatelů,tož musíme doznati, že místní
se znamenitě tušil, neboť odvedl během 10 m.

š Ú.M Š. Ve sahůsi podána správa83 ul.

jednatelaká,vnížhlavně vánobylonablabou
moc sv a vzá úcty a ocenéno prospěšné
působení U.M. Š. Nato přijata s pochvalou správa
pokladniční a provedenynové volby. Předsedou opět

len u věcech národních vědy snašivý pan. Jarosl.
paček, mlynář, pokladníkem p. Cejnar Jes., statkář,

jednatelem p. K. Skultéty, říd. učitel, do výboru pp.:
Václav Franc, Jan Franc, statkáři, Josef Rundštuk
ml., hostinský a p. Vojt. Kolář, učitel. Přejeme čin
nosti tohoto odboru mnoho zdaru i pro budoucnost!

Z Něm. Bredu. Rektifikujíce zprávu ureřej
něnou v 54. čísle „Obnovy“ o pohřbu vážené slečny
F. Haafové, podotýkáme,že sl. ředitelství c. k. vyš
šího gymnasia v Něm.Brodě nikým a nikterak nebylo
žádáno za svolení, aby stadající jakoukoli čestnou
služba zemřelé prokázali, ano še vůbec ani o nějakém
pohřbu toho drahu známosti nemělo.

Z Porteltie. Jak zřídka přichásejí o nás a okolí
našem zprávy do světa. A přece není dědinka naše
tak nepatrná a okolí tak bezvýznamné, aby ustavičně
mělo zůstati dalším neznámo. Kašdý, kdo procházel
ty krásné krajiny posázavské a odbočit od „horního“
městečka Vlastějovic („Hamrstadta“) na „Fiolník,“
dosvědčí, že malebné krajinky v poříčí Sázavy zaslu
hují větší posornosti, než jaké se jim dostává. —
Snad jiš v nejbližší budoucnosti přitáhne všeobecně
známý magnetovec fiolníkový železnou dráhu, ješ pak
okáže i cizincům, jak škoda, ba hříchem bylo; že jiš
dávno mesi ostatními nestávalo, „dráhy Posásavské“.
Dráhy totiž zde ještě nemáme, ba ani silnice se nás
na dádné straně nedotýká, ale přece staly se u nás
v poslední době změny dosti značné, ješ uveřejnění
zasluhují. Často sl e: „Táboráci,to jsou pašácil“,
dnes již věříme v pravdivosť rčení tohoto. I mesi
námi již přes dva roky dlí jeden Táboran: vdp. farář
Václav k, který za tu krátkou dobu srého po
bytu mesi námi osvědčil nejen lásku a horlivost
v povolání svém, ale i dokázal, že všude |ze praco

vati vo prospěch duševního i hmotného blaha osadníků. S horlivostísobě vrozenea, počal neunavný náš
vdp. farář ihned po příchodu svém pracovati, by pře
vzaté dědictvípo předchůdci svém, vdp. JanuPet
farovi, nyní i v Žamberku, jehož v milé paměti
chováme, šťastně ku konci přivedl. Snaha a práce
obou korunována byla šťastným výsledkem: O první
neděli postní vysv byla v chrámu P. zdejším
velmi pěknákřížovácesta, jež jest nyní nejen krásnou
osdobou chudého kostela našeho, ale i povzbuzením
k vroucnější pobožnosti, coši zjerným bylo při veliké

návštěvěvěřícíchpřioboch „křížovécesty“ vednech uplynulého postu. Zvláštní slavnosť a přimě
řené kásání faráře naseho při svěcení křížové ,
jíš súčastnilo se velké množství lidí z celého oko
dojalo kašdého účastníka a zajisté k větší náboženské
horlivosti povabudilo. A toť hlavní snahou našeho
milého duchovního pastýře. Aby nábošenská horlivosť

vána byla
v srdce dosad nezkažená, založil p. farář „Jednotu
k ustavičnému klaněníse Nejsvětější Sv. Oltářní“, ješ
velmi blahodárně působí, opatřil lidu příkladné čtení
v „Křiži a Marii“, jež velmi hojně rozšířeno je po
celém okolí, daroval značný počet knih mládeži a
celou svou velikou knihovnu učinil přístupnou všem.
Vedle toho kolují časopisy a díla odborná, zvlášť

hos Pk S jiná, jež sám předplácí. I osobnímvystupováním svým , všdy jen pros a
dobro svých osadníků dosáhl, což nejlépe Prevíté
s tobo, že bývalé nepřátelství, jež mezi zdejšími stra
nami jit po dlouhou dobu vedono bylo, usmířil, po
případě umírnil tak, že aspoň klid mesi jednotlivými
stranami nastal. A dá Bůh, že milý pan farář nejen
promění chudý náš kostelík ve velebnou avatyni, ale
1 úplný soulad uvede mezi osadníky. A že s ne
unarnou pílí a obětavostí bedlivě stará se po celý
čas svého
čaje mnohé, jež pro kostelík náš jiš získal. Vedle
četných a krásných rouch kostelních, jež sčástí sám,
o částí patr. úřad opatřil, zařídil dp. farář nové dva
krásné koberce, nebesa, antipendia, polštáře a růsné
jiné cenné ozdoby oltářní. í na řadě je o í
sošky P. Marie Lurdské a omalování chrámu P.Po
něvadž ale pro nerovnost stěn a starou plíseň jest
třeba dříve veškerou omýtka otlouci a teprve znova
mahoditi, bude tato snaha vyžadovati delší doby

i většího nákladu. Kéž našel by se nějaký šlechotnýdárce i mimokruh naší farnosti a pomohlnám, ne
možno, že příštím roce budememíti též vydání te
stavbou nové fary; nynější více jak třístaletá sta
řenka hodila by ge dobře ku kostelíku na „národo

isnou“, a my bychom přece neradi proto odložili
pravu našeho kostela. — Že i filial. kostel ve Sla

vošově přičiněním dp. faráře našeho bude náležitě
opraven nákladem as 5000 ul., jest rnámo. Kéž dojdou

hore byo tužby milého našeho otce duchovníhosplnění a kóžVšemoboucí Pán hojně odmění šlechetné
snahy jeho. — B.

Z Del. Králevie. Je-li odchod muže čelněj
šího společenského postavení | ve větším městě něčím,
o čam semluví, je něco podobného v malém městečku
pravou událostí. Hlasy v takém případu se rozchá

zejí; jední„dpví: „je ho škoda“, „ nechtějíce
házeti za odcházejícímkemenem, odbývají je „jakáškoda? za jednoho přijde jinýl“ Tklivému dojmu
neubrání se však nikdo, kdyš to dojde k loučení,
i kdyby společenské, politické a jakékoli jiné názory
se rozcházely, i kdyby sympatie se nikdy nesešly.
Ta řada let, již v dobách dobrýchi zlých rodiny ma
lého městečka pohromadě stráví, spojaje a vyrovnává

sama ty Jisté protivy. Avšak k čemu to píšu? V D.Královicích nebylo třeba teprv loučení, abychom ne
byli si toho všicci již dávno vědomi, še bývalý máš
sudía nyní zemskýrada v Hradci Král, p. Josef
Pospíšil má urdce naše celé a že se za svého devíti
letého zde působení nesmasatelným písmem zapsal
v naší paměti, Tak to ani jinak v společenském ši
votě nebývá, přelétl i přes naše městečko macb
mráček; potřeboval-li požehnání, pak byl to su

Bob jemní se to ilo a to pcí výtečnýchosobních vlastností. něm možno řici, že rozuměl

umění, nedělati si nepřátel a také jich sa celého mezinámi pobytu neměl. Jeho věčně usmívavá tvář, jiš

přá si s krahu své štastné a jemné rodinydořadu i do společnosti, činila jej spravedlivým a hu,

manním v úřadě, všude hledaným a vědy očekávaným
společníkem mimo úřad. Jeho akromnost ve v
vání, vlídnost ke kašdámu, smířlivost, povýšenost nad

přede udky a rozmary lidaké a ovšem iv spolenské postavení, ješ zde zaujímal, činily jej k tomu
schopným, aby protivy vyrovnával a společenský život

v t6 neskalené formě, v jaké se v D. Královicích poléta jiš jeví, udržoval. Starýjeho přítel nemohl
prostšjí a lépe charakterisovatí, než slovy: „on nikdy
nic za sebe nedělal, ale co řekl, platilo.“ Rovněž ani
v okresu nebylo slyšeti ani té nejmenší nespokoje

nosti; on uměl vynautiti roepet zákona spravedlivým,při tom však hamaaním j ním iu člověkanej
nepřístupnějšího. Což divu, že povašujeme odchod
jeho za strátu téměř nenahraditelnou. "Totopřesvěd

ní svedlo nás v neděli dne 11. t. m. v místnosti
besedy, kde jsme se měli s naším p. soudním roz
loučiti. Místnosti byly do edního místa naplněny
a záhy rozvinula se za zvaka místní hudby nenucená

sábava, kořeněné adařilými přípitky, ješ vedlerady pronesl p. lesmistrČerná , p. měštknostaČans,
c. k. notář Nevařil, dp. farář místní a p. farář s Ke
blova. Pan rada Pospíšil byl jmenován čestným mě
šťanem D. Královickým. Přejeme p. radovi, aby našel
ve věnném městě českých královen svůj příjemný nový
domov a spokojenost aj prosíme ho, aby si též
někdy vzpomněl, še v horním poříčí sázavy je ticbý
kout českého světa, v němž strávil jak doufáme,
devět šťastných let svého života a přijal ujištění, že
v tichém koutě tom bije pro něho mnoho srdcí od
daných.

> Letošní visítace ndp.biskupa
Z Chlumce nm.Cidl. Den 13. dabna byl pro

staroslavné mésto naše dnem slavným a významným.
Zavítalť toho dne odpoledne do středu našeho na své
visitační cestě z Vápna J. B. M. Edvard Jan Nep.,
provázen jsa vys. důs. p. kanovníkem A. Pogertem,
vldp. bisk. vik. sekretářem J. Srámkem a důst. p.
caremonářem, aby vykonal generální visitaci a udílel
ev. biřmování v obyoda děkanství zdejšího. Od rána
čilý ruch a sdobení domů prapory doavědčovaly, že
staroslavné město naše dokázati chee, že váží si nejd.
svého velepastýře, že všichni přičiňují se, aby pobyt
ve městě zůstal J. B. Milosti ve blahé paměti a apo
mínce.Ukázalo občanstvo naše, že dosud dobrý duch
křestanský, jak také J. B. M. ee vyslovil, v srdcích
všech sídlí, a že ei váší vrchního ýře svého, jenž
veškeré uvítání a pocty mu činéně připisuje úctě a
lásce ku Pána Ježíši a Jeho sv. víře, jejíž nejd. vrchní

pastýř náš jost hlasatelem a strážcem věrným. Nas Vápna přivítal v obci Novém Městě J. B. M.
tamní ct. sbor hasičský,který pak vyprovásel J. B.
M. až do Chlumce, 'kde u hrab. leto u Sapče

uvítala J. B. M. slavná městská rada sR: starostouKreuzmanem. Na to p. t. pan okresní hejtman J.
Krejčí srdečně nejd. velepastýře uvítal a představil
spolu zde přítomné slavné úřady: c. k. okresní soud
s p. R Skarnitzlem, okr. soudcem, c. k. berní úřad
s p. berním J. Polákem, sl. hraběcí patronátní úřad
s p. ředitem O. Rodlerem a pp. hraběcími úředníky,
sl. okresní zastupitelstvo s p. starostou Vackem. Sr
dečně pozdravily a přivítaly J. B. M. četné sbory a
jednoty: sbor dobr. hasičů,sbor ostrostřelecký s vlasní

udbou, ctěné jednoty živnostenské — všecky se svými
pp. předsedy a ozdobenými prapory, — četná sde
shromášděná intelligence, množství lidu městského
i sobcí venkovských; všem nejd. velepastýř z té duše
upřímné dáehnal. vod ubíral se dáleza hlaholu
zvonů a zvuků hudby c. sboru ostrostřeleckého mezi
zástupy ta stojícího Ťidn ku budově děkanské, k níž
od chrámu Páně utvořili žáci měšť. i chlapecké školy
zdejší s p. ředitelem J. Procházkou a pp. učiteli obou
škol, žákyně školy dívčí s drušičkami, — s p. řid.
O. Křepelou a sl. učitelkami, žáci a žákyně čtyř ven
kovských zdejších škol, s pp. řidícími a učiteli. Ve
jménu mládeže školní přivítalaJ. B. M. básní krásně

řednesenou žákyně M.Oppova, od níž nejd. pan
iskup přijalkrásnou kytici. — Veled. p. městský

dékanB. oráček upřímnými a ardečnými slovy při
vítal nejd. velepastýře do města a do obvodu svého

děkanství, i ve: jména shromážděného dachovenetra. lanů, p.katechety, důst.pp. vzácných hostí,
a ve"mém Pršech osadníků a Pitmoranců, kteří
všichni sjtouhou příchodu J. B. M.očekávali. Obléknav
se v příslušná roucha, v průvoda duchovenstva, jemuž

následovali i všichni P t. pp. úředníci, ubíral senejd. velepastýř do děk. chrámu Páně, kde mládež
školní a lid veškeré prostory chrámové naplnili, apo
modliv se vystoupil na kazatelnu; děkoval všem za
upřímné přivítání a slovy úchvatnými v řeči přesně
logicky promyšlené,od srdce k ardci — jako pravý
otec k Šítkám — ukázal velikou cenu a význam naší
sv. víry. Otevřel ovečkám svým dobré své srdce a u
kásal, jak mnoho ma záleží na blahu časném i věč
ném lidu svěřeného. „Nebo jaký bych to byl pastýř“,
tak dokládal, „kdybych se nestaral o blaho a spásu

věčnou ovoček svých Po překrásné této řeči pmodlil se nejd. velepastýř za všecky nepřátely své a
svého lidu. Po katechési pak s dítkami školními sa

se úkon sv. biřmování dítek všech škol zdej
šího děkanství počtem 6 0. — Druhého pak dne,
v úterý, o 7. hodině odebral se J. B. M. e místním
dachovenstvem opět do chrámu Páně, kamž dostavil
se vys. důst. p. bisk. vikář Fr. Malý s vůkolními
důst. pp. faráři, obětoval mši sv. a po evangeliu měl
překrásnou, hluboce procítěnou řeč, vzav si sa před
mět sv. evangelium denní o ev. Hermenegildu, mu
čeníku. Po skončených službách Božích a po modlit
bách za v Pánu zesnulé počal se obřad sv. biřmo
vání dospělých za posvátného ticha po všech pro
storách chrámových. Biřmovanců toho dne bylo přes
860. Celkem udělil J. B. M. sv. biřmování 153% biř
movancům, jež vždy slovy ardečnými, oteckými
a svým lským hnáním propouštěl.
Po ukončení av. obřadů přijal nejd. velepastýř slav.

městskou radu, velect. učitelstvo škol zdejších, p
hodnostáře a nábožný kůr literácký, jehošPp- představení Hynek Siegl, Leopold Celler a F. Chára J. B.
M. kniha zápisní předlošili s prosbou, aby čestné



členství nábož. kůru literáckého milostivě Biel a
nejd. jméno svoje Čo n ze nr čemu J. B.M.s potěšenímmi vyhověl. ž odpoledne
4 hodině J. B. M. děkanský dům aká srdečně
se rozloučil se všemi přítomnými hodnostáři i ducho
venstvem a mile jsa dojat, vyslechl báseň, kterou na
poděkování krásně přednesl žák Zdeněk Kučera, přeje
spolu J. B. M., aby nám zachoval a dále iloval
Otec nebeský nejd. velkopastýře našeho. S díkem nej
vroucnějším loučili se osadníci celého obvodu dě.
kanství chlumeckého s J. B. M. u přání jediné ve
všech těch duších se ozývalo, aby dobrotivý Bůh
sílil, chránil a na dlouho zachoval věrného velepa
stýře svého lidu.

-Z Poděbrad. „Nevítáme Brynycha“ — tak zní
nadpis sáhodlouhého článka 10. č. „Labských Progdů,“
v němž, jak pisatel praví, „chce v paměti obnoviti
některé myšlénky „nezapomenutelného“ Karla Havlíčka
Horovského o klerikalismu“. Myšlénkami těmi obírati
ke. nebudeme, zmámo dostatečně záští Havlíčkovo
proti církví katolické, známo též jeho „hluboké pře
usvědčení“ o všem, co proti církvi katolické napsal
z toho, že před smrtí svou volil jistotu u dal se za
opatřiti, což ovšem ze samé lásky kupravdě v „Ottově
slovn. nauč.“ jest zamlčeno: chceme však jen uká
zati, jak ono „nevítáme“ ve skutečnosti dopadlo. Kdo
pak nevítal ndp. biskupa? Těch několik pokrokářů—
radikálů, kteří nadarmo anažili atrhnouti za sebou
celé město a venkov. Viděli dobře ty nepřehledné zá
stupy lidu katolického z města i venkova, jež tísnily
se na prostranství před chrámem P., když J. M. v pá
tek kolem 4. hod. k nám zavítala v průvodu okres.
hejtmana Rebensteigra, řiditele velkostatku Salicha a
velké řady statečných banderistů, jež náš venkov k uví
tání svého vrchního pastýře vyslal na hranice kolá
tury. Ndp. biskup prošed špalírem hasičského spolku,
zedníků v slavnostním kroji a řadou drůžiček, uvítán byl
vdp. pro boštem jmenem duchovenstva, c. k. úřednictva,
knižecího úřednictva a vůbec jménem všeho věrného
katolického lidu, jenž svým hojným počtem tvořil
bránu daleko cennější a vzácnější, než sebe krásnější
brána umělá, jak vdp. probošt v přivítání svém po
znamenal. Dále uvítán byl ndp. biskup knížetem pá
nem Hohenlohe-Schillingsfůrstem, starostou města p.
Hell-chem, městským radoup.Kryšpínem, mnoha členy
obec. zastupitelstva, c. k. nictvem, knížecím úřed
nictvem, žákyní J. Černou jménem školní mládeže a
velikým zástupem věřícího lidu z města i venkova.
Všech biřmovanců bylo 1290, dle počtu pokrokářských
„L. P.“ „nepatrný hlouček“. Jaký byl tedy výsledek
onoho „nevítáme“ ? Zda podařilo se našim pokrokářům
odvrátiti dobré katolíky od uvítání svého biskupa? —
Nechť odpoví si sami. Nlávobrána, osvětlení města,
prapory, ač i ty ulici vedoucí ke chrámu zdobily,
není ještě, panovévšecko! A tím, že obecní zastupi
telstvo odhlasovalo 14 proti 8 hlasům „vítati nebu
deme“,ještě dokázáno není, že celé město s tím sou
hlasilo. Někteří pp. z obec. výboru „z opatrnosti“,
uby se udělali všude hezkými, zůstali doma, jeden
přišel do schůze po schůzi, jiný „těžce“ onemocněl,
opět jiný odjel za neodkladnými sáležitostmi atd.
Známe to. Neměli však pánové z obec. zastupitelstva
zapomenouti, že zastupují katolíky a že elušnosť již
káže katolického biskupa uvítati. — Kde pak sebral
p. zpravodaj „L. P.“ onu „věrohodnou“ zprávu: „Lidé
kteří nemají v kostele co dělat, mají býti strážníky
odháněni ?“ Pravda-li to, jak se tedy dostal známý
pokrokář-radikál p. T. do- chrámu, který opravdu tam
neměl co dělat? — Usmáti se musíme lživé zprávě
„L. P.“, že na Poděbradsku ndp. biskup špatné po
chodil, že nikde žádné vítání — nic — nic. Tak by

si to asi nepřátelé přáli a proto se zprávou onoutrochu předčasně vyrukovali. Dnesnapsati se to neod
váží, neboť věnde na Poděbradsku uvítání jest slav
né, nadšení veliké. Přesvědčiti se o tom mohou ka%
dého dne. Katolíci jeou pro svěho biskupa nadšeni.

Pokroutky a pilulky.
Tant de bruit pour un — Sachsl: tolik

omáčky neslané, kořeněné lesními žihavkami, tolik
nemastné houbové polívky ohřáté s»ukradeným=
dřívím snědli jsme nyní v Hradci, že Pardubice
se svým perníkem, Kocourkov s volem na věž
vytaženým musí se před námi schovat! Zňaveni,
ztrápení, uštvání, poštváni, rozeštvání stíráme si
kelný pot s uřícených, rozpálených čel, ssbámesi|
na hlevu, jeli ještě celá, díváme se do zrcedle,:
zdali jsme se nepošramotili, když jsme tu tak v té
kurážné ráži chodilivlastně— vzhůru nohama...
Však abv nepošlo nové pohoršení. stůj zde hoed
poznámka, že tohle píšeme sami o sobě, totiž
o těch hradeckých klepnách a klepařích, kteří
vzali noby nu ramena a bonem honili lesem i po
Hradci — zloděje! O brůzo hrůzoucí! Někteří
vzali si docela „příklad z potměšilého Diogena a
borujíce uad jiné vážněji pro dobro milované naší
vlasti bradecké, se svítilnou ve dne šli hledat
zloděje na náměstí, nedbejíce toho, že spíše by
byli viděli tmu — někde pod svícnem.

.. A tak se u nás rázem zvrátilu šmahem pře
vrátilu vše. Kdyby se byl Herkules tolik nenadřel
ve: starém Augiašově chlévě, mohl si tady při
vydělat hezkých pár haléřů, vždyť sni ty velké
naše kanály nestačily odvádětí z města veškeren
špinavý kal akalnou špínu, jíš se potřísniti mobli
Jidé hodní i nejhodnější...

A to všecko pro patnáct kmenů, jež si v hra
deckém lese zamluvil předměřický »našinece Sachsl.
Když jsme jej minulý pátek su koně« chvilku
pozorovali a slyšeli, jak ledabyle prohodil: »Morgen
jst Sitsungle, mysleli jsme, že pro tohoto skrov
ňoučkého pána přece snad žádný rámus nebude
— v sobotu již byla kanonáda jako v šestašede:
satém.

Odkasujíce k nestranné zprávě o schůzi
obecního zastupitelstva, nechceme ani zde koho
koli vyoášeti strannicky na jednom aneb obou ra
menech a jen otýkáme, že 7 pondělaí schůzi
městské rady již byly mysle mírnější, zítra pak
snad už docela uklidní se hladina obecofho zastu
pitelstvu, tak zle rozčeřená balvanem, jímž kdosi
trefiti chtěl placené i neplacené úředníky městské.
Rána jest odražena i je v zájmuspolečného klidu,
aby si podrubé každý vše dvakráte změřil dříve,
než se říznesám...

e opatrnosti nikdy nezbývá, to teď už as,
cítí známý skladník onešivecké« továrny na obuv
neopatrný Fr. Bauer. Stalo se mu totiž něco, co
by jej mohlo trocbu mrzeti. Dvě zpřízněnérodiny
učitelské z okolí našeho koupily si u Fr. Baura
boty, toť se ví, že nepapírové, ale přece se jim
jaksi nelíbily.Slovo dalo slovoa Fr. Bauerposlal

dopis:
Velectěná slečno!

Zasílám Vám boty zpět a dovolojí si upo
zorniti, že za zboží u mne ručím.

V pádu by se podrážka v krátkém čase roz
trhla, račte se v v Hradci na skladě, nikoliv

P ve škole přihlásiti.
Proti panu učiteli z Př. jsem soudně zakro

čil, an včera po celém Hradol roztrušoval věci
nepravdivé a tím na živnosti mé mne
škodil. Vám zaslané boty byly od znaleů soudně
problídnuté a tam ponechbanél —

S veškerou úctou
B. Bauer.

Na tom však nebylo dosti. V kuráži po
mohl »našincie Baurovi jeden křesťanskýadvokát,
jenž zase psal doslovně takto:

Velectěný pane řídící!
Does dostavil se do mé kanceláře pan Be

dřich Bauer, majitel obchodu zde, žádaje mne,
bech jménem jeho zakročil proti Vám pro výstup
způsobený Vámi včera v jeho obchodě i v jiných
veřejných místnostech po Hradci Králové.

Pan Bedřich Bauer cítí se býti jednáním
Voším ohroženým na své cti a živnosti tím více,
že brozilJstemu,žeobviněníprotiněmuvčerapro
nesenádátei vezdejší»Ob no vě«uveřejniti,ževše
nasadíte, byste jeho živnost zničil, a že následky
jednání Vašeho již dnespo trhu bradeckém se jevily.
Myslím,žeJste jenomz přenáhleníaz rozčilenídal
se strhnouti k obvinením,která nebyla ničím odů
vodněna a kdyby i byla, nikdy Vás neoprávňovala
k tumu, abyste se proti panu Bedřichu Bauerovi
byl směl chovati tekovým způsobem a užíti o
něm takových slov, jsko se skutečně stalo. Proto
pan Bedřich Bauer rozhodl se 'ponechati ještě,
nežli proti Vám další kroky zařídí, a dáti Vám
na uváženou, zdali bvste se raději smirným vy
řízením věci jednání úřednímu nevyhoul. Za pod
míoky smíru takového klade Vám pan B. Bauer,
abyste prohlásil, aby »Obnovs« z příčiny Vaší
aféry proti panu Bauerovi žádných inkriminací

aneb útoků, ani přímých, ani nepřmých neb ijen narážek, zejména ve příštím čísle nepřinesla,
podmínka, která zajisté pro Vás nic nečestného
neobsahuje. Pakli tato podmínka splněna nebude,
vybražuje si pan Bedřich Beuer proti Vám všecky
kroky. Očekávaje prohlašení Vaše v této věci
nejdéle do dne 15. t. m. jsem Vašemu Blahorodí
se vší úctou oddaný

, za Dra. X
o DLY

My nic, my muzikanti! Kdo nám tyto kré
sné dopisy dal, už ani nevíme a žeby v»našinece
Bauer s tím svým křesťanským obbajcem byl něco
podnikl, o tom nevíme teprve nic.. Bude-li však
libo, na shledanou!

Divadlo. Jednota katolických tovaryšů
v Hradci Králové sebraje v neděli dne 26. t. m.
romantické drama „Slepý mládenec“ od K. Tyla
ve 3 jednáních. Začátek o půl 8. hodině,

alá)
Katalicko-sciní síramíve YelkéJesenici

svolává

PB* veřejnousckůsí"P
. Josefa

schůze
na neděli, dne 26. dubna 1896. do hostince
Šolce číslo r80. ve Velké Jesenici. Začáte
o půl 4. hod. odpoledne. ram: 1. Formalie. 2. Náš
rolnický program. 3. Co soudí katolíci o liberalismu a
socialismu. 4. Proč třeba katolíkům spolčovatí ee.
5. Volné návrhy.

Rolníci! Maloživnostníci! v první řadě jednati
se bude ve schůzi táto o zájmech Vašich a proto
dostavte se v počtu hojném! Pořadatelé.

Domovuaicíví.
místo za spolkového sluhu, dohlížitele do
továrny nebo podobné místo přijal by řádný,
mladý řemeslník. Přihlášky přijímá admi

nistrace t. |.

© (Zasláno).

ESoklédám za povinnost P. T. obecenství«
k nastávající stavební sezoně bez velk
reklam vřele doporučití nejlacinější, při tom
velmi krásnou, trvanlivou a praktickou

krytinu na střechy,
eementové,dvoufalcové,nepromokavétašky,.
které se vyrábějíw kruhové olholně p..
Joa. Krále ve Svob. Dvorech uHradce
Králové. Pod střechou tou obilí ani seno přes
timu ani v dešti na jakosti se nezmění, neboť
tyto tašky vodu do sebe nepropustí.

rr Fridrich,
rolník v Probluzi, p. Všestary

u Hradce Král.

„OBROVA
vychází každýpátek dopol. ©11.hod.—

Vydavatelatvo:
Politické družstvo tiskové vHradel Xr..

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

„Obnova“ v Hradei Králové.

Předplatné:
Na celý rok 4 ul.
napůlroku 2,
BaČtvrt roka . 1,

Jednotkvé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosťredakoe:
V Hradei Králové. Velké náměstí č. 86

Brusinky
v nejjemnější rafnádě zavařené

Skilový soudeček(> frankozazl.275i
I. F'áborslcý

v Týništi m.Orl. =

Výprodej.
ME-báječně levne: Ji

koberce, pokrývky a záclony.

V. J. Špalek,
(dříve J. F. Krušvic) v Hradcf Králové

x

FRANTIŠEK KRETSGHMER,

v Hradci Ktidoá, Velké náměstí č 24
(vedle bostinne „U modré bvězdy“) <

odporačuje se otěnému P. T. obecenstvu
kaprováděníprací natěračských
ve stavbáct, natírání nábytku, lakování
podlah a vůbec veškerých prací v obor

ten spadajících. —*

Malířský umělecký atelief

Sudoiha Sfejedlého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Hiadci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským a farním úřadůmi veledůstojnému ducho
venstvu, jakoš i slavným patronátním úřadům ku.
provedení dokonalýchmaleb kostelních,

ravy freskových a olejových maleb taktéž i nových
obrazů vůbec a vypracuje č na ná
vrhy maleb a rozpočty za míraý honorář, kterýá však
při zadání práce se neúčtuje.



P. T. dmohovenstvu doporačajete
závod zlatnický a stěíbraloký

Václava Šolce ©
přisežného soudního znaloe a odhadoe

v Hradci Králové
ke shotovováníveškerých kostelních nádob svidětě (V

py vdej pedpád Ben sd hojnísobený sklad : a stří

drných, dále hodinek I. jakos Bnů 2a velení
Levné cený se zárukou se prodávají.
Vysocecténé duchovenstvo a pp. učitelé

a skvosty též na mězíčnísplátky za mírných
podmínek.(jj

Zručného dělníka
přijmedo stálé práce, koelému saopatření

Jos. Bíl, krejčí,
v Kostelci uad Orlicí, Rybéřská ul. 116.

JOSEFA KIESLICHÁ
v Hradci Králové

u „Černého koně“
odporučuje se ku solidnému provedení veškerých

Národohospodářská hlídka.
Úvaha © záležnách.

Napsal P. Tom.Střebský, děkan v Mikalovicích.
(Pokračevání.)

Neobmezené ručení zdá se sice poskytovati
-vkladatelům větší jistoty, avšak jen pokuď čle
nové záložny jsou lidé zámosní; ale právě ti zá
„možní lidé straní se státi se členy takových zá
vodů menších, kde je většina členů nesámožných,

„sadlužených, aby v případu úpadku nebo třeba
„nezaviněného neštěstí pemaseli všecko sami hra
„diti, a proto vybledávají raději ústavy s ručením
obmezeným neb spořitelny, oož přemnohé na vem

„kově případy dosvědčují. Obmezené ručení sice
ivě poskytuje memší jistoty pro vkladatele;

„avšak tato jistota může býti svýšena poměrně k
lům členským; o. p. členský podíl zní na 10—

26 sl. a stasorami se určí, že každýčlen ručí
nejen svým členským podílem, ale ještě 3—10

-násobným obnosem. Die toho ai každý člen dle
avé'vůle a zámožnosti vezme jeden nebo více pc
dílů a ví najisto, jakou částkou celku ručí, neb

„jebou částkou by v případu úpadku neb neštěstí
při Mkvidaci přispěti musel: a tu spíše přistoupí
sa člena v tomto vědomí, že račí jen jistou ur
-čitou částkou, než kdyby musel ručiti s veškerým
„někdy dost zeačným jméním svým. To budí větší
„důvěru obecenstva soudného, kterou získá ci zá
vlošna spíše šádným, poctivým vedením, přísnou
„kontrolou a rovisí a bezvýmisečným zachováváním
svých stanov, nežli ručesím peobmezeným, které
"by samo důvěm a jistotu obecenstva sozvýšile,
„kdyby vedení a řízení její bylovšelijaké, jak smotsé,
odstrašající příklady padlých záložen s ručením
„seobmezeným u .nás « poslední době dokazují.
Tuto okolnost z vlastní ekašenosti vystibli při

-oné echůzi p Hrdlička, Schrara a Procháska,kteří scela dlepravdy tvrdili, že ručení neobme
sené jist v ch seoblíhenoa zasazovali890
to, aby při záložnách Raifeisenových zavedeno
hylo rmčení -„obmesené; při tom pochybujema o
„pravosti výroku předsedy sobůno p. Dra. Grasse,
„le neobmezené ručení zavedeno jest sákonem“(?);

vrací tento výrok mnoho atávajících a na zá

rstízených sáložen s ručením obmozeným; pochy
sujeme dále o pravdivosti výrokupáně doktorova,

„*e každá společnost na neobmezeném ručení sa
ložená je výhbodnejšípro ty, kdo peníze ukládají“,

což M p. doktor skutečnou zkušeností asi sesnudnodološíl, jak z předchozího jest patrno. Jest lito
vati, že tato otázka o ručení nebyla v oné sohůsí
všestrannuji probrána a proto návrh pp. Hrdličky
4 Schvarz zůstal třemi hlasy v menbině, což arci
není ještě nezvratným přikázáním, a výsledek
tohoto blasování pokládáme spíše za nahodilý,
právě v oné schůzi, kdo veškeré záložny venkovské
zastoupeny mebyly. Výhoda ručení obmezeného
ještě více objasní se ve stati následující.

V. Půjčky.
Raifeisenky povolujípůjčkyna kolko

vané dlužní úpisy sručiteli, do knih pozemkových
nevlužitelné, ješ proti čtyřsedělní výpovědi jest ku
vysvánířiditelstvazaplatiti.Rolnické záložny
půjčují na směnky, bypoteky a na účet otevřený.
Co je výbodnější©

Způsob půjček Baifeisenek má
mnohé obtíže;

1. Dlažní úpis dle kolkové sazby řídí se dle
škály II mnobem vyšší, než jest škála L, dle niž
kolkojí se směnky.

2. Pravidelné povolojí se půjčky pouze na
kratší lhůty než jeden rok, výminečně na dobu
delší, nejvyše na 2—4 roky při živelaích po
hrowmách. Není mimo to ze stanov jasno, v pří
padu prodloužoní lhůty platební má Ji býti dlužní
úpis 8 novým kolkováním obnoven, čímž by nová
výloha dlužníkovi vsešla

3. Na takové dlužní úpisy nelze u jiaých
úatavů peněžných opatřiti si v případu potřeby
penize a ta nic nepomábá ručení i neobmezené;
záložny tyto, jak v oné schůzi mnozí zástupcové
subě stěžovali, zápasily 8 nonzí O peníze au
mnobých ústavů peněžných byly jejích žádosti na
půjčky vším právem oslyšeny. Takové a podobné
nehody mohou míti zlých následků: právě v čas
nouze © peníze chtěl by si ten který vkladatel
v záložně vyzvednouti néjakou částku ze svých
uložených peněz a nedostane jí, což jej a
mnobé jiné pro budoucno odstraší, že tam své
úspory neukládají,.« záložna přichází o důvěru i
pří neobmezeném ručení.

4. Může ss přihoditi, že pří pedoe'atku
peněz záložna vypoví dle stanov na 4 neděle
dložné částky: dlužníci ale nejsou s to určitou
doba zaplatiti, jsou u soudu žalorání, což jest dle
nynějších zákonů procedura velmi zdlouhaváa
založna si takto k penězům nepomůže — kde
není, ani smrt nebere.

5. Tyto dlužní úpisy neposkytují s dostatek
jistoty, nejsou-li do knih pozemkových vložitelny,
a pejeou-li dlužník i ručitelé dosti poctivi a jsou
li jinde již více než dost sadluženi.
-Způsob půjčekrolaických záložen

jest výhodnější,
1. protože půjčají na směnky, na které

v případu potřeby Ize jim u jimých stavů peměš

2. v případu soudního vymabání jest pro
cedura se směnkou mnobem kratší;

, 3. uměnečny kolek jest dle škály I. mnohem
mesší, sménka má platnost tři roky, v nichž lze
dlušalkovi lhůtu platební prodlažovati, a teprv
po tdéch Jetech, nebyl-li dlaa zplacen, směnka se
ubnerí. Nevíme, proč ve stanovách Raiffeisenek
$. 64 kategorickypraví, „směnky jsou bez
výminečně vyloučeny“ ; což směnkystraší?
V předchozích bodech jeme ukázali výhodnst
směnek a nevýbodnost dlužních úpisů; proč tedy
směnky bezvýminočně vylučovati? Jsou nebespe
čnější pro dlužníka než dlužní úpisy? Jest-li
správa záložny rozumne, která zná své lidí, ne
bundazajisté bůře zacházeti e diažníkem na směnky,
nežli s dinžním úpisem. který na 4 neděle může

- 4. Rolaické záložny půjšují též, a vpřpedumožmusti nejraději na bypateky, což Rai nky
Ovšem dlažno jistotu bypotek

bedlivě skosšeti; žel Bohu, še velká většina naši
rolnfků stítená jest velice dláhy hypotečními, mají,
jak říkáme, „své kniby bodně zamasané“, s tu

IL vobylvětší opatrnost ab „ypotoka a ena.a mnohoČuang. Iurdirnezpoznčá, podárnosti
telů, jimš se vybověti má. Ponecháváme o této
stati v příčině půjček somd rozumnému čtenáři,
aby se nězdálo, že jeme předpojati pro s ,

ve lá ani náš venkov pranic nebojí,
kdy voo a dobrou poraba těch, do jej
rukou klade přijatou a podepennou směnku.

ee ná nolat stanovy Raiffoiceneki záluženrolaických ali jsme, že co do řízení spolku,
1 členů, členství, ručení (rukojmí

peb 3 členů), práva členů, vkladů, účetnictví «
revise od gebe se podstatně neodchylají, jelikož
předpisuje hlavní rysy těchto funkcí zákon o spo
letenitvechs r. 1875,ješ jest pro obojídlab
sálošen direktivou. Chceme ještě jen amíniti se o
čistém výtěšku a reservním fondu.

m záložny pral ké většinouca na procenta, totiž jean ©
| úrok s půjček větší, než-li ze vkladů latí,

cúš s úchralou komstatujeme,že 20tím rolalku
poskytuje úvěr co mošná nejlacinější. Proto také

čistý zisk jest nepatrný, by obrat peněz byl dosti
značný; veškeré úřady json čestné, jen hotové
výloby řiditelstva, najmě pokladníka a kontrolora
se nahrazojí;správní výloby obmezují se na nej

nutnějšívýdaje — a tak skutečně pracujínaše rolnické záložny ve znamení své
pomoci, v kteréž leží pravý momentě
mravnosti a lásky k bližnímu, v níž váš
lid se vzdělává a utvrzuje. Čistý zisk,
jest-li jaký, přiděluje se valoou hromadou oby
čejně k reservnímu fondu, o který máme největší
péči, aby nám rostl a mohutněl — jak říkáme,
pro strýce příbodu.

Zrůst reservního fondu dokazuje rozumné
hospodářství, přispívá k důvěře obecenstva i čle
nů, zabezpečuje větší jistotu vkladů a jest oporou
a mocným zdrojem v případech nebod, kdyby
některý dlužník neštěstím povinnosti své dostáti
nemohl, což při největší opatrnosti každé záložně
přihoaiti se může. Protož budiž veškerý čistý
sisk každého roku ve valné bromadě odblasován
a přikázán reservnímu fondu tak dlouho, pokuď
tento nedosábre kouečnou summu stanovami ur
čenou; potom teprv budiž čistý zisk rozdělen ai
koliv jednotlivcům jako nějaká dividenda, ale
zúčastněným obcím poměrně k počtu podílů zá
vodních, jež občané té které obce v záložně vlo
žené mají; obecní zastupitelstva rozhodnou doma,
k jakému obecnému dobru peníze takové vynalo
ženy býti mají.

Takt zřízené záložny osvobozeny jsou ode
všech daní; jen vkladatelé platí z úroků svých
uložených peněz (peněz věřitelských, nikoli zá
vodních podílů) 2 procenta daní.

Potěchtoúvaháchpurovnejme záložny
Raiffeisenovy se záložnami rolníckými
(občanskými,venkovskými),co mají společné
ho, a čím 8e od sebe různí.

L Společného mají a ©:
1. v účelu, že přijímají vklady úsporné a

zůrokojí je; že poskytují členům svým zápůjčky
Ba Bejmírnější úrok, a že toto vkládání a vypůj
čování spočívá na vzájemné důvěře, která opírá
se o to, že jak třídící orgány tak i členové zá
ložny vespolek se dabře znají, pořádnneť, hospo
dárnost, poctivost a spravedlnost jedni drubých
oceniti mobou;

2. v obvodu působení, že na větším
díle zřizují se v obcích venkovakých, kde zájmy
členů všech jsou téměř totožné, že každý cítí
potřebu naléhavoc vzájemné *pomoci a podpory,
aby stál jeden za všecky a věioc)za jedaoho;

(Pokračování.)

Zimní hospodářská škola v Kuklenách
vydává právě výroční zprávu za 12. gkolní rok
1890 —6., z níž vyjímáme následující. Náklad na
vydržování bradí se subvencí zemskou 1250 zl.,
státní 500 zl., okresní 1000 zl., hospod. záložny
50 al., kdežto místnosti, topivo a obsluhu pro

čuje méstys Kukleny zdarma. Na škole vyučo
vali vedle řiditele J. Heinse a odborného učitele
Č. Havelky ještě 4 výpomooní učitelé. Žáků bylo
38 a sice v I roč. 18, v II roč. 20. Cena učeb
ných páčí se na 2045 sl., inventáře na
802 zl., knihovny na 1231 =1. Odborné uč.telstro
v čase letním uspořádá hospodářské, kočovné

nášky, o něž žádati nutno řiditeletví školy.
ový školní rok 1896. —7. započne dne 1. listo

pada 1896.
Občanská záložna v Chrudimi, zapsané spo

Jlečenstvo s račením neobmeseným, konale dne 6. dubza
1896 XXXII. Hédnou valaou hromada. Z vydané účetní
spróvy vyjiméme následující rozvahu ze dne 31. prosince
1695. Aktiva: Botovost dne 31. prosince 1896 zl. 68.606.83,
půjčky na směnky sl. 1,873.466-67, půjěky na hypoteky
sl. 2,669.507-18 půjčky na zástavy si. 9.874-73, nedopla
eené úroky sl. 75.962 40, nemovitosti sl. 138.913.31,
cenné hodnoty vlestní al. 427 539-26, zálohy a vadila ul.
7.183-60, nábytek a zásoby sl. 1.225 59, přebytek v ú
stavech peněžních sl. 344.481-14, různé sl. 1.279 59, ú=
hrnem zl. 4,927-189. Posiva: Závodní podíly 1628 členů
11. 8942444, vklady 5804 vkladetelů si. 4,668.909-48,
věřitelé pa nemovitostech si. 7884-56. úroky na rok 1896
v před vybrsné zl. 21.840-70 deposíta zl. 90.379-18, fond

barsovní rosdíly sl. 11.598-80, reserrní fond zl. 163.

Tržní zprávy,
V Bychnově n K. dne 15. dubza 1996. Hekt

pě-nice sl. 6-20—640, žita sl. 500580, ječmene s!.
8-90 -4-90, ovsa si. 3-80 8-20, jéhal al. 9-—, hrachu sl.
9-00, čočky sl. 18-—. vikre si. 430. oměsky si. 000,
brambor zi. 1-50, 100 kg. sena sl. 3 60, slámy dlouhé al.
1-80, slámy krétké sl. 1-20, 1 metr tvrdého dříví sl. 4-30,
měkkého dříví »]' 3-90, 1 tg másla sl. 1-—, kopa ve
jaa sl. 0- , párek podeviačat zl. 0—, husa sl 0—,
kochna kr. ©—, slepice kr. 0-—, babe kr. O—.

Z Chrudimi dne 18. debna, Hehtol.pšenicezl.
6 30 sž 6.95 žita zl. 5-60 až 6-90, ječmeno zl 460 ně
8-10 1 hokt oves sl. 3.46 3-75 bekt. bremborů sl 160
až sl. 2-—, 1 hekt. dočky (*—, prom sl. 0.00 100 kg.
oeua lodního zl 3-70 až 3.40, cenajetelového al. 3-20—8"40,

„elámy dloohé si 3.—, slámy, krátké si. 0.—, bg. másle
čerovtéko1:06sl. přehřívavého0-— sádla 072, memhově
zlbo 64 kr tvaroha 17 kr, kopa vejce sl. 1-80.

Z Vysokého Mýta, 18. dubna Hektolitr přenice
sl. 6.40, dlro sl. 6.60, ječmen al. 4.40, oves sl. 3.30, hrách
sl. 10.—, čočka sl. 12.- , vikev sl. 6.—, heembory zi.
1.80, bg. másle si. 0.06, sopa vajee si. 1.80, metr. ost.
sena sl. 2.00, slémy sl. 3.80, metr čřírí měkkého sl. 4-60,
děíví tvrdého sl. 4.60. .
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prÍte koslolní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější drahy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodoíkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářeký „u Albersů« založen r. 180g.

+—

ANT. K SMRČKA,
první křesťan. katolická továrna

na sukna ledenya vlněnélátky
výroba umělých květin

B, Ramplové r. Butková
v Hradci Králové. Vel. nám. č. 22.
Doporučujev hojném výběru, v cenách rozlič

ných ové elegantní, levné, « uměleckým vkosem
velice pečlivé provedené v barvách nádherných:
modní květiny, svatební věnce pre drůžíčky

a nerěnir z myrty přírodní 1 umělé, kyticede plesů, koše květinové, kytice makar
tové, polštáře a květiny fantasijní, pohřeb
ní věnce obětinevé, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami vóech barev a nápisy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

Vsorky na pošádání sdarma a franko.

000000000000000000000000090000000000000000000000

Novou biblí Doreovou,
vázanou, lze koupitiza 40 zl., po případě vyměnit

fSetrným zanevázenou,alezachovalou.Blíššísdělíadm.t.1 o000o00000s00000000e

domácnostem | poott tohotAtOAORAKEKAATOAENU“ Žádejte vždy "BE

8
Poněvadž svůj závod již jen tento měsíc i v ,» o, , , a všude ,

re Mgvporotárámm -jej Aoděkování © ojvovicia borovička
veškeré zboží Kupecké| 8 2m rn mamisa jeeodArmy

buď laskavou vapomímkou aneb osobnísa velice levnou cen
O „OVAOU cenu. A přítomností k oslavení toko dne přispěli

Zvláště upozorňuji, že přiodebrání kávy od A| svlášíě: V
5 lulo účtuji tutéž jako v žókách.V úctě j 7450: Vysokorodémupanu Aradětí,

. n Šlikovía Jeho knišecícholi, copatronu,Alois Dvořáček.| +

ML.I esňal
Jeho Veleblahorodípanu Karlu Pad.
víku, direktovu a patromat. komisaru a
Jeho spanilomyslné choti ša překrásný
Puguel, panu Josefu Haakovi, khosý.
správci, pak veškerému duchovenstvu
vikariátu | Kopidlnenského, veškerému
velect. sboru učstelskémusdejší farnosti,
Pak slavné městské radě Kojidinenské,
P. Starostové Velišskémua mnoka jiným.

Ve Veliši, dme 18. dubna 1896.

Ferd. Kopecký,

Jan Horák,
vlastní výroba suken

vRychnověm.Kněžnou
nabízínadobu jarnía letní

pravé vlněné látky
sa ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vid. duchovevstva jsou m
pro mne důkazem, že jsem beslu svému: „
čtivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cenanlikynapožádáníIranke.

Zániky na dobírku,
sid. duchovenstoudle přání bes dobírky.
PM hromadných objednávkách výhody

co možno největěl.
Četné doporučení s krahů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Téšna splátky abez zvýšenícom.

| V.J.Špalek
(dříve J. F. KRUŠVIC)

v Hradci Králové
doporučuje ovůj

velkolepý výběr všech druhů

suken a podšivek
vlastní manipulace.

j Látky ma vosty vlestní výroby
bedvábné, vlněné a zaručené prací.

Ve velkém | v malém.
pRB* Při laskavé objednávce vzorků pro
sím o udání druhu látek a přibližné

ceny.

vekář aSS A
L PAM vx “, i O3

Umělecký

zavod
malbu

tráta vlasů| "2

atvoření lupů NELADA,
se pod zárukoujediněJistě - Brno.

zamesí Specialní závod

CBINOOENEM|" zebroke
od Bedmkrát prvními

J. Beyšovce v Jíčíně.| | ceramivyznam.:
Cena láhve s ochrannou známkou 1 2l. při 3 lahvích Vzorníky k na

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. prukézce 3 sl. blednutí (raske.
Sklady v lepších materialních obchodecha holičakých :

závodech. Ceny mírné..

V Popiad oniFř. RŮŽIČKA,
sedlář v Hradci Erálové

Špitáleka + č 2sa protihostinci
doporuču . kočárové postroje, tašní

obomouty, Aeedeoké, cestovní a lovecké©: | potřeby,hnací řemeny.
. Vtnstné výrob. Menší oprávky zámrma.

, ORP Cenylevné.<

KIOOOOOOOOCOOCX
Vyznamonán vPraze 1895

státní medaili a čestným diplomem

varhanya harmonie |

© Rekzaložení1859.<

"ez R.OSSENDORFč.
1 levných cenách .

-—jea velice příjemného hlagu. sje— : Odporučaje 00. ku provádění: ,

Teš přijímá; i Zařízení kostelních, jako: oltářů,kazatelen,lavic,skříní JE
naparamentyat. d, umělcokého nábytku růbec| prací sta=
vebních s rozsahemneobmezenýní,

BW-Sklad nábytku. W
Majitel nejvyšších vyznamenání ze všech obeslaňých výstav.

m Reference nejlepší.

veškeré opravy varhan
a ručí za řádné provedení. s

Bed. Čapek,
) maj. c. k. výs. závodu pro stavbu varhan 65 v Poličce, E
>00000000000000XŮ | ŽV VY TVT TVT VT TVVÝVÝVÝVÝY

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v žiradel Králové. — Zodp. redaktor V. Kučera. — Tiskembisk. tisk. v Hradci Králové
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Jsem bez vyznání!
Starověký spisovatel Plutarch napsal

pozorahodná slova o své době: „Projdeš-li
celý svět, nalezneš anad město bez hradebních
sdí, bez krále, bez vzdělanosti: avšak město
-bez chrámů, bez bohů, bez náboženství nikdo
nenalezne.*

Staří pohané, jejichž nevzdělanosti se po
smíváme, ctili bohy a uznávali svou závislost
od vyšší bytostí modlitbami a obětmi; naše
moderní společnost však dá se zahanbiti sta
rými pohany, protoževzdor všemu osvětovému
pokroku dovede pochybovati aneb docela po

irati Boha. Starý Plutarch našel hy dnes
ojoost měst, kde jsou sice plná divadla, kon

==

chrámy a našel by v každém městě dosti po
kročilých,kteřío kostelnezavadí,baani tehdá,
když jim to předpisuje representační a úřední
povinnest.

Nevěra čírá a brubá sestupuje s vyšších
kruhů mezi namyslící a prostý dav. Při ne
dávné veřejné schůzi lidové prohlásil „pokro
kový“ dělník: „Jsem bez vyznání“ a to řekl
tak sebovědomě a tak lehce, jako by řehl:
„Jsem bez peněz“ nebo „Jsembez čepice.“ Ne
záleží nám na jméně ani na osobě, ale divime
se tomu „pokroku“ v číré a bezohledné nevěře.

i měkterá moudrá:o.. Jamo
hlava staršího vydání bude ještě tvrditi: „00
gak chcete pořád, vždyť náboženství nikdo ne

tapí, naší pobrokáři brojí jen proti politickéma í náboženství“. Takovémo„do
bráko“ víme: „Dokud nebylo radno vy
utoapiti protivíře,bušiloseprozatímdo„kle
rikalů“ či po česku do kněží, a říkávalo 8e:
Kněz a nábožeaoství jsou přece různé věci.
Dnes, kdy klerikálové jsou dost a dost bíd
nými pomluvami zostuzení, vystupuje se již
bezškraboškya otevřeněse hlásá: jsem atheista
a náboženatví jest nesmysl.

Zmíněný výrok „Jsem bez vyznání“ noní
(pouze ojedinělým iíněním přemrštěného snad
jednotlivce, nýbrž bohužej jest známkou doby
u jest epolečným vyznáním značné již části
naší „zlaté“ mládeže.

Kdoby nevěděl,že v doběrozkvětu „omla
diny“ oblašovali četní mladí lidé u c. k. soadů
svůj výstup s církve, kdo by nevěděl, že
s polských středních ústavů vyloučily úřady
školní množství žáků pro čírý atheismnas, a
koma by bylo tajno, že i v českých ústavech
našlo hy se dost a dost podobných případů.

Badižnámjasno, žednesneběží jižo
některého kněze, nýbrž že se hraje jiš o ná
boženství, t. j. o základ rodiny, státu a celé
společnosti. Nechoeme předpisovati povolaným
krohům, jak by hájiti měly základ civilisace,
nýbrž chceme krátce nvážiti, do jaké míry
lze býti človéku athoistou či bez vyznání a
zda chlubné nevěrecké výroky našich okresních
veličin lzo bráti za bernou minci.

Atheistou či nevěrcem zove se ten, jenš

Prostéhuvšechzávaskůkt bytosti.prostého v vaz této v ti.
Atheista tvrdí: „Jsem bez ee! Aonadeté
dělí se na praktické, kteří o Bohu sice
vědí, ale žijí tak, jako by Boha nebylo, a na
theoretické, kteří o Hohuzcelaničehone
vědí aneb jej popírají. Praktická nevěra
znamená vlastné prostopášný a nemravný život,
má kořen srůj ve zlé a proto
také praktičtí nevěrci mohou býti a dle zku

šenosti p P oohybovatía jaj“ athoistamůže o u poohybovati a je irati
avšak nikdy nemůže člověkbýti nev cem
v tom smyslu, že by vůbec o Bohu nic na
prosto nevěděl. Bůhstvořilsvět i člověka,
neopustil toto dílo své, nýbrž trvá vo světě i
8 člověkem a proto stopy božské moci jeví se
ve světě i v osudech lidských. Kdo má zdravý
rosam a logický sond, musí neodvolatelně o
Bohu mítiaspoň tušení, jako to shledáváme

===
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u divochů i na tom nejnižším stupai kultury.
Z toho důvodu tvrdili kdo, že v Boha nevěří,
nechce tím říci, že o Boha ničeho noví, nýbrž
naznačuje tím, že o Bohu pochybuje, protože
člověk může odvrátiti svůj rozam od pravých
pramenů víry a přikloniti 8e k mylným do
mněnkám, ale žádný t. zv. atheista nemůže o
Bohu nevěděti, tím méně ovšem přestává
Bůh trvati, jestliže někdo jsoucnost jeho po

rá.
Že atheista vlastně jen pochybuje, ale nikdy

nemá pravé jistety o světě bez Boha, doka
zují výroky dvou pověstných atheistů. NeznabohBaylepřiznáváse:„Skorovšichni,
kteří v atheismu žijí, nemají žádné
jřatotý ale toliko pochybují, aniždy jistoty dojdon“. NevěrecVoltaire
pravil svému dráhu, jenž se chlubil, že do
kázal pravdu nevěry: „Vy jste velice šťasten,
jáť tak daleko nedospěl“. Jest to týž Voltaire,
jenž celý život Bohapopíral, když však chrle
ním krve byl zastižen, povolal si katolického
kněze a s Bohem se opět smířoval. Proto
opakujeme ještě jednou: Skutečný nověrec
jest zhola nemožný a proto všecky nevěrecké
výroky jsou lichou frází, jsou diktovány ne
rozumem, ale u vzdělanců vadutou pýchou
aneb nemravností, u lidí pak novzdělacých
opičí snahou napodobiti „pěny“ a. zastříti

mělkost vzdělání oním nátěrem nevěry. Ai Bopravdivými © nicotnýmií věcmi
ndliání se náš nd Může nepravda aneb

nesmysl rozšířiti obor lidského poznání? Což
pánové nepozorují na sobě, že hybnost a
rozervanost ve vlastním nitra ohromuje síly
a postup celého národa? Vyberte si lepší
obor své působnosti než jest plané náboženské
rozamování, látky vděčné najdete v Čechách
vždycky dost, ale nechte náboženství s pokojem.
Práce vaše v tomto směra jest shola marnou
náparou!

KAT bylo možno, aby lidé byli bezvíry, změnila by se brzynaše společnost ve stádo
dravců. Víme, že jest dvojí víra. Přirozená,
která spočívá na tvrzení lidském a nadpři

oko ná, kteráopírá se o pravdomlavnostoží.
Přirozenou víru žádají na nás neustále i

ti, kteří nadpřirozenou upírají.
Věříme kupci, že neprodal jedovaté ko

ření, věříme hoštiaskému, že do piva nemíchá
vodu, věříme dovednosti a svědomitosti želez
Dičního personalu. že nás vlak nepřekotí, vě
řili jsme svým učitelům,*že jest 5 dílů světa,
věříme učencům, že země naše se pohybuje,
krátce véříme a věřiti musíme lidem. A vě.
říli člověk člověku, neměl by věřiti Bohu?
Véřím starým listinám, že otec vlasti, Karel
IV. založil vysoké učení pražské a nemám
opět věřiti starým koihám, že Bůh založil
cirkev, která chová a vykládá zjevení Boží?
Nevěřím-li v Boha, věřím potom náhodě a
nechci vykročiti levou nohou z domu, obávaje
se pchromy. Věřímli však v Boží prozřetelnost,
nebojím se cesty ani v pátek ani zajíce na

Mimo to, jak pak dlouho nevěrec vůbecse
svým lšivýma nenpřímnýmtvrzenímse chlubí?
Demosthenes nazýval krále Alexandra bezvou
sým chlapcem. Když však ho Athéňané posýlali
k Alexandrovi 8 poselstvím, netroofal el před

bezvouséhotoho ohlapos B a vrátilse z polou cesty. Tak jako Demosthene3 jen
potud měl kuráž proti Alexandrovi, dokud
mu nebyl na blísku, podobně nevěrec má od

vaha ohlabiti se svou nevěrou, pokudnení na
blízku tomu, co jest ještě silnější, než mocný
Alexandr — totif smrt. Čímblíže smrti, tím
více krotne nevěrec ve svých výrocích a ne
věra stává se mu každým dnemnepohodlnější
a děsnější. Vzpomeňme si jea na konecVol
tairův, Schopeuhanerův a jiných podobných
veličin.

Člověk tedy v době jinošeké a mužné
nejvícemluvíonověře,protopravíjiž mudřec

— - „== —————

RočníkII.
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Plato, že spíše neroz7ážný jinoch přilne k at
heismu, než rozvážný maž. Učenec Feuchters
leben ostře bičaje domyšlivost velikášských
povah: „Domnívajíse chlapci přesycení
a otapení, že všemu rozumějí a vzděláni
jsou, říkají-li, že víra a velikost duševní
prázdnými jsou slovy“. Jest vždycky nábo
ženská pochybovačnost známkou nencelené po
vahy. Náboženská nevěra jest vždy známkou
polovičatého vzdělání aneb lehkomyslné, chabé
mysli. Skodí si proto každý na své vážnosti,
kdo svoa nověrouse chlubí, protože beze stada
prohlašuje, že neuznává nad sebou žádného
zákona a že hoví jen svým chtíčům.

Nevěrec jest nepřítelem národa, protože

dlamuje základ SO společnosti. Proessor Massaryk volá: „Náboženství jest jistě
po výtce lidovým a otázka náboženská pro
národ, proživší reformaci a protireformaci,
má důležitost největší, třeba za panství dneš
ního liberalního iadifferentismu většina lidí
otázkám těm se vyhýbá“. Hlasu svého mistra
měli by si povšímnouti všichni ti jinak uče

liví žáci p.Prohossora, kteří po dědinách našich chlubně volají: „Jsem bez vyznání.“ Sbí
ráme kde který starý kabáta čepec, abychom
veznali ducha lidového, nejskvostnější však
poklad lidový, jeho přesvědčení náboženské

Šlapeme drze nohama,o ootote cizácké 8vodomyslnictví, kterým prodchnota jest naše ia
igence,litaratura a celá skoro časká spo

lečnost, učí nás povrchnímu nazírání na smysl
života. Hledáme pořád českého ducha ná
rodního a nevidíme les pro dříví; nevidíme,
že smýšlení náboženské jest základ
ním rysem povahy české. Kdo nechápe
tato jistotaou pravdu a projevuje smýšlení li
beralní, ten jest cizákem v národě, byť nosil
červenobílý kabát. Naši vůdcové hoví směra
avobodomyslnému, odtud ten rozpor mezi lidem,
vůdci a jejich učeliví žáci.

Jak dlouho ještě osnd českého národa
bude v rakou lidi, kteří nejen dočasně tyjí
z mozolu jeho, ale i na dlouhý čas ochro.
mují jeho bytí svým nedbalým vlivem na
zlatou mládež? Kdy přece smýšlení a pře
svědčení vůdců lidových bude souhlasiti se
smýšlením a přesvědčením lidu? Kéž brzy
problédneme !

List z Pray.
V Praze, 22. dubna. (Pův. dopis.)

Od božího hodu velikonočního po celý týden
až do suboty trval pátý sjezd rakouských Bociál
ních demokratů. Mimo novin povšímal si ho v Praze
nikdo a veřejnost by ani nevěděla že na střeláku
seáli se noví oprávci světa, kdyby nebylo širokých
zpráv novinářských. Jakmile však padlo několik
ostrých slov na stranu svobodomyslnou a na mě
šťácké noviny, opustili zpravodajové sjezd a veřej
nost nevěděla o dalším jednání nic.

Sociálel demokraté ve svém orgánu praš
ském „Sociální demokrat“ žíravou kritikou ale
dají činnost mladočeských poslanců již od něko
lika let. Hlavní orgán svobodomyslné strany dů
sledně však o těchto vysrědčeních ze | strany
dělnictva opatrně mlčí, rovněž jako mlčí o žíravé
kritice v „České Stráši“ a v „Času“ Jednu do
brou stránku přece sjezd sociálních demokratů
měl. Za odvetu, še občané Krapka a soudruzi tak
škaredě strané svobodomyslné zabráli, přinesly
Šípy“ předáky sjezdu na střeláku vyobrazené.

Věru sympatické to tváře.
Na ajezdu sešli se předáci a „vůdcové“ děl

nictva, žid Adler, šid Ingwer, šid Morgenstera,
žid Verkauf, žid Ellenbogen, žid Feigel, žid Das
zinskí. Ti všichni krásně vyobraseni v „Šípech.“

Nyní aspoň i jiní zvědí, že dělnická strana
sociálné-demokratická od křesťanských sociálů
vším právem pojmenována: ajvajpartaj. Tento do

skutek „Sípů“ registrujeme.
Prý V neděli, 12. duboa konal spolek sv. Mi
chala ve dvoraně sv. Václavské záložny svoji vý
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zrak kalí se a hledí rosy plný
v dny minulé, života chvalné vlny,
Jak časem v nekomečnost v letu šálí.

iu kámen ostrý vlmy šlehající,
lam nebe modré v hladině se svačí
a nad ní život letí, píseň plačí/

Na břehu žití Tvého v zadumání
sex poesie splélá kol mých skrání.

Vpříbytku lichém, plném idsky svaté
tři bytosti z tajemných nebes luhů
u lůžka děcka v družném stojí kruhu
a otvírají rety věšíbou vzňaté:

Pravda Kristova:

»Viz moji skvdů, v míž zloba věků vryla
trnovým vínkem, stopou krve Boží!
Má láska v srdce Tvé se perlou složí,
úsvitem zory, která ve imy svítá!
Zřím časy příští, pokolení nová,

Jak mocíjdou, v míž světlo moje hoří
ma cestu lidstvu — bludné lodi v moři,

Již bouř v skaliska žemegramitová! —
0. vrzte kotvu, víry kotvu dolů!
hlas ve imy zmí a v moře vlnobití —
„mežvpropasť bezednou se koráb sřítí!“ —
Slyš klas lem hřmít! — toť hlas mých

apoštolů /

Ty půjdeš s mimikalich Kristůvpíli
a v bolu klesat tam, kde Kristus klesá,
a hymnou plesat tam, kde Kristus plesá,

s Nim v skrdň svou splétat ne, trn: Avií! —

Vlast:

»Jsem Tvoje vlasť — lak bědná, utýraná,
že slsa nemá vsvakumém jiš vsníku,
já sedím vdova, kvílím ve Blantku
svit čekám slávy své G svého rána /

A stále noc! V ní kletba odevěká
v fudř moji bije vinou vlastních synů,
já marné volám: „ifynu, děti, hymnu/“
a marně duše má dmň lepších čeká/
Slyš však, co Bohem v osud mů) je psáno:
»Až sdvikneš kříž zas s láskou ve své dlaní
a v Juky tvé sýlá víry požehnání,
pak usříš slávy své sas velké vámol« —

S ím křížemsvatým,jejš Ti Pravda tiskne
5 polsbkem míru v rozmícené nitro,
Jdi hlásat bratřím nové dobyjitro,
jež sovou lásky v české kraje tryskne/«

Láska k idu:

»Svou chýlím skráň já k Toběnaposledy!
Jsem maíka lidu! — pyáce mým jest

chlebem
a víry sdášek v Ďíddch svěla nebem,
jemž květem sldiá v steré lidstva bědy/

Jdu Hagar bludnápustou světaplání

s pramen Kone svému sápovýze s v Sálcí se

a volán Kaešé dle: Sitovámí! —
Svůj šísu krok, kde bída k nobí úpí,
Ade pol se 5 čela snevemého řine,
kde hloší bídy dvrásá tvdře sstmé
G obraz Boha člověk v bratvu tupí!

Chci lásku, víru Kriste Slitovníka,
by svitla v lidstvo slalá její záře,
Sebřela slzy s ulývamé tváře,
jak Spastieli kdysi Veronikal
Chci vimy světla, svěka, která hřeje,

jek rodný kvů s pohádkou štěstí slalou,
jež perutí svou k nebi vosepjalou
wa tisíc květů v lidská srdce seje!
Ó,buď mýmsynem! Vlásky svatém Gralu
Tvůj stájímerat! Buďpravdou požehnaný!
Jsi projet měj! Jdi v vodu svoje lány
4 lidu otevř živé vody skálu /«

Doslov padesálé vočnice:

»Jří květy slaté Bůk v tvé složil Arudi:
Ku pravdě ldsku, lásku k vlasti, klidu!
Ddis wimi kráčej vdobáchbouře, klidu,
ať slunce sdří, ať se bouře budí!
Ku světlu pravda s láskou cesín vasí
0, smysum covda|, doba nová vschdsí
a v cestu Tobě tmmorvtely hásí!

Vladimír Fórnov.

„Mosi svoje přišel a svoji ho nepoznali“
ta slova o Kristu Pánu řečená a o jeho vla
stenecké práci svědčící, mohou se směle říci:
o našem nejdůstojnějším oslavenci.

Kristus Pán přišel mezi své a kázal lidu
a lid za aim ce hrnal v zástapech, až tři day
na místě vydržel a nedbal ani na blad, jen
aby mobil slyšeti Božskou nauku z Jeho sv.
úst; vzdor tomu, že tolik lásky našel u lidu
svého, však u vůdců lidu toho, u vejvyšších
kněží a zákoníků, starších lidu nalezl jen ne
návist a opovržení. Kdekoliv se náš náměstek
Kristův, náš apoštolský nástupce objevil, všade
lid 8 radostí naslouchal nadšeným slovům
pravdy Kristovy, všude v nepřehledných zá

stapoch tolil se ku svému dobrému pastýři;v domnělí vůdcové lidu, nevěrecké a blu
dařské časopisy a lidé toho drabu nemají pro
něho, než nenávist, zášť a potapu, pomluva.
Kdyby mohli, bičovali by ho vu skutečností,
trním korunovali, i na kříž přibili.

A co učinil nevlasteneckého?
Jako mladý kněz po 8 let ve vsi horlivě

konal úřad kněžský, učitelský i pastýřský a
k tomu se vždy tuk připravoval, že vynikl.

Kázal netoliko na kasatelné, ale i ve
schůzích Kutolicko politické Jednoty pro krá.
lovství české a psal kuížky na obranu uv.
naší víry proti jinověrcům uás tapicím, po
vzbuzoval vlažné a ospalé.

Jako druhdy křísitelé národa, mezi nimi
hlavně duchovní probudili náš národ ve spánek
germanisace pohřížený — probudili ho ži
votu a zachránili náš jazyk před zapomenuatím;
tak náš nejdůst. pan biskup jest jeden z před
ních buditelů lidu katolického v Čechách,aby
žil celý život duchovní, aby si vážil netoliko
národnosti, ale i také svaté víry katolické.

V tom směru působí hlavně jako professorpastýřského bohosloví po II let, tím sv. vla
stenectvím nadšen vedl spolek katol. tovaryšů
v Praze po 4 roky.

Avo proto, že náš milovsný otec duchovní
jest mocným v slovu i v písmě obrancem naší
8v. víry, proto sklídil za svou práci u tajných
nepřáte) národa českého nenávist a záští.

Kk
Než vrchol hmaěvnepřátel našich dospěl,

když nejen byl náš oslavemec na stolec bi
ekupský povýšen, ale nad to ta vroucí lásku
k lidu svému objevil prací nejhorlivější za

náš u svatováclavskýa av. vírunaši svatovskou.

Když Kristus Páavymital dábelství, cořekli jeho přáteliškové lidu o něm? „Skrze
Beelzebuba, kníšete zlých duchů vymítá dá
belství,“ tak a ne jimak praví za dnů našich

pokrokáří a bludaři o našem nejdůst. panaiskupovi, který již více než po 25 let jest
znám jako spisovatel český a nepřetržitě lite
ratura českou výtečnýmispisy bobosloveckými

i prostonárodně, ale poučně a poutavě njnými povídkami a zvláště vysoce cennými,
uje, víte 00 o něm tito

e prýje Němec aže prý
— bo důkazech ovšem se

nikdo netáže. A takováto nestoudná lež má
býti osvěton.

Než jako mraky nesastíní jasné slanko

obrannými spisy o

pacosnní lidé lhou?čmcům nadržuje.

roráží a zemi osvěcuje, zahřívá a zárodňeje
u všiokni tvorové z blahých účinků těch se
těší, tak jsou i v lida zvláště duše nezkažené
a pak lidé soudní a osvěta a jeho Špatnosti
skušení, kteří s tím větší láskou, a tím větší
uznalostí a obdivem lnou ku 'našemn nejdů
stojnějšímu vůdci dochovnímu. Všickni hor
liví, vlastenečtí a zbožní kněži jsou Bryny
chovci, jak ovšem potupně chtějí nevěrci a
bladaři mlaviti a psáti.

V listech jejich již ani tolik slušnosti se
hezachovává, která se zachovává ku poslednímu
obecnímu strášníko, řekne se o něm aspoň:

„panpohoajeento obled oavětářiúplně ztratili k tomu,
který potřel a potře hlavu jejich,
který pravdou zranil lže jejich, u vzteku ší
Jeném nazývají jea Brynych, někdy i pan
Brynych. Že jest to katolický biskup, přední
a velmí zasloužilý vlastenec, učitel a ozdoba
církve, to nedoukové ti věděti nechtějí, protože

nesmějí; vždyť jinak by muselí nechati svéhonekalého řemesla, K nejdůst. u biskapu
s okem radostí a vděčností cím hledí

všickní kněží čeští se všech diecesíčo

ských,ano všickninpřímní katolíci bezohledu národnosti, kteříznají skutky asa
šlechetné jeho, jaou jeho ctitelé. Lid věřící
duchovní správě jeho svěřený,pokndměl
příležitost sezmati výtečné vlastnost a ty vy
mikající ctnosti svého vrchního pastýře, vzdor
poeluváma ostouzenímimořádnémuinekněma
o láskou a úctou sypovskou.

Edvard Jaa Nep.Brynych narodil se dne
4. května 1846. ve nicích u Pelhřimova,

Obecnou školu navštěvoval hlavně v Sobotce,
kde se stal oteo jeho městským úředníkem.
Gymnasinm studoval od r. 1856. do r. 1864.
v Jičíně, načež nastoupil theologická studis
v semináři královéhradeckém | Ordinován byl
dme 4. listopadu 1868. biskupem K. Hahnlem
v Chrasti. Povysvěcení byl ustanoven za ka

lana ve Žlunicích u N. Bydžova, kde blaho
Šárně působil téměř 8 let, načež r. 1876. usta-
novea za kaplana v Hradci Kr. Po roce,
podrobiv sw příslušným zkouškám, byl jmeno
ván professorem bohosloví pástýřského na
theologickém ústavě v Hradci Kr., přičemž
byl stále horlivě činným jako kazatel a kato
lický spisovatel R. 1868. byl zvolen za člena
kol. kapitoly na Vyšehradě, kde ještě více

rosečnul svvu blahodárnoa činnost i proslul
vw katolických krazích zejmena vydáváním
episků „Slova pravdy.“ R. 1891.byljmenován ge
nerálním předsedoovšech tovaryšských spolků
v arcidiecesi pražské, proněž působil co nej
účinlivěji. Když byl dne 21. prosince 18908.

jmenován nástupcem zesnulého biskupa J. J.jse, zajásala celá diecóse,jež nemohla dostati
lepšího vrchního pastýře. V této svě hodnosti
vykonal za krátko tolix, že získal si nejen
upřímnoa lásku všech oddaných přátel, ale
také náležitou úctu veškerých odpůrců. Podá
váme jen stručně několik dat ze života nd.
oslavence v důvěře, že působiti bude ještě
mnohá leta a še teprve budoucnost ocení ná
ležitě, jsk platně dosud působil a bohdá ještě
dlouho pracovati bude.



Cotýden dal
Poslanecká sněmovne ve Vídai pokračuje

3 Lodrobeém rokování o volební opravě. Většírozpředlase o $3., tedy O rozhodanti,
mají-li se v nové páté kurii komati volby přímo
či nepřímo. Průběbem debaty učinil ministerský

elaprohlášení,ževládatrvánaustanovení
oby, poněvadž nejsou všade poměry stejné

tak, aby mohly býti jednotným ustanovením upra

veny. Návrhesli bora, aby vůbec zavedenobylo přímé hlasovací vo při hlasování dle jmen
zamitaut 139 hlasy proti 121. Proti hlasovali:

Mladočeňi, antisemiié, němečtí nacionálové, někteří

V Bové kurii stanoveno bylo již
volební, zamítnat 146 proti 88. Pak schvá

$ 2. ve znění vládou navrženém avýborem
první jeho odstavec 306 proti

20 M. adruhý odstavec 214proti 12 hl, ted
většinou vice mež dvoutřetinovou. Proti hlasovali
jen mladočeští radikálové Šamánek, Puorgbart,
Rašín, Blažek a j., dále P. Weber, Perserstorfera
Kronawetter. Po té projednal se $ 3. opravy
vulební, jenž schválen nezměněn. — Říšská rada

u ministerského y Zase
dati do 4, června a má býti vyřízena ještě daň

„ berní oprava, řád exakuční, domovský
a o opravé katastru dané pozemkové

menší předloby.

Lueger asbude purkmistrem. Dr. Lueger
sa přímon iniciavita císaře povolán

u dopoledne k audienci. Císař přijal
gra peobyčejné milostivě. O průběhu audi

vedení antisemitské strany tuto zprá
„Dr. Laeger jakožto upětně zvolený starosta
vídežské byv přímo císařem povolán, byl

at v audienci. Císař ráčil vzhledem k tomu,
. vi temtokráte potvrzení za starostu
Vídně poskytnato býti nemůže, nejmilostivěji

ma jobo loyalita a dal výraz obpkávání,
eger, O jehož osobní potřebnadánísvěrnostikcísařiavlastijestpa

přesvědčen, vzdá ne volby, která na něj
„ dobrovolně a to vzájmu brzkého ná

prordejných poměrů v autonomní oprávé: Idně. Dr. Lneger odpověděl, že tentokráte
ji před přímým přáním svébo císařského pána

a še tadíž jako vlastenci a vždy loyálnímu stát
miau občana nastává mu nyní, jak se samo sebou
rozamí povinnost, aby v (t-mto nejvyšším přání
spatřoval pro sebe roskas.“ Vzhledem na další
chování antisemitské strany vůči tomuto obrate
dostalo se našemu dopisovatelí této správy: Dr
Lueger jako v listopadu tak i nyní sám žádal

stranu svou, aby jel za starostu města Vídoč nevolila. Strana nemobla upastiti od osoby dra.
Laegra, dokud tu nebyl přímý projev císařské vůle.
Nyní musí strana vzhledem na skvělé a neobyčejné
usnání, kterého se Luegrovi od ssauého císaře
dostalo a které platí zároveň pro celou stranu,
upustiti od volby Luegra za starostu a vyhovět
přání císařskému. Takového uznárí nedostalo se
prý císařskou eounciací dosad žádnému starostovi,
be Žádnému státníkovi, jako dnes dra. Lunegroi.
Strana antiseumitskábude každým spůsobem volit
dra. Luegra za 1. náměstka starosty a v této svó
vlastoosti bude Lueger vlestně sám spravovat
vídeňskou obec. Na podzim pak bude dr. Laeger
svolenza starostuataké se mudostanenejvyššího
potvrzení,
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Všelioos.

Veselá vojna! Kde? Kde? V Habeši,
kde dostává „Italia Unita« na svůj frak či na
Kubě, kde ta povržená lidská ráce začíná se re
solutné blásiti ke svému právu? Kam pak až do
Afriky a do Ameriky! Ta veselé vojna je u nás!
Ale nelekejte se, je to jen papírová vosína, při
níž spotřebuje se asi tolik papíru, jako tenkrát
blshé paměti za císate Josefu bramborů v oné
válce bramborové. A v čele té vojny? Vědy veselá
a rosmerná našezlatá pokrokářská mládež, která chce
dle své hlavya dle své písničky naučit hvízdat
všechny „bejly' v království českém i za jeto hrani
cemi | A jde to teď u nás od podlahyv literatuře, po
litice, socialismu, že jedna radosť. Jnu, něco v tom
dobrého pro ty sbnilé poměry státu Danaiského.
A co? Ze hnuly se vody, při nichž Báb mnohým
vrací zdravý křesťanský rosum. Dříve probouzel
se vždy život křesťanský k uvědomění pod krva
vými mečikatů a dnes pod ranami žurnalistických
rapírů protikřesťanských směrů, jež ochromují celý

-náš oárodní a společensky život, Maličký opět
doklad. V »Česopisu pokrokového studenstva« a
v „Zenském obzoru« nasadil si kdosi brejls má
mení a spustil zdecující pathos na „Výrobní spolek
český“ v Praze, že prý jeskreéna skrz klerikální a zpá
tečnický. Český národe, slyšl Hrr na ten kleri
kální spolek! Vždyť tam chodí dívky také ještě
k ov.zpovědi, a jejich sešity mluvnické obsabují
prý pojednání o Bohu, o jeho přikázeních! Tohle

uš národe, tobpu musí docele hnout, jestli nejsi
skrz na skrz spářečnickým! Ale něrod nic! Pla
meoná slova. pokrokářského rozumu bo nerozže
břále! Za to -sle na otoovskou 7ýstrehu a napo
menutí pokrokového hercovoíka odpověděla re
daktorka „Ženských listů“ spisovatelka sl. Eliška
Krásnohorská. Ze zajímavé odpovědi této vyjímám
následující. Píše mezi jiným: „Tázala jsem se
nejprve vlastního svědomí a potom pro lepší ji
stotu svého kritického přítele Solimena Řetkvičky,
nejsvobodomyslnějšího spolupracovníka těchto listů,
nejsem-li sama načichlé klerikálstvím. J řekl jest
mi ctihodný Soliman Řetkvička: Jste, sleěno re

po delší dobu: píšete slovo Bůb velkým B, různé
bohy, polobohy a bůžky však malými písmeny,
píšete sv. Františka velkým F, ale ony františky,
jimiž se čadí, malými f; píšete Ducha 8v. velkým
a pokrokářského ducha malým d, erc“. Zbledla
jsem leknutím, vešla jsemdo sebe... Ano po tom
rozmýšlení a uvážení věcho bylo mi jasno, že
Výrobní spolek musí býti klerikálním. Vzpo
močla jsem si, že sema slýchám, když odtamtud
odcházím, jak se mi říká: s Behem! Jednou
jsem kýchla — a řeklo se mi: »pozdrav Pán
Bah“! — Na více důkazů klerikálství jsem se
upamatovati nemobla, ole vědouc, že sama kle
rikálstvím jsem ©zaslepena, | nedůvěřují svému
úsudku a proto obracím se v zadu k rádcům, o
jichž neomylnosti jste, páni pokrokáři, jisté dost
přesvědčeni:k vám samým! Jste zajisté toho
mínění, že je-li kdo povolán nade všechny povo
lané, aby zkušené učitelstvo poučoval, kterak vy
chovávati dospívající dívčinky, tedy jsou to do
spívající mladíčkové, védoucí nejlépe,
jaké holčičky by byly nejvýbornější.
Proto prosím vásopoučení: jaká nauka
by mělabýti na školách zavedena místo
nábošenství vámi odsouzeného? Po
vězte nám přece! Neříkejtejen stále: to ne,
to ne, to není to pravé, ale ukažte nám jednou
kladné to pravé. To chceme viděti. Pak bude
me věřiti, še jste si aspoň něco myslili
a pak to také budeme moci vážně posouditi....
Naboženství jest blubokou a odvrékou duševní
potřebou lidstva! Vyhlaďte dnes veškeré zdědené
představy náboženské se svěia a zítra vyrojí se
tisíce představ jiných, zajisté nevyspělých, bi
zerních, šílených; dějiny každé doby, kdy vybu
jelo samorostlé sektářství,poskytují dost illustrací.
A když náboženství, které mimo úkoj touby po
jakémsi rozřešení věčných záhad poskytuje věří
címu tolik útěchy v bědách života a tolik čisté,
ušlechtilé mravouky jako křesťanství: jest páni
pokrokáři, to náboženství špatné? Víte vy něco
lepšího, co by se mělo čtraáctiletým dívkám do
poručovati? Povězte, které to z desíti božských
přikázaní jest dívkám tek záhubno, i kdyby se
do mluvnických sešit? psalo ? »Ctiotce svého i matku
svou“ — toto čtvrté jest snad tmářská veteš?
Moderní »duševní strava« leckdy tak míní. Či
které z přikázaní jest vám tak do duše protívno?
Páté, šesté, sedmé? Zdá se nám, že jest také
jedno přikázaní: „nevydáš svědectví křivého pro
ti bližnímu svému«; zdaž ani toto se »Časopisu
pokrokového studenstva« nelíbí? Leckterá redakce
by si měla toto přikázaní vepsati nejen do ka
ždého sešitu, sle i do svědomí, nepřišlo-li i svě
domí již z módy. V mluvnických sešitech „Vý
robního spolku“ prozstím božských přikázaní
není, sle «+Úasopis pokrokového studenstva“ nás
upozornil, že by nebyla právě nevhodnými vé
temi.« K této odpovědi sl. Elišky Krásnohorské
není třeba čeho dokládati. Naše uvědomělé ženy
křesťanské a snad vlastní matky onéch pokro
kářských illuminátorů by jim odpověděly ještě
řízněji! Mnoho se mluví o ženské otázce. Bylu
by třeba i u nás nějakého Luegra, které by řekl:
oKřesťanské ženy, probuďte sele A ještě něco.
V dělání protikřesťanského rámusu nechtějí zů
stati pozadu za svými pokrokářskými synky ani
svobodomyslní otcové na radnici matičky Prahy.
Kde pak, aby se řeklo, že syn již předělal tatíka.
Pořád se jim to nevedlo, aby se mohli zablý
sknout zas v novinách, až tuhle, když se jednalo
o restaurování sochy sv Jgnáce z Loyoly ni
mostě Karlové, kterou zbotovil starý dobrý sochař
Jen Ferd. Prokop na začátku XVIII st. a kterou
zářijová povodeň strbla do Vltevy. Takovou pří
ležitost neroohli si dát ujítil Ej, to bude zas rámus
v Čechách, až pozdvihneme své neochvějná re
petýrky proti zakladateli jezuitů! Z toho bude
zas pěkná afféra. Ale člověk míní — Pán Bůh
mění. Pro bojovný zápal otců svobojomvsiných
nerozehřál se nikdo, leč tak trochu ctihodný jejich
orgán „Národní Listy« a jeho kulbavé odnože
venkovské, ale v národě ticho, ticho hrobové.
Selhalo. No, všdycky turno nevyjde. A meli ho
skoro jisté. Poněvadž dneska ví už kde který
mluvka v královstvím českém, že sadí-li se na
jesuity a na Husa, vyjde terno jako jedna fiala.
Sama realistické »Nová Doba“ směje se v posledním
dubnovém sešitu tomuto nezdařenému slermu
svobodomyslných myslivců. Plšet mezi jiným:
V radě otců města Prahy žádáno o 800 zl. na
obnovení díla Prokora (t. j. sochy sv. Ignáce
z Loyoly). Tu však se zpěnila husitská krev
mladočeské. Jakže? Zakladateli řádu, který se na
nás tak provinil, diti ještě dnes Boo zl.? A již
se kmitli síní staroslevnou slavní předkové: Hus

Žižka a Hosité, Jiří z Podébrad . . . Páni doktoři
jimi argumentoval:, poráželi, oslňovali ... Patres
conscripti se rozčilili, mluvili v prav , v levo, až
návrh byl přijet. — Tah otců ne radnici su ne
povedl, národ se nesúčastnil, afféra s Jgnácem
z Loyoly mu byla patrné tuze hloupou kopif
afléry sněmovní v desce Husově«. Tak doslovně
břitkou satyrou šlehá »Nová Doba« liberální šo
sáctví p. dr. Podlipného et cons. — A jek by se
nysí — v kritické době opravy Badeniho bvla
hodile nějaké te malá afféra a la deska Husova.
Ale vždycky to nejdel Lidé začínají dostávat
rozum a, hejlové' v Čechách začínají vymírat!

Spolekvideňských spiritistův rozpuš
tén | Ministerstvovnitra rozpustilo spolek spíritietů
pol názvem „Nichstenliebe“ (Léska k blišnímu).
Dokázáno bylo, že spolek ten založen byl na vyko
řišťování lidu, še členové spolku toho jsou prázdní
náboženství a že následkem spiritistického učení není
Jim uic svato. Ve schůzích spolkových domnělým při
voláváním duchů tropeny byly neplechy. Každý nový
člen spolku masil sí koupiti tři učebnice spiritismu
za 5, 7 až 9 sl. Při bypnotisování medií staly se
podvody. Jednoma mediu hypnotisovanému (ospalému)
bylo poračeno, aby polož.| oa stůl! peníze, které má
při sobě. Pak ve stavu tum bylo mu namluveno, že
přišel duch « peníze sebral, aby prý nakoupil pro
ostatní duchy potravin. Jedné chacé ženě bylo v byp
notickém spánku namluveno, že její matka za živa
byla pochována. bohá žena jela ua Moravu, kde
jéjí matka byla pohřbena, dala vykopati hrob, aby
te přesvědčila,je li tomu tak, jak jí „duch“ povídal,
le mrtvola matky leží obličejem ke dnu rakve. Vše
bylo podvod. Jistému zedníku ve spánka namlavili,
že mu do těla vstoupily duše všech zesnulých zed
níků, kteří mu činí výčitky s mnobého bezpráví, je
bož se proti nim dopustil. Maž ten ležel přes hodinu
jako pološílený, zůstal pak bez vědomi a byl násled
kem toho dloubý čas nemocen. Dále bylo zjištěno,
že spolek spiritistů hleděl podivným způsobem získati
nové členy. Vtírali se do domů, přemlouvali a vybízeli
a nutili ka přistoupení. Když jistá dáma přistoupení
ke spolku apiritistickému odmítla, klekli před ní dva
spiritisté a vypravovali, že v jejich „sezení“ duše
její byla vyvolána a ta že prosila, aby paní její při
méli ku přístoapení, protože prý nalézá se na šest
náctém stapní — pekla. Uvádíme toto z té příčiny,
že 1 spiritisté v Čechách rádi by měli ústřední spolek
dle stanov, aby ve velkém prováděti mohli kejkle
a neplechy, pro které spiritistický spolek ve Vídni
byl rozpuštěn. I apiritisté v Čechách horlivě agitají
a vybízejí všady ualéhavě ku přistupování do jejich
tajných spolků. Jakmile někdo zemře, přijde upiritista
do domu zemřelého a vybízí příbuzné, aby přistoupili
do jejich společnosti a přišli do nejbližšího sezení,
aby duchu nebožtíka bylo spomoženo. V jisté obci
tije Zenština, která ve schůzích dělá medium. Osoba
ta nepracuje a dává se od apiritistů živiti provádějíc
v tajných schůzích apiritistické kejkle ze řemesla.
V obci D. skončil jistý muž v pomatenosti mysli
samovraždou. Ihned přišel ka vdové spiritista a vy
bízel, aby přibla do jejích schůze. Citovali prý v pos
ledním jich „sezení“ dacha jejího maže. Ten prý
pravil, že chodí po cestách trnitých — a ve schůzi
spiritistů může prý se mu pomoci. V tajných schůzích
spiritistů dějí se neplechy. Proto c. k. místodržitelství
České, přiblížejíe k důvodům, ze kterých rozpuštěn
byl spolek spirit. ve Vídní, mělo by vydati přísné
vařízení proti tejnéma spolčování spiritistův. Jest více
případů, že spiritisté nebezpečně onemocněii, sešíleli
a skončili sebevraždou.

Zvěsti z východních Čech.
Svěcení základního kamene -Adal

bertina.« Dne 23. m m. konalo se v Hradci Krá
lové způsobem sice jednoduchým ale přece důstojným
svěcení základního kamene diecésního spolkového
domu „Adalbertina.“ | Politické družstvo tiskové pod
orhranoa sv. Jana Nep, kteréž tento střed svého
působení budaje, vystoupilo toato slavností v Hradci
Králové poprvé veřejné a n-může si zajisté nikterak
naříkati, že bylo přivítánu obyvatelstvem tohoto dů
lešitého a staroslavnóho měata nepříznivě; ano úča
steuství při slavnosti, ku které se nečinilo officielních
pozvání, potěšilo dražstvo velice.

Průběh celé slavnosti byl tento: Podnikatel
stavby p. inženýr Hellmann postaral se ve středu a
ve čtvrtek časné z rána O přiměfené vyzdobení sta
veništé, zejména základního kamene, kterýž pracoval
zdejší socbař p. Zdeněk Ježek. Ve čtvrtek pak v 9
hodin sloužil vys. důst. p. generální vikář a předseda
družstva Mgr. Dr. Alois Frýdek v seminářském cbrá
mo Páně tichou mši svatou, při které pp. boboslovci
zapěli píseň „O Marie, útočiště naše“ s vložkou
„Anděl lásky.“ Již na mši sv. dostavili se páni zá
stapcové města Hradce Králové, totiž JUDr. p. Fran
tišek Ulrich, parkaistr, p. továrník Karel Scbolz a
p. Josef Pilnáček, radovré a p. architekt Viktor
Weinhengst, výbor, který jest zároveň | doz.rcam
stavby. Dostarilíse též pp. inženýr [ellmann, podnikatel
stavby, jednotliví oforenti, kterým byly zadány prace
řemeslné, několik duchovních přespolních, některé
vznešené dámy, výbor dražstva v celém počtu a vy



brané obecenstvo.Pomšísv.odebralse ta spěva'
písně „Sv. Václave“ sominářskou Ba sta
veziště. Tam se zatim sbromášdilo na sta
kteří svou přítomností dodali posvátnému úkona rózu
slavnostního. Kdyžpak pp. bohoslovoi zapěli přiměřenou
kantatu, vystoupil vys. důst. p. světitel na řečniště
slavnostně ozdobené a za obecné pozornosti potěšen
jsa tak četně ahromážděným vybraným obecenstvem
promluvil takto :

Pochválen buď Pán Ježíš Kristas! „Nebade-li
Hospodin stavěti domu, nadarmo pracují, kteří staví
jej.“ Tak, přátelé drazí, jak Vám známo, jižv písmě
svatémStaréhoZákonapůježalmistaPáně.Atak
soudí i dobrýnáš národ, majeode dávnapříslorím:
„9 Bohem zační každé dílo, podaří se ti až milo.“
A proto téš svatá naše katolická církev má upravené
obřady, dle kterýchž každý důležitý podaik jit pří
svém počátku ve jménu Božím bývá požehnán.

Dle tobo j my, vzácné shromáždění, sešli jsme
se dnes na tomto staveništi, abychom požehnání Boží
vyprosili té stavbě, kterouž sde prárě počíná „poli
tické družstvo tiskové pod ochranou sv. Jana Nepo
muckého“ ode tří roků v diecésí naší Kralohradecké
založené.

Mat, jak již víte, postavena zde býti budova
důležitá : diócemí dům spolkový, kde kněží 1 nekněží
mají se scbáseti, aby podle hesla našeho zeměpána
„Spojenými silami“ ve všeobecném se vzdělavání, jak
toho časy právě plynoucí vyžadají, pokračovali, —
aby ve svatém náboženstvíi v životě podle nábo
šenství hodné se utvrzovali, — aby ku pěstování zá
sad křesťanských i v životé veřejném vzájemné se
aflili a podporovali, — aby odtad dobrým tiskem i
na venek, na obecenstvo širší blahodárněpůsobili,—
a aby se zde i přiměřeně a slušně v pravé křesťan
ské lásce po přátelsku pobaviti mohli.

Důležitý to dojísta účel, a žádoucí proto po
žehnáníBožíi ku stavbědomu, v němža zněhož
účel ten má býti dosabován.

A vybralí jsme k této pobožnosti výroční svá
tek av. našeho zemského patrona Vojtěcha čili Adal
berta i chystámet se slaviti v blízké budoucnosti de
vítistoletou památku mučennické jeho smrti; dejš
Bůb, aby do té doby bylo to naše Adalbertinum
co zvláštní svou domácí kaplí na jeho počest po
staveno!

Zasluhujeť dojísta od nás ten svatý náš patron
takového oslavení: vždyť « naší diécese pochází;
stálat kolébka jeho na hradě Slarníkově v Libici u
Poděbrad, kdež právě dnes uáš nejdůstojnější pan
biskop, nejštědřejší protektor našeho družstva dlí,
konaje apoštolský svůj úřad, visítuje a svaté biřmo
vání uděluje; a byl dále ten svaty Vojtěch prvním
ze synů našeho milého národa českého, jenž se stal
biskupem, a to biskapem v „ a co takový
velice horlivě pečoval o spásu svěřeného svého lidu,
odvruceje ho od pohanských pověr a nepravostí, a
přiváděje ho ku křesťanské zbožnosti i ctnosti; —
ba i ku blahu časnému těch svých soukeenovců pilně
přihlíšel, anť uvedl do Čech první mnichy Benediktiny
a založil jim klášter v Břevnově u Praby, odkudě
oni nejen náboženství křesťanské rozšiřovali, nýbrž i
půdu země vzdělávali, vědy, umění i řemesla pěsto
vali, a čkoly pro lid zakládali, pravou kázeň i osvětu
zaváděli i šířili.

Takový obrovský úkol neklade si ovšem a ne
může si klásti naše budoucí Adalbertinum ani naše
družstvo, nemajíc k tomu daleko prostředků; máme
však přece, jak jsem byl alespoň krátce vyložil,
v rozměrech malých účel podohný; a jen když toho
docílíme, budeme se, byť i ne rovnati, přece podo
bati tém našim svato-Vojtěšským Benediktinům, ba
deme podobně jako oni prospívati drahé naší vlasti i
milému národu; čemuž račiž otcovsky žehnati Bůb
na přímlavu svatého Vojtěcha čili Adalberta, jehož
jméno dům náš ponese, — na přímlovu sv. Jana
Nepomuckého, pod jehož ochranou naše družstvo od
svého počátku pracuje, — na přímluvu všechněch
naších svatých zemských patronů vůbec, kteréž jsme
byli o to před chvílí v průvodu k tomuto místu sta
rožitnou naší písní svato-Václsvskou vzývali, a kte
réš jakož i nejblahoslavenější Matku Boží v denních
modlitbách družstva kněží členové o to vzýváme. Amen.

Po této promluvě následovalo svěcení samo. Na
to přečetl jednatel družstva p. Dr. František Šulc,
professor theologie, listinu, kteráž jest uložena do
základního kamene: zní takto:

J. N.SSS. T. Hucusgue auxiliatus est Dominus
(I. Reg. 7, 12), certe etiam ulterius auxiliabitur. —

ositus et benedictus sum die33. Aprilis 1896.navim
Petri gubernante Leone XIII. anno undevicesimo, pro
vinciam Bohemie ordinante Francisco de Paula cardi
nali de Schoenborn anno undecimo, dioecesim Regine
Hradecensem regente episcopo Edvardo Joanne Nep.
Brynych anno guarto.

Sortes Austriae tunc ordinabat Franciscus Jo
sephus I. Imperator et Rex anno guadragesimo octavo,

ejus locum ii tenebat comesde Coudenhoveannoprimo, Regine ecii Venceslaus Scholta anno guinto.
— Conaul urbis regiae dotalis Regine Hradecii tunc
erat JUDr. Franciscus Ulrich anno secundo.

Posuit me postulante Sodalitate politico literaria
sub tutela sc. Joannie Nepomuceni Franciscus Hellmann,
architectus Jaroměřii, benedixit autem Magr. Dr.
Aloisius Frýdek, Protonotarius et Suae Sanctitatis
praelatus domesticus et capituli decanus, ut portarem
Adalbertinum, centrum et focum vitae catholicae dioe
ceseos. — Adalbertinum vocatur in honorem sc. Adal

berti,du fere ante 900 annoe martyr obiit.Sodalitas tunc numerabat ultra octingentos 80
dales et benefactores, ex guibus seguene consilinm
electum est: (následují podpisy výboru družstva).

Ve jménu NejevětájšíTrojice“At dosud pomabal
Pán, zajistéds iděle pomůše. " <

byl jsempoložena dne 83. dubna 'r.1906, když lodi
církevníprovincii českou voval František s Pauly
kardinál se Sohoenbornu - 10, -v diecesi Iráloré

Hradecké vládl biskup Edvard Jan NepomuckýBrynychroku 4. :
Oaudy Rakouska tehdáš pořádal František Josef I.,

císař a král roku 48., jehož místodržitelem v Prase
byl hrabě Coudenhove roku 1. a v Hradci -jej zasti
poval Václav Scholta roku 5. — Starostou královského
věnného města Hradce Králové byl obojího práva Dr.
František Ulrich roku druhého.

Pološil mne na žádost politického družstva tisko
vého pod ochranou av. Jana Nepomackého František
Hellmann, stavitel z Jaroměře, a požehnal mne Magr.
Dr. Alois Frýdek, domácí prelat Jeho Svatosti a proto
notář a kapitolní děkan, abych nesl Adalbertinum,
střed a ohnisko katolického života celé diecese. Jme
nuje se Adalbertinum na památku sv. Vojtěcha, který
téměr předdevíti sty roků zemřel smrtí mačennickou.

ružstvo tehdáž čítalo kolem u00 členů a dobro
dinců, ze kterých byl zvolen tento výbor: Dr. Alois
Frýdek, kapitolní děkan, předseda; Bohumil Hakl,

pežský komoří a děkan v Hořicích, místopředseda;
be František Šulc, professor theologie, jednatel;
Václav Uhlíř, vik. sekretář a farář ve VelkéJesenici,
okladník. Výboři a náhradníci: Antonín Dvořák,
čkan v Nebovidech; František Chejnorský, farář

v Sedražicích; František Reyl, ředitel Boromea; Jan
Sehnal, biskupský vikář a farář v Bělohradě; Dr. Jam

Soukup, professor theologie; Tomáš střebský, děkanv Mikulovicích; Antonín Schrefber, biskupský vikář
a farář v Slatiňanech; Josef Šťastný, gymaasijníkate
cheta v Králové Dvoře; František Vorlíček: kaplan
v Pardubicích a František Walter, arciděkan vChrudimi,

Následovaly údery na základní kámen (vysoce
důst. p. avětitel vykonal tento obřad hned po svěcení)
a to: p. JUDr. František Ulrich, purkmistr jako zá
stupce královského věnného měste Hradce Králové, p.

továrník Karel Schulz, jako zástupceprůmysla, p. Dr.Jan Soukup, senior professorů theologie, professor
theologie p. Dr. Can. Vincenc Ruth jako diecesní před
seda jednot katolických tovaryšů, p. inženýr Frantidek
Helimann, jako podnikatel stavby, p. architekt Viktor
Weinhengsat, dozorce stavby a Magr. Bohumil Hakl,
místopředseda družstva. Všichni pánové pronesli hesla
přiměřená slavnosti právě konané a účelu Adalbertina.

Po úderech na základní kámen zapěli pp. boho
slovci píseň av. Vojtěcha „Hospodine pomiluj ny“ a

když vys. důst. světitel všem přítomným za jejichúčastenství poděkoval a provolal jim „Sláva“, byla
slavnost svěcení základního kamene „Adalbertina“
ukončena.

Politické drušstvo tiskové má so s00U povin
nost všem, kteří jakýmkoli ku oslavení
svěcení sákladního kamene přispělé, tímlo veřejné

poděkovali; zejména pak činí uctivý díkzástupcům ovského věnného města
Hradce Králové panu JUDru. Františku

Ulrichovi, purkmistrovi p. továrnikoviKarlu Sohulsovi a p. Josefu Pilnáčkovi,
městským radním.

Pan místodržitelský rada a okresní hejtman

sdělil vys. důst. p. předsedovi, že by se byl rádsúčastnil, kdyby nebyl musil s povinnosti úřední, jak
jiš dříve bylo ustanoveno, odejeti do Hořic.Činíme tedy
i jemu díky za dobrou vůli.

Ze staveniště samého byl zaslán hned po svě
cení Jeho Biskupské Milosti do Libice u Poděbrad
tento telegram: Capite anguli posito caput dioeceseos,
ut ex loco natali divi Adalberti benedicat, rogatar.
Firmam domus Martyri Adalberto dicatae fundamentam
familiae Antistiti Edvardo devotissime addictae docu
mentum. Po položení (hlavního) základního kamene
prosíme, aby hlava diecese udělila požehnání. Pevný
základ domu zasvěceného mučenníku Vojtěchovi budiž
důkazem rodiny nejuctivěji oddané biskupu Edvardovi.
— Blahosklonná odpověď Jeho Biskupské Milosti byla
uveřejněna již v čísle minulám. Kromě telegramu za
slaného Jeho Osvíceností hrabětem Vojtěchem Schón
bornem, který byl také jiá minule uveřejněn, a velmi
lichotivého a vzletného dopisu vys. důst. pana Dra.
Buria2a, sídelního kanovníka na Vyšehradě, co před
sedy arcidiecesních spolků katolických, připomínáme
z došlých telegramů a blahopřejných připisů aspoň
jeden: „Podochranou Boží nechť roste Adalbertinum
k radosti tisícův a jednoty Litomyšlské“. — Po svěcení
byla v místnostech spolkových výbororá schůze.

Sedmá výborová sohůzsedružstva. Vté
nejprve podána zpráva o delším jednání v příčině
stavby Adalbertina zejména výsledek stavební komise,
na to byla schválena podrobná instrukce pro p. re
daktora a pp. revidenty „Obnovy“, po čemž p. po
kladník přečítal své informace v příčině rozšiřování
tisku. Poněvadě jest elaborát p. pokladníkův velice
důležitý a poučný, usneseno, aby se tiskem vydal a
kam bude zapotřebí, rozeslal. Na konci poděkoval
místopředseda Magr. Bohumil Hakl p. t. předsedovi
za vykonané svěcení základního kamene Adalbertina
a p. děkan Střebský p. pokladníkovi za jebo práci
v příčině tisku. Příští schůze se oznámí v „Obnově.“

Schůze obecního zastupitelstva kousla
se dne 25. m. m. Purkmistr, zahajuje ochůsí, vítá
oficiala Kaldarara, který nastoupil místo člena zasta
pitelstva r. z. 6. Fischera a přikročaje k volbě dvoo
členů městské rady. Mezi navrhovanými byli: Wein
bengst, Rass, Petříček, dr. Heller a svolem byl 17
hlasy architekt Weinbengst, 15 hlasyJel Rusa.
Oba děkují za důvěra a volba přijímají. Po té při
kročeno k volbě lesního kontrolora na místě p. Dro
řáka. Prof. Svoboda navrhuje správce Rylánka.
Dvořák hlásí se k slovu: Byl jsem zvolenza kon
trolora nižší třídou obyvatelstva, většínou řemeainictvem
a zastával jsem tento svůj čestný úřad nežístně a
svědomitě. Co však nyní se mi stalo, jest pro mne
urážkou, neboť jsem byl odsoasem morinně a nespra
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tříček a Kaldarar. Ryšánek děkuje
važuje volbu tuto za rozkaz, jejž
voják postavený na stráž, kde vydrží,
vyprší a nepřijde jej někdo vystřídati.
k vystřídání, vrátí mandát bez
ček vítá volbe tuto a šádá nového
dal sí co moáno největší píli vnovém
bodem programu byla volba dvou členů
odboru. Mezi navrženými byli Petříček,
soudce Malijovaký.Potříček žádá, abya
ponévadš by nemohl volba přijati, an je
zaměstnán v Ó jiných odborech. (Hlas: Volte Petříčhabudetopronějpěknázáberaautečemutak
časl) Potříček: Já děkuju ze takoros
Přes topřecevšak zvolen byl Petřídek 21 hlasy.
lený zdráhá se volba přijati, mabež ma ná
Vávryodhlasováno,aby resignacep. Potříčkase
přijímala.Za drabého člena zvolen 29 hlasy p. Kal
darar. Dále do právajckého odbora zrolen byl
aklamecí soudce Malijovský a do odboru sastaváren
skébo ne místě Dvořáčka, který se vzdal, zvolez
správce Ryšánek. Ku konci pak ujišťaje purkmistr
Dvořáka, že záležitost jeho bude náležitě vyšetřena.
Tento namítá, še mélo se vyšetřovat dříve, než byla
mu fankceodejmuta.Tímschůze skosětla. — Vza
sedání městské rady, odbývanémv poadělí, zvolen
architekt Weinhongst za referenta lesního a J. Rum
přijal referát hospodářský.

V na nebožtíka pana
tolního. Včera ve čtvrtek dne 30. debna bylo cír
kovní žehnání kříše na hrobě vysoced. P.
Edvarda Prašingra v Pouchově.Za velikéúčasti kléra
1laikůpožehnal tea hrobovýkříž nynější pan ka
pitolní děkan monsignor dr. Alois Frýdek. Když byl
v dojemné promlavě tklivě vzpomenal velikých zásleh
neboštíbových, šel v průvoda z chrámu Páně k hrobce
sesruléko, požehnalkříž, načež uhlavníhooltářeslon
žil tichou mší aratoe. Pršelo sice při žehnání církev
nim, sa to však asi tímvíce plesaly dušičky vočistol,“
když hojní ctitelé v Pánu zesnulého obětavé poslední
čest mu prokázali. Zaplsť Pán Bůh všemi

Bohoslovoi královéhradečti založíletos
jako.v letech minalých3 neb 4 knihovny v ná
božensky neb národnostně ohrožených osadách diecese
královéhradecké. Žádosti podány buďtež do 31. května
t. r. bohoslovcům IV. roč. v Hradci Králové. — Na
zakládání knihoven pro lid přispěli dále: veledů-tojné
duchovenstvo v Chotěboři 3 sl., dp. Vin. Mrštík, fa
rář v Nové Vsi 1 zl., vip. Aug. Novák, kaplan
v Hradci Kr. 1 al, vip. Fr. Kosel, kaplan v Podě
bradech 1 zl., vlp. Josef Šorm, koop. ve Zvolí .1 sl.,
vip. Václav Stýblo, koop. v ticich 1 sl. Všem
dárcům „Zaplat Bůh |“

Osobní. Dne 26. dubna rozloučil se se zná
mými inženýr pan Ešner, jenš stal se městským
inženýrem v Klatovech. Na rozloučenou byl pořádán
zábavný večírek v plzeňské pivnicip. Macáka; večírku
súčastnilí se všickni městští úředníci, Novákovo sexteto
při tom koncertovalo.

. ref. modlitebna má se stavěti
v Hradci „na plácka“ v Komenského ulici.

První máj poskytuje lebes socialistům příle
šitost k podobným projevům jako vletech posledních.
Na Hradeoku bylo ohlášeno více schůzí, s nichž ně
které nebyly povoleny. Mimo Jiné chtěl míti občan
K. Jedlička = Kratonoh velký tábor lida proti volební
opravě Badeniho v Kratonohách, adresoval svou radou
žádost místnímu obecnímu úřadu, ale nepovedlo se
tma to. V okolí Hradce byly ve všech obcích rozbáseny
dvoustránkové letáky vydané časopisem ©„Sociální
demokrat“ a nadepsané „Dělný lide českoslovanský!“
Socialistická strana vybízí v tom, aby sena 1. května
zahálelo,ale přesto tvrdí, še „prvnímájnepatří
lenochám, ani otrokům, nýbrž bojovníkům za nové
společenské řády“. Kdo el v posledních dnech ráno
po návsí některé okolní vesnice, mohl předkašdým
stavením nalésti takový listek. Celkem však tyto
lístky zůstaly bes povšímnatí, ba lidé rozamní je
roshodně odsuzovali. Stávkovati nebede nei z dělnictva
nikdo.

Sportovní ktub královéhradeckýpodnikne
příští neděli výlet do Chrudimi. Výlet tento pořádá
odbor velocipedistský a turistický. Vyjede se ©
7. hodině ráno. Má se tím oplatiti návštěva tari
atickómu odbora v Chradimi, Náležité účastenství je
zajištěno.
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zavraššit muse. Píše ve

zám s Nechanic: V sobotu réno dne $8*.dubna
dopraven byl od okr. soudu + Nechanicích povozem

do věznice 6Jan Bednář sLodína. Odpoledne
téhož dne přiveden Hypime Jan a v pondělí, 27.
dubna Františka Kušelová. — O vraždě, jíš se do

prssii, dovídáme ze tyto bliáší podrobnosti: Manželéuželovi jsou majitelé chalupy č. p. 9. a 34 korců
ků v Lodíně. Kušel byl stár 40 roků. Františka

uželová jest drerou Jana a Fraatišky Honcových,
nyní 86 roků stará a 16 roků vdaná. Mají jedno

tko. Mangelství mebylo šťastné. Kušel byl-li atří
slivým, byl dobrákem, jakmile se opil, což rád či

níval, a zlým, trýznil ženu a nesváry rodinné bylyu Kuželů na denním pořádku. S Bednářem ml. měl
hádkuletosomasopustévhostinci.Sousedůmtvrdíval,
še jest v mangelství neštasten. Kuželová u věrnosti
manáelské nebyla příliš pevnou. Před lety měla zná
most s V. Urlichem, nyní se sousedovým syukem
Janem Bednářem, kterého Kužel letos na záletech do
padl ve stavení svém a notně zmlátil. V den své
amrti dne 12. dubna odešel Kašel z domova do ho
stince Františka Skaláka kolem 4. hodiny odpolední

© seděl tam aš do„půl osmé, kdy vypiv čtyři piva,odešel. O půl deváté přišel opět. Pozorovati bylo na
m ní a as pět minut před devátou, kdy ho
stinský šel jiš spát, zapálil si Kužel dýmku a ne
obvykle měkce se loučil. Skalákovi podal na rozlou
čenou ruku, což nikdy před tím neučinil. Později
byla osada lodínská roarušena svěstí, že Kužel byl
v nedalekém dolíka nalezen mrtev. Mrtvola Kaželova
věsela v dolíku as metr hlnbokém, pouze ruce z vody
vyčnívaly. Mrtvola byla z vody vytažena a uložena
ve úpýchaře. O věci té učinil starosta Josef Novotný
oznámení nechanickéma četnictvu. Záhy z rána do
stavili se na místo činu Četnický závodčí Josef Joa
chůmstbaler « Janem Ballingem a zjištěno, že Kužel
byl zavražděn a do dolíka na zahradě č. p. 9. u sta
vení Jana Bednáře, 18U kroků od hospody Skalákovy
vrahem vhosen. Na místě u přelízky z cesty do za
hrady nalezena polámaná dýmka Kudželova a četné
stopy. Všichni byli zatknuti. Kuželová jevila na sobě
nápadný strach a tvrdila, že o ničem neví. Odpoledne
v neděli hrála karty s matkou svou a dévečkou
Annou Orctovoa. Před 11. hodinou v noci prý slyšela
štěkot psů. Otevřela prý okno a zaslechla šplouchnatí.
V tušení, že as něco hrozného se stalo, běžela rychle
pro švagra svého Antonína Petříka a tu nalezli při
avětle svítilny v dolíku Kužela již co mrtvolu. Kuže
lová naváděla však nesčíslněkráte Bednáře, aby zmlátil
jejího muže a peala mu častěji, aby ho zastřelil
oknem, se obratně vše navleče, jskoby Kužel sám se
usmrtil, sno i letos při vojenském odvodě necha
nickém Hypiusovi domlouvala. Zatčení Hypius a
Bednář nechtěli věděti o ničem a tvrdili, že v neděli
odpoledne hráli do 9 hodin u Karla Zedníka v cha
lapě Bednáfově karty a po 10. hodině šli do Suché,
kamž přišli o půl 11. hodině k hostinci Šuldově, kde
byla zábava a divadelním představením. Dali si při
nésti Janem Ovlem pivo a ve tři čtvrtě na dvanáct
šel Bednář domů, kdežto Hypius tam zůstal. —
Při provedené prohlídce nalezena u Bednáře krví po
třísněná peřina a boty Bednářovy hodily se úplně ke
stopě. Jan Bednář jest 22 roků stár, svobodný, tre
staný pro přečin proti bezpečnosti těla. Jan Hypius
jest 21 roků stár, rodilý z Veselé Lhoty, do Nechanic
příslušný, svobedný čeledín. Sloužil v Lodíně u sta
rosty po tři léta. Nyní v Suché u Šrumů. Byl trestán

ro přestupek krádeže. Do Lodína chodil za Frant.
ářovou. Byl řádným, poslušným cbasníkem a

nebyl nikdy eayným ke rvačkám. Dne 14. dabnaodbývána úřední komisea předsevzata pitva mrtvol
Bednářovy. Soudní adjunkt Mayer s lékaři MUDr.JÍ.
Štrosem a MUDr. Fr. Planičkou se soudními svědky
Josefem Novotným a Janem Horáčkem byli účastní
této komise. Kuželbyl velké vzrostlé postavy. Na
hlavě na pravé kosti nalezala se hluboká zlomenina
ve velikosti husího vejce a od této táhnou se na kosti
lebeční dvě značné trhliny, z nichž jedna jde do levé
dutiny jařmové. Zjištěno, že Kužel zemřel smrtí ná
silnou, výlevem krve do mozku. Poranění Kaželovo
bylo naprosto smrtící a život po učiněné ráně mohl
trvati pouze několik vteřin ©Skalpovaná hlava byla
fotografována. Dne 16. dubna opět hledán komisí
v bytě Bednářově předmět, kterým by Kužel zabit
býti mohl. Pátrání nesetkalo se s výsledkem. Hypius
sváděl vraždu na Bednáře a tento opět na Hypiusa:
žádný nechtěl k mrakému činu se doznati. Kuželová
vzkázala jim po Františce Bednářové, aby si dali toho
dne na Kužela pozor. Konečně Hypius se doznal, že
sám Kužela zavraždil, sveden byv k děsnému činu
Bednářem. Dne 12. dubna šel na návštěva do Lodína,
kamž docházel za sestrou Bednářovou Františkou.

Odpoledne kol 5. rana chtěl jíti spět a tu jej
Bednářpřemlavil, ny účastníkem v promyšleněmjiš plánu. Kolem 9. jny přišelopět do Lodína a
odebrali se s Bednářem ke Kušelovězahradě. Hypins
stál pod hraškou v Markově zahradě upřelísky a
Bednář za pilířem zahrady Kuželové. Každý držel
v pěsti silný obušek as metr dlouhý. Kužel nic ne
tušící byl udeřen, ač vraha svého viděl, uchopiv jej
za kabát, dvakráte obnškem do hlavy tak silně, že
smrt následovala v zápětí. Na to hodil vrah besdu
chého dodolíka a utekl. Bednář, ač zněla prý jich
úmluva jinak, utekl dříve. Úmysl vražedn
Na k Suché se opět sešli, jak je viděly svěd
kyně Antonie Novotná, choť starosty a Marie Klímová
z Lodína. Opět zakončen ický kus venkovského
života s dohrou před tribunálem soudním a svět má
o tři nešťastníky více.

Z lásky dělají nyní lidé všelijaké věci: jedni
se žení, ale jiní vraždí, někteří se opíjejí a někteří
dělají — dluhy. Posledním spůsobem byl v sobotu,
dne 18. m. m. zničen mladý muž. Asi před dvěma

Jób seznámil se šikovatel J. Nývlt s hezkou F. J.a Věkoš,a zahořeli k sobě oba upřímnou láskou. Na

Ě»
|

v
| důkas neatuchající lásky ové kupo t. dívce
dárky mnohdy větší ceny, docházel pilně do Věkoš,

kdež utrácel více než. mn jeho dovolovraly,ažhlgaboko do dluhů, a dopustilse různých ně-,

aprůrností, aby tak sobě zaopatřil. peněz. Nebylo
eko do matby když vyšlo vše na jevo, dludnícipojednou se ili a místo na svatbu vedli denicha

— do vězení. Rozsudkem vynesenýmvojenským soudem,
Nývltodsouzendovězenína 4měsícea ku strátě
šarže. P. Nývlt by osobou dobře v Hradci známou aoblíben u všech, kteříjej znali.

Jak se u nás šotří užitečné ptactvo. Kašdo
ročně zde hnízdí jeden, nejvýš dva párky racků che
chtavých, nad míru to užitečných ptáků. Je-li zpráva,
již jame tyto dny dostali, pravdivá, že jistý měl
jednoho = těchto ptáků střeliti před zcela tkým
-Časem, pak jenom můžeme své podivení vysloviti, že
se něco podobného může trpěti a vůbec provésti. Před
několika roky se mnoho psalo a mnoho mluvilo o za
střelených kozách v obecních lesích, dnes se ví, kdo
to byl a kdo to odstonati musil z osobních intrik.
Proto by se na různé střelce měl dávati lepší pozor.

Nový Jízdníhd, který platí od 1.května,jestvelmi směnén. Tak ku Prazepojede vlak ze stanice
Hradec Králové v 1-48 h. v noci, 607 a 029 ráno,
1-9 odpoledne a 6-14 večer, k Týništi v 8:9 ráno, 3*27
odp., V'00 večer a 418 v noci, k Pardubicům v 8-14
ráno, 10-23 dopol., 1-19 odp. a 8')9 večer. Ku Jo
sefovu v 7:49 ráno, 1'15 a 0-18 odp., 906 večer a
8-30 v noci.

zšíření stanice. Již tímto měsícembudena
nádraší královéhradeckém o čtyři parostroje více stále

hotově. Budou to t. sv. ranžírky, jenž budou zde
ka posunování vozů. Zároveň rozšíří se zdejší topírna.

Němcům v Hradci opadavá hřebínek. Hlavní
opora jejich a první bašta „němectví“ nádraší, klesá.
Dříve bývali sřízenci a zaměstnaní u dráhy při vý
platě nuceni přispívati těžce vydělaným grošem na
„osvětu“ hlavně do českých dětí vtloukající sulverein,
což nyní přestalo nuceně. Jaké je to němectví na na
šem nádraží, je vidno s toho, že nyní pan kaaír při
vyplácení penéz nesebere ani krejcara. Poznává už
Čechošrout K. konec své slávy 7

Obšalován. Státní zastupnictví zdejší podalo
na kaligrafa Aloise Vachka, 34 roků starého z Hradce
Králové obžalobu pro zločin rušení náboženství, jehož
dopastil se nedávno v kořalně Fránklové.

Zuřivý řezník. V měsíci březnu jel obchodník
dobytkem Josef Trojan s Rokytné z trhu hradeckého
domů. Na Novém Hradci Králové zastavil se v hostinci

. M. Cabicara, kamě za nedlouho přišel hostinský a
ník J. V. z Dolních Ředic. Vavřína nějak rozpálen

pustil úzdu výmluvnosti své a poctíval sprvu Trojana

jmény nepřílišpěknými a konečně chopil ho za krka tloukl pěstídohlavy. Kamarádské nakládání mělo
sa následek, že Trojan poležel si čtyři neděle. Zvláště
utrpěj nebezpečné zranění poškrabáním nehtů, po kte
rém Trojan opachl. Pří ten oznámen soudu.

Pro urážku Veličenstva. Benjamín Kroboth,
38 roků starý, kartáčnický pomocník z Kněžic, pro
krádež a 32krát pro potulku trestaný, byl čtyřčlenným
soudem zdejším odsouzen na 18 měsíců do těžkého
žaláře prozločin uražení Veličenstva, kterého se do
pustil dne20. března ve Velké Vsi při žebrotě a potulce.

Krádež. V noci ze dne 16. na 17. dubna vy
pálil nesnámý dosud zloděj zdejší hostinské pí. Anně

Šindelářové ze skleníku v pokoji zlatý náramek v ceně
26 sl. a z vedlejšího pokoje ze zamčené skříně desítku.
Podezření padlo na jistého cestujícího, který téhož
dne přes noc v hostinci byl a peněz neměl. Na ozná
mení okradené odebral se četnický závodčí Josef Po
vondra za podezřelým do Chlumce, avšak nesastíhl
jej více.

Mlsný syčák. Dne 24. m. m. dostal se 4Sletý
kovářský pomocník Jos. Ntejskal, příslušný do Kunčic
uŽamberka při obchůzce od domu k domu do skříně
p. R. L. v čís. 240 a odcizil plát uschovaného tam
medu a několik uzenic. Zloděj byl dopaden a dodán
stát. návladnictví.

Ohně. Dne 25. m. m. v noci pozorovány byly
dva požáry; jeden přes Kukleny a druhý přes Kydli
nov. — Dne 29. m. m. o půl 11. bod. v noci řádil
zhoubný živel směrem přes Bukovinu.

Ztráta. Kolářský pomocník H. Hejeman stratil
dne *8. m. m. cestou s města k Pražskému Předměstí
pracovní knížku.

Zatčen. Josef Tok, tovární dělník z Velké Poříče
v měsíci prosinci loňského roku ukradl své sestře
Anně Tokové v Plhově u Náchoda ze zamčeného stolku
obnos 6 sl. a bratru svému řetízek vlasový ae stří
brným dvacetníkem. Na udání byl stíhán zatýkačem
od 21. ledna 1896. V těchto dnech byl v Náchodě
dopaden a zatčen.

Hrubší nemravnost. Dne 37. m. m. po 6. hod.
večer vlákal kočající hudebník St. Vottermann z Tříště
u Jihlavi, 8leté děvče Em. K. na schody v čísle 209.,
kde hotovil se v tmavém koutě provésti nemravný
skutek, začež sliboval děcku 1 kr. Počínáníjeho spo
zorovala v čas matka jmenované, spůsobila povyk,
načež se dal Vottermann' na útěk. Ze sousedního
domu pustil se v patách za prchajícím sklenář Francek
a zadržel jej. Strážník pak zavedl nemravu do věsení
m. deleg. sondu.

Hráli jedníka. Podivná tato zábava s karty
stala se již mnohému osudnou, tak že při pouhém

pojmenování této hry jest mu nevolno. no lý proznačnou částku peněz, jiný mořil se po celou noc,
jiný zase přítomen byl strhnuvší se při tom rvačce,
jež při rozčilených hráčích není žádnou zvláštností,
nebo byv udán pro zapovězenou hru, zaplatil pokutu.
Jednoduchá tato hra, ač je zakázaná a dosti přísně
se provinilec tresce, přece rozšířena je dosud stále
hojně a zvláště za nočního šivota možno se s ní set
kati dosti často, a lze viděti v banku značné sumy
peněz. Předešlé neděle odpoledne sešlo se na umlu
veném místě na hradbách několik učňů většinou od

ného řemesla obuvníckého a pustili se do „jed
níka.“ Hrálo, tahalo, sázelo a prohrávalo se o sto
šest, a vtipů čvíckům vlastním, rozumí se, še ne
scházelo; odpoledne tak pěkněatíkalo, až radost po
dívat. Není však radost bezžalosti; kde so vzal, tu

ral -Nývi

se vzal, zkrátka zahřměl v okamžiku, kdy jeden hráč

Sbank aostatní atéčakali výsledekjeho
las strážníka Žalon .. Objevení sejestřába

mezi vrubci nezpůsobí takovýpoplach a zmatek, jako"mastal zde 'mezi hráči. Kašdý hleděl:se it zbě
*ailým útěkemana karty, bank atah nikdoani ne

pomyslil. Po druhé prý najdou si místo před poli

. Německá zpupnest potrestána. V blízkéobci
K. bydlí v jednom domě pod jednou střechou český
skromný učitel p. M. a německý zpupný telegrafistu
p. T. Majevrozenu nenávist ke všemu českému, ne
mohl ve ovšem svovnat se svými spolunájemníky, a
hlačným způsobem ulevoval své spravedlivé germánské
zlosti silné kořeněnými argumenty, dokazujícími jeho
germánskou nefalšovanost. Chodby domujen se otřá
saly pod hromy jeho hněvu, vyznívajíce v důkladné
klatby a la: „techechische h, den bub' muss
ich zerhauen“ atd. atd. Tak důkladnou porci toho
dobrého ovšem nesnese slabý žaludek českého učitele
a týž požádal slavný úřad, aby jej chránil před tak
velikým množstvím toho dobrého; marně se namábal
pan obhájce nemístným vtahováním jména českého
spisovatele, kněze T. do této nechutné aféry docela
jinakému panu T. z bryndy pomoci. opravedlnosť po
zvedla čelo a právo těžce dopadlo na bedra nefalšo
vaného němce v podobě řízné pokuty a placení celých
soudních icestných nákladů. Má naučení pro bu
doucnost, že 8 pányneradno jíst třešně.

Chycený tulák. Dne 19. dubna t. r. byl za
držen četnictvrem ve Vysokém Mýtě Sáletý, cizému
majetku nanejvýš nebezpečný, vícekráte trestaný tulák
Vojtěch Dostál z Mostku. Dodán byl okr. soudu do
Kostelce n. Orl., odkud do hradecké věznice co nejdřív
dopraven bude. Týž ku konci března vlezl oknem za
bílého dne mezi 2. a 3. hodinou odpolední do stavení
manželů Františka a Kateřiny Vondráčkových v Pří
kaze u Doudleb a notně je okradl. Sebral stříbrné
hodinky, 3 košile, 20 loket plátna, hedvabné šátky,
pokrývadla na stůl, botky, kalhoty, šňůru korálů a
i modlitby, vše v ceně 36 zl. S lupem nepozorovaně
zmizel. Četnictvau ilo se za bedlivého pátrání
zjistiti, že téhož dnepo Příkaze žebral us 5o let
starý tulák, ve kterém později poznán Dostál. Frant.
Novotná a Františka Obstová viděly jej a poznaly po
obvázané ruce.

Hyema. Před čtyřčleným senátem zdejším ko
náno dne 30. dubna hlavní líčení proti J. Kubíčkovi,
hrobníku ze Žamberka, 28 roků starému atamtéž pří
slušnému. Státní zástupnictví podalo dne 7. března
naň žalobu, že o novém roce 1896 pohřebiště pro
mrtvé tělo Františka Jedličky ze Žamberka ze zlomy
slnosti a za zištným účelem porušil, čímž dopustil se
přečinu proti veřejnému pokoji u řádu v $ 906 tr.
x. vyznačeného a že téže doby odcizil v úmyslu zišt
ném z hrobu na mrtvém těle Františka Jedličky kal
hoty v ceně 1 zl. 60 kr., kabát v ceně 3 zl. 60 kr.
a křížek za 10 kr., čímž dopustil se přestupku krádeže
v $ 806 a 506 tr. z. naznačeného. Rozsndkem uznán
byl vinným a odsouzen na 4 neděle do vězení.

Odsouzen. V pondělí dopoledne konalo se před
čtyřčleným senátem krajského soudu hradeckého za
předsednictví rady zemského soudu p. Prokache zá
věrečné líčení s Josefem Flegrem, 40 roků starým
nádeníkem do Těchlovice příslušným, mnohokráte již
trestaným a zde uvězněným. Obžaloba byla obsáhlá.
Tak Fleger dne 21. března t. r. v Náchodě bez po
volení a zdržení Rich. Turka, hostinského pomocníka
odňal pro svůj užitek kabát 4 kožich, což mu vyneslo
přestapek krádeže. © Za zprotivení ae četnickému
závodčímu Frant. Ryšavému v Náchodě, tedy osobě
v 8 68. tr. z. jmenované u vykonávání jeho služby
v úmyslu, aby výkon ten zmařen byl, skutečným vzta
žením ruky se dopustil zločinu veřejného násilí. Mimo
to měl se zodpovídati z přestupku proti veřejným
zřízením a opatřením, jehož se dopastil tím, že četníka
Ryšavého, policejního strážníka Josefa Hornyýcha
soudního slubu Adolfa Prouzu v konání jich služby
urazil. Fleger uznán vším uvedeným vinným a od
souzenna sedm měsíců do těžkého žaláře.

* *
s

Z Velké Jesenice. Minulou neděli, dne
26 t. m. odpol. konala se u nás v hostinci pana
J. Šolce veřejná schůze křesť. sociální strany, jež
se vydařila skvěle, ačkoli se k ní nekonaly
žádné zvláštní přípravy, Místnosti hostince byly
záhy tak přeplnény, že bylo nuťno otevříti všecka
okna, aby pozdější příchozí aspoň z venku mohli
sledovati průběh schůze. Všech účastníků bylo
na tři sta; dostavili se nejen rolníci ze všech
okolních obcí, ale také četní zástupci katolických
jednot z Červ.Kostelce, Náchoda a j. Jmenem
svolavatelů zahájil schůzi místní kaplan vlp. Fr.
Pospíšil, jenž srdečně uvítal všecky přítomné
a projevil potěšení nad tak hojným účastenstvím.
Na to byl za předsedu schůze zvolen dp. vik.
sekretář a farář V. Uhlíř, za místopředsedu pan
V. Franc, starosta ze Šestovic, za zapisovatele
vp. Fr. Pospíšil. Na programu byla nejprve před
néška o rolaickém programu, o němž promluvil
red. V. Kučera; jeho řeč přes hodinu trvající
byla sledována s plným zéjem a souhlasem. Po
řeči této přečetl vp. Pospíšil rolnický program
české strany křesťansko-sccialní dle návrhu R.
Vrby; program ten přijat byl od přítomných
jednomyslné. Na to rokovalo se o tom, co soudí
katolíci o liberalismu a socialismu. O tomto bodu
promluvilipp. V. Pavlík, V. Opatrný a A.
Mollinger, členové spolku »Svornosti« z Ná
choda. Všichni tito řečníci mluvili tak opravdově,
působivě s dojímavě, že veškeří přítomní byli
jejich vývody uchvácení; mluvili tu proatí dělníci,
ale tak srdečně, upřímně a vášně, že mnozí pří
tomní rolníci řekli po schůzi: „Z takových děl
níků můžeme si vzíti jen dobrý příkladl« Učin
livým a místným bylo zejmena, že řečníci tito
řádně ukázali na řádění socialistů, kteří loni s po

mocí dra. Moravce a Štemberky rostahovali se na



dobu odložen byl rozhovor o tom, proč teta

katolíkům poč ovati se, o čámě pojedná bé ve
schůzi příští, Volné návrby nebylypodány. Předseda dp. V. Uhlíř zekončil schůzi, jež trvala
přes tři bodiny, vbodoým porovnáním loňského.

Všichni přítomní odcházeli ze schůze s dojmem,
že tu bylo zaseto sémě, z něbož pro celé ozolí

bobdá oje úroda nejlepší.Z Poličky. Dne 21. t. m. semřela v Chocni ní.
Emilie Schulsová, choť p.A. Schulze, kontrolora í
dráhynaodpočinku.Mrtvolabyla převezenadoPoličky
a sde v 24. tm. odpoledne o 4. hodiné ve
hrobce zemřelých rodičů ovdovělého manžela k odpo
činku uložena. Budiž jí země lehká. — Svatojosefaká
jednota zdejší konala v neděli dne 19. m. m. členskou
chůzi, při níž předsedajednoty P. Jan Volánek před
nášel na slova hesla spolkového: „Jakévlastnosti má
míti každý katolický spolek?“ Vneděli 26. m. m.

řádala táš jednota soukromý zábavní večer, při
mž konal přednášku P. Jan Procházka, místo

předseda „o darvinismu.“

Z Červených Peček. (Spolkové divadlo,
schůze měsíční) Dne 19. dubnana oslavu otevření nového divadla, kteréš zařídil si spolek „Svor
nost“,sehráno „Stehlík Strnadem“, „Dva přátelé a je
diný kabát.“. — Jak dalo se očekávat, jevil se pro
novinku tuto v našem obecenstvu všestranný zájem
tak, že sál byl takřka do posledního místečka naplněn
a ochotní herci, z nichž mnozí teprve nováčkové,
statně dle sil svých podali to nejlepší. Výkony ka
šdého jednotlivce byly velice zdařilé a stejnou úrovní
k sobě se drušící a tak výsledek práce korunován
výsledkem uspokojením obecenstva. V úlohách dám
ských statně zápolily slečny: A. Kozáková, M. Mé
kotová a Víková; rovněž zdařileúkolů svému dostáli

„: Plžek, Meloun, Najbrt, Hruška, Mašín, Beneš a
Kiocanský. — Páni ochotníci ukázali velkou ochotu
a my jsme jim za snaha tu co nejvíce vděčni a tě
šíme se, že v brsku nás opět něčím překvapí. — Ná
eledující neděli 26. dubna, odbýval zase spolek„Svor
nost“ mésíční svoji schůzi, ve kteréž přednášel pan
ředitel J. Dumek. Ve své poučné a praktické před
nášce upozornil na různé neshody při uzavírání
smluv řepních, o úpravě daně katastrální, o naku“=
pování z ciziny, čímž náš obchod velice trpí, zejména
uherské mouky a bagounů a o vyrovnání s Uhry.
Při tom všem dotkl se vždy případných událostí a
stále upozorňoval na rozervanost a nesjednocenost
v národě našem, kterouž nedocílí se ničeho. Bude

"me-li svorni, sjednoceai, pak spíše veškerých poža
davků se domůžeme. Pan řečník bouřlivou pochvalou
odměněn byl a za přátelské nálady schůze skončena.

Letošní visílaco ndp. biskupa,
Ze Žehuně. „Přišel, promluvil, zvítězil l“ tak

se právem může říci o nejd. p. biskupu králevréhradeckém, Eduardu Janu, který dne 17. dubna t. r.
zavítal na osadn naši, aby po 14 letech udílel svátost
sv. biřmování, Že farnost Žehuňská, sestávající téměř
ze samých katolíků, nedá ee odpůrci sváděti a mohla
by věru sloužiti mnohým obcím farním v té věci za
vzor, toho důkazem je způsob opravdu srdečného a
upřímného přivítání, které farníci žehunští připravili
svému vrchnímu pastýři. Již to dojalo ndp. bisku
že mu, o 6. hodině ranní přijíšdějícíma od Žiželic,
v malebném průvodu na koních vyjeli vatříc až ke
dvoru Korcům statní rolníci ze všech přifařených
obcí, v jicháto čele tlamočil prvnípozdrav rolník a
hostinský z Chofovic p. Jos. Šteklý. Rolnické bande
riam skytalo na další cestě čestný průvod. V Choto
vicích, první osadě farnosti Žehuňské, hasičské spolky
ze Žehuně a Doběic s hudební kapelon, a obyvatelstvo
celé osady choťovické očekávaly u sv. Kříže ndp.
biskupa a předbranou slavnostní sepřípadným ná
pisem učinily svému vrchnímu pastýři nelíčenou ovaci.
Ntarosta místní obce p. Bohumil Nteklý obklopen ob.
zastupitelstvem, krátkou ale případnou řečí přivítal
nejd. pána u poprosil ho, by navštívil Choťovický
chrám Páně. Ndp. biskup s radostí vyhověl tomuto
přání a provázen všemí, za zvuků hudby odebral se
do útulného kostelíčka. Zde pak pokleknav na stup
ních oltáře Matky Boží, poroučel egadníky Chotovické,
kteří tak vřele jej přivítali, do ochrany Královny
nebes a uděliv všem přítomným sv. požehnánía pro
jeviv uspokojení nad vzorným po em, v němž se
tento filialní kostelíček nachází, opustil Chotovice,
aby v čas stihl do Žehuně, kde již s touhou a ne
dočkavostí kapily se zástupy věřícího lidu kolem
chrámu Páně a domu farního. Hlahol zvonů, výstřely,
slavnostní hudba již ohlašovaly příjezd náměstka
upoštolského, který špalírem, jejž učinily škol. dítky,
přijel už k farnímu domu. Zde vystoupil ndp. biskup
z kočáru, načež předstoupil majitel mlýna p. Alois
Václavík, aby jménem všech shromážděných sástapců
přifařených obcí vyjádřil radost nad příjezdem nejd.
a jej co nejsrdečněji přivítal. N radostí spočinnlo oko
nejdůstojnějšího pastýře na zástupcích obcí Žehuně,
Chotovice. Dobšic a Dománovic, a ústa jeho pronášela
díky za tak srdečné a obcí katolických důstojné uví
tání. Po té jménem dítek školních vítala p. biskupa
žákyně IV. tř. školy Žehnňské, Anna Kvasničkova
z Dobšic, podavší mu dříve skvostnou kytici z lilif a
konvalinek. načež místní dp. farář oslovil J. B. M.
delší řečí na přivítanou. Poděkovav blahosklonně za
všechna přivítání. ubíral se nejdůstojnější pán do
farního domu, odkudžpo krátkém čase kráčel za četné
sasistence v průvodu do chrámu Páně, jehožto pro
story již naplněny byly lidem věřícím. Uděliv ponti«
fikální požehnání, počal obětovati mši sv., při níš po
evangeliu vystoupil na kazatelnu, aby hlásal slovo
Hoší. A tuse ukázalo, že přišed, promluvil a zvítězil.
N dechem ntajeným poslouchal shromážšděný lid mi
strný úkon kazatelský. Musí se říci, že p. biskup získal
si ude urdce všech. Avšak postřehl>také bystré oko
jeho tato náklonnost a třadost, a proto uspokojení

i dítky přiskoušce svými hbitými .

pá „a nh znalostpravd sv.náboženství,tak ša |
z vrchn postí časté „vý he) osí o
na odměnu sa pilnost s opona tovi pak za přičinění, tu mnohé té o slsámi
radostía ne s jedněchúst vycházela slova: „Tak
krásné to zde ješté při žádném zv. biřmování nebylo.“
Po sv. bířmování, kteréžndp. biskup po katechesi
udílel a k němuž přistoupilo přes 600 biřmovanců
ve vžorném pořádku, uděleno sv. požehnání n. veleb.
Svátostí u po vykonané prohlídce kostela ubíral se
nejd. vrchní pastýř za nadšení lidu věřícího do far
ního domu. O +. hodině odpolední rozloučil se
p. biskup se „ehuní, provázen jaa jakopři příchodu
prém hudbou, hasiči a banderisty a velikým rástapem
lidí. Zkrátka, vše se dařilo znamenité, a jasné nebe“
zvýšovalo radostnou náladu, a ačkoli jsou nyní na|

venkově nutné prácepolní, přece toho dne v"Žahaníte nepracovalo a veselá nálada trvala v obcí aš do
večera, tak že možno řící, še 17. duben byl žehuň
ským svátkem, na který si kaádý s účastněných ještě
po létech často rád vzpomene.ZeSadské.MěstoSadskáaceláfarníosada
uvítala evého nejď. arcipastýře co nejelevněji. Marné
bylo namáhání jistého listu zamezití oslavu; — všeeka

nieco docílila pravého opaku. Zastupitelstvo městaejšího v souhlasu obecenstva usneslo se jednohlasně
že J. B. Milost důstojné a elavně: uvítá, a korporace
zdejší přijaly pozvání a slíbily účastenství své. Po
mlčím o přípravách, o slavobráně, o ozdobení města
nesčíslnými prapory, o banderiu, drůžičkách a jiných

projevech slavnostních. Celé město a farnost „Mvstříc J. B. Milosti a utvořivše nepřehledný prův
slavnostní očekávaly biskupa svého. Střelba oznamo
vala příjezd J. B. Milosti,jená u slavobrány sestoupiv
s voza přijal hold duchovenstva, pozdravenbyl ard
e oslovením křesťanským od purkmistra zdejšího mě
sta, jenž stoje v čele městské rady a celého výboru
uvítal J. B. Milostjménem celého města, přijal kytici
od dívky, která jej jménem žákovstva uvítala. Na to
hnul se imposantní průvod sestávající ze školní mlá
deže. z biřmovunců, z křesťanských žen, se spolkův a
sborův, všiokni se svými prapory a korouhvemi,
z množství drůžiček, za kterými kračelo duchovenstvo
a nejdůstojnějším arcipastýřem majíce sa sebou purk
mistra, rady a výbor města Sadské, starosty přiťaře
ných obcí a nesčíslné množství mažů. J. B. Milost
ubírala se pěšky v tomto průvodu ze středu města
vzhůra na vrch sadský, kde stojí farní chrám Páně,
za ustavičné střelby a hlaholu starověkých pochodů.
V pravdě bylo přijetí nejd. arcipastýře krásné, slavné
a srdečné a nejkrásnější proto, že bylo obecné, že
všecky vretvy zdejšího občanstva se zúčastnily jed

nomyelně. Sadská farnost vedla triumfálněbiskupasvého do domu Božího, a vyslechla alora jeho
s dychtivostí a pozorností takovou, že nejdůstojnéjší
kazatel viděl se pohnuta dáti poslachačům svým avě
dectví z kazatelnice. Mělť také nejd. arcipastýř řeč
k lidu, že takové neslyšeli. Jednohlasné poděkování
všeho natlačeného množství na konci kázaní zaznělo
jako hřmění prostorem chrámovým a všecka ústa hla
sitě opětovala pozdravení biskupa svého. Byliť zde

ýř nobrý a ovce dobré. — Slavnost tato zvýšena
yJa příjezdemJeho Jasnosti, knížete jé liHohenlohe z Schillingafůrstu, pána na Poděbradech,

jenš přes celé služby Boží s pobožností příkladnou
v chrámě setrval. — Že náš nejd. arcipastýř potěšen
byl v srdci svém tímto v pravdě křesťanským a sy
novským přijetím města Sadské i celé farnosti, má
toho zdejší město a farnost důkaz veliký, důkaz otcov
ské lásky, které nebude moci nikdy menonti,
udělil jemu na památku milost, že až posudfarní
chrám Páně sv. Apollináře v Sadské ráčil prohlásiti
za chrám děkanský. A nyní bude-li moci Sadská za
pomenouti na nejdůstojnějšího biskupa Eduards Jana?
— Osada zdejší volá za ním — a zaň: „Hospodine
zachovejš ho, a obživiž ho, blahoslaveného učiň ho
na semi, a nevydávejž ho v ruce nepřátel jeho.“

Z Chleb u Nymbarka. Den 20. dubna bylpronaši osadu a přifačené obce dnem slavnostním, Zavital
k nám totiž ndp. biskup královéhradecký, aby tu
udílel svátost sv. biřmování. Naši stateční katolíci
nedali se zmásti odporem nepřátel a ukázali akvělým,
neočekávaným způsobem svou lásku a věrnost ku
svému biskupu a tím zajisté i nejlépe svou přichyl
nost a věrnost ku své pravé katolické víře, jejiž ne
ohroženým obráncem nejdůst. pastýř jest. Již čaaně
z rána od 6 hodinvyjelo po silnici k Poděbradům,
odkud měl ndp. biskap přijeti, švarné banderium,
20 mužů a jinochů v národních šerpách. S banderiem

zároveň mnohé povozy vstříc ndp. biskupovi. Dojel
stihnuvši povozndp. biekupa asi na poloviční cestě
z Poděb vzalo jej banderiam do svého středa a
nyní jelo se rychle k HRašdovicům,přifařené osadě.
Zde postavena byla slavobrána, hojné věnci a květi
nami ozdobená, na níž r daleka již kynul nápis:
„Vítej nám'“ U brány čekaly velké davy lidn domácích
i z okolních obcí, hasičský sbor z Rašovic a z Vestce.
Jménem katolických osadníků uvítali tu ndp. biskupa

katoličtí zástupcové obce Rašovic. Ndp.biskap srdečněčkoval u sedl opět do vozu, načež průvod bnul se
e Chlebům. Hasičské sbory utvořily při povozuudp.

biskupa pohyblivý spalír, Za malou půlhodinu pří
blížil se celý průvod ku Chlebům, odkud již prapory
červenobílé kynuly vesele vstříc. U vchodu do osady
zbudována mohatná slavobrána, s jejiš stožárů vlály
dlouhé prapory. U brány čekalo duchovenstvo, uči
telstvo, dítky školní se svým praporem, jinoši 8e.
svým praporem, dlouhá řada drůšiček oděných vesměs
v barvách papežských běložlatých a nesčetné davy
lidu z celého okolí. urdečnými slovy uvítal nejprve
nd. pastýře dp. farář Chalenpka, vyjadřuje oddanost
a věrnost svých svěřených k nejd. pastýři. Jménem
okresního zastupitelstva vítal nejd. pastýře pan okr.
starosta Hampl z Bobnie; na to jménem svých družek
a druhů hezky přednesla žákyně ChlebskáRůženka
Kulichova z Rašovic pěknou uvítací báseň. Na ta
dala ndp. biskupovi pěknou kytici ze živých Í.
Ndp. biskup mile dojat uvítáním všem ečně dě
koval, družičce pak udělil biskupské požehnání. Od
brány nyní nbíral se původ celý za zpěvu písně Ma

LM3
“

a obory basi vte ia
rovázen duchovesstvem a žehuaje

sd do chrámů. Po vykonaných
modlitbéch oblékl 6e nejď. pastýř "v ronchý 

načežleskne o l o m kárůsespívalačtysklhaná evangeliu
vystoapil ndp. bi ha kazatelna.

vo

příkladů svatých, aby všichni věřící kftam
sv. na kmen Ježíše Krista větípení, zůstárali. stále

stranách hlavního oltáře. Mužové a jinoši sa pří
kladem sv. Václava mají chovati lásku ku nejdražší
oběti, ženy a dívky za příklademBL Anešky, nechť
zachovají si čistotu a nevinnost srdce. Celá, hodinu,
trvající řeč vyslechnuta byla = velikým napjetím a

zorností nejen u velkých, ale i u malých, což se
rso potom ukázalo při zkoužce náboženské. Ndp.

Drskup če hbitých a čilých odpovědí dítek sám sepřesvědčil, jak i ti malí jeho kázání do duše vuáli «
jeho výkladům dobře porozuměli. Ndp. biskup získal
si rázem ardce všech upřímně amýdlejících a všeliké

předsudky o němutvořenéropadiy 6 v nivec. Meziudílením av. biřmování dostavili se téš pan okresní
hejtman a'p. patronátní komisařz Poděbrad. Po ndě
lení sv. svátostí bižmovancům, jichž bylo 375, ukončen

povátní úkon pošehnáním a spěrem „Tě Boha chváÍme“. Nato za hlaholu zvonů odebral se nejd. pa
stýř do fary.Tímtak krásná a pro osadu tak re
dostná slavnost skončena.

Z Předhradí. Dne 31. dubna o půl osmé hod.
zavítal z Poděbrad dofarnosti naší Jebo Bisk. Mijoet
Eduard Jan Nep., by udílel sv. biřmování. Již po
6. hodině dostavily sedavy lidu z přifařených abcí, a

velmi mnosí i z vůkolních na kolik bodin cesty přídi,by viděli toho statečného vůdce klerikalisma, so

přeerědějli, jaký přecejest ten králováhradeckýbiskup.osmé vstřely z hmoždířů oznamovaly, še už
líží ndp. biskapk nám. Zástup na 3000 lidí se

řadéný hasičským sborem ze Sokolče ubíral ae s J.

a“ obcíPředhradím,— kdeá "adomckch katolíkůvlály praporce, — na místo em ku bráně,
jež z milodarů našeho dělnického, pracovitáho lidu
upravena byla velmi vkusně z mechu, nesoucí na
jedné strané nápis: „Vítejnám!“ a na druhé: „Baď

s Bohem“ Zde u brány uvítal P. biskupa slovysrdečnými a upřímnými místní farář, uváděje v
své, še pocituje' radost neamírnou nad tím, že vítati
může na osadě avé biskupa, — toho biskupa, který
byl jemu již před 15 lety hned v prvém roce boho
sloví duchovním učitelem, otcem, a příznivcem
milostivým. Po té vítal ndp. biskupa horlivý katolík,
starosta obce (ilůckzu krásnou, promyšlenou řečí.
Nejdůstojnější p.biskup mile obojí řečí dojat, přís
větivě pod oral. Od brány ubíral se ndp. biskap za
hlahola zvonů a střelby špalírem, jejš tvofili hasičaký
sbor ze Sokolče a školní mládež se avým učiteletvem,
do fary, odkudž po obleknutí v roucha liturgická.
ubíral se do chrámu Páně. U dveří chrámových při
vítala vrchního ýře žákyně školy sokolečské. Po
té měl Jeho B. Milost mši sv., přiníž měl na slova
sv. evangelia: „Vy jste vůl zemé“, překrásnou, velice
proosadníky naše smíšené pončnou a poutavou řeč,
jež zůstane na vždy v čti jejich. Po mši sv.
udělováno sv. biřmování. Všechbiřmovanců bylo 450.
Nyní ještě promluvil ndp. biskup k přítomným všem
a vybízel je slovy laskavými, aby ten svůj útulný,
nové vymalovaný a celý opravený kostel, jakých prý
málo na venkové se najde, — horlivě navštěvovali a
Matku Páně, jíž zasvěcen, o přímluvu € pomocpro
sili. O půl jedné hodině ubíral se ndp. biskop v prů
vodu do fary, kdež poděkovala J. B. M. za všecky
biřmovance žákyně školy předhradské. Každý, kdo
měl příležitost toho dne ndp. biskupa poznati, pře
svědčil se o jeho pokoře, upřímném, otcovském ardcf.
A tak nyní u nás přemnozí, kteří se chtěli dáti sa- 
strašiti pokrokářskými liety, oplývajícími největší
banou, poznali svého biskupa náležité a přesvědčili
ee o lži a nepravdě nepřátely šířené.

Akademit ns počest 50 letých narozeniu
J. M. ndp. biskupa Edvarde Jena pořádá jednota
katolických tovaryšů v Hradci Králové v neděli,
dne 3. května t. r. o 5. bodině odpolední. Jen
zvuným vstup volný.

Valná hromada živnostenského společenstva
v Ponchové a okolí bude se odbývati v neděli dne
10. května o 4. hod. odpoledne v místnostech školy
Pouchovské. Pořad: 1. ctenf protokolu s poslední
valné hromady. £. O zřízení nemocenské pokladny
při živnost. epolečenstvu. 8. Volba starosty živnost.
spol. 4. Volba starostova náměstka. A. Volba 9 členů
výboru. 6. Volba 8 náhradníků. 7. Volné návrhy.

Pohezené děcko. Včera odpoledne nalezena
byla u Věkoš mrtvola novorozeného děcka, jež dopra
vena byla do umrlčí komory v Pouchově. Dnes od
bývána byla soudní komise na dotyčném místě ku
zjištění bližších bností.

Mladá oběťstarého záletníka ocítila sevčera,
řed čtyřčleným senátem krajského

souda v Hradci ové. Václav Runštuk, 7+letý rol
ník z Doubravic dal podnět k žalobě proti své loňské
hospodyni, s6leté Anně Povolné, slažehné nyní v Al
brechticích, protože mu prý odcizila 180 zl. Původce
žaloby je divný patron a má podivnou paměť.
Věděl sice podrobně, kolik pírů, zlatníků a koran
se mu ztratilo, ale nikterak upamatovati se nemohl
na to, že byl nž vicekráte soudně trestán pro Jichvu,
křivou přísahu a podobné podvodné kousky. Nepřiznal
se ani, když mu to obhajce obžalované, dr. Base
prokázal soadními akty. Ranštuk dělal nevinnéh,

dne 80. dubna
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7 Zástupcovékatoličkoeociálnístranyve Velké
Jesenici vzdávají tímto npřímné dfky veleb. pánu
Jos. F. Btejakalovi, kaplanu v Nácbodě, vole
dlésému pánu V. Kněerovi,redakteru „O .

: je pénům -členům katólického vzdělávu „Šrornost“ v Náchodě pp. V. Pavlíkovi,
. Opatrnáému, A. Mollingrovi, za poučnéa

velice zdařilé přednášky kované v naší veřejné
ochůzi dne 26. dubna 1. + ve Velké Jegenici
Zdař Btb

W
-. (ěnsláko.)

Velectinénmperu Alolsa Bcořáčkoví,
. méstskému radnímu

v HWradel

, ilerádí jeme Vám, velecténý pane,

ep čas svého úřadování00 lesní referent jateobcí při každé přílešitosti del takým spůso

bem nyek že bo jinak aeě vzd úmpovino a svou nad vzdáním
se lesníhoroforkta.

Z předo“avenstva obce Břesbradské
Frant. Pešek, starostg

(Zasláno) ms
Prohlášení,

| distý máj přitelíček rostrousil po Hragel
klep, že prý jsem 'za výklad t sv. „papí
řrových*“ bot ve své skříni musel platiti po
kuta 50 zi., a ještě zpozdilejší povídačky. Pre
klabuju všecko to za nepravda a kdyby
ten cbytiáček ještě někdy o mně něco pov
prosím katdého, aby mné to bned edělil, bych 66
ma mob! odměsiti někde jiode vež na papíře.

J. Pancíř,
obuvník v Hradci Králové.

277 Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny Bubna 612 — VH. — Sklad Eliššína třída 24.

„ Zaslaný kříš školní bí ze všeobecně. Račte
přijesouti mé srdečné díky.

Prušánky «Slezsko)6. listopadu 1844.
S veškerou úctou

P. Tomáš Špidla, farář.
a!

VŠh POs OMP
a Čeněk Nučera, a

člen redakce „Obnovy“,

Anežka A učerová,
jr roz. Mirovská, ny

a novomanželé. v

vě | . RÁ
OY | PA A> děkuaa MRO

Brusinky
v nojjemnější rafnádě zavařené

s Skilový soudeček
> franko za zl.2725jj
T.F'áborský

v Týništi m. Ori.

- .."—ě—P- —bl he ze!
F Noreu- biblí Dereovou“

vázangu,be koupišíza 4021.,se bj |
rabnití

a odtémnop;alezachovalou.B fadm L1
s mén

E . . “ . ++ - . :

Vyzvání zákonných dědisů"Václava Jelínka.
1 C kr. okresnísoud vOtrakringuSanaceBe dne 29. ledna r8g6. zemřel soukromník Václav

Jelinek ve Vídni. XVI. okr., Neumayer 24.
bex zanechání poslední vůle. Poněvadž tomuto
spudu je neznámo, zdalía kterým osobém z jeho
pozÓstalosti připadá právo dědictví, vyzývají se
všichni, kdo chtějí z jakéhokoli právního důvodu
činiti na to nárok, aby své dědičné vrávo během
jednoho roku ode dne dole uvedeného oblásili u
tonoto soudu a s vykázáním svého dédičného
práva podsli své dědičné vyjádření, jinak pozů
atalosť, kterou zetím jsko kurátor spravuje p. dr.
J. Steiner, dvorní a soudní advokát ve Vídni,
XVI. Hofferplats 7. bude projednána s těmi, kteří
se k dědictví přihlásí a právními nároky se vy
kážou, s jim odevzdána, nepožadovaná pak čásť
pozůstalosti, nebo nepřihlásí-li se nikdo, celá po
sůstelosť připadne státu.

V Ottakringu, 6. března 1896.

©kr. m.del. sond vOttakringu.

„ Výprodej.
Za příčinounedostatku místa vyprodám

sE-báječně levně: E

koberce, pokrývky a záclony.

V. J. Špalek,
«dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.

Národohospodářská hlídka.
Úvaha © záležnách.

Nepm! P. Tom. StPebský, děkna v Mikulovicích.

. (Pokračování.)

3. v členství, jež obraničenojeatnajistý
krab rovných sobě sájemníků, jejichž vůděí my
lenka jest vzájemná svéomoc;

4. v ručení, že veškeři členovézabezpečují
vkladatelém peněz jistoty poměrné zaručené, aby
o uložené penize nepřišli. a jednotliví členové,
jeden, dva neb tří zajistí jako rukojmě a spolu
splátoovó záložně zupůjčku, kterou poskytoje čle
nům ovým a

5. v půjčkách, jež poskytují se proti
úpiskm pravoplatným na jistou lhůtu, v níž půjčka
vyrovnána býti má. aby častějším obratem peněz
vypomábati se mohlo počtu členů co největšímu.

I. Rázní se pak mozi sebou:
1. v účelo; Raiffeisenky mají účel

mnobem širší, objemnější, jenž vyžaduje více Bila
práce, více dovednosti a zkušenosti a jest tudíž
spíše různým Šxodám a Dohbromám podroben a
Desnadno lze oalézti dostatečný počet sil ku ve
dení a řízení jich schopných právě v krajinách,
kde by záložna vůbec byla pravým dubrodiním
orlého vůkolí; kdežto rolnické záložuy ob
mezují svůj účel jen na poměry peněžné,flavní
nervus rerum, ubírají se jedním jen směrem, v němž
brzo naučí se a zvyknou sobě kráčeti bezpečně,
nevyžadují tolik práce a času, o které je ua ven
kově při nynějším intensivním bospodařen: tolik
sle, kde sám bospodát © dětmi a cbasou muší po
celý den se obáněti, aby práce správně a v pravou
dobu vykonal a příznivých žní si zabezpečil;

2.v obvodu působení; Raiffeisenky
mají jen užší kruh členů a obcí, a proto tím ne

-snadněji naleznou schopných lidí k založení, ří
zení a vedení svému, a tím méně jest občanů
zámožnějších, kteří by své úspory ukládali; spo
léhati na pomoc semskou není ani záložen důstojno,
ani možno, jelikož pokladna zemská všem vyhovět
nemůže, kdežto záložny rolnické rozšiřují
dle poměrů a potřeb krnh členů svých na více
obcí, spíše vyskytnou se schopní lidé k řízení a
zámožní k ukládání úspor svých: -kde více po
mocniků, tam snadnější pomoc.

3. v členství; Raitfeisenky majíčleny
různého stava a povolání, jež každé vyžaduje
Svou svláštní péči a tím nastati masí dělení cil a

tvoří členové stejného povolání a tudíž mohsa
všicri tím úsilovněji pracovati v jedaom směru,
k jednomu cíli, totiž k levnámu úvěru, jehož sa
nynější doby rolníko jest tak velice třeba.

ir < "“ 0 Je + . . - :

„4 v račení; Raiffoloonky pajíručení
„mlidární, v přemsobých přípgdech nebes
prčné; neaj Ba jislo poulkvano,že rudegí s:lidarní
54 čaje vklugatelůmvětší Jistoky; pučenítýto
mají jen sáložny olarší, ve větších h sí
sené, které provozují obchody bankovní; záložny
v novější době založené mají vesměs ručení ob

mosené. důkas to, hat rečesí polidárnístratilou:nás dů : a jakby nmestratilo,když v pos
ledníchletech ú moobých záložen sročením
solidárním tak atrašných měly následků, že oše
bračily nejen jednotlivé členy, ale i edlé rodinv,
ebce a daleká vůkolí, což každému známo;
sáložny rolnické přidržují0e ručení obme
seného jako bez jšího a počují o to, aby vkla
datelům zabezpečilyjistotu svoa správooatí. pocti
vostí a obezřetnosti v úřadování a řízení svém.
Důkazemtoho jest, fe žádnáv novějšídoběsa
Mzená rolnická záložna s ručením obmezeným
nestěžovala si na nedostatek peněz, sle nalezla
vždy v případu potřeby úvěr témét neobmozený
u sousedních větších záložen neb městských upo
titelen; kdežto ve nchůzi pražské zaznívaly z úst
zástupců Raiffeisenek s ručením sodidáro/mžalostné
stesky Da nouzi o peníze a ha odmítácí různých
peněžných zámodů jejich žádostí za výpomoc. A
konečně

6. v půjěkách; Raiffeisenky půjčují
Da kolkované dlužní úpiey na kratší dobu a na

vyšší, úpisy nelze do kmib vtěliti, nelze na ně
v případu potřeby u jiných ústavů vypůjčiti a
soudní dobývání dlaku vyžaduje dlombouproceduru:
samé nevýhody pro členy i pro záložnu, poněradě
bezdůvodné uaprosto směnky vylučují; kdežto
roloické záložny půjčají oa směnky(6 ru
čiteli) tři roky platné, potom se obnovaojís kolkem
mnobem nižším, zakládají se v případu potřeby
eskontem u jiných ústavů, soudní vymabání jest
snadoější a kratší, a když, jak se říká, svět hoří,
jistější a bezpečnějtí.

Z tohoto přirovnání každý spravediivě nechť
posoudí, které zálužny lze více odporučíti pro náš
venkov v dobách nynějších. Vyslovujemesvé skromné
osobní mínění, še Raifleisenky bodí se snad do
poměrů zemí bavorských, německých neb italských,
pro náč český venkov však, kde se intensivné
hospodaří aevelkým obratem peněz, kde již mnobo
hospodářských družetev založeno jest a na všech
stranách ty blahodárné spolky re zakládají, že
hodí se lépe záložny rolnické, též občanské
nazvané, jelikož přijímají za členy i rolníky iře
meslníky neb průmyslatky, vůbec řádné občany.
V nejnovější době objevila se osnova zákona —
v lůně českého odboru zemědělské rady se sro
divší — o nucených společenstvích rol
sických, která kdyby zákonem ae stala, učiní
Raiffeisenky zbytečnými ano nemožnými. Nelze
nám však zamlčeti upřímné výstrahy. aby záložny
vůbec nezakládaly se tam, kde by ne ylo k ve
dení a řísení jejich dost lidí schopných a pocti
vých; kde ale jsou poměry příznivy, zařisujte
záložny všude, jsouť pravým dobrodiním a vydatnou
pomocí pro krajiny naře zubožené, jelikož upřím=
pou svépomocí zacelojí moobou rávu nepřízní času
a bospodářskou krisi způsobenou; zemský pak
výbor uváživ výhody záložen venkovských ať rol
nických neb vbčanských proti záložnám Raiffei
senovým podporuj blahovolně zařizování oněch a

kytujš jim pro prvé začátky nutné pomoci, jak
jeme ve stati IV. shora naznačili. (Pokračování.)

Sestátnění severozápadní dráhy. Železniční
výbor poslanecké sněmovny vídeňské jednal v úterý
dne 26. dubna o předloze na sestátnění severozá
padní dráhy. Po návrhu posl. Kaftana byl ke bliž
šímu prozkoumání předlohy ustanoven subkomitét,
do nějž zvoleni posl. Kaftan, Kleist, Russ, Schwab,
Bteinwender, Szczepanowski. V odůvodnění svého ná
vrhu uvedl posl. Kaftan, že sestátnění severozápadní
dráhy má velikou důležitost hospodářskou pro krá
lovství české, proto snaží se zástupcové království
českého, aby dráha ta co nejdříve byla postátnéna.
Máme k tomu vážné důvody. Správa severozápadní
dráhy dovedla toho, že popudila proti sobě vyzý
vavým porušením rovnoprávnosti v Čechách svrcho
vanou měrou celou českou veřejnost. V hospodářském
a dopravně-politickém ohledu však chová se dráha tato
úplně stejné jak k českým okresům, totiž stejně ne
příznivě. Rak. severozápadní dráha zapomíná, že má
sice privilej, avšak že právě proto má aloužiti ve
řejnosti. Dráha ta pěstuje velmi intensivně průvoz,
potom dovoz waldenburského pruského uhlí do Cech,
méně horlivě však dopravu hnědého uhlí českého
do Čech, zejmena do českého východu, nejméně však
věnuje pozornost dopravě místní, při čemž málo při
chází vstříc obecenstvu. Tyto okolnosti. jakož i zá
važná okolnosť, že připojením rakouské severo-západní
dráhy k dráhám státním síť těchto velevýhodně bude
v příčině dopravní zaokrouhlena a doplněna, odůvod
ňují dostatečně ochotu naši, přinésti i velké oběti
finanční, avšak zdá se nám, že oběti, které předloha
vyžaduje, jsou přílišné, proto snažíme se, aby před
loha byla zlepšena. Pohříchu neposkytuje nám nedoko
nalá odůvodňovací zpráva žádného jasného obrazu 0
konečném effektu finanční předlohy. A přece musíme
trvati na tom, aby předložila vláda výboru železni
čnímu úplně jasný, ciferné správný a přehledný vý
kaz o výhodách a obětech finančních zamýšlené akce
postátňovací, abychom mohli sobě platný úsudek o
předloze učiniti. Uznávaje, če výboru železničnímu
vzhledem ke krátkosti času nelze výkazy ty podrobně
prozkoumati, proto navrhují, ašy zvoleno bylo

subkomité:-které by nejdéledy te dnů podalo svou
zprávu výBoru želemničnímem ** :



V.J.Šppalek
v Hradci tové

doporalujeovůj: 

velkolepývýběr všech druhů:

suken a podšívek
vlastní a i

Látky na vestyvlastní výrgbý.
+ „bedvábné, vlněné s zaručené prach

Ve velkém 1 v malém.
Při laskavé objednávce vzorků pro

sim o udání drubu látek a přibližné
ceny.

MLALAAALAAa

Gotický oltář
velmi bezký vzorek, přes 4 m. odoltářního stolu
vysoký, as 2 m. široký, upraven pro 2 menší
sooby po stranách a obraz neb sochu uprostřed,

nabízí následkem zrušení smlouvy velmi levně za
doplatek zl. 120 — první umělecký: prům.

pouh

Moooor0000000000000000j

DYÍce lí 14
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkůmv jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučímovětladevěčných
lamp 7dnů hořící avšeobecně 2mnejlepšiuznaná.

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809.
909000000000000000000000000600 O0000000900000000000000000000

o+0r000r000000cocc00ui

Bornawr.Nia
Špitálská ulice č. 272., proti hostinci

p. Javárka
doporučuje angl. Kočárové postroje, tažní
chomouty, jezdecké, cestovní a lovecké

potřeby, hnací řemeny.
Vlastni výroba. Menší správky zdarma.

ORB** Ceny levné.

APPSFAA

= - ne

prtshujcí pracípřístroj“
Jest nově vyeslesená,. ©. k. výbe. priv.

ruční pračka
(t sv valchana prádlo) z volejemně

Mhlaroneho Carrara-mramora Patent|

: marná,vdy hladkouačistouzůstane,nej

bo radoěj nejrychlejší dla če vypráníi a i úspora prádla, m i času docílil á
spřitomvšem velmilevná jest. Ceny jsou:

I. velikost 25/30 cm. al 250E: 888640. „
ji sasýlánavšechnamístapřímo

a sám jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. soch a aměl. průmysl.

Alaie Eloráčkkyv Strakonicích,|
Pp. obchodníkůmrabatt. .

Prmi em umělýchhrdá

B. Hamplové roz. Butkové
v Hradci Králové. Vel. nám. č. 22.

Doporučujev hojném výběru, v cenách roslič
ných své elegantní, lerné, « uměleckýmvkusem
velice pečlivá provedené v barvách n erných:

modní květiny, svatební vémce pro 'drůžičky
Ant z myrty přírodní | umělé,kytice

do plesů, koše kůlu azijsí, "makarlové,polpolátáte A |a květinyfantasijní,E pán,
Elětinovésearte všechbareva nápis).

6 ZejmenaOpozorňujenana kostelní ozdoby aokrasy. ,

© Zakásky na venek jsou okoměilí vyříseny.

s a? %| Prodá -se,
čtvrt hodiny od Hradce Králové vzdálený, u kři
žovatky dvou silnic stojící

větší domek,
ke kterémuž patří 2 korce pole a zahrada. Vše
v nijlepším pořádku. Bližší sdělí administracet. 1.

Anenské slatinné lázně

v Bělohradě

od 4. května
ně do 20. září!

Pvospekty ochotné sdarma a franko.

71 Parostrojní
fruhlárná,

CEVVHSL5512526Levnéceny.

Václav Roubíček:

; 0| Vebeká předěsnt, |

zvláště na hostinynojjombějšíbeshotovají.

. Téšupozoráujínavelmijemnýdorty ,

wukremové,ometánovéatd..ve ".
nejsovějšíhozpůsobu.

“ Ohojnoupřízeůprosima zarelnjímaj

. .Objednávkyt0žpísemně.KA KAK
Žádejtevšdy a véude

slivovicia borovičku
m Jen od rmy :MC.IToesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

p onámAna výdavé5 HradecKr. r. 3804.nejvýšší cenou: čestným a slatou me
datlí skorunou. Ve Vypokém Mýté bronsovou

medasií obchodní komory pražské.

(DÍLNA A SKLAD
veškerých výrobků klempiřských

František Hlávka
Y Hradci Králové

—b velké náměsti. db
. Pozorme-činí, še- destelose mu úředního

povolení na

práce instalaterské
k zařizování hromosvodů, plyno- a válanodů,
jskoži všech patentních soustev a an

splachovacích klosetů, lázní,rozličných erpsdelpivních takostrojůatd.
Dále odporučuje svůj hojeě zásobe ý sklad

zboží keupacích vam, olověných a císe
vých rour.

Stavebnípráce
klempířské provádí se správně, hlevně se zárukou.

TLELTTLTT OSROSTPREETOGCIOPUTEFSTETIHÍI

"00g4djepnos

SSetrným

domácnostem!
Poněvadž svůj závod již jen tento měsíc

ovedu,
? > vyprodávám

veškeré zboží kupecké
sa velice levnou cenu.

Zvláště upozorňuji, že při odebrání kávy od
kilo účtuji tutéž jako v žokéch. V úctě

Alois Dvořáček.

/-Jan Horák,
vlastní výroba suken

| v Rychnově n. Kněžnou
| nabízínadobu jarmía lotní

pravé vlněné látky
| za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
| svláště z krabů vid. duchoveustva jsou milým

pro mne důkazem, že jsem beslu svému: „
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vít

šího nepoctivého,“ věren zůstal.

Při hromadnýchobjednávkách výhody00 možno největší.
Četná čeníz krahů vid.duchovenstva| PT.

R italatrak nahlédnutí.
Též na splátky a ben zvýšemí cen.



Kůr kostelní.
Dio P. Kr. podává Boh. Hakl.

M
Třeba povážiti, še věta, še Bohu to

pajlopší 8nelepí spůsobempodávánobýti má,
výdycky síce platua a pravdiva zůstává; avšakco
se uskutečnění jejího týče, tať na rozličných ků
rech rozličaě praktikována bývá. Tal orkem iřeba
eděti k různým poměrům a silám jednodivých
kůrů a dle oloh vybrati, co by nejlepšího bylo.
Chtěl-lí by kůr, jehož atly skrovny jsou, provo
sovati výtečné akladby, pouze aby orou snahu a
horlivost osvěděil, na př. čestiblasovou mši Pale
strinovu, anebo třeba i skladba druhého fáda,
která by pře.© ještěsama sobou uměláa 20
snadná byls, provésti: bylať by ekladba (mše)
ovšem sama sebou dobrá, provedesí však úpataé,
karrikatura; byla by nevděčným mamábáním zpě
vákům, posluchačům pak trýzní a trápením. Ře
kse-li se tedy, to nejlepší, mají slova ta platavst
jen potud, pokud síly tobo kteróbo kůru stačí,
česní ovšem feditel kůru rozuměti musí a byť
akladba byla řádu třetíbu meb čtvrtého; jako na
nebi svítí a potěšujíoko naše nejen bvězdy první
a druhé velikosti a krásy, alo i třetí a čtvrté.

Věc se má tak, jako s kostelními stavbami
a opravami. Dojista áádá toho čest a chvála Boží,
aby dům, Boba důstojný, postaven byl; a rovněž

©4980 n při takovýchatavbách' , 1 *« Petřeso-bylo. Avfinik
nikdo dojista nebude tvrditi, že by naprosto a vo
věech poměrech chrámy díla uměle rvního
řádu, anebo aspoň naskrze správnáv ohleduumé
leckém býti měla, sic ž4 by dopzštěno býti ne
mohlo, by vysvóceny a ke službám božím upra
veny býti mohly. Nesná-li osada naprosto prostřed
kův, aby si postavila dó.n, anebo aspvů chrám
drahé třídy: nebude nikdo tyrditi, že by vůbec
žáďného cbrámu míti neměla, anebo že by ten,
který již má, ač žádné, anebo jen nepatrnéřceny
umělecké jest, sbořen a odstranén býti měl. V ta
kovém případě byloby ovšem nezbytao, spokojiti
se a takovým dumom božím, jaký tu jest. a byť
díjem docela aprostým, anebo neumeleckým byl.

FEUILLETON.
Tři kostely v Hradel nad Labem.

V letošním méji olní se všecky chrámy kra
lohradeck6 horlivým věřícími.Vkostelemarianském
nejenom na ranních měech svatých, ale i o ve
černí pobožnosti májové bývá hojné účastenstií;
na bradě v seminářském kostele jest svalojsnská
oktáva; s hned po té jest poutní okláv v kathe
drálním velechrámě u Sv. Ducha. Bude snad
vhod, když v =Obnově«alespoň některé letopisné
poznámky o těchto svatyních položíme.

Začněme s nejoblíbenějším cbrámem mari
anským. Zokladatel jeho jest buron Kašpar Gram,
bývalýmajitelPotštýna,Vamberkaa Kostelcenad
Orlicí; zamyšlelt svobodný tento pán v Kostelci
postavit chrám nanebevzetí Ranny Marie. Než
sa souhlasu příslušných vrchností vystaven byl
tento kostel při jesuitské koleji v Hradci Králové,
Základní kámen byl polužen v pondělí dae 27.
dubna 1654; od 8. prosince 1648 konaly se
v požehnané svatyni mari nské slušbv Boží. Brzy
na Co slavnostně vysvětil tento kostel první die

a biskup Matovš Ferdinand, posvětiv dne 10.ja 1666 | blavní oltář i dva postranní oltáře
sv. Ignáce a ov. Frant. Xaveria. R. 1703 začeli
Jesuité s povolením biskopa Tobiáše v neděli po
Boším Téle konati z toboto kostela průvea s ve
lebnou Svátostí ke čtyřem ojtářám na dolejším

slavné procesí. Větší škodu vzala tato svatyně
dvakráte; nejprv dne 11. července 1763, když po
ověstnými praskými paliči vbeů v méstě byl za
lošen Tehdáž vybořel kostel i se svými dvěma
věžemi. Jen kaple sv. Ignáce zachována i s oltář.
níta obrazem, ačzačnseným. Podrubé pak r. 1857
obeň strávil kryt kostelní. Po prvém požáru byl

. L..

A jestliže takovýto chudý kostel již sám
Sebeu stářím uvnitř nečistý a zaprášený jest, a
není-li naprosto peněz, aby se očistiti, opraviti a
dle požadavků umění osdobiti dal: naže

žádoucno, aby věc lépe se provedla, pro Čest a
chválu Boží, i pro vzdělání véřících; ale pro

tokráte, fekne se, nedá se nic jiného dělati.
ee tak mejí vóci rovněž i v maobých malých

cbrámích s budboa a zpěvem, tof patrno a no
ití jest.
éjž tedy ředitel kůra, kdy skladby ka

vosování volí, to ma zřeteli, aby volil kusy,
jeho přiměřené a me příliš téšké. Prostý,

Čistý šat jednoduchý, třeba plátěný, sluší dojista
človéku lépe, než roztrhaný, špinavý cár, třeba
hedvábný. Zásadou jeho budiž, provozovati raději
prost nké dubře, neš těžké a nádherné špatné;
toť dojista tisíckrát lépe. Máť etále míti na mysli,
že věc má alouáiti ke cti a chvále Boží! Proto
nech/ spěváci učí se nejprv, uby busy snadnější,
jež ověem nemohou vůbec tak účinkovati, jako
skladby mistrovské, správně a dobfe zpívati, t. j.
oeje. tóa dobře uboditi, což nezřídka za jediný
cíl pěveckého umění se pokladá: nóbrž aby i text
(slova) patřičným výrazem a přízvukem pronášeli,
klidný a stejné plynoucí blas vytvořovali, beze
všohu třepetání (tremolo, jak mnosí v obyčeji mají,
chtice véc až příliš pěkaou učiniti), tóny určitě
prouášetí a držeti a ne jeden do drobého jako
klonzačkoa přetahovati, ne hlasem padati; jemné,
jako větérkom prozsáené apřece slyáitelné; sbežné,
tajemné piano(jež jen plnými plícemimožné jest)
sesilujíc a seslabejíc (cre3oemdo a decrescendo)

(vati (altistém zvláště neseedné) ; ne mezi dvěma
slovy, jež k sobé náleží, anebo dokonce uprostřed
slova vydychovati. (Tedy Kyrie eleisoa a ne, Ky
rie e leisoa; Afgnas Del, gui tolliv a ne : Agous
De i, gui tollis a t. p. Výminka by byla, kdyby
příliš noho not ns jedno slovo připadlo. Časteji
a správně dýchati (vědéti, kdy a jak) jediným a
nejlepším jest prostředkem, zpíváky umdienosti
ochrániti, tádných necirkevních ošďob, tretek,
proměn do skladby přisěčovati a £ p. Pak teprv,
když touto školou byli prošli: nechť odváží se na
kusy těžší, vážnější a umělejší.

Žie
kostel marianský sličné opraven a v atděli dne
11. května 1766 vysvěcen. Od 16. října 1773 ne
bylo vce jesuitů při kostele marianském. V ma
risnském kostele jest nyní o oltářů; blavní oltář
jest zesvecen Rodičce Boží na nebe vzaté, Obraz
v minulém století od pražského malíře Noldingra
skvostné na zdi milovaný potřebuje obnovy. Po
streně evangelní za kazatelnou jsou poboční oltáře
av. Ignáce, sv. Anny a sv. Barbory. Na straně
epištolní jsau poboční oltáře sv. Alojse,sv. Frant.
Xaverského, sv, Jana Nep., Svatého Kříže a oltář
sedmibolestné Rodičky Boží. Jako památnost je
zde při vchodu na kůr velký obraz sv. Jana Nep.,
jenž jest dílem bývalého slavného malíře Brandla.
Obraz ten byval druhdy v kostele sv. Jana v kněž
ském semináti.

V kvétna putují Hradečané velati rádi +na
brade Jo kostela svatojanského. Na tom místé
stával původné zámek, hrad královský, kterýž r.
1423 Žižkou rozbořen byl. Ze zřícenin upraveno
tu sídlo pro královského purkrabího, pročež také
domem purkrabským slulo místo to. Císař Josef I.
přepustil dne 23. září 1706 tento dům purkrabský
biskupu Tobiáši Janovi, by z něho pro sebe a
kepitulární kanovníky sídla upravil. Ježto však
biskup Tobiáš pro starbu své residence jit tři
domy na velikém náměstí zakoupil, z nichž jeden
před tím náležel brabstům Gallasúům; a jelikož |
pro kanovníky za Sv. Duchem domy opatřil:

eUpraven byj dům purkrabský v knežský seminář.
Jako nejsterší zbytek purkrabského domu a bradu
vůbec jest dobře klenutá síň, kdež dacs jest orátoř
či modlitebna bohoslovecká a oltáříkem sv. Vin
cence z Pauly. Přestavba ona trvala od r. 5709
až 1714. Zrovna na počátku, tedy r. 1709 položen
byl téš základní kámen nynějšího seminářského
kostela, kterýž byl dostavem r. 1714. Jest to nej
starší zostel ke cti svaténo Jana Nep. — Byl
pak kostěl ten nejerv požehnán; když potom r

Dobře učiní ředitel, jmenovitě většího kůru,
svou-li zásoba rozmanitými skladbami opatří. Pro
čež nebude cvičiti jen. ve čtvero neb vícehlasých
skladbách pro hlasy pouze vyšší anebo nižší, ale
i pro 8, 2, nebo i jeden wlas,při nichž nepu

pebaj Pí soprsau anebo tenoru; ao0 kusy,v nichá v [ épotřeby i sám opsané zpévy
přednášeti může. před

Střídání obrání pěvce i posluchače
unavením; a pak, jak často se stává, že řediteli
přímo před provelením ten onen nezbytný zpěvák
nepřijde; jak dobře jest, když ihaed jinou, rovněž
Dacvičenou skladbu předložiti můte. při níž onobo
spěváka repotřebojel V takovémto případě jest
věru Gregorianský choral andclem zachraňujícím,
byť i zcela pochybeno bylo, jej na pouboa výpo
moc v nouzi anížíti a jej pouze zpívati, kdyžby
naprosto nic jiného už zpívati se nemohlo!

Tu budiž ještě připomenuto, že ředitel zpě
váky své nezbytoé tomu navykoouti musí, aby
Často a pozorně naů pozírali, sicby spravně fíditi

nemohl, ano bylo by zbytečno. Není třeba zvláštních nápadných znameni a pokynů; postačí dosti
malé zoamónko prstem, jemný pohyb hlavou,
druhdy i bý pohled; ale tu ovšem třeba, na
ředitele bleděti, aspoň tak často, jako do not.
I nemůže ae pak státi, aby ředitel, kdykoli zpé
váci buď prodlužují, anebo spéchají, anebo vůbec

okts míry (tempa) nedrží, pravý cbod taktovkou
teprv udeřováním do pultu naznačoval, aby, kdy
skladba oslabovati má, teprv hlasité sss prosto
rami chrámu syčelo. itel musí očima a raka
ma řídit a nejen mechanicky takt dávati, ale
duchem říditi, sic jinak by bylo lépe, na jeho
místo postaviti pouhý stroj, zvaný míro- či časo
měřič (metronem) a kdyby spěváci i toho nešetřili,
byl by i tem zbytečný.

Zpívá-li se jen dle slochu, nejsva zpěváci
pikdy spolehliví; a pak, kdykoli nový kus se má
dávati, počíná obromná, -unavující, mechanická
práce s nimi soova. Jest tedy nejvýše třeba, aby
pěvci i tak byli vyevičení, by kus i zcela nový,
z lista zpívati dovedli; musejí tedy důkladnou
soámosť not sobě osvojiti. Rychleji a snáze účela
se dosahuje, když se od not dokonce upustí a

1721 Jan z Nep. od papeže Incocence XIII. za
blahoslavence byl problášen, byl kostel ten dne
1. září 1721. konsekrován Či vysvěcen. Nehoda
stihlu tuto svatvní dne 24. srpna 1814, když po
žárem strávena jak kryt semináře, tak kostelní ;
r. 1866 též několik pruských granátů na tea ko
stel dopadlo. Svratojanský kostelík byl častěji
opraven ; nejnovějí nádherné obnoven byl za bis
kupa Josefa Jana r. 1887 a od něho byl též dne
15. března 1888 vysvěcen. Po této obnově jest
ve svatyni seminářské hlavní oltář baldacbýnový
s podivuhodným svatostánkem a se třemi freskami
či malbami na obmýtce Největší prostřední malba
představuje sv. Jans Nep.; po straně jsou sv.
Karel Borr. a sv. Tomáš Akvinský. | Postranní
oltář za kazstelnou jest marianský, kdeá jest zříti
korunování P. M. do nebe vzaté. Poboční | oltář
sa sochou nejsv. Srdce Páně jest svatojcsefský,
kdež lze viděti blaženou smrt Pěstouna Páně, je
muž kyne anděl vzhůru do nebsské radosti, ku
svatebním bodům Beránka Božího v nebesích. —
Mimo poutní oktávu jest v seminářském kostele
přístup věřícím dovolen: ve středu a v pátek v 8
hodin réno na fundační mše svaté; fundatu střední
založil Václav Kotečník, a avětšíl Jiří Pruša, bý
valý první rektor. Fundátu páteční, k ucténí 5ti
ran Krista Pána, založila měšťauka zdejší Alžběta
Kohoutová.Obě tyto tiché mše svaté doprovázejí
se brou na varbany a zpěvem chorálním, 2.

Nejstarší a nynějších tří kostelů hredeckých
jest stoliční nebo-li bistupský chrám sv. Duche,
při němě jest též stoliční nebo-li biskupská kapitola
kanovnická a spolu městské děkanství. Tento ko
stel sv. Ducha byl založen r. 1312 zbožnou a
štědrou okrélovnou z Hradce« Eliškou, vdovou
po Václavu II. a Rudolfu Rakouském. Šlechetná
tato králová vidouc, že prastarý kostelíček farní
u sv. Klimenta, který na počátku křesťanství
v zdejším městě postaven byl, nibterak nestačí,



zcela nová, zlesšená
číslicemi se zavede. :

(Místonotcifry,č.číslice.Srovn.k tome
Fliegende Blaetter musikální 1876 č. 1. a 2. —
Musica secra 1878. č. 6. a 12.)

Witt se prohlásil 1876., še tato soustava
ovládne v badoucnosti, A Stehle nechce jen proto
not úplně zavrci, še větší skladby pěvecké až
dosud číslicemi tištěny nejsou.

Jistý učitel kněžského somináře píše v čs
sopise „Musica sacra“ 1873 č. 12.: Tři klerikové
cvičí se u mne denně čtvrt hodiny privatně ve
zpěvu a to dle not, poněvadž už dříve v notách
se ovičili. Ježto žádných tak důkladoých a při
měřených skladeb ovičebných neznám, jako jsou
ty veškole pěvecké od Stahla: přenesl jsem malý
jeho sešitek do not a cvičil jsem dle něho.
1 shledal jsem, že tato cesta příliš zdloubavá jest
u přirovnání ku číslicím; neboť dva jiní kleriko
vé, kteříš nezdáli se míti mnoho smyslu pro

hudbu, spívali rovněž denně čtvrt nooď avšskne dle not, nýbrž dle číslic na základě Stablova
sešitku a přezpívali všecka cvičení o dvě třetiny
času dříve, t j ve třetině časn, než onino tři
zpěváci z not. A autor volá: „Ó nevyrovnatelná
methodo číslicová.“

V 2. čísle týchž musikálních Fliegende Blaet
ter 1878. podány jsou zkušenosti dvou «mužů,
kteříž s nedůvěrou melhodu číslicovou zavaděli,
ale potom, vysledkem poučení jsouce, nadšení ve
lebitelé a šířitelé její byli. Witt dokládá, že v Bol
zané (v Tyrolích) znova příležitost měl, s někte
tými učiteli »pivo, kteří dle téhož návodu cvičili,
mlaviti a tito že ji nemohli dosti chváliti, j. žto
v desetině (!) času děti k téže jintotě a určitosti
zvuku přivéstí a vycvičiti ne mohou, jako dříve.
Že prý slyšel dítky čtyř- až šestileté v jednom
sirotčinci dle tohoto návodu zpívati, částečně i
s listu a výsledky věru prý překvapovaly.

Spisovatele knihy „Kirchenmusik nach dem
Wilien der Kirche,“ Pavla Krůčka (Krutschek) ubez
pečoval prý jistý ředitel kůra, který mnohé a

mooho vo zpěvu byl ovičil, že kohokoliv, kdo musikální sluch má, ale až dosud nikým ve zpěvu
cvičen nebyl, dle návodu číslicového ve 2—3 hod.
tak daleko vyovičí,že stadné věci z listu zpívati
dovede. S jiné však strany a rovněž zkušené praví
se o té věci, že týž cvičitel dojista přepíná a
nadsazuje, což dobré věci neprospívá, ale škodí.
Zkušenost dojista o věci nejlépe poučí.

Kdož by tedy toho zkositi chtěl (praví au
dále), objednej si u Stabla v Arnsberku prrní sť
dit Chové-ovypěvecké školy (80 pfen.) a „Blaetter
zur Verbréitang der Chevé'schen Elementargesaog
Jehbre“ (1:20). Beneficiat Dor. Tratter v Meraně
vydal veliký počet skladeb v cifrách a zasýlá
ochotně seznam na požádání. Sic třeba pomáhati

"si tím, že se číslice v jednotlivých hlasích nad
noty píší; sešitů (hlasů) takových mohou upotře
biti potom zpěváci, ať jsou zvyklí zpívati s not,
anebo číslic. Snad se majdou nakladatelé, kteří
bray i hlasy číslicové tisknouti badon

List z Prahy.
—a. V Praze, 6. května. (Pův. dopis)

Jak naším čtenářům známo, odsouzen mla
distvý vrah Páv na 8 let žaláře. Státní návladní

Galio-Paris Chevóova metboda

————————Ú 
dala nákladem v pravdě královským z cihel po
stavitř farní chrám sv. Ducha. Farní teoto chrám
povýšen byl od papeže Alexandra VII. dne 10.
listop. 1664 za svatyni biskupskou neboli chrám

- katbedrální; doe 29. července 1665 alavně vešel
do.té vejesvatyné: první biskup královéhradecký
Matouš. R. 1863 dne 15—17. září konina zde
byla první synoda diecésní. V letech 1863 —1865
opraven byl příčinou dvoustoleté památky trvání

, biskupství od Františka Schmoranze celý chráms
4. listopadu 1865 počala jubilejní slavnost se sv.
missiemi, jež tenkrát převeliké oblibě se těšily.
U sv. Ducha jest hlavní oltář (po páté již obno
vený) z modrošedého mramoru; na stole oltéřním
vyčnívá schránka pro velebnou svátost; nad ní
je kříž, po obou pak stranách křídlový oltář
s obrazy sv. Václava, Vojtěcha, Jana Nep. a Karla
Borr. Nad křížem jest soška neposkvrnéného po

"četí P. M. Obyčejný obraz hlavního oltářezastu
puje prostřední malované okno presbyterní, jež
přédstavuje seslání Ducha sv. Postranní oltáře
jedu oltář sv, Antonína poustevníka, kterýšto oltář
jest též stolem Páně. Celý oltář byl posteven
nákladem nebožtíka biskupa Josefa Jana; památ
ným jest obraz sv. Aotonine, jenž pochází s bý
valého kostela sv. Antcnína u mostu přes Orlici
k Malšovicům a jest dílem Petra Brandla. Vedle
toho oltáře jest oltář bolestné Matky Boží, jejž
svým odkazem pořídil v Pánu zesnulý archidiakon
Leodegar Vacek, zhotovil Krejčík. Dále jest oltář
sv. Jana Nep., postavený duchovenstvem na pa
mátku kočžských drubotin kapitolního děkana
Jana Raise. Za kazatelnou pak jest oltáš sv. Boží

očky psmátka to po bývalém arcijabnuFrant. Pelikánovi; dále oltář sv. Václava, posta

stvem kralohradeckým, a ještě dále obnovený
oltář P. M. se skládecím obrazem sv. Rodiny ze
XIV. století. — Jako památnosti aluší jmenovati

Úh .

pod tíhou doju-4, že přede dnem soudil mladistvého
sločince, svolal: nemáme již šádné mládsše! To
jsou pádná slova, která by se měle napesti ba
dvéře našich nádherných ů školních. My
křesťanětí sociálové nepravlme, že moderní škola
sama jest vjnna na syrhlosti mládeže, my pouze
tvrdíme, še vedle rozhárané rodiny, špatného tisku,
býření v hospodách, tančírnácb a divadlech jest

"moderní škola spolavinna na zdivočilosti mládeže,
poněvadž škola a kostel jeou od sebe odlbučeny.
V moderní škole se vyučuje sice náboženství, ale
náboženský život se dětem nevštěpuje, na nábo
ženském životě nebéřou dítky podíl, škola jest od
kostela emancipována, ba dokonce kostel ayní
podřízen škole Nejemutnější však jest, že mládež
dorůstající od 13 let jest naprosto svobodna a
více do rukou kněze nepřijde, jen sporé hluučky
ve Epolo'ch katolických tovarvšů a jinochů. Jak
jsme tehdáž o zločiou v Icžické ulici psali a re
flexi učiaili o moderaí škole, vyřítil se na nás
„Školský Obzor.“ Nuže ať si nyní vyjde oa stát
ního návladního, který naše vývody nad sluoce
jasněji dotvrdil. Jako v mládeží z lidu pracujícího
vzmábá se surovost, tu zas na jiné straně Dpozo
rujeme v mládeži studující neobyčejnou schátra
lost duševní. Nejpřednějším důkazem toho je „Ča
sopis pokrokového studentstra.“

m píší páni hoši, kteříještě nedostudovali,
v pražských kavárnách rozumy své sbírají, perně
vydřené groše, které si rodiče od úst utrhují,
v domech vykřičených a restauracích prohbýřía
na konec rosumy své ukládají v uvedeném časo
pise. Jest to neuvěřitelno, 8 jakou smělostí a
spolu neznalosti věci páni ti píší. Nasmáli jeme
a spolu nazlobili, čtouce v č. 10. řečeného listu
stať o antisemitismu. Má-li prý kořen v nábo
ženství, jest výronem křesťanské nesnášenlivosti|
Ti páni znají asi velmi dobře Talmud a Schelchan
Aruch. Dále rozumuje učenec nedostudovaný, že
jsme my učinili židy tím, čím jm-u, bobáči a vy
dírači; středověká společnost odsoudila židy živiti
se Jichvou, poněvadš církev prý tehdáž v poše
tilém předsudkuzakazovala bráti úroků z půjček.

ářku, věčná škoda, proč jen tenhráte v tom
temném středověku nežili již naši učení pokrokáti,
aby církev poučili o pošetilosti evandělické věty :
půjčujte — nihil inde sperantes — ale nežádejte
za to odměny!

Co jest proti našim nedostudovaným pokro
kářám nejslavnější právník Ihering, co snámí
ekonomové Endemano a Ratzinger, kteří vesměs
o církevní zápovědí bráti úroků z půjček psali
učená díla a dokazují, že s úroky začsla óra ka

přtalismo 16. stoletím počínaje.Jak daleko směost pokrokářských nedouků jde, dokazuje řečené
číslo časopisu toho dále. Že professor Mourek

avil, že nataralisma3 je sviostvo, symbolism
Ibství, dekadence darebáctví, vylili si pokrokáři

slost, pravíce, že by mistr ševcovský k učňům
svým tak mluviti měj a ne professork studentům.

Oršem Moarek zapomněl, že má před sebou
moudfejší lidi, než je sám. Zde se naskytuje
mezi universitní mládeží veliké pole působnosti
Daší otravě. Pokrokáři mají juž svou kollej Hu
sovu zabezpečenou, sbírají, kde mobou. Pan Hajn
nechce ovšem peníse klerikálů, šlechticů, staro
cechů, apeluje na celý český národ.

Jestliže mezi studijní mládeží pole přene
cháno bude pokrokářům,pak nastanou nám ještě
lepší časy. Pak bude bílou vranou student na če< i
starobylý goshický tabernákul v pravo u dveří
vétší sakristie; tento svatostánek pochází z doby
vladislavské a vyniká 3 mřížkami uměleckého zá
mečnictví. Druhá starožitnost jest cínová křtitel
nice, kterou Hradečsné z dobytého kláštera po
dlažickéko r. 1421 jeko válečnou tořist sem
přinesli.

Tolix aspoň buď zde o našich chrámech
položeno. Kustel seminářskýjest nedávno nádherně
obnoven tak, še nejen z Hradce samého ale i
z venkova sem poutníci přicházejí. Kostel svatého
Duchá, v němí zase letos udfleti bude nejd. p.
biskup svátost sv. biřmování, má býti na paraátku
blížícího se císařského jubdea uvnitř vymalován
a zevně dostaven tím, že tak řečené dvé sčer
vené« věže mají býti dovršeny. Jen. kostel lidu
nejmilejší smutně hledí, jako by volal k hojným
navátěvovatelům, nežapomeňte na mne! Két tichý
a trpělivý ten hlas ctitele marienské povzbudí
k nenáhlé opravě i tohoto kostelal ©+Ochrana
města záježí na svornasti, lásce, jednotě u víře
bez rosztržitostis — znělo heslo Hradečená sta
rých. Na témž ať záleží mladým Hradečanům
ochrana a obnova nejmilejšího a nejátulnějšího
kostelamarisnského|

K oslavě náp.biskupa,
Řeš při akademiihradeckéjednotytovaryšskéna oslavu

80. ročnice J. M. ndp. biskupa Edvarde Jane.
Preslovil předsedojednoty dy. Fr. Reyl

Bůh žebnej počestnému řemeslu! —
Před a lety navštívil jsem první sjezd katol.

Čechů v Brně. Sjezd tento byl dostaveníčkem
urozené šlechty, vysokých hodnostářů církevních,
slovutných mužů a těž prostého lidu. Po 3 dni
fečněno v odborech-i při slavnostních schůzích 4

ské oniversitě, který dokončí doktorat, svástudia.

Za to ale budema míti orerokových“nasbyt.Atyčěskýbárod spasí.Vypán
var čest ArnoštazPardable číšte se, jest. nej[

Stavební ruch v Praze jest přímo borečný.
V kašdé ulici boorají se domy. Proti semináti
zbourány celé akupíny. Že maohá stará památka
bezohledně tu zničena, o tom není p-cbybnosti.
Starebním ruchem bade Praha 21 krátko sbavena
starébo rázu a bade podobna moderním velkým
městům s oudnými nádhernými činžáky a nte víe.

Nejnádhernější stavba jest palác zemské
banky na Příkopě, která každého ko'emjdoucího
naplňuje obdivem. Zemský znak prý u=ní úplně
heraldicky správný.

Na Václavském níměstí staví obrovský palác
pojišťovna Assecurazione Generali. U nás v Před
litavsku jest přes 30 pojišťoveutnzemských a sko
rem 20 cizozemských, které pojišťují proti ohni.
Na četných sněmích žadáno 6 pojišťování zemské,
dosud marně.

Nejhůř si vedou pojišťovny pro případ úmrtí
a na venku. Tém jest každý pojijtěnec vydán na
milost a nemilost, dělají sí « ním co chtí Náš
systém pojišťovací jest naskrze prohoilý. Banky
báječně bohatnou, feditelové mají obrovské platy,
úředníci též a nezkošené obecenstvo platí. Dow
fáme blahodárnou činnost od zemského pojišťo
vacího fondu císaře Františka Josefa, jem nutno
jest, aby pojistné pro stáří o rokem 65 a
ne 65. Kdo pak se za nynějších poměrů dožije
65. roků?

Drožetvo „Vlast“ konati bude 11. a 13. srpna
literárol sjezd a 19. srpoa socié'ní přednášky.
Večer týž den ukončen bode slavnostaí schůzí.
Poněv uspořádáním banketu joví Be značné
obtíže, opustil výbor od nělo, oo£ jest scela
praktické. Bude-li se konati dále v Táboře ajesd
ratolíků pro diecási budějovickou a njosd v Krá
lové Hradci, pak vítáme s neličenou radostí tento

živý proud v našem životě « přejeme si, abyi úěinky svými přinesly hojsého ovoce a nevy
zněly na prázdno jako nějaké parádní řečnické
turnaje

Co týden dal.
Miloniová oslava v Poži. Za hřímání děl a

sa hlabolů zvonů zahájena byla v sobotu mileniová
tava v Pešti. Zahájil ji císař. Zatím věsk co

udarie plesalas nebývalou okázalostí, panovala
v ostatnleh zemích velká sklíčenost, která zjednala

rozsáhlými demonstracemi.
Protestní schůze. kterou veVídni chtěli uspořádat
arijští stedevti, byla zakázána. V Zábřebu vzty
čeny byly prapory jen na badovách společných
úřadů a budovy ty muvily týt policií střeženy,
vojsko musilo být v kasáméch koneignováno.
A v Bělehradě, právě v tu chvíli, kdy výstava
pešťská byla zahájena, opáles byl na náměstí za
obromaébo účastenství lidu prapor maďarský a
žerď „jeho zlomena. Zástapy volaly „Ať zbyne
Maďarie! Sláva Rusku! Slíva carovi !“ -Večer
táhly veliké zástopy se erbskými. ruskými afran
couzskými prapory před královský palác, před
ruské a francouzské vyslanecirí i obystaly se nde
řiti na ruské obchodní museim, ale hromadnými
výstřely četnictra bylo úoyslu tomu zabráněno.k
mnozí výteční řečníci budili svými výkony vše
obecný zájem. Poslední den však ve závěréční
schůzi jevilo se zvláštní radostné vzrušení v obe
censtvu a s četných úst znělo toužebně: Ab, to se

my hosté z Čech byli jsme obléhání otázkami:
Proč pak nepřijel p. biskup Brynych? Poslední
den měli bratří Moravané dlevzniklé pověsti spa

Čečhách
k životu us/nající již smýšlení náboženské. Ne
předvídané všsk překážky nedovolily, aby sesterská
Morava spatřila očitě sympatického biskops a nám,
bradeckým diecésanům, bylo srdečně líto, že touha
Morevanů nedošla splnění. Poznali jsme však,
kterak jméno hradeckého -biskupa těší se veliké
vážnosti u lidu moravského. ji

Loni zajel jsem si ns rakouskýjih tezi
bratry Chorvaty a Slovince. Přijel jsem pohoštin
ství u starého farářeslovinského ve Sv. Kanziaou
u proslulé Postojny. W hororu se stařičkým vla
stencem slovinským dozvěděl jsem se, že čeští
kněží, působící v hojném počtu mezi slovinským
lidem, mají nejchvalnější pověst jako horliví kněží
a uvědomělí vlastenci. Pochlebný tento výrok
domorodého kněze velice mne těšil, neboť byl

sloven mužem veslujbě; lidu | sešedivělým.
V další rozpravě k nemslému překvapení jsem

znal, že i spisovatelská činnost ndp. biskupa
Brynycha jest Slovincům známa. Stařičký farář
věděl, že spisovatel Brynych jest české
povídky náboženské a že má v éch o
vzbuzení katolicismu velizou zásluhu. Císina
tedy dobře jméno hradeckého biskupa l —
"© Loni, začátkem září účastnil jsem se též

mského sjezdu a na cestě ve sjezdovém
vleku prohodil můj soused, jistý pratskýprofessor:

ba:« V no
vinách byla totiž účest J. M. jiš ohlášena. Netušilš
jsme ovšem tou dobou, že nenadálé choroba pře

zná



Několik osob bylozraměno ; prapory demonstranty
, byly jim odňaty. Zatčeno maobo osob.
prefokt a velitel četnictva byli s úřadu

avóho sesazení.
Prem minal v celku klidné. Jediné ve

Vídnidošlo v ku orážce dělníků spolicií.
Děluíci boykottovaný tam bostisec Sro

bodův, při čemž policie byla kamenována. Několik
oaob bylo zraněno, maobo pak jiných zatčeno.

| Poslanecká sněmovna víde pokračovala
"9posledních achůzich v pudrebném rokování o

volební opravě.
Perský šach zavražděn. O smrti šacha

Nasr-ed-dina sdšluje se následující: Atentát stal

ee r poatniokém místě Šach Abdel Asim. Šachv průvodu velvezíra a několika osobze své
družiny zevnějším dvorem mečety, kde podal
jakémusi Arabovi almužnu a nějakého nosiče vody

přívětivéoslovil.a minul řetézy,jimiž je vnitřnídvůr zahražen, přiblížil so k němu vrah a vypálil
ze vzdáleností několika kroků ránu z revolveru.
Šech klesnul na kolene, zvedl se, učinil několik
kroků a padnul znova. Mezi tím vrah byl zatkout.
Šach odnesen byl v bezvědomí do svého kočáru a
odvezen do Teheranu do svéno paláce, kde léka
fové zjistili už jenom jeho smrt. Koule vnikla mu
vedle samého srdce. Vrah náleží k soktě Babiů,
kteří jsou fanatickými odpůrci islamu a vládon
těžce pronásledováni. Jejich zakladatelem byl pro
rok Bab, muž vynikající sličnosti tváře a velikou
výmlavností, což mu opatřilo mnoho přívrženců;

ž byl v peraosti Taebrisu před 50 lety popra
ves, avšak sekta s ním nevyhynala, ač musila

ti nejtěžší pronásledování. | Následníkem
asr-ed-dina má býti Valihad Musafr ed-din Mirsza,

ktorý byl uznán za následníka Ruskem a Aoglil
nž v roce 1858, ale Nasr ed-din zanechal mimo
měj ještě dva syny, ze kterých nejmladél dělá také
nároky na vládu. Týž jmenuje se Kamram Mirza,
Naib ed Saltaneh. Dle správ anglických byl nyní
přinucen zdriovatí se ve svém paláci. V Persii
panuje již po dlouhý čas veliká nespokojenost pro
mizerné Únanční hos ví.

1 Za porkmistra města Vídně zvolen byl vo
střegu 4mihkupse J. Strobach, za jeho prvního
! dr. Laeger, jenž vlastně bude řiditi

správě vbce vídeňsk

Váelioos.
„E oslávé ndp. biskupa Edv. J. M. Bry

nycha u příležitostí jeno DOletých narozenin přinesly
veškeré katolické a také deaní pražské listy blaho
přejeě správy. Mimo jiné uveřejnil zejmena brněnský

„Obzor“ podobizna J. M. ndp. biskupa a podrobné,
případné vylíčení jeho působnosti. Z časové úvaby té
Vyjímáme pouze tento výňatek: Ke oti by. Vo,těcha,
jehož mučeanícké smrti VOOletá památka slavena bado
r. 1897., nedávno položen základní kamene k veli
kolepéma domu spolkovému „Adalbortinum= svanému,
jenž mábýti střediskem a jako blerní baštoavšeho
eirkevně spolkového a literárního života. V domé
tom budemítisídlosvéblavnědružstvopod ochranoa
sv. Jana Nepomuckého biskopem Brynychem za tím
účelem založené, aby tiskem, £ j. vydáváním lístův
A oplsů v duchu křesťanském sopsmaých, pomábalo
odrážeti útokynepřátel apelorati odobrou,úšlech
tející stravu duševní pro lid český. Družstvo to za

káží opět ndp. biskupovi spatfiti zástapy probu
sených katolíků, kteří zjevili se nenadále české
veřejnost, takže upadaly svobodomyslné a prote
stantské listy ve mdloby. Z výroku českého vzdl
lance sezasl jsem, že u svudných a charakteraích
mužů jest adp. bíjkup ve vážnosti a úctě.
. Spisy Brynychovy jsau známy Slovincům,
v překlade Němcům i Polákům, Moravané Bry
„pycha zbožňují, ctihodní mužové jej obdivují, jak
„jsem se přesvědčil na svých cestách Kdo teší se
tabové úctě, ten může snadno pobřešiti, jestlize

„ve Zlámané Lhotě některý osvícený starosta ho
, peuvítá, aneb když některý pokrokový plátek

„$ malomocném vzteku svým nízkým spůsobem ho
. tupí. Vždyť tyto i odporné projevy »pokrokovéc
„neslušnosti jsou jen novým důkazem, že dp.

. biskup jest mužem velikym aneobyčejným, neboť

stává nepovšímaut a netěší se ani pochvale ani
baně časopisů.
„o My ovšem n ujeme ani pochvalného

| vznáDÍ ciziny ku oaležitému ocenění významu ndp.
biskupa a nedáme se přemluviti ani potupou lži
vých listů, protože snáme z vlastní zkušenosti zlaté

. srdce odp. biskupa a dnešní akademie jest také
. výmluvným projevem našeho smýšlení. Tak jak
- smýšlime dnes, budeme smýšleti vždycky, neboť

přesvědčení naše jest jako hřeb; čím kdo více do
něho buší, tím hlouběji v naše nitro vajká. Ne
přátelské útoky na osobu J. b. M. nás jenom
utvrzují v tom mínění, že ubírá se oáá vrchní

„ „pestýř správnou cestou. Lidé zaslepení kamenoval:
proroky a ukřížovali Věčnou Pravdu, a mravné
porušená doba nesnese nikdy velikých charakterů.
Naše poměry. české jsou značné rozrušené a po
hlesklé. Tim si katolicky lid vysvětlí útoky pokro
kářských nevěrců na horlivého biskupa. | Veliký
podíl na těcbto pomluvách má dáboženská nosná
šenlivost protestantských kazatelů, kteří našli jiš



“

ložilooljiž svůjtýdenaík„Obnova“,ježdobřejsouc
vedena, stále vétší obliby dochází a statečně čelí
úlokům nepřátel, a biskep Bryvych zakoapil pro účely
tyto tiskárna druhdy Pospíš lovu, která mé býti umí
stéua později v „Adalbertina“. Má tu býti umístěna
též jednota katolických tovaryšů,diecésní jednota Oy
rillská, a bade v domě tom zařízena také útalna
kněží deficientů. Horlivý kazatel slova Božího nousté
vá ovšem jsa biskupem ani v té:o oblílené činnosti
své. Každoročně ka kanct doby postní koná v sídle
biskupském Konference pro obecenstvo intelligentní
rozobíreje tu s obvyklou mistrností základní pravdy
(ev. nábošenství a různé časové otázky. Loni též se
svými alumny sám konal dojemné exercitie. V roz
sáLlé diecésí pak poskytují mu vlsltační ce ty, jež
vykonává co nejborlivěji, vítanou příložitosť lámat
lidu chléb slova Božího. Kážeťtdle okolností i něko
likráte po sobě a slova apoštolská mívají účinek po
divehodoý. Tyto cesty bískapa Brynycha jsou vůbec
v nejedné příčině velezajímavy. Kamkoli má přijetí,
všade namáhají se liberéli, realisté, pokrokáři a tutti
goanti e pravou vzteklostí poštvati obecenstvo protl
biskupovi svému. „Nevítáme Brynycha!“ krakorá kde
jaký lístek jejich až do ochraptění. A ble, jaký bývá
výsledek těchto mrzkých štranic? | Blskup Brynych
sám o tom praví: „Na mých cestách mnozí proti mně
nepřátelsky vystapojí, jsou štváni, když jsem k uim
měl přijeti. Bohužel svedli některé, naplnili srdce
jejich ne-li záští, tož aspoň nedůvěrou. Avšak veliké
většina lidu ukázalo, že ta stará katolická víra ješté
v srdcích šije; celé zástupy lidu vycházely svému
biskapu vstříc zbožně a radostně. A když mi bylo
dáno k lidu promluviti a dítky kolem sobe abromáž
diti, tu jsme sí hned porozuměli. Marné bylo nama
bání odpůrců. Víra se v srdcích probudila, léska
k Pánu Ježíši se roznítila a mnobdy i v oku slzy
te zaleskly. A tak se stalo, že rozloučení mé s 088
doa bývalo dojemnější než příchod můj tam“. —

Čeakoslovanaká jednota ustavilase dno
7. £ m. v Praze. V provolání k zařízení jednoty
vydaném praví se: | Několik vlastenců českých lon
ského roku zahéjilo činnost ve prospěch těžce strá

dajících ů slezekych. Soukromá tato akce měla
petašený úspěch. Zoneru se ukázalo, že najšení če
ského lide pro zájmy a potřeby národní vyčerpáno
mení, že Ise v jeho aílu spolebati a fe stačí jenom
ma nebezpečí ukasati a potom řádné vedení, aby obé
tavost českého lidu vykonala divy. Nezmiňujeme se 0
všech úspěších. Připomínáme jen, že za krátkou dobu
několika měsíců ve Slezska bylo zfízeno přes sto kní
bovea. DDIkobětavosti nejširších vrstev našeho lida
bylo možno knihovní akci rozšířiti také na Dolní Ra
komsy (Vídeň), Slovensko a odlehlé kraje moravské.
Za takových okolností ukázala se nutnost a pro
opěšnost zřízení větší organisace, která akci soukro
móbo kroužku by převzala a v přičiné národní a
kultarní p“akytovati mohla vydatnou pojporu všem
Čechůe, kteřína jazykových hranicích namnoze úplně
obklopeni jsos cizím mořem, těžký a nerorný vedou boj
sa spol Dárodní naší vóu. Zařizujeme 0
slovanskou! Jednota ! Více než kdykoliv jindy kla

ranosti, kdy různá besla přivádějí stále vétší rozklad
v národní naši společnost, Ceskoslovanská jednota
má býti vedle několika velkých národních naších
organisací novým tmelem aslačajícím všecky vratvy
našehonárodakuspolečnéa poctivépráci,M4býti
důkazem, že česká vořejnost a zejmena Praha neza
pomíná na vzdálené zápasící české voje, že národní

o,
v učelivých svých ovéřkách povedené žáky, jak
toho Vránův hanopis jest dostetečným důkazem.
Mravní úpadek v české společnosti a protestantská
nesnášenlivost vyvolaly boj proti velikému biskupu
a proti obrodu katolického vědomí v Čechách.

Nebudiž nám tsjno, že se již nejedná o spi
sovatele a biskupa Brynycha, ale že již běží
o biskupy a katolictví vůbec. Dnes dělí se i náš
malý národ na dva tábory: oa věřící a nevěřící.
Rozdíly politické zmizely a boj povede sevo ná
botenství a náboženskou mravnost. Proto nepo
kládám to ani za přiměřené dnešní sváteční náledé,
abych vyvracel lživé infamie o nevlastenectví našeho
nejd. oslavence. Učinil jsem tek již na jiném
místě a odbyty byly tyto nestoudné lzi ve známém
rozhovoru v brožurce. Vždyťo nevlastenectví ndp.
biskupa pochybují jen ti, kteří neznají dějin své
vlasti a pokládají pravdivé výroky dějinza škodu
národní. Lidé tito chtějí raději licbotivé nesmysly, než
trpkou pravdu. Podnikal bych zbytečnou práci,
kdybych tyto nevědomce chtěl přesvédčovati. My
pomluvám těmto však nevěříme a nepřátele k mi
čení nepřinutíme, protože nestoudný člověk libuje
si přese všecky důkazy ve své nízkosti, věda dohře,
že málo kdo odváží se na něho až do toho kalu,
ve kterém dobře se loví. Tak vysvětlujeme si my
všecky útoky na osobu hradeckého biskupa. A po
něvač boj tento není již více osobním a neplatí
pouze biskupu Brynychovi, nýbrž jest zásadním
a platí všem uvědomělým katolickým mužům,
proto musíme všichni žikovati se do bojeza svým
vrchním pastýřem a svým štítem zschycovati střely
nepřátelské Neboť, ubijísli pastýře, rozprchnou
se ovce. Proto, lide katolický, nedopu:+ť,aby hlava
tvá podlehla v boji, jinak veta po tvém bytí. Tam,
kde statečný lid má neobroženého vůdce, jest
vítězství jistým, proto není pochyby, jek jednou
náš boj s nevěrou za pomoci Boží dopadne.

- "A

Její věčemíjest dosti ailao a smysl
vinnosti dosti žívý, aby obé dovedl čdř „a
sájmyjiné potřeběvšenárodaj né

é přijmy. Badelivl
o úpravěúřadnickýchKenda pk
mi říšské rady, náležet bude úřadnictro cislajtanské
k nejlépe placenéma úřadpnictru v Evropě. V Ubrách
náleží k nejlépe placeným pouze ministerský předse
da a příjmy jeho značně převyšují služné ostatních
jebo soudruhů. Uherský předseda ministerský má
32.000 slatých ročné a ostatní ministři uherští po
12.000 zlatých. Rakouský předseda ministerský má ro
čně služcého 26.000 zlatých a ostatní rakouští ministři
20.000 zl. a 2UOOzlatých příbytečného. Pense rakou
ských ministrů obnáší 4000 zlatých. Pruští ministři
kteří rovněž mají naturální byt, ročně berou80 000
marek|(18.000 zl.) Francouští ministši majíod republiky
60.000 franků (27 000 zlatých) a naturální byt a
ministr zahraničných záležitosti krom toho representační
přídavek 70.000 fr. Při zvláštních příležitostech sně
movny povolují ministrům velmi značné přídavky.
Za. to ministerských pensí ve Francii není. Stkvěle
Js>u placení aogličtí ministři. Lord-kancléř má ročně
10.000 ltber šterlingů (120.000 zlatýob). První lord
pokladu a ve všech 5 státních tajsmníků po 5000li
brách šterlingů (60.000 zl). Kancléř pokladu a první
lord admirality mají po 4500 librách šterlingů (54.000
zl). Ostatní ministři mají ročního alažného po 2000
librách šterlingů (24.000 zlatých). Lord kancléř má
pense 5000 liber šterlingů (0.000 zlatých), byť
v úřadě svém byl jediný jen den, ostatní ministři
obdrží pense 2000 liber šterlingů (24000 zlatých)
teprve po Žleté službě a to v případě, nemají-li do
statečného jmění vlastního. Nejhůřejsou placení vlaští

ministři. Tito mají po 80.000 librách (14.000 zlatých)
bez nároků na pensi. Za to jest jim k disposici stá
tem vydržovaná ekypáž. Stkvěle jsou placeni vůči
tomu turečtí ministři. Slažné velkovezíra obnáší 10.000
tureckých liber (100,000 zlatých) krmoně paláce, je
bo příbytkůa jinýchbenefiicí. j

===

Zvěsti s východních Čech.
Zprávy diecesní. Ustanovení jsou

p. Jos. Kovář, administrator za faráře v Nov
Hrádku, p. Ant. Klenka, administrator,za
faráře ve Voděradech, p. Jos. Vaško, far.
v Klášterci, za faráře do Brandýsa n. Orlicí.
Uprázdněné místo: Klášterec, farapatron.
Oskara Parishe, od 6. května 1896.

Katolická organisace na českém se
verovýchodě. Píše se nám z Velké Jesenice:
Dae 3. května o 3 a půl hodině odpoledne ko
konala se ustavující schůze katol. vziěláracího spol
ka „Mír“ ve Velké Jesenici, v bostinci p.
Jos. Šoloe. Ač počasí bylo velmi nepříznivé, dostavilo
se předoe do schůze přes 70 osob, rolníků a řemeslní
ků, z nichž 41 přiblásili se za členy spolku. Dle
nadšení, s jakým byl spolek náš ve zdejší farnosti
uvítán, lze bospečné očekávati, že počet členů v příští
schůzi dojista se zdrojnásobí. Zvláštního povšimnutí
zaslahaje, že přední rolníci, zámožní a v pravdě pokro
čilí, přihlásili se bez ostychu za členy našeho spolku.
Průběh echůze byl klidný a důstojný, aní jediného
slovíčka odpora nebo nesouhlasu nebylo slyšeti. Nejprve
uchopil se slova veleb. p. Jos. Stejskal, kaplan a
předseda katol. vzdělávacího spolku „Svornost“ v Ná
== a

5 kamenných desek s případnými hesly našich po
ctivých předků z roku 1520. Na dvou deskách
čteme nápis: +Milujte pravdu, Hradečtí, nebot
pravda přemahá. Minou bludové pikhartští,
pravda večné zůstává.« Zlaté slova! Méli bychom
si je napsati na stěnu svých příbytkó, bychora
nedali se mámiti pskhartskými čili belvetskými
praktikami. Již staří kališníci uznávali, že cizácké
učení náboženské neslouží duchu českému, proto
usnesli se Hradečtí r. 1512. netrpěti v obci Pik
bartů či Českýchbratrů, kteří činili stálé rozbroje
v občanstvu.

Kamenné tyto deskv nyní jsou zazděny na
dvoře krajského soudu. ' Škoda, že nejsou desky
tyto na průčelí budovy, mnobý horlivý vlastenec,
jenž čerpá své vědomosti o náboženských dějinách
českých z Bambasových románů, mobl by si
zvláště dobře pamatovati obsah této desky: »Neb

viery pikharta; každého bludného.«

Řádně vzdělaný muž soudí mnohem -spra
vedlivěji o působení ndp. biskupa, než polovzdě
laný dav, jenž staré všecko zapoměl a novému se
nepřiučil. Pravda i po dlouhých bojích vítězí a
uznání dojde u potomstva.

Končím proto svou promluvu spevným pře
svědčením, že dočká se ndp. biskup zs své pro
tivenství náhrady v nově osvěženém životě kato
lickém, a to dejž mu v plném zdraví dočkati
nebeský Bůh!BF



chodě, jenž pojednal o tbematě: „Pročtřeba jest ka
tolíkůmspolčovatise.“Poutaváa pomyšlenápřednáška
Jeho vyslechnata byla od přítomných s největší pozor
ností a živým zájmem. Velebný pán Jos. Stejskal
znám jest nejen jako výborný řečník, který mluví od
srdce k srdci, ale také jaku korlivý a obětavý orga
nisator katot. vzdělávacích spolků v severovýchodních
Čechách. Po fečl veleb. p. Stejskala vysvětlil místní
kaplan veleb. p. F. Pospíši], proč „nazván spolek
náš „Mír“, a přečetl stanovy, které po několika
malých směnách velob. p. Stejskalem navržených, byly
Jednoblasně všem! přítomnými schváleny a přijaty.
Následoval zápis členů a volba prozatímního výboru.
Za předseduzvolen veleb. p. Fr. Pospíšil a za
pokladníka pan Jos. Houser, pokladník zdejší zálo
ženy. Ostatní fankcionáři budou zvoleni v nejoližší
valné schůzi. Potom místní farář a bisk, vik. tajem
ník dp. V. Uhlíř sdělil přítomným, že spolu s no
vým spolkem vstupaje do života i katolicko-politická
beseda, která již po více let zde trvala, ale veřejných
schůzí a vřednášsk nepořádala, Ka konci schůze pře
četl dp. vik. sekretář úvodní článek 17. čísla Děini
ckých Norin „O ženské otázce“, pocházející z péra
sedláka Jakuba Šícby, kterýšto článek došel všeobecného
soublasu přítomných rolníků a řemeslníků, Po 6. ho
dině byla schůze skončena. Přejeme sí co nejvroucně=
ji, aby nový spolek „Mír“ působil k míru a blabu
v celém okolí. ,

Akademie v toraryšské jednotě bradscké,
pořádaná na počest Abrsbamovin J. M. ndp. biskopa,
byla pěknou manifestací hluboce cítěné úcty ku vzne
šŠenému protektoru. Slavnostního večírku účastnilo ae
vybrané obecenstvo ze všech hradeckých kruhů U
vádíme zejména vsdp. Thdra. Al Frýdka, pap. preláta
a kapit. děkana, vsdp. kanovníka Masila vedle četných
hodnostářů duchovních, p. t. p. vrchu. radu, Ant. Rrodu,
p. továrníka Šulce s chotí a p. ředitele Lešetického.
Spolková místoost a jeviště byly vkusně osdobeny
draperiemi v národních barvách a koberci. Produkce
byla ve všech číslech zdařilou, jakkoliv program
obsahoval mnohé nesnadné skladby. Ke zdaru akade
mie přispěli svými výkony dpp. Černý, Orel, Reyl
a Sekera. Pocbvalu zasloužil ai pěvecký kroužek je
dnoty, jenž obětavým vedením dp. vicerektora Orla
činí zdárný pokrok. Kopcertoí křídlo zapůjčila ze
vzácné ochoty továrna Lhotova, zaéel jeduola vzdává
vřelý dík. Tovaryšská jednota může býci s celkovým
-zdarem své akademie spoknjeca, neboť ašlechtilá sna
ha členů došla všeobecného uznání, Zdař Bůbl

Pontifikálni rekviem měl vysocedůst.p.
arcijáben dne 4. května v kathedrálním cbrámu za
císařovnu a královna Marii Annu; přítomna byla bí
skupská kapitola, zeměpánské, městské a c. k. úřady.

Umrti Na kuklenách zemřel dre 1. května
p. Josef Nejedlý, společníkfirmy: A. £ J. Nejedlý,
továrna na kůže v Kuklenách, po krátké nemoci v 36.
roce věku svého. Pobřeb konal se v pondělí o 3.
hod. odp.

Ku stavbě pivovaru v Kuklenách. Dae
22. dubna odbýval prozatínný výbor pro postavení
strojního pivovaru v Kuklenách scbůzí, v níž sděleno,
Žeu ministerstvastanovystvrzení dosábly a je nadéje,
že v brzku do rukou výboru dojdou. Ustanoveno
pak hned avolati valuou schůzi upisovatelů se závaz
ným úpisem a zde zvoliti definitivní výbor, který má
k dalším pracím bned přistoupiti, aby sávod co nej
dřive postaven býl a jakmile dle nutných potřeb mo
žno bude, pracovati počal. Zdar a výnosnost závodu
vždy více doznává uznání, jelikož poptávky po podí
lech z celých Úech velmi hojně stále docházejí.

Filialla » . Besedy“ v Hradci
Králové pořádá v neděli dne 7. června t r. na
oslavu SOOletébo zavedení knibtiska svůj drubý velký
koncert „ua Střelnici“, při němž účinkovati budou
dvě budby. Člstý výnos věnován bade s polovice
dobročinnému účelu místnímu a s polovice fondům
spolkovým. Výbor doufá, že i tentokráte mu ctěné
obecenstvo laskavou svoji přízeň věnuje, aby výnos
byl co možná uejvětší. Lístky badou dány co nej
dříve do prodeje. .

*
*

Očkování. Hlavní očkování ditek dosud ne
očkovaných provede městský lékař ve dnech 11. a 12.
května vždy odpoledne od 1. da A.hodiay v místností
Sokolovny. Přehlídka letos očkovaných,jakoži očko
vání další konati se bude ve dnech 19. a. 20. května
v tuže dobu a téže místnosti. Ku očkování tomu u
žito bude animální látky očkovací z ústava v Jindři
chově Hradci. Rodičové dítek dosud neočkovaných
důtklivě se vyzývají, aby v uvedené dby dítky své ku
očkování tomuto přivedli, an jinak okresním bejtman
stvím předvolání by byli,

První máj, na nějž dělnictvo továrny Márky,
Bromovský a Schuls se tolik těšilo, dopadl velmi
bledě. Již od časného rána aa ustavičného deště se
kupily na mostě blíže továrny hromady dělni

ce se, mají-li či nemají jíti pracovati. V továrn
bylo dříve oznámeno, že se bude pracovati. Většina
pak znichuznala,že odporje marný,ašli doto
várny. Jen elévači a několik jiných mladíků se vrátili
domů, celkem as 80 z 600 dělníků zaměstnaných
v továrně. Celý den byly místnosti továrny rozrašeny;
vyskytovala ee poaměšná provolání,še se budou roz
dávati párky a pod., jako as před 3 lety, kdy tím

stávka ukončena. —Čelkem den prvního máje minul
v pořádku a bez následků, mimo pro ty, kteří stáv
kogikli a jež bezpochyby očekává propuštění, jak se
jiš v sobotu několika stalo.

Otrávení. As přede dvěma týtlny otrávila se,

potivší fosforu ze čtyř paklíčků sirek, slečna Ř. byv Kuklenách v hotelu Plakričově. Díky braké
pomoci, podařilse ji zachovati při životě.

É

Pražské časopisy lse od (ho května do
stati vHradci o inu dříve(jiš v 11hodin)ná
aledkem směny jísdního řádu.

Dobytčí mer a červenka vypukly ve značné
míře mezi vepřovým dobytkem v mě h obcích
hejtmanství novoměstského, zejmena v Skalici,
V. Jesenici a j. Dobytčí mor byl tam zavlečen koupí
vepřového dobytka z Haliče.

Kráva vlakem přejeta. Minulou středu ráno
o 7. hodině vběhla poblíže strážního domku č. 8.
mezi Dobřenicemia Chlumcem pasducí se tam kráva na'
kolej dráhy severozápadní právě v okamžiku, když

přilbě v místa ona osobní vlak k Chlamci jedoucí.trojvedoucí pro přílišmalou vzdálenost nemohl vlak
již zastaviti atak byla kráva ona přejeta a okamžitě
usmrcena. Vlak na to zastavil, tělo krávy zpod ného
vyndáno, načež týž po něbolikaminutové přestávce
ujížděl k Chlamci dále. .

Nevídaný průvod pohřební ubíral se v den
sv. Marka z Rovného do Dobrého. Maž, který utopil

rozum svůj v alkoholu, vezl na trakaři mrtvolučověka, žebráka Antonína Chaloupky z Olešnice u Ča
stolovic, který v Rovném náhle zemřel. Ale na tom
není ještě dosti. Mrtvola byla téměř všeho šatu zba
vená, polonahá; ležela na trošsce slámy, hlava přivá
zána byla k šibenici trakaře povříslem a nohy plou
žily po zemi. Ba co více, mrtvola, jak svědčí lidé,
kteří jej potkávali, mu několikráte e trakaře spadla;
posléze ztratil i tu poslednípřikrývku, kabát. Kd
přijel k márnici nahřbitov, trakař obrátil, mrtvolu
nahou vysypal a ujížděl zpět, jakoby mu v hlavě ko
řala hořela. Lidé jdoucí z průvodu sv. Marka, velice
byli překvapeni a trpce dojati bezcitností toho člo
véka, který po opilém muši se odvážil v takovém
stavu mrtvolu lidskou poslati k poslednímu odpo
Činku; všichni roztrpčeni jsouce volali: „Ten člověk
nemá kouska srdce křesťanského!“ To stalo se na
konci osvíceného 19. století, kde víra je tak mnohému
věcí jenom vedlejší. Ano, takových skutků je schopno
jenom to srdce, v němž světlo víry jenom mdle kmitá.

Desítka a první máj. První máj vydařil se
zvláště kapele doberské pod vedením Jana Marka
z Rovného. Oamělila se totiž předprvním májem před
zámkem pana barona Kvásinského — s kápla desítka,
Než na tom nebylo ještě dosti; vždyť i úředníci pana
barona mají svobodu, até užil obzvláště jeden, avšak
stalo se tak přece velmi nesvobodně, neboli proti
jeho vůli. Chtěje odměniti hudebníky a nemaje drob
ných peněz, poslulevého sluhu, aby šel proměnit de

sítku. Ubohý sluba © snad špatně | doslýchaje,
anebo domnívaje se, že jeho pán se téš nezabodí a
se panu baronovi také vyrovná, místo aby šel desítka
proměnit, donesl ji celou hudebníkům; ti ovšem bla
hosklonně vzdali nejsrdečnější dík tak štědrému dárci.
Sluha vraceje se praví k svému pánu: „Tém se po
štěstilo, ti se zasmáli — pan baron desítku a teď
druhá |“ — „Kdo dal druhou ?“, táže se zvědavé pán
a natahuje ruku pro drobné. Ta teprve sluha bledne

milostpane, já, já, já ji dal celou“ — Další výjevy
nemusíme líčiti. Dólal li sluha na prvního máje svému
pánu stávku, nevíme.

———Nalezená mrtvola. Mrtvola novorozeného dítěte
nalezena dne 30. dubna v katastru věkošském, byla
dne +. května soudní komisí v úmričí komoře pou
chovské ohledána. Sondní lékaři pp. MUDr. Klumpar
a MUDr. Morávek za přítomnosti sekretáře Traubeho
provedli pytvu. Děcko dle všeho bylo širé narozeno
a krkavčí matkou, dosud neznámou, vhozeno v úmysla
vražedném do vody. Mrtvola nalezala se jiš v pokro
čilém stavu hniloby a byla ohryzána rybami a jinými
zvířaty vodními. Levá nožička byla z polovice utržena.
Dle všeho bylo z daleka větší vodou k Věkošům při
plaveno. Půtrání ve věci té v nejbližší osadě jest
zavedeno.

Krvavá zábava. Dne 19. dabna t. r. se odbý
vala taneční zábava v hostinci p. Polívky v Problazi.
Chasníci z okolních osad dali si dostaveníčko. Bylo
veselo a hlačno. Mezi jinými tanečníky byli též bratří
Josef a František Pospíšilové z Rosnic, Václav Mikeš,
čeledín u p. starosty Noska ze Střezetic. Mezi zábavou
vyšel osmnáctiletý galán František Pospíšil se služkou
Annou Šandovou, sloužící u p. Hejemana v Probluzi,
ven z hostince; Václav Mikeš postřehl zmizení parečku,
vyšel za nimi. V nastalé hádce o děvu vrazil roz
vášněný Mikeš Pospíšilovi nůž mezi druhé a třetí
žebro na levé straně. Rána jest dosti hluboká a lze
mluviti o velkém štěstí, že nezasáhla plíce. Proti
Mikšovi zavedeno trestní vyšetřování.

Hledá se pytlák. Hajný Václav Skákal ze Svi

oku zardousenou srnku. Pátráno usilovně s četnictrem
po alomyslném škůdcí, však marně. Srna byla hlídána
po pět dní, kdo as proni přijde. Pachatel jako b
Čichal, že po němslidšno, pro kořist však si nepřišel.

Bvačka u Frinklů. Večerdne 5. t. m. strhla
se v kořalně Fránklově rvačka, jež způsobila značný
sběh lidu. V kořalně popíjel totiž 21iletý obuvnický
dělník A. Roubal příslušný do Rychnova nad Kn,
bytem v Kuklenách a za řeči dostal se s Ottou
Fránklem do hádky a konečně došlo to na měření
síly obou soupeřů. Při potyčce rosbyto bylo okno
o-nějš seRoubal pořeral nebezpečně na race, ztratil
hodinky a přetrhl si řetízek. Roubal byl odveden do
nemocnice, kde byla mu rána zavázána. Dle udání
prodavačky Steinerové vytáhl prý Roubal na Fráakla
nůž, který však mu tato v Časy Roubal utrpěl

škody na, hodinkách 12 al., Fránkl na rosbitám okně.1 sl. 80 kr.

Zraněn. Neštěstí potkalo rodinu Hla
mlynářev Hrodce. Jeho nejstarší syn Ja přišel pří
stroji o ruku.

-Nehoda. Dne 26. dubna t. r. s ta
neční zábava vMastech vhostinci p. J. Petra. Aby
se trochu povyrasil z těch trampot vesdejších, na
větívil ji také netřehský soused, t. Pašta. Jako
bývalý hadebník spřátelil se brzo s hudebníky hra
jícími a ti ho ctili pitím. Aby se jim za to odsloužil,

pomáhal jim cham upoměnat o placení. Tím si jeovšem k lásce n onil. Ráno našli sousedé Paštu
lešeti na příkopěza vsi bez zadku u kalhot; podvlé
kačky neměl šádné. Kdyš ho vzbadili a ptali se ho,

kdo mu tak důkladné provětrávadlo u kalhot apít
eobil, vil, fe jeden Masták bo učil přeskakovat
ploty. Milosrdnýsoused zavedl Paštu pod ků'nu nej
bližšího stavení a došel mu pro jiné kalhoty, aby se
mohl dostati domů. Pašta si umínil, že vícekráte
v Mastech chasníky o placení upomínati nebade:

Cesta s překážkami. Loni nechalo město zdejší
se značným nákladem zříditi cestu přes luční kotlinu
od bývalé vojenské střelnice na silnici ku Pouchovu
vedoucí. Cesta tato se osvědčuje, avšak jen tenkráte,
dokud nepráí. Uprostřed cesty je svah kumostku a
jakmile se kotlina naplní vodou, potopí se i mostek

je přerušená. Vzhe
dem k tomu, že frekvence jevelmi značná a oprava
by značnějších výloh nevyžadevala, bylo by záhodno
v zájmu města, aby se nepatrná oprava provedla.

Tři serbusí sa rek. Počesnáobec Lhota-Masti
bude míti letošní rok v černé kmise zaznamenaný.

Potrhali se jm dva serbusové ve službě svého vznešeného povolání a třetího ten osud čeká. V zimě za
pomněli si někteří pokročilejší občané, še je tam uš
nutně potřeby zimní školy. Kdo jen poněkud je sná,
uznává to z celého přesvědčení. Této myšlence padl
za oběť jeden serbus, potrhal se. V dubnu chtěli titíž
občané překaziti stavbu nové školy na Skalce, kam
jsou přidkolení. Škola státi bude u řeky a tu prýby
se při povodni mohla i s dětmi ocitnouti v Hamburko:
kdo by pak vydržel platiti za ně zpáteční dopravu.
Nebo při nejmenším zemětřesení to spadne. Ať se
alespoň místní školní rada zaručí, še 15 let zemětře

sení nebude. | hlavní důvod také byl,- že školabude stínít sousedově stodole. A podobnýchpodsta
tných námitek bylo více. Neš sekomis přišla na tu
stavbu podívati, rozžehnal se s tímto slzavým údolím
druhý serbus. Komis přišla, ale ne ta pravá, jak děl
kmotr Granatýr; a ta ty námitky neuznala. Do tře
tice je všeho dobrého a tak i také ve Lhotě. Jeden
soused měl dobrý nápad. Když se obec jmenuje Lhota
Masti. že by tedy mastečtí z lásky sousedské mohli
pomoci lhoteckým platit na školu skaleckou a pomáhat
vozit cihly. Ale tu přišla kosa na kámen. Mastečtí
jsou hodní lidé, ale o takovém placení se jim ani ne
zmiňovat. Tu nejkrušnější cestu za svého života bude
muset podstoupiti nový třetí serbus obecní, až bude
vyřizovati rozkaz obecního představenstva ze Lhoty
v Mastech, aby totiž mastečtí začali voziti cihly na
skaleckou školu. Kdyby serbns za vyřízení v každém
stavení jen něco dostal, co přejde půl vsi, bude míti
dost. A tak v pamětnících bude zaznamenáno: V Ně
mecku panorali za rok tři císařové, v obci H. tři
představení a ve Lhotě za té rebelie o školu potrhali
tři serbusy.

Mrás na syčáky. Die nařízenízemskéhovýbora
za příčinou sřízení etravoven musí v každé obci do
19. t. m. vyvěšena býti vyhláška a trvale upevněna:
„Žebrots jest dle S 2. zákona se dne 14. května 1885
čís. 84 ř. z. zapovézena a tresce se vězením od 8 dnů
až do tří měsíců. Chudí cestující, kteří hledají práci,
obdrží strava a přístřeší v stravovné jméno nejbližší),
kde také možno se poptati po službě a práci.“ Vyhlášky
tyto bandou provedeny na plechu 75 cm. v délce a
48 cm. v šírce, zřetelným písmem černým na bílém
poli tak, aby nepodlehaly vlivu počasí, Dle dosavád.
ního průběhu jednání zřízenybudou nejblíže stravovny
v měsíci květnu v Hradci Králové, Pardubicích, Chlumci
n. C., Nechanicích, Hořicích, Jaroměři, Opočně, Ko

stelci Ptoše jarní po imí Jarmí počasí nevzbuzuje u rolnictva
velikou naději; stará pranostika „Stadený máj v eto
dole ráj“ se podle všeho letos neosvědčí. staří hospo
dářové nepafnatují ták nepřístupného jara, aby nebylo
možno půdu vzdělati a oseti. Nejhůře jest s obilím
jarním; co bylo zacetoa 1zešlo,drží se jakž takž, ač
pramalou naději skytá na dobřou žeň. Jest obava, že
zrno zaseté, které dosud nevzelo, vezme neustálým
deštěm úplně za avé a kde zaseto nebylo, tam se asi
dlouho ještě nebude sít. U řepy se předpokládá, že
taktéž po většině nevzejde a jest se obávati, že bram
bory vyhnijí úplně, potrvá-li ještě několik dní počasí
deštivé. Louky, kde voda jest vylita, jsou rovněž po
škozeny. Obilí ozimní jest slabé, zažloutlé a řídne. —
Jiš od šesti týdnů je slunce vzácným úkasem, poslední
pak dobou po celý týden ani nezasvitlo; pouze ve
středu dopol. na okamžik se ukázalo, zasvítilo, za
hřálo a měli jate vidět ty radostné tváře rolníků, které“
novou nadějí zazářily. Avšak na chvilku jen: zs chvíli

Boky mraky oblohu a počalo dále pršet“ | mesičinictvem panuje nedostatek ; ač práce na všech
stranách mnoho, nelze pro neastálý déšťpracovati.

Neopatrný vozka. Doe 6. t. m dopolednejal
fezník Jen Ku'bánek s melým povozem v němž sapři
dení byli dva pegy po chodafku v slejích k Pražskému
Předměstítak rychle a n še por:zil kolem jdoucí
prní B, již zranil na těle apoškodiljí daty. Případadán
byl soudu. .

Nezbednest. V nově sařisovaném pod pvoverem vytahal nějiký ničema zasazené tam ky.
pochetelích se .

Poškozený obraz. V noci ne 4. t m. rozbil
někdo v kspličos za Slesekou brenou zasklencý obraz
Panny Marie a vůbec kopličku opastošil; evicay byly po
kácony, hlava Krista uražene atd. Dle známek dá 20
souditi,šepachatelstřílelkaménkyspraku,an hojíby
tkrs busté mříže nedosáhl do vnitř. Poškozený obraz tyl

© dae 18. m. m. do kep'ičky nově zavěšen. Mino
rokastalosev téte kaplidceněcopodobného.
Mladí karbanmíel Policie nostadílaby boa pohradbách učně bavící se karbanem. Minulé n odpo

Jedno měbl strážník hoaf-o učaů hrajících © pemíze
„Ečáře“ eněkoliktéshto nedějnýchkvítek zatkl.

Kukátko nalezeno bylo pří divadelním předsla
voní dne 6. L m.

Krádežskvostů. Vnoci das5. £m. stratilo00
nádrešním utízemci Jenu Jirkovi a Plotišť víso slstý h
okvostů jsko otízok, hbodisky, protemy, naušnice atd.
v ohrnné ceně 120 si. Nápadno při věem je, le uloděj
Mochal©savečeestolku,kdoskvostybylyulolocy,větší
dletuu botových patle, jež by prod byly pohodlnější než
okvosty.

PovyjMdrgo porkyahyear
v Beloleh n májové ualedéných dělujků s slpltky a cestou zazpívali ai písců „ prapor“
dotyčnýminalezli ce 19lelé dně Jos. Kúdr



novský,J. Skala,déle JosefBílek,ALŠajo ©Ant Nouman.
Vůjohníjmenovaníbylizatčení.

Krádež.Otýdenním(rhudne S. £t.m.estáhl
zěkdoobchodnícidrabešíB.KošťálovéuKableas kapeyolt sl

Vybíral na stavkující dělníky. Předešléne
děle odbývala ve ve Vůs pout | Ponf bes taneční
sábevynebylabyamipoutía taki ve Věkolíchbyla
mazike hlučná a veselá. Ne konci zábavy satendsna teké
dtrorylka, po niž zvodi so kotlab zdejší slévároy Jos. Mo
rávok s vybíra do klobouka „podpsra“. Rosjatyné obeoenstvoneptaloseaminačce(o vlastněvybíráa tk
dérky v klobouku pěkně rostly. Kdyš věsk dovrědé se

občan, že sebrané peníse mejí přijít na stávku
jící dě'níky, strhla se se věcho rvačka a sebrané penís:
byly dotýčnému odejmuaty.

Oběsíl se. Dne 37. m. m. nalezen byl dětík Jan
Breckl « Hofio v nedalekém od Hořlo lese obelený. Jo
dohsalo dělníko k sobovraždě, nebylo sjištěno.

.. .
L

Z České Skalice. Přičiněnímdp. V. Uhlíře,
faráře ve Velké Jesenici konala se letos poprve v
Skalici jarní prohlídka vojenských koní, jež dalo ve=
litelství zeměbrany ve Vys. Mýtě v užívání rolníkům
na dobu šesti let. Ku prohlídce bylo přivedeno31
koní. Dříve konala se jarní prohlídka v HradciKrál.

Ze Ntaršova u Poličky. V nejbližšíchdnech
započne u nás svoji Činnost nově zřízená zapsaná
společnost spořitelní dle systema Raiffeisenova.| Pře
jeme mnoho zdaru.

Z Dobrušky. („Hanácké přástky“.) Dívčí
pěvecká jednota „Vlasta“ uspořádala v neděli dne
26. dubna „Hanácké přástky“ a to s rozhodným
úspěchem. Výprava skvělá i provedení svědčío veliké

píli p. P eoura Krauera a řiditele zpěvu p. J. Novotného. Všichniúčinkující všili se do svých úloh tak,
že v pravdě divák lehce oddati se mohl illasi rozví

jplícího se jarého života přástevního pod hanáckýmvem. Živé, skoro plastické vypravování „tektě Ko
sinky (sl. Sklenářové), tekté Vehlidalky (pí. Kraus
rova) a Janka Chétilu (p. Rýdl) a vtipné intervievy

hospodáře (p.Vežek nesgohly nalézti lepších interpretů pro sebe. Zu hrčení kotovrátků plynul celý děj
utěšeně jako krásný sen, z hěhož se duše nerada pro
bouzí do'víru bizuratho áivota duašňích dob. Střída
jící se vypravování, zpěv, smích přástevníc, vtipy
chlapcův jevily se jako splývající obrazy kaleidoskopu,
jež chtijí se navzájem předstihnoati v koloritu své
ráznosti. Předvedeu tu skutečně obruzživota národ
ního, jenž uchvátiti musil každého ryzi. cenou sré
původnosti! -— Podotknouti však uluší, že by snad
budoucně, poněkud sníženýmvstupnýím pro lid, mo
hla býti umožněno v širším obecenstru z chudších
t řti představení tak zušlechťijícíma a

árodního ! — Zmínky pochvalné
zasluhuje vším právem a p.J. Novotného, která
přednesla několik koncertní kusů. které animovaly
veškeré posluchačstvo ku hlučaámu potlesku. Na ven
kově můžeme si gratulovati k hudbě na takovém
stupni vyspělosti stojící Přátisi jest, aby „Vlasta“
opět brzo nás překvapila tak krásnou a povznášející
zábavou jako byly „Hanácké přásťky“ © (Zpráva
o valné hromadě křesť jedmoty er. Vác
lava). Po zahájení schůzevid p. děkanemA. Fle

sarem, který v řeči tvé poukázal dp oni rozvoj

povznášejícímu du

jednoty, podaljednatelskou zprávu. dp. Otak. Hruška,
z níž vyjímáme následující: Pořádády bylyčtyři větší
zábavy se solovými výstupy a členové sebrali zdařile
čtyři jednoaktovky. Kromě toho uspořádána vycházka
do Provoze. Veřejné pfednášky konány byly čtyři:
Dvě vld. p. předseda A. Flesar „o privilegiích města
Dobrašky,“ p.řiditej J. Dlouhý „o původu historie,
dp. Otakar Hruška „křesťanství povzneslo práci.“ Po
zprávě p. jednatele podal knihovník A. Paulus potě
šitelnou zprávu o hojné četbě mezi členstvem. Kni
hovna nade čítá za tkou dobu dvouletého trvání
814 svazků. Na návrh p. knihovníka povolenovalnou
hromadou 20 zl. na zakoupení nových knih.Pro příští
rok zvoleni: Za předsedu vld. p. Antonín Flesar, za
místopředsedu Vladimír Hornov, do výbora: pp. Ed
vard Beer,Jos. Hendrych, soustružník, Jos. Hendrych,
truhlář, B. Hlaváček, Ign. Honék, Otokar Hruška,
Václav Norák, J. Novotný, J. Pancíř, A. Paulua, J
Roubal, J. Siegel. Za náhradníky: Ant. Maršálek, K.

k, J. Novotný, K. Čižinský. — Po vykonaná
volbě mělmístopředseda Vladimír Hornov přednášku
© programu křesťansko sociálním jakož i o organisaci
křesť. sociálních jednot. Na konci přednášky podal
návrh, aby zřídil se řečnický odbor jednoty, v němž
byvzdělávání byli mladší členové jednoty. Návrh

přes a ihned přiblásilo se do odboru %3členů. Od
ní so „zní provdeně jednou za týden a sicev neděli odpoledneza hojného účastenství. — Dalšímu

působeníjednoty Zdař Báb —Z Heřmanicen. I. (Pocta.) Devatenáctýdu
ben byl pro Heřmanice dnem slavným. Každý se chy
stal poctíti zdejšího o školu, o chrám a o obec vele
sasloužilého řídícího učitele na odpočinku p. Jana
Jeřábka, kterýž 20. dubna 1846 — tedy před5v. lety
— sde službu nastoupil. Obec ověnčena byla prapory,
okna osvětlena. O pěl s. hodině večer zahučely první
rány z hmoádířů a průvod oďňový sů bral v pěk
ném pořádkuk obydlí oalarénes. a krášela
školní mládež se svými p. učitely; jiský abor
s Brodu s transparehtem, na kterémž ve světlých
barvách slova: „Sláva jubilárat“ překrásně zářila.
Pak šli zpěváci, obecní výbor z Heřmavic, = Brodu
a z Hrabčic. Hasiči z Hrabčic uzavřeli průvod, za
nímě nesčetný počet lidstva. Před bytem jubiléra
sahráls kapela několik skladeb, chor zpěváků za ří

sení P ří o učitele Roberta W velice dojemně dvě písně („Den Páně“ od p. z Kreatzerů a
„Jláva Bošl v * od Beethovena). Blahopřání

eslo školní dítě,na to blahopřáli zástupce koste
ly, obcí, hasiči atd. Starosta z Heřmanicoder:

oslavenci dekret, k jmenován byl jubilár čest
mým sousedem o eřmanic. Velitel hasičů « Brodu
daroval témuž diplom čestného členství sboru hasič
ského téše obce. tkými, ale velice dojemnými slovy
vysvel sdejší p. řídící Robert Wagner ahromážděný
lid, by provolal elávu p. Jeřábkovi, což nadšeně se
opětovalo. Když oelsvenec ukazoval k nebi a pravil,

že jediněBůh mutu milosťdal, že tak dlouhožije,
nesůstalo žádné oko nesarosené. Když pak s pozdvi
šeným hlasem prosil, by provolali slávu císaři pánu,
který jubiláru záslužný křížs korunou daroval, všikní
nadšeně tak ačinili. Císařskou hymnou se ukončila
celé slavnoať. Dlouhý průvoda lampiony, zářící trane
parent, bengálské osvětlení, osvětlená a okrášlená
obec, veliké množství lidu a střelba s hmoždířů —
vše dělalo dojem imposantní, nezapomenutelný a do
kazaje, še si zdejší obecenstvo dovede vášiti mužů
saaloušilých byť i na odpočinka byli. Dne 30. dubna
byla slav. měe sambrosianským chvalozpěvem. Přejeme
upřímně p. jubiláru, kterýž byl63 roky v činné službě,
s nichž 38 v Heřmanicích působil, aby hodně dlouho
ještě přítomnéčilosti a svěžesti se těšil.

Pouchova. Koncem května neb začátkem
června odbývati se budou v obci naší nové volby do
obecního zastupitelství. Volbám těmto hledí se s na
pjetim vstříc a očekáváním, že se vyčistí vzduch po
dlouhé době; očekáváme, že do zastupitelství volení
budou mužové, kteří dovedou obec representovati;
máme mužůtakových dosti. Heslo hudiž tentokráte:
„Svůj k svému.“

Z Kunštátu. Na farnosti Kanštátské budou od
14—24května odbývány sv. miesie vedením veledůst.
P. rektora Ondřeje Kóselera a dvou důst. pánů bratří
členů z řádu Redemptoristů z hory Matky Boži
u Králík. — Dlouho trvající sníh a nyní deštivé po
časí způsobily, že tak hned nelze zde pomysliti na
zdělávání půdy a setí. Rolníci hledí protos velikými
obavami budoucnosti vstříc, jestli takové počasí po
trvá. Horní tok divoké Orlice následkem roztání sněhu.
jenž doposud ležel netknut na hřebenech hor Or
Jických a v rozsáhlých lesích, ae velice rozvodnil a
zaplavil daleko a široko lukaa polnostizdejšíjkrajiny.

Letošní visítace ndp. biskupa,
ZVelimi.vítání J. B.M.bylou násveliceslavné.

Postavena pěkná alavobrána, ozdobená prapory a ná
pisem „Vítej nám'“ a u chrámu Páně ještě dva je
hlance « chvojí s prapory. J. B. Milosti vyjelo vstříc
děvět banderistů se šerpami v barvách národních,
okresní hejtman z Kolína ašk. inspektor. Za střelby,
hlaholu zvonů a hudby přijelndp. biskup ku bráně,
kdež duchovenstvem pozdraven, načež p. V. Simun,
rolník z Velimi, přednesl velmi vhodnou uvítací řeč,
v níž poukázsl na zásluhy ndp. biskupa. Na to J.
B. M. odvětil: „Těší mne, že mezi rolníky spatřují

nejsou obestření tmou bludu,“ a požehnal zástupu.
Jinénem dítek uvítala ndp. biskupu pěkně žákyně M.
Strichova. J. B. M. příjal pak podanou mu kytici a

požehnal dívce: teď teprvé se hnul průvod do chrámuáně, kde zdařile zapěl sbor „Ecce aucerdos“. Kázáním
svým uchvátil ndp. biskup lid, který do posledního
místečka náš milý, nyní překrásně vymalovaný chrám
vyplnil. Po vykonaném sv. biřinování čkoval dp.
farář J. B. M.a poukázal hlavně na lásku katolfků
k chudémn našemu chrámu Páně, že vše, ca. jest
krásné ve chrámu Páně, láska lidu věnovala. J. B.
M. pravil, že jest překvapen krá ným chrámem, který

pi sedmi lety ještě v chudobě viděl, a doložil, žedo chudému dává, dárá na úrok Pánu Bohu; že
Bůh, ač darů nepotřebuje pro sebe, o lmění hojně, co

ro jeho Čest a slávu se dává. - Tak vše v chrámu
áné skončeno. V obci byly domy katolíků prapory

ozdobeny. Obch. Kučera vyvěsil též prapor, ale ná
tlakem svého domácího pána, evangelíka, musil jej
sejmouti. Při odchodu doprovázelo opět banderium a
hudba J. B. M. až do Předhradí, načež banderium
a hudhou vrátilo ee do obce.

Z Oumyslovie u Poděbrad. Malá farnost
Onmyslovická slavila dne 25. dubna zvláštní slavnost.
Zavítalť tam nejd. vrchní pastýř, Edvard Jan Nep.
Brynych, aby udílel svátost sv. biřmování. Vzdor
mnohým agitacím vůkolních plátků, s nimiž svorně
v jednom šiku kráčeli naši evangelíci a někteří t:ké
katolíci — dostalo se našemu milovanému velepastýři
krásného uvítání. Četné banderium vítalo církevního
hodnostáře u dvora Blata, kdež v řeči dobře prom
šlené vítal J. B. M. rolník z kout, p. Josef stehlík,
dokládaje, že chtějí vždy rádi podstoupiti boj s ne
přáteli našeho ev. náboženství. Obec Oamyslovická

k sama ovšem nepřispěla ničím, jestiť hlava obce té p.
V., také katolík jeden z mnoha, kteří tak vysoko se

povenesli: aby poznali, čím má býti starosta obci své.to veškerá uznalost budiž vzdána prvnímu rad
nímu obce Oumyslovické, který dobře vystihl své po
stavení a dal na vlastní útraty postaviti krásnou
bránu. U brány uvítán nejd. p. biskup místním. fa
rářem případnou promluvou; žákyně obecné školy M.
Lazarova s Kout uvítala jménem školní mládeže.
slibujíc, že vždy raporem sv. kříže cchtí
bojovati. — Jménem kollatury promluvil rozhodný
katolík p. Václav Douša, starosta obce Kouty, tlu=
močil radost všech osadníků z tak vznešené návštěvy
a přál ndp. biskupovi všeho dobra od Boha na mnoho

(let. Konečně nvítal J. B. Mílost pan správce školy
z Kout, Jan Řehák; slyšeli jsme z úst jeho slova,
která radostí naplnití musí každého kat. otce i matku;
sliboval totiž, že učitelstvo farní bude vždy vésti
mládež sobě svěřenou v duchu církve katolické. Nejd.
p. biskup poděkovav všem, odešel do farního domu
a odtad do chrámu Páně. Při krásné řeči J. B. M.
byli uneseni všickni přítomní; a aby ještě jednou

ohli slyšeti slova jeho, kráčeli dne 327. dubna do
iněvsi v celých xástupech a dne 88. dubna do Vr

bice, kdež rozloučivše se © J. B. M. provolávali s
toho ardce: Bůh žehnej nám a sachovej dobrotivého
otce našeho na mnohá léta!

Z Vrbice. Uvítání majdůstojnějšího vrchního

pastýře bylo u nás srdečné. Střílení z hmošdířů,baneristé na koních, které vedl p. starosta Opočnický.
alévobrány, uvítací řeč, kterou měl p. starosta Vrbický,

oslovení iček, vo všecko bývá všude jinde.
jsem ale ještě jinde neviděl, alespoň ne na vsi, byl
im tní průvod, v kterém sí osadníci a jmenovitě
bifmovanci uváděli svého vrchního pastýře do chrámu
Páně. Převeliký zástu sestavený očekávalv
J. B. M. u brány,odkudá po uvítání cestou

minut trvající se ubíral v šestistupu vzhůru ke ko
stelu v tomto pořádku:školní mládež, mládenci,
panny, hudebníci, dražičky, hasiči jdoucí s obou
stran J. B. M., mužové a ženy. Radost zářilaz očí
všech, a tato radost měnila se v nadšení, když v pro
stranném chrámu naslouchali vřelým a dojemným
slovům svého biskupa. Zvláště vhodná byla slova
nejzasloužilejšího kazatele pro katolíky ve farnosti
smíšené, a zajisté že nezůstala bez hlubokého dojmu.
Jak radostné bylo uvítání, tak tklivé bylo loučení.
Ač bylo ještě imnobo práce na poli, sešlo se přece
dosti osadníků, abypři odchodu ještě jednou spatřili
tvář milovaného vrchního pastýře. Bůh jej provázej
a posilují

Z Nového Bydžova. Snad dosud nikde v die
cési naší nehleděno návštěvě J. B. Milosti vstříc
s takým napjetím, s. takou nedočkavostí, jako ve
městě našem. [říčiny toho byly rozmanity: my blíže
jich označovati tu nechceme. Snad- postačí jen po
dotknuuti, že Bydžov je sídlem „Stráže nad Cidlinou“,
a pak každému nestrannému pozorovateli české ve
řejnosti vše ostatní samo sebou již bude jasno. Ne
chceme tu šířiti slov, jakým způsobem pokrokářský
tisk sobě vedl přímo před návštěvou našeho arci

pastýře; zdali to byl způsob ve všem počestný tontonetní, akce všude poctivá. to nechť zodpovědí sobě
ti, již k táboru onomu se hlásí — my svého soudu
tu pronášeti nechceme. Než dosti již této všeobecné
úvahy. Den příchodu J. B. Milosti konečně nadešel:
bylo to odpoledne ve středu dne 29. dubna, kdy ví
tali jsme svého biskupa, a můžeme říci, že přivítali
jeme jej způsobem důstojným. Vstříc naproti vyjelo
vrchnímu svému pustýři četné banderium z okolních
obcí až na hranice osady Lužecké. odkud přijížděl,
Skvělým tímto opravdu průvodem obklopen, dojel povoz
biskupský ku kříži malínskému, kde husté čety našich
zedníků a truhlářů jakož i hasičů sousedních obcí
svého biskupa očekávaly. Setkání se všemi tu bylo
nanejvýše erdečné. Po chvilce hnul se průvod dále,
až přiblížil se ku městu. Na kraji města přivítán J.

B. Milost deputací městské rady, zástupci občanské
besedy, zpěváckého spolku. jakož i některými členy
různých společenstev. Po uvítání, jež mělo ráz zvláštní
upřímnosti, nastoupena cesta městem. Ilusté davy
lidu tísnily se kolem biskupského povozu po obou
stranách nádražní ulice, uctivě svého pastýře po
zdravujíce. Řadami těmito hustými projel arcipastýř
náš až k děkanskému chrámu, kdež očekávali ho c.
k. úřadové, sborové učitelští gymnasia, všech místních
škol obecných u měšťanských, jakož i místní ducho
venstvo. Mládež veškerá stála spalírem. | Noviděti
těcbto davů lidu, jenž přišel vzdor počasí nepřízni
vému. aby dozdravil a přivítal svého biskupa, ne
mohlo než oko zaslepené předpojatostí a při nejmen
ším nepřízni. Sám vrchní pastýř náš tím vším nade
vše mile dojat byl a děkoval na všechny strany sr
dečně. Uvítání ukončeno zdařilým oslovením žákyně
L. Svobodové. deerušky iněstského důchodního. V krát
kosti potom měl velepastýř náš ve chrámu promluvu,
ješ dýšíc upřímnou náboženskou tendencí aušlechtilou
láskou vlasteneckou ve všech přítomných vyvolala
hlaboké pohnntí. Po té uděloval vrchni pastýř náš
sv. biřmování mládeži studující, jež slovy opravdu
vroucími a vřele procítěnými nupomenul dle příkladu
světce Václava,k věrnosti ku víře a k účiané lásce
k vlasti. Ve čtvrtek na to udílel arcipastýř svátost
sv. biřmování dospělým, v pátek pak všem dítkám
školním. Všech biřmovanců bylo 2337. A kuždý ten
úkon posvátný provázel arcipastýř řečí nadšenou.
V pátek pak odpoledne opětně za četného účastenství
věřících a veškerá mládeže s námi se rozloučil, aby
na blízkých Metličanech ve své visítační cestě po
kračoval. Žákyně L. Jedličkova, dcerušku zdejšího
stavitele, dala mu za všechny dojemné „s Bohem“. —
Tak přivítali jsme svého biskapa, a takový byl pobyt
jeho mezi námi. Nrdečné, opravdové díky mějtež
všichni ti, kdož k jeho uvítání způsobem jakýmkoliv
jste se přičinili. Zdař Bůh! — Ku kouci pak jen do
volujeme si několik otázek k místnímu listu: Ptáme
se: kdo, kdy komu a čím hrozil — u tak někoho
k uvítání nutil“ Tážeme se, zda pravdou, že průzdné
a zamlklé byly ty ulice, kudy biskup náš projížděl+
Ptáme se dále, zda důstojný to způsob agitace, jak
jevil se v -lokálkách posledních čísel „Ntráže“ a
v činech jednotlivých pánů“ Ptáme se, zda možno
Čechu, a to Čechu jen poněkud věřírímu psáti tak,
jak psáno v čísle poslednim téhož časopisu? Pánové
asi sami dobře vědí. čebo jednání podobné hodno.
Než nechceme stejného způsobu boje užívati. Spíše
tanou nám slova Kristova: „odpusť jim, neboť nevědí“
atd. Na konec, pánové, slovo poslední: My ze svých
skutků počet vydávati se nebudeme báti nikdy a
soudu historie se též nelekáme. Budoucnost ukáže,
kdo s národem topectivěji smýšlel, zda ten, kdo víra
jeho snažil se zachránit, či ten, kdo vším úsilím ji
ubíjel?|

Z Metličan. Nejblíže jsouce u Nového Bydžova,
nemohli jeme se ani my bez boje s pokrokáři obejíti.
Ačkoli celá kollatura jest dobře katolická a biskupa
katolického za osobu příliš povznešenou považuje, než
aby i s nejmenší demonstrací proti němu souhlasila,
mělo přece terorisování pokrokářů z blízkého města
ten následek, že někteří starostové obcí přifařených
se báli účastniti se slavného uvítání Jeho Biskupské
Milosti, jež se ale i bez nich utěšeně ařilo
a záleželo (mimo všude obvyklé projevy osti —
četné zástupy lidu, vyvěšování praporů, přeplněný
kostel — v četném banderiu, průvodu spolku hasič
ského z Prasku, (se Sloupna ae nesúčastnili, bylo alo

řece i tam slavné uvítání hned o prvaím noclehu
. B. M. — zásluhou radního p. Holého, třídního

učitele p. Kaliny s ctěným spolkem ochotníků a p.

Vobořila jan.) U slavobrány víte dp. opat benediktinů Broumovských Dr. Bruno Čtvrtečka, jakožto
patron kostela a fary Metličanské, kterýš v zámku
svém Sloupenském hostinu visitační dával a J. B.
M. tichý útulek k odpočinku po více večerů připravil;
psk místní správce duchovní,na to p. Pospíšil, kmet
ctihodný a bývalý starosta mnoholetý jménem přifa
řených obcí, konečně žákyně 4. třídy jménem dítek.
Všech biřmovanců bylo 728, mezi nimi 236 jinochů
a mažů, kteří přes všecku agitaci s nelíčenou úctou



k J. B. Miloeti ve hlásili. Nejvíce agitoval proti všemu
uvítání — a zlobil se pak nemálo, že přece všude
dost slavné bylo, — starosta (jiš na odstupu) obce
Sloupna uveřejněním v novinách dvou farních dopisů
dotyčných kritisováním jich a honosením se a jich
domnělou neprospěšností, ačkoliv ubohý nejméně má
příčin k tomu, aby dělal velkého a pokrokářů měst
ských se přidržoval.

Z Nechanic. Přese všecko štvaní se strany ra
dikální dostalo se u nás J. M. ndp. biskupu Edv. J.
Nep. přijetí vřelého. Ač povětrnosť byla nanejvýš ne
přízniva, stavěna byla ve přifařené obci Kobylické
slávobrána, u níž to po tu dobu nedočkavých osad
níků shromáždilo se veliké množství i z města Ne
chanic. Na sobotu dne 3%.t. m. ohlášen byl příjezd
J. B. M. a k uvítání dostavil se ze vzdáli hrabé Otto
z Harrachů, zastupuje churavého právě vládnoucího

péne V průvodu Jeho Usvícenosti byl též p. místoržitelaký rada Šolta z Hradce Král., p. patronátní
komissař Fr. Cancner, p. patr. důchodní J. Svoboda,
stavební kontrolor p. Viktor Šmíd, lesmistr ze Přímu
p. J. Klpínský a p. lesní ingenieur p. Otto? Šmíd a
všichni pp. eprávcové z velkostatku Sádová. U brány
vítal J. B. Milost nejprvé Otto hrabě z Harrachů na
pomezí osady Nechanické, potom p. lesní Karel Prik
ner, obecní starosta p. Fr. Frydrych a jménem dítek
školních žák Emil Prikner. Po té v kočarech jeli do
města, kde u farního domu očekávali J. B. M. zástup
cové c. k. okr. soudu, c. k. okr. berního úřadu a také

. lesníci z panství Sádovského a množství lidu.
ÚP',chodu farního domu očekávalo J. B. M. důstojné
duchovenstvo. J. B. M. vřele uvítal místní duchovní
správce poukázav zvláště jako bývalý žák na okol
nosť, že vítá svého vrchního pastýře jiš ne jako žák
svého bývalého upřímného rádce a učitele, který ja
zykem českým vzdělával rozum a srdce mladéhodo
rostu bohosloveckébo, aby milovali Boha, vlast a
národ český. Dále uvítala dívka páté třídy J. B. M.
Boženka Paděrova velice dojemnou básní. Za krátko
odebrala se J. B. M. ve průvodě do chrámu P. kde
po vykonaných modlitbách a pobožnosti za zemřelé

vystoupila . B. M. na kazatelnu. „Požehnána buďtežslova Vaše“— tak promluvil duchovní správce ku
J. B. M. a skutečně slovy svými osvěcovala rozum
roznitila ardce a upevnila vůli J. B. M. posluchačů.
Krásné podobenství o marnotratném synu podalo
látku, která nad pomys! byla zdařile probrána. ()dchod
marnotratného syna z otcovského domu, odvrácení se
od nejlepšího Otce Boha nynější společnosti — dále
nešťastný život — úmysl vrátiti se k Otci — k Bohu
to pojato slovy nevěra — pokrok — reakce a vše
podáno slovy tak srozumitelnými, že časové tyto zá
eady a problemy měst, rodin, jednotlivců pochopili i
dítxy školní při pondělní katechesi, které bohužel
v těchto zásadách Jiá i od svých rodičů jsou poučeny
a o nynější politice v kruzích rodinných uvědoměny,
tak že vyrůstá omladina, která pohrdávším, co je
křesťanského ku zkáze rodin a tudy národu a navyká
pokroku pochybnému nikoliv přiblíšiti se k Bobu
nejlepšímu dobru nýbrž k němé tváři. Co však pocho
piti musil kašdý, bylo líčení, kterak člověk buď
šťastně pokročí k Bohu nebo učiní kroky zpětk němé
tváři, která následuje svého puda nemajíc rozumu.
Tato rozumu nemá, hoví svým žádostem, člověk,
který této němé tváře následuje, hoví vášním a ná
ruživostem a výsledek všeho toho nespravedlnost,
touha po rozkoších, rozhárané poměry v obci a ro
dinách. Dobře pověděňo, neboť nejlepším dokladem
toho jsou ©poměry| nearovnané našeho | města.
Jeho Biskupská Milost promluvila tak, jako by
poměry velice dobře znala. Pobožností májovou
před brásně upraveným oltářem ukončeno přivítání.
Druhý den o 7. hodině kráčela J. B. M. do chrámu
P., aby zde dospělé biřmovala. Opětné ráčila se J. B.
M. podjati práceve velikém chrámě, kde obtížno hlá
sati slovo Božía promluvila jesně a případně ku
slavností „Nalezení ev. kříže.“ Dojalo posluchače zvláště
líčení toho, co se dálo křížem Kristovým na
Kalvárii. Tu rouhače, onde hrající v kostky, poamě
vače a pohanského setníka bijícího se v prsa, vše na
křesťanynynější promluvil — a povědělalova „Christus
semper inter duos latrones crucifigitur.“ Že působila
slova jeho v sobotu mocně, nejlepším jest důkazem,
že chrám Páně byl navštíven takovými, kteří po celý
rok do kostela nepřicházejí. O čtvrté hodině odpol.
odjela J. B. M. na Hrádek, aby visitovala kapli zá
meckou a filiální kostel v Hrádku. Třemi branami

výst do verandy zámecké, kde Spalfrem stáli hasičikovští se svým velitelem p. Fr. Kalenským, maji
telem usedlosti v Hrádku a nčitelem tamějším. Byli
zde zastoupeni opět pp. lesníci s pp. úředníci Osví
ceLosti před portálem, zpěváci, na stupních družičky,

po té následovalčpěí ku av.Duchu, J. 0. hrabě Otto2 Harrachů přivítal J. B. M. za rodinu hraběcí, dra

Opletal za zámeckou duchovní správu; po té J.
laskavě ráčila odpověditi, následovala hymna papežská
a dále bylo požehnání v zámecké kapli. Krásná byla
vložka a solový zpěv. Ku konci poděkovalžák Josef
Hýsek. Velice zdařile také nacvičen byl zpěv „Aby
nás P. Bůh miloval“ Následovala potomvisitace
kaple, filiálního kostela v obci Hrádku. U kostela

řivítal J. B. M. starosta obce Hrádovské pan Jan
džel. V pondělí dne 4. t. m. v den svých Abraha

mši sv. zapěly „Hospodine všech věcí Pane.“ Blaho
přání k Abrahamovinám J. B. M. přednesla krásně
žákyně Aloisie Priknerova a poděkování velice dojemně
Milada Jiroutkova. Po vykonanýchobřadech přijímala
J. B. M. deputaci Nejdůst. kapitoly, v jít čele stál
vyšoce důst. p. gener. vikář Monsg. Dr. Alois Frýdek
a papežský prelát Fr. Fiala a za družstvo av. Jana
Nepom. vysoce důst. páni Monsg. Boh. Hakl, bisk.
vikář, děkan T. Střebský a vik. sekr. V Uhlíř a téměř

„všichni zástupcové diecesního duchovenstva, mezi nimiš
svláště krásně blahopřál vdp. sekretář vikar. Václav
Kalaš, dachovní. správce ve Hněvčevsi. Došlo také
veliké mnošžství telegramů a blahopřejných listů z dál
ných krajin české vlasti. Již v chrámě P. prohlásila
J. B. M., že na památku avých Abrahamovin chce

Ptám chudé ení a také po požehnání dostalo setádému přihlásivšímu se chuďasu po 1 zl, kterých

bylo okolo jednoho sta. V pondělí rosloučile
se J. B. M. s městem našim, kdež biřmovati ráčila na
1834 biřmovanců. Dojem pobytu J. B. M. lze
rovati ve městě, neboť dostalo se J. 8. MW.sadosti.
učinění za tu pochybbou Čest i se strany mésta nebof
pan měšťanosta a poslanec říšský Fr. Rašín byl viděn
na nejpřednějším oratoři při všech kázaních. Přejem
J. B. M.,aby slova Jeho jako zde, tak i všude tábla
za sebou ty, kteří předpojati a štváni jsou slydeti
„slova pravdy“, světla a toho pravého pokroku.

(Zasláno.)

Podepssný výbor konaje milou povianost vzdává
uctivý dík všem, kteří přispěli ku provedení slav
nostní akademie na počet OO'etých narozenin

JE náp. diskpa Branda Janá,
vzsnešenéhoprotektora jednoty.

„Jmenovitě vyslovujeme vřelé díky dp. Vla
dislavu Sekerovi, katecbetovi Rudcifina a Do
broslavu Orlovi, vicerektoru b. Borromaea za
laskavé účinkování, ctěné firmě AL Lhota za
ochotné zapůjčení koncertního piana. Rovněž vy
soce 8i vážíme návštěvy vzácných hostí, kteří svou
titomností zvýšili lesk slavnosti a naše snaby

lichotivým spůsobem k další práci povzbadili. Na
šim příznivcům žebnej Bůh!

Jednota katol tovaryšů v Hradci Králové,
dne 6. května 1896.

Za výbor:
Jan Černý, Josef Polák st., TbDrC. Frant. Royl,

t. 6.místopředeedn. L Č. starší. t ©. steroste.

(Zasláno.)
Pátá terelářská pouť na sv Heostýa

a Velehrad. Lonského roku vylíčil vys. d. p.
děkan Střebský — co přední účastoík pouti sva
tobostýnské překrásné a úchvatné průběb i dojem
i výsledek pouti této — a szejisté s ním souhlasí
každý, kdoš již velitoje ani ponéz ani času —
tato pouť jedenkráte byl podnikl. Ano na pusv.
Hostýn a k posv. Velehradu by mol každý uvě
domělý vlastenco-katolík aspoň jednvu putovatí a
ručím mu za to, žef až do nejdelší emrtí mů zů
stane ta pouť upomínkoo nejen milou ale útěchy

plnou. — Volám za up všech p. t. pánů duehovních — i laiků — kteří na př. lonského roku
i dříve jiš byli s námi putovali. A protož odho
dlali jeme se my tere opět letos uspořádati
vlastní pouta vlak na sv. Hostýn a Velehrad a
to mimo jiné příčiny závažné — i ještě proto, že
1.) letos sv. Otec Lev XIII. sám vybízí věřících
ku poutém Mariánským a 2.) že právé v Marian

ském měsíci náš nejdůstojnější k biskop slavilsvé Abrabamoviny, chceme J. B. Milostiku poctě,
e0 jeho věrné ovečky tam k trůnu Matky Boží
zvláště putovati a tobato svého všeho věřícího lidu
miláčka — odporučiti ochraně Matky divotvorné,
na sv. Hostýně trůnící. Vlax ten bude vypraven
dne 1. července — a budoa opět již v Pardu
bicích v týž den se vydávati pro účastníky jízdní
listky -- a dice £ Pardubic za lístek IÍL třídy
4 zl. 47 kr., z Cbocně 4 zl. a z České Tre
bové 3 zl. 57 kr., a sce sa cestu tam j
zpět. Ostatní bude ješté v červnu oznámeno.
I ždám a prosím snažně všech p. t. p. duchovvích
pastýtů, zvláště tam, kde mají ve svých farnostech
faráře, aby laskavě všem věřícím s kazatelny tuto
pouť osnámíli, ji vřele odporučovali, a pokud jim
možno i svým súčastnéním podporovali. Každý do
taz zodpoví milerád J. Hejtmánek, farář v Ně
mecké Bělé.

(Zasláno.)

chému, Karlu Halenakovi, Št. Panlovi,
Frant. Pavlíkovi a Cyr. Slavíkovi.

Vzhledem ku laskavému připomenutí, jímž
v posledním člale „Ratibora“ jste mae obštědřili,
Vám oznamuji, žo žádného specielního zákasu ne
mám a děkuji Vám proto za mimoděk mi proká
sacou reklamu.

| Parostrojní

tuůlára

vebních s rossabemneobmezeným.

K tomu podotýkám,že us základě mých
, stadií, svého praktického zaměstaárí

v oboru strojnickém a zvláště instalačním, doštelo
se mi koncesse bez vámaby, která jest v rejstříku
koncessovaných živností podčís. 29. zanešená. .

Jsem tudíž co živnostník daň platící nejméně
aspoň stejně oprávněn živnost instelační provo
zovati, anižby měl kdo příčiny na všech možných
místech na mně si stěžovati a tím méně práva
směr povolání mébo určovati, které povolanéjším
osobám a mne samému přináleží.

Ostatně nepovažpjí z nadepssných pánů žád
ného za odborníka ve směru tom s nebudu so
proto s nimi, pokud ovšem jednání jejich v do
volených mezích pobybovati se bade, v další po
lemiku novinářskou zapřádati. :

V Hradci Králové, dno 6. května 1896.
Jen. Macháček.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny Bubna 612 — VII. — Sklad Eliščína třída 2.

Obvovení kazatelny a oltáře sv. Floriana ve
sdejším chrámu Páně bylo provedeno k úplné
spokojenosti mé i zdejšího občanstva, za čež Vašnosti
naše nejsrdečnější díky vyslovojem

8 veškerou úctou.

Frant. Cibuzar,
Netolice 6. listopadu 18994| měšťan(spolek.)

ené

Příspěvky na Adalbertinum.
Vid. p. Jan Blažek, děkan v Kostelci u Chrasti

8 sl., Nejmenovaný kaplan 5 zl., p. Antonín Suchánek
s Mezilesí 1 zl. 18 kr., p.t. pp. konkurenti 6 zl.,
vid. p. děkan Schuppl s Police 1 zl., od diupenso
vaných | sl., vlp. KarelSlonek, kaplan ve Vamberka
2 al., dp. Josef Svoboda, farář v Heřmaní6 zl. vedp.
Dr. Soukup, professor theologie (Au zl., Anonymus
80 sl., z fary. Mořašické u Litomyšle 14 zl. bo kr.,
Nejmenovaný % zl. 80 kr., Anonymus 10 zl. (drahá
splátka vldp. Fr. Tondl, katecheta v Hradci Králové
5 zl., dp. Josef Hovorka, farář v Kaňku 50 zl, vip
Štěpán Bobek, kooperator na Novém Hradci 3 sl.
(Vip. Ludvík Hora, katecheta dal 1 zl., čímž se ozná
mení v č. 6%.opravuje.) Zaplať Bůh! Za další přís
pěvky prosíme.

OODOO0000
Vyzaamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894

zlatou medailií a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesnéa solidněr základě dlouholetých zkuše
ností, rače za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně etě
ného obecenstva, snamenám se v hluboké úctě
oddaný

zubní techník ?
"Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

t



Žádejte vědya všude

jee od rmy .ML.ITesňal
v Uherském Brodě na Moravě.

Vysnamenén na výdavé v Hrados Kr. r. 1894.
; cenou: čestným diplomem a slatou me

s koranou. Ve Vi Mýtě bronrovou
í medaili obchodní komory pražské.

DÍLNA A SKLAD

veškerých výrobků klempiřských

František Hlávka
. Y Hradci Králové

—3bvelké náměstí4
Pozorna činí, že dostalo se mu úředního

povolení na
opráce instalaterské

k zařizování hromosvodů, plyno- a vodovodů,
jskož i všech patentních soustav a anglických
splachovacích klosetů, lázní, rozličných čerpadel
pivních tlakostrojů atd.

Dále odporučuje svůj hojně zásobevý sklad
zboží koupacích van, olověných a cí10
vých rour.

Stavební práce
klempířské provádí se správně, hlavně se zárukou. |:

Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobujarnía letní

„pravé vlněnélátky ©
JE ka coby imírtě. Četné opětné úbjednáv

JÍ svláště z krabů vid. duchovenstra jsoumilým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „
ctivý sebo menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
JEcsaníkyna požádánifranko

Zánilby na dobírku,
Ji Věď.duchovenstou dle přání bes dobírky.

>řA hromadných ob ..PŘ. , kk r + výhody
Četná doporučeníz kruhů vid. duchovenstva

„| učitelstva k nahlédnutí.
Též na splátky a bez zvýšení cen.

1PT..

"5 "Šetrným

omácnostem !
T

. sů velice levnou cenu.
22; Zvláště upozorňuji, že při odebráníkávy od

kilo účtuji tutéž jeko v žokách. V úctě
s Alois Dvořáček.

Národohospodářská hlídka.:
k Úvaha © zálodnách.
"Nepal P. Tom.Střebský, děkanv Mikaloricích.

„1 (Pokračování.)

- „ Ke koaci těchto úvah bydiš nám dovolen
jiřo příklad nakresliti pemnobými črty obrázek

eaší Hiložny, jak jeme ji zařídilia kterak nám

.,
- “)

dobrými, v tak zvaném „zlatém prutu“ se rozprosti
růjícími, leží mezi dvóma většími městy, kde od
dávných let jsou peněžné ústavy různého drabu,
u nichž naší občané v nouzi své bledali a nalé
sali pomocí osobním neb hypotečným úvěrem, do
nedávna na dosti vysoký úrok; ústavy ty prospí
valy v míře úžasné, hromadily čistým ziskem své
reservní fondy a podporovaly své městské obce
v podnicích o nutných a prospěšných, což se
až do dneška děie a lze tvrdit', že města ta svým
peněžným ústavům děkují tak utěšený rozkvět
školství a průmyslu svého. My venkované pozoro
vali jsme s obdivem, a přizoáváme se, i- trochu
závistí tento pokrok sousedních měst, ačkoli jsme
též brali poměrnou účasť na vývoji tomto. jenž
prospíval i nám. Vědonce, že ziskem penéžných
ústavů, ku kterému jsme i my zaačnou břívnou
— jak vklady, tak vypůjčkami — přispívali, son
sední města tak rozkvétají, zatoužili jeme, abychom
tu část zisku, kterou jsme až dosud městům dá
vali, doma podrželi a své obce zveleborali; atak
vznikla myšlenka založiti v některé obci vlastní
záložnu a te na základě stanov Soholze-Dalitsche
a zákona říšského o epolečenstvech z r. 1873, což
jsme skutečné v letě r. 1591 provedli. Byla vy
volena obec Medlešice, jako střed odevšad pří
stupná, za sídlo občanské záložny. Svolali jsme
v březnu obecnou poradnou schůzi ze čtyř vůkol
ních obof, vyhledávali a počítali ty hlavy schop
ných a poctivých mužů dobré vůle, a když jsme
seznali, že naše myšlenza o zřízení záložny budí
vřelý zájem, že jest naděje na důstatek členů a
mužů scbopných k vedení a řízení, spracovali
jsme stanovy různých vůkolních i venkovských
záložen dle poměrů avých, zvolili zatizovací ko
mitét, aby postaral se o echválení stanov a o pro
tokolování firmy a v červenci jsme již krám svůj
otevřeli; na počátku byly sice obtíže, šlo to po
malu ku předa, ale s pomocí Boží jsme to vše
šťastně překonali. Vůdčí naše myšlenka, kterou se
jest naší záložně spravovati, jest svépomoc,
kteroa takto provádíme; í

1. Naše záložna jest ústavem dobrodéjsým
a nikoli výdělkářským;

2. Dáváme ze vkladů všech ať členských
neb věřitejkkých4 a půl procent úroků, půjčujeme
na 6—6 procent, kdežto vůkolní ústavy v městech
sirokují vkladyjen na4 — nejvýše4 a půl procent;
tím jsme získali důvěru hned na počátku, která
vždy stvupé s se šíří. Úroky se vybírají a připi

I. a 15. každého měsíce, a v knihách se činí
závěr každého půl roku.

3. Ričení máme obmesené tak, že kašdý
člen ručí svým vkladem 20 zl. a ještě čtyřná
sobným obnosem, tedy na jeden podíl připadá ru
čení 100 zl. Toto ručení jest úvině dostatečno a
bylo ve valné bromadě ustavující s uspokojením

přijeto kdežto ručení neobmezené bylo jako nepečné naprosto zamítnuto.
4. Půjčojeme na směnky, na hypoteky a ma

otevřený úvěr; velkou většinou dějou se půjčky
na směnky s 1—3 ručiteli, které řiditelstvo sa,
schopné uzná; dějou se půlletní splátky částečné,
jak se s dlužníkem vyjedná; nemůže-li dlužník
některé půlletí splátky zapraviti, počká Se mu, jen
když úroky vyrovná ; propadne-li směnka po třech
letech a není-li zúpina zaplacena, obnoví se na
zbývající dlužnou částku. Při tom jednáme 8 nej
větší opatrností ale i lidumilností, chceme pomoci,
vžčyť se důkladné známe a víme, komu půjčiti,
posečkati, prodloužiti; ve výboru zasedají z každé
obce zúčastněné 2—3 členové, kteří do podrobna

rofarají © majetkových poměrech, rodinném životě,spořádaností, hospodárnosti a bodnosti žadatelově.
Této až úzkostlivé opatraosti jest nejvýše třeba;
náš rolník je většinou hypotekárně zadlnžen —
starší městské peněžné ústavy „sebraly smetanu,
nám zbylo jen sebrané mléko“, Vyzýváme členy
své, mají li úspory v jiných ústavech, ať přenesou
je do naší záložny; mají dluhy jinde na vyšší
úrok, ať si vezmou u aáe půjčky na úrok nižší,
čímž jsme mnohému jíž pomobli, že při výpovědi
dlužného kapitáluv jiném ústavu tázán býv, proč
chce starý dlažník zaplatiti, k odpovědi jeho, že
u nás ma nabízíme nižší úroky, byl mu tam též
povolen tak nízký úrok, jako u nás. Nebledíme na

Uje Hm jn KE správnívýlobynékryjemea jen kdyš svým ům pomůžeme, abyneupa
do řukou lichvářských.

. 6 Nepatrnýčistýziskpřirášímekreservnímu
fondu, který pomalu sice ale přece roste, máme
již 1000 zl.; až budeme míti 10 tisíc zl. reservního
fondu, bade čistý zisk rozdělovati se těm původ
ním čtyrem obcím, které záložna zřídily a po
měrně k členským podílům, mnobo-li členové té
kteréobcevzáložnéuloženomají,a obecnízastu
pitelstva naloží s darem tím dle avé potřeby ku
zvelebení potřeb obecních.

6. Že takto svou záložnu vedeme, ziskaráme
vždy více důvěry ne členů svých a občanů ze
širšíbo vůkolí, ale i u peněžných ústavů, které
nám nabízejí úvěr neobmezený, jehož časem pou
tíváme oskontem a o ktorých ukládáme isvé pře
bytky. Zde konstatajeme, že jsme za těch Ď roků
svého trrání noměli ani jedaoa nousí o peníse, že

jine také ještě nedoznali ztráty ani jednoho ha. Dložníci se nutí platiti i splátky i úroky,

|tak že doplatky -ku konci roku bývají prap

trnyP tak velkém a vždyaloupajícímobsabupeněs.
7. Členové řiditelstra konají svůj úřad zdarma,

jen botové výloby se jim nabradí, ač již na'e
práce množí se v tak úžasné mífe, že, potrvá-h
nynější zrůst agendy naší, bude později nutno
přibrati placeného úředníka k pracím písařským
« účetnickým; blavní všakřízení, pokladnu, rovisi
a kontrolu nepustíme nikdy z ruky své, abychom
bezpeční byli; ji členové vyboru 8 chvalitebnou
horlivostí přicházejí do schůzí a napomábají tak
ku zdárné činnosti a rozkvětu sáložny.

8. Tak prospívá naše záložna svým členům
ne tak čistým ziskem, jak více nízkým úrokem
z půjček a co možná vyšším úroken ze vkladů,
a to jsou výhody, které podmiňují rychlý zrůst
obratu peněz. Svédomitos, nezištnost a správnost
Hzení vzbuzují důvěru členstva, kterého každým
dnem přibývá, a osmélujeme se tvrditi, že naše
nepatrná záložna| prostted dvou velikých měst
koná sou povionost ku blabn občanů, a že jest
jim pravým dobrodiním, jehož si také vátí a do
brovolnou důvěrou zplácí.

Posléze malý přehled Činnosti naší záložny:
R. 1891 (od července počínaje) vybralo se:

1944 zl na závodní podíly, 3174 zl. 88 na vkladech
a 12 zl. 22. čistého zisku; ku konci roku sů
stalo, 484 zl. 10 na hotorosti, 3032.78 na půjčkách,
893.78 uloženo ve spoř:telné.

1892 :závodní podíly1676.30, vklady 17668.30,
zisk 212 zl, reservní ud 12.76; ku konci roku
zÓstalo: na hotovosti 2893.07, na půjčkách 13322.92, *
uložeto ve spořitelně 3516.78.

1893: závodní podíly: 1977.80, vklady
26424.15, zisk 239.95, reservní food 2868.62; ku
konci roku zůstalo na hotovosti 1735 75, na půjckách
22.972 49 uloženo ve epořitelně 4272.87.

1894: závodní podíly: 2163.50, vklady
42.864 sl. zisk 249.05. reservni fond 491.07; ku
konci roka zůstalo na hotovosti3539.13, na půjčkách
34.007.32 uloženo ve spořitelně 7754.18.

1835: závodní podíly: 2294.75, vklady
54.887.46, zisk 247.04, reservní fond 792.42- ku
konci roku zůstalo: na hotovosti 2937.04 a na
půjčkách 65.296.72.

Přirazí se k reservnímu fondu pr. 792.42
zisk čisty 247.01, zroste reservní fond na 1099.47.

(Dokončení.)
Bohůzezástupců hosp. spolků českého

východu za přicinou zřízení hospodářské župy
konána v neděli dne 26. duboa v Chrudimi. Ptí
tomni byli zástupcovéhosp.spolků: chrudimekóho,
pardubického, litomyšlského, nasavrckého a sku
tečského. Předsedal předseda chrudimského hosp.
spolku p. poslanec Kudrnka. Po čilé, 2 hodiny
trvající debaté stala se následující usnesení:
1. nosp. spolkové českého východu zůstanou i na
dále v dosavádním volném sdružení, poněvadš se
sdružení to velmi dobře osvědčuje. 2. Předsednictví
povede vždy po celý rok předseda onoho spolku,
kde poslední sjezd byl konán. 3. Předsedovi po
boku stává výbor sdružených spolků, do kteréhož
volí každý ukresní hosp. spolekpo jednom členu;
spolek, jehož obvod zaujímá více okresů, zvolí
tolik členů, v kolika okresích dotyčný spolek pů
sobí. 4. Výbor koná schůze své, a sice nejméné

"4kráte za rok, střídavě v sídlech jednotlivých
spolků, zejména v Cbrudimi, v Pardubicích, vo

ys: Mýtě a v Litomyšli, ustanovaje rolnický sjezd
a zvolí tím také předsedu pro budoucí rok a dle
toho i budoucí sídlo sdružení. 65.Po zvolení no
vého předsedy sůstane předseda dřívejší místo
předsedou sdružení. 6. Výlohy spojené s vedením
sdružení neše onen.spolek, v jehož sídle se právě

zednictví adružení nachází a rolnický sjezd se
pal — toliko výlohys obstaráváním ujednaných

petic vzniklé se mezi veškeré spolky rosvrhbnou.
7. Pro tento rok zůstane předsedou adržení před
seda hosp. spolku chradimského (p. poslanec Ku
droka), kde se právě oldlo ndružení nachází; mí
stopředsedou bude řed. Ad. Eckert, předseda ho
spodář. spolku pardubického, kde dříve sídlo edra
žení se nacházelo. Nárrby tyto přijaty byly jefibo
hlasně a sdělí se okres, hosp. spolkům v býv. kraji
cbrudimském.

Hospodářský spolek pardubický konávalnou schůzi v neděli 10. květnao 2. hodiné
odpol.v Opatovicích v bostinskýchmístnostech
p. Fr. Seidla. Program (vedle tormalil): 1 Účinek
vápna ve zdejších těžkých a vazkých půdách a
užívání strojených bnojiv (prof. J. Trojaa). 2. Me
liorace pozemků (předs. řed. Eckert). — Týž
spolek koná další valnou schůzi ve čtvrtek dne
14. května o 2. hod. odpůldne v Mokošíně. Pro
gram: 1. Naše národobospodářská bilance (před
seda ted. Eckert). 32. Zařízení domácích zabrad
(F. Vohralík). 3. Pěstování ovocného stromoví (týš)

Župni jednota hospodářské severový
ohodních Čech svolávásjezd rolnictra českého
na čtvrtek dne 14. května 1896. 9. bodině dopolední
do botelu „Panský důs“ v Týništi n. O. Pořádek
jednací: 1 Zahájení sjezdu předsedou župní jednoty.
2. Význam a důležitost hospodářských společenstev
a návrhy zákonné v té příčině podané, Pojedná říšský
a zemský poslanec p. MUDr. Jaa Dvořák. 3. Poměr
eekrovarníků a pěstitelů cakrovky za nyvější doby.
Pojedná p. Ant. Štěpánek,hospodářský oprávce v Medle
šicích. 4. Volné návrhy.



tovarna na
Rača vi sapoati adromi.

Růb
(Olibanum)

nejlepší jakost, příjemné
baleamické vůná rrsosý á
v Skilových pošt. belídkoob
sa 2 sl na koždou stanici

frenko
údrognorie

Phil B.V, Korárek
Kukleny.

Prodáse,

čtvrthodinyodHradceKrálovévzdálený,ukři žovatkydvousilnicestojící

většídomek,

kekterémužpatří2korcepuleazahrada.Věe vnejlepšímpořádku.Bližšísdělíadministracet.I.

Podobiznu

Jeho Bisk. Milosti

M BOUAMVÉH lermítí

© po 20 kr. ©
k dostání

v bisk. knihtiskárné

Anenské slatinné lázně

v Bělohradě

od 4. května
až do 20. září!

Prospekty ochotně sdarma a franko.

pR——,—

Nejlepší, jedině

existující prací přístro
| est nově vyoalezená, ©. k. výbr. priv.

ručnípračka|
(t. zv valcha na prádlo) z velejemně
hlazenebo Carrara-mramoru „latent

ŠÍ Hlaváček“. jež předčí vše stávající, neboť
tvrdostí a nezdolností iramoru jest ne

Š 2marná,vždy bledkou 3 čistou zůstane, nej
(bezvadnější,i nejrycblejší sněhubíté vyprání
a tudit i úspora prádla, mýdla i času docili |
a přitomvšem velmi levná jest. Ceny jsuu: f

I. velikost 26/80 cm. zl. 260
I „ 3085., „ 550

IL „M 3640., m 400
i proti. dobírce aneb zaslání obnosa předém

MIzarýlé na všechna místa přímo vynálezce|
E a sám jediný vyrobce:

f- - €. k výhr. prir. soch a uměl. průmysl.

Kdo si chce řídit .Dawelol
Šosě vlněný,nopromokavý, :

JE nech dopiše Ba , U

|Ludvíka Hloma,)
soukenika v Humpolci.

jenž látku bned zašle. Vzorků není|
třeba, s látkon jest každý apokojep;
kdohy nebyl, nechť mně zašle zpět,

peníze vrátím hned. |
ji Též na skladě máma vyrábím sám pro

veled duchovenstvo

sukna kostelní všech barev.

W výprode dlaždic.
Za příčineu malého místa vyprodám 

veškeré zásoby hotových

comentových dlaždic
. še cenu výrobní a sice od 80 kr. za čtvo

reční metr. Taktéž Jze u maě veškeré rekvi
elity k výrobě dlaždic Dé pod cenou

ukoupiti.

Zdenko Ježek,
závod sochařský a kamenický

v Hradci Králové.
29000000000000000000000000000

Václav Roubíček,
oukrář v Jičíně,

Valdické předměstí,

doporučajeveškeré různé enkroviaky,
aviáště na bostiny nejjemnější se ahotovují.

Též upozoráujína velmijemné dorty
mandloré, oříškové, ořechové, čokoládové,
kremové, omotanové atd. okrašlované dle
sejpovějšího způsobu.

O bojnou přízeň prosím a zaračuji nej
tohidnější obelebu.

Pri výrobaumělýchkvět

B. Hamplové roz. Butkové
v Hradel Králové. Vel. nám. č. 22.

Doporučujev hojném JPběru, v cenách rozličných své elegantní, levné, 6 uměleckým vkusem
velice pečlivé provedené v barvách nádherných:
modní květiny, svatební věnce pre éky
a nevěsty z myrty přírodní | umělé, kytice
de pl koše květinové, kytice makar
tové,polítáře a květiny fantasijní, pehřeb
mí věnce obětinoré, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami všech barev a nmáplsy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

okrasy.
Zakásky na venek jsou okaměšitévyříseny.

OOO00000C0000

Gotický oltář
velmi bezký vzorek, přes 4 m. od oltářníto stola
vysoký, as Z m. Široký, upraven pro 2%menší
sochy po stranách a obraz neh sochu uprostřed,
nabízí vásledkem zrušení smlouvy velmi levně za
poubý doplatek zl. 120 — první umělecký prům.
távod řezbátskýJ. Pešout v Golč. Jenikově.

V Forma níFT.RŮŽIČKA,
sedlář v Hradci Královi

Špltáleků +BE protihostinci
doporočuje angl. kočárové postroje, tažní:

potřeby, hnací řemeny.
Vlastni výroba. Monší oprávky zdarma.

SE> Ceny levné.

Boo+000000000000000000

príno koslolní
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany,grana, jakoži
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

.Zároveňodporučímovětladověbných
tema7dvůbořícíavůeobocnězanej

lepšíuznaná.

Josef Pilnáček
vHradůl Králové.

Závod voskářský „u Albersůs založen r. 1Rog O900000000000000000000000000|

ú 200000000000000000000|



jinézáležitosti, jimiž

Fesledaí dobou přetřásá se zejmena horlivě opůsob
a dotah dohodautí Čechů s Němci. Značnůjší
podnět k tomu dal pokrokový měsíčník „Boshledy“,
jenž uveřejnil jiš velkou řadu projevů vynikajíc.ch
„politiků českých, německých i jiných. Z úvah těch
nyláštního pověimnatí hoden jest projev vrchního
ředitele zemské banky, dra. K. Mattuše, jebož
mínění zde pro jeho závažnosť opakujeme.

Dr. K. Maituš odpovídá k utázceo mošnosti
dohody českého národa s německým, že mošnost
tato samu popírati bade snad jen ten, kdojiž na
prosto ztratil víru ve vítězství idey humanity,
věčné spravedloosti a lidského pokroku. Dr. Mattuš

„věří nejen v možnost, ale i nutnost dohody,která
arci se skutkem stane snad po dalších, dlouhých

zkouškách adtrepách obou stran.Český národ bude pokračovati v započatém
boji za uznání rovnoprávnosti a rovoocennosti

s větví německou, v českých vemich usezenou, ažté
mijsk děliti Úechy moravské a slezské od Čechů
v královeví, poněvadž vědomí jednoty národní
rudných dobách separatismu tak mocnýmse stalo
a potřeby národní ve všech zemích naší koraný tak
úsilovně po ukojení volají, žo není tu prostředků,

vystupovati dalo. — Aron 19% f nynější
ústavní řády, aby 8e vyrovnání stalo vo všech téch
zemích současně, nevadí aspoň, aby se státi moblo

dlestejn jc zásad a jodině s odchylkami u provedení, ré na př. ve Slezsku vyžaduje poměr
nikoli dvou, nýbrž tří národností.

Okolnosť, že čísolná proporce obou národností
na Moravě je české národnosti jestě příznivější
nešli v Čechách a že tam Němci nebydlí tak kom
paktně při sobě jako zde, měla by dle náhledu
dra. Mattuše přiměti Němce moravaké k tomu,
aby záhy pracovali ku shodě a Čechy společně

Čechách dle zásad stejných.
Vážšíme-li stručně mocnost ého elementu,

podceňovati moc a vliv činitele
druhého, jenž náleží k padesáti milionovému ná

FEUILLETON.
E.ada.

Črta ze života jinocha od J. V.

Jak dnes bych bo viděl. Jeho modré oko,
jež plálo oadšením, jeho tmavě plavý vlas, jejž
nosil rozbázen, jak ve zvyku mají umělci snad
všech -věků ; vidím jeho majestátný vzrůst, ener
gii v slovech, v řeči, v činech — avšak dnes vše

váoek, který mu zůstal věren a každoročně po
hrává si ne s jeho vlasem, neobletuje jeho sma

e

pobrává si jimi. šepotaje: „Jako já s přilítlým. ja

a zvěstuji vzkříšení zemni,i Ty vzneseš se vzbůru,
až snděl míru zvěstuje vzkříšení Tvé, abys sc
"vzsesi, kde sploóny budou Tvé teuby anaděje

* Byl chladný den podamaí, vigilie před av.

*

V méstěP... konaly:se přípravyk.suato«
Václavskému posvícení, ponevadě se mélo oalavití
slavnostně, a to právem, vědyťt:v ten den avětí
se památka mešeho národního světce, jenž šije po

"Ne jihozápadnístraně města P... rozkládá

vážnému chedci, jenž, ač jiš alunce dávno capadlo

rodu, zanjímajícíma právě v době naší převážné
postavení v politice světové a jenž soměpisné tak
srosti s tělem naším, že oddělení sotva je mysli
telno. Životní interesy obou národnostívybísejíje
k obnově nepodařených dřívějších pokusů o vy
rovnání, které ovšem zdařiti se mohou, stanou-li
so bez účasti faktorů našim poměrům vzdálenějších
a budoo-li nové formy spolužití prováděny rase
jen sástapci těchto smlouvajících se stran bez
vmísení se činitelů třetích. Slovem: jde na konec
o zřízení státní, které jedai federalismem, druzí
uznáním státotho práva semí České korury, třetí
samostatnosti zemí sudetských atd. nazývají.

Dr. Matteš má za to, še hlavní obava na

dala se v utkvělém míoční, že by tato vedla
k národnímu znásilnění Němeů; řešiti tudiž prve
a především otázky jasykové ve smyslu přesné
rovnoprávnosti považuje za bezpečný přechod
k státní samostatnosti.

Dr. Mattuš cituje pak úvahu, kterou již
před 26 lety o věci této napsal a končí slovy:
Nežli dojdeme jen ku přípravným krokům koneč
ného dohodnatí, bude třeba zjednati jim náležitou
půdu v širokých vrstvách lidu, bude třeba pustiti
s mysli a úst některá hesla, která rostrpěují a
praktiského významu nemají: tak na strané české
o reviodikaci poněmčené půdy, což znamená ná
silné neb aspoň neoprávněné počešťování a na
straně německé heslo o ustáloném poměru rakou
sko-eberskóébo mocnářství k říši německé státo
právním aktem, což zase snamená první krok

,jehovpavace-bývalých
ku atd

Nemáme zajisté příčiny připravovati půdu
pro nějakou třeba jen diplomatickou intervenci
sahraničeého Německa, ale ovšem netřeba se stra
chovati £ možnosti akce, vyplývající z půdu ua
východ, pří jistotě, že i pro samo Velkoněmeoko
bylí bychom elementem naprosto nezážívným.

Svatojanská pouť.
Konečně jest tu jaro — nejenom v kalen

dáři ale i v té Boží přírodě! Jame již v květnu,
nadešel již svátek av. Jana z Nepomuku. Po ce
lých Čechách slaví se přední patron země české,

-sa modravé lesy, avolna krok za krokem ubíral
se stezkou, až došel k nejmilejšímu svému místu,
k »olšinám.“

»Ledislave, kam paktak zamyšlen ?« ozval
se proti němu příchozí.

»Tos ty, Hanuši? Jak vidíš, uvežuji o zí
třejší slavnosti, a zmocňuje se mě jakás před
tucha, že to dobře nedopadne. A já nechtěl zas
oa ta prkna vlést, ale tak dlouho žadonili, až
jsem povolil.«

»Nu, nu — ty, a mít strach,« podotkl Ha
nuš. »Já se zas těším, jak diváky okouzlíš — to
bude chvály a tleskotu, věř, příteli, skoro ti zá
vidím .. .«

*A přec... .« vpadl mu dó řeči Lada.

nevalahujcš na zítřejší své vystoupení, ale zcela
na něco jiného.«

»Myslíš soad na státníci, milý Hanuši? Té
se nebojím; prval jsem šťastně složil a druhou !—
Ostatně o těch paragrafech nemlueme, beztoho
moc přivedeu do hrobu . .«

»Blázínku, to jsou feči; co by tomu řekla
matka tvoje, a sestra —a pak... noujen se
„nekoboň.. „« —

»Dost, nemluv dále, Hanuši! Již mám toho
anfikování, té poesie dost. Věř, milý příteli, v mno
bém nás provází zahradou, v níá plno krásných,
čarovných květin, jejichž vůně však jest tak oma
mující, tak ostrá, že se aěkdy točí hlava, duch
vaodlévá — a běda, když někdo utrhl to kvítko
a okusil jeho vonný dech — pak jest ztracen, a
vše, co mu bylo svaté a drahé, rozprchnese jako
lehký dým, a jemu zbývá jen holá prosa, někdy
méně než prosa... „«

Ročník IL ©

kterýž před pěti věky v naší otčivé jako kato
lický kněz nadšeně a obětavě působil a pro ta
jemství zpovědnísamým králem Václavem IV.
umučen byl. Víme dobře, že odpůrcům kato
lkůáv v Če:hách svatý Jan nikterak není po
chuti, ba že oni katolíky v Čecbách všelijak
maton a dráždí říkajíce, jakoby ani nikdy nežil náš

JP bitek a jakoby to byl nějaký padělek jesui naproti mistru Janu smyšlený a
podvržený. Ka podivu Jakoby přes půlkesta mi
Jionů katoliká nynějších v Čecháchnerozumělo
dějinám nmarodu svého, a pětina jednoho milioon
měla veškerou moudrost. O padělkách apodvržení
snadno, přesnadno jest mluviti, na př. i při kra
lodvorském rukopise; ale kde jsou důkazy svěd
kův? Katolíci čeátí nevoucují protestantům a jich
přívržencům svébo sv. Jana Nep. a nezakazují
jim nijak uctívání Jana Haosa; avšak tolik jako
rozhodná většina v tomto království žádati smějí
ba mosí, by od protestan(ův a jich stoupenců ne
byl katolíkům vnuoován kult busitský. „Svoji
k svému, a vždy dle pravdy!“ Pranio me nedi
víme, že protivníkům našim spíše se líbí také ka
tolický kněz, který přes to přese vše, že dobře
snal výrok Páně: „jestliže pak ani církve neupo
slecbne, budit tobě jako pohan a publikán“, eírkve
pa obecném sněmě shromáždéné přece neuposlechl.
Tragický konec jeho není žádné mnčenietví, ježto
pro Krista Pána do emrti nešel; svoji vůli si pro
vedl naproti církví Kristově, jako protestant skon
čil bývalý katolický kněz. Jejich jest co do ko
nečného přesvědčení náboženského, ule ne náš!
„-—Kotolíkům v (ode dávna jest v po
žehnané paměti a milý jiný katolický kněr, který
byl vrstevník předešlého, ale důsledný v životé
pro Krista, i v mučenioké amrti pro přesvědčení
v pravdě křesťanské. I'ro tří blavné vlastnosti ctí
se sv. Jan z Nepomuku; nejprv jako úchvatný
kazatel, pak jako almužník a ochránce dobrého
jména. Bylté Jan Nap. vlastenec, kterýž po pří
kladě Kristově seč byl přispíval k blahobytu a
svelebení a ku pokoji vlasti. Tragický byl také
jeho konec; avšak mučení a -mrtí jeho stalo se
pro náboženství Kristovo, že nezjevil, neprozradil
tajemství zpovědního! Ponecháváme to ne citn,
ale rozumu ná posouzenou, kdo stojí výše Hus či
Jan Nepomocký|

Pokud budou katolíci v Čechách, oslavovat
budou Jana z Nepomuku; tento zajisté oslavil po-=

, sAle, Lado,= zvolal Hanuš byv překvapen
řečí svého přítele, „dnes tebe nechápu, ty se ně
jsk chvěješ, buď jsi nemocen, anebo příčina tvé
rozbořčenosti jiná, a jistě mi ji povíš.«

Po.slovech těch nastalo ticho.. . Večer
již rozprostřel se po vší krajině, a luaa osvěco
vala park, jímž slední vůně zbylých květin a keřů
se táhla; časem vánek pojal ve své lokty některý
list stromu a nesl jej k zemi, jakoby ku spánku.
S hlavou schýlenou na tento nepatrný výjev pří
rody díval se Lada, bluboký vzdech vydral se-mu
z jeho nitra a slza zaleskla se v jeho oku.

Naň udiveně pohlížel jeho přítel, neboť ne
chápal jeho rozrušení; věděl, že má srdce dobré,
šlechetné—ale slzet ho ještě nikdy neviděl.Kam
zmizela jeho energie, jeho ráznost, on jeví se jako
dítě, co to znamená? Tak uvažoval Hanuš, ko
nečně přerušil bluboké mlčení a řekl: +Nechci té
nutiti, abys mi vyjevil, co halí nitro tvé, ale při
příležitosti mi povíš, ano?« A ujal svého přítele
za ruku s tiskl mu ji vřele, přátelsky.

Měli sa rádi. Hanuš byl sice teprve abitu
rientem, a Lada studoval již práva na třetí rok,
ale sezoali se již na gymoasiu, a ježto myšlénky
e tužby jejich nesly se ze stejným cílem, nadto
jich spůsob studií byl totožný, byloť jim protlou
kati se jako mnobým jiným zápasícím s prostředky
bmotnými, kteří vyšší mocí puzeni jsouce, jdou
na pole boje a míru nemajíce nic, leč svého du- 
cha, nadání, a proto tím více přilnuli k sobě,

dryh druhu byl rádcem, těšitelem. ,Lada ukázav na list, jenž zvolna padal k zemi,
řekl; »Pohleď na tento list; kde jest jeho bujná
zeleň? Jest to list olše, naší olše. "Foto místo
bylo mým i tvým útulkem, zde naše tužby nesly
se vzhůru k bvězdostému nebi, toto listí, jež zde

A



celém světě srůj národ níee pal mistr Jan. JanNep. jest nám obrazemslávy českéh. jména a
znakem katoliczého vítěsetví v Čechách, a bude
stale, pokad jeden jen katolík v Čechách bude.
8v. Jan Nep. jest nám katolíkům zárukou českého

juke Kdyš předkové naši kráčeli v šlépějíchusitekých, dopracovali to až tam, že si kalvince,
cizáka, Němce besohledného ma trůa vsadili atak
na jasyk český ohromnou pobromuuvalili. Málem
vymřelten hlahol český! Katolícinebyli tím vinnil
Ale o to mají katolíci přední záslahu, fe jako
při otevření hrobu ev. Jana nalezen jazyk jeho
ne ný, tak j mluva česká se rozhojnila a

vls. A dnes? Daes více Čechů mlaví v Če
chách česky, nežli bylo obyvatel všech za doby
Rudolfovy v Čechách!

Říkává se: slavme slavně slávu slavných
Slávů! Toho upříti nelze, še Jas s Nepomuku
byl a jest alavný patron český již proto, že má
tolik odpůrců i přízajvců. Nuže, i letos slav
nost svatojanská se koná s pravým nadšením
v drahé otčiné české, i v celé diecósi hradecké,i

v zdejšímjejí hlavním městě. Přední patron zeměčessé, p ochránce královéhradecké diecése,
jakož i nejoblíbenější světec tohoto královského
věaného města jest toho plným právem hoden.

Žena v boji o existenci.
(—a.) Jednímnejdůležitějšímčlánkem otázky

sociální jest olázka ženská. Vždy víc a více tlačí
ee do popředí. Nedávnoť poslaly dámy v Pešti
adresu díků ministra vyučování, že připustil ženy
ma vysoké úkoly. Kam spějeme? My křesťanětí so
elálové známo naše stanovisko v otázce ženské,
my neustálevoláme: von se ženou s továrny,pryč
od stroje. Naše volání jest marné. Kapitál neustále
víc a více podmaňuje si lacinou sílu ženy a tak
přiostřaje otázku společenskou. Čím více žena
bude chodit do práce, tím více mužů bude bez
prace. Čím více učitelek, tím méně učitelů, čím
více pošťaček a telegrafistek, tím méně úředníků
mužských. A co bude, až nastanos doktorky me
diciny? My křesťanětí sociáloré díváme se však
na otázku ženskou ještě z jiného stanoviska asice
ze stanoviska mravního, kterému se liberálové

vyhýbají.
Nejedoomu liberálnímu starostovi velikého

města bylo ztámo, že šádná učitelka neobdržela
místo, když nobyla pozormak dvornostem pana

Tím ohveme označiti stanovisko ženy, jako
žadatelkyně o práci aneb o místo. Zde
se naskytne, že podnikatel, prácedárce, úředník
vyšší, který rozdává místa, pohlíší na žadatelku
© práci a o místo jako na předmět svých chtíčů,
které ukojiti mu lehce poskytuje příležitost, když
ženě práci neb místo dá. Chee-lí moderní společ
nost uchrániti se hrozné katastrefy mravní, jest
již nejvýš zapotřebí, aby ve všech trestních zá
konech ustanoveno bylo, že každý podnikatel,
prácedárce, úředník, který má ženy pod dozorem,
neb jim vdílí místo, podléhá trestu žalářem, kdyšby

ženy u běho zaměstnané neb od mého jmenovanésneužil.
Totéž žádá rolzický program české strany

křesťansko sociální, že každé násilí na ženském
poblaví ze strany úředníků, pachtýřů, prácedárců
P ————————,——————————
vidíš zvadlé, šumělo kolikráte nade blavou mou,
kdy píseň na rtech s modlitbou v srdci spojovala
se ve velebný bymnus, zde tyto »olšiny« včera
staly se mi osudnými, snad na vždy
mimodék pád listu toho šelestí mi v ucho: »Tvá
hvězda zbasla na vědy pro tebe — —“

„Ale, příteli« vyrušil Leadu vérný Hanuš.
»Takevé myšlénky, posledně stane se z tebe pes
simista anebo nčjaký strašpytel . . . Pospéš, pro
sím tě, ty olšiny ti ještě popletou hlavu. Počíná
se mi rozednívat v hlavé; to se vše napraví,
sítra budeš mluviti jinak, ostatně Božena tě snad
jen zlobí . „*

Po slovech těch uchopil Hanuš svého přítele
za ruku a vedl ho z olšin notuje si bezstarostně
známou píseň o nešťastné lásce. Krok jejich byl
matný, nebuf Lada zvolna kráčel, až zmizeli
v městě — svit měsíce je provázel ...

Sotva že slunce oaářilo nivy, s tu a tam
již některý ptáček svým slabým štěbotem pozdra.
voval probouzející se zemi, již bylo hlučno po
ulicích P... a. Na každém domě vlél prapor
v národních barvách, okna leskem jen zářila, celé
těsto prozrazovalo sváteční a slavnostní ráz.

S hlavního chrámu sv. Bartoloměje roze
zvučely se avony, voláno na služby Boží. Plné
proud) lidu brnuly se do chrámu, odkudž libě
zaznívala píseň k sv. Václavu a zněla tsk mocně,
tak dojemněg že staří i mladí klečíce, tonuli
v blahu, a moohý z nich zaslsel, přemožen byv
city vroucími. o S

mžik, -kdy průvod v pestrých národních krojích
ubíral se méstem.

trestáno býti má šaléřem dle okolsostí i ma
feelet. m Pv
-Že nedo óska není ojedinělá,důžavem

ba dkou. zabýval.

še vláda podá návrh, aby zneužívání v práci od
vislých žense strany podnikatelů úředníkůto

váren, trestema stíháno bylo. I ny
nější trestní zákom stihá všecko učinéné násilí.
Ale když žena jest u něho zaměstnána v prácí a
tento ji k nemravným věcem znoašívá, nepřijde
nikdy takový případ na veřejnost. Jen ta a tam
so stane, že ordaaté děvče ve postaví na odpor

apřed svudembledá ochrana, a tuobyčejná přijdoui drabé zaoužívané oběti a otovrou úgta.Že dosud
málo případů přijde před soud, nesmíme si do
mýšleti, že v závodech mravnost žen není ohro
žena. Odvislost ženy v práci zneužívají podnikatelé,
konfokcionáři, majitelé krámů, vinárem, restaurací,
službodárci v mífe až děsné, že by se svět So
domy té zbrozil. V továrně umůžepodnikatel neb
dozorce dóvče, ženu jemu se zamlouvajícící lehce
napadnoutí. Pošle ji do skladu, do pisáray, jde
sa ní a je0uo samotě. Kdyžžena povolí, má se na
chvílku dobře. Když v továrně sblížení nejde, ob
jedná se žena na výlet a podobné. Když však
žena po vůli není, pak dostano nejhorší práci a
při nejbližší příležitosti jest s práce vypovězena.

Při takovém stavu věcí můžeme si domyš
liti, jak se v takovém závodu chová ostatní děl
nictvo, kdyš majitel národu sám je nemrava. Ve
liká část obzvláště provdaných žen svoluje k sne
užívání, aby si zlepšily příjmy, poněvaděš mazda
dělnic je právé nepatrná.

Největší nebezpečí hrozí šenám v závodech

cuje a tak bezprostředně s dělnicemi do styku

pecí. Našedoba dává si pyšnýnázevdoby poiló a vzdělané. Avšak nikdy nebyla důstojnost
žen, čistota dívek tak zneucténa, jaku se to děje
sa časů nynějších. Neobyčejná zdivočilost mravů
vzmáhbá se mezi mládeží a mezi těmi, kteří mají
dostatek peněz, aby mohli chudobu vyušitkovati
ke svým svířecím vášním, dle známého pořekadla:
obadoba zaprodává č:st. (Paapertas moretrix.

Že u más brajíme tomto poli emutaou úlohu
vším židovští továratci, konfekcionáři, pach

týři dvorů, kterým je křesťanaká dělnice a ale
žebná předmětem k ubojení vášní, o tom nikdo
nepochybuje.

Jest již nejvýš na čase, aby ve větších mě
stech spolky křesťansko-socialní ujaly se ženy, 4b:
ve větších městech byly ústavy křesťanské

Hseny k zaopatřování služeb a práce v ro
ch křesťanských, v dílnách, kde mravnost není

v nebezpečí. Zde bychom měli kus obrovské soci
alní práce, kterou by Bůh jen žehnati mobil. Kolik
děvčat přijde o štěstí života v pověstných kance
lářích pro saopatřování služeb, kde sedí lidaké
hyeny.

Jako křesťanský středověk ohbránil svými
rytíři eudnosť ženy, tak chceme i my křestanětí
socialisté bráti v ochranu ženu proti kapitálu, a
nepřestaneme volati: pryč s prací ženskou v to
váraách, dolech, dílnách, pryč s emancipací žen,

která přiostřuje otázku žaludkovos, žena posří
její a povolání rodinnému, tam odjakživa bylaejí úloba.(7, |

Nejprve se shromátdil-na prostranném místě
spanského dvofa=, ubíral se přes náměstí, pak
zabočil do ulice »panské« zvané, až dospěl ho
telu „lázní.«

-V čel: průvodu na bujných koních jeli muži
i mládenci odění jsouce v sťaročeské kroje různé
směsice, v středu na ozdobených vozech jely děvy,
z nichž jedna představovala súrodus, jiná +pil
NIst,= vspořivost,« »hospodářství« a p.

Všem trůnila sosvětne, v jedné ruce dršíc
otevřenou knihu, v druhé žezlo, oděná byla v dlou
hou řízu, vlas splýval jí v prstencích po úlji,
v předu hlavy oslňujícím leskem zářile jí bvězda.
Byl to vzacšenýa hrdý zjev...

Diváků bylo plno a maoohý z nich nemobl
srovnati tento sjev s podstatou slavnosti, a proto
tu a tam bylo slyšeti chválu, obdiv, jinde hlasité
reptání...

„Prosímvás, jestto královnaprůvodu? Ale
to jest hezké, čí pak jest to slečinka?“ ©Ptala se
hbitá ženština své sousedky.

el to jest dcera kontrolora městské spoři
telny, víte ta mladší, říkají jí Bažene, však ji do
bře zoáte; chodívá na návštěvu vedle kvaší sou
sedce Haškově. Ono se říká, te „kamarádí“ 6 její
dcerou Sylvou, ale mnič se zdá, že ji tea synáček
Lada k nim táhne, on už prý budo doktorem.“

„Ale jděte, vždyť se proslýchá, že se o ní
uchází nějaký pán z Prahy, je to prý nějaký pán
od ouřadu. Lada Hašků je přecejen jestě student“

»Nu skoro máte pravdu,e přizvukovala druhé,
ejá vždy říkala, že to nikam nevede, a nemýlila
jsem s9< © |

Jejich rozmluvu přerušila hudba, která ví
tela průvod u vchodu plázní.« Tam bylo vše při
praveno; sál jen se leskl, po stěnách byla rozvě

00 týdendal
-| Poslantvká onbmovna viěráskábude dle do

gledalon zpráv zasedati do eb svátků. Po
| ochválení volební opravy ve třetím čtení projednéha

byla předloha o zavedení báňských agrousdež rokováno o upravemí výslužného pro
úředníkya vdovy po úředaících; dle usnesení
Passké sněmovaybylytří odstaree směněny. Nato

n rokovánío berníopravě.seola ,ersí oprava. Nyní jest isto, Se
Mladočešinebadou dělat pří berní opravě ei.
Oportanisté odůvodňují sasimu svého stanoviska
tím,že ministr financi přislíbil v konferenci se
zástupci jednotlivých stran volké fuanční koncese
jednotlivým královstvím a zemím, zejména prý
bade přířknuta celá polovička přebytků daně se
mím. Rovněž tak prý dostanou obce náhrada za
vybíráví daně. Konečně prý bude vydáz mír
zákon o stibání poplatkových přešinů. Mlad
radikálové snad učiní pokus s obstrukcí a badoa
odpororat předloze, ale jejich počet nestačí na to,
aby mohli provést obstrukci. V sobotní ochůsi
mladočeského klabu byla podána správa o vý
sledku jednání s ministrem financi. Definitivní
usnesení se nestalo, pozěvadů bylo jenom 14 členů
přítomno. Dle všeho zdá ce, še Mladočeši au
v nejmenším nepomýšlejí na dělání obstrukce, ný
brž še spíšebudou hlasovati pro předlohu.

V Nómockuoslavena byla vpvsledních dnech
2Gletá památka míru fraakfurtskébo. Císař Vilém
zaslal Bismarkovi tento telegram: „Frankfurtský
mír, který před 25 Jety byl uzavřem a jehož pe
mátka právé odbalením sochy císaře Viléma Vel
kého volebným spůsobem byla oslavena, tvoří za
koočení mobatné doby, ve Německo dobylo
jednoty a velikosti, jakož i postavení jemu v radě
národů příslašícího. Jakých nesapomenutelných zá
sleh, můj milý kníže, jste ní při tom dobyl, jest
mi potřebou a poviaností dmes poznovu s povdě

-kem a úctou vysloviti. Vedle jmenavelkého císaře
Viléma bude se v dějinách stkvíti jméno

velkéhokancléře. mého ardce pocitnovyhladítelné vděčnosti nikdy novymizí. Vílém.“

Váelices.
„Národní listy“ —a Maďaři. Divnávčel

Viichni Slované staví 60 se vší rozhodnosti pratl
milleniorémačrindlamadarskému,jenjediné„Národní
Listy“ vyslaly do Pošti zvláštního zpezvadaje, jenů
celý ten Švíndlvelebí a do nebevynáší! ©Myešíme,
še faktam nepotřebuje poznámky.

výpravanaRus.Květnové
české ke koranovačním slavnostem v Moskvě a do

přichásí dost ochotně vstříc a zvláště
starostové moskevský a nižněnovgorodský projevili
ardečným způsobem ochotu, pobyt českých hostů 29
Basil spříjemniti. Jako zpravodaj „Nár. Listů“ odjel
jiš na Bus J. V. Kalaš
————-——————2, , ,, ,,.,, |, —, o

sena veliká zrcadla, se stropůvisely bohaté lustry,
podlaha jen zářila, jak byla vyleštěna.

Slavnostní průvod vešel do vnitř. Přednášelo
se a zpívalo, po ukoočených ovacích někteří zů
stali, jiní odebírali se domů, aby nabyli čerstvých
sil na divadelní představení, kleré mélo dovršiti
slavnost Svato-Václavskou. | Všíchoi se těšili, jak
asi provede právník Haška sv. Václava v hbisto
rickém dramaté +Bratří.“

Bylo po divadle, blučný tleskot rozléhat
se sálem,se všechstran voláno: „Sláva,výborně“

Nastala volná sábava, hudba se rozesvučela,
tenčilo se.

Všichoi bezstarostně oddali se vese'í. Zmizel
stesk a bol; co byl nyní nedostatek, co bída, jež
mezi tím tísnilastaasta jiných?Co chudéJůžko,
na němž třebav tato chvíli omírala chudá vdove,

tičku? Nitdo je netěšil, nikdo nemdl pro ně slova
laskavého, jich póklad smizel — asréce dobrématčin3....

V tom reji, v tom v úikdo nestaral se

o svět, a kdo by si kazil du takovými mšlénkami? Avšak jsou výjimky na světě, a koli
kráte, kde spatřujeme na pohled radost, snad bez
starostné veselí, tam sídlí myšlénky jiné, jež ne
starají se o okolní ruch, ale tékají jinde, s místa
ne místo poletují jako mihotavý motýl a usedají
v srdcích toho neb onobo člověka, než zase letí
dál, a pán takých myšiánek vidí, že | není teato
svět malicherný, že chová v sobě mnoho, než
málo kdo chápe ty věci,ješ vedou k cíli vyššímu,
I ta nepatrná chýše, s níž zasnívá pláč ubohých,
bladem trápených, poněvadž volá: »Zkoumej se
a pomos!“ (Dokončení.)



Stravovay v Čschách, zavedenézomekýmzákoucm zo dus 20. dubna 1895, rapočaly činnost

dnem Lkrěně. F Osoháabzříseno 376 stanie stravovatlch, £ Z úejvětší CASEJiž Jesf AEUvov(na,
Wla+toím účelem straroven jest zamezoráví fobroty
po domech a na siloicích tím, že vsobám bez práce
a bez prostředků k výživé poskytne se v nich nejvýš
sa 18 bojtn přístřeší (aocleh) a strava. | Stravorny
vadálenyjsou od sobe tek, abyjich cestající mohl
dojítí ze půl dne. Stravovay mají býti zároveň pro
stře :kovatelnami prací a sležeb, pročež jim zaměstna
vatelé svou potřebu pracovních cil mají osnamovati.
Naklady na stravovny nesou okresy, zemský výbor
věde nad nimi dozor zvláštními inspektory. Předpisy
© podporování uístních cbadých růstaly zařízením
otravoven netknuty.

Jak se hraje o rolniotvo. Nemůžebýti
křiklavějšího ©doklada © nosolidnosti terininového
obchode s obille, jako následující data: Na plodi
nové burse v New-Yorku bylo r. 1890 prodáno pše
mice 1 trii. 338337000 bušlů, skutečně ale dodalo
ee pšenice poze 23,601.000 bušlů, tedy sotra šede
sátý dili Celková žeň ve veškeré Unii obnášela 400
mil. bašlů. Tož tedy jedinké ©nowoyorská bursa plo
dinová prodala pšenice třikrát tolik vež sklizeno (1),
toť se ví, že jen na papífe. Spekulace hrála o ceny
pšonice. V Chicagu jest hra na plodinové burse ještě
divočejší, tam se prodá obilí na papířepatnáckrát tekk,
než v New-Yorku. Z toho si můžeme učiniti úsadek,
kterak ve Ibůtovém obchodě obilním celé smečky
spekulantů brají o nejdůležitější věci a statky národů.

Avěstiz východních Čech.
Sestátnéní „severozápadní dráhy jest

smařeno. Dce 12. t. m. podal ve schůzi železničního
výbora poslanecké sněmorny dr. Bess návrh, aby
rozhodnutí o 16:1 záležitosti bylo odročeno; návrh
ten byl přijat, kdyš s ním želozniční ministr projevil
soeblas. Tím je nyní předloha o severozápadní dráze

Proti mávrhu posl. Russa hlasovali jen
posl. Kaftan, Blažek a Ssczepanorskí. +

Osobní. Pan František Pajkr, majitel domu
v Hradei Králové resiguoval na místo účetního pří
obecní zastavárně, ješ po desat roku zastával, aby
se nyní 00 spolamujitel to podníku na amer.
cottágová harmonie pod firmou „Hadolí Pajkr © spol.“
administrativnímu vedení závodu téhož cele věno
vati mohl.

Obecná kuchyně v Hradci Král. konala
zalnon hromadave střede, dne 18.t. m. o 3. hod.
odp. v místn>stech spolkových.

Nenadkhánějme svým n lám dobré ob
-a hleďme si domácí výroby a živnostníků.

V poslední době obchází ve zdejším okolí kočající fo
z Německa školy a dovoluje se mu dítky školní

fotografovat v celých, skupinách. Pán ten jest ko
vaný Němec a má pomocníka také Němce, kterýž
trochu češtinu láme, v obchodech ale slova českého
nepromlaví. Up>sorňujeme na to el. správy škol a sl.
inspektoráty, aby nedovolovaly poškozovati místní
živnostnictvo, obecní i národní přirážky platící; jsme
povinní podpororati sebe a ne — cizince.

Rekrat bez „prachů.“ Dne 9. t. m. přišel
k Ihovacímu odvodu, který se dne 12. t. m. od
býval, rekrat Ant. Honců z HorníchŠtěpanic V ně
kolika hostincích zdejších popíjel a kdyš přišlo k pla
cení, shledalo se, že kapsy rekruta jeon nad sklo či
stěí. Nemajo, čím by zaplatil, nechal ta domovský
uvůj list, jinde zase jinou listina a myali], že tak

bode věc zpravena. Potrefení hostinští však nehodlali

emu rosaměti, a udali rekruta policii, která jej za

Nadějná mládež. V neděli konal se jakýsi pohřeb ze Lhoty Malšové na hřbitov novohradecký. Za
"rakví ubírali se ematně příbuzní zesnulého a množství
lidu. Hned za příbaznými vykračovali si tři mladíci

„se zapélenými-vyráinky, jako by šli na nějaký výlet,
ku všeobscnéma pohoršení všech přítomných, jejiché
narážek, byť i srozamitelných si ani nepověimli. Ko
nečně na přímé vyzvání jistého pána přece dva z nich
vzdali se pochoutky na doutníku, kdežto třetí kouřil
aš ku saméma hřbitovu. Zdá se, že naší nadějné
mládeži není jiš pranic svatého.

Nález. Dne 9. t. m. nalezl! čeledín Jos. Horák
žeňský límec se širokými bílými krajkami, který jistá
venkovská paní před tím koupila v obchodě pí. Horové.

Tajemný jezdee. Dne 11. t. m. v nocipo 3
«hodině deo byl pod městem cestou od Ponchova
cikán na koni, ujíždějící směrem k Novému Hradci
Králové.

o Nebezpečí. V neděli dopoledne jel s kočárem„po náměstí kočíV. Lindr z Předměřic. ' Naproti ob
„chodu pana Sigmunda ulekly se bujné koně vojenské
hudby a poplašily se tak, že potrhaly na sobě postroj.
Na štěstí byly však kolem stojícími diváky zadržány,
čímž předešlo se možnému neštěstí.

Uprchlí káranoi. Dne 11. t. m. uprchli ká
ranci párdubické dohacovací pracovny Josef Kamt
s Tuřína u Jičína a Vincenc Styblfk z Popovic. Do
tyční pracovali posledním časem ve vápencových lo

„mech p. Musila v Prachovicích.
- - Podvodníce na cestách. U eny nosiče B.

Štolbové v Karlíně v Palackého tř. č. 19c. bydlela
„nějaký čas Marie Reislova příslušnádo Stradonic u
Budějovic a nadělala tam hezkou částku dluhu za
stravu, byt atd. předstírujíc,žedostane poštous domů
peníze a že vše zaplatí. Konečně došla kvartýrské
míra trpělivosti a upomínala sron | pódnájemníci
s důrazem. Když viděla tato, že as déle nedá 80 vy
rovnání dlubu odkládat, vymyslila si báchorku o bo
hatých příbuzných v Hradci a přemluvila kvartýrskou

bobatému utrýčkovi tak ošumělá a vydala
společně s touto na cestu. V Hradci ubytovaly se

i u „zeleného stromu“ na noc; ráno pak,

se cejít se strejčkem,Ex naproti do kana snídaní. V kavárně odešla Reislova
se k netrpělivě čekající Štolbové nevrátila ani

sama, aní s bobatým strýčkem. Šaty, o něš Štolbová
byla ožizena, měly cenu ls zl. Případ oznámen byl
soudu a po podvodníci se pilně pátrá.

Drzý zloděj. V úterý, kdyš odešlo procesí

z hoslela, ed šlo z oltiře n P.Marie voskovouci

Náhlý porod. Dne 12. t. m. ižena byla 17letá dělnice Fr.Daňkovaz Březhraduporodními bo
lestmi v okamžiku, kdy nalezala 6e právě na poli
u Plačic a porodila mrtvé děcko.

Řež ve schůzí obecního zastupitelstva v 0.
m. JL. Moudří otcové nedaleké obce O. n. L. mají jako

všude jinde svého policnja ponocného, své radní astarostu. Jest to ne nějaký snad Kocourkov nebo
Zlámaná Lhota, ale obec pokročilá a nemalá. Majíť
tam kostel, školu, továrnu, nádraží a z bývalé akciové
továrny na cukr jest ařízen zemský ústav; z toho
každý musí vědět, že (.. nejsou obcí zpátečničkou,
šosáckoua podle toho jistě také
mající blaho ostatních spoluobčanů na starosti. Ale
kam nemůže čert, nastrčí nějakého šťouru, který
pořád něco vyhledává z obecních knih a ve všem vidí
nějakou nesprávnostť, již ostatním vytýká. Nékolik
jiných dá se o pravdivosti jeho tvrzení přesvědčiti a
máte oposici botovou. Říká se sice, že oposice je
dobrá, ano nutná, ale ďas aby vydržel v kůži sta
řostově proti sobě oposici; žlač ahy neměl. Tak tomu
je také v O. Starosta, občan B., má proti sobě stranu,

v jejíž čele je první radní, občan J., který nezná nicmoudřejšího, než šťárat v knihách a vytýkat ve schů
sích všelijaké neeprávnosti, ovšem že k nemalé zlosti
hlavy obce. Dne 40. m. m., v poslední to den aprile,
odbývala se opětně schůze zastupitelstva, při níž
došlo zase k výstupu mezi stranou dominující a opo
siční a zakončila parlamentárním škandálem, nyní
již skoro sevšednělým; starosta totiž utkal se v křížku
in natura s kmotrem prvním radním tak, že bylo
pédných projevů něžného přátelství víc neá nazbyt.

Zahrál oběšenému. V pondělí ráno nalezen
byl v lese u Nov. Hradce Král. bednář Lankaš obě
čený. Týž, jak se vypráví, celý den před tím popíjel
a v opici napadla jej patrně myšlenka sebe vradedná,
již taképrovedl. Kolemjdoucí, kteří oběšence nalezli,
měli zvláštní vanou. Zdaleka již elyšeli zvuky
křídlovky znící hned vesele do kola, hned smutně,

dojemné, k rozplakání a lámali si hlavu tím, kdov časně si vyhrává. Jaké však bylo jejich pře
kvapení, když docházeli k místu, odku
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podivná tato

debníka s Librantic, nad nímž visela mrtvola oběšence.
Hndebník vracel se totiž se i nástrojem z taneční
zábavy nemírně natreubený a kdyžpřišel k oběšenci,
v němž poznal starého známého, zahrál ma jeřt“ po
amrti několik koasků. Skutek tento vzbudil u něk
terých veselost, u více lidí však pohoršení.

„Řízní hol“ Jak jeme již oznámili, konalo se
dne 9. t. m. před kasačním soudem ve Vídni přelíčení
s podvodným vážným Syřištěm následkem odvolání
st. zastupitelství i obžalovaného. Kasační voud potvr
dil rozsudek královéhradeckého soudu porotního.

Zatčem. V úterý dne 5. t. m. zatčen zdejším
c. k. četnickým etrášmistrem Tomášem 2+4 r. starý
řeznický pomocník z ČeskéLípy, již mnohokrát tres
taný a zatykačem stíhaný zloděj pro krádež bot a
odevzdán zdejšímu c. k. okresnímu soudu k dalšímu
úřednímu jednání.

Laciný host. Dne 4. t. m. večer přišel do krámu
zdejšího uzenáře p. Stránského neznámý člověk a po
ručil si maso a uzenky v ceně 40 kr.; když se po
řádně najedli, neměl čím by platil, pročež byl zadržen
a poznán v něm Karel Pavlásek ze Smiřic. Policejním
strážníkem byl zatčen a c. k. okr. soadu k dalšímu
úřednímu jednání odevzdán..

Z Pardubice. Minulou sobotu. dne 9. t. m. byl
zde za velkého účastenství pohřben známý politik,
advokát JUDr. Jan Žák. Zesnulý byl vynikajícím pře
dákem struny staročeské, kterýž již od let šedesátých
byl veřejně činným a súčastnil se všech politických
a národních zápasů našich. Bylť zemským poslancem
od r. 1960 až doposledních voleb za městský okres
Pardabice, Chlumec, Holice a na říšské radě zasedal
od r. 1879 až do r. 1885. V obou uborech byl osvěd
čeným zastancem autonomie a vyznamenával se v zů
konodárných pracích svojí bystrostí | právnickou.
V našem městě byl svého času starostou obce, nyní
dlouholetým členem ob. zastupitelstva, členem okr.
zastupitelstva, okr. školní rady, dlonboletým funkcio
nářem výboru občan. záložny, místopředsedou zdejší
továrny na cakr, členem představenstvafiliálky Živ
nostenské banky, předsedou spolka ku podporování

atd., všude svědomitě konal svoji povinnost,

až České Čermé. Katolickájednota jinochů amuá
konala dne 10. května měsíční schůzi, k niž zavítdli
k nám členové náchodské jednoty, známí řečníci Vác
lav Pavlík, A. Molínger, B. Laaogr, kteří velmi zda
Hlými a promyšlenými přednáškami, z nichá každý

née k další práci povzbudili. Za to .vzdáváme jim

Z Úploe. Hladina klidného společenského ži
vota našeho zase jednou se rozčeřila. V neděli dne
19.m. m. pořádal spolek divadelních ochotníků v městě
našem večírek na oslavu 4šletého působení p. Váci.
Picha jako ředitele zdejšího ochotnického divadla.
Slavnost ta, jakož čekati se dalo, shromáždila veškeru
inteliigénci našeho města v místnostech sálu u So

kola. ov, který přednesl nynější regisseur ochot.

divadlapen dr. KarelNyklíčekpad dra 2 olebkoací uluvy 4 prOprutvvanosti bb
ladajes po inohl. Soad trochuvíce ohnivodtě
v přednesu byli bychom na takové příležitosti oče
-kávati. Ostatně způsob, jakým líčil vznik a dějiny
zdejšího ochotnického spolku, musil každého překva
piti — myslím, že byi spolku i panu oslavenci pří
emné překvapení způsobil, kdyby proslov svůj v ně
olika exemplářích vytisknouti dal. Sehrána potom

jednoaktovka „Sirotčí peníze“se zdárným úspěchem.
a příležitosti jeho abletého jubilea dostalo se panu

oslavenci krásného stříbrného věnce. Gratulujeme ZPichovi k uznání, jehož se mu dostalo za jeho opravdu
obětavou a neúmornou Činnost, již po všecka léta,
zvláště pak v posledních tří letech vyvíjel.

Ze Řepníku. (Náboženské poměryu nás.) Od
12. až do sw. t. m. byla u nás dvéma otci Redem
toristy konána sv. miseře, Učastenství všeho oby
vatelstva po celý čas bylo přehojné; více jednoho ti
síce kajícníků přijalosv. svátosti a veškeré missijní
slavnosti vydařily se přeskvéle. Vdp. farář Al. Kon
valinka dobyl sobě o farní naši osadu zásluh nej
skvělejších; zejména pošmarný náš prve chrám dal
akad. malířem přemalovat, získal proň velebný oltář,
někdy ozdobu klášterního chrámu Nedleckého u Hory
Kutné, významné též sochy odtamtud, pořídil nová
okna, lavice a posledněpestrobarevnou šamotovou
dlažbu pro celý chrám a všechno to — na malou jen
čásť — z nákladu vlastního, ač fara jeho neyalně
jest výnosná a vlastního jmění nemá. Uvpořádáním
pak výše zmíněných náboženských cvičení čili av.
miesie, všecko dílo to korunoval; an zajisté jako
oživení náboženského smýšlení farníků tuk i vzru
šení mravní bude cenným jeho ovocem. Vdp. farář
ješt sám výtečným kazatelem, jenž mistrně dovede
líčit veškeré stránky lidského života a přihlédneme-li
k vlídnosti jeho a laskavé ochotě, kterou každému
přichází vstříc; tu nelze než jen spravedlnosti dáti
růchodu a říci: šťastná každá osada, jíž se tak peč
ivého dostane duchovního otce.

Z Bílého Újezda. V[posledních dnech položen a
od místního dp. faráře posvěcen byl základní kámen
nové přístavby rozšířeného chrámu Páně v B. Ujezdé
u přítomnosti několika kněží, zástupce patronátu a
přifařenýchobcí, ct. sborů učitelských z farnostia
velikého účastenství věřícího lidu. Nebudeme líčiti
dlouze zevnějšek slavnosti, při které srdečná slova
pana faráře, dojemné sborové zpěvy místního chóru
a krásná zbožná hesla tu pronešená rozněcovala
v srdcích našich lásku k Bohu, církvi a k dědictví
av. Václava, a povznášela mysl přítomných k tomu,
jemužto chrám ten zasvěcen jest, k Ježíši Kristu.
Srdce přítomných plnila sladká radost, že se již vy

pluje a za nedlouho s pomoríBoží docela ukojenaude vroucí a dlouho chovaná touha po rozšíření a
zvelebení starobylé té svatyně. — K této zprávě při

pojí nutno ještě malý dodatek. Nedávno četli jsmez B.Újezda zprávu, která se nás nemile dotkla. pro
tože se v ní křivdí o3:dníkům IIrošeckým. Mylna
je totiž zpráva, že zástupcové obce Hrošky ze schůze,
v níž se jednalo o zadání stavby chrámové, bez vy
jádření a bez omluvy odešli u že o zvelebení chrámu
Páně nestojí. Zástupcové Hrošečtí měli jen jiný náhled
o zadání a provádění přístavby u náhled svůj také
vdp. faráři oznámili. Že i oni po zvelebení chrámu P.
toužili a k tomu účelu obětavě přispívali, rád jim
dosvědčí bývalý kaplan Bilo-Ujezdecký, který při ko
néní sbírek byl od nich mile přijat, od p. radního
Kašpara laskavě provázen a všemožně podporován,
při čemž mnozí ještě kromě svých mmilodarůpřislíbili,
že dle možnosti budou hledět ješt“ dobrovoln“ něčím
přispěti, až se stavba uskuteční, k ničemu se ovsem
nezavazujíce; na nevšední obětavost nikterých jme
novaný sběratel dosud mile vzpomíná. Tolik třeba
dodati k obbájení pravdy. Vdp. faráři pře,ems k do
konání toho záslužného díla hoja“ Boží posily a po

žehnání. —Í.
Z Humpolee.(Oslava šoleté ročnice n8

rozenin ndp. biskupa Eduarda Jano.) Kato
licko-socialní spolek „Svornost“ v Humpolci pořádal
na oslavu Suletých narozenin J. M.ndp. biskupa —
svého prvního čestného člena — dne 4. kvá'na přá
telský večírek. Večírek ten byl opravdu přátelský.
Sešli jsme se ku poctě svého upřímného přítele, vádce
a otoe. Než rozproudila ve živá a animovaná zábava,
kterou připravil nám pěknými a zdařile provedenými
deklamacemi a výstupy zábavní odbor, vystoupil na
jeviště dp. P. Norbert Beneš, aby objasnil význam
slavnosti tak vzácné. V srdečném proslovu, který

popu ze srdce upřímně oddaného vrchnímu pastýři,íčíl nám řečník, proč ndp. biskup má tolik ne řátel,
hanobitelů, tupitelůa štváčů. První chyba, pro kterou
nepřátelé na neho dorážejí jest, že jest katolickým
biskupem. Druhá chyba, pro kterou jest tupen, jest,
že jest biskupem v pravdé apoštolským, který slozem
živým i psaným svědomitě a věrně hájí námnáš
statek nejdražší — naši svatováclavskou víru. Třetí
chyba, pro kterou jej hanobí, vězí v tarr, že na ob
jasnéní charakterů mužů, kteří na urážku raší Av.
církve katolické se velebí u do nebe vynáší, citoval
ve svých spisech to, co o nich píší slavní a na slovo
vzatí historikové, jako Palacký a jiní. Ctvitá pak
chyba, pro kterou kalem pomluvy po jeho šlechetné
hlavě házeno, jest, že upříznné cítí a smýšlí s lidem
svým vůbec, a že zvláštní přízeň a lásku venu,e lidu
dělnickému u strádajícímu, o jeho zájmy svědomitě
se staraje a jemu pomáhaje. Více mu jeho nejúblav
nější nepřátelé vyčísti nemohou. Ano, že ndp. biskup

staví proti lži nevěry pravdu Kristovu, proti nesprů“mo
litbu, že vánde, kamkoli zavítá, probouzí ospalé Kži
votu a povzbuzuje bojácné a slabé, že všude otvírá
lidu oči, tak že lid ten dobrý poznává ihned pravdu
a valem vrací se ku zdroji pravdy, -— ku kříži kr
stovu, — od něhož lichocením a štvaním nevěrev ýc
pokrokářů byl odveden, tak že tito vlivem jeho z«rá
cejí důvěru v sebe a víru ve svou lež, pražo tit>
proti nému štvou a hledí jej lidu zostuditi. , ndp.
vrchní pastýř náš zahání temnoty bludů a lží bi ov
čince svých drahých a mibých oveček, že odhání od
toho ovčince vlky dravé aghltavé, kteří z něho tvlí

a žili, prototito p vícez tohoovčincek>
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jtí a toho bijí, toho proná
aiedají toho clitf sastri aby'opět -do jebo ovčince
vloupati se mohli. Ale ndp. vrchní pastýř náš se fe

leká, on pevněa odhodlaněkráčí ©P ve snameníkříše Kristova — toho znamení vítězného, — od
něhož střely nepřátelské klidně se odrážejí. Můžeme
býti hrdi, že takovéhopastýře seslalo nám nebe, a
nemůžeme sobě více přáti, než, aby Všemohoncí Bůh
nám jej ještě dlouhá a dlouhá léta k naší útěše a
spáse zachovatí ráčil. Všem re ardce nám řečník
mluvil, konče dobře promyšlený proslov svůj, kdyš
ndp. biskupovi provolal hřímavé „sláva“, které ze sta

hrdel sálem třikráte opravdu hřímavě se opakovalo.
Z Heořie. První česká pěvecká a hudební župa

koná v neděli, dne 14. června sjezd v Hořicích. První
česká pěvecká a hudební župa, pojící v svazku pe
vném 34 jednot na 900 členů čítajících, jest jedním
z táborů, v nichž jako hradbou vosovou chráněno
býti má naše umění národní, z nichž zpěvem mocným,
hudbou hlasnou Řířiti se má zvuk české hudby ví
těxznépo vlastech i za hranice. Roku letošního koná
ještě mladá župa naše již [V. vulný svůj ajezd. Za
armonické součinnosti všech sdružených jednot na

sjezdu tomto v pravé působivosti své provedeny budou
vedle jiných i skladby rozměrné (Bendlův chorální
výjev pro inužský sbor: „Smrt Prokopa Velkého“ a
Fibichova ballada pro smíšený sbor „Jarní romance“,
oba se soly i průvodem velkého orkestru). Dnes i na

příště má být snahou sdružení upního seznamovánívrstev nejširších s krásnými a velkými plody českého
zpěvu a hudby české a bez okázalosti vnější tak pra
covati k jejich povznesení a zvelebení. Kdo v lásce
chová píseň a hudbu českou, jež chloubou naší jsou
i v cizině, nám pomoci savé zajisté neodepře a přijde
s námi pokochat se ve zvucích luzných.
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Letošní visítace ndp. biskupa,

Z Činěvse. Dle nymburských noviu zadala prý
si Sadská před celým královstvím českým tím, že
uvítala toho „hradeckého biskupa“. Podle toho zadala
ei snad i Činěves? Ale kde pak! Právě Činěvesto
těší dnes, že přivítala svého biskupa způsobem
důstojným, vrchnímu pastýři a biskupu náležejícím a
tím nezadala si před nikým nercili před královstvím
českým. Kdyby tak byli viděli ti červení radikálové
to uvítání — jistě krev jejich zlostí by zčernala.
A což kdyby viděli ten přeplněný kostel u slyšeli tak
úsudek toho lidu — jak ten „nenáviděný biskup“
k nim otcovsky — laskavě, pastýřsky mluvil, jak toho
ten lid litoval, že už ten „Brynych“ končil tu řeč
svou. a jak by ho byl dále a dále poslouchal mluvit
tak pěkně k srdci, tu teprv hnáv jejich byl by vzpál
v rudou pochodeň. Víte milí páni, když má někdo
v ardci víru, ne takovou novinářskou, ale tu pravou
zbožnou — to se nedá jen zhola okřiknout. Z té pří
činy nescházelo ani junácké banderium a jak epolek
voj. vysloužilců = hudbou, tak i sbor dobrovolných
hasičů v novém národním kroji přivítali J. B. M. na
počátku obceČiněvesské. U krásné a nádherné sochy
Matky Boží Staroboleslavské shromážděna byla školní
mládež v čele a ct. sborem učitelským, kdež žákyně
8. Řahořova ne slovem ale srdcem přivítala vrchního
pastýře mezi duše jemu svěřené. — Po skončení
všech obřadů odebrala se J. B. M. mezi ty maličké
do opatrovny, založené Činěvesskýmp. děkanem Msg.
J. Kleinem.Můžeme říci, še ty maličké vidět ani ne
bylo, ale za to každý elyšeti mohl rásné přivítání
kurážného Nováčka a štěbetavé Otylky. — Kdyžpak
nejd. pan biskup odjížděl, vyprovázela ho zase celá
osada — a jistě ze srdcí všech promluvil p. J.
Fidrnuc, velitel spolku voj. vysloužilců, když na konci
osady pravil, aby Bůh sílil J. B. Milost — na té
vznesené cestě proti nepřátelům — aby statečně mohl
bojovati a hájiti práva naší drahé víry. — Tak při
vítala Činěves svého biskupa. — Je to sice osada
v kraji, osada pokročilá, ale nedá se másti. Marný
výsměch a marné mluvení všech — své náboženské

přesvědčení vzíti si nedá, nýbrž je hájí a víry svaváclavské si váží. Dle toho také jednala v den
biskupské visitace a ukázala, še drží se toho starého
českého a poctivého přísloví: Komu čest —tomu čest.

Z Hrádka u Nechaaloe. V neděli dne 8. května
o. 4. hodině odpolední zavítal na zámek J. Osv.
Janas hraběte z Harrachů, Jeho Biskupská Milost
Eduard Jan Nepomucký. Ačkoliv týž den pršelo
od rána do večera skoro nepřetržitě, přece uvítání
Jeho Milosti bylo zdařilé stkvělé, účastenství pak
lidu veliké. Již o hodině třetí celé zástupy lidu oče
kávaly tonšebně příchod Jeho Milosti, jak ve vesničce
Hrádku, tak i poblíže zámku a v jeho nádvoří. Jeho
Bisk. M. provázen z Nechanic, kdež udílel svátost
svatého biřmování, celou řadou kočarů přijel o hodině
čtvrté k první bráně, skvostně ozdobené, na níž byl
nápis červený na bílém poli: „Vítej nám“. Zámecké

služebnictvo tvořilo prvníHeh jejž k druhé bránědoplnili přítomní osadníci. .U druhé brány uvítal Jeho
Milost spolek hasičský z Hrádku e velitelem p. Ka
lenským. Brána drahá taktéž ozdobena nápisem: Ctíme
vrchního pastýře. Obě brány byly opatřeny krásnou
dekorací, prapory barvy národní a papežské. Taktéž
na celém zámku a sousedních budovách vlály prapory
barvy národní. Řadykočárů vjely do nádvoří k zámku.
Pod balkonem zastavil první kočár, v němš byl J.
B. M., s vsd. důst. p. kanov. Pogerthem, a vel. p.
ceremonářem. Před balkonem y zástupy lida,
čestný a významný špalír tvořili pp. ci a pp.
lesníci Jeho Osvícenosti. J. B. M. uvítal a oslovil

nejprve vys. uroz. pan Otto hrabě z Harrachů. Žíci
ško y Hrádecké zapěli píseň k sv. Duchu dojemné,le. Nejdůst. pan biskup obrátil se ku vchodu
hlavnímu do sámku, kdež na stupních shromážděny
byly drůžičky. Z jejich atředn vystoupila žákyné

ie Rybova, dceraška řídícího a učitele, která
podala J. M. překrásnou kytici a uvítala J. M. krátkou,
však dojemnou báaničkou. Obzvláště přednes malé
ákyně byl ode všech obdivován. J. B. M. uvítal

ťáké zám. kaplan vip. Opletal, řečí krátkou však

promýšlenca, upřímnou; poukázávna úřed

nletvo, lid věřící, -na všecky ahronádděné ktaří přáli,aby ukázali k'3: M. úrdu a: vážnost, dokázali lásku
a prokázali jemu česť měrou největší. V il pro
všecky biskupského požehnání a prosil jménem shro
mášdéných, by ráčil J. M. přijmouti skrovné sice ale
vřelé uvítání, ta s čest opravdovou, nelíčenoa,
upřímnou. Významná byla slova: den dnešníbude
nám všem památným, milou a blaženou upomínboa
v šivoté našem. Všichni přisvědčovali. Ukončiv pro
slov, poukázalna nápis na druhé bráně: „Ctíme
vrchního pastýře; s ta slova, která tam na té bráně
psána jsou písmemanadno zničitelným, také psána
stojí vardcich našich, však písmemjiným, nesmaza
telným věrou a přesvědčením: „My ctíme, my si vá
žíme, my budeme dále vždycky ctíti svého vrchního
pastýře“. — Předcházející zpěv dítek, uvítání drů

ET řeč vlp. Upletala, vše činilo harmonický soulad,J. M.,všichni přítomní byli velice dojati, pohnatí.
Uvítání bylo v pravdě upřímné, nelíčené, srdečné.
O tom avědčila odpověď J. B. M. Dítky školní za
zpívaly hymna papežskou a J. M. vstoupil do zámku,
provázen vys. uroz. panem Ottou hrabětem z Har
rachů, ubíral se hlavní chodbou do kaple zámecké.
Ndp. biskup za asistence přítomných duchovních modlil
se litanii Loretánskou a udělil shromážděným sv. požeh
nání. Na chóře byl jednoduchý, však pěkně provedený
zpěv, jejž řídil p. řídicí učitel Ryba. SI. J.Labská,
indust. učitelka z Hrádku zapěla dvě vložky k Panně
Marii, překrásně, dovedně. Po sv. požehnání následo
vala prohlídka zámku, jehož kráse a drahocenným
památkám obdivovali se všichni, kteří provázeliJ.
M. biskupskou. Byli to: p.míst. rada Šolta, p. kan.
Pogert, p. ceremonář, Msgr.vikář Hakl, dp. farář
Šmid, dp. F. Brunclík, vlp. Hanuš, Jelínek. U páté

svačina. O hodině šestéhodině byla pro všechny i
odjel J. B. M., provázen opět řadou kočarů do filiál
ního kostela na Hrádek. I. M. prohlédl si kostelíček
malý, ale vkusné upravený, vyzdobený, dítky zapěly
zase pěkné písně, J. M. udélil všem bisk. požehnání
akdyž odcházel, J. Hysek, žák školy Hrádské překvapil

J. u následujícím poděkováním: Co na mysli naší
tanulv, co srdce cftilo, to zjevili jsme vtéto chríli —
touha naše přivedla nás, bychom všichni, dítky Otce
nebeského prokázali svému milovanému pastýři poctu
největší a dokázali vděčnost, upřímnost a lásku dě
tinnou. Nejmilejší Otče náš) několik ještě okamžiků a
my rozloučíme se s Vámi; my snad dlouho nespa
tříme tváří v tvář přítele a miláčka mládeže školní,
za to však všichni po celý život budeme vzpomínati
na dnešní pro nás šťastný a památný okamžik; my
všichni vzpomínati Vás bůdeme na modlitbách, my
v modlitbě zaletíme k trůna Nejvyššího, aby nám
zachoval našeho vrchního pastýře, kterého ze srdce
milujeme, na dlouhá léta všemohoucí Bůh. O kéž by
vyslyšel ten světa Pán, ty vroucí prosby naše! My

ak dítky školní prosíme, aby přízeň Vaší Milosti
byla dále zachována nám; račiž Vaše Milost bisk.
jako dosud, vždycky býti nám Otcem laskavým, do
brotivým! J. B. N. poděkoval, spokojen a potěšen.
Jeho Osvícenostvys. uroz. pan Otto hrabé s Harrachů
doprovodil nejd. pana biskupa ke kočáru a za hlaholu
zvonů, úsměvu přítomných, jichž srdce radostí byla
naplněna,odjíáděl Milost biskupská k Nechanicům.
Ještě několik okamžiků, zraky všech sledovaly kvapně
odjíšdéjící kočár, který brzy zmizel a pak rozcházeli
se všic

Z Babic u Nechamie. Starostliví otcové necha
ničtí netrpělivě již chytají naše občany na ulici do
tasujíce se, kterak dopadlo u nás přivítání ndp. bi
skupa. Před tím chytali nás a srazovali od uvítání.

Nuže, upokojíme jejich svědavosť a povíme hned nazačátku, že dopadlovšecko velmi skvéle a že nepa
trné druhdy Babice nad obyčej se vysnamenaly,
i náleželyk okresu „repabliky Nechanické“. Strachu
sice poméli jeme dosti, ježto po celé dni před tím
stále pršelo a zdálo 8e, že snad ani nebude lze J. M.
od Bydžova přes Barchov do Babic se dostati. Ale
my nedbajíce ani bláta ani vody cvičili jeme koně
k banderiu, brány stavěli a cestu naváželi na rychlo
jako v nejkrásnějším elanečnu. Ještě v den 5. května
v úterý o av. biřmovánís rána dešť se z oblak lil.
Avšak nikdo nedbal cesty bezedné, banderisté ojížděli
se, zástapy se scházely, děti přijížděly v povozích.
Vždyť již před tím večer farnost etřelbou upozornéna,
že nastává den átný. O 7. hod. ráno ustal dešť
naprosto a po půl hodině eeřaďovali se osadníci u

rvní brány slavnostní v dolení části Babic, v Nové
si. Na bráně zavěšeny nápisy s jedné etrany: „Zdař

Bůh!“ a s drahé: „Zdráv buďl“ Oba vypracoval
ochotně p. V. Weisabaner, zdejší mladší učitel, kterýž
i bránu samu malými praporečky ozdobil. K osmé
hod. oznamovala střelba i zvony a věže, še se při
blišuje povos biskapský ku hranicím babickým. Po
sdrželť se v přifařeném Velkém Barchově, kdež po
staveny taktéž slavobrány dvě. Na pomezí farnosti
před první branou vyčkávalo J. M. banderium 27

svižnýchjspdeňsa vedení„J. Hake,rolníkas Trnavyozástup lidu2 Barchova. Zdeuvítána J. B. M. od p.
Jana Drábka, souseda Barchovského pěknou řečí. Před
Babicemi přednesl místní starosta p. Frant. Vaníček,
jenž velký zájem o slavnostní uvítání osvědčil, další
uvítací řeč, načež provolal lid četně kolkol shromáš
děný třikrát sláva svému biskupu. Na to žákyně M.
Sejkorova = Traavy uvítala J. M. jmenem biřmo
vanců ohnivě přednešenon básní a podala kytici. Nyní
pohnul se průvod k faře. V čele jeli banderisté,
nich školní mládež, mužské pohlaví, hudebníci, spo
hasičů Babických, Trnavských a Malokonických, ho
spodářeká jednota Kosické s odznaky, drůžičky, pp.

starostové všech 4 přípřených obcí s domácím dachovním, za ními J.B. M. se svými průvodčími a

poeiés ženské pohlaví. A opět střelba hřměla, hudbala, zvony zněly, pra vesele vlály na branách
i příbytcích, nebe ee jasnilo a my chutěstoupali

cestou blátivou potěšeni, še se předcs tažby našesplnily. Prošedše na pokraji Velkých Babic drubou
avobránou, na níž, nápis hlásal s jedné atrany:

„Vítej nám!“ a e drahé: „S Bohem buď!“ zhotovený
od p. učitele B. Mindla, zastavili jsme před farou,
kdež nade dveřmi v prostřed seleně volal nápis slatý:
„Bcce sacerdos megnus“! Ta pak bylo shromášděno

vik. sekretář-a děkans Nového Bydžova, dpp.feráři,
z Libčan, z Kracembarka, s Bohářny,. sKEŘoaby a

vip. starší kaplanz Nechanic, vlct. p pogtejní Ko+ a řiditel panství Chlumeckého J. er a vlet.

B fprárce Harrachovskéhovelkostatku = Trnavy V.ečník. Ihned přístoupil místní farář atakto pro
mlavil: V. B. M.1 Není mne tsjno, že včerejším dnem
ráčila M. V. B. dočekati se 50. narozenin Svých.
Daešním dnem jiš tedy překročila V. M. ve druhou

lovici věku lidského. V rukou Božích jest délka
ráhy nově nastávající. I ponecháme její vyměření

Dárc: života. A k minulosti vracím se a blahou vspo
mínku tu k pamětěám si přivádím, kterak druhdy
před 15 jeem roky jakož administrator farní V. M.,
tehdy professorabo loví, na Pouchově jakož hostě
svého vítával. Dnes mi dobré nebe mnohem více do
přává. Všědyťa Tebou, Pane Vsnešený,' dnes Vele
pastýř, pravý biskup církve P., apoštolskou plnou
mocí — jakož sv. víra učí — vyzbrojený, chystá se
ta překročiti domu mého práh. Pravdivé tu hlásá
nápis svrchu upsvněný: Ecce sacerdos magnus t. j.
Ejhle kněz veliký. Jaká radost promne, ano
převeliká, jelikož já, pokud lidská paměť sahá, první
ze 20 zdejších správců duchovních jsem, kterýž za
staletí sa mnohá poprvé uvítám apoštolskou berlu ve
své farnosti. Dvojnásobná pakjest nad to radost má,

že i lid mépěči svěřenýzde —jakož vidno — vroucně vítá svého biskupa. Důkazem buď spolu Tobě,
Velepastýři náš milý, že ač ohrožena farnost naše ne

věreckýmproudem pokrokářským se dvou stran, zechovala ce víru neporušenou. O, kdybys Otče
Nejd. byl zřel ten lid, jak v hustém dešti, nepohodě
snáší zeleň, brány staví Tobě ochotné a cestu sjízdnou
učiniti snaží se, Ó jistě bylo by Tvé ardce zaplesalo
radostí. Takéť věz, že drahně časův napřed snažila
se štědrost lidu věřícíhovyzdobiti stánek Boží k Tvému
příchodu. Slyšelť lid můj slova Tvoje druhdy ke mně
pronešená: „Téším se již — dá-li PánBůh dočekati
— na Váš hezký kostelíček.“ Ano dal nám Pán Bůh
dočekati všem. Nuže! rač již dále pokročiti M. Tvoje
B., aby -slorem apoštolským svým a sv. bířmovacím
úkonem vlila v duše farníků svých ona sílu Ducha
sv., o níž učí kniha katechismu řkouc: že ve svátosti
biřmování uděluje se nám především té zvláštní mi
losti, abychom přes všecka nebezpečí a protivenství
víra svou statečně vyznávali, hájili a le ní živí
byli. Já pak odstupuje místo Tobě, Otče Nejd.,volám
s plna srdce, z hloubí duše: Zdař Bůh posvátnému
díta Tvému dnešnímu a Vítej, vítej nám! Pohnatí
zřejmé znáti bylo na tváři J. R. M., i vyslovila sře
telnou pochvalu a pevné přasvědčení, že lid nášje posud
zbožný, dobrý, zachovalý u víře. Napotompe J. B. M.

představilyoba sbory učitelské z Babic a s Kosičekapnich všichni 4 pp. starostové. Kosickýp. starosta F. Štěr
ba J. B. M. vhodn? oslovil. — O 9. hodině bral se průvod
při střelbě a vážné hudbě do chrámu. Svatyné Páně
skvétá ve vší nádheře. Vědyť ještě na jaře učinila
obec Babická dobrovolnou sbírku pro kostel a koupila
v Praze od řezbáře J. Krejčíka sochu sv. Jana Nep.
s podstavcem za 8% zl., a v poslední ješté dny daro
vány umělé květiny na oltáře od dobroditelek. z Ko
siček, z Trnavy a z Babic. Sv. obřady šly předae
obyčejným řádem. Pro kázání obral sobě nejd. kasatel
thema o 3. hřivnách od Boha nám asvěřených: rosum
a svobodná vůle. Rozamem márne píditi wepo pravdě,
kterouž chová v ryzí čistotě cirkev katolická; vůle
má se svobodně roshodovati pro konání dobra, plnění
zákona B. Hřirnami těmito vyniká člověk nade tvo:
nerozumné a naopak k nim se snižuje, pakli jic
zneužívá. Biřmovanců napočteno 448, mezi nimiž 166
školních dítek. Po skončených obřadech předstoupila

žákyně M. Fíbrova s Malých Kosic a pevným hlasempřednesla báseň na rozloučenou. Návrat z chrámu dál
se jako vstup do něho. Potom mesi stolováním 321
hostí hrála hudba přiměřené slušné skladby na pro
stranství před farou. O 5. hod. odp. nastal odjezd;
J. B. M. se rozhodl jeti přes Kosice p Mlíkosrby
k Bydžovu, aby vyhnul se obtíšné cestě Barchovu.
Náladu J. B. M. možno vycítiti z oněch slov, jež při
loučení s místním farářem pronesl, řka s úsměvem:
Váš bývalý kooperator již odjíždíl“Když vsedl J.

B. M. dopovozu, provolal lid shromážděný zase slávu
svému biskupu, rány střelné zase zsaduněly, hudba
zněla pochodem, zvony se rozesvučely a banderisté
z Babic, z Trnavy a s Barchova, všickni stejně čer
venobílými šerpami přepásaní vesele předjížděli v čelo
průvodu, hasiči Babičtí a Trnavští a zb nimi

pský a hraběcí z Chlumce. Před M. Ko
sicemi očekávali opět tamní banderistá, hasiči a ho
spodářská jednota, kteříž připojivše se k průvodu
vyprovázeli J. B. M. až do VelkýchKosic ve farnosti
sousední. Tu provolánoJ. B. M. na rozleučenou po
znovu trojité břímavé sláva od celého průvodu. Nejd.
arcipastýř stoje, na vše strany láskyplně díky a
a Bohem dal a — slavnost skončena. — Co tomu
řeknou Nechaničtí? Hříšník hněvati se bude — praví
Písmo — a zuby svými skřípěti bude. My však po
znavše osobně nejd. našeho p. biskupa, jeho tím
opravdověji ctíti a vášiti si budeme. ObecBabická
pak i celá farnost může napsati o sobě do knihy ps
mětní, jaká i oBetlémě napsáno: „Nejnínejmenší mesi
obcemi českými |“

Ze Smidar. Na apoštolské cestě své savítak
dne 7. t. m.nejd. náš arcipastýřdo osadynaší, aby
vvátost biřmování udílel. Jiš na cestě od Sloupna ke
Bkřivanům vedoucí, uvítali jej majitelé panství Skři
vanského, kdež paní s Rittrů byla B. M. podána
skvostná kytice. Uvítali jej vády věrní svévíře i
svému biskapu vědy oddaní občané obce eňoves
ské u slavnostní brány, kamž vyjelo mu úřednictvo

B Př . p. kronátním KomieažemAeireromnai. ijel jej uvítati majitel adej panství,
Jens neobtěšoval si x Vídně sem za tou příčinou sa
vftati. Přijeli jej poadraviti dále c. k. okresní hejtmaa
a c. k. berní inspektor z Nov. Bydžova. Uvítali jej
nepřehlední zástupové lidstva ma ulici ke chrámu P.
a farnímu domu vedoucí, kteří již tím, při
sbírce na okrášlení chrámu Páně ke cti a slávě Boší
předovším, ke cti a slávě nejd. p. biskupa konané
milerádi při o tím svou lásku aoddanostp.
biskupu ma javo dali. Jenom opatrní otcové měste



tak neučinili: A
proč Protože neznají dějepisleč s novin. Kdyby

imselihy zádátí, je jiš i učapcíúanárají. že dějepis
mýš jest ve prospěchprotestan ibarven a falšován.

spřestali by konečněsazlívat p"lkapa hafně'ukázal na pravda dějepisnou. Ale k poznání těch věcí
schází čas — oni mají „Národní“, „Stráš“,
„Buch“ a dost. A pak se též trochu bojí o místa na
radnici a prauýře ve štráčské „Stráži“ Pánové, svo
bodomyslnost, která nesnese odůvodněného náhledu
odporného, tu si račte dáti za rámeček na radnici
mezi znamenitosti 19. století. Jak vidíte, biskup
se umlčeti a rosum svůj zotročiti nedá. ProtoVám
to řekl přede vším lidem, v chrámě af do posledního
místečka naplněném, že snad ani nevíte, oč se v tom
boji duchů jedná —totiž o víra v Boha vůbec čili
© to, zdali zvrácen býti má společenský řád na zá
kladě zákonů Božích založený, nebo zdaž má býti
zachován, kdežto vy stále hudete starou již písnič
o velikánech národa — a pomáháte velikost národa

podkopávati Jak štvaný vámi lid po kázání páněiskupově oči otevřel a jak o vás mluví, víte snad
jiš dobře. Toho, jenž zde ve správě duchovní vypo
máhal, toho, jenž důlešité úkony církevní jako po
svěcení školy vykonal, toho, jenž posvětilhřbitovní
kapli, v níž poprvé z úst jeho nesly 8e modlitby za
8 Vašich zemřelých, toho, jehož obyčejem při
pobytu zdejším bývalo, nechati almužnu pro chudá
zdejší, toho jste nepřijali, abyste „vrchol moudrosti“,
jak sám nejd. p. biskap pravil, ukázali. „Čím jsem

úm ublížil“,ta slova vašeho biskupa zapiáte si hlu
boko do srdce a máteli cit pro slušnost a cit vůbec,
zastyďte se nad počínáním, nad nevděčností svou.
Jakými prostředky se zde štvalo, jest patrno z násle
dujícího: Rozšířili zde pověst, že p. biskup odebnal
české dévče, jež jej přivítati chtělo a jen německé vy
slech]. Napovím Vám, abyste se přesvědčití mohli
o pravdě, že to mělo být v Dubenci. Zatím však se
to stalo poněkud jinak. Německý učitel vyhnal děvče
české před příjezdem páně biskupovým. Za to ale p.
biskup kázal v Dubenci česky dvakráte, ač 'se toho
sami kněži dubenečtí obávali a zvěděv, co se stalo,
děvče před oltář povolal, kdež své přivítání odříkalo.
Ale přesvědčili jste se sami, jak málo to pomohlo.
Skřípěli jste zuby, jako fariseové, kdyžviděli jste,
kterak přes vaše štvaní a policajtem Vaším zakaso
vání občanům Lhoteckým, přece tito zmužile a bez
bázně vracejícího se k nám nejd. p. biskupa v pátek
dne 8. t. m. ze Žlunic důstojně u slavnostní brány
uvítali a až k farníma domus četným banderiem a
hudbou doprovodili. A což kdybyste byli viděli to
statečné opravdu si počínání občanů Lhoteckých, když
se upřímně a přátelsky se svým biskopem bavili a
si pohovořili, tím více byste se museli nad usnesením
svým hanbiti. Občané Úhotečtí poznavše jej, byli a
jsou pro něho nadšeni, tak že nekonečné volání slávy

a Joučení se s ním před domem farním nechtělo mítikonce. ČestVám, stateční občané Lhotečtí, čest Vám,
upřímní katolíci Červenovětí!

Z Lískovie. Pomalu by o nás lidé ani nevě
děli, že jsme na světě a proto již se hlásíme ke slovu
také my z Lískovic a pravíme již předem, že to bylo
u nás hezké, velmi hezké; kdo tomu nevěří, mohl ae

přijít k nám v neděli 10. května podívat na ty náÍ prapory vlající s každého téměř domku, na ta
alavobránu u svatého kříže v prostřed obce s nápi
sem: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus |, na 17 sta
tečných banderistů s výmluvným řečníkem Fr. Slád
kem v čele, kteří jeli J. B. M.do Ohnišťan vstříc,
na ty zástupy lidu, jimž radost zářila z očí, když
výstřely s hmoždířů a zvuky hudby oznamovaly, že
se povoz s Jeho Bisk. Milostí blíží, s tu by jistě dle
pravdy dornati musil: Tohle jakživo v Lískovicích
nebylo a hned tak nebude. U slávobrány uvítali
všickní čtyři páni starostové přifařených obcí ústy
starosty lískovického p. Václava Smetany J. B. M. co
nejuctivěji, načež ubíral se vznešený host špalírem
mužů a šen, mládenců a panen, školní mládeže a
dlouhé řady družiček k budově farní, kdež místní
farář s duchovenstvam a sborem učitelským Jeho B.
Milost pozdravil. Žákyně Josefa Bílá z Domoslavic
přednesla pěkně uvítací báseň, podala kytici a žádala

sa požehnání. J. B M. s radostí přítomnému zástnpapožehnal. Vstup do chudičkého kostelíčka našeho
zpříjemněn nejd. panu biskupovi zpěvem školní mlá
deže, jež zapěla přičiněním pana učitele J. Dejla troj
hlasné „Ecce sacerdoa“ i ostatní zpěvy tak preciené,
de dle úsudku přítomných znalců vzácno jest na ven

Kgě podobného výsledku docíliti. Po mši sv. a krásné: J. B. M, v níž na slova svatého evangelia na
avátek sv. Antonína b. v. o hřívnách, promluvil ©

vše vážiti, následovala katechese a sv. biřmování, jež
přijalo 808 biřmovanců se zbožností příkladnou. Před
polednem dostavil se do chrámu Páné též pan c. k.

okresní hejtman Krejčí z Nového Bydžova s sdušním účetním c. k. adjanktem bern. úřadu Matě
jovským. Odpoledne po 4. hodině sešlo se u f
množství lidu a školuí mládeže, aby se s J. B. M.
rozloučili. Jménem školní mládeže a všech biřmovanců
velmi dobře poděkoval žák Václav Eliáš z Koutů, na
čežšza zvuků hudby a v průvodu banderistů nejdůst.
ercipastýř od nás odejel. Bůh provázej J. B. M.na
dalších cestách, aby jeho otcovská slova všnde nale
sala půdu dobrou. kůš by již lid křesťanský emýšle

jící poznal, kdo jest jeho přítelem, měl více stateča nedal se sváděti několika lidmi, kteří zapo=
mínají, že budou jednou s každého slova prásdného
Pánu Bohu početklásti.

Literární novinky.
Národopisné výstava českoslovanská

v Praze 18095. Nádberného toboto díla vyšel právě
nákladem J. Otty v Praze 10. sešit, v němě J. Kafka ličí
saměstnání lidu, VI. Pittnerová a dr. E Kovář jíčí zvy
kosloví. Bešit oadoben krósnými vyobrazeními.

Pěstování stromů a beřů ovocný hbi ozdobných.
Prakuoký návad pro potřebu učiteletva, spolků nkrešlo
vacích a milovníků stromoví Fr. Freiberg, učitel
« Pečkách. Se 135 obrazy. Pěknédílo to vyšlo v ceně 2.

sl. náklademAl. Wiendefa vPragojako 18. svazekSborriíku
učitelského.

n kkosvelKopalA raj, Wbya
-—-—a

„vání ;
' ryobrázeními, nákladem A. Relnvarta cena 80

Katechismus dějin umění prof. J.
Braníš, seš. 6., cena 12 kr, nákledem J. v Prase

Rolnický program české strany křesťansko
sociální. Navrhuje Radolf Vrba. Cena 6. kr.

Slova pravdy, laciné čtení časové, vydává dr.
Jos. Burian. Číslo 7.: Pryč © konkubinátem! od A.
Hoffsans, č. 8. Rodina opilosva od Fr. Veněčka.

Matko Boší e lid český. Můjovépromluvy, sepsal
Je. Th. Zahradník, kapitulár strahovský. Nakladatel kmib
kupeo Al Jarosob v Jihlavě. .

Boustavná katechatická kázání. SepsalEdv.
Brynych, profesorgbohosloví,nynější biskup královéhradecký.
Třetí vydaní, nákladem Oyrilo-methodějskéhoknihkapectrí
v Praze, cena 1 sl. 60.

Spracování kujnóho šelesa, jehovznik,vývoj,
úpadek s spovezrození. Napsal L. Hanál, ředitel odb.
školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Kr. Poačný tento
spisek vyšel jako 3. čislo Pojednání historického a prů
mjalového mosea v Hradci Kr.

Cesta kolem osvěta Jos. Kořenského, nákladem
J. Otty v Praze, sešit 80-52. (Čína, seš. 4=6.)

Slovník franooazsko-český, kapeenívydání,
sestavili dr. J. Hera>r a Č. Jbl., nákladem J. Otty v Praze,
ecš. 1.-4. po 18 kr.

Tragedie člověka, dramatickábáseň Eo.

napáoba, přeložil Fr. Brábek, nákladem J. Otty v Praze,. 3. a 4.

Bouborné vydání básnických spisů J.
Vrohlického, nákladem J. Otty v Praze, seš. 18.-26.
(Dojmy a rosmary, Fresky a gobeliny.)

Ottova laciná knihovna narodní. seš. 9-18
obsahují dokončení románu A. Michajlova „Cisí htíchy“
a povídky J. Hořioi „Z lidské bídy.“

„Osvěta“ přináší v ©.5 tyto nové práve : Tisíciletí
uberského státa a národové nemaďarští od Ad. Srbe, Ma
gnsteká jegenda od Jar. Vrchlického, Poslední odpověď
od J. Radorana Roshledy v uméní výtrarném od R.

+Tyršové.
„Hlídka“ obsahuje v č. 5. tyto nové statě: Uo

asi přidinou neúspěchu tvorby básnické od A. Novotnéh:,
Ze šivota našich Rasínů od J. Svozile, O starých spole
Šenstvoch u našeho lidu od dra. Fr. Bully, © prostoru od
dra. Fr. Nabělka.

„Vlasť“ má vč 7. následající nové práce: Kos
mická píseň od J. Dvořáka, V sousedstrí od VI. Pittoe
rové, Bociologie « seminářích českomorarských od dra J.
Tumpacha, Husův ochranný list od dra. Fr. X. Kryštůfka.

Listárna redakce.
Do Velké Skalice. Neuveřejnilijsme, pro

tože hledíme ae vyvarovati všem osobním útokům.

(Zasláno).

České veřejnosti!
Všem průmyslníkům, Šivnostníkům a obchodníkům
českým, všem korporacím, sálošnám a spolkům
českým, kleré mají úřední spojené s c. k. poštovní

spořttelnou.

Známo jest dobře, že mesi úřady státní.
kde se nejméně dbá rovnoprávnosti jasykové,
náleží c. k. poštovní spořitelna. Od ní musíme
stále a stále přijímati německé tiskopisy a vraceti
německé dopisy; u ní marně ne dodělává jedno
tlivec práva našeho jazyka. Vždy odpoví se mu,
še nutno sachovati služebná řeč německou, aby úřa
dování siršováno nebylo a též, že žádosti za to
jsou ojedinělé. Vidno z toho, že jen společným
úsilím docílíme našeho práva. Vystoupíme-li svorně,
jak jsme všichni Čechové povinoi, tak jistě docí
líme toho, že bude respektován jazyk náš i c. k.
poštovníspořitelnou[1

Kdo prohlíží seznam těch, kteří jsou ve
Bpojení s c. k. spořitelnou, vidí, že nejvíce, ve
liká většina všech náleží do zemí naší koruny.

Máce tudiž zajisté právo žádati, aby pro
semě naše buď sřísena samostatná kancelář, která
byla by rovnoprávná, nebo, aby v Praze zřízen
byl fltalní úřad pro země české.

Navrhujeme proto společnou akci Čechů
v této věci. Zašleme společnou žádost ku ředi
felství c. k. poštovní spořitelny a ku c. k. mini
sterstvu obchodu tohoto znění:

Vysoké c. k ministerstvo obebodaI

Všichni podepsaní dovolují si žádati vysoké
c. k. ministerstvo obchodu, aby vyhověno bylo
základnímu utátnímu zákonu o rovnoprávnosti ja
syků také pří c. k. poštovní spořitelně a jazyku
našemu dáno bylo právo, jaké mu náleží.

Obracíme se proto ku vysokému ©. k. mini
steriu obchodu s následujícími prosbami:

1. Žádáme, aby všechny tiskopisy tohoto
státního úřadu byly rovnoprávné a dopisování
s námi české na českých tiskopisech.

2. Poněvadš uznáváme obtíže, jaké jsou při
jediném centrálním úřadé;

a) tádáme, abysřísenabyla v král. hl. městě
Prase filiálka c. k. poštovní spořitelny pro země

koruny české, která by dbala rovnopávnosti jesykové;
b) nebo žádáme, když tomuto vyhověno býti

nemůže, aby ve Vídní zřísena bylu kancelář svláštní
pro naše somě za tými účelem.

3. Když žádost: naší vyhověno nebude, bu
deme přinuceni určitým dnem, který se prohlásí,
vraceli všechny pouse německé ti
zaslání českých.

|

(Podpisy.)
| Prosíme všechny ené vlastenee české,
aby na. Hstku prohlásili souhlas s tout
akcí, aby na lístek ten nahoře napsali číslo vé:
« pošt. spořitelny, dále slovo „Souhlasíme“, podpis
a razítko. Lístky ty, jako doklady budou zaslány
so žádostí tou.

Jen svornou prací a společným úsilím docí
lémepráv svýchnárodních!!

Za ústřední výbor
Národní Jednoty Severočeské:

Václav Zářecký,
nám. atarosty.

Jindřich Nechanský, Dr. Vrat. Černý,
jednatel. jednatel.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny Bubna 612 — VII. — Sklad Eliščina třída 24.

Velmi milou úlohou jsem dnešního dne poctěn
byl naší místní školní radou, bych Vašemu Bla
horodi za vzácný dar sv. Kříže pro školu naši
vzdal ty pejerdečnější díky a vřelé: „Zaplať Bůh“.
Bude naší snahou, bychom Vaše Blahborodí na ji
vých místech zámožných co nejvřeleji odporačo
vali, zvláště důstojným farním úřadům, by sobě
Vašnostina závoda všímaly a ucobjednávaly po
třebné z ciziny a od nepřátelů našeho národa.

Se urdečoým díkem v dokonale úcté oddaný
Jesef Studnář,

nedučitel.

Otiňoves (Morava) 8. listopada 1894.

ANT. K SMRČKA,
první křesťan.-katolická továrna

v Humpolci.
Oporučuje pro jarní a letní saisonu

látky oblekové, svrchníkové,have
Jokově, kostelní a basičské za cenu
: tovární.

Vsorky na požádání sdarma a franko

Rozsáhlá tovární mist
nost ve výměře takměř
300 čtvereč. metrů jest
zda v Hradci Králové pro
jakýkoliv podnik ihned
ku zadání. Kde, poví re
dakce t. listu.

Umělecký

zavod
malbu

na skle

L SEDL
-OBrno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

čenami vyznam.

Vzorníky k na
hlednutí (franko.

Ceny mírné.

| vlasůa tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

(SRINOGENEM
J. Beyšovce v Jíčíně

Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích
franko na dobírku, neb lépe proti pošt. p: ukázce 3 zl.

v lepších materialních obchodech s holičských
zárodech. 
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Bližšísděliaduinistrace
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PS1.280alkkedokokné:baeldek-khák,

Výprodejprodej.
Za příčinounedostatku místa vyprodám

M$-báječně levné: Ji

Koberce, pokrývky 4 záclony.

V. J. Špalek,
(dříve J. F. Krušvic): v „HradciKrálové.

Malířský umělecký atelier

dudvíka Sfejedlého
+“ V NOVÉM BYDŽOVĚ

- dříve v Ihadci Králové doporučuje -se veledůstojným
děkanským © farním úřadůmi veledůstojnému ducho
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalých

maleb kostelních,
opravy freskových a olejových maleb taktéž i nových
obrazů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná
vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýž však

( při zadání práce se neúčtuje.

Parostrojní

fruhlárná,

PPTFEFKEFA

Vestbuokyskachuskoskaobaokaskate

nejlepším jedině

nefalšovaná mýdlo jádrové,
P. T. ct. obecenstvu vřele deporušuje

odporučené pro jeho výtečné vlastnost

Kus za 5 kr.

Telefonické Pa

©o«
Politické družstvo (iskové

v Hradci Králové

URB>právě vydalo spisek"jj

„Učte sez dějin“

Sloro k naší mládeží cd starého vlastence.

Stran62 6%.—Cena 15kr.

Tento krátký přehled B6
dějin českých dostati lze

v biskupské Knhtiskárně

„PH odbírce většího množství přiměřená

Vyzoamonén v Proze 1895
státní medaili a čestným diplomem

doporutuje

varhany a harmonia
v levných cenách

-—fea velice příjemnéhohlasu. <
Též přijímá

veskeré opravy varhan

beaplatně k disposici.

Diplom. mag. phermacine ..

nástupce p. A. Vesárka
doporučaje svůj obchod

vebních s rozsahemneobmezeným.| | „a ručí za řádnéprovedení.

Wap-Sklad nábytku. "BE Bed. Čapek,
Majitel nejvyšších vyznamenání ze všech obeslaných výstav. maj. c. k. výs. závodupro stavbu varhan a

Reference nejlepší. a barmonií

Puánya rozpočty 8e na požádánívypracujía při event. objednávcen-ůčtují. p v Poličce.
VELEL T FT PVE PE PP PSP FP 2 | ČDODODOODOAXAXXXX

00 a] 00
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a: . . vydal právě o
Wmělecký sochařsko-řezbářský závod

"Josefa Krejčíka v Praze.
- " (Bubss 612 VD) 3

aroresflůse P. T.pázůmodběratelům,kteří©aěj
pošádajíbezplatáěs franko. a

Václava Šolce 9
přísožnéhosoudníhoznalcea odhadce|

v Hradol Králové
ke shotovováníveškerýchkostelníchnádobseláště |slacené©ohmé,sakteré30letručí. Ješhojné

oahmé,

brnýchodálehodinekI. jakosti,Herda velmí|
ceny 6 se prodávají.

é duchovenstco a pp. učitelé

p ole samírných

> Národohospodářská hlídka.

Rd šamnlrootu, alké erovy
Čk. V Týaišti u. O, doe 14. května.
1. (Původníspráva.)
Čílé folnictvo severovýchodních Čech ajelo

+e opětně, aby porokovalo o důlešitých pro stav
rolnický otázkách a uradílo se, jaké stanovisko
sanjati při sdružování. Tentokrát svolán byl sjezd
-do Týmistě n. O. a odbýval se v místnostech bo
stipce , dům.“ Učastníků přítomno bylo
ke 200. Z čelnějších osobností dostavili se pp.:

s. posl. o n starostaa delegát zemédůlské rady tz, delegát zem. rady Štěpánek,
správce z Medlešie, delegát zem. rady Kučera,
místopředseda ujezdu dr. Reichert z měřic,
zástapce somědělské rady Chaloupka, ředitel Bauer
A j. v. Dále omluvili svou nepřítomnost poslanci
Dvořák a dr. Sláma.

Pro krátkost času a nedostatek místa mu
-smese obmezitijen úzstručnévylíčeníoslého
plsání, ješ trvalo s krátkou přestávkouplných 6

in, ač nísty jm rokování Běhon a důležité.Předseda Jaroš představuje mné hosty a
zabajuje sjezd. Ředitel Baner pak promlavilna
místě dr.Dvořákao významu hospodářských
společenstev.
čivá, důležitá a časové, vysvítá z tobo, že po od
+olání vládal předlohy navrhl> minist. orby novou
předlohu,vníš vidí sajištěnoubudoucnoststavu rol
nického. Mimo to vydala zemědělská rada sama
Dávrh, který má se projednat ve sněmě. Násled
kom toho vyvolán byl pochopitelný rozruch a uva
žováno, mají-li být společenetva tato nucená, nebo
dobrovolná. Náhledy jsou různé. Na celou tato
věcje třebapohližetiponěkudjisak,nežaždo
Sud se dělo. Nejprve je -třeba řešiti beze věech
-obledů na předlohy, jeli vůbec spolčování rolaictva
důležito a pak rozhodnouti se buď pro dobee
volad nebo nacené spolčování. Že spoldování dů
Nežito jest, to uznali zemědělci eclé Evropy; jen
tak možno čeliti tlsnícímu nás kapitalismu. ——

Tvrdým oříškem však jest otázka druhá. Ze
Stasoviska osobuíhe, národního i starovakého jest
dejším spolčovéní svobodné (souhlas), neboť jen
“» míže v nás vyvolati blahý pocit, že můžeme
je opravovati samí. Kdyby ten okamžik nadešel,
ásloužil by jen požehnásí a od toho okamšlku

bylo U zemědělství také eminentnédybychom však nějský ideál sobe lépe lí
-čil, nepomoblo by nám to, kdyby se neuskutečnil
A nastává proto otázka: Je naše rolnictvo s to, aby
všecko přilnalo k dobrovolnému sdružení tak, jak

jest zapotřebí? O tom musíme pochybovati proto,
Že na jedné straně jest veliká zmalátněnost od
stávajících bídných rů bospodářských a aa
drahé netečnost ku všemu noomiuvitelelná. Mnohý,
„ač mohl by něco dělati sebou, řekne: „Však oni
to nějak udělají; vláda sama udělá 4 nlejněJak
2ama bude chtít. Děláte spolky, *e, po
dáte petici a ta se zahodí do koše.“ Velká
žina se také tím, že muselabyna to

latít; Dnemívšak žádná prospěšná akce bez
motných obětí možnou. Na vše jiné platíme jako

to, co by nám :ale
morovalí,jen ne na co kom přirááka,lnkdyby zákonem udělala se

bychom peníze 22s hned.
1 To jsou úkazy, které naplňují obavou, že

dobrovolným adrožováním nic nepořídíme. (Hlas:
Nacenýmiteprve ne!) Němcise mnobemvíce spol
čejí než my. (Naši poslanci nic nedělají; nejlepáí
ae jit do Orlice utopit!) To by byl špatný voják,
který, byť by měl jíž na prsoo nasazený bajonet,
Aby ještě nedoufal, že vyvázne životem. | Nejsme
snad ještě všichni amalátačlí, jizak by nám jiš

4
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dsoblivdrvoníti uzitrádtoy. Ještě najdou se jedno

prospěchubadu ase l všechsvýchsil pra: 8 nasasevím pra
aby znovu vsbudila se statečnost.

Jako kdysi byl náš národ považován jiš za mrtvý
ještě podařilo se několika křisitelém jej

ómu životu probaditi, tak bobdá podaří se
i nyní s rolnictvem. Rolnictvo ovšem nemůže
netiti do chomoutu aucemiho ování, ale
6 nelze hned vše samítnouti bez důkladného

uvážení. Že dobrovolně to nepůjde, uvidíme již
s dnešního sjezdu, který je poměrně k podobným
německým slabě navětíven a to ještě samými zná
mými tvářemi, které vidíme všude.

ků dostaví se čtyři až pět tisíc.
Naše spolky jsou dosud rozptýlené a petice

jejich si odporují, proto vandrují do koše bez po
všimautí. Obě předlohy, nechť vládní, nebo zemská
nejsou správné již p že chtí, aby si to rolník
támsaplatil, ač mobl bystát zcelalehceoněch
5 proc. zapraviti z daně pozemkové. Nyní čeká
nás veliký present 1Oproc. slevy posemkové daně
a to si tak rolník poskočí, až dostane onu pětku
do kapsy. Áno jsou takové poměry, že budou se

u velké peníze ukazovat dětem již jen ve
ole na obrázku a'rolník zapomene, jak vypadají.

Kdyby byla samostatnost našeho království, mušeli
bychom ovšem také platit, ale platili bychom to
pro sebe; něco bychom sa to měli. To věak jsou

n těšínská jablíčka, která nezaženou ani žísoň.
tatnostise musímesice domáhatí, ale abychom

s nl již dnes počítali, bylo by nesmyslem; vypa
dalo by to jako by si někdo lehl na slamník a
myelel, še nemusí nic dělat, protože beztoho jednou
setře. Když vláda důležitost spolčení uznává,
nechť sa to také přispěje a pakjistě přihlásí 8e
všickni dobrovolně, poněvadě byz toho také něco
měli. Nemožným by to u vlády nebylo, aby přís
pěla nám 760 tisici, jež dělala by proc. přirážka,
vždyť platíme přes 11 milionů daní. „Mluvíme
sice o záležitosti odbyté, poněvadž byla právě
předloha odhlasována a sama zemědělská rada
rozbodla ee pro spolčování nucená. (Hlas: Hanba!
Jiný: Proč hanba; dobřetak !) Ku kunci přimlouvá
se řečník za příjetí následující remolaee:

„Rolnistvo obromážděné na sjezdu v Týništi
m. 0. dao 14. května vyslovilo se rozhodně proti
nuceným spoločenstvům na základě předlohy
vládní. Za to soublasí s tím, aby slavný sném
uzákonil hospodářská společenstva na základě ne
obmesené samosprávy rčení toliko takultativné
(nikoliv o»ligatorně) a to jedině v oněch okresích
v nichž většina majitelů ých usedlostí
(při hlasování dle rozměru pozemků) o své újmě
na zřízení spulečenstva povinrého se usneše.
V případě takovém mechí nejsou vyjmutí s tobo
ani velkostatkátř.“ Při hlasování o tom, je-li rol
nictvu vůbec spolčování potřeba, uznáno toto
jednohlasně.Na to rozp se čilá debatak ro
soluci, jíž súčastníla se celá fada řečaíků.
(Dokončení.)

"© krisi rofnické.

Dr. František Rauscher ve spise svém „0
krisi rolnické“ dovozuje, že bude-li vzrůst hypot.
břemen na statcích rolnických po 10—16 let v do
savadním poměrupokračovati, stane se neodvratným
vybavení břemeubypot. veřejnými orgány. O této
otázce Se rozepisuje, Čiaí apisoratel návrby, ješ
saslobují širšího povšimostí. „Někleří žádají —
dí on — aby stát převzal knihovní dluhy marol
dických statcích váznoucí a stal by se takto vě
řitelem rolaíků. Stát vydal by pozemkové úpisy,
jimtž by věřitele zaplatil. pozemkové úpisy
měly by bursovní kurs, jako kupř. zástavní listk
hypotečních bank. Jakmile by stát se stal věři
telem, nařízena by byla zákonem amortisace dlahů,

obně jako nymí při pohledávkách hypot. bank.
ak jako v roce 1848 majetek selský byl vybaven

s roboty, tak provědegeby bylo noré vybavení

pozemků rolnických s novodobéroboty kapitálové.
tím spojen DY byl zákaz, rolmickou půdu přesjistou míra užit Vůči tomu otáska vybavení

půdy z hypotečních břemen nemůže více zmizet
s denního pořádku. Utopií by ovšem bylo myslet
na vybavení veškerých bypot. břemen, rovněž ne
echvalujeme převzetí dlahů státem. an povolanější
jsoo k toma hypoteční banky, pod dozorem a ří

zemím státu. Praktické provedení vybavení — jak
my si je představujeme — Brio y ve blavníchrysech asi následovní: Především stanovil by zákon
jakožto průprava vybavení, že dnemjoho platnosti

je „rolnishé pozemky“ smájí se zadlužit
do určité výše, na př. de pelovice čistého

trálního výnosu. Obytné a hospodářské bu

rolnické,s gimižrelaieképozemv jn pojeny, počítaly by se zvlášť a byly by zadlažitelny
do polovice odhadní ceny. Velkostatky, v deskách
somských zapsané, domy činžovní, průmyslové zá
vody byly by s vyvarení a tudíž z obmezení za
dlažitelnosti vyloučeny, ana účelem zákona byla
by pouze záchrana středního a malého zemědělstva.
Jakmile by však ed statku r zemských deskách
sapssného nějaký pozemek byl odloučen a do
obyčejné pozemkové knihy zapsán, již by podléhal
obmezené zadluženosti. Pozemky k činžovním

by na dálejen obmezeně sadlužitelny. Jelikož
ve venkovských obcích, jak známo, jsou dosti
abusta „selské statky“, pozůstávající pouze z ná

kladnýchbudovobytnýcha hospodářských,k nimž*
však nepatří žádné zemědělskéboson, aneb
jen tak nepatrná jich výměra, že takový „selský
statek“ nelze pokládat za rolnickou usedlost, tedy
by takové granty po nálezu úřadu byly zařaděny
mezi činžovní domy volně zadlužitelné ; kdyby
všsk, během času spojeny byvše s rolnickými
pozemky, v jisté rozloze staly se opět rolnickými
usedlostuni, nastala by u nich zase obmezená za
diuženost. Dnem platnosti zákona začínaje, ne
směly by se na pozemkové jeho působnosti po
dléhající půjčovat pohlédavky -na vyšší úrok a
s jinými výminkanmínež jak stanoveno při pohle-
dávkách hypotečtích bank (nyní 4 proc.), při čemž.
by majitel pozemku byl zavázán platit půl proc.
ročněsna umoření kapitálu, čímž by dle vzoru by
potočních bank kapitál došel úplného umoření
v 66 letech. Věřitel by při řádném placení úroků
a aonit nesměl kapitál vypovědět, ovšem by věsk
dlažník byl oprávněn platit větší než zákonité
anuity, ba třeba i celý kapitál najedno« opla'it
obdobně dle stanov nynějších hvpotečních bank.
Věřitel by směl = pravidla vést exekuci pouze
sekvestrací mikoliv dražbou, vyjma že by dle po
vaby statku a dle okolností sekvestraci s úspě
chem provádět nebylo možno. Při tom bylo by
přípostno pojišťovat knihovně pohledávky jakého
koliv drubu ne pouze meliorační aneb dědičné po
díly atd. Neboť účelem vybavení břemen jest za
chovat rolnický stav co celek, nikoliv jednotlivého
třeba i nodbalého rolníka, a proto dlužno vystří
hat se obmezení osobní svobody rolníka, pokud
toho k zachování celku není nevyhautelní potřeba.
Pro nepředvídané případy neúrody a pod. stanovil
by zákon aspoň částečně moratorium, co ne týče
anait. Jakmile by pro budorcnost bylo zamezeno
zadlužení roloických pozemků přes ustanovenou
míru, přikročilo by se k vyvazení rolnické půdy
z dosavadních břemen. Uatarily by se vyvazovací
komise okresní a v drahé stolici zemská, jež by
byly sestaveny tak, aby nostranily ani věřitelům
ani dlužníkům. V činnost vstoupila by okresní ko
míse na vyzvání majitolovo. Komise odhadla b
realitu (usedlost neb svobodné pozemky) ne přesn
dle katastrálního výnosu, nýbrž dle toho, kolik
by v uvážení místních a časových poměrů pro
dejem Be mohlo utržit. Pohledávky na realitě vá
snoucí tvořily by k účelu vyvasenítři třídy.
V první třídě byly .by pohledávky až do dvou
třetin odhadní ceny, v druhé třídě až do vyčer
pání odhadní ceny, kdežto ostatní do třetí třídy
padající pohledávky pokládaly by se za nedobytny.
Pohledávky první třídy převzala by hypoteční
banka dle norem pro nejlepší amortisaci platných.
Do drahé třídy náležející pobledávky úrokoval
by se dle zákonnité (nyní 6 proc.) míry v první
pěti letech bez amortisace, tím méně ovšem aměly
by se při řádném placení úroků vypovédět. Po
uplynutí každého pětiletí provedla by se částečná
ajmortisaceopohledávek drubé třídy dle toho, jak
byaastalom částečnou amortisací pohledávek první
třídy banka mohls přikročit k postupnému pře=
vzetí pohledávek drahé kategorie. Pohledávkypo
stonplé s druhé do prvé třídy podrobeny by byly
normám prvé třídy, takže by postupem času ku
nečué veškeré pohledávky prvéa druhé třídy byly
umořteny. Veškeré kreditní operace k vybavení se
vztahojicí byly by osvobozeny od kolků a poplatků,
rovněž soukromé postupy pohledávek drubé třídy
na realitách v řízení vybavovacím 86 nalezajících.
Rolnické usedlosti nalezající se v rakou parcelářů
byly by z dobrodiní vyvazení vyloučeny, an spo
lečnosti nezáleží na zachování spekulnotů s reali
tami, nýbrž jedná ae jí o zachování rolnického
stava. Aby amortisace skutečně se provedla, musel

v diužeék terminy platební přesně dodržovat.toma cíli byl by povinen každoročně při pla
cení Ibůty u banky ee vykázat, že zaplatil též
úrok z pobledávek druhé kategorie, jinak by jej
banka oznámila soudu, jenž by předvolal věřitele
ke stání. Kdyby do té doby dlužník se nevykásal,

se daj na jevo, že povinnostisvé plniti nechce,
ustanovil by soud sekvestra a kdyby sekvestrace
s poměra výtěžku statku aneb z jiných příčin
byla příliš nákladnou a tudíž neúčelnou, nastala
by dražba statku. Rořádný a piloý hospodář by
mobl stutek svůj nejen udržet, nýbrž běbem času
Jej potomkům svým baď dluhů prostý aneb aspoň
s více imésě wupořenými dlohy odevzdat. Pravi
delně — nebledé k aesavinéným nehodám — pro
padl by egkvestraci Bdeb docela dražbě jen ned
balec. PA nedrodé, gemoci a podobných nehodách
povolilo by se majiteli k jehožádosti moratorium,
aby moh! svůj termia -splatitpozději, rozdělením

é annity.ba více roků a v tomto případě
máme za spravedlivé, abý zemská neb státní po
kladoa přispěla na pomoc kytnutím nezůroči
telné zápůjčky a pod. ření státní pomoci na
jiné případy bylo by podporováním nedbalců na
úkor všecb ostatilch stavů vestátě nevyjímajíc ani
samého staru roltického, neboť tento — a sice ti
bedliví h — by pak museli nejvíce při
spivat na ty nedbalé hospodáře, kteří takové po
moci nejsou hodai.“ Máme sa to, ač 8 úrahou
touto re všem nesoablasíme, že vyvazení pozem
ků z bypotečních břemen jest myšlénka, ktorá se
uějen provést dá, nýbrž, nemá-li nasta. katastrofa,
též provést musí.
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Ročník II.

„Kvozlulsa.
Rozlučmese, rozejděmese! Takzaítodnes

jasně v táboře mladočeském, tak hlasitě to blaholí
na straně pokrokové. Dost, snad až příliš dlouho
škádlili a miliskovali se staří Mladočeši a omla
dinou pokrokovou, boed ji škrábali, hned hladili a
všechen politický svět si myslel: co se škádlívá, rádo
se mívá. Ale nebylo tomu tak. Mezi Mladočechya
pokrokáři jevila se ne zjevná přízeň a láska, ný
brž tajená řevnivost a nevraživost, která nyníj
propuká na obou frontách.

Kdo s koho? Místo pokryteckého přátelství
madchází přímý boj, v němž směří se pravé stly
obou stran Až posud ei hrála strana mladočeská
s pokrokáři jako kočka s myší, pokrokáři pak
v táboře mladočeském počínali si jabo ježek v br
lohu syalově. Taková nepolitická politika, taková
hra na slepou babu konečně přestane a tím aspoň
vyjasní se zase trochu naše domácí poměry.

Jaká nálada jent nyní mezi Mladočechy, o
tom píše vážný jeden politik mladočeský:

„V Čechách opět to bouří. Méně snad, než
doufali tajní a otevření odpůrci strany srobodo
myslué, ale přece dost, aby konečné vedení strany
vspomnělo, že veliká strana nedrží se věčnýmsklí
žováním, nýbrž rozbodností, pevností a věrností
k programu strany. Naši radikálové, Staročeši, ne
spnkojenci ve vlastním táboru podnikli kombino
vaný útuk na strane, poněvadž klab poslanecký

„většluce-SWassl:anblasovati-olihou : pro
volební, když návrh na všeobecné právo bude za=
mítnut. -©

Bohužel u nás málo je omé mužné rozhod
nosti, která noohlížejíc se po křiku ani na pravo, ni

nalevo, dovede v každém okamžiku postaviti sei proti

FEUILLETON. ©
Lada.

Črta ze života jinocha od J. V.

(Dokončení.)
Podobnými myšlénkami obíral se Lada. Dnes

byl mu ten rej bezvýznamný. Hudba měla obve
seliti jeho mysl? Ta spíše žal a smutnou náludu
vzbuzovala v jeho duši. Čiten pestrý rej měl
přivábiti jeho mysl, aby se pustil do toho víru?
Spíše ho odvracel a myšlénky jeho těkaly jinde.
Proč oyní teprve poznal, že v této podobé nejeví
se pravý život, ale že jsou daleko lepší okamžiky,
jež budí blahý pocit? Čímmu byl jeho život až
dosud, kdy dbal o to, sby bověl hříčkámsvého
srdce, kdy cítil se snad šťastným sám, a jiný
v bídě, žalu tonul? Co byla všechna ta sláva, po
níž bažil, třeba tím i jeho bližní trpěl? V pravém
světle ukázal se mu nyní jeho život, obzvláště
od onoho večera, kdy v »olšinácha setkal se se
svým přítelem Hanušem, vlastné, kdy rozešel se
s Božou — — Neštěstí učí člověka život znáti..

Mezi tím, co takto uvažoval, podepřen jsa
o okno, přistoupil k němu Hanuš. Lada ho ne
pozoroval, jak byl zabrán ve své myšlénky ...
Dotekl sc jeho ramene a zvolal: »Lado, proč ne
tančíš? ©Vypust vše z hlavy, pro jedno kvítí —
slunce nesvítí; jen vesele la

»sNemyslím na ni,e odvětil Lada, sale jeví
se roi doejní večer nějak titérné, zdá se mi, jako
bych viděl líčenou slušnost, pobyby, i ten vzduch
jest nějak těžký — —«

»Ale příteli, haha, abys se skoro vyspal;
mledost — radost, tanči a všechny vrtochy zaženeš,«

»Nikolie, Henuši, kdybys véděl, co skrývá
se v nitru mém, kdybys mne dnes slyšel, mluvil
bys jinak. Dosud úli jeme za stejným cílem, ale
tom cíl týhal se pouze nás; dnes však se rozchá
zime. JA odbočii od onoho směru, který nás tak
úzce vámel, nechci tím Hci, že přestávánale přá
telství. Při příležitesti ti vša vysvětlím.«

> »Nepochomuji těs, vyrušil bo Hangi Aj
temo přichází tvá sestra. Pospěšte, pospěšte, slečno,
s vašeho bratříčka. ae stává filosof; hned bych
řekl, že jest to Sokrates, mluví tak
temně,že dna človék sni nerozumí.«

proudu, když uzná to za dobré a udpovidající pro
u národa.Strach o popularitů, poddá

váni se každému ohvilkovému proudu na
šeho nervosního života, ustupování knž
dému, kdo má dost odvahy poroučeti
celé straně, jak se má chovati, to je ra
kovina, která od počátku kazí a ničí zdravý
život strany svobodomyslné.

Stačí jen, aby v staročeských listech nebo
v listech pokrokářských počal hlomoz pro to ne)
ono usnesení strany a už konejší se na všech stra
náeb, tiší se vlny, místo aby strana bájila se vší
rezbodností to, DA čem se usnesla v důsledcích
svého programu.

ní se nedivme našim pokrokářům, kdyžvolají k národu, že strana eradila svůj program.
Když po dlouhou dobu povolilo se pokro
kářůma jinýmproti výslovnému programu

ásati po celém národě politiku
ne už rozhodnou, nýbrž obstrukční a pa
pirově revoluční, když trpělo se, že ma
zání pošt. skřinek bylo považováno za ne
obyčejné národní hrdins tvi, pakovšemklidné
a rozhodná usnesení se nymburskéhbo sjezdu mu
selo se zdáti nějakým convnutím a důslednéa po
ctivé provádění jeho „opoaštěním oposice.“ Vždyť
je to přímo hříchem na zdravém lidském rozumu!
Program strany mluvil o důstojné a vážné opo
ici a nymburský sjezd n-řekl nic jiného, než co
všichni poelanci považovali jako program strany
— ale poněvadž se na schůzích lidu zby

bouřile. A- věemi,ktoré strana
vážná a opravdová nikdy nemohla prováděti; a
poněvadž vedení strany nemělo dost odvahy v Čas
rozhodně říci, že všecko to neodpovídá programu
strany, dala se naším pokrokářům zbraň do ruky,
aby volali o zrádě na programu, když strana ne

>Takl«= měkkým hláskem zvulala Sylva,
»bez toho jest to opět něco s výšin, kam každý
smrtelník nemá přistupua,.

V tom zazněla hudba.
»Prosím, slečno«, oslovil Hanuš Sylvu dvorně

se ukláněje, a již zmizeli v kole.
Za blaženým párkem díval se Lada.
eJste šťastní a mýlíte se; lo věčně netrvá«,

dumalu sebe...
Již táhlo k jedenácté. Lada zvolna kráčel,

až se přiblížil k dívce, jež živě se bavila s ne
známým pánem. Byl přitloustlý, tak že se skoro
divně vyjímal oproti útlé postavě dívky, jakož i
jeho zarostlá tváf s jemným jejím nádechem do
růžova.

Skoro nesměle oslovil Lada spanilou dívku
prose o tanec.

»Račte dovolit, vašnosti=, oslovil neznámého,
va zároveň odpustit, že vás ruším z milého snad
hovoru.«

vO nikoliv,e řekl krátce, a Lada vedl sc
s dívkou sálem ....

+Po čase opět mi štěstěna dopřála, že mobu
s vámi promluvitie«, hovořil Lada k dívce —
byla to Božena.

ePo čase če udiveně ptala se, »což jest tom
tak dávno /«

»Není, ale zdá se mi, ba pomalu se mi ten
večer v mysli tratí«.

»Tak« — odvětila a upřeně podívala se na
Ladu, který neztrativ ani dost málo rozvahy,
klidně pokračoval.

»Nevím sám již, co se tehdy v »olšínách«
vše. dálo; jestli jsem sc v něčem neukázal jako
muž, ale snad jeko děcko, jež jest nešťastné a
pláče, nedostane Ji se mu něčeho, po čem touží —
prosím, slečna, abyste to přičetla mému vzrušení
a snad — — mé dovednosti zahbráti si po Čase
jako na jevišti.. „=

»Pane, nechápu vás. Co to znamené? Buď
se přetvařujete nyní, anebo jste ondy v »olšinách=
chytrácky, nachcí užíti jinébo slova, jednal. Tak
se tedy jevíte? Jste to ten Lada, oněmž jsem se
domnívala, že mluví pravdu a nedovede převra
ceti to, Co se v pravdě délo? Skutečně toť trochu
komické, že taková sopka tak brzo vyhasícá —«

»Mně není třeba výtky; ostatně na svou
omluvu tolik podotýkám, se my Jidé se mnohdy

uhce tancovati, jak se v pokrokářských listech pí
ská. Kde vyslovila strana za svůj program oposici
obstrukční? Kde? Žeee oničem jiném nemlavilo
v „Radikálních Listech“atd., s toho přecsnenásleduje,
že strana svobodomyslná zradila svůj program —
nanejvýš zradila pro pokrokářů, který
není jejím a to není žádné neštěstí.

Otevřeně řečeno, na říšské radě že politika
česká proti hrab. Badenimu je mírnější ve formě,
než proti dřívějším vládám, poněvadž br. Badeni
všebo se varuje, co bylo by proti nám, ale stejně
rozhodně řečeno, že české poselstvo od své opo
sice neupustí, dokud nebudou položeny základy
k uspokojení českého národa. Česká delegace je
dost politicky prozíravá, aby věděla, jak dlouho
má a může vyčkávat a když se enad sklame, pak
hr. Badeni undí, že dovede se také proti němu
zuhájiti ostrý boj, který mu život neosladí. Už
proto nesmí česká delegace opustiti své oposiční
stanovisko, aby mohla ihned, když nutno to bude,
sahájiti ostrý boj a aby tu nestála jako strana
oklamaná. Ale na druhé straně nemá česká de
legace příčiny, aby svým chováním učinila br.
Badenimu nemožným, aby vážně přikročil k ře
šení české otásky, a to by se stalo, kdyby bez
provokace, bez příčinyprováděla politiku obstrukční
jak radí k tomu pokrokářské listy. Situace na
šeho národa není taková, aby směla česká dele
gace prováděti politiku „ryc anebo nic“ — naopak
povinností její jest, aby důstojným a mužným
spůsobem hájila českou věc, získávala ji veřejné
mínění a aby svou prací, svými blasy na radě
Hňské a váhou svých argamentů přinotila vládu,
aby se pokusila o uspokojení českého národa. To
nevylučuje, aby někdy oposice česká stala se dů
raznější, aby použila mimořádných parlamentár
ních prostředků, ale to může být jenom ve vý

mýlíme považujíce něco za nejlepší, co ve sku
tečnosti není, a teprve po čase přicházíme k tém
náhledům, že jsme se klamali.«

»Patrné to nejlepší, co ve skutečnosii není,
jsem já«, podotkla Božena a upřenýma zrakoma
dívala se na Ladu, co odpoví.

On sale mlčel — —
Jemný ruměnec polil jasnou tvář dívčinu a

zasc ji bledost pokryla. Nemohla zatajiti rozru
šení. Mlčky spolu kráčeli . .

»Pane, jestJi dovolíte, usedněme, jsem trochu
znavené.«

»Jak jest libo.«
Usedli a Lada pohleděl na dívku, která zí

rala k zemi. Konečně vzpamatovavší se prudce
řekla: »Jak dovedete kárati, věru nynější století
bude míti ve vás výtečnou sílu mravní, skoro
abyste se pane, věnoval duchovnímu stavu.«

sNechybil bych, ani by mně vaše nemístné
vtipy nezastrašily, kdybych cítil k tomu povolání.
Ostatně mám pevné za to, že veliké nepravosti a
hříchu dopouští se svět, baníli ty muže, kteří
lid z poroby a otroctví těla i duše vedou k vol
nému, svobodnému a pravému životu. Škoda jen,
že jich si nevážíte, nechcete slyšet: jejich rady,
vy nechcete rozumeti . .. .«

»Rozkošná poesice, vpadla mudo řečiBožena,
"Ovšem, ovšem, chtěla byste tak. slyšeti,

jaký dojem jste dnes činila ?«
»=Není třeba, tobo jsem si vědoma sama,

jestli na vás neúčinkoval dnešní slavnostní průvod,
postačí, když učinil na jiné.. . .«

»Ku příkladu tam na toho pána, s nímž
jste se tsk živě bavila. Právě na nás nějak vý
znamně hledí; vy ho znáte ?«

Dívka neodpověděla, ale mlčky pobrávala
si s vějířem. Jak se mohla přiznati a říci: jest
to ten, který byl příčinou nenadálého rozchodu
jich v »olšinách«. Než vzpamatovavší se fekla:
sJesť to — jest to — —«

»Já vám pomohu«,přerušilji Lada, »nastá
vající váš — —«

»Jeden poštovní úřadník z Prahy«, dodala.
»Když jsem byla u strýce na návštěvé, seznámila
jsem se s ním.. Jest vdovec a přítel mého atrýce.«

sA tak to jest on«, vzdychl Lada, ale aby
"na sobě nedal znáti překvapení, řekl: „Učinil na



minečných a vážaých případech, kdyš je k tomu
strana donucena a když může očekávati přísnivý
výsledek. Ale nedělati nic než obatrukci, bylo by
— odpustíte — bláznovstvím, o kterém se lehce
píše v různých pokrokářských listech, ale ku kte
rému se nesmí dát strhnosti zastupitelstvo české
ho národa. A to je také program strany s r. 1891
a v tom smyslu usnes) se sjezd nymburský. Na
to by neměla zapomínati česká veřejnost a také
ne vedení naší strany. A iřeba by ze všech s'ran

jak všecky ty líbeznosti se jmenují, každý, kdo

podepsal program strany a hlasoval pro nymurskou resolaci, nemůše býti pro politiku jinou,
než pro politiko klubu poslaneckého, ale nejen
to, nesmí se báti to také otevřeně, mužně a rox
hodně říci, bez kolísání, bez vytáčení se, bes
strachu o popularitu. A až všichni v tom smyslu
budou konati svou povinnost, pak bude v Čechách
jasno. Možná že budou potom dvě strany — ale
to je lepší a zdravější, než jedna strana, v které
není jednoty, kde jedni jdou na pravo, drasí na
levo a třetí často nejvíc vynikající, nevědí kudy
kam“.

Svátky svatodušní,
Jara jsme takořka nenšili, a jiš jest tu le.ní

bod Boží, máme zde letnice! Pro Hradec znamená
evatodušní slavnost hlavní pouť u Svatého Ducha,
kteráž letos radostnější a hlučnější bude proto,
že v tomto biskupském chrámě udileti bude nejd.

án svaté biřmování. Ale i pro všecky osady
Eralobradecké diecóse jest velevýznamný den sva
todušní, a to z více důvodů. .Ó letnicích každý
si na mysl uvádí, co dokáže v rodině i ve spo
lečnosti pravé nadšení, možná odhodlanost, jedno
myslnost a vroucí výmluvnost!

Každý ve vlasti srdečně vi přeje a upřímně
touží po tom, aby drahému národu sasvitla jitřenka
lepší budoucnosti, aby nám véem nastaly příjem
nější časy. A na tom přání, na té snaze se nepře
stává; každý uvědomělý vlastenec, seč jest, také
k tomu přispívá, by lid náš vědecky i mravně a
bmotně se povznesl, svelebil! Při tom se udeří
obyčejně na nejjemnější strunu srdce lidského,
na nejtklivější cit, na patriotismus, na vlaste
nectví, lásku k domovině a otčině, a myslí se:
teď máme vyhráno! Nelze upříti, že vlaste
nectvím tímto mooho se dokáže, ale ne vše! Ba
nezřízené takové vlastenčení leckoho zavádí a
svádí s pravé dráhy, jako zejména dobrou a bo
drou mládež! Ano to ardce omladiny naše je
dobré, diamantové! Plápoláť samo sebou pro dobro,
pravdu a krásu; jest snadno vznětlivépro ušlech
tilá hesla, jako jsou svoboda, rovnost, bratrství!
Jenom že právě proto nerozeznává tak snadno

drojemysinost a svůdnost nesvědomitýchagitatorů;a tak bohuželso stává, že nerozumné nadšení,

vášnivý dar jazyka, ohnivost prudká bývá příčinou
vlastní zábuby. Slovem není na tom pro blaho
národa dosti, když se pěstuje jenom přirozené,
k tomu ještě neúplné vlastenectví. Mocnější ješté
bybná síla, mocnější ještě prašína musí býti bu
sena, a tou jest pravé nadšení náboženské. Nemí li
cit vlastenecký šlechtén náboženstvím, zvíčí, zdi
vočí, přemízá, přemršťuje, přepíná. Takový pak
národnostní šovenismus budí u jiných oárodností
spravedlivou nevoli! Nebýváť štěstí, ani Bůh: ani
v orkánu či prudkém vichru, ani v zemétřesení,
ani v požáru — spíše v hučení větříka tichého,
neboli ve vánku Ducha svatého! A právě ten
Jetoiční vánek nám všem připomíná základ štěstí
a blahobytu i časného, pozemského. Tím pak jest
pro každého řád společenský, pořádek, zákonitost,
plnění povinností. spočívající na desateru přiká
zání Božích. Letnice nám právě to zákonodárství
sinajské připomínají. Každý národ, každá ústava
společenská musí při svém sobectví — máli toto
býti šlechetné, uznávati bytost nejvyšší, Boha;
musí clíti rodiče, vlusť, vrohnosti; musí hájiti bez
pečnost života, svatost a nerozlučnost manšeletví,
bezpečnost majetku, oti a dobrého jména! A hle
vše to přikazuje nejzákladnější, fondamentální de
sltičlánkový zákon, daný za nejstrašnějších zjevů
přírodních na hoře Sinaj. Fundamentální tyto
články musí uznávati každé pravé vlastenectví,
cheeli se říditi Docbem svatým, nechceli se na
scestí dáti strhnouti duchem zlým, ďábelským, sa
tanským, hrom a peklo všade provolávajícím.
Když v Duchu svatém odchována bude naše ná
rodní omladina, pak dvě vejsilnější pružiny budou
ji ovládati, láska k Bobu a láska k vlasti, k bliž
uímu. Pak také naše mládež nedá se strhnouti
k planému vlastenčení, k poubáémububování, pla
nému mluvení; majíc v srdci svém ducha přímého,
svatého a atátečného zachová si junáckou čistotu
a tím i ploou sílu pro úkoly, jež na ni čekají,
až bude moci sama jednati. A od takového, lepším
nadšením, silnější horlivostí a ušlechtilejší výmluv
ností naplněného dorostu vzejde jistojistě rodinám
i společnosti poměrně lepší blaho a štěstí, než
Jek tomu nyní jest! Zdař Bůb, Duch svatý!

Listy pařížské.
—m-—. V Paříti, 19. května. (Pův. dopis.)

Kdyby někdo ještě v pochybnostech byl o
odstouplém ministerstvu, brětři .. jej o něm dobře
poučí. V loži „Vrais amis“ pánové Combes a
Guieysse s chloubou se honosili, že za bratra *
Félixe Faure-a vládlo ministerstvo socialistické,
jehož většinu tvořili čínní, svobodní zedoáři. Za
Bourgecise vládla vlastně Veliká Rada sekty zed
nářské. Jest ku podivu, žo v zemi všeobecného
právablasovacíhozmocňojese většiny poslaneckých
míst a všech téměř veřejných úřadů zednářstvo,

mne příjemný dojem, nebyla byste tak laskava a
seznámila mne s ním? — —«

Něco podobného Božena nečekala. Viděla,
že jest přemožens, nyní se jí mohl Lada mstíti,
a k tomu měla ho sama seznámiti s mužem —
neodpovídala.

Na ni se zvláštní zálibou pohlížel Lada a
s rozkoší pásl se na rozpacích dívky, která jako
zničená před sebe hleděle. Skoro v duchu jásal,
jak zápasí bezbranná divka se svými myšlénkami,
a již chtěl říci: Nu slečno, vzmužte se, jestli jste
s to — dokažte, že jste hrdinkou, veďte mne
k němu, já — — než nedomyslil Zvláštní cit
pojal jeho duši; bylo mu nejednou tek líto té
dívky, kterou miloval s byla ideálem jeho tužeb
a přec jím pohrdla, již nebledal msty, obzvláště
když si vzpomněl, jaký směr nastal v jeho životě
od onobo okamžiku, když se vymanil z moci
lásky, lásky oné, která zaslepuje a odvracuje člo
věka od cílů vyšších a vznešenějších Pravá láska
odpouští, sebe zapírá — — Konečně promluvil
jaksi stísnéným hlasem: »Nechci toho muže —
vašeho přítele — seznati blíže, možné že by moe
pojala zášť a nenávist; příčí se to mým zásadám.
Jen slavte své triumfy — já ustoupím. Nečiním
žádoých nároků na vás — vidím nyní jasné, že
daleko rozcházíme se ve svých náhledech a po
vahách. Vy lbostejně bledíte na tento svět, bez
starostně a zření k životu vnitřnímu postrádáte
vůbec, při tekových okolnostech vyvolalu by to
někdy bouři, která by kazila moč i vám život.
[ vy nemáte práva na mne, jedině ta, která by
dovedla oceniti můj život, snahy — ty všechny
boje, jež podstoupil jsem, abych domohl se toho,
čím jsem, jediné ta, pravím, která uzná, že ne

úctu, pravím také úctu, v jakém smyslu, snad
chápete — — —.«

Nemokl dále, jak byl rozechvěn. Nyní teprve
viděla Božena, že její jednání nebylo dobré, i jí
rozprostřel se život před očima, i počala uvato
vati, a zdálo se jí, jakoby teprve nyní učila se
myslit; viděla, že daleko jest za těmi ideály,
které jí dosud byly hádankou, škoda jen, že ne
snažila se poznati je, ale žila dle zásad světa: Co
čas přinese — —

Leda přerušil její myšlénky řka: »Mohu
žádati jiných podmínek? Jistě ne. Můj život byl

boj a utrpení; co jsem přestál, nikdo ani tušení
nemá. Bojoval jsem s nouzi, bojoval se světem,
sám s sebou — e ovoce loho všeho jest: že po
roucháno zdraví mé, cítím se sláb, a v hlavě to
víří, jakoby se roztříštit chtěla — jsem přemožen,
opuštěn — — —.«

Ustal v řeči, a naň s útrpnostř pohledla
dívka. Její rozmařilost proměnila se v největší
jemaost. ,

»Odpusťte«, volala, sodpusťte, uznávám viou
svou, věřte, a zapřisahám se vám, že neuskuteční
se nikdy záměry toho muže, vždyť byla to jen
ženská rozmařilost — hra, kterou jsem dobře ne
promyslila, byla jsem stroj svých myšlének —
srdce mé přec náleželo tcbě — a náleží — —«

Překonána city, zekryla si obličej rukarna,
a bohaté slzy řinuly se jí po ubledlých lících.

Nastal trudný a rozhodný okamžik; dobře
že hudba rozezvučela se ve volný valčík.

»Slečno, dovolíte-li, ještě tento valčík si
zatančíme.c«

Stalo se, a když slední akkordy doznívající
hudby se tišily, Lada podal adrcené dívce ruku,
s výrazem bolu ve tváři na ni pohlédl a řekl:
eTož, buďte s Bohema buďte šťastna— snad
se v šivotě sejdeme; zítra odjedu opět na studie.«

=Odpouštíte mi ?« ptala se měkce.
„Nemám co odpouštěti; minulost je pryč,

jdu nyní budoucnosti vstříc, kéž bude šťast
nější — — —«

V tom přišel Hanuš veda se se Sylvou.
»Půjdu domů, neb jsem již zaaven,« pravil

Lada příchozím vstříc. »Kde jest matinka, Sylro?
Řekni, že jsem odešel domů, a brzy také přijďte.
8 Bohem,« dodal a podav Boženě ruku odešel.

Tato jako zdrcená stanula, dobře že u al
byl Hanuš se Sylrou, aspoň nevzbudila tím po
sornost obecenstva.

"Co se stalo, Božo?e Naléhala Sylva.
sNic — nic, nějaké malé nedorozumění

mezi námi.!Leda se nějak rozmrzel a odošel«
- sOn již byl včera trochu rozmrzen,e po

dotkl Hanuš.
vÁž se vyspí, bude dobře.« 
Nikdo tomu nepřikládal veliké váhy, jen

Božena, která brzo opouštěla ono míšto radosti

a veselí, v. němž nalezlakal.
.

-o

čítající(re Frameii) pouze 25.000 apiklenců. —
Napadá nám tu symbolická karavana abírající se
přes Tigris do dadu. Před děduhou fadoa
pyžných velbloudů postačí jeden omií, se zvoncem
sa krku pyšně si vykračující. Zdánlivě jest osel
Jejich vůdcemazdá se býti šťasten a vědomsvé
důležitosti; velbloudům mic to nevadí, noboť jsou
skvostaš vyčabrakovaní a to lichotí jejich marní

Ale na jejich hrbech vedí s bičem v ruce
několik šidů se zraky ziskuoktivostí se loskaou-.
címí; ženou na trh marnírého osla i pitomé vel
blosdy, aby je vyměnili za hrst zlatého prachu.
Ten, jenž první tohoto podobenství užil, měl na
mysli nevědomou maseu bratří zednářů, při nichž
tádostiví židé byli a jsou tajemnými a pokornými,
ač všemoboncími bodnostáří. hodí se podo
benství toto i jinam.

Zednáři tóš přejí dělnictva, přičínili se ©
opětné otevření bursy práce, kteráž vydána
dělnickým syndikátům. Byla to u nich láska k děl
pictva? S vrchu jsme pověděli, že zednářů jest
vlastně bratka, tak še by při všeobecném blaso
vacím právu nemobli rozkodoratí, kdyby neměli
za sebou celou armádu voličů. A touto armádou
má býti dělnictvov syndikátech organisované,ješ
disponaje asi třemi milliony voličů. Nu a s těmi
by se již dalo něco provést. Viz s vrebu uredené
podobenství.

Většina nových misistrů jsou mužové taktu
a umírnéní, kdežto radikálové, což jiného jsou,
neš nástupci a dědici komanardá? VeFrancii
jest potřebí méně času věnovati vášnivé politioe
vnitřní, která roztrbává národ, ale spíše mocně
působiti v politice sahraniční, která spojí všecky
Fraacouze v jedno. Udalosti poslední doby v růz
ných končinách světových důrasně k tomu vybí
zejí. Také čeká novou vládu úkol, aby obnovila

pravidelné styky se sv. Stolicí a dlouboPastýře.osmi diecesím aby dala biskupy, důstojné .
jaké jim sv. Otec dáti chce.

V „Rerne des deux Mondee“ poukaruje po
slanec Estournelle de Constant na nebezpečematví,
jež v době nejbližší brozí celé Evropě a jež tato

viděti noobce zopošivá v aby se přílišnepolokala.Nebezpečenství spočívávtom, že Evropapřes míra
máj 6r00 produkci,že své zemědělstvíobě
tovala průmyslu; tíží ji hrozné daně, výlohy na
vojsko, oddána jest požitkářetví, hýřivosti; kult
bohatství problásila a v dluzích se topí. A nymí
v této situaci národové, kterým dosud jen poruč
(k staví se na vlastní noby. Japon, Čína

jiš nejeca pozadu, ale prů s nich roskvetá.
Amerika, Australie, Kapsko, Indiezavírají Evropě

u své trby a ohrožují ji i v Africe. Nejen
semědělství evropskému, ale i průmyslu brozí ne
bez Hospodářský převrat v zemích jmenova

ných děje se maútraty Evropy,Ji státy vnitíními bouřemi jsoe zmítány. zsáhlé stávky
evropské jsou jen těm * m soupeřům ku
prospěchu. A kdyš konkurence tato již v době

Blížila sa zima; měsíc říjen jiš se chýlil ke
konci a příroda brala na sebe rás smutný. Víte
časem pohrával si s chumáči sněhu, který jakoby
se ještě styděl, lehce poletoval k zemi, ale ihned
se roztál. Za takové nepohody u vytopených
kamen seděla Sylva a pilné šilasa matkou, která
časem hleděla na hodiny.

„Jest-li přece jiš přijede“ vzdychla Sylva a
bylo jí tek nevolno a taková lítost ji pojala, že

MA Proč pláčeb?etázala se jí matkaoProč pláčešš« tázalase jí matka. .
„Vzpomínám právě na Lidu, zda přijede.

Jen déj, Bože, aby jeho nemoc nebyla zlá“ —
Lada přijel; bvl bledý, jebo oko, jež dříve

sářilo tak jiskrně, bylo mdlé a řeč jeho nebyla
již tak ohnivá jako druhdy, ale krátká — slabá.

*To přejde,« říkával. í
»Necboď ven, obzvláště do toho parkus

ovala oň jeho matka.
peč sTy se noho namáháé,že? ptala se Sylva

a úzkostlivě dívala se na svého bratre. „Aneb tě
něco tíží? Svěř se mi, snad se nad něčímtráplšče

»Nikoliv, milovaná sestro, boj o eristenci
trochu mne schvátil — ale to přejde, zotavím se
a zas budu ten ohnivý Lada.«

Slova ta pronesl nuceně cítil dobře, že následky budou asi horší. A stslo se — — — —
byl zrovna štědrý den; sníh lehce pokrýval

zmrzlou zemi. V ten den, kdyraduje se celý svět,
v ten den zvony aněly žalostně a mísící se jejich
zvuky s téhlými tóny smutné hudby doprovázely
jinocha kvetoucího — mladistvou mrtvolu ne
úprosné smrti k věčnému spánku — — —

Naposled zněly nad jeho hrobem ty sladké
zvuky milé písně: »Kde domov můj,« „kde domov
máj“ A s dálky jakoby oblasem neslo sevadu
chem: „Kde Boží chrám jest — nebe — —

. . «

Každý rok kvetou na hrobě tvém kvítko,
šťastný jinochu; jek asi dlouhopokvstou? Saad
až zahojí se rána v mlaďistvém její sráci a vy
maní se jí pohled na mrtvolu trou a udašena
bude vsponrínka na poslední valčík — — — —



míru tak nobaspočnou, čím broznější bade
v době války. Také z této příčiny velikou zod- |
povédnost před soadaou stolicí bietorie po
tm, kdo by opovážil se mír nynější porušiti.

Společnost ze vyznamenala zlatou
modaiilí Jiadřicha prinee Orleanského za jeho
umělé cesty tonkinské a při zálivu bengalském.
Prise přednášel o svých cestách před nenčetným
shromážděním, které veliký amfitheatr sorbonský
ani pojmouti nemohl. Vše naslouchalo s nábožnou
pozorností prostý a střízlivý přednes a skromné
vystupování priooovo všeobecně se líbilo. Jedno
smyslně se soudilo, že on lépe než kdo jiný dovede
si vynutiti „odpuštění, že jest priocem“ a že úplně
zasluhuje wedailli j kříž, jejš muudělila repu
blikánská vláda.

Co týden dal.
———Arolvévoda Karel Ludvik, bratr panujícího

ehetře rakouského zemřel dne 19.£. m. ráno. Ze
saulý narodil se dne 80. července 1833. v Schča
brunnu. Jakožto drubý bratr císaře Františka Jo
sefa věnoval se arcivévoda Karel Ludvík státní,
zejmena vojenské službě. K národu českému cho
val se vědy přísnivě i je v dobré ještě paměti
zejmena, že r. 1891. zahájil naši pámátnou jabi
lejní zemskou výstavu, jako protektor ustavil tehdy
také českou akademii věd a umění, loňského pak
roku navětívil naši národopisovu výstavá česko
slovanskou.

Poslasecká saómovna vídeňská po projednání
opravy berní rokovala o rovisi katsstru daně po
semkové, o udržování katastra dané pozemkové
V patrnosti a odepisuvání daně pozemkové za pří
čirou živelních pohrom. Podle zákona ze dne 24.
května 1869 má zákoa o dani pozemkové pře
blédnoutí se vědy po 15 letech a za toto období
se přispůsobiti. to důležito, vysvítá z toho, že
úpadek plodinových cen právě za posledních 15
Jet je tak ohromný, že klesly namnoze až
o polovici své hodaoty. Rolaiotvu pohříchu přílišná
naděje na |zlepšení trudného jeho stavu nekyne.
Ustanovila totiž vláda hlavní úbra pozemkové
daně opětaě jako před. 15 lety na 37:6 mil. sl.

A Čechy připadá 11,542.034 zl, na Moravu9,989 sl. a na Slezsko 819.34% sl.) Berní vý
br navrh), aby určený úhra byl amížen o 26
mil. zl.,ale dorílena mezi ním a vládou shoda
en o 1 mil. al. Od té doby byla však povolena

( předicha s morou somstavou daně osobní,
která znamenápro stát větší důchodya následkem
toho trvají anei, blavně rolničtí na slevě 25
mil. zl., ale ministr fnanel Bilíňski rozhodně proti
tomu vystoupij. Ale i když so to stane, pomůže
to rolnictvu, blavně malorolnictvu jen málo.

Korunovačeí slavnosti v Moskvě nadešly a
celé město skvěje se již v takové nádherné vý
zdobě, o jaký my západníci nemáme ani ponětí.
Car Mikuláš II. a carevna Alexandra Feodorovna
usídlili se zatím v Petrobradském zámku v bez

rostřední blízkosti Moskvy. Slavný vjezd do
oskvy komán byl včera a carští manželé usídil

se ve starém raskóm zámka na Kremlu. Vrcholem
slavnosti bade ovšem koranovace dne 26. t. m.
Za příťinou prý její zruší car zvláštním úkazem
na celé Rusi télesné tresty a tisic vyhnanců si
bífských obdrží milost. Všecko obyvatelstvo raské
tiše sledaje tyto slavnosti a také zástupci všech
skoro mocnářů a států jsou v Moskvé. Je pak
tam zastoupeno následujících 89 států a zemí:
Rakousko-Uhersko, Bavorsko, Bádensko, i
Brasilie, Bulharsko, Wúrtembersko, Německo, Hes
sensko, Řecko, Dánsko, Španělsko, Italie, Čína,
Korea. Luxembursto, Meklenburk-Střelicko, Me
klenbnrk-Šverinsko, Mexiko, Monako, Nizozemí,
Oldenbursko, Persie, Portugalsko, Rumunsko, Sa
sko, Sasko-Altenbursko, Sasko-Výmarsko, Sasko
Koburg-Gotba, Vatikán, Srbsko, Siam, Spojené
státy severnamerické, Tarecko, Černá Hora, Švéd
sko a Japonsko. Kromě toho dojely ke koruno
vaci deputace od čkumenického patriarchv, od
patriarchů -v Jerusalémě, Alexandrii,Antiochlíaj.

Všelicos.
Moderni „Hlas Národa“ v čislo

svém z Ď. května přineslzajímavý posudek kDOlotým
narozeninám našeho arcipastýře Praví: Biskup Brynych
fest biskup moderní: organisator, duchapiný řečník
konfereční, horlivý navštávovatel své diocése, stejně
obratný slovem i pérem, biskup, který novinám |
spolkovému životu věnuje nemenší pozornost, než li
vnitřnímaživotucírkevnímu Působíi silnoupřítažitostí,
1odpadlivostí,jménojehojest určitěryslovenýpro
gram.Rozumíse samosebou, še má nepřátele, ale
s podivením jest a karakterisuje odpůrce jeho, še
zbraně, kterýchse proti něma ušívá, nebývají ani
slejné jakosti aniž prozrazují solidní školu šermířskou,
Ba někteří ti nejkřiklavější nestydí se mluviti tónem,
jakýmo biskupochr Čecháchzikdyse nemlavilo.
Ale mnoho nepřátel, mnobo cti —, biskap Brynych
má své rozhodné příznivce a počet jeho přátel stále
Toste.Snad i protivnícijeho lépe jej poznají aocení|“

Nová strana. Dosti přívětivé chovází se
ch poslanců k vládě Badeního vyvolává

vkruzích radikalních stálé větší znepokojení. Jako
radikálové dr. Grégr a Vašatý již zjevné vystupejí
proti svým soudrahům z klaba poslaneckého, tak i
pokrokové listy bartasí zle proti oportmnismu mlado
českému. Pokrokáři chtějí znovu, aby te ustavila
samostetná strana radikálné-pokroková, která by se
od Mladočechů zsela odloučila, ale s radikálními po
slanci mladočeskými udržovala by poměr přátelský,

O mladočeské politice píše mladočeský
„Vyšehrad“ :Co psávali jsme proti Staročechům, ba
deme muset vyčítati lidem své strany. Mladočeši bází
kol sebe starými, od Staročechův sděděnými frázemi.
Drahdy největší bouřilové, kteří odsuzovali ataroče
skou svornost, dnos zaklínají národ, aby byl svorným
a slibují „zničití“ každého, kdo by v naší (mladoče
ské) strané rozkol chtěl šífiti. Ti největší bořitelé
autorit dues sí chtěji hráti na autority a kdežto ne
dávno mluvívali vědy k „suverenníma“ národu, jecš
má práro mungáty dávat i „brát,“ dnes hrozí zákon
níkem, který zakazaje voličatva svěřovati mandát
s podmínkou. Většina naších (mladočeských) poslan
cův spokojí se s vybíráním diet poslaneciých a po
slancuje doma. Dřív jame to vytýkali vladní straně
a teď to děláme sami. Vytýkali jsme Staročechům
konéní se za hodnostmi a osobním prospěchem a nikdy
nebylo hůř než teď. „Nejpředučjší — mladučeští —
mužoré národa“ bez ostychu shrabají tisíce, jež vy
náší jim jejich obětování se za národ. Potom se di
víme, že se naší — mladočeské straně — totiž jejímu
výkonnému výboru vymyká pomalu, ale tícmjistěji lid
z vedení a že pod praporem strany naší brzy zbude
jen hlouček slepých a závislých ctitelů, lidí neschopných
samostatně mysliti, odchovaných k pouhéma oslavování,
k nimž snad v nejhorším či nejlepším případě přidají
se zbytky staročeské gardy. Není to potěšítelný zjev,
že i v rolnictvu, tomto nejspolehlivějším živlu v naší
(mladočeské) straně počíná se šířiti nedůvěra a še
i dělnictvo odříká se strany svobodomyslné, lidové.“
Tak tedy soudí list levéhokřídla mladočeské strany
o Mladočeších.

k není národoveo. Prof Masaryk
napsal v „Úasa“: „Především problašuji, fe vůbec ne
stojím na stanovisku národnostním a tadíž aní v o
tázce našeho poměru k Némcům.“ — A dále: „Ny
néjší nacionalism je pověra a fanatiem; kdo v jazyku
vidí modla, bade ubíjetí ty, kdo mají modlu jinou“ —
„Národsí Listy“ smiňajíce se o tom nazývají to po
směšně „českobratrakou“ anáženlivostí a „jesuitstvím.“
O Jesuity však netřeba se v „Nár. L.“ otírati, poně
vač Jesnité mají o vlastenectví a stanovisku národnost
ním zcela správné ponětí. Jesuité hlásají, že opráv
něnou jest láska každého jednotlivce k onomu národu,
k němuž patří a še nad láskou k vlasti stojí láska
k Bohu a věrnost v plnění sákonův Boších. Jesuité
hlásají, že pravá láska ku vlasti nikdy nepřichází do
sporo 8 láskou k Bohu, poněvač pravá láska k vla
sti kotrí v Bohu, jenž ji do srdce lidakého vložil. To
tedy hlásají Jesnité a budou li „Nár. Listy“ opět
prof. Masaryka kárat z jesnitetví, nechť aspoň při
tom nedávají na jevo, že tomu jesmitství rozumějí
jako koza petrželi.

(18) „Učte se s dějin !“Dychtivějsemsáhlpo
knížce velikého rozsaba, která jíž před měsícem byla
osnamována v inserátech 4Obnovy.“ Očekávání má
nebylo sklamáno, neboť v málo slovech jest mnoho
pravdy. Nesbsabuje knížka tato ani tolik letopočtů a
vlasteneckých jmén, jako nedávno odsouzené „dějiny

filosofii vlasteneckých dějin. Výklad tento jest nám
tím milejší, čím stále větší zmatek vzniká v našem
táboře z nesprávného pojetí historie národní Historie
to ovšem neopakuje, ale přes to událostí minulé jsou
dobrým pramenem poačení pro další náš poztap. Kde
se však historie falšuje a stranicky, jako n. př. realisty
a pokrokáři, vykořisťuje k záměrům sobeckým, pak
ovšem nastává zmatení pojmů a rosamny postup v ná
rodnícm vývoji jest zhola nemožný. Z tohoto důvodu
jest správný a objektivní výklad naších déjín nepo
strádatelným a my odporučejeme spisek „Učte se
z dějin“ 00 nejvřeleji. Pravdivé líčena jest ve spisku
storie národa na základě dějepisných pramenů, ale
vzdor tomu dle našeho domnění vzbadí asi u naších
tactových vlastenců rozčíloní, protože spisek nejde
otřelou kolejí děličné Íráse, nýbrž jde rázovitou, vlastní
cestou. Na úvadka těchto dobrádků nesejde, protože
lidé soujní a svláště náš katolický lid ve spisku najde
dobrého a sopolehlirého vůdce v nynějším kritickém
smatku. Cena knížky jest pouze 16 kr. a jest na
skladě b. knihtiskárny v Hradcí Králové.

Zásadu „Svůj k svému,“ která se osvěd
čila při posledních volbách do obecního zastupiteletví
v Prostéjové, začínají také občané v Lipníku na Mo
ravě provosovati, pomóradě to byli hlavně židé, kteří
ku porážce strany národní v Lipsíku při posledních
obecních volbách přispěli. České obce, majíce s Lipnlkera
styk, se nyní organisejí na základě zásady této, což
ovšem nepřátelům našim v Lipníka není valné po
ehati. Aby lipničtí Žido Němci otapili ostří zásady
této, odevzdala- lipnické židovská obec subrenci 25 zL.
školakému opolku v Lipníka, jenž vydržoje tamní
českou matiční reálku. lský spolek však v uvážení,
ou koho dar onen pochází, odmítl přijetí subvence
této, což ovšem jen Ise schralovati. Mobli bychom se
snad i leckde u nás mnobéma od Lipnických přiočiti|

Jak se starají lidé o potřeby národní.
V Bělé pod Bezdězem na národnostně obroženém mí
stě byl potrrzea nový spolek „kuřácko-šňupácký“ pod
jménem „Bělá.“ | Jistě důležitá to instituce pro sa
chování s ubájení naší národnosti, My se pamatujeme,

že v tomto městě byl kdysi — nevíme zda dosud —
krejearový spolek, z Jehožto výtěžku se pak zakoupil
brávek (prasátko), které se při hudbě zabilo a při
pití snědlo. A to se děje na nejobroženějším místě,.
kde čelit máme vážnoa prací proti smělosti Němců..
Zdá se nám, že nutno by bylo založiti nějaký spolek
proti tskovémuto spolkářství.

Rakouská dopravní politika. Vegonru
ského chmele (5000 kg)dováží se z Brodu (na
hranici rasko-haličské) do Žatce za 96 zl. Za vagon
českého chmele platí se ze Žatce do Brodů — 300 z1.!
Následek je ovšem, že český chmel do Ruska vyvážet
te nemůje, za to jsou trby v Rakovníku a Žatci ru
ským chmelem zeplaveny. Stejný poměr je při do
pravě chmele z Norimberka do Žitce a naopak!

Jmenování. Jeho c. a k. Veličenstvo ráčil
nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. květnu t. r. jmeno
vati sekretáře v bisk. konsistořivdp.Jana Bartáka,
sídelním kanovníkem kapitolypřizatbedralním
„chrámu Páně sv. Ducba, « Hradci Králové. Nově
jmenovaný pan kanovník narodil se v Moraričanech
na Moravě, 4. července 1834., konal studiu. svá
gymnasialní v Litomyšli, vysvěcen roku 1859. v Br
aě na kněze, působil po několik let v duchovní správě
na rozličných místech brněnské diecése, od roku 1866.
působil v diecósi Hradecké « sice v městě našem co
vikarista, pak stal so kazatelem při kostele Matky
Boží a vicerektorem v bisk. Borromeu; od roka 1870.
v kauceláři b. konsistoře, jsa postupně protokolistou,
archivářem a sekretářem. Značné| zásluby získal
si o kathedralní chrám zdejší při loterii, která v le
tech šedesátých ve prospěch restanrace téhož uspo
řádaná byla, začež vyznamenán byl farnímní synodalie
mi; mimo to jmenován byl b. notářem, posléze radou
b. manželského soudu. Za své horlivé působení v ko
stele Matky Boží získal si všeobecných sympatií 0
byvatalstva zdejšího ; přejemep. kanovníku, aby dlouho
ve zdraví těšil se zo své vysokédůstojnosti| — Ndp.
Ferdinand Bursík, zemský prelát a infulovaný opat
praemonstrátského kláštera v Želivě, vyznamenán byl
od císaře a krále komturským křížem řádu Františka
Josefa. — Okresnímu vikáři, osobnímu děkana a fa
ráři v Záboři, dp. Václavu Vaňkovi propůjčeo byl
zlatý záslužný kříž s korunou. — Blahopřejeme|

Zprávy diócesní. V Pánu zespnli:p. Jos.
Novotný, Krounenský far. na odpoč. ve Vys.
Mýtě, dae 9. května, p. K. Syrový, děkan
Kostelecký sa odpoč. v Kaotné Hoře, dne 18.
května, p. Jos. Můller, děkan v Dubenci,
dne 19. května 1896. Ustanovení json: p.
Frant Morávek, kapli.Bartošovický,za admini
stratora do Klášterce, p. Jos. Šorm, koop.ve
Zvoli, za koop. do Chotěborek, p. Jas. Ka
rásek, kapl. Holohlavský, za prozat. kaplana zá
meckého do Smiřic, p. V. Koza, koop. Cbotěbo
recký, za zatimn.kaplanádo Holoblav. Uprázd
nilo se: Dubenec fara, patron. Jos. Etricha, od
20. května 1896.

Jednota katolických jinochů a mužů
na Slezském Předměstí pořádápro sté údy a
příznivce spolka v pondělí uvatodušní, dne 25. t. m.
odpoledne ve 3 hodiny poučnou a zábavnou tchůzi
v nále vo.Matějíčka na Slezském předměstí. Program
L. Zahajovací řeč předsedy o důležitosti a potřebě
spolků katolických. 2. Redaktor V. Kučera pojedná
o programu rolnickém. 3. „Včela a její důležitost
pro rolníka“; přednese jednatel spolku. 4. Deklamace
a zpěv. 5. Přijímání nových údů. 6. Volná zábava.

Okresní výbor v Hradci Královéoznamuje,
že počty ze správy jmění okresního za rok 1885.
vyloženy jsou v úřadních místnostech okresního zastu
pitelstva po 14 čnů, počínaje dnem 18. května.
Každému občanu jest volno v počty ty nablednoati
v čase úředních hodin a vepsati připomenutí uvá do
kniby k účelu tomuto zároveň vyložené.

vnostensko-čtenářská jednota pořá
dá dne $1. kvétna vycházku do losa ku zděné boudě
spojeoou s koncertem spolkové budby řízené kapelní
kem p. Fr. Novákem.

Pravidelný dětský výlet živnostensko
čtenářské jednoty v Hradci Králové koná se dne 19.
červ. po případě 26 července do městských sadů na
střelnici.

Filiálka Typografické Besedy v Hradci
Králové pořádá v neděli, dne 7. června na oslavu na
rozenin vynálezce knihtiska Jana Gutenberga drubý
koncert spojený s taneční zábavou „na Střelnic.“ za
účinkování hudby Sokola Třebechovického a kroužku
bedebníků novohradeckých. Na programujsou vybraná
čísla hudební, solové výstopy, drojzpěvy, kouření o
ceny, pošta a j Čistý výnosvěnován bude z polovice
fosdům besedníth a r polovice ve prospěch městského
sirotčince kralohradeckého. Vstupné: v předprodeji
osoba 15 kr., rodina (tříčlená) 30 kr., u pokladuy
v den zábavy osoba 20 kr., rodina (tříčlená) 40 kr.
Začátek koncertu ve 3 bod, taneční zábavy o půl 4.h.
V pádu nepříznivého počasí odbývá se zábava tato
14. června 1896. Lístky v předprodeji k dostání jsou
v Hradci Král. u pp.: B. E. Tolaana, koihkupce,G.
Fokače, koibkupce, B. Košťála, hostinského, J. Hodka,
vlásenkáfe, F. Fanty, vlásenkáře a u pí. Kat. Hamp
lové, hostinské, jakož i a všech členů fliálky „Ty
pografické Besedy“ kralobradecké. ,

Pomocné streje pro živnostníky. Všecky
obecní úřady byly obéžníkem zemského výboru vy



bídnuty, aby uposornily živnostenská společenstva,
výrobnídružstva a sdružení živnostenská na zemskou
dotaci, £ níš udílejí se malofivnostníkům nezúroči
telné půjčky na opatření motorů, pomocných etrojů a

nástrojů, jakoš i na další dotaci ku poře výstavnástrojů a strojů a aby je, jestliže chtějí býtúčastny
výhod těchto, vyzvaly k bezodkladnému podání do
tyčných žádostí okresnímu výboru, kteréž nejdéle do
konce května musí býti předloženy zemakému výboru.
Jak známo, byla do semského ros na letošní
rok vložena dotace 10.000) zl. na půjčkyk opatření
pomocných strojů a dotace 6000 sl.k podpoře výstav
strojů proživnostníky,

' Vyznamenání. Firmě Frant. Stephan, to
i a parafinové svíčky vovárna na voskové,

Vrajtě bylo uděleno povolení císařského orla ve firmě
a v pečeti nésti. .

Napřed německy. Pořád jen naříkáme, že se
v našem Čistě českém území rostahují cizí fivl
a němčinou, a zatím jsou mezi námi také Čecháčkov
kteří sami dávají němčině přednost. Taková nepří
stojnost by se neměla pardonovati nikde, ani na př.
v šřicích. Jak se totiž dovídáme, byla do
obchodního rejstříku v Hradci Král. firma:
J. Pospíšil a epol. v Předměřicích— napřed německy'

jitelem jest Jos. Pospíšil, továrník v Předmářicích.
takové jednání není správným, to přisná anad

i sám p.Pospíšil.
Řoztumace Za příčinou vypuknutí vzte

kliny u cizího psa,který v Plačicích se potuloval a
na kém čstí usmrcen byl, oznamuje okr.
hejtmanství, že pes byl barvy Černé e rezavě slu:
čumákem, nad očima rezavé žlutoúskvrnou, dlouhých
dolů vysících uší, prostředně dlouhého ohomu, veli

kosti prostřední,dle plemene jezevčík smíšenec. Naříseno, aby psi p. Plentův a Wintra na Pražském
Předměstí zabití byli a prohlašuje se kontamace psů
od 17. května do 6. srpna vobcích: Plačice, Pražské
Předměstí, Kukleny, Praskačka, Vlčkovice, Břeshrad,
Urbanice, Voznice, Říbsko, Sv. Dvory, Hradec Král.,
Stěžery, Stěšírky. Přísně budiž vejmenovaných obcích
pátráno, kteří pej se vsteklýmve styk přišli, které
větší zvířata neb kdo s lidí od pea'toho pokousán a
v kterých více obcíchse potuloval. Evi, kteří ve styk
s ním přišli, buďtež bezprodleně U přítomnosti sta
rosty neb jeho zástupce zabiti a na, pohodnici 8 roz

„ řezanou kůží dle předpisu sakopání Větší svířatebuďtež po dobu čtyř měsíců od ch oddělena a
nesmí býti porážena ani odprodána. Tažný dobytek
upotřebiti možno ve vůkolí obce a toliko ojediněle,

(ne v páru !) Pokousaní lidé hned obecním Jékařemčení býti musf. Předměty, jichž se vsteklý pes do
týkal, jako: bouda, houně, steliro atd. buďtež spá

leny a kovovép v ohni vyšehnaty. Ostatní pei,u nichž se se vzteklým psem styk dokázati nedá,
buďtež na dobu tří měsíců v uvedených obcích na
pevném řetěze uvázání a bedlivě střežení a pogzoro
váni. Kdo pak by psa svého potulovati nechal, bude
řísně potrestán. Psi myslivečtía ovčáčtí jsou po čas

konání slažby vyjmuti. Vodění psů do hostinců a
vůbec do veřejných místností se přísně zakazuje. V pří
padě, že by některý z uvázaných psů podezřeleone
mocněl, má pes buď živý neb mrtvý býti uschován
na vhodném místě do příchodu znalce. Jednou v týdnu
bude konati drnomistr všudy obchůzky a toulající
psy chytati. Jména majitelů pák oznámena budou ku
trestnímu řízení, Ve všech místech má býti pořízen
dukladný popis psů, který předložen bude okresnímu
hejtmanství.

Straka ve rojenském šatě. V posledníchdnechztratilo se slečně B.zde více zlatých šperků v ceně
dle udání 80 zl. s po zloději nebylo stopy. Minalou
neděli nabízel vojín od 74. pluku Slovák L. podobné
šperky ku koupi v Kuklenách nějaké paní. Mezi tím
co nechala si dotyčná nabízené jí véci v blízkém
hodinářském chrámu prohlížeti a odhadnouti, prchl

voják přes zahrady do polí. Tím uvalil na sebepo
dezření a bylo proto po něm hned pátráno. Jiždruhý den po spáchané krádešidostavil se četník do
kasáren a nalezl u smíněného Slováka zbylé mu šperky
zašité ve slamníku pod hlavou. Tím byl původce
svrchu zmíněné krádeže vypátrán a odevzdán ku po
trestání.

„Anarchisté“ v Libčanech. Je to kříž, je to

trápení, div že nepozbude člověk rozamu — naříkási hospodyně, když dvanáctá se blíží, čeládka má.

přijít k obědu a kamna, jakoby naschvál ne a nečlat dobrotu; hned ae to pálí, hned zas to nechce
ani hořet a kouří to všemi možnými konci, zkrátka
kamna stávkují. Ve všední den se to ještě jakž také
omluví, ale e-li se něco podobného o pouti neb
o svátcích, to pak skutečně je se co divit, když se
hospodyně ze všeho nerozstůně. Na venkově bývali
ferinové, že zacpávali v noci před posvícením skle
něnou tabulí komín a než to potrefená ubobá pani
máma vypátrala, byla s kamny již na polouuzlobena.
Podobný nějaký čtverák vyskytl sei v našich Lib

čan Dne 16. t. m. na den sv. Jana rozběhla se
manželka Fr. Tvrdého v Libčanech pro dříví, chtíc
připravit snídaní. Jsouc spořivá a pořádku milovná,
vzala sj dva kusy dřev pohozených na dvoře a nic
zlého netušíc, přiložila je na rozdělaný oheň; mesi
tím přípravovala si snídani na plotně. Sotva však
byla u postavením hotova s začala právě mlýti kávu,
vyšla najednou s plotny ohlušující rána jako z děle
a kouř zahalil celou světnici, Kdyžse leknutím ztr
naulá hospodyně poněkud vzpamatovala, shrozila se
nad apůsobenou spoustou; xamna rozvalena byla po
celé světnici, hrnce spřevracené ležely pokryté sasemi

a,prachem, tu a tam doutnaly kusy dřev — spoustajako když v 66. navštívili někoho Prušáci a „dran
covali“. Zjev tento nedovedl si nikdovysvětlit, až
teprve když stalo se to též v pondělí i u Svatoňů a

„když opatrný mistr kovář jal ae bedlivě prohlíšeti
hozemé po dvoře dříví, v němž palezlsavrtaný ná
j prachu. Teprve pak se usondilo, že některý slo

mysíný dareba, nelí snad „anarchista“ to na dotyčné
nastrojil a pohodilna dvůr. Hádá ae sice všelijak a

uví o lodačems s o ledakoma, i o nějakých stra
hách v obecním zastupitelstvu se při tom mluví, ale
jisto je, še vinník to na sebe povědět nepůjde. Před
nedávnem nastrojil něco podobného kterýsi občan
v Těchlovicích na zloděje, který mu kradl dříví a

|

|

byl vypátrán; anad cikamns
s vzal tedy recept na pamy

kdyš rosletěla se mu
libčanský „anarchista

S Popestal ovájdíl. V noci ds . na 18. £. m. dob

se do stodoly novohradeckého bajného Kulora
snámý zloděj Jos Matuška ze Svinar. se, še
zloděj, který často dostal se jiš do. sklepů, na půdy.
a všude kde něco čuje, skrátka před nímš jak ss říká
vše hoří, nehodlal ani zde nadarmo se namábati, aby
dostal se do stodoly. Domácími byl však rován
a dopaden v okamgiku, kdy byl v nejlepším a do
stalo se muza jebonoční práci hned na místě za
sloužené citelné mzdy, načež byl zatčen a dopraven
do-vyšetřovací vazby.

Ohež. Dne 3. t. m. vznikl sneznámé, příčinyoheň v obydlí chalupníka Fr. Hatla ve Stra

6 chvíli vše i prýovn 0dářekými bami. Poškozený utrpěl 1000 sl. škody,
proti níž bylna 880 al. pojištěn.

Utepil se. Dne 9. t. m. vyběhl Sletý chlapeček
obuvníka Ferd. Maliny v Hořicích bes dobředuna
dvůr, kde do kalušea utopil se.

ila do kostela krást. Jiš delší čas po
zorovala rossvěcovačka svíček v kostele u P. Marie,
de strácí 00 s mích oltářů voskové avríce, aje

drzém zloději nebylo stopy. Jak jsme v předešlém
e oznámili, ila se o kříšových dnech

svíčka s oltáře, právě kdyš procesí odcházelo z ko
stela. Dne 19. £ m. ily se dvě svíčky a druhého
dne zase jedna. Téhož dne rámo pozorovala rozavě

Coračka nvtcí u i M. Kornoutová, odcházeti od oljakai kvapačneznámou šenštinu a proto vylla
zaní skostelaa nalezlav košíkujejímdvěsvíce
podobné oněm, jeá se stratily. Neš však te Kornou
tová nadála, vzala zlodějka do zaječích. Dle popisu

Byla věnkještě téhož dne vypátrána a vaníejší příslušnice Božena Suchánková, 35 r. stará
bytem v Náhoně u Malšovic. Z nalezených u ní svíček

poznáme DOjataké jedna zkostele sv. Ducha. Zločjkachodilaz jednohokosteladodruhéhojenkvůli
krádeši; celkem ukradla 10 -ovící. Při zatýkání se

všemožněvzpouselaa chtělaakočitidostudně;pěškyse jí aechtělo a tak m
být sjednán na dopravena bylado vězení.

Za málo peněz málo musíky. Příslovítoto
fece jen není vždy pravdivé, umí-li si to člověk
obře zaonačit, může se míti sa málo čz dobře.

Alespoň jistý občan ve Štěšerách přísloví tomu mnoho
nevěřil a kupoval litr dobrého pira i s lahví za pa
katel 8 kr. To by mohl člověk pít na výdělek,
myslí si čtenář, avšak tak dloubo se chodíse dě
kem pro vodu, dokud je celý a tak stalo se is naším
milovníkem dvou až tří lahví denně dobrého a laci
ného piva. Ve Štěšerském pivovaře zaměstnán byl
ualádka p. G. Wetta dělník Josef Diviš se Lhoty u
Přelouče a kradl pívo v láhbvích již delší, čas amis by
to kdo pozoroval, anebo když byi roval, nemůde
se nazvati ještě nikdo zlodějem, dokud není při činu

řistišen anebo se mu to nedokáše. Krádež ce mu
ařila při jeho opatrnosti tak, še odnesl heskou ba

rikádu láhví. Konečně přece jen přišlonějak na venek,
že jistý občan pivo od Diviše uje, a pro
hlídka a shledáno, že dotyčný má doma již 176 prá
zdných láhví, které hásí = krádeže v piroraře.
Diviš byl zatčen a odvedenk soudu a protiodběra
teli zavedeno bylo vyšetřování, Nyní může mu laciné
pivo přijíti dosti draze. *'

. „Našinecká“ reklama. Fridrich Bauer, skladník
„našinecké“ fabriky na obuv z Mnich. Hradiště, dělá
si reklamu, jak může a jak to umí. Ačkoliv jsme
uveřejnili již dae 24. dubna doslovně jeho nešikovný
dopis zaslaný dceři řídícího učitele p. M. a sároveň

dopis jeho právního zástupce, ačkoli Fridrich Banerv dopise t>m sám ohlásil, že jiš soudně zakročil a
dotyčný advokát také psal o „dalších všech krocích“,
přece nebylo podnes zakročeno ani proti p. učiteli M.
ani proti nám, nestalo se nic, I to, še se Frid.
Bauer před našimi známými ještě holedbal, še prý
jsme mu udělali reklamu. Aby ta reklama byla větěí
a čeští obuvníci v Hradci byli konečně trochu či
nější, sdělujeme dnes, še jsme sami viděli, jak Frid.
Bauer nosí.po hospodách sklepníkům doporučení pro:
sklad obuvi „našinecké“ fabriky v Mnich. Hradišti.
Uridíme, jak to bude krásné, až si čeští hosté v čes
kých hostincich od českých sklepníků dají předklá
dati účty, na nichž dělá se reklama „našinerké“ fa
brice a její skladníku Fr. Baurovi. Svůj k svému!

Na koňský a dobytčí trh dne x0. t. m. od

bývaný přivedeno bylo 288 koní, 229 krav, 217 volů,45 býků a 21 koz. Trhbyl dosti čilý a vyplácely se
zvláště co se týče hovězího dobytka na maso, slušné

(ceny. Na koňekémtrhu byla hojnápoptávkapo hříbatech.
Kousavý kůň. Dne 19. t. m. ukoaal kůň né

ležející mlékaří J. Růžičkovi ze Všestar K. Franckovou,
která po lékařském ohledání p. dr. Holečkem pone
chána byla v domácím ošetřování.

Malá váha o pšedešlém týdenním trhu shle
dána byla při másle a tvarohu u některých hospodyň.
Na-některém půl kg. scházeloaš 9 dg.Dotyčnémáslo
bylozabaveno aodevzdánove prospěchmíst. chudých.

Ztráty a nálezy. Dne 18. t. m. ztratil svo
bodník od 18pěšího plukuJar. Erban stříbrného
dínky a niklovým řetízkem, na němž byl jako pří
věsek starý dvacetník. — Sl. V. Špurkova
s nákrční šňůrkou zlatý medailonek s podobenkou, a
slaté album s modrou kyticí cestou s kostela n av.
Ducha k doma č. 162. — Dne14. nalezena byla vdi
vadle zlatá naušnice.

Nehoda „našíneckéhe“ s + V pře
dešlých dnech vyjel si příračí Sachal, ss
městnaný v obchodě Gansově kamai ku Smiřicům na
koleza obchodem; cestou však stala se mu nehoda ta

ková, še na ni dlouho pesepomene. S kopce u Číbuze
nkáje ukásati svou dovednost a asrdnatost u „našinců“ tak řídkou, pustil kolo celou u dolů a dal
nohy se šlapadel. Než však dojel d narasil na

strom, vyvrátil jej pojécel sáh dříví (tak praví aléjazyky), kolo zmačkal do „šišky“ a sám potlučen
odpočíval veškarpě, odkud byl vosem dopraven

Pani Čibuzského kopce Nokráé+prý nepojede sa. ,
Urašení veřejného sřízomce. Sluha sdej

krajského soudu Jos. Kozel, doručoral dne 16.

jnému ve Slatině pana Jos. Kotlandovi obsylku za
příčinou nějakého svédevtví. Ve chvíli, kdy dochásel

sel k bytu jmenovaného, vyšel mu tento vstříc a

al jej, aby do vnitřnechodil, poněrada jeho mantelka nacházela ae právě v kritickém okamžiku. Buď
fe Kozel vyzvání tohoto přeslechi, či nedbal podobných

záležitostí,skrátka chystal sevapití amínénémístnosti; v tom však ma K zabránil,
uadržev jej za rameno, aš tomuto, dle udání, o
v race a mimo to měl se Kotland arášlivě o Koslovi
vysloviti, vyhrožujei strážníkem. Záležitost tato byla
nedávno předmětem jořelíčení před čtyřčlenuým se

nátem, byl Kotland nanán vinným z přečinuna

mnačeného© 313 *60s odsouzenk pokutě bu zl.ve pros udých ve Slatině a k náhradě soudních
útrat. tomuto rozsudku se Kotland odvolal s
další přelíčení konalo se dne 19. t. m. odpoledne.
Obhajce odsouzeného, dr. Baše dokazoval, še nelse
Kosla, an jest pouhým doručovačem, povafovati za
„vrchnostenskou osobu“ dle$ 65. a šádal proto, aby
rozsudek první byl zrušen. Zástupce at. návladnictví
šádal za potvrsení prvního ross „ Po delší poradě
rozhodl soud, že Kozla sluší povašovati sa veřejného
třízence, jeji obviněný slovem i akutkem urazil, a
prvníro co se týče viny obviněnéhopotyrdi
amírnivmu trest s80na 90sl. pokuty,vpří
padě nedobytnosti na 4 dní vězení.

Z Třebechovie. Zdejšíjednota katoli to
varyšů pořádá na oslavu poutiv den Božíbo Těla dne
4. června koncert v č p.J. Jarkovského. Hudba
sokola Třebechovického, řízením kapelníka p. V. Jaro
měřského. Votupné 10 hr. Začátek ve 4. hod. .

Z Úibuze. V pondělísvatodušní, dne 25.
1896 pořádán bude innému účeli tamoční re
čírek v sále pana J. Komárka ve Velké Sialici s
aledujícím programem: č. 1. aá b. tanec; č. 6.
náři novin. Komické duetto a průvodemhudby od J.
Mošny. Na mnohostrann ost se opakují: č. 8.

Rekrati a č. 12. Šorfšíci. vné výstupy p 2 0.e průvodemhudby; č. 10.Co te nesluží. Euplet od
J. Švábe; č. 14. amateur. Komický ;
č. 16. Foust a M Dramsti jer 8
Ostatní čísle jsou taneční a je účinkuj
s pp. hosty. opůl a. Bod.Hudba Lochenic

z ma. Koncert v kmíšečím parku opo
čenském řádán bude dne 21. června u příležitosti

edn cyklistůs Nychnova, Týniště,
Josefova, Nového Másta,

stí n. O., Hradce Králové, Par
dubie atd. Klubyz Hradce Králové a Josefova ví
se korporativně.

dosta

Náchoda. Brněnský odbor klabu českých tu
ristů zavítá v sobotu dne 28. kvétna 1896 do města
Náchoda. Týž uvítán bude na nádraží o 9. h. 10 m..
večer slavnou městskou radou, Klubem Českých Ta
ristůzPrahyaodborem m. Pořad:Vne
děli, dne 24. května o 7 hod. 16 min. ráno od)
vlakem do Teplice; přibude o 8. hod. 31 min.; z ná
draží teplického pochodem do skal teplických adruhou
stranou do akal adršpachských, kdež bude odhalena
pamětnídeska; slavnostní řečproslovípředseda klabu

kého architekt Vratislav Pasorský. Vstupné

o skal snížené. Návrat z Adršpach ppoječnými povosy ne nádraží teplické. Příjezd do Náchoda o 5 h.
18. m. odpoledne. Večertýž deno 7. hodině společný
oběd a zábava v měšť. dvoraně, při kteréš účinkovati
bude úplná kapela Sokola Noroměstského za osob
ního řízení pana Boše a se zvláštní ochotou pan dr.
Šimek a slečna Mařenka Hozákova z Podzámčí. Kuvert
1 5). 50 kr. V pondělí, dne zó. května o 7. hodině
ranní pochodem montací k rozhledně na dobrošovské
skále, odtud do „Pekla“a údolím Metuje po tari
stické cestě do Náchoda. ají se slušně P. T. i
členové, jakož i hosté, aby se v hojném počtu
nili. Přihlášky od členů I hostů přijímá předseda p.
Al. Bureš v obč. záložně.

Z Nechanic. Při posledním sletu sokolském
v Nechanicích dali sobě prapor sokolové beze všeho
povolení dachovní správy na věž chrámu Páně. Bylo
řečeno, že bude telegraficky požádána nejd. bisk. kon
sístoř o povolení. To však se nestalo a prapor beze
všeho povolení byl vyvěšen. Letos udílena svátost sv.
biřmování školní mládeži nechanické. Při této zname
nité školní slavnosti uviděli jeme prapory císařských
barev na budově obecné školyNechanieké, Než záhy

prapory smisely a jiš se neobjevily. Kdo to vzal tusmělost přeszákas p. místodršitelského rady prapory
sníti? Kdo má právo poručiti, aby prapory byly

vyvěšeny? Kdyžprapory musily býti pořízeny,mají býti vyvěšeny? Jemežádostiví, a Široká veřejnost
zajímáse oto, tu má většíhopráva. Zda příslašné
orgányve věc zasáhnouanálešitěji rozlaští—a

kam čí moc až sáhá. Je napjetí, kdo poručilproporyvstýčiti — coš je snad známo —zdaž důsledn
svého právauhájí. Kašdý ústupek znamenal by unás
v Nechanicích pro budoucno mnoho a měl by své ná
eledky. Aneb snad zvítězí ten, kdo je dal eníti? Aš
se o věci rozhodne, neopomeneme aděliti.

Ze Zbočníka u Hronova. Zdejší katolický
vadělavací spolek „Svornost“ odbýval dne 17. května
svoji měsíční schůzí v hostinci p. Jana Vlachs. Pou
tavá přednáška vdp. Václava Šitiny. kaplana v Hro
nově „O nynějších proudech protinábošenakých“ vy

slechouta a napjatonposornosé a na konec odměněna hlačným potleskem. Pak byl čten „rolaický

sko-pocialaf. Jednotlivé body již při čtení pro

grama přijímány s hlnčným souhlasem a kdyš naec vyzval p. řečník, aby onávrhu bylo hlasováno,

možno-li jj tak přijati, projeven všeobecný souhlas.Dejš Bůh, bysdravé zásady křesťanského socialismu
sírazily cestu do ardcí mnohých a došly rozšíření

co největšího, neboťjen návratem epřilnatím k našíav. , uvědomováním a pončovánímo našich právech
s povinnostech,dá bejedině roslnětiti polčiváotáska

ZPreseče. Sv.-JosefakáJednota katol. jinochů
a mužů pořádá v pondělísvatodušní v místnostech

Ikových divadelní představení:
rády.“ Komiclé opereta o jednomjednání. Na to:
Selové výstupy akuplety. Začátek v 8 hodin.
míst obyčejné.



Z Červ. Peček. Křesťansko-katolický vadéla
vecí podporující spolek „Svornost“ se sídlemv Červ.
Pečkách konati bude v pondělídne 25. května t. r.

o 4. hod.odpoledne měsíční spolkovou schůzi v místnosti spolkové v zámeckém hostinci. : 1. Čtení
rotokoln minulé schůze. 3. Před : Dp. Emil
ouhý-Pokorný, kaplan od sv. Jindřicha v Prase:

„Jaký má význam náboženství a národnost pro život
socialní.“ Ctp. Toméš Jos. Jiroušek, redaktor „Děl
nických novin“ z Prahy: „O snahách a cílech soci
alních demokratů a křesťanských socialů“. 3. Sdělení

mo kových zpráv. 4. Placení měsíčních příspěvků ahlašování se nových členů. 6. Volné návrhy. Také
Řosté členy uvedení mají do schůze přístup a budou
rádi viděni.

ZDubence.Dne 19.květnat. r. o 9.h. ranní
zemřel veledůstojný pán, pan Josef Můller. biskupský
notář, osobní děkan a farář v Dabenci. Zesnulý na
rodil se na Prorubě dne ©. července 1883 a vysvěcen
byl dne 16. červerce 1848. Jak u kněžstva tak iu
osadníků všeobecněbyl oblíben, ctěn avášen. Pohřeb
v pátek dne 2 . května o 10. hod. dopoledne.

Z Libáně. Dne 30. t. m. as o půl drahé hod.

nen obeň r domě p. France, pekaře a krapařejšího a strávil skoro úplně celý domek, se dřeva
většinou stavěný, jen stěny zůstaly státi. Nebohý měl
zásoby momky a obilí na půdě střechou a dle
jeho řečí a nářku je sotva pojištěn. Hasičstvo zdejší
se dosti činilo, jen že jim vodní jejich přístroje ne
chtěly příliš dobře sloužit. Na pomocpřišlo několik
statečných hasičů s obce Zlív. Zdá ne, že

bylo málo vody,poněvadů často si hasič u hadicevody šádal a meměl jí. Občanstvo i měšťanstvo sdejší
čile pomáhalo. Ze studně zdejšího souseda p.Lukše

veoka voda vyčerpána. Oheň brayuhasen. Bohu,na nějaké menší popáleniny 8 odřeniny neštěstí
néatalo se žádné. "

Letošní visítace náp. biskupa,
Ze Starého Bydžova. Na svých apoštolsk

cestách zavítal Jeho Biskupská Milost v sobotu
9. £. m. do naší farní osady. Bez ohledu na zařivé
štvaní novobydžovských plátků a jich patronů oče

káván byl vrchnípastýh s radostí nelíčenon a všeo
becnou. Již vpáte vlály mohutné prapory s budovpatronatních, školy a domů soukromých, zvláště při
silaici z Nového Bydžova k nám vedoocí a na pro
stranství kolem kostela, S večerem pak osnámily vý
střely z hmošdířů tek slavnosti. V sobotu ráno

šesté hodině dostavili se švarní banderisté z Vinar,
aš za hranice farnosti vyjeli nejd. p. biskupovi

vstříc. Na hranicích farnosti očekávalo J. B. M. více
členů obecního zastapitelstva starobydžovského sčet

a Staré Skřeněře; 40 bíle oděných družiček, sbor do
brovolných hasičů starobydžovských a hlušických
3 praporem, školní mládež ze Starého Bydžova a Vinar
se sbory učitelskými a veliký zástup zbožných far
níků. Třirány z hmošdířů u velebný hlas Pražana a
jeho druhů osnamovaly, še J. B. M. branice farnosti
překročil. Tam uvítán byl členem obec. zastupiteletva
p. Frant. Havelkou jménem obyvatelstva starobydžov
ského, jakož i zástupci přifařenýchobcí, sbory učitel
skými a družičkou Žanynkou Macháčkorou jménem
školních dítek, která J. B. M. podala pěknou kytici.
Po otcovském oslovení J. B. M.hnal se mohutný

průvod k fate, maje v čele chvalně známou hudebníapelu starobydžovskou. Tu uvítán byl vrchní pastýř
místním duchovním správeam a přítomným ducho
venstvem. Po kratičkém oddechu hnul se celý průvod
na prostranství před farou, kde z odkazu vPánu ze
snulého souseda zdejšího Václava Štěpánka a zvláštní
ochotou jeho dcery Anny, postavenabyla vkusná socha
Panny Marie Lourdské, kterouž J. B. M. posvětiti
ráčila, načež šlo se průvodem do chrámu Páně, který
množství věřících ani pojmouti nemohl, tak že mnozí
a mnozí na starém hřbitově kolem kostela zůstati
masili. Již avýn milým zjevem, zvláště pak úchvatnou
řečí o lásce k Bohu a k bližnímu získal ndp. biskup
srdce všech. Po páté hodině odpolední opustil J. B.
M. provázen hudební kapelou, družičkami, sborem do
brovolných hasičů a četným zástupem lidu, jakož
i šehnáním všech upřímných katolíků naši farnost.
— Co tomu as říká ten, kdopřemlouváním, sliby a
hrozbami hleděl srdoe dobrého lidu od jejich bisku
odvrátiti? Tentokráte promluvil lid a to se vším dů
rašem. Ten lid ukázal, že na své náboženské přesvěd

čení sahati si nedá azajisté ipři jiných příležitostechukáže a rozhodne, zdaž důvěry jejich hoden jest ten,
kdo s posvátnýmicity jeho zahrávati se odvažuje.

Velkých Petrovic. Nad očekávání skvěle
vydařila se alavnost k poctě nejd. vrchního ře.
který sde v pondělí, dne 11. května visitoval a biř
moval. Slavný den ohlášen v Petrovicích v 6 hodin
ráno badíčkem, načež hudba odešla vstříc farníkům
Stračovským, kteří sem přiděleníbyli. Příjezd J. B.
M. očekáván za krásného počasí velikými zástupy

u Živnostenskýmspolkemse Stračova a mládeží
všech škol obou farností u první slavobrány poria“
venégň vstupu do obce 4 ohlášen střelbou toepo půl osmé hodiněranní. Jakmile povoz zastavil,
zahrála hudba papežskou hymnu, ndp. biskup sestou

il a byl uvítán jménem pana patrona J. O. hraběte
ha, patronátním komisařem p. Fr. Pancnerem

ze Stračova, načeš starosta ohce Velko-Petrovické
jmenem této a za všechny ade přítomné zástupce
obcí, pan Václav Volf přivítav J. B. M., důraznými
slovy ujistil vrchního pastýře o věrnosti přítomných
k církvi katolické, proti níš marné jsou —jak pra
vil — všechny útoky, neboť brány pekelné ji nepře
mohou. Přesvědčivými slovy p. st. pohnat, děkoval
ndp. biskup panustarostovi, od něhož slyšel slova,
ktarýchž ještě nikdy — jak při kázaní později při
pomenul — v křesťanských na svých cestách
neuslyšel. Za přítomné sbory učitelské přivítal J. B.
M. p. Fr. Hák, řídící učitel z Velkých Petrovic, jme
nem školní mládeže farnosti Petrovické přednesla
uvítací báseň Anna Myalivcová ze Pšánek, po ní pak

za dítky Strašovské A. Svobodové ze Stračova a po
dány dvě kytice J. B. M., načež hnul se i tní

růvod vahůra prapory ozdobenou vesnicí. farní
udovou u drahé slavobrány,na níž nápis: „Žehnej

lidu svému !“, očekávalo J. B.M. duchovenstvo 6 Magr.
Haklem, b. vikářem z Hořic v čele, kterýš první po
sdravil J. B. M., načež místní dachovní správce dp.
Lambert Vichta erdečnou řečí vítal vrchního pas
do své farnosti; totéž pak učinil dp. Ant. Seliger za
svou farnost Stračovakou. Ndp. biskup odebral se do

fa hned do chrámu Páně, kdež obvyklým poem po mši sv., při níž J. B. M. připadající evan
lium mešní velekrásně věřícím vyložil a k věrnosti
sv. víře povzbudil — skouška a sv. biřmování.

Celé odpůldne hrála hudba před farní budovou. O
půl šesté odejel velice potěšenndp. biskup dopro
vosen přítomnými, ml a hudbou, zanechav

v erdcích v nejkrásnější dojem. Kéš' otcovskáslova a požehnání J.B. M.achrání Petrovicea oko
lím před zhoubnými proudy nevěreckými, které dnes
i do nejvsdálenějších od měst obcí vnikají.

Z Velimi. V evangelicko-pokrokářském časo
pise „Labských Proudech“ čís. 18. se dne 1. května
uveřejněn byl článek s Velimi. v němš n vně
psáno o uví našeho milovaného pastýře ndp. bi
skupa E. J. N. Brynycha. Článkem tím měli čtenáři
býti klamání; neb jsou tam je a pravdou 80 ne
srovnávající. Již na prvém místě tam stojí, že sláva
od zdejších klerikálů Brynychovi chystaná dopadla
velmi bledě. Uvítání J. B. M. velect. pp. c. k. okr.
hejtmanem a c. k. okresním školním ins rem,
důst. duchovenstvem, zástapcem přifařencůvelimských,
naším milovaným rolníkem p. Váci. Simonem = Ve
limě, dceruškou zdejšího přednosty stát. dráhy pana
Stricha, neačetnými davyobecenstva, kterých ani po
lovice do chrámu Páně vejíti se nemohla, desftičlenné

banderium, střelba, hudba, krásná slavobrána, pra
p na katolických domech atd., to vše prý dle „L„Š vypadalo bledě. K tomu netřeba více podotýkati,
než še přívrženci onoho „zušlechťajícího“ listu by

nejraději bývali viděli, kdyby vůbec šádného uvítáníDe

odtud ty překrouceniny v „L. Pr.“ Nás katolické p
fařence velimské těší to vědomí, že jeme učinili, co

"nejvíce nám bylo možno a še J. B. M. vyslovil svou
nejvyšší spokojenost nad slavným uví jakéhož
ve Velimi ani neočekával. Že se žádný spolek nezú
častnil, jest každému, kdo velimské poměryzná, po
vědomo, že následkem evangelické. nadvlády zde
veškerý apolkový šivot hyne a že mimo jednoho
téměř nečinného spolku, „Sokola“ s kalichem na pra
poru, nemá Velim dádných jiných spolků. Že by
evangelické obecní zastupitelství katolického biskupa
vítalo, to nás a žádného, kdo evangelíky ve Velimi
sná, ani nenapadlo; jedině jame očekávali, že obecní
zastupiteleví uvítá p. okresního hejtmana, což se ne
stalo. Dle „Lab. Pr.“ Šimon nazván klerikálem; mělo
však státi „katolický klerikál“. Velim čítá 1685 oby=
vatelů, mezi nimiž jest 918 katolíků, 620 evangelíků
a mezi nimi jest takévelké množství „evangelických
klerikálů“, jakých bychom mesi katolíky mamě hle
dali. Že časopisy „Lid“, „Ruch“ a „Labské Proudy“
se budou ve Velimi stále čísti, o tom nepochybujeme;
vždyť ve Velimi má dopisovatel „Lab. Pr.“ dostatek
„dobrodinečků“, kteří dovedou se již postarati, aby
se časopisy ty a podobné, pomocí kterých se katolíci
o víru olupují a půda evangelictví připravuje, četly.
Dalo by se ještě mnoho o nesprávnosti dopisu z Ve

P limi v „L. P.“napsati, pomlčíme však o nich a do
volujeme si jen na toto upozorniti: Banderium pozů
stávající z 10 skoro samých vysloužilých vojínů (též
poddůstojníků) a ženatých mužů pojmenováno v „L.
Pr.“: „8 výrostků vítalo Brynycha.“ Nebudeme šířiti
slov o takových překroucených výrazech, nebudeme
jich posuzovati, odsuzují se samy sebou. Na konec
činíme dotaz na zfanatisovaného dopisovatele „Lab.
Pr.“: Jakým právem opovážil se kritisovati a překru
covati slavnostní uvítání našeho nejdůstojnějšího pa
stýře a jakým právem opovážil se dotýkati se našich
nejposvátnějších citů náboženských? Se strany kato
líků velimských proti evangelíkům se nikdy nic po
dobného nestalo, byť by jejich kněži a superinten
denti jakýmkoliv způsobem svoji náboženskou hor
livost na jevo dávali a cokoliv kásali.

Z Chemutic. Ve farnosti naší byl příchod B.
M. s toužebností očekáván a přípravy konány, by pří

„chod, pobyt i odjezd B. M. byl k radosti vrchního
pastýře, ke cti osady i celé farnosti. V den slavnostní
18. květnavyjelo banderium 31 statných rolníků až
kus sa Staré Smrkovice, sbory pak hasičské z Cho
mutic i s Třtěnice s budbou vyšly vstříc až k Ne
vráticům a bylo půl 8. hodiny, Čd á zvony, střelbai
hudba osnamovaly, še se blíží B. M V pastýř

projel na kraji Cbomutic první branou s nápisem:„Vítá ovčinec Chomutický biskupa svého“, pak š
lírem školních dítek s pp. učiteli, až ae zastavil blíže
fary u brány druhé s nápisem: „Vaše milá přítom
nosť jestiť naše blašenost.“ Tu přivítal B. M. místní
farář, jménem pak shromážděných představenstev p.
Frant. Myška, rolník z Chomutic, slovy srdečnými a
za dítky školní pěkněblahopřála žákyně Antonie
Barcalova z Mal. Chomatic. V chrámu Páně naplně
ném učinil promluva B. M na základě slov připada
jícího evangelia: „Nebojte se těch, kteří zabíjejí
tělo . . .“ Věech biřmovanců bylo 865. Po polední
zavítal do Chomutic p. místodr. rada Šolta « Hradce
Král., aby B. M. doprovodil do svého okresu. 0 půl
4. hodině odebrala se B. M. do kaple Oborské, odkud

krátké modlitbě odejel k Hořicům doprovázen jsa
cesty sa Obora mimo jiné sbory hasičskými

s hudbou. Banderium pak vyprovázelo B. M. až do
Holovous, kamž zase mnozí ctitelé z Hořic zavítali,

aby B. M. do města doprovodili. Marně byly tedy ido Chomutic rxúmyslně sanášeny nestydaté lži o B.
M. — prokázaná B. M. je spolu ctí osadníků
Chomutických.

Z Hořle. Bylo-li kde s dychtivostí očekáváno,
jak bude J. B. M. přijata, bylo to jistě u nás. Vádyť
umravněná strana pokrokářsko-s00:alistická zpracová
vala publikum jiš celý téměř měsíc. A hle! Hořické
měšťanstvo uštědřilo této straně poučení tak důkladné,
že se z něho tak brzo nevspamatuje; ukázalo, že mé

toho komandování srovna dosti. Representace města
vyjela J. B. M. vstříc na 193kočárech as na hodinu
cesty. Mezi tím školy měšťanské, škola odborná, c. k.
úřednictvo, duchovenstvo a nepřehledné davy lidstva
braly se kn slavobráně, postavenév ulici směrem od
Chomutic, odkud J. B. M.přijetí měla. Tam také
dostavili se pp. městští radové s p.JUDr. Kovářem ja
kožto úřadujícím náměstkem v čele, měšťanská
náboženská obec židovské atd. Po krátké chvílce
osnamovaly kotouče prachu příchod vzácných hostí a

J. B.M.v průvodu P: c. k. místodršitelského radyŠolty stanul u slavobrány. Zde byl uvítán vřele jed
nak Monsign. Boh. Haklem, jakožto městským dě
kanem ve jménu duchovenstva, p. náměstkem starosty
jménem m Hořic, ostatními p. t. representanty a
onečně malými drůžičkami, které slovy dětskou pro

stotou zdobenými vítaly svého velepastýře. Za ha
holu zvonů nastoupen průvod městem, přes náměstí
Jiřího z Poděbrad ku děkanství a odtud do chrámu
Páně, kamž špalír tvořilo šactvo všech škol farní
osady. Doba, kterou J. B. M. u nás trávila, byla a
zůstane nesmazatelnou v srdcích všech. V úchvatných
kázáních ukazovala J. B. M., že slávy řečníka nepo
žívá nadarmo a nezaslouženě. Jeho otcovská slova
hluboce procítěná a tak eminentně časová, učinila
na posluchače dojem trvalý. Bylo to také viděti ve
čtvrtek dne 14. t. m., kdy kostel v pravém slova

smyslu byl pabrt Nejdůstojnější pán ukázsl na všeobecnou chybu lidstva, že nyní nehledí k nebi, jako
sv. apoštolé, ale k zemi, pošítkářství; mistrně
ukázal, co toho příčinou, totiš chabá víra, která má
za následek sotročení těla a ducha. A právě ona stať
o otroctví ducha, jakoby ulite byla na naše poměry;
spočívá totiá dle smyslu slov J. B. M. v tom, še dnes
ten, kdo umí dobře agitovati, nebo si noviny zaříditi

může, drží v otroctví celý kraj; kde koho terorisuje,
tak še mnohý i dobrý , se strachu„před potui a pranýřováním v novinách raději ustoupí, než

y smužile tomu nekalému prouduneodpor .. postavil. V pátek potom přijelo sv. břřmov o
zdejších škol obecných a měštanských, c. k. odborné
školy sochařsko-kamenické, čímž převýšen počet 2200
biřmovanců. Před posvátným úkonem čcena socha
sv. Jana Nep. a 3 prapory školní; jeden mládeže Ho
řické, darovaný Monsign. B. Haklem, drohý mládeže

Milovické, o Krenýoblrkaní: Po sv. obřadech přijala J. B. M.sl. sbor učitelský c. k. odborné školy,

kry k ředitelemDokoupilem,p. t. spolek „Červeného Kříže“a sl. učitelatvo škol obecných a měšťan
ských vedené p. c. k. okresním inspektorem škol. J.
Danovským. Další dny, v sobotu a v neděli, meškala
J. B. M. v Mlazovicích a v Chodovicích, načež roz
loučil se s námi v neděli o májové pobožnosti, kde
odporoučel vroucí modlitbě nepřátely naší sv. víry.
Dojemné bylo, když na konec utěšený sbor drůžiček
tlamil se kolnejd. arcipastýře, aby vzal malou upo
mínku. Korunou však byl návrat J. B. M. z chrámu
Páně do děkanství. Páni pokrokáři!Vy se tak rádi
chlubíte lidem. Nuže, měli jste se přijíti podívati,
jak ten lid se přímo tlačil, jak hlasitě svého stateč
ného biskupa pozdravoval, jemu s pláčem ruce i šat
Ifbal. To nebylo nadšení strojené, to byl triumf. To
bylo něco tak upřímného a imposantního, na co 8e
na všech fangličkářských cestách vašich okresních
veličin nikdy nezmůžete. Však co píši, že jste
se měli přijéti podívati; vždyť Vy jste se dí
vali — ovšem z dálky, mnozí stojíce za vraty
a držíce se kliky. ze samé lásky a úcty —
to se ví. Vidíte; takou jste na ty štvanice dostali
odpověď; můžete si ji dáti za obrázek, a pamatovati
si, že jste hotovi u nás. Snad sedlo vám na lep ně
kolik nezkušených hejlů na venkově, ale měšťanstvo,
intelligence udělala vám to, co jste si už dávno za
sloužili. Byla jedna řeč — vždyt vy to víte, pikety
jste měly rozestaveny dobře — že tak mizernými
zbraněmi, jako vy bojujete, totiž pomluvou a hano
bením, ještě žádná strana nebojovala. Statečným pak
občanům, kteří se několika nedozralých střeštěnců
nelekli, všechna čest!

Oznámení.
Na projevené přání svoláváme do

Hradce Králové maúterý,dno26.květnab. r.

schází ligistů „Obnovy.“
V přátelské této schůzi projednáme

všecky návrhy, písemně jíž projevené a
uradíme se O programu své práce.

Porada sačne ve 2 hodiny odpoledne
v místnostech „Obnovy“, Velké náměstí
č. d. 84.

Redakce „Obnovy.“

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny Bubna 612 — VII. — Sklad Eliščina třida 24.

Objednané sochy obdržel jsem zcela nepo
rušené.Opětnějest mi dosvědčiti,že jsem8prací

úplně spokojen. ZvláštěKristusna kříšiva velmidovedně a umělo pracován a všem se líbí:
8 veškerou úctou

P. M. Múčka, farář.

Břesová (Morava),8. listopadu 1694



Literární novinky.
Vírs neších otoův, to jest prostý výklad a o

brana církve, již založil Pán nád Ježíš bristus. Sepeal
Jekub kardinál Gibbons, arcibiskup baltimoreký, přeložil
J. Pavelka, koop. v Rodíkově, nákladem J. Barviče v Brně.
Cena 1 sl. 40 kr.

„Vlast“ přínáší v č. 8. tyto noré práce: Z básní
J. Vránka Pobořského, báseň k BOletému jabileu dp.
biskupa Ed. Jana N. Brynychs,Mzda minimálnía její vý
sn m pro raši doba -od A. Nerrkly, Drobné příspěvky
k otázce agrární od R. Vrby, Masarykovy publikace od
F. J. Konečného.

Časopise katolickébo duchovenstva přinálí
v ©.4. tyto statě: Prohlídka mrtvých vzhledem k dochovní
správě od dra. G. Pecháčka, Zákon přirozený základem
zákonodárství lidského od dra. E KadeFávka, Konference
o spovědnici od dra. Fr. X. Nováka, Hrob sv. Prokopa
v kostele Véech Svatých v Prase od dra. Fr. Krásla,
Mládí a studia pspeže Lva XIII. od J. Kyselky, Dějiny
katol. církve v Ubrách v 19 stoleti od dra. Fr. Kryštůfka,
Kronika od dra J. Tumpscha a dra. J. N. Soukups.

Příspěvky na Adalbertinum:
Dp. Alois Peměkl, farář v Zdechovicích, dy.

Jan Cvrk, farář v (Chocni odkaz + Engelharda
Josefa Heyzdlara, gymn. professora na odpočinku
v Chocni 500 zl. papírové renty, dp. Gotthard
Sohuppi, děkan v Polici od dispensovaných 1 zl.,
dp. Antonín Hrubý, ředitel bisk. knibtiskárny5 zl.,
dp. Václav Frůhbbaner, gymn. katecheta v Hradci
Králové 5 zl., dp. František Reyl, ředitel Boro
maea 5 zl., dp. Antonín Šklíba, farář v Liciboři
cích 1 zl. 50 kr., p. Jan Pachta, řídící učitel
v Makově 1 zl., Čtenáři „Obnovy“ z Oujezdce u
Litomyšle 2 sl. Za všecky dárky Zaplaťt Bůh!

Základy Adalbertina se kladou; jest
do aich potřebí betonu a kamene; ode dvou vzne
šených dobrodinců jsme dostali kdysi dva krásné
kamínky; prosíme tudíž všech přátel a příznivců,
kteří mohou, aby také chtěli, a podobnými ka
mínky laskavě do základů přispěli.Každý počátek
jest těžký, proto i náš.

Antonin Drahovzal,
pozlacovač

v Humpolci

A Kam půjdeme na výlet?
B.DoTýniště!Podívámesetam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. hotových ko

berců nejrozmanitějších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdo si aspoň za 10 sl. nakoupí,
dostane nahrazené jízdné drahou ve
třetí třídě!

B. Ovšem, velice mnoho aco záclon, pokťývek atd.
A. Nuže já jedu e Vámi! Na zdar!

OOOO00CO000000000
Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1804

zlatou medailií a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesně a solidně na základě dlouholetých zkuše
ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně ctě
ného obecenstva, znamenám se v hluboké úctě
oddaný

Jeset Čáslavský,
zubní technik

Pražská ul. č. 77: v Hradci Král.

V Jan Horák,
| vlastní výroba suken|

v Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobu jarní a letmí

pravé vlněné látky
-zs ceny mírné. Četné opětné objednávky,|

pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
| čtivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět- |

šího nepoctivého,“ věren zůetal.
cenanlikyna požádáni irankeo.

Zánlky na dobírku,
| ld. duchovenstvudle přání des dobírky. |
| Při hromadných objednávkách výhody |

oo možno největší.

Četná dopornčení z kruhů vld. duchovenstvaví P.T. |učitelstva k nahlédnutí. i

Též na splátky a bez zvýšení cem.

Parostrojní

(ruhlárná,

vebních s rozsahemneobmezeným.

Majitel nejvyšších

nechť dopíše na

Ludvíka Hloma,
soukeníka v Humpolci,

jenž látku bned zašle.. Vzorků není

třeba, s látkou jest kašdý„Eokojendohy nebyl, nechť mně e spět,
penize vrátím hned.

Též na skladě mám a vyrábím sára pro
veled duchovenstvo

Cenylevmé,G5<-—

AMR,

Vysnamenána zlatou medailí ma
průmysclové výstavi o Hradci Kr.

Prmmi výroba umělých květin

B. Hamplové roz. Butkové
v Hradci Králové. Vel. nám. 4. 29.

Doporučujer hojném výběru, v cenách roslič
ných své elegantní, levné, 6 nměleckým vkusem
velice pečlivé provedené v barvách nádherných:
modní květiny, svatební věnce pro čky

a nerásty z myrty přírodní 1 umělé, kytice
do Je koše p movéh kytice makarové, polštáře a květiny fantasijní, řeb
ní věmce obětinové, palmové, otěnové 1
květinové se stuhami všech barev a nápisy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

okrasy.
Zakásky na venek jsou okamžité vyříseny.

OO00G

-Výprodejýprodej.
Za příčinounedostatku místa vyprodám

M$-Dáječně levne: Již

koberce, pokrývky a záclony,

V. J. Špalek,
(dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.

2

P. T. duchovenstvu doporučujese
závod zlatnický a otěíbrnícký

Václava Solce 9
přisežného soudního znalce a odhadoe

v Hradci Králové
ke zhotovování veškerýchkostelních nádob soláště
zlacení v ohni, sa které 20 let.ručí. | lež hojní
sásobený sklad ceškerých ků slatých a stří
brných, dále hodinek I. j i, sa velmi

levné ceny se sárukou se prodávají.

o Vysocectěné dochovenstro a pp. učiteléobdrží skvosty též na mésíční splátky za mírných
podmínek. fi
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Iustrovaný cenník
vydal právě

umělecký sochařsko-řezbářský závod

Josefa Krejčíka v Praze.
(Bubna 612 VII)

s rozesílá se P. T. pánům odběratelům, kteří o něj
požádají bezplatné a franko.

existující prací přístroj
jest nově vynalezená, ©. k. výhr. priv. ;

ruční pračka
(t. zv valcha na prádlo) s velejemně

| hlazenebo Carrara-mramoru „Patent
Hlaváček“, ješ předčí tše stávající, neboť
tvrdostí a nezdolností mramoru jest ne
zmarná,všdy bladkou ačistou zůstane, nej
bezvadnější,i nejrycblejší sněhobítévyprání(
a tudíži úsporaprádle,mýdlai času docílí
apřitom všem velmi levná jest. Ceny jsou: JŠ

I. velikost 26/80 cm. zl. 260
I. „ 3085 , „ 550
IL. „ 3640. „ 450

Miproti dobírce aneb zaslání obnosa předem [E
j zasýlá na všechna místa přímo vynálezce |

a sám jediný vyrobce: s
C. k. výbr. priv. soch a uměl. průmysl.

kr Horkyv Stačn.
Pp. obchodníkům rabatí.



Žádejte všdy a věude
slivoviciaborovičku

Jen od rmyMÉ.ITesňal
v Uherském Brodě na Moravě.

. Národohoopodářská hlídka.
Bjesd župní jednoty rolnické severový
- ohodních Čech.

Čk. V Týništi n. O., dne 14. května.
“(Původní správa.)

(Dokončení.) :
Správce Štěpánek z Medlošicmluvícelkem

pro svobodné sdružování. Slovo „musí“ slovanští
národové dříve prý nesnali, to přišlo k nám od
Němců. Stálé braní si vzora z Némecka není
správné. Poukazuje se k tomu, že prý v Německu
je lepší organisace, že mají tam více epolků. Kdy
bychom ale počítali všecka sdružení u nás jako
tam, kde počítá se mezi sdružení rolaická mimo
spolků každá veakorská záložna Raiffeisenova,
každé družstvo na zakoupení parní neb ruční
mlátičky a secího stroje atd., pak bychom seznali,
že jsme ve sdružování poměrně napřed. U nás
máme neúplnou statistiku. Naopak, sdružovalijsme
se unás příliš rychle tak, že lid pro to nebyl ještě

vyepěý a tak jsme namnoze bobužel odnesli tobonásledky k. př. při různých akciových podnicích,
k jichž vedení neměli jsme dostatek ackopných sil.
Noosvědčilo-li se sdružování dobrovolné, tedy nu
ené toprvé se neosvědčí. Nedovedeme prý 80do
brovolně sdružovat; a co je prosím, spousta spolků
sokolských a sborů basičských, máme tedy orga
nisatorského ducha dosti a není nás proto třeba
k nějakému spolčování donucovat zákonem. Máme
zkušeností dost, jak vypadá to 8 těmi zákony,
které obyčejná aůstanou jen na papíře jako k. pf.
se zákonem na licentování býků. (Hlas: Ano, zde
jedná se jen o to, aby zaopatřili se „felbeblové“,
kteří by nám za naše peníze pak-s kanoelářůpo
roučeli, jsk máme hospodařit) Nepotřebujeme
Žádný uniformovaný zákon, který nehodí se stejný
ani pro jeden okres, na tož pro celé země. Du
najské paroplavební společnosti dalo se svého času
hned ačkolik milionů subvence a je to také spolek
dobrovolný a nám by oa dobrovolná sdražení ne
mohl stát přispět alespoň těmi 5%,? Mohlobyse
namítat, že nenuceně neradi platíme: ale prosím,
-kdo sebral na Národní divadlo a na Ústřední Ma
tici? (Janský z Bělče: A ua Hosův pomník!)
Kdežto v Německu dostanou drežetva od státu
sabvenci, u nás ovaluje se na ně daň z výdělku;
máš stát nás málo v tom podporuje.

Pan Chaloupka s Prahydokazujeza stá
Jdébo bloku a hlasitého projevu nesouhlasu, se
tt-ánky praktické, še spolčování nacené je ve ve
liké výhodě oproti svobodnému. Na schůzích ho
spodářských je viděti stále jedny a tytéž tráře,

spousta lidu, který by poučení potřeboval,
tam nejde. Dokazovat tím organisstorského ducba,
že máme „Sokol“ a basičské sbory, není na místě;
většínu členů ke spolkům těmto láká snad unifor
tma, paráda. Nechee-li někdo vidět svůj prospěch
dobrovolně, proč by neměl být k tomu donucen.
(Hlas: Oho! Snad karabáčem!) Zde nesmíme hle
dět na to, že bude obmezována svoboda zákonem,
vždyť každý zákon jest obmezováním svobody.
Dále poukazuje řečník na Rychnovsko, kde z půl
8. tisíce zemědělců je pouze 100 u bospodářského
spolku, a soudí z tobo, še nikdy se dobrovolným
sdružováním nedocílí takových výsledků, jako nu
cen

MlynářHoleček má za to, še apolčování
je vždycky věc dobrovolná (Tak jest!) Toto nuce
né spolčování byl by na nás upletený hič, abychom
doběhli tam, kam svůj náklad již nemůžeme do
táhnouti. Kdybych byl ministrem, řekl bych všem
socialistům, že každý z nich musí být členem 80
cialistického apolku a jistě by pak nebyl nikdo
socialistou; tlak vzbusuje vědy protitlak a tak
toma je i u nás. Víme, jak dopadá to s nemo
censkými pokladnami, které jsou jen velikým bře
menem řemeslnictva. Sám je členem mlynářského

spolku, který je také nucený a přesvědčil se, že
jest to spolek bezvýznamný. Když sadaly se sta
novy k u tomu, ležely ploých pět let u vlády
a po pětiletech diktovala asi pak vláda stanovy
takové, jaké byly by jí prospěšné, a tak bylo by
to j zde. Ku konci přimlouvá se pak pro svo
bodné spolčování ve smysla resoluce p. řed. Bauera.

Delegát zemědělské rady a okresní starosta
Kučera diví se, že jsou tak různé náhledy o

těchto otázkách. Sám je přesvědčen, že 8 dobro

volným adružováním to nepůjde, ospoňPravilo se, že jsou některé je, kde družstev
sní není zapotřebí, to není pravdou; to snadbyl
Jen Adam v ráji, ale jinde to není. Dělník nelí

ukládá si mnohdy daň dosti vysokou 1 kr.denmě.
Na rolníka přišlo by platiti jen tenkrát 1 kr.
denně, když by měl 60 korců polí. Kdyš vydrží

to dělník a nelituje toho, proč nemobl by to za
platiti také rolaík? Jest pravdou, 1e omrzelost a
vualátnosťje ku spolkům a scbůzím, vidímeto na
naší mladé generaci. Pamatuji ee, že chodívali
jsme za mého mládí jako beši do všech scbůszí
v celém okolí a kolik mladíků jest přítomno dnes
sde.? (Hlasy: My jsme nic? Byla malá publikace!
Málo kdo se o sebůzi dovéjděl!) Z tobo je vidno,
že náš dorost je netečný. Nucené sdružení proti
svobodnému bude vždy ve výhodě. Když dobro
volné družstvo potká nějaký obchodní nezdar,
rozpadae 8e; kdyby ale podobný nezdar potkal
družstvo nucené, muselo by toto začíti znovu a
nesmělo by se rozejit. (Ano, třeba prasklo, mu
telo by to vydržet!) :

Mezitim odchází ze scháze předseda posl.
Jaroš, an musí se dostaviti ještě jinam a předává
předsednictví místopředsedovi dru Reřohertovi.

Pan Franc ze Rtýně považajenucená druž
stva za nástroj vlády a okresních bejtmanů. Celou
tuto instituci potřebuje jen stát pro mobilisaci a
rolník to má zaplatit. Z toho důvodu má pode
zření, že třeba se všichni zemědělci vyslovili proti
tomu, že konečné vláda přece si to jen udělá, jak
bude chtít sama.

Pan Řebák.ze Slatiny naříká si na neuvě
domělost mezí rolnietrem. Uvědomělý rolaík ne
bade ani v naceném družstvu viděti žádoý „mus“.
Necbť musí se spolčit, jen když tv bude v jeho
prospěch. Proti kartelům cakrovarů je třeba po
staviti družstva. I zařízení skladišť měla by pro
nás výhodu, poněvadě by se pak soáze dal spro
středkovati přímý prodej našich výrobků eráru,
jako ovas, žita atd. s odpadli by vydírající nás

přel ppai a sprostředkovatelé, po většině židé.polková pekárna rovněž byla by na místě; dělník
než dostane chleba do rakou, musí jej draze za

latiti, kdežto zde dostal by jej z první ruky.
polečně, ve větším se vše laciněji koupí, jako

zejmena hospodářské stroje a j. v. Rolník platí
na vše možné a mohl by proto také zaplatiti něco
pro sebe. Vláda nám asi neptispěje ničím, řekne,
že nemá to odkud vzít. Měl by se vypracovati
řádný rolnický program (Hlas: Aha, podle Šťa
stoého!), poněvadž jen v fádné organisaci jest
zajištěna badoucnost rolníka. Nechtít si brát Němce
sa vzor k vůli tomu, že jest to Němec, je bláho
vým. Sledujeme-li naše hospodářské listy, pozná
me, že všecky citují a překládají své články z listů
německých. Můžeme se dobrých vlastností jejich
přidržeti a špatných vystříhati, tím 8e ještě neod
národníme. Ku konci klade přítomným na srdce,
aby hlasovali prom)šleně.

Ředitel Heinz vzpomíná roku 1848., kdy
dostalo se nám svobody, na niž byli jsme málo
připravení. První stesky na úplnou svobodu vyšly
z řad živnostnictva, kterému nastal tahý boj s kapi
tálem. Rolník zejmena nebyl připraven a tak čel
každý svou cestou, nevšímaje si, co kol něho se děje.

dusí, je třeba postaviti skladiště všude; tím padla
by obílní bursa a také umělé snižování cen obil
nich. Tomu odpomůže se jen sdružením. (Ale do
brorolným!). Ano jen kdyby tu Již ta dobrovolná
sdružení byla, je nejvyšší čas, nebo se rolnictvo
utopí. Jen tenbrát se udržíme, když budeme čelit
kapitálu a to jesť možno jen sdružením nuceným.

Pan Vecek z Čisťovsi: Svět již tak daleko
pokročil, že nakáže-li učitel žákovi, aby pozdravil,
může být jist. že nepozdraví. Rolník nesmí po
ručit dělníkovi ani čeledínu, vojevůdce před bitvou
také spíše laskavými slovy pobízí vojáky do vřavy
bitevní, nežli ro a nám rolníkům se Da
jednou má říci,že se musíme spolčovat? Já myslím,
že je třeba jít jen příkladem napřed a ostatní až
budou vidět v tom svůj prospěch, že nás budou
následovat beze všeho nucení. Držme spolu beze
všeho kastovnictví a nestydďmese za drahého, má-li
o několik korců polí méně než my a vůjde vše
dobře. Nerozhodněme se však nikdy pro nic nu
ceného.

Pan Stěpáneok trvá znovu na stanovisku,
které byl dříve zaujal proti nucenému sdružování
a má za to, že lepším, nežli řiditelem Heiozem
navrhovaná skladiště bylo by vydati zákon na
zrušení burey. Většina členů bude pak při nu
cených družstvech tak jen na papíře; nerozumí-li
toma rolníci nyní, nebudou ami pak nic dělat,
třeba byli k tomu nuceni. Ku konci se diví, že
ještě dnesmůženěkdovolatpo zákonu.(Holeček:
No jo, na pokyn z Vídně nedáme sl pomalu již
ani kalhoty ušít!)

Pan Chaloupka bájí opětnědružstvanu
cená. Jaká pak to budehanba, když uděláme si
něco ku svému prospěchu třeba zákonem, nuceně?
Je nucená návětěvaškoly také na škodu? (Co pak
jsme děti?) Obecní a okresní zastupitelstva atd.
jsou také na škodu? (Tv je něcojiného!) Odstra
nění bursy zákonem nedokážeme, poněvadž ji drží
kapitál aproti tomu unás nie s6 nezmůže.

Holeček přimlouvá se za hlasování pro
svobodné sdružení. (Souhlas.)

Kučera navrhuje resoluci pro nucené
sdružování ve smyslu zemského rákona.

Řed: Bauer jako referent mělpak ještě
konečné slovo a pochybuje otom, že veškeré naše
zemědělstvo se dobrovolně sdraží. Kolik pak rol
níků, praví řečník, máme u dnešních dobrovolných
apolků dobrovolně? Mnohý je tam proto, aby mu

si hě

soused nevytýkal, že je zpátečník a nevysmál se
tmu; zaplatí proto radéj tu zlatku ročně příspěvku
a má pokoj, ale také si dalšího uičeho nevšímá.
Jest to pravda, že obecní zastupitelstva atd.
jsou oncená a přece nám na škodu jistě nejsou.
Ten „mus“ není tak brozný, jak jej líčil panŠtě
pánek. Slovo to sice příšlo k nám z Německa,
ale pojem toho slova znali staří Slované již dávno.
Jak as to 8 tím svobodným sdružením vypadá, dává
řečník příklad z jistého místa, kde ve schůzi jed
nalo 80 o založení rolnického cukrovaru, v níž
on nabédal k rozvaše a neukvapenosti. Když však
viděl, že jest to marné, navrhl, aby se mezi pří
tomnými vybralo 1 zl. na přípravné kroky k za
ložení podniku. Z 1000 osob přítomných a soubla
sících se stavbou cukrovaru, vybralo se vňak jen
— 300 zl. a za krátký čas ze všeho sešlo docela
a cukrovar se nostavěl. A tak je to u nás se vším
ostatním | dobrovolným. Všeobecné přistupování
k dobrovolným spolkům proto nedocílíme nikdy.
V nynějších epolcich je nás pouze 10" a celých
90,/" je mimo spolek. Žo by pak velkostatkáři
bráli tam prim, není pravda, že však badou mít
poměrně větší blas než rolník, jest přirozené;
vždyť my bychom se také vzpírali tonu, aby náš
blas platil jen tolik jako některého baráčníka,
který má jen půl korce pole. Není proto možno
sdružování nucené bned odsuzovati proto, že jest
to nucené; vždyť každý zákon jest vlastně obme
zováním svobody. Nehleďme proto ni v pravo, ni
v levo, srale vše uvažme a pak teprve hlasujme.
Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Štěpánek navrhuje resoluci, již se každé
nucené sdružení vůbec zavrhuje. Pi hlasování
bylo « přítomných právě 70 oprávněných k bla
sování (velká čásť před tím odešla) pro resolucí
p. Štěpánka 13, pro resoluci p. Kučery 23 a pro
resoluci řed. Bauera přes 40 hlasů, čímž obě
prvnější padly a přijata byla v předešlém čísle
doslova otišťěná resoluce řed. Bauera.

Nato pojednalještě správce p. Štěpánek
krátceo poměru cakro,varníků k pěstite
lům řepy. Smlouvy, či tak zvané „šlusy“ ani
žádnými smlouvami nejsou. Smlouvou rozumí se
to, když obě strany se společně o podmínkách
dohodnou, smluví. Při smlouvách v cukrovaru
diktuje však cukrovar prostě rolníkovi podmínky,
na které on musí přistovpiti. Jiná palčivá otázka
je semeno. Cukrovar vymíní si, že rolník musí
dodat řepu v jistém stupni bodnoty, ale nehledí
na to, může li ze semene, které rolníkovi dá, sku
tečně taková řepa vyrůsti. Semeno bývá často
velmi špatné a znečistěné zárodky škůdců řepy.
Nejlepším by bylo, uby řepa prodávala se dle
bodnoty. kterou by určoval přísežný státní úředník
nezávislý ani od cukrovaru ani od roloíka. Dále
zmiňuje se řečník o kartelech, proti nimž vidí
dobrý prostředek zase kartely v podobě rolnických
oukrovarů podílných, ne však akciových, poněvadž
by akcie vandrovaly zase do rukou kapitalistů, ne
roloíků. Kartely tyto musely -by však býti v ta
kovém rozsahu jako cukrovarnické, jinak neměly
by platnosti. Něcopodobného hodlají zaříditi na
Kutnoborsku. Navrhované zmenšení pěstování řepy
by spíše rolníkům uškodilo nežli pomoblo. Tím
byl by nemálo zkrácen nejen rolník, ale i dělník
zaměstnaný u rolníka i v továrně. Cukrovarníkům
jedná se nejvíce o rozdělení výše výroby mezi
jeduotlivé závody. Ku zlepšení cukrovarnictví a
tedy i rolníků mělo by se pěstění ne obmezovati,
coš je spátečnické, ale podporovati. Je třeba zkou
mati, jak lze řepu levněji vyrobiti, aby byla
možná konkurence s cukrem třtinovým. K tomu
eíli prospěly by nemálo výzkumné ústavy podobné,
jaké jsou v Německu, na jichž zřízení věnovali
bychom s větší chutí eněch 5“/, nežli na nucené

ružování. Ka konci navrhuje p. Štěpánek reso
luci v ten smysl, že vzhledem ku zvýšení premie
vývozní v Německt je třeba zvýšiti premii též u
nás a že obmezení pěstování řepy 50 meuznává

ro rolnictro za prospěšné. Resoluce tato byla
jednomyslně pfijsta. Při voloých návrzích, ješ byly
dalším bodem programu, se nikdo ku slovu pe
přihlásil a proto místopředseda dr. Reichert,
přítomným řečníkům poděkovav, sjezd ukončil.

Tržní zprávy.
V Bradci Králové, dne 15. května 1896. 1. hi.

pšenice zl. 620 až 6.05, žito sl, 5-60 až 5.85, ječmen
sl. 4.50 až -.—, oves al. 8-26 až 3.40, proso zl 0.—
až 0.—., vikov sl. 4.80 aš 0.—, hrách sl. 0.— až ©.—,
čočka sl. 0.— až 0—, jáhly zl 9.— až —.—, krop zl,
8.50 až 21.50, bramborů sl. 1.80 až 2.50, jetel. semínka
červeného sl. —'— ež —'—, jetel. semínka bílého 0-——,
jetel. semínko ruské sl 00-—, aš 0000, máku sl. 12—
ež 18-—, clejky sl. 0.00, Iněného semenesl. 0 —, až 7 —
100 kg. žitných otrub al. 6-80, 100 kg. pěeničných otrub,
sl 6-—, 1 kg. másla čerstvého si. 1:20 až 1-40, 1 kg.
mésla převařeného 000 1 bg, sádla vepřového sl. 0-80
1 kg. tvarohu 16 až 18 kr., jedno vejce dra e půl kr.
1 kopa drobné seleniny zl. 0-80 až 120,1 nek. oibule
sl. 1-00až 1-50. — Natýhodní aobslní tr dne 16. květ.
1896 odbývaný, přireženo bylo kLektolitrů pšenice 97
žita 48, ječmene 4 ovea 118, prosa O0,vikve —, hra
chu —, čočky —, jehel 58, krup 10, brambor 126, jetel. se
mípka 0-00, lněného semínka 0—, olejky 0:00 máku 32,
bbé zeleniny 3848kop, cibule 64 pak vepřů 19 kusů,
podevinčat 340 kusů kůslat — kusů,

ůr
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Seříbrná medsile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenánízlaté záslužné medaile s korunou. —Čestný diplom

: Veškerá patentní mýdla
vyráběná ze všech možných i nemožných materiálů a téměř ve všech ča
sopisech doporučovaná — pominou — až se lidé přesvědčí, že bylo a bude

nejlepším jediné

pravé nefalšované mýdlo jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřelé doporučujeVimařich Jelím.elr,

mydlář v Hradoi Králové.
Týž dovoluje si upozornitinaspecielní novinku „Jetinkove lovaeneutrální“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti
celou řadou| a specialistů v kožních nemocech.

Kusza5kr. =|Hlavní sklad u Jindř, Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č.
a 37., U p. Aloise Jelínka v Pardubicích a uČeňka Zimy v KutnéHoře.

Telefonické spojení.
PI?
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Přiležitostné dárky!——-39 0 ————
Podepsaný dovoluje si P. T. veledůmojné (M

duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše
cko obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

jemně řozaných křížů
k postavení a zavěšení v různých slozích,

svých vlastních původ. vzorů
od nejjednoduššího do nejbohatšího pro- JE
vedení pro kostely, fary, skoly e do

omácnosti.

Sochy ze dlova bohstě polychromované,sochy z: trrdé ESmramorové hmoty, jež Ire bez uškození vodou [ES
umýti, jemně řezaná klekétka a jiné do oboru [if

toho spadající práce řesbářaké.

Potegrads a výlmay kříž zalia K zahlátnníí.

Cenníky zdarma a franko
Cenyvelmímírné pří větší sakáscesvldštnáceny.

Obslaba solidní a rychlá.

Stálý výběr hotových kříšů.

Raimund Jul. Kozel,
sochař a řezbářv Hradci Králové, č. d. 70.

"Tilustrovaněča franko a tdarma.
OKOKOOKOOOKOOOOOOODOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOGOKGKKKAU

KOOOOOKOOKIOKOOKOOOOKOKOKOCKOKOOOOKOOKOOKOKKKO OOOOKOOOKOOKOOOOOOOOODOO Podobiznu

o- PO W JehoBisk.Milosti Politickédružstvotiskovéeho Disk, MILosti |

Více kusů starých | v Hradci Kralové
MřÍŽÍ A OKEN| „mi hezkýmorek,přes4 m. od oltářnnostolu|| a ORP-právě vydalospisek -Ji

lo hned koupit. | vysokýas 2 m. široký, upravenpro 3. meni po30kr., franko35kr.Bližšísdělí administrace so0cbypo stranách a obraz ned sochu Upros lze dostati v w.*
t L nabízí následkem zrašení smlouvy velmi levně za . sk ač 66

bý doplatek zl. 120.— první uměl am. || V bisk. knihtiskárně.

NRONEEEME| ':0212.04603. Pošoutv Golč.Jenikově ,, čÍe se Z GJI.
Rozsáhlá tovární mist

nost ve výměře takměř Š Slorok našímládočicdstaráhorlastenet.. Tento krátký přebled
300 čtvereč. metrů jest S ájin českýchdostatiIno

P Výprodejdlaždic.
Za příčinou malého místa vyprodámveškeré zásobyhotovýc zde v Hradoi Králové pro R PO

cementových dl žije ||jakýkoliv podnik ihned | $ Vbiskupskéknihtiskámně
Zaconusntový“ od80 : Ň ku zadání. Kde, poví re- Stran628“,—Cena15kr.
rednímtr ToktutJo modvaškorérekri-|| dakce t. listu. PAedbírosvětšíhomnatstrípřiměřenáo výro jc po n cenou

ukoupiti. P Umělecký 0000Zdenko Ježek,

závodsochařskýa nd Z d V0 dv Hradci Králové. malbu
m vlasů, "2*"*

a tření upů (B, ORARDÁ,

ANT. K SMRČKA,
první křestan.-katolická továrna

na onkna ledenya vlněnélátky

sepodrukoujedinějistě Brno. v Humpolol.
James Specialní závod u Poračnjepro j a letní esisonupro malbu okem hlek cha

CBIROUENEN „okrámových, KT ohlokové "4hare-.tovární.

Vashyna pošádání sdevrmaa frauko
J.Beyiovoe v Jíčíně| | cenemivyzman.

fraakn s ochrannouoůpo: pons al.při3JahvíchVzereiky.hna
© ma ,

u, neblépe prot Povkánceo nliščsk blednutí (ranko.
v lepších materlaln Ceny

Maš a vydavateli Politické dražstvo tiskové v Hradel iKrálevé. — Zodp. redaktor V. Kučera. — Tiskembisk.tisk.v HradciKrálové.
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Žádné zlepšení.
Posazujeme-li nynější politiku Českou stříz

livě, bez horkokrevné zaujatosti i bez škarohledé
předpojatosti, jen dle skutečných její výsledků,
nemůžeme zatajiti, že dosud nedocilila žádné věcné
zlepěsní v naších zbědovaných poměrech. K tomu
poznání dochází již značoá čásť lidu českého, po
znání to tlumočil také ve schůzi katolicko-politické
jednoty pro království české, konané dne 26. t.
m. v Lonkově Karel Ervín brabě z Nustioců.

vynikajícího tohoto šlechtice je tak případnou,

jel vrů jistě místným, podámelí z ní následu
ituji, že nemohu sapočíti naše jednání ně

jakým šťastným sdělením aneb radostnou ndálostí,
neb mám sa to, že vážnýa svědomitý politik nemá
mluviti veřejné mic, než ryzí pravdu bez obledu
na účinek zevnější — a tu ovšem nemohn než
konstatovati, že naše poměry v nejsou
o mic lepší, nežli v roce minulém.

Nebo vidíme v politice zmatek, růzaice, boje
a vhmotném postavení lidužádné zlepšení, Co
je tedy výsledek od roku 1891 provosované poli
tiky české? Jaký užitek máme z toho, velectění
pěnové, že poctivípolitičtí pracovníci dřívější svržení
a novými lidmi nabražení byli? Máme ztoho snad
čest a slávu, aneb suad hmotný zisk? Ani jedno
ani drubé, nýbrž výsledek jest, še máme nymí

„mágto dvou stran v národě čtyry stranyl
Dle mébo perného přesvědčení padli Staro

češí, vadě nemohli aneb nechtěli se postaviti
proti liberalismu a žeku konservativnímu

smýšlení se naklonili, kdyš už bylo posdě. Ted
aje opakuje se věc znova, nastává ještě mladší
strans, pokrokáři, a radikální aměr bojuje proti

- vůdcům mladočeským. Na místo abychom tedy
všechny síly spojili a svorné sa jedním cílem
kráčeli, neustále mezi sebou na smrť bojujeme!

Ovšem v národě pokročilém nemůže býti
všechno úplsě za jedno, musejí tu býti strany, ale
nemusí se bojovati a nemá se bojovati takovým
způsobem, jako u nás se to bohnžel děje. — Tím

ce ovšem je zapotřebí straně naší avornosti, po
Běradě jest nás poměrně málo, ale jsem přesvéd
Čen, že je nás více nežli kdo myslí; jasným dů

„kazem nám toho byl loňský sjezd v Příbrami, kde
mezi těmi tisíci českých katolíků panovalo takové

nadšení, kov zápal a bratrské udružení.
Připadají mně tu ná mysl významná slova,

která pronesl tehdy náš arcipastýř kníže arcibiskup
kardinál Schěnborn, primas český, když nám na
srdce kladl trojí věc: odvahu, důvěru a svornosť|

© FEUILLETON.
Zdrobnohledného světa Flořina.

-| Přerozmanité jsou rody říše nerostné, mno
bem rozmanitější jest zvířectvo, ale nejbohatší
jest květena. Od útlého, vonného mechu s úbočí
Snéžky až k mohutnému dubu, od skrovné chu
dobky k nádherným orchidelm, od jemné traviny
k štíhlým palmám, co tu přerůzných tvarůl Ob
divujeme se tvórčímu duchu, žasneme nad jeho
podivuhodným dílem.

Ohromné jest množství rodů, ale jak nepa
trným oproti počtu jedinců. Vypočtěme si jen,
mnohbo-li rostlinek pšeničných nebo řepných vy
pěstuje pouze český rolník na naší rodné půdě;
dojista, že bude třeba hodné trpělivosti a po
zornosti, abychom neklopýtli v desítimístných
milliardách.

A přece jak skrovným a nepatrným je toto
obromné bobatství rodův a jedincův oproti oném
malinkým rostlinkám, jež pouze drobnohledem
při zvětšení asi tisícinásobném objevují se udive
ným naším zrakům. Jen ve vodě známe na 300
různých rodů, v mléce kravském poznáno jich
De 200 a kolik tisíců jest jich dosud našim zra
kům ukryto. Což teprve, kdyš pustíme se do po
čítání jedinců.

Jediný kostkový centimetr dobré vody chová

|
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Ročník II.
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Tato trojice budiž pro budoucnost v životě poli
tickém naším heslem!

Bylo by lákavé, promluviti šíře o politické
situaci, ale obávám se, že bych mnoho času zabral,
proto musím se obmesiti na několik ještě pozná
mek. Největší rámus natropen byl s opravou vo
Jební, o kterýžto kámen úrazu jiš dvě ministerstva
se ztroskotala, ale opravdu nestálo to za to, neb
to, © nyní přijato bylo, je pouze jakási záplata,
jakýsi pokus a obávám se, že 60 to neosvědčí,
nýbrž že agitace o všeobecné rorné volební právo
negtuchne. A přece toto v Rakouskujddnodušeje
nemožné. Kde je zavedli v jiných státech, mají
B ním velice smutné zkušenosti; i nenajde 80
v Rakousku žádná vláda, která by všeobecné
rovné právo hlasovací zavésti mohla; mohlo by
se to státi jen násilným převratem, a toho nás
chraň Bůh! 

Co se tkne opravy berní, o které bylo vpo
slední době tolik jednáno, provedla ji vláda hr.
Badeniho hladce a jest to zákonodárné dílo veli
kého dosahu, ač s konservativního stanoviska
mnoho proti tomu by se dalo namítati. 8 povdě
kem arci přijmoutí sluší dvoje zařízení, 1. še
část výtěžkudané z osobuího příjmu připadne krá
Jovstvím a zemím, tedy i našim zuboženým zem
ským financím se přispěje a 2. že sleva Dři dani

ponom oné bude obnášeti 2-5 místo jen 1:5 miiona. Děkujeme sa to v první řadě ráznému za
kročení prince Bedř. Schwarzenberga na říšské
radě. Opět důkaz, že nejsme šádní škůdcové lidu,

nýbrš že kouservativní strana je v provdě lidovátam, kde je
nejvíce zapotřebí, u rolníka a vůbec u zemědělce.

O smutnám postavení hospodářství a femosel
nodhoi30 diříti, Beb je to thémmbohažel často

projednané a- prava zde není snadná. Ležíťčástečné v rukou podářů samých, s větší části
věak by se pomohlo, kdyby prodaceati všech po
třeb lidských mohli konsvmentům sarovinn pro
dávati besprostředně, jinými slovy, kdyby překup
níků nebyle, aneb kdyby se tito ziskem mírným
uspokojili. K tomu ovšem by všichni faktorové a
činitelé museli spolupůsobiti, 00ž znamená ovšem
sdloahavou cestu parismentární.

Z denníku kněze samotáře.
Doe 1. května 189..

-(13.) Měl jsem dnes milý sen — ohlas upo
mínek. Odcházel jsem po prázdninách do prvního
ročníku semináře. Otec vyprovázel mne na nádraží a
matička vyšla za námi až rad zahrádku. Vidím

těchto drobnohledných ústrojencův asi 100, ale
jsou vody, v nichž jich jest na statisíce. Počítejme
jen 1000 jako průměrné číslo, Pak jich máme
v litru million a v 10 hektolitrech miliardu (tisíc
milionů). Větší pivovar s várkou 50.000 hl. ročně,
svaří jich tedy nejméně deset billionů, tedy
10,3000.000,000.000. Mnoholi jich asi proteče za
rok v Labi?

Před nedávnem napočítal Wortmenn v kost
kovém centimetru vinného zakvsšeného moštu
4454.800 kvasinek, tolik jich jest dojista i v cen
timetru kvasnic pivních. Na hektolitr piva dáváme
2 litry kvasnic, upotřebuje tedy zmíněný pivovar
asi 44454.300 krát 1000 krát 50000 krát 2, tedy
445 a půl billionů kvasinek. (Což teprve spotře
bují jich všecky pivovary dohromady? V gramu
orné půdy nalezl Adamec asi 400.000 bakterií,
Maggiora v tomže množství uliční půdy v Turině
dokonce 78 millionů. Největší jich množství na
lézá ge v hloubce ast 25—5o centimetrů a udr
žuje se skoro na metr hluboko. Máme jich tedy na
hektaru aspoň3 trill. (3,,,000.000,,000.000,000.000),
počítáme-li, že centimetr půdy váží 1 gram.

Ovšem jsou látky, jež těchto rostlinek cho
vají mnobem více. Promiňte laskavě, když uvedu
mnichovského Dra. Eberle, který jich napočítal
v jediném milligramu výkalů malého dítěte prů
měrně 33,021.206. Vyvine se tedy v tílku nemluv
něte více jedinců rostlinných, než co bychom
napočetli obilných zrnek oa celém šírém světě.

ji posud — v srdci znáradost, v očích slzy. Obrá
til jsem se několškrát —»stála tam joště. Myslím,
že se modlila.

Ubobá matička — nmenutiiamne, abych byl
knězem, ale vroucí to. její přání četl jsem dávno
v duši její a učinil je svou povinností. Berouc race
mé do svých upracovaných dlaní, říkala někdy:
Vidíš — měl bys přec snažší živobytí než my.
A dodávala slovy měkkými; Budeš-li dobře Pánu
Bohu sloužiti, můžeš se od Něho spíše nadíti mi
losti než jiní, kteří všecku starost musí věnovati
chlebu vezdejšímu. Že by čekala ode mmepodpory
ve svém stáří — nevěřím — však se jí také ne
dočekala. ;

-- Nesapomenu trých slov, matko má, tó tvé
lásky k Bohu a ko mně. Tolik starala jsi se o
dítě své — odpnať mi, že nejsem někdy tak vdě
čen za péči tvou, jak bych býti měl. Připadá mi
tehle celá minulost má jako 8an, a rád bych se
probudil jako chlapec na prostičkém loži svém a
sřel nad sebou ustaraloa tvoji tvář. Pověděl bych
ti, že až přílišklamala jsi se, když jsi myslila,
že všickni lidé jsou tek upřímní,jako ty jsi byla,
že je to jho knóze tak příliš léhké. - ň

Dobře, še nežiješ — rmoutilo by tě, kdybys
zřela časem bol na tváři mé, kdybych snad nékdy
neutajil před tebou steska svóhe. Ale vím opět —
že bys ty zase jen nejlépe uměla mne potěšiti.
Věř,že milejší bylo by mi tvrdé sousto, ježty jsi
mi druhdy podávala, auznépokrmy, jež upravovala
rukatvá,nežchlébsmadbělejší,jejšteď a trpkostí
do úst dávám; jsk rád oželel byok ho, kdybych
věděl, že je on příčinou pohoršení.

Ty jsi učila mne milovati. lidí, a já přišel
jsem také k tomu lidu s opravdovou láskou —se
snahou pracovati pro dobro jeho, ale setkal jsem
se e chladem, jsem uprostřed něho jakocizineo —
jako bych nebyl z krve jeho, a svědomitost, již
jsi mi vštěpovala, jako by mne tomu lidu odcizovala.

Či snad neumím vyhledávati toho srdce lid
ského — neznám již jeho potřeb a tužeb? Jsem
sám vinen nezdarem práce své, pak pomoz mi
Bože, lekám se zodpovědnosti své. Slýcbám, že co
je od srdce, jde zase k srdci; a já tak přesvědčen
jsem, že v pravdách, jež hlásám, je tolik blaha,
tolik pokoje pro duši člověka, že základem jsou
blahobytu lidu; nevím, jak lépe a přesvědčivěji
bych jim to pověděl.

Rád prodlévám u umírajících, kéž by mi ale+
spoň těchto přišlo několik vstřío na onom světě.
I u dětí nacházím útěcbu, sepjaté ručky dětské
vynucujíslzu z oka mého—ale a tou slzouslasti:
pojí se i bolný vzdech při vzpomínce, co zbude
z té dětinné důvěrné zbožnosti za 10, za 20 let.

Co pak je to za podivné tvary, jež obklo
Pují nás ve vzduchu i v půdě, jež vdychujeme,
jíme a pijeme, a které zase odcházejí z našeho
těla, sniž bychom jich pozorovali?

Prvý je spatřil i pěkné nakreslil van Leen
wenhoeck r. 1675. ve slinách a to jednoduchým
sice, ale dobrým drobnohledem, který si sám zho
tovil. Ale teprve r. 1838 stanovil Ehrenberg, že
jsou to ústrojenci, zjistil je v prachu i ve vodě.
a nazval nálevníky. Považoval je za nejnižší tvary
zvířeny, až koncem let padesátých dokázal Cohn,.
že dlužno je počítati « rostlinám, Pasteur svými
velkolepými objevy ukázal, že lze rozděliti je ve
tři skupiny, totiž kvasnice, plísně a bakterie,

Kvasnice i plíseň známe každý, za to asi
mnohý z nás dosud neviděl takterií, ač právě
tyto jsou pro nás nejdůležitější.

Všechny tyto skupiny skládají se v podstatě
z bunice, která žije, rozmnožuje se, | při
jímá potravu, vylučuje výměty a umírá. Leč ži
votem svým a účinkem valně od sebe se líší.
K bližšímu jich seznání přispělo značnou měrou
lékařství, jek záhy v nich postihlo příčinu nej
zhoubnějších nakažlivých nemocí.

Již Říman Varro před 2000 lety soudil, že
jako v mračnech muších, vznášejících se nad
bahny, rozeznati lze pouhým okem větší a menší
tvary, že dojista jsou tvary ještě menší, pouhým
okem neviditelné, a tyto právě že jsou asi příči
nou babenní zimnice, ktefou Campanie od pravěku
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jestiť ono „rojevee nezměnvitelné Pravdyvěčné. A přec povismost, čím obtížnější, tím větší
působí radost a spokojenost, když vykonána byla.

O matko má, příliš těžké břímě uložila mně
láska tvá. Jako prostý dělaík jak snadno nesl
Vyck tíži života, jak snadno aodporídal bych se
před Soudcem věcným.

. Než nebylo to jen přání tvé, i Bb tomu
obtál Ani božský Učítel nezískal duší všech
a člověk bo nepřekoná. Jen pracuj, seč
daěe má —pracuj —modli se —dávěluj'

Doslork letožnímvisitacímJ. M.mp.
biskupa. královéhradeckého.

Visitační oesty v královéhradecké diecési
poutají všdy značnou pozornost celé. české veřej
posti. Pokrokáti a mlaločeští liberálové prohlásili
obvyklý svátostní úkos za otásku politickou a za
agitační prostředek, a proto shledáváme + bra
decké diecési vždy memalý rozruch, jenž nesrov
nává se » duchem visitačních cest biskupských.
Nejea věřící katolík, ale i každý slušný muž od
sasuje politování bodné projevy náboženské vlaš
nošti aneb společenské bertaktnusti, jichž přiči
něním pokrokářů dopouští se ne některých místech
„hlava“ obce aneb „otoové“ města. Kdyby tyto
nerozvášné a pošetilé kousky byly věrným obra
zem smýšlení těch kterých okresních aneb obec

níchvelikánů,mohlibychomlomitiponynízkou úrovní společenské elušnosti v .
Poněvač však zoáme zimaičné přímo agitace po
krokářů, kteřívšdy rok napředterorisují občanstvo
a zrádcají každého atsrostu aneb korporaci, která
by chtéla vrchnímu pastýři dieeése projeviti po
vinnou úctu, dovedeme omluviti bázlivost a neroz
hodnost,. jakou jeví při visitacích biskupských i
-možové dobře smýšlející. Bezpikladný jenom te
rorismus pokrokářský a bezohledné pranýřování
v krajinských plátcích zjednává našemu venkovu
nálér zdivočilosti. Terorismu tomuto podléhají nej
více lidé slabí a toctoví, jak jsme to shledali při
letošních visitacích. Na 6 pouze místech obecní
zastupitelstvo nesúčastnílo se přívítání a to jenom
v obcích úplně bezvýzzamných, kde ještě strej
covství a šosáctví bujné kvote. Města však, kde

jeoa lidé skutečně inteligentní. e náš bodrýčeskýnešli pokrokářim na lep. O tom srědčí Podě
brady. Nový Bydžov, Hořice a venkovské obce.
Tři obce z farnosti olunické jmenovaly
náp. biskupa čestným občanem Lhota
Bmidarská neuvitala odp. biskupa v den visitace,
za to však postavila ulavobránu v jiný den, kdya a—
tipěla. Tento náhled o drobnohledných ústrojen
cích, jakožto příčinách nemocí, byl sice sdílen
zástupci mediciny po věky, ale nebylo k tomu
důkazu, aš r. 1807. dokázal Prevost, že drobno
hledné houby způsobují mnohé nemoci rostlinné.
Když pak r. 1857. doložil Pesteur četnými po
kusy, že příčinou všelikého kvašení jsou drobno=
hledné kvasinky, tu nabylo objevení bacillu sněti
slezinné Pollendrem z r. 1849. a Davainem z r.
1850. zvláštní váhy. Leč teprve Koch rozřešil r.
1877. poslední záhady objevením trvalých tvarů,
t. av. spor.

Postupně shledáno, že mimo spněťslezinnou
také tuberkulosa, tyf, cholera a jiné nemoci ná
kežlivé způsobovány jsou zvláštoími bakteriemi.
Tak ovšem stali se pracovníci v nové nauce váš
nými pomocníky vědy lékařské.

Bakterie jsou bunice buď kulovité nebo vál
covité. Velikosti jsou nepatrné; průměr kulovitých
nebo tlouštka válcovitých obnáší asi 1 tisícinu
millimetru, délka válcovitých pak obnáší asi 2—
4 krát tolik, co tlouštka. Nejsilnější ze všech bak
terií, dosud známých, jest b. tlustá, pozorovaná
Van Tiegbemem, a měří jen 4 tisíciny milimetru.
Tím vysvětlíme si jich ohromné množství as
skrovné jen prostoře. Vždyť položených těsné na
sobě vešlo by se do kostkového centimetru asi
300 krát 1000 krát 1000 krát 1000, tedy 300
miliard.

Bakterie rozmnožují se dělením, a to velmi
rychle: při teple 3o stupňů již za 20 minut
rosdělí se jedinec ve 2 členy, takže (i když čítáme,
že rozdělení jedince trvá celou hbodiou) za den
(vytvoří se jich z jediné bakterie 16 milionů, a
druhý den jde počet jich již do billionů. Jedinci
pak skládají se ve skupiny, jako pásky, šroubo
vice, bromádky, a tyto opět ve shluky, jet zo
veme osady, kolonie.

Da

tvé,

P

ubíral © něp biskapobcí tostona další cestu.Občané až do pozdních bodín vvčer pří
choduJehoMilostia omloavali sc, Se dalí
se štvaním pokrokářů strbnouti ka z0
zdvořilosti. .

Ve 2 obcích, které neuritaly, půsvbíRaší
nové, v jedaé obci starosta, dle výrokulidu, no
umí prý mlaviti, proto nemvital sice sám, sa to
však všecko občanstvo uvítalo ndp. biskupa 6 ne
líčenou radostí atd. Přehlédnomeliletošní risitace,
shledáme, že pokrokáři a nevěrci dodělalíse velmi
slabých„úspěchů“poceloročnínámazea tyzís
kané úspěchy jim ještě nezávidíme. Pásové se
přesvědčili, še pokolení hejlů v h pomalu

vymírá, preto tak malý výtěžek pokrokářskýchštvanic. Škodatěeh peněz a tobo papíru, kterým
náš lid zaplavujete! Marná vaše vědyt
sami jste se přesvědčili, še radikaliemus v Čechách
dodělává, protože nemůže se jisým úspěchem vy
kázati, než uvězněním celé řady mladých lidí
v trestnicích.

Nemáteli jiného lepšího programu své čin
nosti v , vež ti náboženskévýkomya
překážeti biskupám v jejich pastýřském úřadě,
pak strana vašenezaslouží jiného osudu, neš toho,

jenž ji neodvratné stihne. Kdyby se jednalo ndp.iskupovi o politickou akci, mohl by býti úplné
spokojen se avou triumfální jízdou po českém vý

odě, poačvač mu však o politiku nejde, nýbrž
o sbožnost a víru našeho lidu, litujeme toho, še
udílení svátosti biřmování a obvyklá kanonická
visitace uvádí ee v souvislost s politikou a že
věci svaté strhujíse do víra lidských vášní. Biskup
přicházívá na své apoštolské cestě do osad jako
kníže pokoje « palmou míru, proto hanba těm,
kteří i svatých věcí vykořisťají ku svým straa
nickým záměrům. Není však dalokoudoba, kdy
náš lid zbaví se pokrokových pijavic, které ma
vzalyrosuma nyní sahajíjiž ina srdce,vněmů
kotví vroucí cít náboženský. Pak i biskupské vi
sitace budou opět svátkem a radostnýmdaem pro
osady, jako bývaly vždycky v

Co týden dal
WěmoskýŠelveroia je vtom úpátně.O uvát.

cích svatodušních konala se echůze šal
vereina v Brně za slabého účastenství. Dle podané
správy jsou výsledky za minulý rok mepříznivé,
schodek za r. 1895.. obnáší 43.327 sl. Misalý rok
byl uejhorší sa celé desítiletí, proto šulverein musí
DynÍ přestati ve zřizování nových opatroven aškol.
Šelverein musí se obmeziti na činnost podpůrnou
a hleděti k tomu, aby docílil ve svém rozpočte
ročně 40.000 sl.úspor. Posl. Kraus poukášoval
k tomu, že el na oelů čáře ustupují Čechům
a Slovincům.

Nový němeské levice. V neděli,dne
31. květnakonsti se bude vPraze schůzeněsto
cko-českých důvěrníků a všech říšských a zem
ských poslanců německých z Čech. Raditi se bu
dou o tom, jak roorganisovati spojenou německou
levici. Schůze takové konati budou důvěraíci strany
německo-liberální ve všech zemích rakouských,
v polovici června pak bude do Lince svolána kom
ference celé strany, kde předloží se nový pracovní
program levice ku schválení.

Rakousko-uhorské vyrovnání. Z Pešti se osaa
moje, že jednání o vyrovnání nebylo přerušeno,
ea

Žijí-li v podmínkách nepříznivých, vytvoří
bakterie zárodky, obalené tuhým, těžko proniknu
telným pláštíkem, který odolává vydatně horku i
zimě, kyselinám i zásadám, a jakmile přijdou
v okolí příznivé, dají zase původ novým koloniím.

Však i bakterie samy snesou sebe větší zimu,
vždyt i při 110 stupňů zimy vydrží celé hodiny,
kdežto teprve teplotou nad 50 stup. tepla zvolnase
ničí. Živí se ústrojnými látkami jako přítivníci, a
při jich péstování dáváme je na pevné živiny,
jichž podstatnou součástkou bývá gelatina, ale
přemnobé rody lze vypěstovati teké na řízcích
brembor, mrkve, řepy, jablek a p. Na těchto ži
vinách rostou různé rody rozmanitým způsobem,
takže obyčejné již dle způsobu zrostu můžeme
rozpoznati rody, ale ne vždycky. Často nezbývá,
než očkovati něco látky bakteriemi prosycené
zvířeti (obyčejně myši, morčeti, králíku nebo ho
lubovi) pod kůži, načež dle účinku poznáme, kte

m rodem zvíře je nakaženo.
Základem některých prací bakteriologických

jest postup Kochův, který ukázal, jaklze ze směsi
bakterií vypěstovati jednotlivé rody v s»čistých
kulturáche, t. j. ve skupinách pouze jedněch a
těchžerodůva to na živinách pevných. Jeho met
boda záby zdokonalena byla novými pracemi
četných badatelů.

Tim, že poznána byla příčina některých těž
kých nemocí, učiněn značný krok i k jich Vylé
čení. Tak dokázáno, že při sněti slezinné nalé
záme vždy v krvi a ve slezině silné tyčinky, které
vypěstorény v čistou kulturu a přeoešeny na
zdravé zvíře způsobují také u něho tuže nemoc
s jejími zvláštolmi příznaky, Ale příčinou sněti
nejsou tyto snětivé tyčinly o sobě, nýbrž pouze
jed jimi za příznivých okolností vytvořený. Sble
dalť Pasteur r. 1880. náhodou, že čisté kultury

císaře ve slavné aa

Po té astaví se obě del a svolí své výbory,
které se budou o v jti, takže

plné schůze delegací teprv 24 týden konány budou.é doby poušije panská ucčmorna říšské rody
k tomu, aby zbývající ještě zákomodársé práce ve
dnech od 3. do 7. červnav Pak teprve

Dale, nynější zasedání říšské rady k podsimkueno.

sch álíla slevu pozemkové daně o 2 a
Finančaí ministr Bilinski při jednání o
tastru daně pozemnkové pravil že nomámo
ke schodku ve státním rozpočtu, zejména že
nepřímé dané mazí býti zvýše
bade moci pro rolmivtvo niebo více
meli sněmovaa snížení prsemkové é

;
kĚž
cítsi i Fit

revau vdovu oděnou v purp
ranou na hlavě. Cařice vdova saujala pak místo
na trůně cara Alexeje Michajloviče, kdežto velko
knížata, velkokašíny a sabraniční princovézaujali
místa pro nó orčená. Když byl carský spovódník
pokropil cara i cařici avěcenou vodou, vstoupilicarštímanželédotrůmnídvoražy,načešsecelý
průvod hnul ku předu. Za hlabolu zvonůblížil se
průvod Uspenskóma chrámu, ujehož brány čekalo.
celé duchovenstvo. V předsíni uřetropolita oalovíl
UP

stratily svou nákažlivost, a tím právě přivedeníbyl
tento učenec k očkování, jako k ochrannému pro
středku proti nákaze samé, a zavedl je při ne
bezoečné vzteklině se zdarem překvapujícím. Koch
rvý ukázal, že tuberkalín (jed to vznikající při

souchotinách), nemoci ani nezpůsobuje, ale jak
mylně douféno, teké nevyléčí. Tento jed že
však způsobuje záněty, jimiž nastává taková
reakce v tělesných pletivech, že tyto psk vadocují
nákaze. Jsou tedy jedy, bakteriemi způsobené,
ochranným prostředkem proti nákaze. ———

K léčení samému nalezena záby cesta jiná.
Necháme-likrev státi na vzduchu,tu záhy oddělí
se vám pevoá hmota od tekuté, již zoveme se
rum. R. 1888. očkovali Héricourt a Richet krá
líky serem vyléčených psů, jež nakazili uměle py
Emil, a tu ukázalo se, že tito králíci jsou očko
váním chránění před nákazou, stejně jsko tomu
jest při očkování, obecně známém, protineštovi
cím. Podobně nelezli to Babes a Lepp u vztek
liny. Ale r. 1890.+Behriog se svými žáky uká
zal teké, že zvířata uměle nakažené vstikoutím
sera takto ochráněných zvířatopět uzdravila, Tak
poznán v seru schválné nakažených a opět uzdra
vevých, £. zv. imunisovaných zvířat mocný pro
středek k vyléčení mnobých nemocí,

Ovšem není ještě vše jasno. Právě oyní do
konává se boj o léčivosti Behringova sera prod
záškrtu, jenž, jak se zdá, skončí úplným jeho
vítězstvím. Pak ovšem bude zajištěna cesta, po
které budeme sto potírati naše drobnobledné, ale
přece tak zboubné nepřátele, a lékařství učiní nový,
mohutoý pokrok k zachování největšího našebo
statku, totiž lidského zdraví. J. Jeimar.RE



mezlely a. .
podaný, pokropil je světenou vodou. Když saujalí

ato na tránech uprostředchráma, uloáenr bylyjeza spěvu šalnu Davidovana určesýk tomu
načežzapočalakorunovace.Nažádostmetro

ébo přečetli car = podané mu
By shine vyznání

hlavu, pak žezlo AHlekéjjablko s usedl
Nyní poklekla carová před carem, týš se dotkl
korenoa svoji její hlavy a posadi) korunu

opět na hlavu svoa.poradí ofřapkáhyco Ondřejeperparovým pláštěm a. usEm PDnát oa eeM ji 60 ma

datem Uoalý carský titul a s podviženýma„Mnogaja ljeta“ caru a carevně.
to padl veliký sbor církevních pěrců a zapěl

třikráte „Mnogaja ljeta“. Té chríle na pokyn me

carské

4

tro petrohradského rozlétla se do celé říše
é po telegrafu zvést, že car jest korunován.

Zvony se rozsvučely a děla hřímala 101 ranou
svěst, še Mikuláš II. nerozlučným ovazkem před
Bobewalidmi spojenjest sříšía národemruským.
Jako dálné b jící vloobití rozlehalo se nad
čené volání lidu. Následovaloblahopřání. Prvoí

sáztupcové. (Car odložil říšské jablko a žezlo,
poklekl a modlil so předepsanou modlitbu z knihy
ma podané. Véžchnív chrámu přítomní pak poklekli

K Be28 OAra,Jené Přitomhory Aoslavil: yž jej metropolita petrohradský tee osloví
ažal car korunu s hlavy, pak čteno evangelium a
zpírázy písně k nejsvětější Svátosti. V chrámu
podáváno bylo mesi tím Tělo Páně. Na to se

car šavlí a vstoupil do místnosti oltářní,
vyhražena pouze ducbovenstvu a tam

ita petrohradský za obvyklých obřadů po
jeho acarevny svatým olejem. S ko

ne hlavě a pláštích„Perpurových odebralise pak carští maaželé do u Archaagelova,

na jevo věcí pěkné i
. Meri prof. kem a red. Pelclem, kteří

spolu měli před časem důvěrnou rozmlava, povstala
veřejné hádka o růzuých výrocích přítom pronesených.
Dle „Času“, č. 31. vyjádřil se redaktor pokrokového

„Rozhledy“, J. Pelel ve zmíněné rozmluvě

Vytýka)jim všecku Špatnosť: podskočnost,
teroriom, Špibavotví, nevědomost a mo
vzdělanost že lžou více než Mladočešia
Nár.Listy. Hajn prý pro chleba se masí pod
volít: chtěl paét jinak, ale vůdcové pohrozili me,
že může jít, nebade-li psát, jak oni chtějí atd. —
skrátka bahno“ — Tomuto„odkrytému“a tudíž
upřímnému vyznání úplně věříme a dodáváme pouze,
že s Pelelem soublesí v tomto úsudka každý slušný
člověk. Až budoa „Rad. L.“ ze své umravněné výše
opět dávati spasítelné pokyny těm „špatným“ kleri
kalům, přípomwenemejim „odkrytý“ soud Pelclův.

K sestátnění severozápadní dráhy. Ve
schůzi korané minulou neděli v Nové Pace učiněn byl
k posl. Kramářoví dotaz, jak to bode s drabou se
verozápadní a zdali je pratdou, že čeští poslanci
chtějí společnosti dráhy této povoliti dar 20 millionů.
Posl. dr. Kramář odpověděl: Čeští poslanci byli ve
velmí těžké posíci. Na jedné straně jednalo se o
epolečnost, kteroo každý přímo nenávidí, o společnost
germanisséní, která má vysoké sazby železniční a ne
stará se o pohodlí obecenstva. K tomu ješté ze všech

„měst podél dráhy této docházely telegrauy a dopisy,
abychom každým způsobem hlasovali pro sestátnění.
Na- druhé straně byla smloova špatná, dávala příliš
mnobo akcionářům. Báli jsme se, aby nám nebylo
vyčítáno, že jeme podporovali korrupci. Já sám, ačkoli
nejvíce cítím všechno zlo severozápadní dráby, hle
soval jsem v klube proti předloze. Bylo by však
velkou křivdou, odsuzovati ty, kteří blasovalí pro
tostátnění, jehkož činili to, co od nich žádala naše
města a okresy na severozápadní dráze a kteří ne

dráby juým zemím, zejmena Haliči, ale když se jedná
o drábu, z jejíhož sestátnění by mél velký prospěch
český lid, že počítáme docela zbytečně s kašdým hs
lářem. Nyní jest otázka sestátnění odložena, ale čeští
poslanci pokládají za svou povinnost, neustále nalebati,
aby dráha severozápadní byla boď sestátnéna za lep
lích podmínek, aneb aby alespoň starší trať převzata
byla do státní správy na základě koncesní listiny.

Pouť na Velehrad. AkademickáMarianská
Družina pražská uspořádá letos na začátku srpna ně
Hkadenní pouť na Velebrad, po případě též ne Ho
stýn. Upozorňujeme na to uš nyní obecenstvo,
aby, kteří by se chtěli poutí sáčastniti, již nyní moblí
dle tohose zařídiMti. oravané sáčastňujíve četně pouti

odělili svos ochota „Akadem
u sv. Ignáce v Praze“

sti nikdy nezbývá pli jednání
s pojišťovacími bankami. Náhončí pojišťovacích ústavů
slibují všemožné výhody, jen aby upíše se dal někdo

domkař v Ostroměťi, pan František Novotný pojletil
r. 1872. svého syna Josefa u banky „Prahy“v oboru
vzájemnéhoděděníamělplatitipo393léta50al.
pojistného, mímo protipojistné, načež byl by dostal
1120 zl. po plynulé dobé. Při obdržení pojistky sa
platil bance Praze dae 1. listopadu 1872. pojistného
50 zl., 2 sl. zápisného, a 23 sl. 46 kr. protipojistného,
úhrnem tedy 15 zl. 46 kr. Po zaplacení té částky
seznal však, že mu bylo slíbeno více, než co bude
aplněno, a přestal platiti. Letošního roku žádal, by
eu banka „Praha“ jistou část nahradila, avěsk ob
dršel následající přípie: Č. 2295. V Praze, 4. května

Račte si přečlsti S. 11. pojišťovacích výminek obsa
žených v pojišťovací smlouvě č. 122319 (IV.) a sble
dáte, že procentní správní poplatek z upsaného vámi
kapitálu pr. 1160 zl. činil 67 sl. 60 kr., naproti to
mu váš vklad 50 zl., tudíž jste nedoplatil 7zl. 50 ke.,
z čehož plyne, Že nemáte za námi ničebo k požado
vání. Zaplacené zejistné náleží nám. a nikdy se ne
vrací. Čímž na Váš ctěvý dopis ze doe 2. t. m. slušně

epolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující.

Zvěsti s východních Čech.
Sv. biřmování udílel ndp. biskup Edv.J. N.

Brynych v katbedrálním chrámu Páně sv. Ducha ve
daech 23. a 24. t. m. Všech biřesovanců bylo 569,
mezi nimiž 266 dítek školních.

Zprávy diécesní. Vya. důst. pen kanovník
Jan Barták, jmenován konsistornímradou a sases
sorem b. konsistoře. Jmenování: p. Frant. Ker
ner, archivář,jeenorán sekretářem b. kousistoře
a zároveňkonsistorním radoua asseseorem.
Ustanoreai: p. P. Vít Rydl, O. S. B., kaplan Me
tličanský, ze kaplana do Broamova, p. P. Placid
Holoubek, O.8. B.,za proz. kaplanado Metličar,
p. Frant. Světelský kaplan v Mládkově,za pros.
kaplana do Bartobovic. 7

Vadp. Jan nově jmenovaný sídelní
kanovník zdejší kapitoly, obdržel u příležitosti svého
povýšení velkoa řadu ardečných blahopřání, mimo jiné
sejmena tklivý projev od stařičkého básníka B. M.
Kuldy, kanovníka na Vyšehradě, jenž v delší básní
přeje vadp. Bartákovi zvláště jako svému moravskému
krajana a drebdy vítanému spolapracovníku „Posvátné
kasatelny.“

Krajinský sjezd Národní jednotyseveročeské
bade se konati dna 8, června nikoli ve Hradci, nýbrá
ve Dvoře Králové. Jak se dovídáme, badoa při sjezdu
spolepůsobíti mimo jiné též oba odbory pardubické —
a oož odbor královéhradecký? | Ach, ten apí, pořád
spí. Po dlouhém ptaní dověděli jame se jen, že v od
boru našem je předsedou posl. Furmánež, jodastelem
uč. Daviu, však o sebe menál činnosti nevíme docela
mc. Blaze tomu, kdo nedělá. pranic a přece se může
jmenovati předsedou, jednatelem sneb aspoň členem
výboru v odboru Národní jednoty severočeské v Hradci
Krélové!

Jednota katolických jinochů a mužů
na Slezském Předměstí konala v pondělí sratodušní,
dne 2Ď. 1. m. odp. pončnou a zábavnou scbůzí v sá
le p. Matájíčka, Účastenství členů i hostí bylo četné,
Schůzí zahájil předsedajednoty dp. farář J. Vaníček
případnou řečí, v níž vhodně promluvil o důležitosti
a potřebě spolků katolických; řeč tato došla plného
souhlasu všech přítomných. Nato red V. Kučera
v řeči přes 1'/, hod. trravší pojedual o programu
rolnickém dle návrho strany křesťanako-socielní.Jed
natel spolku vip. J. Vojtěch promluvil pak poučně
O včele a její důležitosti pro rolníka Potom následo
vala pěkné deklamace, na konec schůze přijato bylo
několik nových členů . Přejeme jednotě, aby zdárně
pokračovala v prácí pěkné započaté. — Ndp. biskup
Edv. J. N. Bryn)ch věnoval jednotě obnos 20 sl.
Zaplat Bůh!

Druhý koncert pořádá filiálka „Typogra
fické besedy“ v Hradci Kr. v neděli, dne 7. června
odp. „na střelaici“ k oslavě narozenínvynálezce knih
tiska, Jana Gatenberga.

Odbor českožidovské jednoty usteril
se v Hradci Kr. dne 10. t. m. Vzhledem k tomo
píše pražský „Čech“ : Dr. Scharf x Praby měl ve
úchůzí hlavní slovo a žádal na svých souvěrcíčh, aby
v rodinném a veřejném životě vystapovali tax, aby
aby sa dobré a poctivé Čechy poražování býti mohli,
česká pak veřejnost aby bnutí česko-židovské blaho
volně aledovala. Časopis „Rat“ řeč Scharfora vy
obvaluje a konstatuje novinářskou frásí, že učimila

ma posluchače hluboký dojem. Česká veřejnostzeahé-
vala ce ke sobůzité zcelachladně. Tolikopootiljiv
návštěvou MUDr. J. Moravec z Králové Dvora

jednomyslně volili, kdežto křesťanské voličetvo volby
se nesúčastnílo. Česká veřejnost dobře pozoruje, še
zvláště od té doby, co odůvodněné hnutí antisemitské
s Vídněšíří se do ostatníchzemí, židénápaduěvtí

do českých společností, aby | ta
po svémzpůsobupůsobili pro věc židovskou. Alo
české veřejnost dobře pozoruje, že židovstvo v Čechách
1 na Moravě jest blarním podporovatelem germanisa
ce a Šulvereinu, že je ochuzoračem českého lidu.
Doklady k tomu nalézáme devně v listech veřejných.
„Národní Listy,“ které k židovstvu více nežli přátel
sky se chovají, napsaly v čísle ©b. toto: „Jaký
Výssam měli by dnes Němci v Praze, kdyby oeopí
rali se o židy? Kdo vede nespravedlivý, bezobledný

proti obci pražské ve věcech škol? Kdo ostouzí
Praha, kdo všemožně se namabá vtisknouti jí němec
ký rás a kdo stojí v čele německého ruchu v Praze
proti ohromné větělně obyvatelstva Českého? Židé,
V tak zvaném „Némeckém spolkn,“ v této flialce
politické Německého kasina, jsou židé ve většině dvou
třetinové. K národnosti naší blásí ze židé, pokad jeou
msodlí v kraji českém z důvodů na snadě jsoucích,
ale jakmile žíd odtod odstěhuje se mezí Němce, jest
s něbo nejrozhodnější odpůrce národoosti české. Na
Moravě německé většiny v městech jsou vlastně vět
šiny židovské, Jak na Moravě česká veřejnost soudí
o židech, nasnaóil olomoucký „Pozor“ tém:to slovy*
„Český lid má v žídech nejen zuřivého nepřítele po
litického a národnostního, nýbrž musí v židech víděti
1 nepřítele na polí národobospodářském. V ohbleda
huotném vidí nepřítele velice mocného, v pravém
smyslu slova dřiče českého lidu.“ A při takovýchto
poměrech žádá pan Scharf, aby česká veřejnost —
„bnetí židovaké“ blabovolně sledovala ablahosklozač
podporovala.

Zásluhám uznání. V době, která skoro kaádou
chvíli přináší nám nějakou jubilejní slavnost, mnohdy
i ceny dosti problematické, nem zůstati bez ná
lešitého povšimnutíjubileum, ješ slaví právě firma
Em. Bělský“ v Kutné Hoře. Neníto anad jen jubi

leum ž0letého trvání závodu, jest to zároveň jubileum
neunavné, čilé práce, mnohého strádání, jest to jů
bileum trpkých zkušeností, ale i jubilenm čestných,
zasloužilých výsledků. Před dvaceti lety, r. 1876 počal

. E. Bělský v Hoře Kutné samostatně v malé dílně
jčovské pracovati. Závodního kapitálu tu nebylo;

ale neunavné píli, neobyčejné dovednosti a vzorné

energii p. Bělského podařilo ee, že maličký původnězávod počal 80 Ina aice ale tím jistěji a utěše
něji rozvíjeti. čnost a solidnost firmy docházela
uznání netoliko v Kutné Hoře, nýbrž i všudepo če
ském venkově, jak o tom četné filiálky jako vPardu
bicích, Hradci Králové,Chradimi, Čáslavi, Mladé Bo
leslavi, Litomyšli, Roudnici, Kolíně, Nymburce, Trut=
nově a jiné svědčí. Dovednost a vymýšlivost svoa
osvědčil pan Běleký třemi vynálezy, jimiš různé nou
části oděvní zdokonaleny byly a jež patenty v celé
říši rakousko-uherské jeou chráněny. Dovednost ta
došla i čestného uznání na četných průmyslových
výstavách; tak r. 1881 obdržel na výstavě v Chru
dimi stříbrnou medalii; r. 1886 v Hoře Kutné velkou
státní stříbrnou medalii ministerstva obchodu; roku
1887 v Mladé Boleslavi stříbrnou medalii; r. 1888
v Něm. Brodě bronzovou medalii; r. 1888 v Roky
canech stříbrnou medalii; r. 1888 v Telči na Moravě
diplom s právemražení zlaté medaile ; r. 1888 v Jin
dřichově Hradcidiploms právem ražení zlaté medaile;
roku 1890 v Poděbradech stříbrnou medalii; r. 1891
na jubilejní výstavě v Praze atříbrnon medalii; roka
1892 v Dobrušce zlatou medalii; r. 1894 v Humpolci
čestný diplom s právem ražení zlaté medaile; roku
1894 v HradciKrálové zlatou medalii. Když zabez
pečil ai pan jubilant hmotnou existenci, súčastnil se
8 nevšední horlivostí a obětavostí veřejného ruchu a
činnost jeho i v tomto směru došla patřičného uznání
zvolením p. jubilanta do sborů autonomních a různých
korporací. Konečně sluší uvésti ještě poměr p.Běl
ského k dělnictvu. Ve svém rozsáhlém závodu za

z

cestujících a utříhačů po celý rok přes 60 dělníků,

kteří soustředěni jsou ve spolku vzájemně se podporajících dělníků krejčovských v Kutné Hoře. A spolek
ten jmenoval pana Bělskéhoza zásluhy o dělnictvo
svým čestným členem podobně jako Jednota řemesl
nická v Kutné Hoře. V nynější době věru to případ
vzácný. Sdělujíce se svými čtenáři tuto zprávu, pře
jeme srdečné p.Bělskému, aby i na dále se stejným,
čestným výsledkem působil ku prospěchu a rozkvětu
českého průmyslu.

o. s

Mladý, ale povedený. letos po velikonocích
atrati) se řezníku Josefa Burianovi ve Velké Pořičí
veliký, řeznický pes, moratý, dva roky starý a sly
šící na jmeno (esar. Paa toho cenil si Burian na 30
zl. Kam se pes poděl, nemohl po dlouhý čas zvěděti,
už Četnictvo vypátralo, že Cesara koupil řezník Jos.
Stehlík z Týniska od 12letého chlapce Josefa Hrubého
a Velké Poříčí a sice v obci Vysoké. Nadějný školák
uzavřel kup za 2 zl. Zálešitost tato jest však před
mětem soudního vyšetřování.

„Atentát“ mnavlak. Dne 8. května bylo na
železniční trati mezi Josefovem a Černožicemi blíže
mostu u Semonic neznámým pachatelem hozeno ka
menem na jedoucí vlak a roztlučeno u lokomotivy
okno i s rámem. Lokomotiva byla vedena atrojve
doucím Josefem Cernarem z Pardubic a Rein. Alt
mannem ze Staré Paky, kteří ačinilí o tom oznámení
četnictvu. Četnický závodčí Karel Jambor zjistil, že
klukovský čín tento epáchal 18letý čeledín Frantisek
Sehnoutka z Lužan, sloužící u rolníka Jana Charváta
v Semonicích. Obviněný se před obecním starostou a
četníkem ke skutku přiznal, popírá však, že udeřil do
jedoucího vlaku kamenem, nýbrž dvěma vejci. Je vi



děti, še 6e mu u hospodáře dobře daří, kdyš může
vejci háseti, což se mu ale špatně vyplatí.

Podvodnice a tulačka Frant. Rumlorá, jinak
Rumlerová z Velké Borovnice, která byla náhodou

op na dne 12. ledna t. r. na zdejším. nádraží aosdějido Jičína dopravena, byla porotou jičínskou
minulý týden odsousena do ého žaláře v trvání
osmi let. '

- Beserter. Vpředešlých dnech uprchl od 8.
pluku v Terezíně vojín Josef Šritr A pátránopo úém

„pěkolik dní. Dne 28, :t. m,-konečné byl u své milé
ecinovév Plotištích dopaden a odv do

Terezína
Uprchlý káranee. Z pardubické donncovací

racovny uprchl v noci dne $1. t. m. káranec Josef
Štěpánek, BOletý truhlářský pomocník z Benedova.

Nepoctivý krajámek. Ve mlýné Kydlinově
stavil se na svých potulných cestách světem mládek
V. Pecka. Jako muži od řemesla zapůjčena byla ve
mlýně na noc peřina, která však ráno zmizelai 6 mi
lým Peckou. Krajánek hodlal provésti „šprým“, jemuš
však v Kydlinově nechtí porozumět a tak je nyní
stíhán Pecka pro krádeš.

Krádež housat. Sluška Fr. Rohlíkova odchá
zela v minulých dnech od pans S. na Kuklenách ze
služby a vzala si na památku dvě pěkně zrostlá hou
sátka. ješ přivedou ji nyní nejspíše do opletaček
se soudy. .

Ztráty a málezy. Studující F. K. stratil dne
22. t. m. cestou z města k nádraží stříbrné hodinky
se šlutým okolkem na číselníku. Při hodinkách byl
krátký niklový řetízek. — Poštovní úředník J. Ú.
stratil dne 26. t. m. zlatý přívěsek k hodinkám a ka
menem v ceně 10 zl. — Dne 25. t. m. ztratila slečna
M. J. ze Smiřic zlaté damské hodinky s pozlaceným
řetízkem vceně 18 zl. — Chovanka m ého choro
bince Kecinová ztratila dne 23. t. m. peněženka s ob
nosem přes " sl. a klíčkem. .

Špatný žert. Dne 26. t. m. provádělo několik
dělníků na stavbě p. P. nepodařené žerty, jež mohly
jednomu z nich být osadnými. Dělníci házeli po sobě
hlínou a kusy cihel, při čemš uhodil Fr. Volák z Pou
chova Fr.
tento utrpěl značné poranění nad okem.

Krádež hodinek. Panu J. C. Vlachovi ukradl
nesnámý pachatel dne 26. t. m. z pokoje staré stří
brné remontérky a dvojitým pláštíkem v ceně 1% sl.

Nechtěl udat své jméno. Dne +2. t. m. nechal
čeledín ze mlýna z Temešváru párový povoz bez do
hledu na náměstí státi a vzdálil se. Meri tím šlo
kolem vojsko a lehce mohlo se státi, že by se byli
koně lašili, proto nechal strážník povoz dopravit
na odlehlejší místo. Sotva však se čeledín vrátil,
obořil se zhurta na dělníka hlídajícího povoz a při
zatčení strážníkem nechtěl po několikerém vyzvání
udati své jméno, až teprve po odvedení na strážnici
tak učinil.

Zuřivý čeledím. Dne 24. t. m. o svátcích sva
todušních procházel se čeledín Josef Mádlo v Rozbé
řicích jsa na nějakou zlost či radost svátečně naladěn

vsi a tropil hřmotjako by jej někdo na nože bral.
Když jej rolník Fr. Hejeman napomínal a tišil, obořil

se naň zuřivec s jakýmsi starým vojenským bodákem
a zranil jej na lokti pravé ruky, pořesalmu palec a
na zádech kabát. Čeledínu Jos. Jirouěkovi vedlo se
podobně; i on utržil si poranění. Zbytek zlosti vylil
si zuřivec na plotech, které, kde se daly, rozlámal.
Na výtršníka učiněno bylo trestní oznámení a dostane
se mu patrně také patřičného ochlazení.

Kousavý ne snad pes, ani kůň, ale — člověk
nalézá se ve Smiřicích v osobě dělníka Š. Loňského
roku pokousal prý ve rvačce několik lidí nebezpečně
a v těchto dnech přišel opět do své zuřivé kousavé
nálady přinějakém domácím nesváru pro husy a kozy
s Pilnáčkovou, již pokousal značně ve tváři. Před tím
ukousl komusi celé dva prsty u raky, začež poseděl
si v kriminále.

Vylovená mrtvola. Dne 17. t. m. o 2. hodině
odpoledne vylovena byla = Labe poblíž Lochenic
mrtvola neznámého mute. Týf jest prostřední postavy,
silného těla a as 6Uroků stár. Oděn byl v černé pru
hované sako a sonkenné kalhoty téže barvy. V kapse
nalezen byl jedině kartáček na vous. Dle vzezření dá
se souditi, že to jest mrtvola nějakéhodělníka. Mrtvola
byla dne 19. t. m. v Lochenicích pohřbena.

Knihařské straka. Anna Svatýrková,vdova
po knihaři v Hradci Králové vede po zemřelém man
Šeli svém živnost dále. Ještě za žití manžela jejího
-přijat byl na doučenou se 21 roků starý Josef Vodička
z Modletína u Chotěboře na dobu šesti měsíců. Po
smrti mufově pozorovala častokráte Svatýrková, že se
jí ztrácejí různé knihařské potřeby a oznámila to ve
řejně nejen staršímu dělníku, ale i Josefu Vodičkovi.
Žádný z obou nechtěl o ničem slyšeti. Aci tři neděle

řed svátky Svatodušními sdělil jí starší dělník, že
odička po kapsách schovává písmenaz její písmenové

sazby mosazné. Tím byla přivedena na stopu zloději.
Za nepřítomnosti Vodičky učinila se starším dělníkem
prohlídku věcí Vodičkových a nalezli u něho skutečně
různé věci jí patřící. V sobotu před svátky chtěli oba
dělníci jeti domů na svátky. Svatýrková však požá

dala je o prohlédnntí jejich věcí, dříve než se pryčodebéřou. U Vodičky nalezena opět škatulka a roslič
nými ornamenty, iniciálkami a písmem. Tím byl ve
řejně usvědčen, že jest onou strakou, na které v dílně
ztěžováno. Ježto pozdějina městské policii zdejší
učinil doznání, že ještě jiné věci odcizil a domů otci
zaslal, vzat byl ihned do vazby vyšetřovací.

* o o,
Z Jičína. Ve středu dne 30. t. m. zemřel v Ji

číně po krátké nemoci zaopatřen svátostmi umírajících
p. Matěj Král, měštin a majitel fiakrů v Jičíně u

vzácném věku 83 let. Zemilý byl osobou v širémekolí velmi dobře známou, byl občan vsorný. Pohřbu
súčastnil se veliký počet známých.

Z Kumštátu. V diócesi královéhradecké roz
máhá se od nějaké doby k slosti a mrzutosti jistých
kruhů čilejší, náboženský život; neb nemine snad
ani týdne, aby někde nebyly sv. missie odbývány.
Tak před krátkým časem konány missie v dolním
údolí Orlice — v Jabloné, nyní pak od 14. aš

do 25. května v horním údolí Orlice — v Kunštátě;
a te veder véma počasí — vador sanodbání
polní práce — se skvělým výsledkem. Neboť přes
2700 věřících přijalo dny av. svátosti, a byl li
tak prostranný chrám Páně hned-z počátku věřícími
naplněn, stoupala návštěva vědy více a více, tak še

ři nejčelnějších slavnostech, přiodprošení Nejavětější
rátosti Oltářní, přikázaní Marianském a při svě

cení mission. sv. e závěrku byla hlava na hlavě

aáni klubko,ja se říká, by bylo nepropedlo. Zatak skvělý výsledek Ise jen horlivosti a veliké snase
členů kongiegace Nejev. Vykupitele z Matky
Boží u Králík P. Ant. Wiothe-ovi, P. Petru Wiesrovi
a P. Petra Kandovico děkovati. Mnoha stům byl sde
vnitřní klid vrácen a zajisté, že přinesou sv.. missie
hojného zdaru a hnání. Pánům missionářům buď
za to Bůh odplatitelem.

Z lavi. Katolický vzdělávací spolek„Práce“
v Čáslavi konati bude na den Nejsvětější Trojice
Boží, dne 81. května slavnost sv prapora. Švě
titel praporu vdp. Josef Folta, děkan Čáslavský. Slav
nostní kazatel: dp. P. Norbert Beneš, kaplan a ře
holní kanovník z Humpolce. Kmotra praporu pí. A.
Adamcová, choť vyrabitele věžních hodin v vi.
Pořad slavnosti: Dopoledne. 1. O9. hod. uvítání bra
trských spolků na nádraží. 2. O půl 10. hod. pochod
ze spolkových místností pro r na dékanství a
průvod do chrámu Páně. 3. Slavnostní kásání. 4. Svě
cení praporu a zatloukání hřebů. 6. Odersdání pra
poru. 6. Slavná mše svatá. 7. Návrat do spolkových

místností. 8. ppolečný oběd. Odpoledne: 1. jeníelavnostní schůze. 3. Přednáška vdp. Dr. Rudolfa
Horského: „Tisk vůbec a novinnosti katolíků k němu.“
8. Přednáška p.Václava Žižky z Prahy: „O řemeslné

otázce“. 4. Volné návy 6. ov. Večer: 1.V?hodin súčastnění se u na májové pobožnosti. ?.
V 8 hodin koncert. Vstupnédo koncertu 20 kr. —
Veškerá čísla hudební obstará hornická k s Kutné
Hory, osobním řízením kapelníka p. J. ana.

Letošní vísítace náp, bískupa,

Z Mlázovic. Výročnípamátka zemskéhopatrona
sv. Jana z Nepomuku byla letos pro farnost mláso
vickou dnem toužebně očekávaným, dnem totiž, kdy
J. B. M., nejd. náš velepastýř konati tu měl apo
štolský úřad svůj. Již na měsíc předem usneslo se
sastupitelstvo městyse našehoa to jednohlasně a beze
všeho popudu zevního na tom, aby vrchní pastýř ve
středu našem tak uvítán a přijatbyl, jak důstojno
úřadu jeho. V den av. JanaŇ. ráno o půl 7. hodině

jelo zastupitelstvo městské na 6 povozech J. B.. vstříc na hodinu cesty aš k obci Vojické, kde
měšťanosta p. Jos. Hakl jménem obce srdečně ndp.
bisku urftal Mezi tím nad městečkem samým
u sochy sv. Františka X. očekávalo J. B. M. ducho
venstvo a učitelstvo celé farnosti se školními dítkami
a družičkami, všecky spolky místní s prapory a hudbou.
Kolem osmé hodiny přibyl sem J. B. M. abyl místním
farářem dp. Procházkou případně osloven. Nato hnul

se nepřehledný zástup lidí k farnímu domu, odkud
v několika okamžicích ubíral se průvod do chrámu
Páně. U městské radnice postavena slavobrána, ozdo
bená prapory. Tu předstoupila žákyně %třídy Anna
Plašilova a zvučným hlasem uvítala J. B. M, po
davši mu pak vkusnou kytici. Po té ujal se slova
místní c. k. poštmistr p. Josef Řehák, jenž pronesl
delší upřímnou řeč uvítací. Při vchodu do chrámu
Páně zavznělo slavné „ecce sacerdos“, po sv. evan

gelu vystoupil ndp. biskup e úchvatnou, celou hoinu trvající a nezapomenutelnou řečí vylíčilnepopí
ratelný zázrak neporušenosti jazyka av. Jana, dovodil,
že mimo síly přírodní stává jiné síly, síly Boha vše
mohoucího, že svátost pokání je svátostí Bohem usta
novenou, a vybízel ku setrvání ve pravé víře kato
lické a slovy ardečnými, pohnatlivými děkoval hodným
ovečkámMlázovickým za srdečné, upřímné přivítání
své osoby. Po čtvrté hodině odpolední, kdy nejdůst.
velepastýř chystal se ku zpáteční cestě do Hořic,
předstoupila žákyně prvétřídy Zdenka Řehákova a
plynně a bezvadně přednesla tato slova na rozlou
čenou: „V. B. M., nejdůstojnější pane!Jménem škol.
dítek farnosti mlázovické račtež přijati díky nejvrouc
nější za vznešenou návštěvu, kterou Jste nás poctíti
a sa milosti Ducha avatého, které Jste nám vyprositi
a uděliti ráčil. Něžná lásky, kteráž vzájemně
objímá otce s dítkami, nechť svěží a neporušena po
trvá navády i mezi námi. A jako my na svých mod
litbách s vroucně milovaným otcem svým ducchovním
Vaší B. M. povždy pamětlivi jsme a budeme, prosíme
pokorně, aby jste ráčil, otče nejdůstojnější, svatou
modlitbou i na nás pamatovati. Dobrotivý Pán Bůh
račiž V. B. M. síliti v předůstojném a obtížném úřadě
Vašem aanděl Strážce provázejš Vásna všech cestách
u lských.“ A ktěmto prostým ale upřímným slovům

těte norinného přidáváme se my všichni a voláme:

dobrotivý Bože, siliž našeho milovaného valepastýřeve velebném povolání jeho a dejš viděti jemu dnů

řastných s pokojných!
Vekých Ježe. Dne 18. května zavítalk nám J. B. Milost,aby uděloval svátost biřmování.

Uvítání bylo skvělé, jaké vůbec na venkově možno.
Očekáván byl s Hořic. Aš na hranice do Chvaliny
vyjely mu vstříc tři kočáry a několik jezdců od vel
kostatku vyslaných.Příchod ohlášen byl střelbou sná
rodníhoděla.Postavenybylytři brány, ježbyly velmi

pěkné upraveny a ozdobeny. U prvníolská valo J.B. duchovenstvo a četným obecenstvem, u druhé pak
zástupcové obcí s učitelstvem a školní mládeží, kdež
jedna dívka zVel. Jeřic J. B. M. vítala, odkudě za
spěvu a hudby Marianské písně„Tisíckrát pozdravujem

ebe“ doprovázel J. B. M.ohromný zástap lidí do
fary. Po krátkéchvíli hnul se průvod do chrámu,
který byl sbírkou v kolatuře vkusně znova vymalován
s za zvuku nových varhan ubíral se ku hlavnímu
oltáři, aby vykonalapoštolské dílo své. Lid byl tá
dostiv J. B. Milost viděti, kdyš tolik o něm mluveno

o opaku, svláště kdyš slyšel jeho , kteráš utkví

všem v i až do emrti. Po ev. biřmování
vale J.BO šírka moškoly Bobánuké +kozáelo. Že me

ocháselodě jedsypalyse samo sebou. Vůbec hledělo
J. B. Mitosti pobyt n nás..
v blízkém městě pozorovali J.
dršíce se kliky, neboť zde b

sůstali nepozorováníatak úpl B. =
ležitěpopeati mohli. Nejhlavnějšíjest to,.ža uvřtání.
dělo se ardečně, beze všechrozpaků a strachu, že by
sned někdo příležitostně vydán byl poaměchuneb“
útrákům nešetrným, a protož agitace nepřátelské, agi:"

| tace svůdců lidí nebyla zde možnou, neboť zdejší
lecjakými bezbožníky mýliti se nedá. 4 >

Z Miletína. Svět, ten zaslepený svět aš doshd
myslil, že v Miletíně starají se o zvětšení kostela, žé -:'

tam malí faráře, kterýfeční, kdy jen chtějí, kterému
(prý) udělají všechno k vůli, še tam je pravé zátiší, *bouře politických vášní nezasahují — svět myasřil

krátce, že aliletín je jediné místo, kde s oelou
a radostí uvítají ndp. biskupa příchozího ke sr. biř
mování slavně. O ty světe! Ty's se v nás smýlil!

My jsme mí Co by řekl národ, co slavná delegacenaše ve Vídni, co státoprávní oposice, co dějiny, co
svět! V Miletíné vítati Brynycha! Hrůza! To nesmí
býti! No — a nebylo! V Jaroměři v loni, letos ve

Smidarech, Aochanicích, Žíželicích — to bylo neúplné.Teprvé Miletín to dodělal. Ani branky ve městě,

u kostela byla,) ani p rečka (ovšem mimo kostel,a zámek, kde J. B. M.sídlil,) ani purkmistra ami
radního, ani starostů s venkors — nikde nic neviděti.
Jen drušičky, žactvo, ženské. Plesej, ardce radikální!
Ten dostal! Teď odjede a vícekrát má Miletín pokoj.
Ale co to? Kostel přeplněn, slova důrazná znějí s ka
satelny. Na hoře koho asříti? Mnohého, který byl
v kostele naposledy už nerědomo o které apolkové

č. A po kostele? Snad ten lid nejde strestati
rynycha za to ostré kázání? Ale toto! Libají mu

ruce, obklopují ho, pláčou. A nejsou to jen plačtivé
babičky a ženské. 1 „Brynychova“ řeč vám tu
státoprávní oposici“ najednou pocuchala. A dále?

Ťo je to nejlepší! Blížili se k J. B. M. « omluvami
a pomluvrami a říkali: „Neračte mae prozrasovati,
jsem ten a ten. Nesouhlasili jsme astou abstinencí,
ale báli jemese. Spískali to celé tí ati.“ O statečnosti |
Zde u nás bychom měli postaviti učitelskou stolici,
abychom učili, co jsí a jaká jsi krásné! Tohle de
nunciantství byl vrchol naší uvítací slávy. A potom —
bylo biřmování, přes 1100 biřmovanců ve vzorném
pořádku přijalo Ducha sv. — a kmotřími byli také
občané, kteří „Brynycha“ ctili a nazývali jmény, jaká
hraničí na 83 trestního zákonníka. O, býti ten Brynych
mstivý člověk, jak snadno někdo by se podíval do Ji
čína! Také jinak pořádek nebyl zcela nic porušen,
což ovšem smazává poněkud tu barvu, jakou naše
osada byla přičiněním přátel víry označena. Od nás
jel J. B. M. do Bílé Třemešné a pak druhý den do
Lanžova. S obou těch stran máte jistě správy veselé
a radostné. Když večtvrtek ráno odjížděl J. B. M. do
Lanžovra, ubíral ee poutnický průvod a Miletínského
chrámu Páně do Vambeřic. Vůdce poutníků prostými
slovy prosileJ. B. M. za prominutí urážky a za po
žehnání. Moh-i jste se ívati, jak zaslzeli přitom
i muži, kteří jinak neradi pláčou. A konečně? Náp.
biskup odejel — mnozí ho poznali, ale také poznali,
kam to vede, kdyžčeká a epoléhá se jeden na dru
hého, a nezačne žádný. „Myměli prapor uchystaný“.

„My také!“ — „My jeme chystali banderiam, ale
řekli nám: Jen se opovašte I“ My slíbili faráři

řijít, ale báli jsme se.“ A „Brynych“ ? Je biskupem
dále. Afarář? — jefarářemdále. Jenže má ztoho
naučení, že ópravdu Arnoldovo slovo posud není do
cela bez platnosti. Ať si pěkně hledí kostela a fary
a ostatní nechá těm, kteří sice pěkně slibují, ale jen
slibují. A farář míní se tím říditi.

Z Bílé Třemešné. Od roku 1866, kdy svěcenbyl prapor vojenských vysloušilců, Bílá mešná
tolik lidstva a tolik slávy neviděla, jako letos dne
20. května, kdy ndp. biskup Ed. Jan Nep. Brynych
udíjel zde svátost sv. biřmování. Již o B. hod. ranní
stály před kostelem celé davy osadníků, očekávajíce
pořádání průvodu k uvítání ndp. biskupa. Poněvadž
ndp. biskup měl přijeti od Dolní Brusnice, chopili se
dolnoprusničtí té příležitosti, že si uvítali ndp. bi
skupa doma. U stála brána, kde pan starosta
Václav Hartmann vzdal ndp. biskupovi. Na to
hnal se průvod k Bílé mešné v tomto pořádku:
napřed šly děti, potom apolek hasičů = Dolní Pra
snice a Nemájova s kapelou a pak velký zástup

osadníků. OTA průvod sašel k nádraží, zavznělo uhřbitova několik ran z hmoždířů. V tom okamžení
zmocnila se nás všech nelíčená radost, že vrchního
pastýře svého co nejdříve spatříme. My jsme se na
ten okamžik těžili a zajisté i ndp. biskup, jak mu na

tváři bylo lze čístí, byl potěšen, když u brányspatřil
u zástupy lidstva a ten dlouhý špalír sestávající seolních dětí,ze spolku vojenských vysloužilců s ka

polou a ze řady drůžiček vedených sl. Annou Janovou. U brány uvítal ndp. biskupa nejprve duchovní
správce, potom p. c. k. okresní ejtman z Králové
Dvora, patronátníkomisař p.Ferd. Horálek, p. sta
rosta z BíléTřemešné Jan Kolář s obecním výborem,

. Hdící učitel Jan Janků sa sbor učitelský,+ Fr.
Žiška, velitel vojenských vysloužilců a naposl drůžička Anna Hoffmannova podavšindp. biskupovi sá
roveň kytici. Osada Bílá Třemešná dalasi všemožně
na tom záležeti, aby svého vrchního pastýře náležitě

uctila, Čemuš svědčí i to množství roporů, jež se4 ežná, žestavení vlálo. Tím ukázala osada
je katolickou, še dovede jednati dlo svého přesvědčení
a nikoliv dle komanda lecjakých lidí. Brojili zde proti
uvítání ndp. biskupa hlavně tří a sice: učitel Ant.
Krejčí, národní švec Řehoř a řezník Bělina, tvrdíce,

že ndp. biskup jest proti Čechům a p. O té lši s Dabeňce přesvědčil se zde p. Jan Metnar, člen obecního
sastupitelstra osobně a protonárodnímu učiteli, ná

rodnímu ševci a starostlivému otci Běkaovi aby nepřišel o stravníka, štvaní se nezdařilo. Stvanímdocílili
jen toho, še rozbili hasičský sbor, nebot polovička
uvítání ndp. biskupa se ile © polovička ne,
Mimo to velitel p. Jan Kaiser bylnucen vzdáti se
velitelství.



Z Lanševa. Dne 21. května zavítal do osady
naší kusv. biřmování adp.biskup Eduard J. Brynych.

Měl ře jiš 20., avšak mutnou změhou nestalo setak. Daleko Lanáovem, kde křitují se silnice
u Bóžích mak“, vztýčeny 2 vysoké stožáry, od semě

do vrchu ověnčené,ma niché vlály . Dne 41. t.
m. vyjelonejdůst. vrchnímu pastýři o 6. hod rámo
četné banderiam k Miletínu vstříc. Před Lanžovem
postavena nádherná veliké brána snápisy: „Bůh síla
má“ a „Pravda vítází !“Zde očekávaly J. B. M. adru
žené živnostenské spolky z Lanžova a okolí s pra
porem, hasičský spolekz Doubravice, majíce v čele
obě hudební ka s Poličan a Doubracice. První
sadunění shmosdířů bylo dojemným znamením, že
ee vznešený host blíží. J. B. M. uvítal u slavobrány
starosta obce p. Josef Chládek a p. Fr. Vanka, knít.
leaní, zástupce nemocného p. n. komisaře. Od

elavobrány 1 J. B. M. pěšky špalírem dětí zdejší
školy, jakož i ze školy doubravické etrotinské. Kolem
nakapeny zástupy lidu. U hlavního vchodu chráma
Páně zbudována druhá menší brána. Na ní skvěj ee
nádherný znak J. B. M. a postranách veliké E. a J;
vše uměle ve velkých rozměrech provedeno zlatem.
Zde přivítán ndp. biskup místním duchovním správcem,
důst. p.farářem Jindř. Kučejem řečí vroucí a po té
p J Čechlem, říd. učitelem zdejším následující řečí,
jská se na pravého učitele sluší: „Jako řídící učitel
osady zdejší vítám co nejpokorněji V. B. M. do osady
naší a prosím Boha, abyvznešená návětěra V. B.

M. byla trvalou posilou a nejkrásnější upomínkouv divotě mládeže. V posvátném okamžiku tomto adě:
luji nezvratnou pravdu, že jenom dítky na základě
sv. náboženství vychované mohou býti jednou v pravdě
spokojené a šťastné. Jenom na dítkáchbázní Boží
neplněných dočkají se rodičové vděčnosti a jen takové
děti působíblaho v rodinách a obcích. Nezvratnou

ou touto veden, slibuji V. B.M., pokud mi Bůh
zdraví dá, v pravé víře mládež sobě svěřenou vycho
vávati, neboť toť úkol školy obecné. Račteš přijmouti
projev nejhlubší úcty a vážnosti! Bůh žehnej vane
šeným snahám V. B. M. ku pravému blahu a spáse
našeho lidu diécese královéhradecké“ J. B. M. byl
velice dojat a promlavil děkuje: „Milý pane řídící
učiteli! DěkujiVám za Vaše krásná slova a kéž by
Běh dal, aby zásady tyto na všech školách se prová
děly.“ Na to podala dákyně K. Chládkova J. B. M.
kytici, zhotovenou ze vzácných květin zámecké za
hrady kněšny Groy-ové a vítala jej jménem mládeže.
J. B. M. velice mile dojat, kráčel ku třetí slavobráně
před farou, na níž byl nápis: „Vítej nám!“ Při
vchodu do chrámu Páné zapěn na kůru smíšený sbor
„Eocce, sacerdoa magnus!“ Kázaní J. B. M., vznešené

lásané, to vše působilo jako rosana vyprahlé osení.
Po kázaní byla zkouška. J. B. M. vyptával se dětí
ne obsah kásání. Děti s chutí zdvihaly ruce, hlasitě
a bez bázně odpovídaly, 'dobře si atujíce hlavní
věty z kázání. Jak dovedně a láskyplně si počínal
J. B. M. s těmi maličkými ! Není divu, když viděti
bylo tak mmohéoko sarosené | Kostel nalý jest a proto
nelze ae diviti, že lidé každého místečka použili, aby
mohli viděti a slyšeti J. B. M. Překrásná byla též
napomenutí k biřmovancům. Ačkoliv po 43 dny vpře
plněných kostelích konal nejd. vrchní pastýř av. biř
mování, nešetřil se na poslední štaci naší a s láskou
a horlivostí neobyčejnou sv. obřady konal. Při hostině
ve farním domě koncertovaly obě kapely ku všeobecné
chvále. Děkovací řeč velmi pěkně přednesl Jar. Merkl,
žák, 4. třídy. Oběma dítkám dostalo se po pěsném
dárku. Při odjezdu doprovázely J. B. M. sdružený
živn. spolek s praporem a hasičský sbor doubravický
e p. Valešem, velitelem v čele, dále banderium a obě
hudební kapely ku čtvrté bráně, jež ozdobena přiro
zenými věnci ve způsobě oblouků přes6 m. dlouhými
s nápisem: „S Bohem!“ Nepřehlodný zástup lidu
přišel se rozloučiti se svým milovaným vrchním pa
stýřem. Veliké ty zástupy se srdcem radostným ubí
raly se domů. Vznešený arcipastýř náš sískal si srdce
všech, pravím všech, i těch vlažných, zvláště ale ma
ličkých. Trvalá úcta a láska k J. B. M. nevymizí ze
srdcí farníků zdejších. V pravdě návštěva J. B. M.
přinesla požehnání do všech osad našich.

(Zasláno).

Občané!
Povážlivou nemocí stížena jest spelečnost nymější.
Ačkoliv obchod a průmysl doséhly rozměrů netu

ených všeobecným zavedením strojů, ačkoli vědy dostoupi
dy výše závratné, ačkoli spojením všech dílů světa | pro
středky životní velmi zlevněly, nepřibylo přece vširokých
vretvách lidových blahobytu šádoncího.

Naopak ve všech oborech lidaké práce jeví a pří
unaky nebezpečné krice.

Zemědělství naše je na kraji úpadku strašlivého.
Řemeslníci byrnos pod tlakem velkokapitálu. Živnostníci
blíží se zkáze, jscuce obrovskou konkurencí dusení.

A v čen: je příčina tohoto neblahého stava?
Původ všeobeodého úpadku středních vretov sabé

zejisté do blubin onoho převratu, jejš ve všem opolečen=
abém zřízení našem spůsobil liberální dach století miau
lébo a nynějšího.

Liberalismus osvobodil eloe rolnictvo od robot a
desátko, ale podryl a vybledil rozdíly v hospodářské po
vaze majetku pozemkového a majetku movitého a učinil
s polí sboží tak lebce prodejné jako na př. ahlí, železo
anebo sirky.

Následkem toho majetek pozemkový ee nesmírně
erozšíř © dluby ohromné vzrostly, tek še rolník pracuje
koro iljen ns sapla ení přečetných daní s — úroků.

Bvobodou v Šivnostech a Femeslech nebylo powos
šeno slebým, ale naopak dána všeobecnému kapitálu do
ruky vyhlazovací zbraů. Ohromnou oontěží etladevy jsou
ceny praoovní tak, še nemůže ani mistr ani jeho pomooník
přiměřeně žív býti a navzájem tudíž na sebe nevraší.
Stálé s a třenice končívají jednak vypověsením s prás

oe njn Alestávkaje „byčejněnovoupobromou. čí zkušenost...
Středním vrstvám lidovým sadána tedy nesmrtelná

rána zboubným li iemem.
Je třeba rozesnávati slato od poslátka.

Poubýnářeknestačí. Ne s mutnéhooka, ale zruky

E kim orvunieeosjmové kohéjení otledených.

aajj1 Seba zvoleti věti bořívýmživlům:A4 potu ane

Jest svrchovanýčas přistoupiti k reformě. „:
Poeavadnínejistotepřekášíplodnéprácí. Jestli 00

BY navechopíme k činu, 00 o nás řeknepříští po
Velikájeřadepožadavkůatušebnašich.
Bademe především žádati opravy fiskální, neboťdaně

a poplatky dostoupily ohromné výše.
Bademe žádati opravy v rozdělení berní, aby se

polerilo mslým poplatofkům.
Budeme žádatí reformu obecní oprávy, neboť dnes

konáobecbezplatněa zdarmanasta věcí,kterépří
sluší státu.

Budeme žádati u na polí i
aráním, politiku úsporna polí vojenském

Budeme šádati apravení doby přacovní, zavedení

ae voného úrazového pojištění e pojištění pro případ
Budeme žádati, aby bylo málo zákonů, ale zákony

přesněsnějící,kterébynikdo beztrestupřestapovati

Žádati budemeoprava zákonaobudinského a do

Žádati budeme, aby barsovní špekulace a terminové
obobody prémsové byly odstrenény.

Budeme šédati rozšíření samosprávy, úplné provedení

an“ rovnoprávnosti, příznivérosřešení otásky státo
Budeme žádati úctu k náboženství a svýšení mrav

vosti odstraněním demoralisujících tiskopisů, lokalů, Jo
terie a pod.

Choeme pokračovatí s duchem času. le zároveň
chceme, aby šetřeno bylo osvědčených institucí, ješ pře
trvsly věky šíříce pravdu a blahobyt.

Budeme usilovati, aby zavládla poctivost a věrnost
v plnění povinností národních, epolečenakých istátních.

iara ( ooamopolitiku rosemovou a rozhodnou na venekuvnitř.

Nechceme hádky, zhoubné agitace a štvanice, ale
míramilovnou součinnost všech vrstev na národa roli
dědičné.

"| Choeme, aby živnostníci a řemeslnícinaši spojili se
|v družstva výrobní ©ochranářskeu tendencí.

Choeme, aby občanstvo naše provádělo
důsledně a rozhodně heslo: Srůj k svému.

Chceme, aby český dělník, řemeslník, obchodník
i úředník došel vážnosti a odměny té, které za svou
práci «asluhoje.

Chceme teké, aby česká žena v ohledu národním
a hospodáském konila svou porinnost a aby ©
věci pro domácnost jemom u našich krajanů a bratří.

Jako jinde křesťanští eociálové domohli se — po
úsilovné práci — snačných výsledků, ba i nejvyššího u
soání: obceme i my na týchš zásadách pracovati a
vítěsiti.

Jome cí vědomi velikých těchto úkolů i jiných
prací, které nás očekávají.

Ale doufáme, že Bůh posilovati bude ty, kdo od
hodlání jeou bojovati pra pravdu a sákoo.

Doufáme, že většina soudného občanstva
soublaziti bude se zásadami těmito.

Volámetudíž: Paže k páži a ruce k dilu!
Choeme. aty vlaat naše byla spokojena a úťastna!

ZDAŘ BŮH!
V Praze, dne 10. května 1896.

Za katolický lidový spolek pro Prahu a okolí:

našeho

Dr. Jos. Václav Kotr
kanovníkvyšehradský,| správceknihtiskárny o ne.m,

člen výboru. předseda.

dílovedoncí v Karlíně 7. 888,
místopředseda.|

Přihlášky členů přijímají se v místnortesh spolko
vých v domě Sw. václavské záložny v Praze Řeťězová
ul. 323.1.

(Zasláno.)
Veleetěnému paou

p. Aleisi Dvořáčkevi, městskémuradnímu
v Hradci Králové.

Nemile se nás dotkla správa, že více ne
zastáváte lesní referát; protož pokládáme sa svou
povinnost, vysloviti Vám velectěný pane, svůj dík
za Vaše ochotné jednání vůči naší obci po čas
Vsšeho úřadování.

Z úřadu obce Roudničky, dne 20. května 18986.
Bouček, ob, starosta,Kalaš Frant., radní,VáclavWHruča,čl.výboru,W.Nohejiradní.Mest. Petří
Šek, radní. JesefKamenický, čl. výboru. Václav

Souček, či. výboru.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny Bubna 612 — VIL — Sklad Eliššína třída 24.

Kolaudace nového oltáře dopadla, jak pře
dem jsem očekával, pro Vás stkvěle, Práce Vaše
sbledána p. inženýrem místodržitelství ve všech
detailech bezvadnou, v pravdě uměleckou. Byt
ememěl Jste mnobo hmotného zisku z oltáře na
šeho, užitek morální bude proVaši firmu značný.
Referát p. inženýra k vel. c. k. místodržitelství
zajisté bude chvalně pro vás zníti. Rozumí se, že
i já Vás všude co nejlépe odporučím.

Přeji závodu Vašemu hojného zdaru!
Se srdečným pozdravem

P. Lambert Ludvik, farář.
Mrákov, 9. listopadu 1894.

Velectinému peru .

LudvíkuNejsděmtý»
an Bydková. **

Podepsaná jednota katolických tovaryšíy byla
mile překvapena drabocennou podobiznou Jeho
Biskupské Milosti, vznešeného naseho protektora,
kterou jste jednotu naši laskavé obdaroval. Uměle
provedený tento obraz bude přední ozdobou naší
spolkové místnosti a bude nás zavazovati ku stálé
vděčnosti. Račte přijati naše upřímné »ZaplaťBůhl«

Jednota katol. tovaryšů v Hradoi Králové,
dane 26. května 1896.

Za výbor:
Th. Dr. C. Fr. Reyl,

t. 8. předseda.

+ Kam půjdeme na výlet?
B. Do Týniště! Podíváme se tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. hotovýchko

berců nejrozmanitějších jakostí, cen, velikostí
. a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších

a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostane nahrazené jízdné drahou ve

*«třetí třidé na vzdálenost 30 km!
A. Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice mnoho a co záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!

Výprodej.
M$-báječně levně: Ji

Koberce, pokrýrky a záclony.

V. J. Špalek,
(dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.

rěta vlasů
a tvoření lupů

se pod zárukou jediné jistě
zamezí

CBINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně
Cens láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

“ Sklady v lepších materisiních obchodech a holičakýchvodech.

existující prací přístroj

Nejlepší, jedině

|

|

jest nově vynalezená, ce. k. výbr. priv.

ruční pračka |

|

|

|

(t. zv valcha na prádlo) z velejemně jů
hlazenebo Carrara-mramoru „Patent |
Hlaváček“, jež předčí vše stávající, nebot [8
tvrdostí a nezdolností mramoru jest ne
2marná,vždy hladkou a čistou zůstane, nej
bezvadnější, i nejrycblejší sněhobílé vyprání
a tudíži úsporaprádla,mýdlai času docílí

a přitomvšem velini levná jest. Ceny jsou: |
I. velikost 25/30 cm. zl. 2:50 |
: . 30/35 "1 „560

III. „ 3540 , „ 450 |

proti dobírce aneb zaslání obnosa předem |zasýlá na všechna místa přímo vynálezce

a sám jediný vyrobce: |

|

l

C. k. výhr. priv. sech a uměl. průmysl.|

Mlolar Klaráškůyv Strakonicih.
. Pp. obchodníkům rabati. 1



v Humpolci.
Oporučnje pro jarní a letní saisonu

látky oblekové,ovrchníkové, have
lokové, kostelní a basičské za oenu

tovární.

Vsorkynapošádánísdarmaaframko.

Malířský umělecký atelier

Sudvíka Mejedlého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Hradci Králové doporučuje se veledůstojným
děkanským a farním úřadůmi veledůstojnému ducho
venetvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalýchmaleb kostelních,
obrazů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná
vrhy maleb a rozpočty za mírný honorář, kterýž však
při zadání práce se neúčtuje.

EE navýstavévHradesKr.r.1894.
; : jm d slatou me

S| Z2000s koremou.VeVysokémMýtěbronsovou
medailí obchodní komory prašeké.

DÍLNA A SKLAD

veškerých výrobků klempiřských

František Hlávka
Y Hradci Králové

—bvelké náměstí jf

povolení na

práce instalaterské
k zařizování hromosvodů, plyno- a vodovodů, (*
jakož i všech patentních soustev a anglických |<
splachovacích klosetů, lázní, rozličných čerpadel
pivních tlakostrojů atd.

Dále odporučuje svůj hojně zásobeý aklad
zboží kenpacích vam, olověných a címe
vých ronr. .

Stavobní práce

P. T. úmchevenetvu doporučujese

Václava Solce g
v Hradci Králové

ko shotovováníveškerýchkostelních nádod svláště
slacení vohni, sakteré20 let ručí. lešhojně

sásobený sklad veškerých šperků jch aobří: . i za oslní
éeny se s , se prodávají.

vosty též na měsíční splátky 2a mírných
podmínek.-m

soukenika v Humpolci,
jenž látku bned zašle. Vzorků není|
třeba, s látkou jest každý spokojen;
kdoby nebyl, nechť mně zašle

peníze vrátím hned.

veled. duchovenstvo

sukna kostelní všech barev.

: Puzorma činí, že dostalo ac mu úředního

d

Ě klempířské provádí se správně, hlavně se zárukou.

Brusinky
v nejjemnější rafinádě zavařené

Skilový soudeček
WB>íranko za zl. 275

sasiláT.Fáborslcý
u Týništi n. Orl.

KŘÍCŘLÍX

V.J.Spalek
(dřive J. F. Kraóvie)

v Hradci Králové
. doporučuje svůj

velkolepý výběr všech druhů

suken a podšívek
vlastní manipulace.

Látky na vesty vlastní výroby.
hedvábné, vlněné a zaručené prací.

Ve velkém | v malém.
ORB*>Při laskavé objednávce vzorků pro
sím o udání druhu látek a přibližnéceny.iAONETAIR

JOSEFA KIBSLICHA
v Hradci Králové

u „černého koně“

prací kostelních,
zeřízovéní a obnovování oltářů, kazatelen a t, d,

VELKÝ

a .
do oboru toho spadajích výrobků.

ty. fotografie s L d.

Práce vezměs důkladná v ozzách mírných.

šyr ků 'Jo Jičína. díkůvzdání

Podepsaní konáme tímto milou povinnost
díkůučinění za hojné aoustrastné účastenství
zdejšího ct. občanstva projevené nám při úmrtí
a pohřbu naseho milovaného otce pana

MATĚJE KRÁLE,
měšťana Jičínského a majitele fiakrů.

Zejména pak děkujeme velect. p. MUDr.
Pelikánovi za pečlivé ošetřování po čae ne

p. V. Horáčkovi majiteli pohřebního ústavu
v Jičíně za vkusné vypravení téhof, zvláště
pak et. rodině Slukové za pečlivé dohlednutí
na ošetřování po čas nemoci, jakož i konečné
všem přátelům a známým zesnulého, jehož
byli na cestě jeho poslední k věčnémuspánku
doprovodili, tlumočíme tímto náš upřímný dík.

V JIČÍNĚ, dne 29. května 1896,

Václav a Antonín Král,
synové.

p vbv66„OBROVÁ
vyskázíkažeýpátek doped.©1. be.

-| Vydevatelstvo: 2

Veškeré sásylky;der = předpinínéadresujte
„Obnova“ v Hradci Králové.

Předplatné:
Nacelý rok . 4zl.
na půlroku . 2,1,Ba čtvrt roku .

Jednotuvéčíslov místě 7 kr., poštou8 kr.

Mistnosť redakoe: :
V Hradci Králové. Velké náměstí č. 84

[Bovoo00+00000000000000

prino koslelní
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

"rovněži
P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej

lepší a v cenách nejlevnějších.

=|

Zároveňodporučímsvětladověčných
lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej

lopěíuznaná.

osef Pilnáček
wHradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809. :

O0000000000000000000000000

<žšžšžššŠ
Žádejte všdy a všude

slivoviciaborovičku
Jonod rmyML.ITesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

Malířský umělecký atelier

Jarolíma Štantejského
v Litomyšli

b doporučaje se veledůstojným děkanským a4
b farním úřadůmi veledůstojnému duchoven

stvu, jakož i alavným patronátním úřadům |
ku provedení dokonalých |

wg-maleb kostelních, -ji «
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně €
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář.
Závod může ae prokázati mnoha vysvěd-|
čeními jakož i diplomy a mnoba provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychmn- $
barku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor. €
Třebové, Mor. Budějovicích, Prost 'jově, v Olo- 4

monci, Brně atd.

Národohospodářská hlídka.
Ustavující valná hromada selské politické
jednoty pro okresy Pardubice, Přelouč

a Holice.
Čk. V Pardabicích, dne 25. května.

(Původní spsáva.)
Založením selské politické jednoty stal se na

Pardubska důležitý krok k důkladnější organisael
roloictva. Je žádoucno jen, aby nová jednota ne
sledovala cíle jednostranné, ale hleděla soustře
diti všecko rolnictvo ve svém působišti, jak toho
vyžadují společné politické zájmy všech, pro něž
jest určena. Ač bylo počasí nepříznivé, dostavil
se k ustavnjící schůzi, jež we konala v pondělí,



„

sutitomuprávězařisujesonašejednota.
„šhánůBArTeau ataútoleso b se ovně: za

předsedu olea p. Markalous z Třebosic, misto
y p. Jas. Tažil z Albrechtie a poslanec

. Komárek, za zapisovatele p. Udržalz Rovné
u Moravan.

Nato ujal se slova poslanecV. Formánek.
Ač účel spolku,praví Paget. nebri mi dopodrobna
ssám, přece chépel jsem, proťas se zařizuje;
jest to vebezachování. Vímedobře, že vede
ee nyní boj na nůž, nechť jest to v kterémkoliv
ohledu. Nejoižší vrstvy, dělníci, stěžují si na ka
pitalismus. Jsou to dva proudy, mezi nimiž střední
stav rolnický a temeslnický byl by umačkán,
kdyby vesáhl k sebeobraně. Za tím as účelem za
řizuje se sde také jednota politická, jež nemé
býti snad ma úkor celé organisace národní, ale
její doplňkem. Jsout dnes jiné stavy zorganiso
vány, proč by neměl tedy na něco podobného po
mýšlet i rolník, jehož stav je snad nejvíce ohro
žen? Jednota tato mechstanezajisté ojedinělá, ale
badou se po našem příklade rakládati i jinde
spolky podobné, jakých i na Moravě a v Haliči

několik a svláště tyto čelí velmi zdatně so
cialismu hojně tam rozšířenému. Je proto třeba

litickým jednotám věnovati co nejvíce péče.
ro rolníka stále ve mic nedělá, protože nemá

oáletitého zaston a nemůže se proto dosta
tečné práv j, ač hlarně rolník na
vše nejvíce. přispívá. Dříve hleděl se podporovat.|
hlavně průmysl a teprve nymí nahlíží se, žei
rolník potřebuje podpory. Velkostatkáři nám až
dosud stále jen škodili a hlasovali proti nám;
když podali svého Času na sněmu zemakém
adresu, protáhli jednání tak, aš sněm byl u konceatato anikprojednání.Žebysenám
samostatny

la
kdyby aseměkrálovství českého byly

„ nemí třeba ani feči o tom; vidíme to
nejlépe na Maďarech. Vídeňský centralismus ob

meril i moc našeho sněmu. oienjací mavrhovaníinspektoři ani recepty pánů učitelů rolniotva ne
pomohou; my potřebujeme moc vládní, aby vedla
naši národobospodářskou politiku. Jednání o dů
lešité otázce rakousko-uherského vyrovnání se ani

na přetřes v hospodářských spolcích namnoze nepouští, poně to zasahoje do politiky. Pravda,
est to otázka politická, ale nám škodí. Před 10

problásil železniční ministr Witek, tedy úřed
že uherská politika naší polovině říše uškodí
vrhoval různé prostředky proti tomu. Maďaři

se svedli proti tomu, podali protest až na
místa nejvyšší a výsledek toho byl, že Witek byl
zbaven svého úřadu a Maďaři prováděli svou po
Jičiku dal Není proto. mesi oběma. polovinami
ahoda možná za takovýchto poměrů. Každá polo
vina dělá si politiku na svom pésť,jsk chce a Ma
dsři při tom i. Moc politická je zároveň
mocí h u. V rozbodující krahy novniklo
dosud přesvědčení, že tyto poměry jsou brobeea
rolmictva, dosti hlaboko a musí se tedy počítati
a poměry takovými, jaké skutečně zde máme.
Rolsík nemá moci a zastoupení aikde, zákooy také
podle tobo vypadají. Stále ještě je zakořeněn
starý předsndek,že rolnictvu se tak zle nevede.

Že řulnictro není řádně zastoupeno, je vidét nej
lépe s jednání o berní reformě; rolník má ješté
ke všema podlehnouti osobní dani, když vydělá
třeba na spachtovasém šutra za rok 50 al., ač na
Areké straně přišel živeloími pohromami třeba o
tisíce. Páni, již o tom rozhodovali, pravili, že prý
ty katastrální výnosy nejsou tak vysoko vzaty a
vypočítávali, co rolník na Hanó utrží za ječmen
av sa chmel. Co však ho vše stojí, než
může tržit penize, o tom pání nevědí. Dále uvá
dělo se, že rolník všecko draho zpeněží jako
máslo, vejce, med atd.; takové nesmysly se uvá
děly. Vyčítá se naší straně, proč nepoužili jeme
pří tomto jednání obstrakce; to bylo by však
velmi nebezpečné zacházeti s takoroa dvojsečnou
sbraní. Osobní daň bude platit ten, kdo má přes
600zl. ročního příjmu. Rolník, který má přes
400 zl. katastrálního výnosu, remá dlaby a má
nějaký menší kapitálek. bude moci býti jist, že se
pan berní o němdovía uvalínaňdaň. Anoi byt
se měl rolníkovi počítat mimo spotřeby pro živo
bytí. Rosvedení manželé budou pr ti tomu ve vý

bodě. „dračřování daně díti se bude komisemi,které budou z polovice voleny poplatnictrom a z

x
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u,
opravu, poněvadš byla rozšířením
a to bylo v našem programu. Ne
k vůli vládě, ale k vůli voličstvu.

Mp Pariamentě vemkov oproti městům zvláštěs zastoupení. Dále dokazuje řečník ciframi,
že vemkovnovým řádemznačnězískáa avláště

rolnictvu dostane se bojnějšího sastoupení
usí se však úsilovně agitovat,neboť bes agitace

pedocílí so nikdy nic a k tomu bade tu naše po
litická jednota. Jsme před uherským vyrovnáním,
které jak se zdá, bodlá vláda prosaditi nyní, po
čvadž tuší, že by to po zavedení volební.opravy
k Jehce nešlo. Volební právo bude rozšířeno a

přiblíží se me sice k rovnéma právu hlasovacímu,
ale přece k tak zv. plurálnímu. Spolek bude tedy
moci pro zastoupení rolnické mnoho vat.
Největší oporou centralismu u nás jecu jak známo
Němci, kteří rozšířením volebního práva budou
značně seslabeni, což ostatně již sami nahlížejí.
Může se míti za to, že příjdou po nich Němci
lidoví, měkčí, a s těmi bude o naších zálesito
stech zajisté lebčí řeč, než až dosud, kdy mají
nad námi jakousi moc jako Maďaři. Dále vyslo
vuje se řečník o poslední řeči prince Schvarzen
berga pochvalsě; bylo by si jen přati, aby princ,
co nám alíbil, také sé toho nadále držel. Co týče
se konkurence zámořské, jež stav náš silně po
kkozuje, tu bylo by nejlépe, aby veškeré středo
evropské státy proti ní se spojily mezi sebou
Kdyby to se nestalo, pak musí se pomýšlet ale
spoň na zavedení vývozních premil, jaké jsoc
v Německu; jinak nelze se rolnictva udržeti před
úplným zničením. To však vyžaduje moc politickou
a i o tom bade se moci jednota radit. Usnešení
ve scbůzích budou jaksi meřítkem pro veškeré
Jiné spolky, které | usnáší se často velmi
různě a odporují si. [ivahy takové přispějí značně
k politické výchově členů. Žijeme v boji hospo
dářském a nesmi proto býti začátek náš nějakým
chvílkovým vzplanutím, ale je třeba práce vytr
valé a píle, má-li se dociliti úspěchů. Šohůze naše
budou vzájemným posilňováním se ve víře v lepší
poměry našeho národa. Základ k našemu národ
nímu probuzení vyšel ze selských statků, prvními
křisíteli národa byli synové selských rodičů a jsme
přesvědčení, že ani nadále se ý synek neod
národaí; láska jeho k národa je tubá. Pracujme
tedy proto všichni, abychom ae stali také skutoč

nými pány na naší rodnépůdě. Temu volá řečník+Na zdari“ (Soublas.) O úpadku stavu rolnického
promlavil poslanec Jos. Komárek. Víme a cí
tíme to všichni, že stav rolnický, zvláště v Če
chách nalezá se v úpadku. Sama vláda otomví,
neboť jí to naši zástupci často říkají, mimo sliby
nepodniká vláda vnáš prospěch ničeho. Když pří
kontingentu daně žádali naši poslanci svého čas
slevy alespoň půl třetího milionu, opřel se proti
tomu ministr financí s takovou bouževnatostí, že
jsme nepořídili a jeme zase odkázání jen na své
pomoc, Slevaas 4 proc. nám nepomůže. Je třeba
proto sjednotit se v mohutný oolek a z toho po
suzovat zákonodárnou činnosf našich zástupců jak
na sněmu zemském, tak na říšské radě. Nechť
tedy právě založená jednota sleduje pilně činnost
svých poslanců, posuzuje návrby zákonů jimi po

ga

jako jeden muž šli spolu do boje a zahnali ne
přítele, úpadek, který neúprosně se k nám dere.
Naši předkové,jak známo bývali v míru avárliví;
jakmile objevil se však nepřítel ve vlasti, spolčili

i my. (Souhlas.)Ku slovu přihlásil se dp. Kudrna,
farář z Kunětic. Řečník uvítav 8 nadšením zaří
zení nového tohoto spolku, uznal jeho důležitost
a pravil, že něco podobného mělo zde jiš dávno
být. Seřaďme se proto všichni, praví řečník, jako
jeden muž a apoštolujme kašdý z nás ze všech
sil ve svém okolí a získávejme tak jednotě nových
členů (Výborně!) Je nás zde sice málo, ale bu
deme-lí pracovati opravdu, nebude práce naše bez
výsledků. Pracujme pro blaho rolnictva a tím zá
roveň pro blaho a rozkvět naší drahé vlasti, na
čeho (Hlnčný souhlas.)

Pan Stěpánek z Pardubice vidí ve všem
málo upřímnosti; je třeba, abychom, když se se
jdeme, řeklí si beze studu pravdu, jak se nám
vede. Nymější náš úpadek je nouze zakalená v
pěkný kabát; odboďme ale ten kábat, ukafme
se v pravé obě a pracujme pak opravdově
všichni pro zlepšenínašeho stavu. Nesmíme vládu
stále jenom prosit, ale my musíme ji dunucovat
k tomu, aby na nás nezapomínala a říci jí bez
obalu, bude-li takto nadále pokračovat, že bude
míti z nás šestimilionový národ žebráků. Orga
nisace tato nechť není na úkor stavů jiných. So
cielistické hnotí uení tak nebezpečné, jak uvedl
poslanec Formánez, abychom moseli se jej obávat
a dávat naň tak bedlivý pozor, ale my můžeme
se od něho néčemu přiučiti a to jest organisaci.
Dělnictvo jest zlatý proutek, který nám stále uka
saje, jak máme pracovat ©Nebezpečí socialismu
se nešíří, alo nutí nás jen k činnosti ku práci.

PoslanecFormánek odpovídá na to, že
Je v našem oárodním programu místa dosti, aby
chvm mob!i všichni pracovati a neškodili ai na

Pan Udršal s RovnAu Moravanpraví, že
k bloučku, který pojal myšlenku zalufiti

politickou jednotu a proto že vylíčí, proč se tak
stalo. Myšlenka, saložiti politickou jednutu rol
mickou je Čistě domácí. Že organ'ace je nám nej-.
výše potřebnou, vidíme nejlépe daes z prázdných
lavic. Ač rosesláno bylo na 3000 pozvánek do
schůze nejinteligentnějším rolníkům všech tří okresů,
přece přišlo nás pouze 70. Toť pádný důvod, že
řádná organisace byla by na místě. Jenom svorná
práce všech stavů jest podmínkou sebezachování
a protonaše jednota nebude nikomu překážeti
v jebo čínnoati; je třeba, abychom stáli každý na
svém místě. Staré pořekadlo: devatero řemesel,
desátá úouze dochází nyní víc a více splnění.
Řádné a důkladné organisace je potřeba i z ohledu
vlasteneckého, aby nestal se rolník prodajnou
hříčkou pochybných agitatorů. Podrobnější činnost
stanoví nám postavení naše ve státě a heslem
naším bnde, že budeme se vždy ujímati slabších.
Nechceme zakládati snad nějaký nový politický
směr, tobo důkazem je, že pozvali jsme si do
schůze poslancestrany vládnoucí.Spolek bude
všdypodporovattunejkrajnéjší oposici.
- ©,Pan Jos. Kačer, starosta z Dražkova sou
klasí s poslancem Formánkem v tom, aby vyjasnila
se unásotázka socialistická tak, abychom konečně
věděli, co vlastně socialisté jeou a jak s nimi
máme jednat.

Pan Jindřich, kopec s Pardubic nabádá
rolnietvo ku stávce vepříčině pití pivaz takových
pivovarů, které necbtějí od nich kupovati ječmen.
Dále poukazuje k toma, že kupují rolníci cukr od
obchodníků, kteří odebírají tento ze všech jiných
cukrovarů,jenomne z akciovéhorolnickéhoa tak
vepodporují ani sami sebe.

Z návrhu stanov, jež byly přítomnými jadno
hlasně schváleny, vyjímáme: Politický selský spolek
pro okresy Pardubice, Přelouč, Holice máza účel
domáhbati se politických práv vůbec. K dosažení
toho mají spolku sloužiti všecky prostředky a
hlavně pořádání achůzía přednášek v kterémkoliv
městě království Českého. Další prací spolku bude
navrbovati kaodidáty ku všem veřejným volbám,
vydávání tiskopisů, podávání petic vládě atd.

Náklad na udržování uhradí se dobrovolnými
spěvky, dary atd. Spolek bude sídliti v Pardu

icích. ©Členem může se státi kašdý příslušník
českého národa, který bude od výboru přijat.
Roční příspěvek členský obnáší 20 kr. Záležitosti
epolkové spravují valná hromada, výbor, starosta
a vnepřítomnosti tohoto místopředseda nebo jedna
tel. Valná bromada má se odbývati každý rok
jednou. Po čase může se příbrati k ruce starosty
placená síla jako tajemník. V případě rozejití se
spolku připadne spolkové jmění matičním školám
v Čechách. Jednací řečjest česká. Spory rozhoduje
smírčí soud zvolený z členů apolku.

Pan Barva, statkář z Platenic omlouvá
slabou návětěvunepohodoua živelními pohromami,
ež krajiny podél Labe letos již podruhé stihly.

jem pro jednotu je, to je vidět již z toho, že
ze 70 přítomných účastníků přistovpilo hned 50
za členy a jak doufá, přistoupí ostatní také. Doma
pak nechť každý z nás co nejvíce agituje a sbání
další členy. Ku konci žádá řečník přítomné žurna
listy, aby podali zprávy o průběhu schůze do
svých listů co nejpoučnější a nejobšírnější tak,
aby alespoň touto cestou dověděly se Širší vrstvy
o novém spolku a vzbudil so tak proň zájem.

Pan Ant. Komberec, statkář z Vostřešan
přičítá slabou návštěvu tomu, že rolnictvo pociťaje
po mnoha sklamáních již nechuť k jakémukoliv
spolčování. Dále přimlouvá se za vydávání časo
pisů a pořádání přednášek a schůzí ve všech čel
nějších obcích.

Pan Markalous odpovídá, že jedná se
o založení velkého politického selského lista v Praze
pro celé Čechy, což bude lepší než zakládat list
na svou pěst.

Pan Komberec by radějividěl vlastní orgán,
poněvadž k vydávání velkého listu asi hned tak
nedojde a zatím se myšlenka ta zastudí. Orgán
ovšem veden by byl ve směru svobodomyslném.
Odpor rolnictva musí být na dále tak hlasitý, aby
jej naboře slyšeli.

Pan Udržal doufá,že časem dojde k tomu,
že jednota bude míti vlastní orgán, avšak nyní
bude nejlépe pcnechati rozhodnutí výboru. S tím
přítomní souhlasí jakož i s návrhemp. Komberce,
aby pořádány byly schůze a pfedn v obcích,
Což se ostatně šamo sebou již rozamí.

"Pan Markaloue wgsvětluje,že dříve ne
mohou být přednášky pořádány, dokud nejsou
schváleny stanovy.

Běhe:u sabůze došel předsednictvu blehopřejnýtelegram od předsedy bospodářského spolku smí
chovského a župní jednoty středočeské p. Stani
slava Kobra.

Předseda ©Markalous děkuje fřečníkům za
přednášky jakož i přítomným za účastenstvía
schůzi končí po tříhodinném téměř trvání její.
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Šeská, jediná v Rakousko-Uhersk
továrna na '
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Lázeňské místo Petrkov
blíše NěrneokéhoBrodu. 2.

fo .
Podobiznu

oho Bisk, Milosti

americkéoalagorámna,Š 25, 5
—— Rudolé Pajkr a spol.
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LÁZNĚ PARNÍ
Tein WrkLekýmSařÍzoním sprehovým;

dobře zařízené lázně vanové
S SjehličímI bazněhostd. Zařízenítotovyboví14

veškerým poladavkům cičného P. T. obecepstva
vúplné míře.

) Léčení mlákom a inčicí z vlastníhoMapodářstri

Fřeně ©pohode zahlan Dyvya, dobrá re- )steuracevlásoňském
Petrkovské láznětěší se všíinprávemod více

$ DEž 300 let jak pro léčivost svého mi
nerálního zřídla, tak vabnou poloh
nejchvalnějšípověsti. pro po poočuevon

Hlavní saisena od květnado koncezáří.
Stáléspujenísc.k.poštou,telegrafaístanicía

lékárnou vkrál. městě Nění.Brodě. Ů

v bisk. knihtiskárně.

Narětirmky
ed 60kr. výšenabízí

AA 202 CAddd A LELLELEEEEEE S ZEEEES ESLLEEE
Seříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání

zlatá záslužná medalic a korunou. —Čestný diplom Ď

Veškerá patenfní mýdla
vyráběná ze všech mořných i nemelných materiálů a téměř ve všech ča
sopisech doporučované — pominou — až 00 lidé přesvědčí, že bylo a bude

nejlepším jedině :

pravé nefalšované mýdlo jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřele doporučujeJimařich Jelímele,

mydlář v Hradci Králové.
Týž dovoluje si upozorniti na epecielnínovinku „Jelinkove levan

dulevé neutrální“ odporučené j lastnosti
celou řadouI a apecialistůvkoních nemoce výpeěné *

Kus za 5 kr.
Hlavsí sklad u Jindř. Jelípka v Hradci Králové č. 160, Malšovicích č, 3.

a 37- 8 p. Aloise Jelfaka v Pardubicích a u Zimy v Kutné Hoře.
Telefonické spojemí.
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Pri výrobaumělýchkvět Š|malbu , © pozlacovně
B, Hamplovéroz. ButkovéS8| 12ske © v Humpolci

v Hradci Králové. Vel. nám. č. 22. Ď SERD Á dovolujeai doporučítisvé práce vd. ducho

ný tv logannů, Jen Aroměleckýmvkusety B ; venetru, al. patrovátním úřadům a et. obevelice pečlivě provedené v barvách nádherných: IMO. censtvu jak ku zařizování nových i obme
modní květiny, svatební věnce pro čky
a nevěsty z myrty přírodní 1 umělé, kytice
do ples koše květinové, kytice makar
tové, polštáře a květiny fantasijní, pohřeb
ní věmce obětinové, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami všech barev a nápisy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

okrasy.
Zakásky na venek jsou okaměttě vyříseny.

Jan Horák,
| vlastní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobu jarní a letní

pravé vlněné látky
| za ceny mímé. Četné opětné objednávky,
| zvláště z kruhů vld. duchoveustva jsou mitým

pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
, čtivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cennikynapežádání Iranko.

Zási a dobírku,
vid. duchovenstoudle přání bes dobírky.
PM hromadných objednávkách výhody

co možno největší.
Četná doporučení x kruhů vld. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenatni vyznam.

Vzerníky k na
hlednuti franko.

Ceny mírné,

Politické družstvo tiskové

v Hradci Králové

SWB>právě vydalo spisek jj

Sloro k naší mládeží od starého vlastence.

Tento krátkýpřehled nopřekrouconýchdějin českýchdostati lze

v biskupské knihtiskárně
Stran628*.—Cena15kr.

Při odbírce většího :„maešství přiměřená

vování starých oltářů, karatelen,
soch, křížů atd. vše v nejlepšímprove

Anenské slatinné lázně

v Bělohradě

ed 4. května
nž do 20. září!

Prospekty ochotné sdarma a franko.

Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. rr 1894
zlatou medailií a diplomem.

Umělé zuby |
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím

a koná veškeró práce v obor ten spadajícípřesněA solidně na základě dlouboletých zkuše
ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně ctě
ného obecenstva, znamenám se v hluboké úctě
oddaný

zobní technik
Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.2
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-Katolická strana na Moravě,

1" Časopisy všechútřán zabývají se v posledních
dnech pozurubodnou udalostí na Moravě, jíž i my
choeme si dnes bliže povšěímnouti.V pohnuté době

V omyl uváděného, lichým svobodářstvím ničeného
a do proudův nekřesťanských zavlékaného — po
vstala na Moravě samostatná katolicko-národní
strana. Vznikla z veliké všeobecné potřeby a škoda
jes, že již dříve na veřejnosti se neobjevila Avšak
i nyní přichází v čas, aby provedla národní spo

vznesla národ k ideálům vznešeným a vedla

blivými, cestami pravdy a spravedlnosti, aměrem
křesťanským, jenž pronikati má zákonodárství a
celý náš národní život. Samostatná katolická strana

stromu církve i vlasti, bude působiti v duchu
Kristově i v duchu národa, z něhož vyšla, bude
utvrsovati a upevňovati pravou avornost národní
a bude se obětovati Bobu, jenž dobré snahy naše

jenž také národ náš učiní pevným a sílným, bude-li
hlodati alávu Boží. Samostatná katolicko-národaí
strana na Moravě nepřišla tříštit a ubíjet zdravé
síly národanašeho, ale bude je spojovat v duchu
Kristově, bude stavět proti ám sr
sásadykatolickéu v $
šlochetné vědomí, sby
víza katolická,aby -zezkrět
ska | sás věseky. Obramasvatých práv
etrkve a národa vstndila katolicků-národní stravu
ma Moravě, obrana lásky a spraředinosti vyvedla
ji s hlubin na pvyrch a nechí proto povzletne,

svatým, jenž by
oblašil věscka vlastenecká ardce a pormnesl sklí
čemou mysl uhuěteného národa. Nemáme trpkosti
proti nikomu, ani proti svým nepřátelům a proto
klidně můžeme upravovati průchod spořádanému
koku katohicko-národnímu, jenž v rozháramost má
roda s dobrým úspěchem zasáhnouti může.

©FEUILLETON.
Kronika P, douasesa Frostšíka Procházky,

prvního kaplana (exposity) v Mlézovicích.
Sděleje Boh. Hakl.

(Eokradování.)

vena byla. podkopaná

Toho dne,
byla; nebo ten des v Hořicích brom do věže
udeřil, zvoníka omráčil; pcdrubé v Svato-Gott
hardské ulici do jednoho domu podvbně udeřil,
ad nic nezapálil, aic však méně jedne děvěstko
asi Idleté silně omráčil.

vicích dne 18. Jalii; drahé u sv. Marie Magdaleny
v Jeticích, na den její, totit 22. Juli; 1. Aogustí
měl jsem ponejpry v Milovicích; v Hořicích dne
8. 'Augusti. Na oktáv nanebevzetí Panny Marie po

Poprava Kateřiny Tiché.
4 V tom roku 1784. dne 14. Septembris Kate

,
(A

ah
M

"mordu svého vlastního dítěte, které do studnice
v Habre (tak slove jedna část Hořic, v tu stranu
k Jičína) vhodila, stata byla; ta jéjakošto kaplan
HBofický na místo popravmá k amrti jeem připra

JiříJitka Zášky,svůjmistrovskýkusdokasovalya

Uote dotýšepěipravykjejí ohavnésmrtí,
chovala ; nebo pří prvnímze úmtlovy

východu,na prahuve dvoříchstáti zástale a klídu,
ne její smrt sehlému (sie) náležité
tčinilu.Po vyštenému pismýře(sic) ortela
jak obyčej je, do Habrukdyt jsme před

UktrtovazéhoKrista“) pobožneumodijtba

Ya 4 o vyznání, dřívemodlilse modlils,

Pozoruhbodnojest, če nepřítel ibned na všech
stranách Moravy se ozval, jakmile zvěděl, že se
katolicko-národní šivel urgapisovati počíná, pozo
rabodno jest, že vyslovil žádost, by se taková |
strana nezřízovala a že není na místě, by 80 za
Jotením strany této tříštily síly národní. Volání
toto nepadá však na váhu, poněvač jest nenpřímné
a nepravdivé a poněvač iží svou docíliti chce nové
zabahnění poměrův. Strana katolicko-národní vy
stupuje jako přední zvalebovatelka jednoty národní
a spažiti se bude připraviti národu bezpečný úta
lek pod ovhraoou církve. Nemůže tedy býti ani
řeči o tříštění národních ail, poněvač účel sjedno
covací a spojovací nové strany katolicko-národní
jest zřejmý « jasný a bude se moci správně po
sonditi dle dobrých skutkův, jež lichá liberálnost,
jak se rozumí samo sebou, v prolbanosti své vy
hlašovrati bude sa skutky špatné, národu škodlivé
a vlastisrádné, jak to činí dosud. Tyto lži budou
však- nejlepším podporovatelem pravdy, 8 níž ka
tolicko-oárodní strana moravská na veřejnosti se
objevila, aby bes obalu vykázala meze zlu nynější
doby, které vlast naši pa všech atranách pustoší
a ničí. Dosud neměli vlastenečtí katolíci na Mo
ravé mocného organisačního prostředku, jenš by
národním, společenskými bospodářským snahám
naším náležité platnosti zjednával, dosad v racha
politickém hledali obyčejněochrany a té které po
litické, často i víře otcův našich nepřátelské strany,

sem toto utíkásí od katolického praporu avstu
povámí do cizího vleka. Přední důvěrníci katoltétí
předepíšou v programu, co se ve prospěch církve
a vlasti Lonsti má, spořádaný šik udělí programu
své schválení a každému bude ihned jasno, jakou
cesta mastoupiti, v čem Se upevšovati ajak ku
cti a slávě Boží a ku povznesení milené vlasti
pracovatí a působíti má. Tím přestane všechsa
politická polovičatost, všechno ramenářatví, všech
no vybledávrání takových politických stran, ješ
lid falešnými besly vykořisťají a ho napalují. Ka——
učinila: „Poněvadž já mnobonáctekrát tady šla a
api popížené vadechontí jsem neučinila: aspoň af
paposledy mou nehodnou poklonu učiním pro mne
ukfišovanému Ježíši“, která slova poznovu bodla
mnoho ardcí lidu přítomného a k pláči pohnula.

Po vykonané té modlitbé poodešli jsme zase
dále a přišli jsme až k štátui svatého Jana Ne
pomuckého“), před kterou štatuí, ač ©neklekia,

řece ale hlasité vykřikla a zvolala: „Svatý Jene,
jiteli eti a dobrého jeena; za to tebe prosím,

nohodná slufebnice tvá; poměvadž jsem já pro
mé hříchy nezasloužila, abych od banby světaké
vysvobozena byla: aepeň za to tebe prosím, učiň
a mně ta milost u Boha, abych věčné
hanby ochráněna a (od hí) vysvobozena byla.“

Když jsme na popravní místo přiáli“*), po
vykonané ještě jednou zpovědi a po dosábnutém
rozhřešení vstala a lid prosila, aby obzvláště ro
dičové své dítky ke všemu dobrému vedli, aby
v ta ohavná místa ji (ne)následovaly; odprůšovala
také všecky, kterým, jest-li kdy co anebo v čem
ublížila, aby jí pro milosrdenství Boží odpustili.

Na to k smrti se již pfiblišovalo; mne se
dožádale, abych já ten šátek, který na krku měla
a svýma vlastníma rukama s krku sundávala (sic)
jak mobla, mně do rukou dala, abych já sestře
její, když se « Moravy ze služby navrátí, s du
chovním napomendtím takový (t j. týž) šátek dal.

—Nato ihnedbj noo: oné „eeještěsebeského poroučejíe, edměv slovech „
Maris, Josef“ —stata —duši šťastněvypostila.

to ibned, jak jeme se do Hořic savrátili
Její daší u oltáje Mare faké'

oloužona wmóesvatá byla, na které mnoho lidí na
dalo a za její duši modlitby obětovale.

Rosličná jiná pří a i
Pokrátkém čnae po její omrti do nemocí
+) Stávaletamdo nedávna,stará,sjd Napěknáu

rybalška; ale rybajšek | a socha odnesena.: edlnosti“;je tampln nů

m- RočníkII.
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tolicko-národuj staana poví spojenců jasně
Kařetalně"adí odsvěcímají ©jakýmizbraněmi
odstraňováno má býti zlo všechny třídy společnosti
a celý národ obrožnjící. Katolicko-nároční strana
nezná jiného prospěcvu, než prospěchu církve a
národa a chrániti bude pravdivě a spravedlivě
přívržence své před nástrahami v iárodě kořistí
cích živlův. Jeme toho pevného přesvědčení, že se
každý věroý katolík připojí ku straně této a že
s ní mužně a statečně vystapovati bude za nej=
světější blaho národa. .

Boží Tělo.
Slavný vůdce lidu israelského měl před svou

smrtí trojí delší promluvu, v níž ješté jedenkráte
Da srdce položil vchotné ostříhání tbory neboli
zákona Božího všem krajanům svým V prvé řeči
vytkl též přednost národa svóho mezi všemi ostat
ními národy řka: „To je vaše moudrost a rozum
před lidmi, aby aslyšíce všecka přikázání tato
řekli: Aj, lid moudrý a rozamný, národ veliký!
Aniž jest jiný národ tak veliký, kterýžby měl
boby k sobě přibližující se. jako Bůh náš příto
men jest všem prosbám našim!“

Máme-li zření k Božíma Tělu, kteréž právě
u nás katolíků slašně a spravedlivě se oslavuje,
můžeme vším právem zvolati o sobě: „Kde jestdrobili a p x | ed

|pohýkuamltbů ačhěnníSToránvh u zpné | Inf. národ tby měl Pánaa Bohasvéhojádro katolického národa ve zmatek la. Žalo-| u prostted zobe bývajícílie, jako my katolětí
šením katolicko-sárodsí strany přestává však rá | křestené?“ <

Nemíníme zde rosebírati zevnější lesk, a
nádberu, jež se jeví v holdování a klanéní Božímu
Těla. Komu čest, tomu čest! Spasitel uáš pmí
Ji od svých dětí ba bratří očekávati, byť i vý
slovné nepřikasoval! Kdo jednoduše jen zná pra

divákem při vítěsoslavném průvodě Páně. — Ale
k tomu chceme ukázati, co na sta let před příštím
Mesiášovým u Israelitů bylo předpovídáno: Po
šehnaný, jenž se béře ve jmenu Páněl

Nyní se ta slova rozléhají v chrámech našich

těšké upadl, anobrá ten samý (sic — týž) den
tížeji se rozstonal a ani více nevstal pan páter
Joannes Broš, kaplan Hořický; já pak před sv.
Matoušem (21. září) k tomu (jsem jej) dísponi
roval, aby 8 Pánem Bobem se smířil, což i také
hned učinil; okolo 8. bodiny na noc te vyzpo
vídal, na to ráno brzo Viaticum (t. j. Velebnou
Svátost) jsem jemu podal; dne pak 23. Septembris
mezi druhou a třetí hodinou šťastně skonal a na
místo jebo zatím za kooperatora P. Chrysanthus
Trnka ze řádu sv. Františka od sv. Anny z Hradce
(Králové) se dostal. — Na to vel. pan děkan Ho
řický, p. Václav Krňovský, ku pomoci duchovní
(za) veliký peníz jednobo duchovního vychovával
jménem pana Pátera Isaiaše, řádu av. Františka,
který svou nedaživostí zcuplna stejně trval (sic),
až potom přinucen z Hořio odejít; v klášteře sv.
Anny život dokonal, 1735.*)

V tom roce na kněžství posvěcen byl, jme
povitě před neděli Smrtelnou pan páter entsl
Stáčka, krajan a rodič Mlázovský. Svou první
mši svatou, jmenovité na den sv. apoštolů Filipa
a Jaknbs, v chrámu Páně Narození Panny Marie
sloužil v Hořicích. Svěcen ale byl na kněžství
v městě Olomouci; nebo (jsa) convictor (chovanec)
7 témž městě u pp. páterů Jezovitův, svá studia
chvalitebné vykonal. Až potom do Hradecké dié
cese přijat, sa kaplana do Hořic vzat byl od svého
vel. pana strejčka, tobo času Hořického děkana
a spolu vikariusa.

Léta tobo 1785. měsíce Januarii, přijela ko
mise Ba panství fandationis Hořické a mezi jiným
pobledáváním, když do Mlázovic přijela, vysta
věnou faru problídla, na ušitky se vyptala, dle
svého sdásí usoudila, že by pro vzdálenost cesty

Týž kláštar stával prý v Hradci na Podměstí
Pražském, tam co nyníLabe teče. Když se stal Hradec
porností, kostel | kláštershořen a nový kostel í klášter

KEohovktapoh Hu ona tasny ,

čase jeseh I srašen byl.



«©kašdé zpívané mši svaté. Když po pozdriho- lvásínaobořesepůje: Benodicius,galivonitia.
vomise Domini —-meal-to nic jiného, nešli: Po

"žehnaný. jeaš se béře ve jmena ziospodinové!
Ó jak dobře rozaměli tém slovům přemnozí lsra
elité, když je provolávali Kristu při jeho posledním
vjezdu doJerusaléma| A s pofehnáním jest po
každé příchod Vykupitelůvr — nejen když při
mši svaté sestupuje na oltář; ale i ta, kdyš při
chásí mimo chrám, aby osvédéil, de chce fehusti
nám nejen v kostelích, ale i mimo kostel, všude,
v městech, i dědinách.

Mesiáš již přišnl — a každoročaě přichází
a do skonání avéta přicházeti bade k lidu svému,
jako mejlepší jeho přítel a vůdce! Ký div, še
kazdý ušlechtilý a uvédomělý křesťan bet bázné
a ostýchání — ať již jednotlivě neb ve spolcích

-— mležitoučest vzdává Voličenstvu Nejsvětějšímu!
A kdybychom ničeho více neměli od toho

Boha, aežli ten chléb vezdejší, již sa to bychom
ma povinné díkv činiti měli vezdy.

Ale ten Bůb, jenž se právě pod spůsoboa
chleba obnáší, pravil v době nejhoršího pokušení
k pošitkářetví a chlebafství - Pnáno jest, ne samým
cblebem živ jest člověk, ale každým slovem Boším|

My katolíci na výsost ctíme slovo — slovo
ušlechtilé každé, a slovo Boží všeliké! Řečí ušlech
tiloa, prostou a prázdnou všelijských nadávek
a surovostí, vyniká člověk nad člověka|

C) pak ale nejvíce šlechtí řeč kašdého
národa? To je zajisté slovo Roží — písmo ovaté.

Dobře činí Israelité, že ctí bibli, a zvláště thora
a z ní nejsvláště desatero. Tak již čest náležitou
vzdávají slovu Božíma, jež od Boba samého vka
meněno, na deskách kamených napšáno bylo. A
my katolíci bychom móli se báti veřejně a ros
hodně uctívati Slovo Boží, jež se vtělilo, aby nás
vykoupilo, a jež pod aspůsobou chleba nám se
dává za pokrm?

Aj ta Se teprv dovršuje úcta k nejelavněj
šímu Slovu Božímu — jež nejen chleb vezdejší

pro časný tělesný divot nám dává; toto Slovoží sílí i naši duši, skytajíc rozumu pravou
osvétu, urdci největší slast a vůli nejmocnější po
silu — a sjednocujíc nás v jedno tělo, v jeden
mohatný čik. To působí Boží Slovo o Božím
Těle, budíe rozbodnost ve službě Boží, a odhod
lanost k plnění povinností, a k seboobětil

o 0 ©

Lužický list.
Z.— Ve středu po svátcích velkonočních

konala se jako každého roku valná bromada Ma
tice srbské v Budyšíně. Z rozpravy jednatele, ka
novao'ka Skaly vyjímáme,že Matice pozbyla uply
nulého roku svého předseda Kalicha, který se
přesídlil na jiné místo; po něm zvolen předsedou
kanovník Jearij Lusóéanski, který několik let řídil
k všeobecné spokojenosti lušický seminář v Praze,
kde byl známou a váženou osobností. Zná také
docela dobře česky a jest nám velice makloněn.
Proto vyslovujeme z toho svoji nemalou radost,
že po odchodu Kalichově mu byl avěřen důležitý

úřad přodaodnickt který po více let zastával nezapomenutelný Hórnik,jebož důstojným nástup
cem jest zajisté Luačanski.———ě—————
z Hořic záslužné bylo, aby městys (městečko
Mlázovice svým pastýfem zaopatřeno bylo, asilo.
vála. Při tá komissí byl Jeho Milosti Josef
Ritter Stallmeister Jeho Milosti Arcibiskupské a

spolř bývalý Ritteeister vejensky a Urozený p.hejtman Rožmitalský toho času, kterýmně — tak
milostivý byl — radu dal, abych já se při jeho
knížecí Milosti arcibiskupské ohlásil a o tu Mlá
tovskou faru se ucházel, fe chtájí býti moji pa
tronové a přímluvěl. To jak zvěděl velebný pan
děkao, velikou kyselost roti tomu a nejvíce
haproti mně měl, ač já toho času nevinný v tom
jsem byl, poněvadž ne tak [jako jsem falešně
přednesen (sic — adác) a obžalován byl), jsem
pokračoval, ale'to bylo skrze poslaný memorial
poníže:ý knížecí Milosti arcibiskupské do milo
stivó paměti jsem se toliko poručil; co sice důklad
něji oznámil vel. pánu děkanovri Urozený pan
Tomáš Grim (?), toho času po amrti pana Ehra
vyvolený knížecích panství vysoce meritirovaný
(saaloužilý) pan inspektor. Že bych já byl (ne)
na faru Mlázovskou mocí toužil, ale toliko, kdyby
budoucně Hořická od Mlázovské“) rozdělena 'nic)
byla, do milostivé paměti jsem se poroučel. Ta
vejmlnsu, ač poněkad místo malé měla. Zatím ale
co 6e státi mělo, ač zcela soupina se nestalo, uje
všsk méně obyvatelům Mlásovským později uadogé
so učinilo, co dále obšíračji vyjádřím. :

„V tom roce 21 Mají postavil sv. kříš,co se
do Chodoric jde, pan Jam Novák, sovsed Ho

- Řloký, který se světil ode mna, jmepritě dno 31.
Maji, když do Chodovio pout z Pletic vedena
byla, totiš třetí den svatoduáni,

Téhoš roku počestná obec Mlázovická ke
cti a, chrále sv. Jana Nepomuckého štátní ka
meanou pořídila a ji. ná postaviti dala a tu

-evětil vd. panděkan Hořický, jmenovitě na deg
sv. Jana Nepomuckého, dne 16. Maji. ,

(Etom roce dne 12. Juniřnobťastnábouřka

„*Opáčné: Mlásorská od Hořické. i

dávného člena a příznivce, tetiž praolata Jakuba
Baka, který zemřel v lázních Wilduagských 4
vysokém stáří. Buk byl opolosakladatelem prašeké
„Jerbowky“ (spolku tu lužickýchSrbů v pmáském
semeništi), dáje redigoval několiklet Časopis ina
tiční a účastnil se činně národaího rucha v La
ici. Největší část svého majetku odkásel ne č
vystavénéma kostelu v Bačoní, kde takétělo jeho
odpočívá pod hlavním oltářem. Matičnímu doma

ici přibylo v uplysalémroce 16 člost.atici ylu r uply roce
Hlavaím úkolem matice jest nmyní slesati te
o stavbu nového, důstojného domu matičaého, klerý
by byl střediskemvšech saab aprací národních.
Kestavbě jest všakpotřebíponéz. ©ty sestaral
všemožné výbor; zvlášté se v té věci vyzBame
nává známý pracovník ds. Maka, redakidr časo
pisu matičního : „Lužice“, jež rediguje od čísla
4. s kaplanem Mikulášem Andrickým Dr. Muka
získal od ových přátel 1900 bř. a od kulžete
Adama Sapiehy ve Lvově 2000 bř. vedle mnoha
jiných menších darů. Mimochodem připomínáme,
de pisatel těchto listů zahájil akci ve prospěch
sbírek sa matičaí dům v Budyšíně ve všech se
minářích česko-moravských; se celkem asi
70 al., tedy dosti značná částka. (Dary příjímá
též Prof. dr. Arnošt Muka, Freiberg, Sachsen.)

Národovci lužičtí vyznamenávají se nerš +dní
obětovností, jen aby co nejdříve byla uskutečnéma
jejích snaha, zřídití důstojný dům spolkovní. Již
11 let přispívá kamovník Herrmana, farářve Wo
trowé, každého reka 100 bt.; týž ei získal De
malé zásluhy o písemnictví domácí, že vydává
svým nákladem časopis „Lužici“, ješ má pouze
azi půldrabého sta odběratelů, tekle většína ná-|
kladu vede pan kanovník obětovné sám. Jinak by
nebylo možno vydávatí podobného lista, poněvadž
jako orgán vědeckýjest určen nepatrnému kroažku

vzdělaného čtenářstva inšiko-srbského o mořeporovali svoje bratry skutkem, bylo by
kaybyhojnýpočetodběratelstrasepřihlásilz Čech
na tento časopis, který stojí ročně pouze Ž zl.,
vychází měsíčně. Adresa administrace jest: Kano
nikus Pfarrer Jakob Herrmann, Ostro bei Paa
schwits, Sachsen. — Že nesl žádáno mnoho na
vzdělancích českých, jest nade vši pochybnost.

opis psán jest: pravopicem skladným, jasyk
něvadějest nám nejpříbuznější,

až oa malé výminky jest mluva srozumitelna. Dou
fáme také, že této naší žádosti bude vyhověno,
jako bylo vyhověno vyzvání slováckého časopisu

Domu a Školy“, který by byl rozhodně sanikl,
kdyby české veřejnost nebyla se ho ujala a sa
Jistila jeho další činnost 800 předplatitely. Kdo
může, nechť tedy obětuje ty 2 sl. na časopis Lu

titostí, jakož i všech národů slovanských.

tice 500 hř., pak odstoupil dr. Muka svoje po
Jistné životní na DO00 hř., takže sbírky utěšeně
pokračují Tu všecko ještě však nestačí; proto
třeba jeátě větší činnosti v tomto směru, aby te|
stavbou se mohlo 00 nejdříve počíti.

Matice měla příjmů 2432 hř. a vydání 2316
bř., takže se jeví přebytek 116 kř., čímž jméóní

=

————————————,—>
mesi och.ábem (sic) Božího Těla v nedělí přišla
s velikým krupobitím, tak že mnohým ubobým
obyvatelům velikých škod na osení nadělala.

Na den nanebevzetí Panny Marie světíla ce
Statue Neposkvrnéného Početí Blahoslavená Pa
'nenky Marie, na cesté, co se jde do Milovie, na
kladně ozdobena od velectěného pana Šimona Ja
kuba Wietla, toho času vysoce meritiroraného
Hejtuana Hořického.. Na té štatni spatřuje so
nápis, který jsemjá jakožto kaplanHořický složil“),
jako i též na štatuí 9v. Jana Nepomuckého v Mlá
zovicích sepsal; ta ale štatui avětil veloctěný pas
děkan Hoťický, který po odaloužení mší svaté se
z Mlázovic navrátil a po poledních (sic) na den
panebevzetí Panny Marie ma to místo s procesím
hlučným, s troubami a bubny a množstvím lidu
šel. Žepak ale teprv po odsloušené malé měi ov.
s Mlázovic přijel, příčina byla ta, že ten týden
odslonžil (?), nebo před tím dnem, totiš 14. Au
gusti, nešťastný pád ohně (se) vznikl a mnoho
stavení: domky a chalupy, spolu se stodolami
v prach a popel obrátil, tu, co se sejde od Hořic,
v stodole počal (se) obeň a aš do příbytku Vícha
s drebé strany až k Francoví Kleczarovi dosa
hoval; a intyby byla nebyla pomoc, předně Boží,
přispěaí uroz. pamesprávce Chotóčského,toho času
pauě Jana Jelínka a Raddy, vdp. faráře Novo
veského, snad by celá městečko (bylo) v popel
obráceno bylo; že pak ale pan správce se svým
lidem sáležitě ku pomoci přispěl; tedy oheň pře
trhli,jakpůobsvláštním. vyzasnašením statek po-|
tašeíko(V) France Klacsara obhájili.

**(rátování

Óišíme)aš dótavadna Mohejlíku,
, nóbri: jako

1 oj te“
jaée není

chposl ob někým

jest ještě velmi zachovalý,

vyr oedáje abězné, že by v brzkémsm časoynul.
Zvláště se' konají přípsavy k národní alav

nostipořádané5. června,kdeúčastníciseobjeví
v národním kroji. Této slavnosti hodlají se účast
miti zvláště lužistí Srbové,protože tum namadze
zachován národní kroj, ovšem většinou jen u žen.

Tu chtějí ukázati Srboré v krásném průvodu

r aeeoji svoje národnísvyky. Zójména6e máti průvod srbských „křižerů“ (velkonočoteh
ezdců) a zpěváků, různé „kvasy“ srbské z krajin

lužiekých, srbské kftiny, průvod srbských „kea
firmaadů“ a zvyky pohřební, průvod srbských vče

s odznaky; dále mají se tu objoviti
dělníci ve všedním kroji pracovním, alatcové
s cepy, kteří domlátili a nesou „ belky
jdoucí na trávu, ženci a žnočky i jisí pracerníci,
arbětí „berci“ s hogalemi (národní pěvci), kolo
masníci, Srbové jdoucí ze všechstran na trh.

: Toť„eparné ukázka, 00 na atbské výstavěv Dráždď bude lze viděti. Pořadatelé obecné
výstavy přicházejí vlídně vstříc lužickým Srbům,
což Ize otevřenévyznatí kjejich chvále. Proto
ktorát nad touto výstavkou přijala saská princezna
Matylda. Společnon prací lužických náro-

dorob,Jakož“ i. proj .„raného obrasuovébo o šivotě a svy památkách
národa lužicko srbakého. o

Přejeme výstavě maobo sáaru.

„List z Prahy.
(—A V Prase, 3. čerepa. (Půr. dopis.)

V konviktském sále konal 17. květes katol.
lidový spolek pro Prabu a okolí první veřejnou
Pchůsi. Účastníků byle přes 600, mezi nimi na
galeriích četné dámy. Ze šlechty přítomen byl
brabě Vojt. Schonbora. Z duchovenstva vidělí jeme
vdp. kan dr. Buriana, chefredaktora Ko a jiné.
Po uvítací řeči pana předsedy V. K ujal so
slova první řečník dp.Šimon, který v dlomhé,půl
druké hod. trvající Měilnydější s>ciální po
měry. Za velei záslužnou věc pema řečníka uvá
díme jeho mužné proti nemravné lite
ratufe, která hlavné kazí naší mládež, vytýkal
vším právem hlavně Č. Politice ouu soámou soudní
rubriku a pikantní zprávy denní. Ukázal na zkoabaý
vliv)pu.nografických časopisů „Vějíře“ a pod., po
kterých dychtí mládež a jímí 60 moralně kazí.
V aalších svých vývudech mabádal poslnohačstvo
k beslu „svůj k svému“a praktické pokynydával

k ma živýpřed. Šimon má příjemný Bos
a doufáme, že se vyškolí na lidovéhořečaíka.
kterých máme dnes tak zapotřebí. Hlavní však
Jest, aby maší řečníci důležitou otásku asociální
studovali a důkladnými vědomostmi jeni na
řečniště vystoupili. Doufáme, že katolický lidový
spolek rozproudí v Praze rech katolický.Jest již
nejvýš na čase. ,

Listy. pokrokové v době s Rad L'
sty v čele věnují tak zvanéma klerikalnímu hnutí
největší pozoraost. R. Listy přinesly dva dlouhé
články o nepříteli pokroku. Co tu napsánoo kle
rikálech, jest takovéto znění, že by vlastně po
soodu R. Listů patřili klerikálové všichni do ká
znalce.To karakterisuje bautí pokrobářeké, šílená
až zášť k stavu duchovnímu.

K nim se řadí důstojně „Šípy“ a realistický
Čas“. Že-osobou nejvíce. napadazou jest nejd.

Diskup Brynych, o tom se rozepisorati nebademe.
Jako listy sociáloě demokratické tak i tyto listysvorsémičíonárodníchskádcíchapijavicích,o

Ostatně ai.páni navzájem pilně nadávají, Čas,
Radikální Listy, Rozhledy, pak páni z Moderaí
Revaesi notněouchajívlasya vyřítejíai všechny
etaosti. Zrádců a chlebíčkářůvjest mezinímidost,

me kat. lidového spolku: zorgasjsovalkat. lidovéh ..
jiný spolek s tendónciakidethilskou,jestto „če



" - ů . je , aněď . rodalitér V, ,0 a Moádk.Otom©vl gd joe
mlčí. "Kdyby o 'haati +4, psaly,možne, že by
stratilýinserét Ř h domůOÓhlera,Jeistratálý y odesaA podobnýcha lopřecenejde“Zatoci

„ge dne 90. kdětas. Vá tom vskypělastaré
„barakovské key, ktéré «eedakci N. L. proudí

(Jen zopporkuniemu ta a tam delší dobu naveapk nevylryekne. tm jest takového tona,

po dojní jej měl na J dobyprěčnísap U svo mys poslanci na 
Zichuškmeiti,de nejsouproti Stavu duchovnímu

: 9 zěvého podaikukatolického. Jest
„to „tiskerá diga“, která nejd. kensistoří

a ; i povolena. Tisková liga ke

ala „první svou valaou ustavující hromadu vpondělí dne1.červoar místnostechredakce„Vlasté“
2a přítomnosti cejního komisaře a zvolen za

u dr. Rad. Horský. Tisková liga jest apo
JJek politický, který má za účelhájití čest kato
bšakých osob, korporací,zjednati emajetnýc na
padeným právalbo sástapce, dávat poslancům ka

materiál na obhájení ij církve.
rá liga usnesla se přehlíčet soustavně

veškeré české listy, které mají tendenci protiná
boženskou a jejich činnost krahům katolickým
v listěch katolických ozmamovati a kritisovati.
Jest to. jak slavný apologeta P. Weiss v „Liaser

„Oúartalschrift“ již častopeal, malé tická
Jancelář, která důležitému tomnto úkolu se vší

„horlivostízrní věnovati se chce. Seustavně se. bedou přehlíšeti listy sociálně demokratické, pu
krokářské, realistické, belletristické, pokud mají
tendenci protináboženskou, pak krajinské list
svobodomyslnéa hlavní avobodomyslnýorgánN.

. Jsety. Též bude nálešitá pozornost věnována líte
ratuře nemravné.
- ——Věpobeený údiv i mezi laiky budí zakoupení

, domu pro kollej Arnošta z Pardnbie ve Smeta
nověalici č. 10 za Nár. divadlem.Jest to veliká

. prostrahsá budova o dvou poschodích 8 velkým
drorem,

————„„Obětavost strany katolické, která bex hlaku
a reklámy pracuje, dochází uznání | od nepřátel,.

panovala ke kolleji Husově v táboře svobodomy
tiném. Přípravné práce k ojezdu literárnímu draž
stra „Vlasí“ a k sociálním přednáškám s ním

třetího dne ppojeným jsou v plném proudu.Prof. Masaryk, který ai ve svých apisech
„Česká otázka“, Naše nynější krise a Jan Has

stěžuje, že nemáme žádné studie o pracech a úi
votě Havlíčka, Palackého a že jejích program ani
neznáme, může býti. spokcjen. Modrá knibovna

. V posledním svazku přiváší studií o Palackém.
-Bude-li tak objektivnoa jako je spis „Bílá Hora,“

pak můžeme býti s ní spokojeni“ -|
: Nyní jest i na nás fida, abychom do pří

„„štích voleb na říšskou radu, do kterých své ka
tolické kandidáty postaviti odhodláni jeme, vypra
covali náš politický a sociální program, s kterým

"před nede voličetvo vystoupiti hodláme.

Co týden dal.
Říšská reda projednalav. á rat posledních schůzích

předlohu o odpisování daně pozemkovéza příčinou
škod živelních. -Finanční mioistr Bilinski prohlásil

- při ťom, že vláda již se aspřátelila se snížením
daně pozemkové o 2 a půl mil. s). Panská sně
movna schválila vládní předlohu o volebni opravě;

br. o Harrach „močil pray aby snémůmvrátilose právok obeslání árady.

Kaká rada odročena. r Zítra budoegace byly v sobota zabájeny v nové de.
legační badové v Pešti. Za předsedu rakouské
delegace zvolen byl baron Chlumecký, za místo
předseda hr. Vetter. Za předsedu rozpočtového
výbora zvolen byl hr. Vetter. Z českých delegátů
zvolen do rozpočtového výboru dr. Kramář. Výbor

podno svépráce dne 10. června. Společný rozpona r. 1897, jenž byl delegacím předložen, vy
kazuje požadavek sl. 160,084751, s nichž je hra
sen vlastními příjmy sl. 2,741.283, tak že zbývá

| potřeb zi. 167,848.478. Po srážce čistého celního
přebytku per zl. 50,587.130 jest ještě třeba zl.
197,470.338 « nichž po srážce 2 ot na uher
ský vrub, připadá na Rakousko sl. 73,587.752, na
Ubry zl 31,587.479. Z úbraného požadavko při

' padá na řádné výdaje sl. 142,109.964, na mimo
řádné zl. 18,474.787. Ministeretvo zahraničních
sáložitostí žádá sl. 4,096 900 (více sl. 188200 než
letoa); ministerstvo vojenství sl. 154.280.959
(více zl. 4,074.998): na vojsko samotné připadá

si. 140,179699 (Z sl 125382.512 řádnýcha
14.791,187 mimořádných výdajů) na námořnictvo
al. 14,081.260 (= zl. 10,486.060 řádných a 1.
3,600.200 mimořádojch výdajů.). U porovnání
s letoškem žáda se na vojenské víceal. 5,574.998

l
př

Fi8££

«

obě

vé Poraly místodržitelčeský, br. Fr..Thaa byl
menován nejvyšším bofmistrom arciknížete Fri.
erdínaada.

Korunovační slavnosti v Moskvě děrnejen mmobé radovánky, ale i noštěstí. chtěl
býti hostitelem národa. Na čiré plání a Mrakvy
vystavěny byly boudy s potravinami a nápoji, jež
měly býti lida rozdávány. V- tástupech přespůl
milionu Jidí nastala takové tlačenice, že bylo roz
mačkáno přes 3000 lidí, několik set bylo těžce
raněno.

| Všelicos,
Za první letošní mají se předplá

oeti ještě mnozí pp. odběratelé, jež znovu slušně pro
símo za brzké vyrovnání.

(1.) Dřive snáť a potom tupiť.Čtenářstvo
naše dobře ví, že se — dle nábledu mnohých
až tak, že to nespokojenost vzbuzuje — vybýbáme
polemikám vůbec a s evangelíky zvlášť. Jelikož
však pardubského p. purkmistra Hoblíke, panem
ev. ref. kazatelem Šádkem vlastně redigovaný
list — »Hlasy ze Siona« — neustávají vše katolické
způsobem skřesťanskéhoe listu nedůstojným tu
piti, při čemž dle pokrokářské šablony nejen náš
odp. biskup nýbrž i náš jistě mírumilovný list
v posměch jest uváděn, předkládáme obecenstvu
— na místo obrany — následující slova evange

ninga k úvaze. Protestentský tento bohoslovec

v Christienii. a pak nepsal: Věci mají se takto,
že ani jeden z tisíců plně a jasně nerozumí, co
v skutečnosti náhledem našich odpůrců (katolíků)
jest, ani ne v těch článcích, kterými se lišíme,
neřkuliaby znali odůvodněníjejichučení... - 
My zapomínáme, že máme před sebou společnosť,
« «* jejíšto mravní síla v tom záleží, že společ
nost tato své tradice nikdy nezapřela, tradice
v učení a životě . . . Nenít v pravdě dílem, jež
by se obratem ruky vykonsti dalo, — tuto vel
kolepou soustavu, kleráž ve všech svých částech
seživotnímikořenycírkveod časů nejstarších
vniterně souvisí, 8 jasností a bez chyby pojati,
neřkuli konečně platný o ní soud vynésti.« Tento
výrok pravdu upřímné hledajícího, šlechetného a
učeného protestanta jest nám lepším zadostučině
ním, než jakákoliv polemikas listem, který zvláště
za vedení zmíněného — ostatné jako positivně
nevěřícího známého kazatele — pla velice nízkých
nájezdů na nás jest. Odpovídáme jen slovy : Dříve
znát a potom tupit. Neplatí však tato slova jen
Hlasům ze Sions. Převeliká čásť dle jména kato
lické intelligence nebeře si práci, aby soustavu
katolickou řádně poznala, Přemnozí ti bojovníci
proti církvi katolické a její repraesentantům znají
církevní nauku, jeji dějiny, její působeníve světle
překroucenin protestantských, anebo jí neznují
vůbec. Biskup ermlandský pravil: «Králi Midasovi
bylo vše, čeho se dotekl, zlatem; protestantům
jest vše, i to nejrozuronější, nerozumem a ohav
ností«. Těmto protestantům podobní jsou pře
mnozí dle jména katolíci. Vše-katolické jest jim
předem obmezenost, obrana a výklad nauk ka
tolicých se nešte, to je "»klerikální« — to jest
tolik, asi jako přehnaností. Kdo však kstolickou
soustavu zná, ten se ji nejen odnaučí tupit a bá
nět, nýbrž musí si ji zamilovat, Kdo katolicismus
poznal — ten se ho naučil milovat. — Rekl bych
tedy odpůrcům našim: Poznat a pak nen. možno
ne? milovat.

Počet vojska v Rakousku i v ostatních
státech pro případ války. Pro příhodu války měly
na konci roku i895 státy vojsk, zemských obran
a ve zbrani vycvičené domobrany dohromady
12,335.500 mužů řadového vojska, 4,160.000
mužů zeměbr.a 5,421.500domobrany,a sice: Anglie
743.000, Belgie 265.000, Bulharsko 304.000, Černé
Hora 50.000, Dánsko 59.000, Francie 3,984.090,
Monsko 500, Německo 3,4000000, Nizozemsko
320.000, Norsko 72.000, Portugaly 220.000, R«
kousko 2,852.000, Rumunsko 235.000, Rusko
4 B55.0bo, Řecko 156.300, Srbsko 336.000, Švý

Tarecko 1,018.000,.. 1. :
Obyvatelstvo evropské vzrostlo od r.

1885. do r. 1895. © 39,922.800 duší. Z tohoto
Přísástku připadá ma Rusko skoro polovice:
13,540.800 duší, na Německo: 4,532.200, Ra
kcusko-Uhersko: 3,503.200, Amglii 2 mil. 452.400,
Temecko: 1,t00.000, Fraocii. 674.000 (od roku
1890. však ve Francii obyvatelstva stále ubývá,
onea přírůstek tedy platí jen za léta 1885—3890,
a tobyl větší) Zbytek přírůstku (5,161.200) spadák
na estatní evropské státy. É

Daně v Evropě. Dle statistikyza r. 1895,
nejvíc daní na 1 obyvatele připadá v Portugalsku:
totiž 794 fr. (skoro korun), ve Francii 677 fr.

„v Anglii 529, v Nizozemí 480, v Italii 417, v Ra
kouska 364, v Belgii 350, ve Španělsku 339,
v Řecku 334, v Německu 274, v Rumunsku 192,
v Rusku 146, ve Švýcarsku 25 fr. atd. Neznačí
to však, že by, kde je daň menší, byl za to větší
blahobyt (Anglie vůči Rusku), sni zase, kde je
daň větší, že by tem musilo býti více bohatství
(Portugalsko nebo Italie vůči Německu).

píté miliony. Všeobecnýspolek proti
zneužívání lihových nápojů rozesýlé za příčípou
získání nových členů veškerým korporacím apří
bezněným obšírné provolání, v němž děje se také
zménka, kolik milionů se u nás ročně průměrně
propije. Dle výkazu toho spotřebuje se 676 470.000
litrů kořalky, 5.455,600.000 litrů piva, 322,000 000
litrů vína čili na jednobo obyvatele 135 litrů ko
řalky, 1078 litró piva a 644 litrů vína. To stojí
jednotlivce 30 zl. ročné a veškero obyvatelstvo

přes 1500 milionů me 'Na zachování rických památek
Knnětických darovalidále : Jeho M. nejdp.bisknp
Litoměřický18zl., jistá šlechtična 5 zl ši. Zderadecká
te Zderadic 1 zl., rodína Boučkova z Přelouče 12 zl.
p. Adolf Štěpánek, botelier v Chrudimi 2 zl. Anony
mus 2 zi. 80 kr. Zaplsť Pán Bůh. Za další hojné,
příspěvky se spažně prosí.

. Boj pokrok s realistý. Mladočeský

carg. 391.000, Švédsko:400.080, Španěly 5ef,0o0,

„Realistéa pokrokáři, otcové a synové jsou si ve vlá
sech. A pračka šíří se i v táboře posledním mezi
dosavadními epolubojovníky.. ... A není pochyby:
boj v řadách pokrokářsko-realisticko-dekadeutakých
ukončen bnad tak nebude. Dříve aspoň musí býti na
slonce vytaženo kde jaké špinavé prádlo, A ještě je
bo po ruce hodně! Náramně bezká podívaná na všeliké
ty reformátory, apoštoly umravnění a humanity, bojov
níky pro očistu českého života, když navzájem tabají
80 za už a strkají se před poblikom — v nedbal
kách, ve špinavých župaoech, na nichž jeden dru
héma ukazuje skvroy . . Tojsou tedy ti lidé, kterým
vše bylo u nás nedokonalé, nízké, nepoctiré a ne
mravnó a kteří ve všeobecné tó potopě nemravnosti
a nepoctivosti samojediní čnělí tu do výše jako ostrůvek
nade vše povýšené mravnosti, opravdovosti, poctivosti
gtd. A zalím podívejte se, Co nyní jedeu o drabém
povídá? Brrr: až se otfesete, tolik nízkosti, tolik očkli
vého slyšíte... .Skola realistického„Času“ uka

rozvévaly se do malých duší nenávisť, negace, skepse,
otrlost, farianství, klepařství — malá seménka dnes
vzrostla v obrovské příšery, které požirají i své původce,
Prožili jsme léta, kdy positivní práce se necentla.
Ale slovo měla kritika. Kdo uměl býti jízlivým a
trbavým — byl pánem dne. A ovšem tím lépe, čím

zarell éra z dob romantických: éru loupežnictví.
Ale realistické loupežnictví byloa je neskonale horší,
podlejší, knusnější. Od několika let v Čechách není
nikdo jist: literát, politik, žurnalista, nikdo, kdo poně
kud jen o veřejnost zavadí. Číhá se všude: s obuš
kem nejnižších urážek, s celým arsenálem perfidií a
prostředků, pomocí jichž lidé „dělují se remožnými“.
„Čas“, moderní. toto lonpežnictví, organisoval a po
řádá své výpravy týdně. Kdo nezpívá podle jebo pí
sničky, děj se co déj, most býti zabit, a kdyby byl
sebe lepší člověk. A toto loupežnictví děje se. pod
praporem „českobratrské bumanity“|

Zvěsti z východních Čecb.
Installace vys. důst. pana kanovníka

Jana Bartáka v HradciKrálové odbývána byla

sv. Ducha za přítomnosti kath kapituly a mnoha
vynikajících osobností našeho rhěsta. Instalační
obřady počaly o půl 10. hod. vzýváním Ducha w.,
načež dle obvyklého řádu instalovaný p. kanovaík
promluvil nejprve latinskou řečí k svému insta
latarovi, vys. důst. panu dékanov: kapituly a ke
všem pánům Kanovníkům, nastávajícím spolubra
třím, V níž vzpomínal „všech dobrodinců svých,
kteří ho připravili k fého dráze životní a kteří
základ položili k důstojnosti, v niž. uveden býti
mél, jakož i těch, kteří otevřeli mu k ní cestu.
Vzpomínsl svých zvěčnělých -professorů, líče svá
studia, své působení v rodné vlasti Moravě, vzpo
mínal zásluh vys. důst. p. arcijáhna a kanovníka
J. Srůtka, který podnět dal, že rozhodl se opu
stiti rodnou diécesi Olomúckou a přijati za matku
diécespiieší, v níž přes 30 let působil při kons:
storní KWhcelářizároveň pracuje při zdejším ko
stele Nanebevzetí P. M, kdel působil jako ka



zatel a oblíbený zpovědník. Kdyš byl ukončil,
promlavil vys. důst. pan kapitulní děkan, vítaje
nového pana kanovníte ve středu kapituly a uka
zuje na svátek Nejsv. Trojice, o němě iastelo
vaný do kapituly přijímán byl, prosil pány ka
novaíky, aby nového spolubratra přijali s láskou,
jež základem jest každé jednoty. Po té složil nový
pan kanovník instalační přísahu a obléknut byl
v roucha a odznaky důstojnosti kanovnické, načež
obřady ukončeny byly chválozpěvem Ambrosián
ským Te Deume. Hned potom sloužil nový pan
kanovník slavnou mši sv. Vys. důst. panu ka
novníku dostalo se k jeho jmenování mnoha a
mnoba blabopřejných projevů z diecese i mimo
diecesi, z Čech i Moravy, z kruhů kněžských i
laiků. Mimo mnoba jiných dílem súčastoili se
instalace dílem k ní svá blahopřánípísemněi
ústně zaslali P. T. pánové: Ferd. Bursík, opat a
prelát v Želivě, prelát Raus v Brně, kanovníci
Kulda a Kafka na Vyšehradě, kenovník a c. k.
univ. prof. Dr. Kryštůfek v Praze, probošt Le
opold Mazáč v Poděbradech, čestní kanovníci Br
něnětí Kapusta a Eirchner, čestní kanovníci Pe
regrin Novák v Novém Městě nad Metují,
Šmíd v Merkelsdorfu, Monsignore Weigert, c. k.
voj farář ve Vídni, Dr. Cába, c. k. voj farář a
č. kan. v Josefově, professoři bob. fakulty v Olo
mouci, Dr. J. Tittel a Dr. J. Kubíček, bísk. notář.
a guardián R. Cihlář v Olomouci; míst. rada V.
Šolta zde, vrchní fin. rada dr. Domluvil v Brně,
okr. hejtman Fencl v Něm. Brodě, vrchní berní
inspektor Koutník, president kraj. soudu V. Von
dráček, st. návladní A. Rinda, professorské sbory
středních škol v Hradci, Jičíně, Brně, Příboře,
Rychnové a j., bar. Spens-Booden, br. Berchthold,
hr. Sveens-Spork, bar. M. Baumgartenova, © k.
setník Zeisel, Můúller « Mildenburka a četní je
dnothvci z Hradcea odjinud. Koačíme verši básně,
kterou zaslal p. kanovníkovi stařičký pěvec Vyše
hradský B. M. Kulda k jeho jmenování: :

I pracuj dále obnovenou silou
pro církve slávu, pro vlast přespanilou;
všech zérmutků a trudů na vždy prost
buď milovaným bratrům na radost.

Buď adráv a vezdy tělem, duchem čilý
a Moravu zdob, krajsne můj milý;
jak posud heslo řiď Tvůj každý čin:
»Jsem Církve, Vlasti obětavý synla

Nové spolky katolické. Stanovy katol,
vsděl. spolku „Svornost“ ve Ždárkách u Hronova a
8v. Václavské jednoty rolnicko-řemesinické katol.
mažšů a jinocbů v Horních Štěpánicích u Jilemnice
byly místodržitelstvím schváleny. „Zdař Báhl“

Sjezd Jednoty szpěváckých
v Hradci Králové na dny 28, a 29. Čermná| ustano
vemý bude pro naše pěvecké jednoty významným
zvláště snómovním jednáuím delegátů, jež položeno
na pondělí dne 29. června; zabývati se bude zvláště
vytknutím zásadních norem k opravdové reorganisaci
sbororého pěvectva vhodných. Případné návrhy nechť
členové Jedaoty — zpěvácké spolky — nejdéle do
6. čerrna zašlou předsedovi Jednoty, p. prof. dra.
Kaufmanori do Praby.

Sňatek. Pan Fr. Skřivánek,pošt. asistent, a
pí Camila Skřivánková, roz. Patechova slavili sňatek
dne 2. t. m. v chrámu Páně sv. Ducha.

„Rycohlovlak“na severozápadní dráse
na trati Praha-Hradec a Chlumec-Trutnov pozná se
jediné dle toho, že cestující musí za něj zaplatiti o
40"/, zvýšené jízdné; jinak jede stejně rychle; zasta
vuje na všech stanicíob a má stejně „výhodné“ při
pojení jako osobní vlak. Číslice nám to ukáží: Osobní
vlak 6. 414 (z Prahy 11/11 dopol.) jede do Hradce
Králové 3 hod. 9 minat; rychlovak č. 404. (z Prahy
2 hod. odp.) 3 hod. G mia. V opačném směru ry
chlorak č. 413. jede s Hradce Král. do Prahy 3 bod.
22 min. Kdo jede rychlovlakem č. 413. s Hrajce do
Nov. Bydžova, musí čekati v Chlemci skoro plně 3
hod. na připojení; kdo jede týmž rycblovlakem do
Čáslavi, čekávoVel. Osekuskoro 1'/, hodiny!8pu
divením, ale zároveň se vztekem táží se cestující:
Proč se tomu říká rychlík a proč je o 40*%/,drašší,
kdyš je to zcela obyčejný osobní vlak?! Sovero
západní drába dávno již ovšem přestala setřití něja
kých obledů k obecenstvu (a svláště k českému obe
censtvu), a proto na reptání jebo níc nedá, jen kdyš
dostane za „rychlík“ o 40“/, více zaplaceno.

Čt cyklistů zavítalo minolé neděle
do Hradce ku přátelské návětěvě zdejšího klubu čes
kých velocipedistů. Byli to členové kleabů « Opočea
(17), Pardabio « Cbradim! (16) Týniště (4) a By
chnora (2), k nimě připojili se ještě 4 jesdci z 0
kolí a 15 členů domácího klobu. Po přátelském uví
tání bostí vo spolkové místnosti u Urnerů a následující
prohlídce města seřadili se výletníci ve dvojstep a
nastoupili v průvodu členů klabe českých velocipedi
stů ve dvouch četách mávrat. Vleobecnou | pozornost
vsbuzovali hosté opočenští svom nejmladší členkou
Bůšenkou Frickovoa, která dosti namabavého výletu
toho so súčastnila; též pěkný pohled akytal prárod
cyklistů městem a návrat třídou Komesského pří
zvucích trubky a zvonků. Podotkuouti dlužno ještě, že
hosty opočenské u týnijtské jakož 1 10 členů klubu
domácího, pohostil na své usedlosti v Blelné člen
klubu

;

Ryba. Jak se doridáme, odbývá se dno
14. t. és. v Opočněopětně podobný ajezd cyklistů,
který pořádá klab „Kmit“
kých relocipodistů.

Na oh veich proUstřední

slednč 368 zl Do kr.
Ve prospěch školy „Komenského“ ve

Vidni zaslén jednotou českých ařelců v Hradci
Královéobnoszl. Ď. —místo věnosna rakov paní
Barbory Strachotová,

Chemleká laboratoř a tmavá komora. Pan
K. Sigmund, droguista v Hradci Králové zařídil
při závodu svém veřejnou chemickou laboratoř kn
zkoumání požitin « potravin, hospodářských hnojiv,
řepy atd., čímž vyhověl dávno cíténé potřebě. Bylo
by jistě dobře, kdyby se sřízení toho hojně používalo

k nžitka a prospěchunašeho hospodářství, jež dosudvelmi
pokročilém, kde nejenom stává podobných laboratoří
na sta, ale i velmi pilně se jich užívá. Jakoa vý
hodoa příkladně jest pro rolníka, kdyš sám přesvědčit
se může, jskou cunkérustost chová v sobě jeho řepa,
jak dobré jest umělé hnojivo, jež koupil atd, atd
I jiné, hlavně sportu milovnému obecenstvu velmi
příjemné překvapení připravil nám pan K. Jigmnnd
tím, že otevřel současné s laboratoří tmavou ko
moru, jež zdarma přístupna jest všem pp. fotografům,
amateurům, jež takového zařízení doma postrádají.
Jak mnobý student byl by se rád věnoval již dříve
tomuto ušlechtilému sportu, kdyby měl dobrou tmavou
komoru při ruce, které přece jest první podmínkou
dobrých výsledků. Komora p. Sigmundova jest, jak

s povolání patové postrádě. Poukazujíce na inserátv dnešním listě, odporučujeme nové toto vítané za
řízení všem pp. amateurům k hojnéma použití.

Mesiměstské s telefonické. Okresní
hejtmanství v Hradci Královéoznámilo všem obecním

úřadům, še v Bojbližších dnech počne ředitelstrí pošta telegrafů v Čecháchtrasovati telefonní meziměstské
spojení mezi Pardubicemi, Hradcem Králové, Jose
fovem, Jaroměří, Králové Dvorem a Trutnovem. Za
příčinou tou mají veškeří interesenti o podniku tomto
vyrozumění býti a orgány ředitelství co nejvydatněji
podporovány.

Pro urášku nábeženství. Svého času přinesli
jsme zprávu o spáchaném zločinu, jehož se dopustil
dne 9. května kreslič Alojs Vachek ve zdejší kořalné
Fránklově, uražením náboženství. Týž byl čtyřčlenn
soudem zdejším odsouzen na dra měsícedo žaláře.Zástupcemsvýmpodalsi žádost,abymohlpošesti
nedělích trest avůj nastoupiti, táž však byla úplně

Chtěl se„topit Dne1.t m. vedlaJanoušková= Pražského P tí svého měde do zdejší nemoč
nice k vyléčení jakési rány na krku. Cestou přes tak

svaný hačavý most u vodárny pojal jmenovaný úmyslakočiti e mostu do vln Labe, avšak pozorující jej
žena mu v tom ještě v čas zabránila. Na volání její
o pomocpřikvapili pp. J. Máša a Fr. Novák, stavby
vedoucí a pomohli Janouškové odvésti kandidáta sebe
vraždy z nebezpečného místa, načež dopraven byl do
nemocnice a odtudkdyš nebyl přijat,dovedem na
obecní úřad na Praš. Předměstí. Dleznámek dá se
souditi, že Janoušek postižen je choromyaslností.

Ztráta. Dne 1. 4. m. ztratila si. O. St. cestou
k nádraží pelerinu a téhož dne cestou k Pouchovu

zlatý pranátový náramek; neštěstí nechodípohorách..adá to. Dům číslo 3. na Malém náměstí, pa
třící asi 7 podílníkům, hrozí, jak se s námi sděluje,

sesutím.
Nenapravitelný. Josef Šejvl ze Svobodných

Drorů, povoláním starý nenapravitelný tulák, zatčen
byl dne 1. tm. pro drzé žebrání a dodánstátnímu
návladnictví. Týž vyšel před nedávnem = Pankráce,
kde odseděl si trest 50 měsíců, k námuš odsouzeu byl

zdejší tou pronemravuý Čin.

ploven mrtvola. Dne 28. m. m. vylovenebyla z Labe.u obce Věkoš mrtvola neznámého as
v místech, kde nedávno nalezena byla mrtvola děcka.
Utopený, dle vzesření dělník, byl štíhlé pěkně rostlé
postavy, oblečen byl v režné spodky, košili, šedou
vestu, bez kabátu a na nohou měl zcelanová perka.

Vlasy mělčerné. pěkně husté avětlé kníry a zdravézuby. Mrtvolu ohledal p. MUDr. Holeček a uznal, že

též mohla se nalezati již 4kýdny ve vodě. Druhéhodne byla mrtvola na hřbitov bována.
Kradi v létě peřiny. Dne15. t. m. ukradl

neznámý pachatel Frant. Smutné v Sobčicích peřinu,
v krátku na to ukradl někdo V. Richtrovi v Holo=
vousích, dne 33. m. m., hajnému Páslerovi tamtéž a
28. m. m. hostinskému Jůsovi v Domoslavicích taktéš

říiny. Dalo se souditi dle stejného způsobu, jakým
krádeže tyto byly provedeny, že se jich dopustil týž
pachatel, což se taképotvrdilo. V předešlých dnech
zatčen byl v Ostroměři $lletý obuvnický pomocník
Jan Kofránek ze Sobčic, jenš se přiznal ku všem na
značeným krádežím. Peřiny prodával prý u „našinců“
v Hořicích.

Přišel © prsty. Dne 39. m. m. před polednem
vesl čeledín Jan Vrkoslavna zdejší jednu novostavba
náklad cihel. Cestou = Pražské ulice ke sv.-Janakému

náměstí vyběhla mu přescestu bezprostředně předkoňmi Sbletá M. V lova, vracející se právě zo
školy, padla na zem a neš mohl tomu kdo zabrániti,

íti se povoz nad ní, ale tak, de děvče neporanil.
Čeledín však, snaše se vyprostiti děvče z ne í,
zachycen byl kolem sa prsty u pravé raky, jež mu
kolo rozmačkalo. První lékařskou pomoc nebohéma
čeledínu poskytl MUDr. Holeček.

Krutá rána stihla rodinu pena Vojtíška, rol
níka v Doubravici u Lomnice nad Popelkou. Rodiče
odešli po práci polní a dra chlapci přišli odpoledne
1. června (v pondělí)ze školy půl hodiny vzdálené.
Starší, devítiletý, záhy oblédi se po nebes zá
bavě. Vzal ručnici, které nade schody v síni visela a
namířil na bratříčka, či „ sedmiletého školáška.
Hošík zajisté utíkal, neboť střelen byl do týla a mej
apíše starší bratr ručníci v týl ma nasadil, — když

lapec ku u vsíni doskočij. Smutno psáti o tom,
jak rána, asi čtvrt roku v věsící, rostříštila

hlaviška nebohéhochlapce. rána přivábila ro

x
x
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»
dile. s otec adrosn, viděl,dojakéhoneštěstí příveďkn,

bavtoho,—še kašdýstřelecmá nábojs zuč
nice vyjmouti, když z lovu se ubírá. “

traka voukaích. Panu gymnasijnímu řd
Ondřeji Frantovi v Rychnové n. Kn. strácelya již
delší čas různé věci u domácnosti, ponejvíce potra
viny a nápoje. Konečně byla př.stišens sluška Marie

terá od 19.února 1806 u rodiny sloušila
při krádeži. Méla uschované vejce, pytlíkkrapice a 5
úněrovačky. Straka byla ihned se slašby propuštěna.
Při důkladné majetkové revisí shledáno, fe ztraceno
více věcí, tak peřina v bílém povlaka v ceně +0 al.,
cihlička za 4 sl.. dětská skřínka k ukládání šatů za
$ zl., atlasová sukně za 9 zl., 3 sklenice za 80 kr.,
několik atlasových životů v neznámé ceně, emailovaný

atd. Mezi tím Chládková odebrala me do Žeo
éře. Na udání byla uní vykonána domovníproblídka

a některé z van věcí nalezeny. Mimo to
naleseno u Chládkorá nápadné ;
bezpochyby z krádeží pocházejí. Kafr se vším byl zs
baven a Chládková octnula se ve trestním vyšetřo.
vání.

Krádež.Upana BedřichaŠtarma,barvířeve
Dvoře Kr, zaměstnán byl 21 roků starý barvířský

pomocní Alois Žemlička, do Choteče příslušný asva měsíce Dne 23. května před Svatodnáními svátky
nařídil mistr Žemličkovi vyprati barevné látky. Žem
lička obořil ee naň brabými alory. že práti nebude,

by jej vyplatil, še půjde pryč. Šturma zdráhal seličku propustiti, avšakpo dlouhém od saplatil
a vydal ma knížku pracovní. Po odchodu jeho po
hřešila paní Aloisie Šturmová ve skleníku uschované
své zlaté damské hodinky se řetízkem. Učiněno osná
mení na četnictva anásledkem toho pátráno po Žem
ličkovi. Týš dopaden četnictvem jaroměřekým dne 44.
května na k Jaroměfi. Hodinky jíž sice neměl,
ale zjištěno, ša se chlubil aje drahým ukasoval v ko
řalně Jo«efa Hlavsay ve Dvoře Králové, Byl zatčen a
dodán soudu. :

Bleskem zabít byl dne 29. května odpoledne
čeledín Josef Semerád, z obce Chotníce uHabrů, slon
šící u rolníka Jana Plachého ve Vítěspvé u Kolína.
Pracovali dělníci p. Plachého na řepě, když přišla
bouře a ač varoréni byli všichni od hos ře, aby
eepodstromnestavěli,růstalčeledínonempodstro
mem a první blesk jej zabil. .

adí švingulanti. Kencemletošní timy umla
vili se řezničtí tovaryši, 19letý Jos Mairald a !7letý
Albin Šváb z České Skalice, že vyjdou ai do světa na
zkušenou. Umluveno, vykonáno; jednoho krásného dne
sebrali ae mladí cestovatelé a vyrazili ze své domo

viny. Sotva došli však Knejblidší vesnici, přiznali si,že kapeyobou jsou nad sklo čistší; ve finanční zá
lešitosti spol totiš jeden na druhého, a ta byla

moudrá rada, jak zařídit další cestubez peně,Mladé hlavy bývají však dosťfi vynalézavé a tak
i u našich mladíků vyskytla se spasná pro ten čas
myšlénka, jejíž uskutečnění dopomohlooběma stejným

lem k penézům,ale nyní zároveň také stejným dílem
— do kriminálu. Matka Josefa Maivalda, hostinská,
měla v celém okolí známé, o michž povedený synáček
věděl, a známostí těch využitkoval ve svůj prospěch.
Kn kašdému totiž došel a namlavil mu, že koupil
kdesi dobytek pro matčin krám a nyní nedostává se
muna vyplacenícelé sumy 5—10al., ješ mupotre
fený snámý, důvěřuje Maivaldovi, besokolků zapůjčil.

Aby spíše dal se ten který sání | „prepnont. ovinu)Šváb kolem sebe provazy a vyd se při tom za
mocníka Maivaldova. Takovýmto způsobem vylá

li mladí šnjný přes 43 zl. a poctili tak svouonávštěvou p. ého, hostinského v Jaroměři, p.
Š mlynáte v Šestovicích, J. Jiráska v Domlově,
hokynáře Panla a Josefa | Ožďána v eném
Kostelci, kterémušto mamlouvali dokonce i nověstu
atd., a od nikobo neodešli s prázdnou. © manipulaci
této dověděly se však úřady a vyhledaly na oba
mladíky příslušné , dle nichž měli se sod
povídati pro zločin podvodu. Pří přelíčení dne 28. m.
m. sváděl vinu Maivald na Švába s Šváb na Mai
valda, v tom však se shodovali oba, še společně pe
níze probili. Z té příčiny nabyl také soud přesvědčení
o vině obou obžalovaných a usnal je na návrh stát.
návladního p. Rindy vinnými a sice Mmivalda zlo
činem podrodu, Švába pak epoluvinným na sločinu

podrodu a vyměřil jim trest 6 neděl žaláře a náu soudních útrat. Jinak ustanoven je trest na pos
dobný čin 6měsíční žalář. Vzhledem k mládí obou
obviněných a k tomu, še matka Maivaldova všem po
škozenýmškodunahradila, vyměřil soud obžalovaným

E: Arelní pohromy.Z Týniště nad Orlicíse námveln my. se
fše: Dne 39. m. m.právě o polednách přivalilo se

nám bromobití a lijavec od oiran . Vněkolika minutách za sebou následovaly rány hromové,
aš se země třásla a oči oslňovaly — 16krát sa sebou
udeřilo. Nejprudší úder byl do továrního p.
Adolfa Novotného, který jest na 7 metrů od hůry
roztržen, jeden jeho roh odražen a přiléhající atro
jovna č spustošena. Mimo to udeřilo do něko

Tika stromů v okolí města. Neštěstí větší, díky Bohu
nestalo se žádné. Škoda na letošním osení jest značná.
— Prudká bouře zuřila též v okolí Pouchova, kde
blesk v minutě někiolikrát sa sebou udeřil a zá
roveň vyšleh! plamen se stodoly rolníka Fr. Hodka.

Stodola byla naplněna slamon apící a mimo to shořeljmenovanému vůs a některé hospodářské nářadí. Pro
tějšímu sousedaj Frant. Posdílkovi shořela na domku

část . K obnidostavilysemimemístníhoha
aičského sboru, který svou rychlou pomocí tento
kráte so“vysnamenal, sbory s Věkoša Piletic.V tutéš
asi dobu sapálil blesk stavení rolníka Kočára v Rusku.
U Ponchova udeřil hrom do vysoké košaté vrby, jíš
zurášel veškeré větve. V Markovicích udeřil blesk do

topolu, který Apravém slova emysla roztříštil. Třískymetr dlouhé lítaly až na 40 metrůod zasaženéhoch udeřil bleskblíše
místa, kdenalesáse ohovdrů s sranil
Raimanovou. :

Na koňskýa do trh dne1. 4. m.od
bývaný přivedeno byle 79 koaí, 802 krav, 60 býků,al

«



Z Ponchova. (Obecní rolby.) Dne87.května

alyou pení ©nich jišna tomto
taka učiněna b 1 AKastanatví ho neobrč četné, což u nás, kde se z pravidla volby

j$wají volice hladce, naplňovalo podivem. A také byli:
Wyelnčssvolení mužové, od nichž Ise očekárati, je
bedou pracovati nesištně ku prospěchu a dobru obce.
M na několikzasloužilýchčlenůstarého zastupitelstva

ly zvoleny vesměs nové síly. Výsledek volby police
řekvapil dva protější sousedy, -kteří doufali,vpříštím zastupitelstvu budou hráti hlavní roli 6

oci několika jiných, svou panovačností neoblí
boných lidiček. Nové zast. bude míti nesnadný úkol,

bade-li opravdovése chtít snažit, aby obec naše pokra

čovalae duchem času,dek 90bo očekávat masív obcitak blízko položené m

- 8 Nechanic. Dne 23. květne složil vysnášíTomáš Štěpán, náj mlýna páně Bergrova
v Lubné,rozený v Poniklé u Jilemnice a sice v Ne
chánickém chrámu Páně Nanebevzaté Rodičky Boží;
byv v náboženství římako-katolickém cvičen velebným

em Václavempřeským do lůna církve svaté byljat o-vigilií Bošího u svatodušního.
Z Hořic. (Farní jednota cyriliská v Hořicích.)

Řřítel posvátného zpěvu, jenž minulou neděli na den
Najsvětějsí Trojice v Hořicích meškal, velice potěšen

kráaným zpěvem kostelním jak liturgickým tak
i lidovým, jejš tam shledal. O velké měi sv., kterou
sloužil protektor farní jednoty cyriliské v Hořicích,

dp- vi čkan Jogr. Boh. Hakl, provozovánabyla ns kůra cyzillakon jednotou osmihlasá
míšePalestrinova: „Hodie Christus natus est“, skladba
to, jiš asi velice pořídkujest možno slyšeti vůbec a
tím méně na venkově. Než volbou této měe cyrillská
jednota v Hořicích afly své nikterak nepřecenila.

ba provedena sborem 26 hlasů čítajícím s do
vedností závidění hodnou a půsolila dojem úchvatný.
Nelze však se provedení takovému diviti. Již dřívější
vysoce zaalonžilý ředitel kůra chrámového v Hořicích
p. Fr. Jirásek, jenž nymí jako ředitel kůru děkanského
chrámu Páně a cyrillaké jednoty v Jičíné chvalně pů
sobí, položil k reformě posvátnéhospěvu pevný ad
- i nástapee je nymejšípan ředitel kůra a cyriliské
jednoty bořické .Pilal, ač ještě věkem mladý, aku
Šenou a pevnou rukon borlivé a se zdarem nevšedním
řídí statečný sbor svůj, jenš vykasuje repertoir pouze
mešních skladeb čítající 30 čísel, mezi nimiž jsou
skladby nejrazličnějšího druhu i obsazení, homophonní

i polrphonní, pro jeden až.osm hlasů. V repertoiraedáváme se jak se akladbami novějšími od Foerstra,
Hrušky, Kříškovského, Ebnera, Hell Koenena, Mit
terera, Schildknechta, Singenbe tehla a Witta,
tak i s komposiceni starých mis Cruce, Orlanda
Lassa, Palestriny a Viadany. Jak veliká prácetu vy
konána, jak výmluvné to svědeství o horlivostí a p
jak ředitele tak i sboru cyrillského v Hořicích. Že
i počet ostatních skladeb liturgických asi jest veliký
s jakost jich cenná, nelze vzhledem kpočtu a jakosti

eb mešních nikterak pochybovati. Téš chorálu
fírmskému věnuje se náležitá píle,jak patrno bylo
s introitu a commuania, jež zpívány byly e pravým

pororuměním. Mimo pěkně přednesený graduál a ofum. které přesnésouhlasily s mešním forma
lářem slavnosti Největější Trojice ještě zapáno bylo

k požehnáníMo mši svaté krásné šeatihlané „Panlingua“ od Mitterera. Celkový úsudek o litargick
sboru cyrillské jednoty v Hořicích stručně lze pro
nésti, že vystoupení jeho v den Nejsv. Trojice bylo
nanejvýš čestné, k němuž splna eric> lze blahopřáti.
Neš i zpěv lidový referenta velice potěšil. Odpoledne
ve 4 hodiny byla pobožnost k Nejsv. Srdci Páně, při
níž zpívány byly litanie k Nejav. SrdciPáně. Celebrant,
důst. p.starší kaplan Fr. Melich, u oltáře svačným
a spolu příjemnýmhlasem litanie předspěvoval, lid

pak četné shromážděný mocným sborem odpovídal ae pravidel o správném spívání obecných len! před
moje“ dlenápěvunesl krásnou píseň: „OJesu, 8

olomouckého jenž daleko cennější jest než obecně ob
vyklý. Též písně „Zvěstuj Těla“ od Lehnera s do
datkem „Pochválena a pozdravena budiž Nejsvětější
Scá'ost oltářní“, složené v duchu chorálu římského,

svědčí, že řádném návodu i chorélu lid porošpmí
a si jej oblíbí, když přiměřeným způsobem se zpává.
Patrno s toho, že i píseňlidu působením cyrillgké
jednoty v Hořicích zdárněsa pěstuje. Bůh dej,

bně jako v Hořicích i všude jinde vdi bi
ovóhradecké stakovou láskou a a takovým porog

uměním pěstován byl zpěv posvátný, litargický L lidový.
Z Jilemnice.(Slavnostní svěcení pra

oru Živnostenské jednoty katolické.)
y 24. s 36. květen tanou spolku našemu a

všemu s námi stejně smýšlejícíma obyvatelstvu na
dlouhou dobu v blahé paměti. Chceme tuto uvésti
průběh slavnosti, která vydařila se snamenitě. Dne
84. května shromášdily se lky místní a přibylé
bratrské Jednoty = Hradce"Králové, Třebechovic a
Náchoda za školní budovou, odkudá průvodem ubí
raly se o půl 9. hod. večer s lampiony kolem města
a učinily zastaveníčka protektorovispolku, dp. Fraat.
Bartodovi, děkanu a biskup. vikáři, matce praporu
pí. Marii Haklové, choti velkoobchodníka a majitele
velkostatku a kmotře praporu pí. Anně Kubánkové

choti velkobchodníkaaměst. rady. , Při ksádémza
staveníčku zahrála dovedně m hndba s Vysoké
nad Jiserou, řízená kapelníkem p. Váéci. Hubičkou.
V den slavnosti dne 26. května ahned zrána spustil
se velkýdešťa bylaobava,decelá slavnostse po

toma tak. K 9. hodině přestalkazí; avšak neby t
dešť, obloha počala se jasniti, tak že ky mohly
se seřaďovati na školním nádvoří, odk ubíral se

průvod městem do děkanského chrámů Páně svatéhoúvřince v následajícím : Sbor dobrovolných
haaičů = Jilemnice, spolek vojenských vysloužilců
s praporem, damsk Beveročeské Jednoty v Ji
lemnici, skupina iček, s nichž 6 neslona stuhách
prepor a tři drůšičkynesoucí stuhu, hřebya kladivko,
matka a kmotra praporu, duchovenstvo, úřednictvospanemc. k.okr. bejtmanemvčele,městská
úřednictvo hraběte s ů, jednota kat. toraryšů
s Hradce Králové s praporem, spolek Svornost s pra
porem s Jednota Lat. tor Třebechovic
s praporem, Svatojanské jednotakná, jinochů a masů

|

s Křišlic,katolické jednota s nato konaěně členové spolk: o. . )

v „pravděvalkolep). Po přichoda do chrán padáromluvil slovy dúchbvatnýmizakladatel spolku dp.

Jasobe: M p“ dj ekatolických jednot vůbec.Ve alav i dojemně
rylíčil a Ohýtanil jaký význam má opolkový prapor;

M jeho vyslechnuta s napjstou pozorností,knkíoznával pravdivost lov jeho. Poté následovalob
svěcení a zatloukání hřebů. při svěcení sapělpěvecký
kroužek jednoty dělnickou hymnuod D. K.Latinova
a při zatloukání hřebů prosloveno mnoho krásných

hesel. Po zatloukání hřebů prapor vatýčen a nbmatkou jednotě odevadán. Na to děkoval p
spolku důst. p. A. Zámečník jmenem jednoty matce,
kmotře praporu, jakož i všem přítomným hodn .
Po odevzdání praporu aloužil vdp, protektor spolku
slavnou mši av., po kteréž ubíral se průvod přes ná
městí na školní nádvoří, kdeš byl rozchod. O a. hod.
odpoledne pořádán byl v městské dvoraně koncert,
při něm. návštěva byla velice četná, tak že prostranná
dvorana, menší sál a místnost spolková byly v pravém
slova amyslu přeplněny. Večer byl
tamtáš taneční který a) nad očekávání
vydařil. Při koncertu přečteny blahopřejné dopisy a
telegramy, které zaslaly nám bratraké jednoty a stou

penci kébo cocialismu. Zvláště podotknonti
sluší, še J. B. M. Eduard Jan laskavě nám saslati
ráčil s blahopřejným dopisem vzácný dar 50 zl. —
Po přečtenítéhoš předsedou spolku provoláno bylo J.
B. M.hlučné sláva. Byly to chvíle nadšení, ve kterých
nebyli jame přesvědčení, že kráčíme cestoa dobrou,
še naše křest. sociální strana zvítězí. Ku konci naší
správy jest nám vatí se všem příznivcům a
přátelům, kteří jakýmkoliv způsobempřispělikoslavení

tných dnů pro naši Živnostenskonjednotu kato
ickou. Bůh odplať všem! Společnému a vítěznému

postapuna poli křesť. socialismu voláme: Zdař Bůh!
z Červených Peček. (Schůzekatol. spolku —

zkouška ze ar. náboženství.) V pondělí Svatodušní
odbýval katolický spolek „Svornost“ v Č.Pečkách vo
spolkové místnosti měsíční schůzi. Ač počasí nebylo
příznivé, sochůze dosti četné navětívena byla, neb
program byl tenkráte velice slibný, to kdo jen
mohl se dostavil a — nelitoval toho, neb poučení, ja

kéhose každémuSo o neklamné.
. předseda sahájiv schůziaděli). še došloposvánof bratrského apolku „Práce“ z Čáslavi ku svěcení

praporu, by členové hojně se súčastnili. Do Plzně
a Jilemnice bratrským spolkům zaslán telegram a
vzpomenul úmrtí jednoho člána, p.Honzátko z Hlub.
Dolu, načež následovala přednáška dp. Emila Dlou
hého-Pokorného, kaplana u sv. Jindřicha v Praze:

Jaký význam má nůboženstrí a národnost pro životsocialní.“ Započal, jaký volební život nastane při
nových volbách, které rozmnoženy budou o pátouku
rii, 32 poslance, postoupil k zákonům Božským. jaký
užitek plyne proty, kteří je zachovávají, a jaká zhouba

pro ty, kteří je ničí. — Kdybychomvšichni Boží záony zachovávali, budena světě ráj. Náboženství vy
plňuje touhu po štěstí. Náš národ, dokavad v pravdě
na kfesťanských základech se udržoval, byl jiným.
Jádro našeho národa je venkov, ale proč? Proto, še
lid na venkově pracuje poctivě, nepodvádí, nedělá kon
kursy, mravně žije, že jsou to křestkné upřímní.
Kdyby tak činili i v městech, byli by též edem

a firem národa. Náboženství je základem jednotlivcea lidské společnosti, neb všímněme si výroků učených
mužů, co praví o nábošenství. My nechceme nábo
ženství, aby se nám dávalo na místo práva, ale my
chceme náboženství, aby se zachovávalo u pánů a
i u lidu poddaného. My si přejeme téá, aby právo
korany české přišlo k platnosti, a proto nechť kašdý
dbá, až přijde volba páté karie, aby svolení byli muži,
kteří se hlásí k národu a náboženství. S potěšením
každý horoucně naslouchal, neb dp. přednášející nad
deně se zápalem uchvátil a získal srdce všech pří
tomných, a přednáška příklady ze života doplňovaná,
byla přerušována častým soahlasem všech přítomných.
Jakkoliv byla významu hlubokého a učená, ta nej
hlavnějšístránku měla,že porozdměl jí každý a vryla
se do erdcí všech. Všichni přítomní tvrdili, še něco
podobného, tak krásného a poučného neslyšeli. Toť
mluví samo! — Druhým řáčníkem bylnám již známý
vůdce délnictva pan T. Jiroušek, který promluvil:
„O snahách a cílech soc. demokratů a kiěsťanských
socialů.“ — Poukásal, že v domáhání se o zlepšení
postavení jsou téměř za jedno se soc. demokraty, ale
různí se v otázce národnostní, náboženské a vlaste
necké. Vytkl program křesťanských socialů vzhledem
k řemeslnictva a dělnictva. Za bouřlivého souhlasn
přednáška skončena. Ka slovu přihlásil se p. Jelínek,
rolník, by byl též vzat zřetelna „parcelování statků“,
čímž národ se ochuzuje. Pan Jiroašek pravil, že kře
stanští socialové i to mají ve svém programu a vice:
Veškerý výdělkářský obchod a majetkem pozemkovým,
rozbíjení statků (parcelace) skrze spekulanty budiž
naprosto samezeno. (Hlusy: Tak je to! hanba
lářům.) Slyšeli jsme tentokráte pravdivá slov

nepopře nikdo a ve všech posluchačích mocnípřednášky tyto zanechaly. My hájíme pravdu a ta
zlobě lidaké ustoupiti nesmí. Nechť si každý soudí
00 chce, my víme, že bojujeme pro věc svatou, a svatá
věc vítězí. Ať máme „kázaní“ neb cokoliv jiného, my
s tím spokojení jeme,žesvorněkuzdaruablaba
naší milé vlasti působíme, ale při tom náboženství
své hájíme. Komu se to nelíbí a po straně amí si
amočit, nechť jen přijde, poslechne, a zajisté oči jeho
otevřeny budou a bude pakzpívat jinou. Všichni
svým účastenstvím 1 důkaz, jak velice dovedou
si vášiti spolku tohoto, a jaký užitek to přináší, po
stupuje-li se svorně a amužile v před — a není-li to

v tek přátelské shodě ať dělník, řeme

což
ojem

krásné, kovéslník, rolník... se aví v důvěře bez všelikého
oří a ivenství, aniš by se nosíček ohrnoval.

ší skvělé činnosti: Bůh! — Dne 8. m. května
odbývala se u nás skouška se av. náboženství. Jako
veškerá léta, tak opět i-letos podán důkaz, jak vdp.
děkans vp. kaplan s pravouotcovskouláskou o
vání a vyačování dílek svěřených páši vedou. Vědyť
ty odpovědi žáků byly jak říkáme, jako když bičem
mrská. Áze čtiladlí slsa mnobé matince, kdyš
slyšela,jak k-mebdcsraškaboskyvše zná. Ještě,

všaknety, kteříse svatémanáboženstvídobřeuší,
čekala jako knádého roku, zvláštní radost. Za svou
snahu jsou odměněny, dostávají premie. Jsou to:
krásné a akvostné obrasy, modlitby (v ceně několika
slatých), knihy akvostně rázané. Uznati se všeobecné

musí, oběť vdp. děkana a velebného pána jest
ohromsá a točiní vše — s lásky k vůli dětem. Proto
také všichni volají: Zaplať Pán ! To nejsou akutky
tmářskéa zpátečnické|

Z Hronova. Svato-JosefskáJednota katolických
jinochů a mužů v Hronově n. Met. koné dne 5. čer
vence 1896. slavnost svěcení spolkového praporu.

Prapor posvětí vdp. Jan Matouš, bisk vikář a děkanv nově. Slavnostní řeč prosloví vlp. Josef Frant.
Stejskal, kaplan v Náchodě. Matkou praporu bude
velectěná paní Anna Nováková, choť MUDra.Nováka,
obvodního lékaře v Hronově. Kmotrovstvím státi
badou velectěné paní Anna Antošová, choťobchodníka
p. Jana Jaromíra Antoče v Hronově, aAnt. Habrová,
choť statkáře pana Josefa Habra v Žabokrkách. Za
příznivého počasí koná se slavnost svěcení na náměstí,
jinak ve farním chrámu Páně. Pořad slavnosti: Dne
4. července: O 8. hodině večer shromáždí se apolky
u místnosti spolkové a o 8 a půlhodině půjdou prů
vodem s budbou s lampionyk veledůstojnému svě
titeli, k matce a kmotrám praporu. Dne 5. července:
a) Dopoledne: 1. V 6 hodin ráno „budíček“. 2. Od 7.
do 9. hodiny vítání přibylých hostí, spolků a depu
tací. 8. O v. hodině seřadění spolků u nádraží, pochod

pro matku a kmotry praporu. 4. Slarnostní řeč. 6.věcení praporu. 6. Zatloukání hřebů. 7. Odevzdání
praporu. 8. Měe svatá. 9. Defilování předhodnostáři
a rozchod. 10. Společný oběd. b) Odpoledne: 11. 0 1.

elegátů katolických jednot sdružení
Náchodského v hotelu „Radnice“. 12. O 4. a půl ho
dině eúčastnění se spolků při požehnání. 13. O 3. ho
dině seřadění spolků u místnosti spolkové, od do
sahrady hotelu „Radnice“, Koncert. 14.Ó 6. hodi
ně přednáška dp. Th. Dra. Radolfa Horského: „Kdo
rozřeší otázku sociální ?“. 16. Po té volná sábava,
Vstupné do koncertu: člen spolků 20 halířů, nečlen 40

halířů. Za uepříznivého počasí odbývá se koncert i
fednáška v sále hostince „U mostu“. Koncertovati

ude úplná kapels Hronovská, řízenímF; Jos. Macka.Bratrské jednoty a spolky se žádají, aby nám laska
vě oznámily do 25. Června, zdali se súčastní s pra
porem či bes něho, počet členů, kteří by slavnosti
ee chtěli súčastniti, jakož i kolik jich zavítá k nám
již v sobota a kolik se jich súčastní společného obé
da. 0 latný nocleh bude postárano, Oběd80 halířů.

dimi. Májové pobožnosti zakončeny
byly v neděli v klášterním chrámu Páně za neoby
dejného návalu ctitelů Marisnských způsobem rovněž

důstojným jako dojemným samou Jeho Biskup
skou Milostí. Vrchní pastýř přijel o 6. hod. b
očekáván u fortny klášterní vid. provinciálemřádu
kepucínského, který sem schválně ještě se dvěma
členy řádu z Prahy přijel, vdpp. bisk. vikářem Kvě
chem, arcidékanem Waltrem, děkanem Střebským
s Mikulovic, kvardiánem kláštera s veškerým místním
duchovenstvem a řeholníky. Jménem městské rady
uvítali vrchního pastýře pp.dři Sýkora a Havelka.
Když se ndp. biskup obléknul v roucho obřadné,
vyšel : nejprvé k hlavnímu oltáři, kde za hlaholu

en „Ecce sacerdos magnus“ vykonal obvyklé mo
hebr Po té vystoupil na kazatelnu, s které sotvakdy hlásal slovo Boží kazatel tak vznešený. Po ká

zání, jež posluchačev úctě Marianské na novo utvr
diti musilo, zpíval vdp. krardián u přítomnostipana
biskupa loretanské litanie, pokterých přednesli pěvci
chrámoví, sesfleni četnými ochotníky, pány a dámami,
úchratně krásně řízením samého skladatele, p.učitele
Štěpánka, jeho skladbu „Zdrávas Maria l“ Je to ve
lebná hymna, ješ mocně na duši i méně vnímavého
člověka působí. Slavným Te Deum se spěvem gre

riánským zakončeny pak krásné májové pobožnosti.
ltář i presbyteř byly zvlášť nádherně vyzdobeny

celým háéjem vzácných rostlin a květin, čalouny atd.
Všechna oratoria přeplněna byla dámami, jimá pro
veliký nával byl vetup vyhražen na lístky, z pánů
psk obcovalí pobožnosti někteří pp. professoři gym
nasia, učitelové a j.

Z Kutné Hory. Dne 20. května byl zdeupří
tomnoati více než 50 kněží pohřben duchovní správce
městského chudobince, který ani ne před rokem místo
to nastoupil. Jest to b. notář, b. vik. sekretář a
bývalý děkan v Kostelci n. Orl., vdp. Karel Syrový.
Kněz ten vysvěcený r. 1868 působil 1 rok v Cuclavi,
pak 3 letavKostelcin. Orl.; prvníze svýchkollegův
stal se farářem v Chlenech. Hned rozvinul činnost
velmi zdárnou a to nejen v kostele a ve škole, ale
i ve veřejném životě. Založil katolicko-polit. hospo
dářský spolek „Lípa“ v Chlenech, který v okolívelmi
blahodárně působil. Nejraději zabýval se včelařstvím.
Po smrti p. děkana Hlavatého, když byl v Chlenech
velmi dobře 1%let působil, byl jmenován děkanem
v Kostelci n. Orl., kde též 10 let jak na vinici Páně,
tak i na roli národa dobře pracoval. Měl mnohé boje

s mladočechy a pokrokáři, pak i nemoc zláposledníešel natři roky ho soužila tak, že před rokem
odpočinek, doufaje ztracené ví zase nalésti. Než
marné naděje! mbový rheumatiemus nepovolil, až
obět svou udolal.

Věickai, kdož měli příležitost poznati ho, zami
lovali si tu upřímnou duši, která nikoho nesarmou
tila. Proto i také v Kutné Hoře měl přátel mnoho a
zvláště kněžíkutnohorští vážili si ho a svou vážnost
projevili velmi četným účastenstvím při pohřbe. O
slavný pohřeb se stal zasloužilým sám p. arciděkan.
Byl by také vedl kondnkt, než dostavil se kostelecký

vikář vys. důst. Frant. Vacek, farář v Horním

elení. Ten tedy svého bývalého sekretářepochoval.Nad rakví uvil slovy ardečnými pan katecheta
Můller s Kutné Hory. Kollegové ze semináře pomohli
ho z kostela vynésti a také bo do hrobuspustili a to

redyp- Jaa Dvořák, farář v Oapici, Jos. Haeuasler, b.notář a os. farář v Kostelci n. Orl., V. Ka
lač, b. notář a farář v Hněvčevsí a V. Uhlíř, b.
vik. sekr. a farář ve Velků Jesenici. Z Kostelce s s
Chlen dogtavily se deputace občanské.Téš bývalí
kaplani doprovodili svého tvce ku hrobu. Také
sase jeden předešel nás, jehožmy následovatí mu
síme. Ave anima pis!



: (Zasláno).
© Výbor.Politického družstva tisko

véhopod ochranot sv. Jana Nep.bude
míti vo středu dno 10. června ve 2 hod.
odpoledne v místmostech spolkových

zí.
V Hradel Králové, 5. čerma1896.

Br. Alels Frýdek,
předseda.

Dr. František Šele,
Jednatel.

vychází každýpátek dopol. ©11.hod.

Vydavatelstvo:

Veškeré zásriky, dopisy a Předplatné „adresujte
pouze: ©

„Obnova“ v Hradci Králové.
Předplatné:

Nacelýrok. 4 al
pa půlroku . 2,
Dačtvrt roka . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštva 8 kr.

Y. J Špalek
vHradci Králové

doporučuje svůj

velkolepý výběr všech druhů

suken a podšívek
vlastní manipulace.

Zátky na vesty vlastní výroby.
hedvábné, vlněné a zaručeně prací.

Ve velkém 1 v malém.
PRD Při laskavé objednávcevzorků pro
sím Oo udání druhu látek a přibližné

ceny,

|

v Bělohradě
sev.-západ. dráha

od-4.května
nědo 20. zaří!

Prospekty ochojňč zdarma a franko.

zlate záslužná medsile s korunou. —

nejlepším | jedině

© :

Mo+00+000000000000000
©

prací kostelních,
zařízovýní a obdovování oltářů, kazatelen a t. d,

: | VELKÝ SKLAD
M nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říma

a .
do oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr rámců všech druhů na obra
zy. fotografie e.t. d. :

Práce verážs důkladná v čenich mírných.

Vysnamenánna výstacév HradosKr. r. 1894.
nejvyššícenou:čestnýmdiplomema slatoume
datliá s korunou. Ve Vysokém Mýtě bronrovou

medatlií obchodní komory prašeké.

DÍLNA A SKLAD

veškerých výrobků klempiřských

František Hlávka
Y Hradci Králové

—b velké náměstí <4b
Puzorna činí, že dostalo se mu úředního

povolení na

práce instalaterské
k zařizování hromosvodů, plyno- a vodovodů,
jakož i všech patentních doustev a anglických
splachovacích klosetů, lázní, rozličných erpadel
pivních tlakostrojů atd.

Dále odporucuje svůj hojně zásobe ý sklad
-zboží koupacích vam, olerčmných a cíno
vých rour. :

Stavební práce
LUULITTUTASSSSA431 Levnéceny.TTYKIEPEMEHISETETU

klempířské provádí sc správně, hlavně se zárukou.

UULELTTTV PUTESRATTKLMUPTTOHO

zu

jakož i P. T.

VUTVISHMT"oDEÁzuPoEFITUTTELMLEE

e „| Vysnaménéna'slatou medailina ho

: i b ! + průmyslové:výstabi-©Hradci Kr.* 3
© . „4 "9 : : P á

š V100 ZOSLOby28- Pmrieméján
+ 2. ' » J | | A

© pravévoskové polovoskovéga- ©(90 B, Hamplové roz. Butkové© schaly, trojhrany, grana, jakoži. © | |
© Nejjemnější druhy kadidla, dopo- $ v Hradci Králové.Vol. nám. A.28.

$ ručuje veledůstojným farním a $ nýck'avéelogantní,levné,«omálockýmvkusem“

$ slavnýmpatronátnímúřadům,$ O KO drát |
e P Tpánům obchod:kům akosti © depl : kole křětinové,kytice aka6 "" nikun vj , nej- © tové, polátáře a květiny fantanijní, pohřeb:

© lepší a v cenách nejlevnějších. © ní „ydnce obětinové,Polové va ové 1
Zároveň odporučímsvětla de věčných © kapra konapraví výmmk ka kor h

Š lemp7dněhořící»všeobecněza nej-3 Z O zeoby.
* lepší sznané. $ Zakásky na venekjsouobaměití,vyřízeny.
* Josef Pilnáček *|o000000000
3: v Hradci Králové. * | 
© | Závod voskářský„u Albersů= založen r. sBog- o

Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově n. Knéžnog.
nabízínadobu jarním letní.

pravé vlněné látky 
| za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
„tvláště z krabů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe. vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cennikyna požádání (raako.

Zásilky na dobírku,

Při hromadných objednávkách výhodě
co možno největší. “

Četaá doporhěeníz kruhů vid.duchovenstva| P.T. 
; "včitelatva k nahlédnutí. :

Též na splátky a bez zvýšení cen..

-MŘ

Lázeňské místo Petrkov
bliže Německého Brodu.

s jehličím i bez ného atd. Zařízení toto vyhoví
vešuerým požadavkům ctěného P. T. obecenstva

v úplné míře.

Léčení mlékom a žinčicí z vlastního hospodářství.

Vkusmé a pohodlně zařísené byty a dobrá re
staurace o lázeňském domě.

Petrkovské lázné těší sc všiin právem od více
než 390 let jsk pro výtečnou léčivost svého mi
nerélního zřídla, tak i pro půvabnou polohu svou
nejchvalnější pověsti.

Hlevní saisena od května do konce září.

Stálé apujení s c. k. poštou, telegrafní stenicía
lékárnou v král. městě Něm. Brodě.

mydlář v Hradci Králové.
Tyž dovoluje
duloevé mý

si upozornitina esecielní novinku „JeWakove loven
le nemtrálmí“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Hlavní sklad

kus za š kr.
u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č. 3.

Telefonické spojení.
TX?TILXZKIZITIIIIIDZL5ZLKL)TILIZIIIZYDY

menutelným P. T. dárcům krásných věnců, velect. spolkům, které místo
věnců darovaly penčžní obnosy k účelům dobročinným a vůbec všem,
kteří za těžké choroby a po smrti drahé a nezapomenutelné jakýmkoliv
spůsobem nám útěchu skýtali a svou soustrast projevili.

V Novém Hradei Králové, dne 8. června 1896.

Rodina SStrachotova.



- Slavným c. k. zeměpanským a.
obecnímúřadům, pánům Maj telům
a řiditelům továren a průmysl. zá
vodů, ctěným správám hospodář
ským a pánům rolníkům, pánům

lékařům a lékérníkům, jakož i P. T.
"© pánům interessentům vůbec,
dovoluji si oznámiti, že jsem otevřel

wp" lučebnía "Ut

baktenologickou laboratoř

„s technickou kanceláří,
vlIiKrálovéHradol,.

na Pražské silnici, čís. 266,

> Josef Jettmar,
technický n analys. lučebník.

M.
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„Villa Klapkova
na Eražském Předměstí

u Hradce Králové

jest k pronajmutí.

Veledůstojnému duchovenstvu dovoluji si
doporučiti svůj sklad a dílnu

LOSTELNÍCH PARANENTŮ,
“j jako: kalichy, monstrance, křiže, kadi- c
-Jjtelnice, sviony. lustry kostelní každého ff

alohu 'v ceméchvelice mírných.
Opravy, znovu pozlacování a po

stříbřování v obní provádím co mejtrvalejí,
zárukou.
P. T. dnchovenstvo o velecténou

- Národohoopodářskáhlídka.

O střavovnách.
U vod.

Každé chvíle zaklepe někdo na tvoje dveře,
milý čtenáři, aneb i shurta vatoupí člověk, jenž
se ti představí slovy: „Chudý cestující prosí za
„malou podporu.“

Coje to za cech,co jeto za třídalidí ti
„chudí cestající?“ Obyčejně hledíš. aby „chadý
cestující“ byl raději dál než blíž a dáš mu, co
můžeš; nedá-li ti to však a ty se ozveň: „člověče,
proč nepracujete, jak to vydržíte, vida lidi spě
ohati za'svým povoláním? K čemu dal vám Pán
Bůb zdravi a sílu?“ — neelyšíš pěkné věci. V pří
-padech jen velmi příznivých zní odpověď: „já
"bych rád pracoval, nemám ale kde.“ Posveš-li ho
na řepu, neb k jiné práci, změřísi tě aza rohem
melyšíš nehorázné zaklení a slova: „já se budu
tt? Darmo dělat,darmo ležet“

Tento zjev v naší společnosti vidíme a přec
zřdka jen se ptámo: k čemu jsou ti lidé dobří?
Což nemá lidská společnost žádných prostředků,

k se jich zbavila, t.j. k prácije donutilaf“Kdyby bylo s krejcarem vše odbyto! Ale tato in
Adividua chtějí býti z mozolů pracovitých lidí živa,
„na hájí právo na lenost, vřed nimi neo stojí eizí
majetek, ona vybrůžkov, násilným a celým drzým

"vystupováním vynoceaje si svou daň. Kolik paličů,
slodějů, násilníků, ba i vrahů chová v sobě va

gaboodáž,čiliDo as“m právemohlížíse„četnictvo, spáchán | sločin, po podezřelém
tuláku, aby v měmzločincezadftálo.“
- o Mesi privilegované tuláky patří i ojkámi

aké arizel, jaké nebezpečí,vtrhneli tlupa eliánů
o malé osady, neb někam na samota, tde se

„lidaj občanza živý svě; pómočikedovolá!Co |

sbývá jiného, než dáti po dobrém? A kdyby to
pómoblo!' Každé chvíle čteme © emělé krádeži,
meb loupeži spáchané od cikánů. A to vše se trpí?
(Osvícené devatenácté století nenachází prostředků,
aby se takového nesnesitelného břemese sbarilo?
"Aš potomoi naší s politováním čístí budou o zbro
-jení dnešních atátů, ješ krom ukojení národní
scsnábelivusti neb osobní panovalnosti nemá pra
žádného jimiho účele, jistě ukazovatí budou i aa
obtíže, jež jsme měli při všem nákladu na vojsko,
četnictvo, policii atd, s cikány a vagabundy. Li
tujeme „temný“ středověk, Čtemeli o drzém žol
dáctvu, ješ v nedoststka vojenského zaměstnání
táhlo od místa k mlstu, kazíc mravy a s rukou
vydírajíc majetek klidnému občanu; nejsme Ji vásk.
my na tou mnohem hůře, musíme ji při tomtéž
sjevu pratiti daně oa stálé vojsko, jichž středověk
téměř neznal, moba spíše věnovati na dr. bé straně,
ce na jedné. ušetřil.

Ti, kdož se s tak zv. kriminalistikou, čili
s vězeňstvím co vědou obírají, mnoho te napře
mýšleli, jak předejíti taláctvu; mnohé prostředky
byly zkoušeny, vždy však přišlo ae k výsledka,
že tuláotvo je nateó slo zrovna tek, jako zločin
ství a že s ním jiš společnost lidské počítati
musí. Pokud se zločinstvítýče, tu je ovšem pravda,
že dokud budvu na světě lidé s Jidskými vášněmi
a náruživostmi, dotud budou i ti, kdo se proti
společenskému řádu proviňovati budou; tuláctví
není však šádný tločin v pravém smyslu slova,
třeba rakouský zákoa z roka 1879. a nejnovější
z 24. května 1885. jako přečin je treetalo, zlo
činci se nerodí, t. j. zločinci se lidé stávají od
případa k případu, nejsou tedy stavem orgaviso
vaným, jako tuláci, kteří se tím co jsou, ve většině
případů stancu poměry, v nichž světlo světa spa
třili, neb vychováni byli a proto má společnost
lidská nejen povinnost, ale i moc, aby tuláctví

láctví není vnitřní neduh společenského
organismu jako zločinství, nýbrž vřed na povrebu,
jejž dlužno i možno odstraniti.

V první řaděměly by seo topokoí státy,ježto potlačením tuláctva: nebylo byi sločinů a
tudíž výdajů na trestnice; poněvadž tyto však, až
na malé výminky, mélo kde co podnikají, až ma
to, že tulákům trest vyměřují, sbyl boj proti va
gabundáži dobročinnosti apolečenské, neb dokonce
i soukromé, u rás v Rakousku zemím a okresům.
A 00 podniknutoaž dosud? — Nic a byl: snad
dobte v jistém ohledu, že jsmese nenkvapili, neb
to, co v Německu podnikli, nevypadalo jinak, než
Jako drahý experimeat, který se neosvědčil. Tam
začali totiš s t. zv. protižebráckými spolky, jež
měly za účel odstrasiti všechnu žebrotu podomní

stujícím. To bylo asi v době našich tabulek „zde
ee žebrati zapovídá“, kdy potřební cestující i
bídu, kdežto prohnanídarebové vtrhli druhou stra
nou, byli-li jednou vyvedení a vydělali sobě více,
než mnohý řemeslník. Spolky proti žebrání staly
te v Němcích spolky pro žebrání, ježto obratní
vagabuadové dostali nejen ve spolku, ale i po
domech Konečně příšli ve Vůirtenbersku na my
šlénku nápodobiti holandské naturální stanice; sta
nice ty se osvědčily. ze všech prostředků proti
taláctva poměrně nejlépe a zavedeny byly téměř
po celém Německu, r. 1886. pak v D. Rakousích,
r. 1868. ve Štýraku,H. Rakoasích a na Moravě
a nyní od 1. května zavedeny též: u-nás pode
jménem stravovea. y“

Účel stravoven.
Účel stravoven vysvítů již z toho, co jsme

v úvodu pasnačili; nicméně choememu věnovati
zvláštní kapitolu. Předem připomínáme, že účelem
těchto řádků není učené pojednání, což by „bylo
snadnější, nýbrž arorumitelné vyložení všeho, co
by i w lidu o otravovnách, jež za naše peníze
v život vstoapily, věděti se mělo.

Stravovny mají býti filtrovnami, v nichž od
děliti a 3 podezření vagabundáže očistiti se mají
omi živlové % cestujících proeetmíků, kteří práci
hledají, od oněch, již o ni nestojí. Mluvme ještě
srozumitelněji;: mlýnek na čistění obilí je věcí
zožmou | úchospodářům; jím odděluje se dobré
srno od zadiny a plev. Představme si mlýnek, na
němžmožnoby bylopřesítivšech25tisíc tuláků,
jež bostí naše česká zem! (Odsouzených pro va
gabuadáš bylo za rok 42 tisíc; poněvadž však ně
který tulák odsouzen je za jeden rok dvakrát,.
vypadne počet tuláků meně/.)

-"Obdržíme rovněž zrno, žadina a plevy tu
láctva. Plevy jsou ti, kteří se práce opravdu štítí
a kdyby se jim i opatřila, nepřijali by jí dobro
volně, aneb s ní ga nedloubo utekli; zadina jsou
lidé sešlí, nedaživí a staří, kteří by snad praco
vali, kdyby mohli, s konečně zrnem lze nazvati
nejm dri cestujících, mladé, alušně ošacené
chasníky, kteří o práci nezaviněným způsobem
přišli a jinou hledají, aneb jsou na cestě do G
ziny, kde prácena ně již čeká, ježto si ji oaglou
plsemní vybledali. Tyto tři druhy felch, jimž
však jedním slovemvagabundářse . přýda |
vynÍ na mlýnek, jené se bude jmenovali strarovám

a noclehu místo peněs vati, nikoli zadarema,
nýbrš zs jistý úkol, čilipráci. Předpok we,

Bo pude mlko do čaji ený] va |Jšáší rákonodárcí ei l 8 čo opravdu byh
: 4

všdy postaráno, aby so nocleh a strava neudělo
vala zadarmo, nýbrž za práci. Co nastane? —
Třídění. Lenoši bedou ae chtíti = počátku stra
vovné vybnouti, ježto kdyby chtěli pracovati, mohli
by mimo stravornu; tím ale vběhnoe sami do
rakou policie a četnictva, jež s nimi — nebudou-li
míti naznačemo, že před krátkým časem opustili
atravovnu, neb še někde jinde pracovali — oaloží.
ve smyslu zákona « r. 1835, t. j. dodá je soedu
a soud cestou politických úřadů do káznice
se tato plevra nesmí pechati na svobodě, aneb že
se musí opravdu k práci přinatiti, to je na bíledni,
ježto by jinak tento materiál stravovnám na krka
sůstal a ony staly by se bezáčelnými, ne-'í zaří
zením směšným.

Tu však máme k našim zákonodárcům otázku:
jsou ty káznice pro plevu, jež se ma

stravoven oddělí? V Čechách jsou dvě,
do nichž se vejde 600 káranců; co je to ale na
6 tisíc těch, kteří pracovati nebudou ani v stra
vovnách a kteří by do káznice mělidodání býti?!
Kam přijdou ti ostatní? Zůstanou na svobodě?
Pak ale se jim eusí vyhotoviti dekret kr. č.
remských strávníků, neboťoni jimi opravdu budou.
V Belgii a i v některých zemích německých po
čítali dobře; zřídíme-li naturálol stanice, musíme
postaviti nové káznice, aneb pracovní kolonie
(pracovní kolonie jsou vlastně též káznice s polním
zaměstnáním a volnějším životem, kam je možno
i svobodné se blásiti), jest-li jeme řekli A, mu
síme říci B, aby každý, kdo do káznice patří,
t. j. komu soud vrozsudku káznicí oavrhne,do ní
též přijíti mohl ane teprv kaldý dvacátý, jakose
děje u nás. Soudy proto navrhnou kázoici sřídka
kdy, ježto na jich návrh nelze vzíti ohled; sami
soudcová se smějí: „do káznice se dostat, to se
každému nepodaří.“

Zadinou jsou starci a churavoi, kteří v ne
destatku živobytí stanice rovněžbudou obtěžovati;
dle domácího řádu nebudou prý tací míti žádného
nároku na nocleh a stravu v stanici stravovací,
sdalí se však něco podobného dá tak dobře pro
vósti v životě, jako na papíře, to je jiná otázka.

Jestli má mrsák býti podporován v stanici,
pak by to bylo daleko účelnější a i humaanější,
abychom ho nenechali tlonci světem, nýbrž dali
mu, čeho k živobytí nejnatněji potřebuje buď
doma, anebo v asylech a chorobincích. Živ musí
býti zde, jako tam. Asylů takových není u jak
je postaráno o neduživé na obci, to je všeobecně

snámo.. Právě jedná se © upravení práva domovského a 8tím důsledněspojeného chudinství; ne
bylo by dobře, upraviti dříve to? Nemají-li míti
budoucí stravovoy se zbytečným materiálem Co
dělati a nemá-li činnost jejích hned z počátku
býti stěžovaná, bylo by věru na čase, tento de

krepidní lid ze„id tuláctva vyloněiti, t j. přiměřeně se oň jisak. postarati, .
Zbývá tedy jen zrno, práci hledající zdravý

lid; pro ten budou strávovny ovšem velikým do
brodiním, nebude-li musit za dveřmi svůj chléb
a nocleh vyžebrávati a tak v soběposlední zbytek
studu utlumovati, po případě s noclehem nečistým
za vděk bráti a tak se stupně k stupni klesati
až tam, kde proň v pořádné řemeslnické rodině
není již místa, nýbrž v řadách vagabundů z po:
volání. Vůči této třídě cestujících budou stravovny
dobře plniti svůj úkol; poněvadž však i nejhod
Lějšímu dělníku může se státi, že v době zákonnito
práce nenajde a následkem toho k soudu dodán
bade, je třeba nejen k práci nutiti, ale pro pořádné
dělníky ji i saopatřovati. K tomu cíli bude třeba
zříditi v místě atravovny zároveň komité pro za
opatřování práce, podebné dnešním spolkům péče
o vystoaplé vězně, aby stravovny, jež mají býti
podporou řádných cestujících dělníků, nestaly 0e
jich hrobem, což by se jistě stávalo aspoň v jed
notlivých případech, kdyby se etravovnami ruku
v roce nekráčela jiná opatření bumanní. Nejlepší
myšlénka, čili idea bez uvážení, co jí předcházeti
a následovati musí, bez opatření proti vůem
možným škodlivým důsledkům, « ní po případě

pak. Jen aby to
s našimi stravovnami!

(Pokračování)
é tak nedopadlo

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 80. května 1896. 1. hi.

pšenice sl. 6-15 až 6.60, žito sl, 3-50 až 5.90, ječmen
al 4.35 až 6:60. oves zl. 8-25 až 3.60, proso al. 0.—
až 0.—., vikov al. 5.40 aš 5.70, hrách sl. 7— aš 0.—,
čočka sl. 0— až O—, jáhly sl 9.— až —.-, krep sl.
8.60 aš 31.50. bramborů zl. 1.80sž 3.20, jetel. semínka
červeného £l. —— sě —'—, jetel. semínka bílého 0—,
jetel. semínko ruské sl 00-—, sž 00:00, mábu sl 18—
až 00-—, clejky sl. 0.00, Inéného semene sl. 0—. sž >—
100 kg. žitných otrub sl. 5-80, 100 kg. pěeničných otrub,
si. b-—, 1 hg. másla čerstvého zi. 1-00 až 100, 1 kg.
másla přovějeného 000 1 bg., sádla vepřového +i 00
1 kg. trarofiu 16 sž 16 kr., jedno vejce dva a půl kr.
A kopa drobné zeleniny sl. 0-80 až 1-50. 1 nek. cibule zi.
400 salátu 0-60 až 070 — Ne týhodní a obslbí trh dca 30.
květ. 1896 odbývaný, přívešeno bylo Lektolitrů pšenice 304
Meta 176, ječmene 19 ovea 437, prosa 3, víkre 8. hra
oba £',,, čočky —, jaheř'27, krap —, brambor 130, jetel. se
mísy 0-00, Iněnéhosemínka 1—, olejky (-00 mebu 8,
lwsé zeleniny 152 kop, cibule 15 pak vepřů: 83 kusů,
pylriočat 258 kusá kézlat 6 kovů,velátu 163 kop.
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BBYv nížepsaný dne 8. května b r. od Jeho
c. a k. Apošt. Veličenstva k návrhu Jeho B. M,
nejdůstojnějšího biskupa Edvarda Jana Nep.
nejmilostivěji jmenován kanovníkem při sto
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ličném chrámu Páně v Hradci Králové a dne ff
31. května b. r. v témž velechrámu nastolen, S
dostal při této příležitosti tolik blahopřejných, |Wlďí
neočekávaných a srdečných projevů, že neni (še
sto na všecka vzácná ústní, pisemní i telegra- [©2R

P. wo eM
fická blahopřání, jak by se slušelo a patřilo, (S
vroucně poděkovati. Pročež koná tuto milou (Seč
povinnost tímto způsobem s prosbou, aby byly (

srdečné díky jeho ode všech vznešenýcha 8pa- <
nilomyslných příznivců a přátel laskavě a bla- [Se

'. EG,

hosklonněpřijaty. a

W Hiradoi EXrálové, 1.Června1896.2

Jan Barták. fš
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Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894
zlatou medailií a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobn vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesněa solidně na základě dlouholetých zkuše
ností, ruče ra nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do yzáené přízně cté
ného obecenstva, snamenám mev hluboké úctě

oddaný
sasílá

! tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jímě

zamezí

CBINOGENEX

]. Beyšovce v Jičínč

zuboí technik
Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

J.E'áborslcý
w Týništi n. Orl. Cena láhve s ochrannou známou 1 zl. při 3 jabvíchfrankomadobírku,neb16 ti pošt.poujásce3 zl.

Sklady “lepších materialních obchodecha holičských
závodech.

Io EXradceErálov é a olsolíl
Vybovujecitelné toho času potřeběotevřeljsem dne 1. června 1806 při závodu svém materiálním v Mradol Králové

VP“ veřejnou, < sl. c. k. hejtmanetvímkoncessoranou

chemickou a bakteorologickou zkušební stanici
opatřenou všemi potřebnými vědeckými přístroji a pomůckami ku skonmání veškerých potravin a pošitio, pramesité vody, víns, mléka,
Jihu, řepy, melasey, cukra, sladu, moče, umělých hnojiv a veškerých chemikalií a chemických výrobků a odpadků na jakost a hodnota.

„Jednodoššízkoušky a analysy jsou pro mé pp. odběratele a zakazníky zoela bezplatné. Rozbory větší počítají se co nejlevněji.
V očekávání, že pp. továrníci, velkostatkáři a hospodáři otevření tohoto veledůležitého a zde prvního tobo drubu ústava vřele uvítají a
mne svou důvěrou poctí, zaamenám ae v plné úctě 

K. SIGMUND,
diplom.mag. pharmac. abývalýchemik vrůzných továrnkoh. .

Současnědovoluji sobě, osněmiti pp. fotografům amatenrům,že zařídil jsem sobě dokonalou a všem moderním požadav
kům vyhovující BEF“cameru. "if

Tmavá tato komora opatřena jest všemi i ovějšími fotograf. pomůckami, vyvolávači s přístroji e jest mým pp. zá
kazníkům a odběratelům úplnézdarma k disposici. Dorotají ni zváti PB amatoury, by si neobtěžovalí vzorné její zařízení sobě
prohlédzouti, rovnéž tak můjvšemi možnými £ . , ně zásobený sklad
nami velmi levnými Apparátytéžna látky © apparáty, p Popi, a pomůckamihoj bený a 06

hořejší.
(

U
2 M h 3

ce ce ce v 00 JD
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©4bát nebllozVídně?Takrokodroku
i politákáři, novináři i písaři

' statněstáli vopoalčtím,radi

kiiate, arputném odbojine prod ridehské vládě,poslaacům staročenkým. věmě
Baol odpověď výsmělnmu.te vděčensovočeěsí ro

Vidni rohožky 0 „da če podvládním stolemablrají dro , .
Po dvámáctlet boařilo a hlomesilose protiwlárýmdrobečkářůma panktátorům,paceloučin

best slaročeskéhoposelstva vo Vídnípoblíželoso
jako na dvanáct let ha nichž přijíti
měla léta hojnosti, da porketajch če.savrckých-krajíců.

A teď? Šestileté období mladočeského po
elancovánína řísskéradě je sa sklonkua zástup
eprá českého národa vrátí se s Vídně domů bez
krajíců, bez drobečků.

Je tomn již dávno, kdy Benst skodolibě na
přal, že 86 tm mohlo to nejvyšší možné po
skytnouti a obratem ruky zase vzíti, anil se je

se beztrestné mo vyrvati
: prý připravilo Čo

rozhodujícím místě o všecku vážnost. Ale
se děje? Před šesti

řečníci £ malí mlavkové

klá de bez selená ratolesti, bez záruk
lepších časí, přicházejí domů akretlí, ,
ochočení
pranic, neboť jim nedal ani kus masa,ani krajíce,

ani , aní hb ť i 9 j

PR urna ča ro mladočeské politiky
musel se všechen lid českýnále drážditi a pod
přchorati, rozněcovati a rozvášňovati, roajítřovati a

FEUILLETON.
Kreaika P,JagamesaPrastiška Prochásky

prvního kaplana (exposity) v Mlézaovicích
Sděluje Boh. Hakl.

Te tehdy (Pokradavání.)dvojí metlou trestaí (stižení jsouce
odBoha,obyvatelé Mlázoričtído veliké těžkostí2
nouze padli aod tohonešťastaého páduohně usta
vičně pečovali, knížeti pánu se s ponišeností uchá
seli, aby mohli duchovního svého míti, pomévadž,

6 oy byly služby Boží v Mlázovicích držány
valy), že by se taková škoda nebyla stala, to

knížecíMilosti přednášeli; žeale semtam
porůzně měi svatou slyšeti museli a málo doma
jich zdatalo: odtud nemohli sobé pomoci a dříve
obeň přetrhnouti Tu jejich žádost esena
kdyí byla, dobrou nadějí potěšení byli.

Na to v krátkém čase, po tom nešťastném
pádu ohně, přibližovala 6e smrt vd. pasu děka
novi Hořickémo, tak že na svatého Šfastného (Felix)
také šťastné z tobo světa vykročil, okolo jedenácté
hodiny v noci. Zprára ihned vtu chvili knížeti pánu
šla do Prahy, ještě v noči. Zatím ale dne 1. .
tembris při schůzce mnohých pp.děkanů, ,
jako i také J. S. pana kaao p. Pavia Lýra,
tobo času děkana Hradeckého (pochován jest);
imo „ t kanovníka, pak bylo v počta du

ebovnící r niených sob 32. Po emrti ale vd. p.přínos led tenden přijeli J. M.pan Vicari
lJm Jaz a vů. p. Miokálken,be

kaplana Hofického, sa admizistratora ustanovil
"Ta pak administrací od |. Septembris roku 1735
až do 16. Jannuril 1736. uslavičné trvala; duc
3. Jannarií na faru Hořickou dostal
val. pan farář bývalýaa Kování, p.Jan Jiadři
K ičz Festfalie. n p.Jm Jeně

Přiběky,které se sa Času administraní,
v krátkosti oznamuja. Trval, (jak svědkové vý
srědčení dávali) obyčej, žev čase advostaím zvo

4

ameavářevati?Pro tak planéovocemaeslse mla

dočeský očřovoný dans už vídeňským věWa j třtina, sasnditi guístopevného kueno
Blaročeského? Copornéklí bylo dříve, svrátilo,
vyvrátilo a převrátilo se všecko, staří vůdesvé polí

čestná místa jejich zaujali poví velikáni, £ nichů
dnes už leckdo vypadá jake maličký trpaslík, ne
ochopný k vedení tobo lidu, jemní se alibovalo
všecko a neeplnilo se nic.

Či odchází mladočeský poselstro s letošní

ploýma rukame úspěchů, s přeopa
nými kapzamí vymoženosti? Staročechům se druhdy
uštěpačné připomínala slova Riegrova, že každá
politika má se posazovati dle výsledků, nuže co
dobrého, prospěšného, véemého vyplývá s dosa=
vadní činností Mladočechů ve Vídni, čím oprav=
dovým opravdově mohou ae Bám pooblnbili,
z čeho mohou míti voličové skutečné potěšení?
Ne, k potěše není nám asi opřava volební ani
ceutralistická reforma berní, erdce Česká deskáčou
radosti ani Bad tajnou sáhlourou w trutnovskými
Némc! ani nad zákazem sokolské slavnosti tepliské,
td český vidí zřejmě a u jisté jem to, že ze 2á
sadaích oposičníků atali se důválimí oportunistá,
kteří sedli na lep slibované meb ani neslíbované
vnitřní úřední řeči české, balvan otázky státe

právní neposanuli ka předu ni krok, zfetadavkánárodních ani jeden nepřívedli k uokutečnění,
v ohledu boapodářském nedocílili prauie.

deniho stala ao mindočeská politika neslanou i
nemastnou. Dívejme se, kam cheeme, utěšeného
nevidíme nikde nic, po celých šest let postupovalo
Be nikoliv od vítězství k vítězství, nýbrž od me
úspěchu k nefspěcbu. Výsméšné hledivalo se na
staročeské politiky, kdyžs Vídněpřicházeli s málem,
ale does smutnější je pohled na Mladočecby, když
nenesou nám nic. To je spíše k pláči než ke— i
milo seskrze mnohonácte let zvoscem pezvěceným
ha věži, ktérým se lid svolává k slažbém Božím,
ano i také tím zvonem se zvoní proti všelikému
škodlivému povětří a bouřkám. Ta věc dříve
dobře porěsenou, potom vel. koneistoři 
šenou k povážení, zdali by přislušelo, toho
zrosu užívali pro obesení potřebu, A vyhánění
ošralcův s hospody času adventního, aneb ne;
nsčež ihned odpověďjsem dostal od vd. pana
officiala, pana Janas Fasta, toho času, ua žádný
způsob aby se uoopovážili, jím zvoniti a kdyby
někdo přece se tak mnoho osmělil: takový aby
veřejným trestem anebo arrostom postižen byl. Po
té učiněné zápovědi magistrát Hofický ucházel ve
k urozenéma panu bejtmanoví Hořickému, pasu
Šimonovi Wietlori; jemu stížnost protí mně sobě
vedli, še já jsouce administrator toliko na ten
čas, ten tak sterobylý spůsob rašiti a kaziti ebci.
Na to po vyslyšení atíšnosti, pan bejtmao dva
kommisaře, z raddy dvě osoby poslal a -mne se
dotazovati poračil, z jaké (které) bych to byl při
činy sapověděl. To kdyť jsem vyrozuměl z ode
slaných pánův kom'ssařův ke mné poslanýeh,
skratka ohtíce (chtěje) je odbýt příčina jsem
vykázal, že nesloší svčosného «vonu užívati a jím
ožralcům zvoniti, je z hospody vyháněti; obtějí-li
to páai mít, aby sobě zronu na rathouze užívali
a potřebovali; na kterou odpověď pan komissaf,
pan Puvel Macák, jakožto starý pamětník a druhý,
pas Škvorecký, mně odpověď dali, te to není
Znamení tobo svou, aby ožralci vyhácěli se
zbospody,ale pro notění apro poběňitst, k po
Sdravení andělskému; co když jsem uslyšel, 8 po
téšením jsem jim na to odpověděl: „jest-liže to
od stároděvna bývalo, dby lidé al klekli a
modlili se, naproti tomu še ani já býtí vemoho,
tím méně, abych tu výtržnost v pobožnosti dělal,
kdežto přísluší, aby duchovní každý pobožaest
rosdifoval; jest-li ten způsob proto áa byl, fe na

| všecben způsob doroleno bude, zase tím zvonem
B. s tou však mínkou, aby obee a

radda, po odzvoněném pozdravení aadělském ibned
dle prodlých patentův od Jeho Milosti císařské

Ročník II.

smícha i bode nyní v parigaeúbárních prázdninách
povinností voličů, aby jcům pravdivě pově

děli, jaksa dívajína 3míšneplydouani
krajíce ami drobečkýh —- +u

. . n V 7 8.

Dej(nízemí£noch si neĎe
(5) Dle besla nadepeaného zdálo by se, že chceme

p buď o Gtitelích zlatého telete aneb o dítku
jejich — sociální demokracii. Ale nikterak. 84
haeme hlouběji. Ukážeme, že nesmýšli jinak ami
ti, kteří jako Viklor Hugo činí se nábožnými.
Slovo „Boh“ raničhují však rádi ta „Tvůrce“aneb
„Matka Přírody“. Slova „Bůh“ jako by se báh.

Spad že jim více připomíná bytost živou, rozumnou, osoba. Slovo „Tvůrce“ snese spíše nějakou
tu pántbeistickou, všebožskou soustavu mudrckého
národa Nepravíme, že by nebylo dobré, ale je
rozhodně sajímavo, šp mnozí vzdělaní jaksi vý
bradu ho nžívají tak asi, jako na úmrtních ozná

menich slova „Všemobvucímu zalíbilo se“. Nechceme si všimnoati těch, kteří sice mluví o
boženství, ale jex — přirozeném, mlurí o
ctnosti a mravouce,ale jen přirozené. Tažme
se: proč unikají náboženství zjevenému a jaké jim
náboženství přirozené či bumanity, lidskosti sli

ba'e výhody před náboženstvím ajoveným?otázce,proč unikají náboženství
sjevenému, nadpřirozenéma, odpovídají

r Hlotorie vykazuje všude lidi, jimž bezbo
žectví bylo útěchou, myšlénka na Boba — Soddce
hroznou. Proto hleděli náboženství, které nechtělo
se dáti opoutati toato zemí, které mluvilo o pod
světí šťastném a nešťasthém, + lehkost uvésti.
Tak bylo již a pobanův a nejicak mohlo býti
8 nábožeustvím křesťanským. Jenže odpor vůči
němu vzplanul prudčeji. Ono mluví jasněji, určí
těji, žádá víra nezlomnou a pro všecky pravdy,
které hlásá jakožto články víry od Boha zjevené.

narathocrezvozitidali, čert oni srozumětine
chtěli, tomu se protivíce, že by radním pánům

pečkem, co na věžce rathouzu jest, mělo Be sv0
niti, načež já jsem jsem ihned poslední resolucí
dal, že moobem vější despekt stává se Bohu, když
posvěceným zvonem na věži chrámu Páně so má
zvoniti. Posledně vůli a nařízení Milostivé vel.
Konsistoři jsem jim osnámil, že Vel. Konsistoř
proti tomu sílaě protestiruje a ani dovolili tomu
nechee, že toliko za pláštíček užívají té příčiny,
že by se sa dašičky v očisíoi to zvonilo; a tak
vtom roce 1735. kromě dvakráte v času adveat
ním 8e zvonilo. Na to potom v roce 1736. Zas
dorolení tomu udělil pan farář Hořický a tomu

svolil, aby zase tak, jako kdy předošle ()svonilo. Po smrti vel. pana děkana a vikariusa Ho
řického sa Vice- Vikariusa od Vel. Konsistoře
ustanoven byl vel. vysoce Učený urozený pan
Antonín Traeger de Khornigsberg, farář Bělobrad
ský a Vice Vikariusem Celý rok trval, po roce
pak skutečným vikarinsem skrze patenty od vel
Koasistofe problášen byl. Ustumocení s'áldho duch.
v Mlásovicích. Léta pak 1735. dae 31. Dece.ubris Jebo
Milost arcibiskupská milostivě resolvirovati ráčila,
aby stálý uachovní v Mlázovicích resfdiroval;
a poněvadž 1 rozličných příčin nemohla sku
tečné (fara, ano ani farář potvrzen býti (co
šice dlouhý čas pří vel. Konsistofi se agirovalo a
jedůalo), posledné na to přišlo, že Jeho Milost
arcibiskupská jakožto panství fandatoroí Ho
řického (pán) milostivě na lepší vychování (sie —
rozuměj živobytí) 100 al. az důchudu Heřiczého
passirovals, tímvšak způsobem, aby proti těm
100 zlatým pan farář z užítků svých a ze sté
kapsy 200 zl. na vychování (vydržování) residen
tšalního kaplana uděloval; 8 toa kondici (pod
míakou) praesentací oa fara Hořickou doalal. —
To tebdy první kaplanstrí, na přímlura saméh>
knížete pána učiněnos, k Jebo Milosti Bískopeké
do Mlázovic nejprynější jsem se dostal.

| (Pokračování.):



A

des hlubokých yšlének, když takoví zápasu myšlének,
vytáhli proti nim. Nepřátelé movější a zvláště
dnešní neměli by tolik ducha, by růsným těm
námitkám starých odpůrcův učeaí Kristova jen
porozuměli; tím méně by měli chuti je studovati,

o prozkoumali díla obraaná učemcůkřesťanských.si práci ulehčí. Na pole věrouky vytáhnoati,
wčíti se důsledně myasliti,je věc nepříjemná. Zvláště,
kdyš srdce cítí již předem proti té které pravdě
odpor. Popadnou tedy otázku za konec jiný. Cbopí
Se spojence, který zmůže nejvíce v boji proti ná
boženství. Jest to zkažené srdce, porušenost mravní.
Touto rozum se salomňuje, svědomí uspává, člověk
zbavuje se tak nejkrásnějších darů, které jej právě
člověkem činí a pak veta je také s náboženstvím.
Dokad člověk nezahodil veškerou ušlechtilust srdce,
pokud díti chce, jak důstojno. jest člověka, potad
nemůže se zhostiti náboženství. Proto odpůrci ná.
boženství hledí avléci nejprvé s člověka — člo

nemůže býti ani křesťan.
Či nečítáme, kterak svádějí zimničně mládež,

kterak chépají se první vášně, jež nejdříve pro
boazí se v člověku, by otrávili hned kořenži rota,
v té jisté naději, že pak ovoce života bude jim

chati? Můžeme jen vzpomenouti vychování,
Jaké dostávalo se mládeži dorůstející v ústavě po

věstného Robina. Divoši by se za ně styděli. A
„co zkázy působí stále oplzládivadla! Při amrti
Dumasa syna pealyi listy šidovské, že žádný
jednotlivec nepodryje tak zásady křesťanského
života — a tím i náboženství — jako on oe
svými kusy divadelními. Matky a otcové varují
dítky své před špatnými spolužáky. Nechtějí, by
od nich naučily se nespůsobům, hrubým slovům.
Titéž ale neostýchají se vésti je od 10 let na
„pikantní« kusy francouzské. Tím prý se vzdělají!

aučí se totiž brzy koketovati, prubudí se v nich
dříve ty jisté půdy, zmoudří záhy a dovedou se
nenuceně v každé společnosti pobybovati!

Hlavně však chápou se přívrženci „čisté
lidskosti“ jiného prostředku. Ukazují, že nábo
šenství nic neprospívá, nečiní lidi lepšími. Kdo
nečetl již j v listech učítelů mládeže, že cena
náboženského vychování je pochybná? Jsou prý

"mnozí na váhách, mají-li rozhodnouti, zda nábo

ženství Bě vychování škodí či prospívá! Vyberousi někoho, kdo obybil z lidí věřících apak volají:
„Vizte, tak povzaáší člověka náboženství! A ta
koví jsou všichni, nejen teohle jeden! My nejsme
tice lepší, to víte. Nejsme ale při tom po
krytci. My se přisnáváme, že otnost, jek ji káší
kazatelé, je nemožna. Vždyť je proti přirozenosti.
Buďme tedy upřimní, uznejme práva čisté, svéší
přirozenosti a odhoďme to svatouškující uábožen
ství! Buďme jen lidmi, žijme jako „lidé!“

Kdo by spočítal, kolikrát bylo napsáno aneh
bývá vyalovéno slovo „čistá lidakost“ či bumanita?
Ale ta čistá lidskost oení nic jiného, než-li lidskost
odpoutaná od Boha, od náboženství. Ti, kteří slova
ta vyslovojí — to přiznáme rádi — neznají často
významu slova toho. Bránili by se, že o nich zle
amýšlíme. Ale je tomu tak. Zasluhuje však kře
otanětví, by mu číněna byla výtka, že nezašlech
tuje člověka, že činí jen z lidí pokrytce? Tato
výtka sama je pokrytecká. Ti, kteří ji činí, vědí
dobře, že bijí pravdu v tvář. Či nevědí o poha
nech? Neubírejme jim cti, ale nebuďme také slepi.
AC vykonali staří mudrci pohbanští, co chtěli: mohli
jako Orfeus a Arion dle pověsti ryby lákati, šelmy
krotiti, kamením býbati, jednoho však nedovedli.
Lidi nechávali na nízkém stupni mravním, poně
vadě je ačili slašbě mrtvých bohů. Náš Ortena,
Kristue, skrotil šelmy všech nejdivější, lidi s jejich
vášněmi. Hady učinil upřímnými, lvy mírnými,
vlky milosrdnými, s kamení učinil syny Abraha
movy, to jest: srdce kamenné proménil v lidské,
z lidí pak učinil syny Hoží. Kam až bychom byli
sašli, kdyby nebylo křížs Kristova! Z té spousty
mravní nemoh! nikdo pomoci, Ječ Bůh! A nevidí
před sebou hanobitelé náboženství až dosud, jaký
je rozdíl mezi národy křesťanskými i nekřesťan
skými? Kde je větší kultura? Nevidí v církvi
světců, velikých dobrodinceů lidstva, jimž zdravý
nepředpojatý rozum nemůže upříti uznání? ACse
vykáže něčím podobným„čistá lidskoať!“ Ať ukáže
své světce! Ať neukazuje jen na ten nějaký ples

neb zábavu, ze které také nějaké chudé procentověnuje ge dobročinnémuúčelu, ale ať ukáže, kolik
jích z „čisté lidskosti“ lo jměním, rozdalo
je cbudým a zvolilo chudoba, kolik jích s „čisté
lidskosti“ opustilo vlast a šlo hlásat „čistou“ kal
taru národům pohanským a kladlo život za „čistou
lidskost“! Ať se podívají do ústavů debročinných!
Kdo je matkou jejich? A kde je větší obětavost

' v slažbách bídy lidskéč Tam, kde se mlaví jeno
humanitě, či kde slouží se u lásky ke Kristu?
Áei zodnáři nemohou býti tak nespraredlivými,

XHi
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uti;
FE

i společnost
je věren, stává 60 lepším, kd
borším

A jakou výhodu mají s toho nábo
šenství „čioté lidakosti?“ Klamousami
sebe. Odhbazujínáboženství a myslí, že jsou svo
bodní od sákonů mravních. Myslí, že tyto zákóny
mravní hlásá jen náboženství. Hlásá je spolu,

ů nejdůležitější, také rozum. Kdyby měli sku
todně pojem pravý o čisté lidskosti t j. o tom,

čeho je schopoa lidská při poznali by, še
čistá lidskost vede k máboženství.Be náboženství
šádá lidskost jako podmínku, by mohlo ještě výše

vznésti člověka, aš ku křesťanu. Kdo cbee býti
nem, musí býti dříve člověkem. Milost ne

e přirozeností, alo sušlechťuje ji. Kdyby
Báh z kamení, jak praví Písmo av., měl učiniti
syny | Abrahamovy t.j. křesťany, musil by dříve
učiniti lidi. Jen kdoposlouchá zdravého rozumu
a svědomí, to jest, kdo je člověkem, můše krá
četi dále, by byl křesťtsnem. Takový je poměr
mezi přirozeností lidskou a nadpřirozeným nábo
ženstvím. Neutekou tedy, čemu utéci chtějí: sod
povědnosti sa skutky své. Domnívají se, že „čistá
lidskost“ bude dostatečným surrogátem za nábo
ženství. Bodou míti na sobě přece něco lidského.
Spolu budou ee těšiti svobodě. Příkazy náboženské
jsou určité a jasné. Nepřejí volnosti myšlení. O
čisté iidskosti může si kaidý myaliti, co chce, ona
ma dovolí všechno a tek je — vyhráno. Ale opět
pravíme: klamou se. Bůh si člověka pojistil. Dal
mu dvě cesty poznání. Cestu rozumu a cestu svého
zjevení. Na první cestě nikdo nemá výmlovy.
Pohané spíše, než stoupenci „čisté lidakosti.« Po
hané pod vlivem hříchu nemohli přijíti bezpečně
k poznání celého zákona přirozeného.My to mů
žeme, poněvadž nám Kristus pomohl. Nepřišel
zrušit zákona, zákon ten — pokud se týkal mravů
- byl z větší části přirozený.Nepřišel ho Kristus
zražit,ale naplitit, My -žijeme v jeho světle a ne

budeme míti lavy Jako pobané, sal 00 do zákona přirozeného. přijde syn Boží soudit
jako člověk, aby nikdo nemohl se vymlouvati, že
nevěděl, co nu něm žádala důstojnost lidská. Ko
likrát jedná člověk proti rozumu a blasu svědomí,
tolikrát jedná proti lidskosti.

Ale člověk nemá býti pouze člověkem. Po
snal-li vyššícíl,kterýjejk většívýsipovznáší,jest
jeho povinnost toho číle čádati. Nemůže tedy
člověk přestatí na tom býti člověkem, ommá také
býti křesťanem. A nikdo nenajde čisté lidskosti
na jiných cestách, neš na takových, které spolu
vodou ku křesťanství. "Duše od přirozenosti kře
stanská.To je chlouba naše, še všechno,
co je přirozené opravdu jest též —
křesťanské, všecko naopak, 00 je proti
křesťanství jest též proti přirozenosti.
Bůh křesťanský jest jako Bůh pouhého člověka,
jenže mlaví zřetelněji, jasněji. Jako díté má pojem
o aluoci a pojem ten pravý jest a má hvěsdář po
jem o slanci a pojem ten lepší jest: tak jest s pou
bým člověkem a křesťanem. (O5a mají pojem o
Bohu, ale křesťan má pojem úplnější. Proto kdo
urážel Boha jakožto původce řádu přirozeného,

Hřích proti rozumu jest téš bříchem
proti řádu nadpřirozenému. Již ve ste
dověku chtěli někteří činiti rozdíl mezi hřícbem
proti řádu rozumovému, přirozenému a hříchem
proti řádu nadpřirozenému. Hříchu proti řádu při
rozenému, pravili, Bůh netrestá. Ale církev za
vrhla toto učení jako blad.

Nic tedy neprospěje stompenecům čisté lid
skosti jejich útěk přeď povinnostmi, jaké ukládá
nábožeaství křesťanské v Církvi katolické. Povin
nosti ty velí z větší části jiš zákon přirozený.
Popírají-li to, jest jen viděti, še nechtějí poznat,
že milují více tmu, než světlo. Takovým ale ozna
muje Bůh i ve gjevení i rozumem přísný soud.
Odvážna jest tedy bra říkati: dej mi zemi a nech
si nebe, čili: chceš-li, žij ci vřádunadpřirozeném,
mne ale nech v přirozeném.

Z domiku kněze samotáře,
Dne 16. května 169...

18) Myalírám si, kterak bylo by dobře,
kdyby lady nds byl oo nejdokonalejivzdělán

ve všech oborech lidského vědéní. Již vtěch spi
jen mně do raky 60 dostanou,co ta

blodů a klamných důsledků — některé
|

něm
štěstí — ově

domí umí to tak svůdně, tak obratně — jsou syny
tohoto světa. Bex svědomí — ano nemají svědomí,

nevěří v nijskua zod Ti -lidé
Jistě nebyli ještě u loše umírajícího dobrébo kře

vůle Tvál!, neviděli slty
kajicníkova. Ne — není možso — jedaali by ji
nak, kdyby znali to grdce lidské, neprohlašovali
by se sa přátele lidu, kdyby se byli lídu neod
cizili —kdyby vjednání svémnehledali pros
pěchu svého. ———

Řekaese, pobeřai všetak kardci,nechto
vykvasit, líd svedený se musí vybouřit a sám
uznati, kam spěje, počkej, dočkáš se lepších časů
a když nety —však do smrti to nějak protlučeš,
není tak zle, aby nemohlo býti ješté hůfe. Když
pořád tak naříkáš, připadá mi, jako bys prasic
nedoufal v prozřetelnost Boha — což nepamatajeů
na výtka, již učinil Pán při bouři svým apošto
Jům: Co so bojíte, malověrní? Bůb sám založil sí
církev svoua saručil jí trvání aš do konce světa —

nušedělej,cojen můžeš,Oasám,poslaríso ©věrné své, at uzná, že Čas jest, Jeho moudrost
nejvyšší. — Ano, o ta olrkev so nebojím, všdyť
znám s dějin, že' byly dobyamad ještě horší —
ale bojím se o Ly, jimi jsem pastýlem, rmontím
se, že mnozí soad aš příliš draze zaplatí tento
pokus žíti bos Boba, bez náboženství, bojím se,
aby mně za vinu nebyla jich stráta —
tó není hněv, proč je někdy kárám, ale lítost.

Proč Bůhsám neudálá nějakého prostředka
mel nechci se roabati, Bůh pokoušen jsa nečiní
sázraků. Bób již toho dosti učinil, aby myslícímu

člověku byla (rve Jeho jsouemosta spravedlnost.Kdyby jen ti lidé zamyalili se vdově a upřímač
kdyby nedbali toho, co okamžitě saad jím líchoti
a břlšnost jejích omlouvá. Ale to je to, 00 překásí
jim povanésti se nad tato zemi — ardce utonulé
v pošitcích emyslaých. Kde není smysla a pochopeníctnosti,tamsoadnosvedeserozam,kdo
milaje hřích, nenávidí ovětla.

Oprardu — černě na avět hlodiš — vědyť
mají ti lidé také rozum a ardoe, wusíš mfti v ně
důvěru — rozeznávají jisté také pravda od lži,
vždyt uříš je před kasatelnou avojí ještě skoro
všecky — Bohudík, jen mi je, Pane, zachovej a
dej vzrůst slovům mým.

Co týden dal.
Delegace. Vúterý sešel se v Paštirozpoč

tový výbor delegace rakouské, aby vzul na přetřes
roz ministra zahraničních záležitostí. Tento

podal výklad o sitnaci zabraničnéanzlagicky dle
trůnní řeči, již císař proneslk delegátům. Výbor
vyřídí asi většinu svého úkolu. Učiditi tek masí
již proto, že v sobotu sejde se opět sněmorna po
slanecká — a oba tyto parlamentárat sborý, ráda
říšská a delegace, azi výbory jejich svučasné -za
sedatinemají. 2

Sněmovnaposlanecká bude míti zítra v 80
botu opět schůzi, v níž má vyříditi novelle cukerní.
Téhož dne sejde se berní výbor pažské sněmovny,
aby projednal berní novelis, na jejíž projednání
obéma sněmovnami ještě nyní před prázdninami
vládě velice záleží. Proto také nebade říšská rada
snadani jeté dae 16. £m. odročena;stane 20

MYOPeolanou ij. Z Poští dodla zprávaonec Kijua. a správa, 0
nluneepanove KarelKljas zemřeltma vneděli

vno Dlel v kaki jako člendelegtoa,do nížposlanci kraňskými byl zvolen. Kumovaík Kljun
patřil mezi poslance vynikající. Zvolenbyv r. 1879 
venkorskými obcemi okresu lublaňského do rady
říšské, vstoapil do klaba Hohenwarteva, r námě
vytrvali posecesiForjančičea soudruhů.Byl.
vždy upřímným vlastencem slovinským.



překvapuje svou otevře

przračanetí Je s. toho viděti, te takéch Óuesvane jiný duch nežza dří
te za hlavní vlastnost diploma

mlhavá nejasnost řeči.
L že by se dnes všecko musilo

věřit, co diplomat povídá, jen proto, že jeho feč
je zdánlivě jasná a průhledná. Pocřebujeme tu
vapomenouti posše Biemarka, johož v jadrnosti

a popuámim výkladu nikdo nepředěil, jemuž alobylo jak žiro dobře nevěřit. cirabě Golachowski
tedy praví, že především loňské zmatky v Make
donii vzbuzovaly obavy, sejména proto, pondradě
vzbadily eilaý ohlas v Balharsku. Tomu ruchu
učinil konec blarnéprojev velmocí, které projevily,
že by musely zakročití proti každému pokusu na
zrušení statu gao. V otázce arméaské panovala
Jednomyslnost mezi velmocemi. Rakousko nechtělo
se aagažovati v té věci, poněvadž se bo přímo ne
dotýká a a.i br. Golechowaki, ani jeho předchůdce
peslibovali sobě mubho od diplomatických kroků
BA prospěch zavedení oprav pro Arménsko. V pří
znivém poměru stojí Rakousko ku (dem velmocem,
zejména Německu a Italii, přece však poměr
k Basku jest pouzepotášitelný, kdežto k Francii
snamenitý. Méně uspokojivé jsou poméry k Srbsku,
kde pamují vnitřní s a novražirost proti naší
Mši Po tomto výkladu mioistra Golachowského
dutazovalse dr. Kramář, byl-li trojspolek obnoren a
byla-li ku spolkové amlouvě s Německem připojena

týkající se východní politiky; dále se tá
zal Kramář, byl-li při obnovení smlouvy vzat ohled
Ba Turecko, a eo hodlá ministr učiniti, aby s0a
sedský poměr k Srbsku byl zlepěen a jaké posta
vení saujímala rakouská politika vůči angloněmecké
nesbodě při událostech v jižní Africe a jaké sta

novisko sanjímá ministr vůči neshodě mezi Raskem
a Anglií. — Také del. Wurmbraad dotazoval se
mánistra, byl-li trojapolek obnoven Ministr br. Go
lnchowski odpovídá, že trojspolek obnoven nebyl,
sýbritrvádále aospra ujepakchováníra
kouské vlády vůči Srbeku v otázce vývozu vopře
vého dobytka.

Jšeallstioko-pokrokářsképodmáslí Promluvil odvěth! Masaryk, promluvil Hajn,
řeže jej Herbeo, vyrukoval i Šalda a +Čas“ si
vzdychá: »Trefoé prohedil jeden z účastníků naší
strany, že má při čtení těch duchamorných, bez
myšlenkov ch a lživých hádek takový pocit, ja
koby se p epil podmáslím=. Ba tohle je skutečně
trefný výrok, 2 hojnosti toho hádavého podmáslí
je. nejlépe znáti, že jak pokrokářské, tak i resli
stické panstvo má dost a dost mésla na hlavě a
falše v ardci. A tací lidé, kteří se usvědčují ve
řejné z nejhorších lží, lidé, kteří nejvíc polepšení
potřebují sami, chtějí napravovati, reformovati
naši českou společnost! Poslední číslo +Času« je
zase plno hrubozrných výtek proti «mizernostem«
pokrokátů. Masaryk sám viní Pelcla z celé řady
nepravd, píše o nepěkném a nečestném napadání
a podezřívácí atd. Pan Šalda zase praví o vyda
vateli pokrokářských +Rozhledů«, že falšuje, že
nepsal něco Čertovsky sešmodrchané, ba že pssl
docela listy vzcela podomecké«, špinavé listy dloubo
sbíraných a střádaných klepů a pomluv, zkrou
cených a úmyslně sfalšovaných faktů, listy špi
navé, bnusné, sprosté! Jak vidět, baví se panstvo
ušlechtile, umravněně, realisticko pokrokářské pod
máslí je čím dál, tím špinavější.

Česká národohospodářská společnost
konala doe 31. května ustavující valnou hro
madu. Učelem společnosti jest: šířiti národo
hospodářské vědomosti v českém národě; pozná
vati hospodářské poměry českého národa a šířiti
snalost jejich; působiti ku povznesení českého
národa po stránce hospodářské. Účelu tobo chce
společnost dosábnouti tím, že bude a) pořádati
v -obvodu své působnosti schůze spolkové i veřejná
shromáždění a sjezdy, přednášky, učebné kursy
a roshovory o otázkách hospodářských; b) vydávati
časopisy, brožury, knihy a jiné tskopisy sloužící
k účelům hospodářským; c) pečovati o zřizování
čitáren a knihoven odborných ; d) pořádativy
chásky k názoroému poznávání krajův a před
mětě hospodářsky významných; e) pečovatí o
soustavné vyšetřování poměrů, zařízení a opatření
hospodářských v národě českém se vyskytujících;
f) udíleti stipendia a jiné podpory příslušníkům
českého národa k odbornému vzdělání technické

mt a obchodnickému; .
dy a informace příslušníkům českého ve

h výrobních a obchodních: b) sbírati plodné
tnyšlénky a projekty hospodářské, obstarávati prů
pravné práce ku zfísení norých českých podniků:
průmyslových, báňských, obchodních, dopravních
a pod., vyhledávati pro ně pravé interesenty buď
jednotlivce neb družstva a opatfovati jim. způso
bílé síly technické i komercialní; ch) navazovati
a podporovati obchodní styky mesi různými třída
m: hospodářskými; i) podávati návrby a žádosti
sborům zákonodárným, úředům samosprávným i

| státním a jiným činitelům veřejným, M
-Na úislomušů připadá žen ve Spo
jených státech severoamerických 953, Italii 995,
ve Francii 1014, v Rusku 1037, v Německu 1039,
v Anglii 1047, v Rakousku 1049.

: obohatneP Šestnáct bankéřskýchdomů
ve Vídni mělo roku 1 čistého užitku 31 mi
lionův. zlatých. Celý jich majetek obnáší
mil zl. a daně platí č-málo.

Moderní sluška.--Ret. „Katol Nofiny“
šou: V Katovicích nejela si rodina služku ze
úbřeha. Slečna přišla, i bylo všecko v pořádku.

Tu se ještě táže služka hospodyně, kolik vojáků
je v Katovicích. Když melyšele, že tam vojáků
není, hned si to rozmyslile.jinak: To tu ne
zůstanu, město bez vojáků pro mne nic není; to.

raději půjdu do Hliric tem jsou buláni.« Takvypadají ty „modcrní slušky«.
Marianská kongregace akademická u

av. Ignáce v Praze pořádá letos poprvé duchovní
cvičení v kníš. arcibisk. konviktě v Příbrami pro
vzdělance. Duchovní cvičení osvědčila se vědy relmi
užitečnými pro každého, kdokoliv měl příležitost se
jich súčastniti. Všdyť účelem jejích jest jedině srdce
človéka očistiti a v užší spojení a Tvůrcem svým při
vésti. Začátek jest v pondělí, dne 27. červenceo půl
8.bedin večer a zakončení dne31. červenceráno.
PoceloudobaexerciciídostanouP.T.pánovébyt
bez obmezenídobročinnogti,po případězamírnější
poplatek. Přihláškynechť ve dějína Marianskou
koagregaciakademickoua sv, Ignáce v Praze.

Zvěsti s východních Čech.
„Osvěta lidová«. Tak prý se bede jmeno

| važí movýpokrokářský list, jení má v Hradci vychá

— „Bašína“. tento má se tisknozti v Prase
a vycházeti v sobotu. Penčs jako želez dosud sebrá
Bo Bemí,zájempro novýlist také se nikde nejeví a
protomezi samýmipohrokářijeví ceohara,le se
ohbystaný podaík tento nesěráí.

Procesí o letoštím Božím Těle. Ve
čtvrtek měl nejd. p. biskup v kathedrále o hodině
8. slavné alašby Boží. Na to vedl průvod na námě
stí hlavní, za obvyklého účastenství veškerého ducho
vematva,všelikých úřadů, obecního zastupitelstva, všech
škol a sborů profesorských. Prapor vojska s celým
místním c. k. sborem důstojníckým zaujal místo před
blsk. residenci, by výstřely označoval požehnání s Nej
světájší svátostí při jednotlivých oltářích. Obromné zá

věřícíholidu = mésta i okolí byly u„oo Za nastalé nepohody masilo procesí dro
oltáře odebrati se do chrámu Paně k sv. Dachu,

kdež oslara Božího Těla dokonána. V kathedrále ten
den oclý konala se výstava nejsv. Svátosti oltářní —
Jakáš po diecési kuždýdeu vjiné farnosti obvyklá
jest. — V neděli pak vedl thoeforické procesí vysoced.
p. městský děkan a kanovník z kostela Panny Mario.
O 10. bodíně vyšel průvod k 1. oltáři, ale hned od
toho vrátil se pro dešť do marianského kostela, kdež
ostatní pobožnost slavnostně ukončena.

Kněžské svěcení. Dne 25. července badou
ve stoličním cbráma Páně ov. Ducha vysvěcení: Josef
V. Kalda, první mši svatou obětorati bude dne 26.
července 1806 v sominářském chrámu Paně ov. Jana
Nep. zde. — František Zrzavecký, první měl sr. obě
tovati bude dne 26. července v kapli sv. Josefa
v „Radolfinam“ zde. — Jan N. Hladký, první měl
svatou obětovati bade v neděli dne 2. srpna 1896
v chrámu Páně sv Václava v Heřmani. — Josef
Ant. Matouš, rodilý z Nové Vsí u Lomnice v Jičín
aku, první mět sv. obětovati bude v nedělí 26. července
1896 v chrámu Páně «v. Mikaláše v Sloupnici u
Litomylie. — Jirásko František rodilý zs Lískovic,
první mší svatou obětovati bude v nědělí dne 2. srpna
t. r. ve farním chrámu Páně ov. Mikuláše v Liskovi
eíoh. — Karel Kyselo, rodilý z Konecchlomí, první
mši svatou obětovati bude v neděli dne 2. srpna t.
r. o 19 hod. v chrámu Páně sv. Petra a Pavla
v-Konecchlumí. — Frant. Xav. Dittrich rodilý z By
strého u Poličky první měl svatou obětovati bude
v neděli dne 26 července t. r. v seminářském chrámu
Panvě sv. Jans Nepomuckého zde.

Nový katolický Stanovy katol.
vzdělavacíhospolku „Mír“ ve Velké Jesenici byly
velesl. c. k. místouržitelstvím potvrzeny. Spolek koná
valnou schůzi v neděli dne 14. června o 3%, bod
odpoledne, při níš vykonají se volby výborm.

První závody ocyklistské v Hradci
Králové pořádá dne 5. července na ailnici vedoucí
lesem ©Novobradeckým kleb českých | velocipedistů
v Hradel Králové. Celkem uspořádáno bude 5 jízd a
sice: jízda juniorů, o cenu dámskou, na kolech vy

supy
ltáře.

bého

sokých,starších pánů a opřeboruletríklube. Vatepné

čenstvaodbýváse vneděli, dse 14.t. m.ve 3. bo
diny odpoledne v dolejších místnostech besedy.
programu jest zpráva jednatelská a účetní,
předsedy, místopředsedy 9 členného výbora s 3 ná

nejríce členů.
Jednota střelců darovalačástku

5 zl. škole „Komenského“ ve Vídní místo věoce na
rakev manželky sasloužilého čestného člena svého p.
Floriana Strachoty, lesního ve výslužbě. Taktéž p.
Alois Dvořáček 5 sl. k rozdělení mezi chudé obce
Novobradecké odevzdal starostovi Jandíkovi.

Zdejší jednota „Sokol“ ucházíse o právo
lidové kuihovny.

Maturity. Ústní matarity na sdejší státní
kole reální sapočnou dne 30. června za předesdání
p. semského škol. inspektora Františka Rosického.
Zkoažce podrobí se 36 šáků. — Na státním gymwnestu
zdejším započnou ústní maturity dno 22. června.
Zkušebním komissařem bede p. M. Trapl řed. g3m.
v Praze. Maturantů jest 33 řádných a | externista.

Místní odbor „Národní oty seve
ročeské“ pro Hradec Králové a okolí koná
valnoa hromadu svoji v neděli dne 14. t. m. 0 10a
pŮl hod. ranní ve spolkových místnostech „Besedy“
V poslední době ozývaly se oprávněné hlasy, volající
po čionosti zdejšího odboru. Zde na valné hromadě
dána jest příležitost všem Interressentům a příznivcům
N. J. 8. k tomu, aby volbou 1 návrbem k oskuteč
nění toho přispěli. Příčinou mrtvosti dosavadní vylo
hlavně složení výboru našebo odbors, který nemobl
tak, jak šádoucno, pracem spolkovým se věnovati.
I záleží nyní jenom na tom, aby v nové schůzi zvolen
byl výbor z takých mužů, jimž okolaosti dovolují vy
hověti požadavkům na ně kladeným. Především ovšem
žádoncno, aby do valné hromady dostavili se členové
plným počtem, jakož 1 aby přišli vůbec bez rozdílu,
třeba zvlášť pozvání nebyli, všichni příznivciN. J.
8., tak.aby -na konec neuvíslo vše zase jen při slovích.
Očekáváme tudíš účastenství co největší, abychom
mohli i do Dvora Králové na ajezd ve slušném po
čta se dostavitil

Družstvo na sušitkování ovoce v Hrad
ci Králové bylo zapsáno a obchodního senátu jako
zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Společen
stvo salošeno na stanovách ze 17. list. 1895na dobu
neurčitou. za účelem, aby pospolitým účinkováním a
společnou činností výrobnou usnadňovalo podílnictvu
svému zpracování i speněšení ovoce a všech výrobků
s něho. Správu družstva vede ředitelstvo, výbor a valná
hromada. Ředitolstvo je tříčlenné, volí se na tři leta
a byli prrně zvoleni: Ant. Štefek, učitel ve BSrobod
Dých Dvorech za fiditele, Jos. Kalíř, ředitel dívčí
školy v. Králové Hradci sa pokladníka a Fran
tišek Valeš, obchodní zahradník v Králové Hradci
sa kontrolora. Za družstvo podepisuje právoplatné ře
ditel a jeden člen ředitelstva. Členové ručí mimo své
podíly po 10 zl. stejsým jejich obnosem.

Sňatek. Josef Hubalovskýa Anna Břesinorá
olaviti badou sňatek svůj v sobotu dne 13. června t.
r. o 6.hod.rannívděkanskémchrámaPáněvKarlio
vých Varech.

Osobní. Ministerstvem vnitra jmenováni byli
vrchními okresními lékaři okresní lékaři prvé třídy:
dr. Adolf Urban v Hradci Králové, dr. Michal Halík
v Chrudimi, dr. Bedřich Gresl v Jičíně, dr. J. Rattay
vwNovém městě n. M., dr. Jos. Grill v Broumově.

Našinecké sebevědomí. Dne 10. t. m. vedl
dělník J. Uhlíř, zaměstnaný u zdejšího řezníka Klei
nera dva voly a měřil s nimi po náměstí ve chvílí,
kdy se tudy nejvíce obecenstva prochází. Vodění do
bytkapo náměstí jest zakázáno a proto napomínal
strášník jmenovaného, aby šel postranními ulicemi;
tento věak neuposlechl a odvětil, že mu pán nařídil,
aby vedl voly po náměstí. Přibyvší k tomu Kleiner
rozkázal dělníkovi, aby šel po náměstí a strážníkovi
odseki, aby jej udal, chce-li. Máme za to, že platí
řád v našem městě tak pro „našince“ jako pro jiné
řezníky.

Špatný konec milostného románu. Vblízkém
městě na úpatí hor krkonošských byl lonského roku
v jisté vášené úřednické rodině učitelem frančtiny p.
PhC. V. X. Po nějakém čase zavítala na zotavenou
k rodině této příbuzná, jež byla v domech šlechtických
komornou. Pan vychovatel dvořil se záhy švarné
dívce, a čarovné oko její působilo naň tak mocně, že
ledová kůra kol srdce jeho brzy se roztála. Příbuzní
netušili ničeho a byli by zajisté včas varovali dívku.
Brzy na to znechutily se panu vychovateli trampoty
domácího učitele a zašel zkusiti elasti redaktorské.
Stal se redaktorem venkovského listu v městě K. Pan
redaktor psával své zbožňované častěji a vřeleji, do
pisy však jeho končívaly žádostí vědy o peníze. Vna
ději, že známost skončí eňatkem, posýlala tato na do
pisy jeho, kde vylíčoval okamžitý, neblahý stav svůj,
ze svých úspor peníze. Mimo to svěřila mu své peřiny
a různé věci. Pan X. nespěchal na splnění slibů svých.

Dívkutrpělivost docházela,zajelase A kdepo.do K. a zde došli na tamnější farní kde po
depsal pan redaktor revers a slíbil čestným slovem
opatřiti co nejdřívekřestní list a ve sňatek vetoupiti.

lynul opět čas a kde nic tu nic. Nyní nastal obrat.

ísto dopisů milostných byly hrozby z obou stran.Nebylo však na tom dosti, še sám vylusoval peníze.
Pražský jeden přítel jeho obrátil se se sáhodlouhým

dopisem k ní a šádal o zaplaceníobnosu něcopře200 zl., které mupan X. dluhujea kroky ty
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koliv k ké vesnici, rd sl ovšemhnodktomu
vweloci sta růkově aaladinéka ořekly, še týd kolo

macestěodkudaí20 nák: nárok pom My
alada ino žePEAK náramek,p boVkma 4.m.vlouzdejší

podařilkr m et ne
doradi.(Zlodějvypáčilzabů sb bleavdň
21 sl. peněz, vykládaný revolverdestihlavánvý,
8 nábojů do tohoto s průměreny-9 mm., dále řezanou
špičku na doutníky z mořské pěny se šlechtickým
smakem a j. v. Zásuvka ovšem nalesena byla
drahého dne na lakéch sa mostem přes Oslici. Z krá

důže této jsou podezřelídva dělníci, ktařípl den
přá čímznomeonicevyhnáníprokrádeá.Popacha

Zavřený hotel. Ku nařízení okres.
zdejšího uzavřel hostinský Josef Lojda nešel Sohld
gel“ na Prašsk m Předměstí, ješto posbyl následkem

lání se p. JindřichaSchlágla konorsse hostinské,

Y

práva živnost hostinskou provozovati.
Ohoromyalný. Bedřich Januška, zámečni

pomocník z Malšic uPísku, bytemna Prašakém

m byl dne 10. t. m. dopravenka léčenídoústavaelné v Prase.
Sytrinvst. Dne 236.března odpoledne stropili

důkladnot výtržnost v berku před továrnou firmy
Vonviller bratří Králové. V brošovali vrátnému Jana
Turkovi skolením a počínali si tak hrozivé, až byli

satknati. Následkem ově podalo st. zástapniotví naoba žalobu pro zločin veřejného násilí spáchaný me

bezpečným vyhrošsváním. Čuyřčlennýsoud zdejší od
soudil Josefa' Krále na 7 a Františka Krále na 8měsícedošaláře.

stup, vHradciKolpodalStíhaa sminik. Státní mao na obuvnického pomocník
roměři, dne 9. září 1863roneného, dematého,otce jed- !

noho dítka, do Josefova příslušného, pro těšké uško
zenínatělo4měsíčnímžalatemjiš trestaného,
še během měsíce března 1696 s Fmat. H.
dasítilebou holčicí, tedy a osobou, ktoráještě
rok věku svého nepřekročila, vícekráte l mimo
manželské souložení, čímž spáchal zločin násilného

smílstva. Hlavní přelíčení konáno bude před porotním
soudemv příštímobdohí.0 zhoubný vypukl 6. £ m. v obci Hrgošes
u Dobrušky v ? r, ktarý v okaazšikusasáhl
šest stavení. Škoda ohněm

jidbění na 1800 =l. Pětaproto té největší nouzi hl
ani vypsati a připomíná se jen tolik, še pracovali na

způsobená činí 7 tisíc, po

nab sosla bes pojištění

toho co měli na těle, nemohli zcela nic zachrániti a
úplně vše jim ahořelo. Pláč a nářeknešťastných, mexi
nimiá jsou vdovy a sirotci, zalétá k nebesům, neboť

obec jsonc chudá a v krátké doběye třetím ohněm.
nemůže svým, ač by ka a pročeš

jménem ubohýchre i sa malýdázek, který Pášetu
rimu bedaod taraí úd BílýÚjesd,pošta:a.

Obeň vypuklmesjištěným spůsobem dne 9. t
m. v bospodálském stavení A. Bi v hověticích
u Nechanic a zachvátil mimo badovy jmemovaného
i obytné stavení p. Daška. Za panují toho dme

povětří „přeneslse oheň přes několik stavení a lze dě
korgti en rychlé pamoci hasičských sborů = Klenio

vai, že nopadla značná část vsi Anáu
živlu ua oběť. Zvláště pr vyznamenali se hasičiz Čistěvsí, se s námi aděluj

kousána byla dne 11. t. m.pí. Pra
žákorá, ma známého hostinského vPouchově
Pes zdá se býti vzteklým. Poraněníjsoudosti značná.
Lékařskou pomoc poskytl raněné p. dr. Holeček.

Domácí zleděj.Dne 17. května odebral se Joa.
Čižinský, rolník z upenice čp. 44 do kostela. Za
nepříto nnosti jeho vlezl oknem do světnice vlastní
švakr jeho Antonín Krejčí = Bohousova, který také
u něho bydlel a vzal mu = usavřeného kufru, který
paklíčem otevřel, na hotovosti 90 zl. Peníze ty patřily
manželce Krejčího Barboře, která se měla u Čišin
ského as = dobrých příčin v uschování. Krejčí po
lopu zmizel a dosud není k vypátrání..

Nehoda na kele. Tento týden spadl blíše Vys.
Mýta JUDr. Jan Ryba, zdejší advokát, takto dobrý
jezdec, s velocipedu a poranil sepovášlivě na rukou.

Náramek nalezen byl o Božím Těle na náměstí. Kdo jej byl ztratil, nechťpřihlásí se na děkanství.
Vrašda dítěte. Věední bistorie. Svedené děvče

nesvědomitým a neritejným ©mužem a lhostejně osudusanechané. Konec.Vrašda dítěte. Pak kní líčenía
nad obětí zapadnou na čas dvéředalářní Oamnácti
letá cihlářka Anna Flugrova, nezkušené děvče, sezná
mila se zde se slévačem Josefem P. nynízaměstnaným
v Praze. Známost nezůstala bez následku. Dne 12.

sto u 1895 porodila v Seifoch Hořmanových u fachlapce, který pokřtěn jménem Josef. Praco

oba * ek, ufinila oznámení,s,
osla budem Bředsopdam.

se ýnález učinilon aa viní vestremo
měste k Předměatí neleni

. června

K oněm roomfovinné ro oc vln “

V Hostinném byla do VYočera a vodjela do Paky, Ostroměře

komdo MradosKrálovévkairlnk, da ol doroj Josefa Srdinkari v Kuklenách, kde byla
"+ četnistvem satšena a ko

ečernírma
s

pandu do H dce Kráj. odvajena, úaátačis
vabyoda krajského soudu Jičinakého, bylavěpm
1. četnictvemdopravena E rajskámyrasu dazi a. Obriněnáčin avůj úplně há irargju

s | es lze,žeučinilatak jen ©největšímzoufalství.nelesenomrtvo.

Elodéjkana postí V Kláštarcidno 31.květnakonsla ta pouť. Se všech stran proudily zá

ká lidí. Vessloa bláčno. Mladí i ataší bavili pa
5, jak Ba pouti obyčejem bývá Na pouf s,

víla „Měnikým nevítána a nezvana, 74 letá

$trestaná zlodějka Kateřina Friemlová s
JED Tato vzdorborD9 lcejní dohlídce,pod ktarou

P žení ) postavens jest, nemohla
lati lákos ATodiovstíku n svéhosako

moterekého u Výběr byl na Root bobbohatý, takše a0 Priemlovéaai domůnechtělo. Vokamžikuvšak,

kr se.vým lapam ae obohatila, ukradla totiš štrakty kramářcs Marii Háuslesové1 Domašína,

polpana byla četnickým jrárodčímSochorem, jemná
há doví kr lou se ace Bylasa:čsna, nama analeteno umí

u1m 0 0mcm. šedélé "i kkronýedotšíAat
uchtelovi, , bílý kloboa | krámThoeodoa "Řebučku, ovéada které

jakodárek s Peati p inésti svým milým rd et
tic plecho košík, tři starší šátky, japka, plachtu

anabao vostihh al. Přisvémzatčenívdalací tabyla v ji poznáne jako stará zn
' ká Špokulace. Josef Nehyba,51 roků

vyučený tkadlec = Nového Hrádku, počalapekulovati.
Nemaje žádného většího jmění,zařídil si dva obc
ve s m zboží v N s ve VysokémM
Zboží bral| od různých firem na úvěr. Pojednoutchýně
jeho Marie Žíloté © syn její JosaíŽila vy pa

příbneného svého se úalobami o 8030 i. a 1178 ul.provelilinechaj. mofné exekuční kroky, tak že
ostatní věřitelé, kterých jset více neš 40 a většinou

firmy tidovské, cítí ee býti ovšem skréceny. Následkem
toko ocímal se Nehyba ve vyšetřování soudním, ©

jehoč výsledku neopomeneme přínásti zprávy.
Nepožádný starosta. Následkemrůzných neshod

úřadování p. kozena kammšestarosty obce oko

ÚAM Května,1 mládežhradecké. biřmování se ubírala, dovolil sí ob
ilím Josef Velech = Hořicpronésti „vtip“,

který svěděí o mravním nedostatku a sprosbotu
nejse jjej vůbos ovati. Poblíšestojísů dva oblané

měli prýn elechůvslyšeti. O věcité znrodenovyšetřov
vnáakakrýš. Jedné noci vzaěnícikvětnu od

ní Z * AnněKněšovév Pi

Jj omory
následující věcí: Černýzi zimní

hoty, ju ka 2 olik liber nenedraného paří.Pchatel urazilzáme bese stopy. Poškozená

mé v domněníi „řstého = Chlem uMoxitím co i, nalezli chlapci u ná
chodakáho břbitova,jráno po sled j, v křeví sastrůsný
pytlík « . Ostatní stracené věci nalemeny
posději u vojehakého hřbitova, kdeš visely na

Ataří absolventi pracovny.
navštívil F. Táborský : Věldova u Jičína sdejšího
Kordíka, starého znásněhoa pardabické donacovací
pracovny a na šťastné shledání udělali ai společně
výlet po nejsamilovajších oběma místech, zdejších pu
tykách, kde popíjejíce nabrátretví, bavili se i ostatní
hosty — vzpomínkami ne tašlé zlaté časy, strávené

v č. Oba si přeší aby ještě alespoň jednoudoby ty se vrátily. pšli asase pili, aš
nezbyl sádnémuanikast: ale praktik Táborský věděl
si rady. Poslal totiž Kordíka sehnat nějaké staré ros

bité hadry, které si na pohýPrada K svůj obleksa několik sklenek samožitné dyž už i to
bylo pryč, nastala doba loučení ro oba dlouboleté
a známé zajisté tklivá. Kordík nabídl se Táborakéma,

pterý tentokrát dělal kavalfra a všecku útratu platit,še jej doprovodí a šel s níth za prašskou bránu. Kdyš

šli kolem prodavačky afilové vody a Táborakýd
soroval, že má tato na' t peníze na vo

pochopil hned, še dalo by se něco dělat; 2
poslal Kordíka na před a sám usedl n,opodál pod
stromem; tváře se unaveným vyčkával příh ý5okam

u aby mohl se přitočit k mísce spenězi. Pochobjovil se za nímatrážník Žalondek askasi

ma ták" ráci, sa niš eni mohl mítiJik mmedvkapse. Strážníkovibyl T ký známa
mu na vybranou, aby baď šel 6 ním na

kde dostane, coprý te nejíjanebo aby šel rovnéPnhluka co nejdál měata.“Rozumí se, še pobuda
rozhodl se pro to drůhé a s poděkováním pastil se
úprkem k Farářství. Kordík
níkem nevěděl,jej pak ještě nu marně a sa stá

lého"kteveš:L ale nedočkalsejej.řepadení za bílého dme. Frant
Vondrášeíí 0.o tolšů starý výměnkář ubíral se v
dělí dne 1. června 18v6 x trhu v Týništido do
Žďáru. Bylo kolem 1 hod, , kdy docházellakami

k tak zvanému přelovu, proh jbině to mezi Týništěm
m v lakách.odmezníka levéa" několk kroků vzdálená, která ;se.deštivýchdnů bývá

anaži) ae jej

menšípda 1

Baný r dibroobti

Byl jišpro sločin

kova tobo.

sáčeknepenísa.

Et
v mlknlých dnech

i domake
op Byiohledáno

ne 4.si. 59kv.air, UŠeáčku zolezatpráadu

Vúterýdne9.t. m.odpole
-+ aa Kroupa

sachých větví na
£3

p. Pavla

dra kol ve
bárnoupohoses

čděloae
jedaotu oušilý

obesedusestará.

jemu svěřeného

žes lhZe
spolekjinochůa
ua o půl 4.hod.
vmístnostip. Josefa

sm

stupZÚ
v Úpici po

Vstupné: osoba 30

. D8

9. L m. vešer a

ednoty.
Jos. Poláka, Fr. Pražáka,

(srckivá?)poaruajame
fli sevýbor řádnéúkola

olovoKatolic

spy ABanov

jinochů s mušů

Konosrtuje%ukapelaea10kr., K

not, v žu
sábava.

od 8—10 zkouška du

ch.

Bepooeramajesd =
s Poe iatnostechMě8
a dolog spolků a jed
Po valné hromadě volná

asie9
orkestru v divadelním sále,

městskéra
Odpoledneod 1-1 a půldnice, pak skouška
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"l
ber“. 2. KarelKaštti: Výmara. Sbor prošenské

y. Provede „Vesná“. 3. J. Vógli: Oikéni. M
- Obor s sólem. Pror Dalibor“. 4. Jan

Pravlky arkoste.ulky

Peny MarieLardské.NJ

ose

zavedi u nás májotoa pobošnost.Oltář Bodičky Bodí
gelý měsíc květen | zdoben drahocennými květi
mami, první i ( pobožnost konala se slavně.

Byli jsme překvapení a k slzámpobnnti, když ze súkristie vyšel velký sástup drušiček a chlapců s ble
j čerpami a ho i ovícemi. Za mimi čli

asi dpp dachovní, a zpívali dojemaou píseň: O Ma
Pie přemilostná, ou náš vdp. k tar dítky i
dospělé sacvičil. Denně jeme měli překrásná rozjímání,
litanií logstánakou,modlithy za sv. Otce, dp.biskupa
a Císařský dům. Ku konci opět spíval vádys námi
dp. nějakou píseň Marianskou. Letos byl v přírodě
méníc kvótea me příliá příjemný, my věak přece vapomínámenaňs radostí,nebjemesažílivněmmnoho
všeckomamaháníapéči najemup. faváří, nebon- me

aje ani namahání ani náklada, aby ovečky své kuu Páně připoutal. Opět dal na svůj náklad velké
malované okmo s obrazy: narození, proměnění Páně
a sv. Josefa. O májové pobožnosti tolik světel pro
družičkyi na oltář daroval,Bobví, še osadanaše
jest. chudá, a proto i při svých skromných příjmech

tak mnoho ku chráma Páně. Kóš jsou mu za
to všickni osadníci vděčni. J. P.

Z Dobrušky. Mésto zdejší pořádáslavnostní
i dne 14. června v divadelní budově v měst

chsadechvDobrušceveprospěch spolkuproza
chování pomafků ým hrdinným vojínům ve válce
18646s tímtopo :'Odpoledne promenádní koncert
úplnékapelyod 4do 7hodin.Vebapnézaosobu20
kr. Večer určité o 9. hodiné „Akademie“. Pořad: 1.

Oavertura „mna“ od Herolda(orchestr).$. „Proslov“,přednese p. P. 0.Hraška, kaplan Dobrušský. 3. Sva
tební noc. Válečný obras z roka 1866 v jednom jed
mání od K. Kakly. Osoby: Barbora, vdova. Petr její

. Jakub Staněk, sedlák. Krista, jeho žena.Martin,

srí sklenář.Důstojníkpraskéobhlídky.První,Drahývoják pruské pěchoty. Děj poblíže„Dobenína“ u Ná
choda. 4. „Na ti hvézdy avítí““ píseň od Pivody

girl, 5. „Cypříše“ č. 6. a č. 1., píseňod Édla. 6. Události s pohnaté doby válečné r. 1904
volně přednese veledůstojný pan P. Ant. Flesar, bi

- skupaký notář, děkan a spisovatel. 7. a) Večerní píseň
+Z svých písní trůn Ti udělám“. 7. b) „dkřiráněj

3 ů“ z opery „Hubička“ od B. Smetany. 8. „Caval
is rusticana“ od P. Aascagního (orchesta), s

Letošní visítace ndp, biskupa.

Z Hostinné V řadé dnů, ješ náš nejd. vrchní
postýt na letošních cestách visitačních vil, bude
6. a 6. čĎarven, v které B. M. v našem městě sr. biř
mování udíleti ráčila, státi zajísté hodně v popředí;
vědyť uvítalo město vznešeného hosta svého se vzácnou
jednomyslností, s pravou láskou a nadšením. C. k.
okresní hejtman, o í starosta a patronátní komi
seř vyjeli až na stanici Mostky k uvítání naproti,
co zatím město ve vzrušení u slavnostní brány s tou
debností čekalo. před půl 11 hod. přiletl tu živý te
Jegran, po lidaku řečeno velocipedista, se správou, že
B. M. se již blíší; vzrušení vstouplo; vtom zadaněly
také na olešníckém kopci tři rány, zvouy se roshla

Ban Konečněstanul ve středu našem ten, na nějštak dávnotěšili se malí i velcí. Nejprve oslovil nejď.
vrchního pastýře vldp. vikář jménem četného ducho
venstva, na to jménem města purkmistr, jménem úřad
mictva okresní soudce, jménem, sboru professorského
řiditel státního gymnasia, jmájpm učitelstva řiditel
obecných a chlapeckých dívčích škol, jménem všech
spolků a korporací velitel vojenských vyslougilců,
jeden studující jménem studenstva; úchvatné bylo
přivítání školní mládeží, kdyš žačka z třídy tak
vzonivým hlasem a upřímaým tónem káma přání

y, | v ění

= Uorý kterýs4

městemřadami m ně
kláštespuráulského, všech ů; u

Milosti vyjadřily. chrámy byly přeplaěn

bm delce p 3 B oa afashnu nooo
ron polo“ STE čabehodvoljestto av ate přavásíla n o fšvota, a

EE LATSALdahhulí. 0v.

školní mládefi a schorankámkláštera, dmbý dan réno
vancům; ap základě © 2 toho

a f = kazatelay,nejď, wechní
dě ng dvě hřivor,j

„pen note hal
UDRRTJtší o Da

Šmalivjehvolal odna čepěčkyipalrom ut
tek lovem . hral Skvítánmbyl

kuj „Ařezloučení vjem dodal, že
M do amrti!

o veřejnoutapatí 

prvním Šestá tm občanem)koněmlaty use.
A m vydalvide dlken VT Hordk: ;

„Ut dia vitam peragas ajosrgm
ferat gregi
pooh

gloria amerie“

(Zaaláno.).

Pan Josef Krejčík,
závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dilny Bubna 6t2 — VH.— Sklad Eližšina třída 24.

Vyrovaávaje záoveň Váš úóet dovoluji ai
Vámdáti. še se vásiibou křížů jsem úplněapo
kašen. Naskytno-li 00 mé Časem nějakáobjednécka
pro zdejší kostel,oapemanesa Vašictónonrgu
sp pbrátiti.

08 nalhany úskon

| Březová(lísnra) 8 kopů

E DC8

Blahorodémapásu, pazu .
Šupiahovi,

architektu
v Diémeckém Brodě.

Netoliko při dákladně vykonsné úřední kol
lendací, ale i stavbě uamé přesvědčili se vši
ckni člemové o družstva, že tak nebez

nou monamentální stavbu věže ns zdejším dů
ém chrágy Páně beze všeho neštěstí úplně

dle schválenéhoplánu provedlJste poměrněvkrábké
době tak solidně, že zvláště práce tesatské obdiv
všech snajců vzbuzaje, věž pak korunu chrámu a
osdobu města tvoří.

Vzdávajíce Vám se tak mistrorské prove

S ejn odpozměnjemeVás všudy 00 nejv i

Jmanem vystavění věže nadrušatvaku
děkan chrámuPáně vPolné:

Jannl Šioek, | Rudelí Sadil, Theodor Sadit
děkan, |- a purkmistr. předseda.

Jan Plpva,
obresní sterosta, 1. místopředseda.

z- ————U „p a

P. J. J. Ch. Do konce t. r. sbývá doplatiti pouso
1 zlatý.

Umělecký

zavod
malbu

Brno.
Specialní závod
n malbuokon

cenami vyznam.

Vzoraiky k na
hledauti frasko

Ceny mírní.

+

„OBROVA“
: Vydavatelstvo: M

Politické dryšstvo tiskové vNradedJr.

Volkení sásyiky,Šepy A předplné adresujte
„Ohnava“ v Hradej Králové.

Půodplatný : |
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Jednotiréčíslovmístě 7 kr., poštóaAkr.

Mistnost Ngilakoe:
Birálové. Velké náměstí č. a“

< Jan Horák,
swlastní výroba suken

v Rychnověn. Kndžnos
nabízíosdobu jarnía letní

pravé vlnéné látky
sa ceny mírné. Četné opětné objednávky,

svlájté z kruhů vid. dychoveustvajsoumimpso mne důkazem,že jsem bealu svému: „
etirý sebo menší výdělek lepáí je aabo vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
ocan(kynapožádání iranko.

Zánlby na dobírku,
vid. duchovenatvudle přání bes dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno nejvátší.
Četnádoporučenís krahů vid.duchovenstvai P.T.

7 ujitelstva k nahlédnytí.
Véš mnaaplátky a bez zvýšení cem.

. ln njdeman výlet |
5. Do Týniště! Podíváme se tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 al. hotovýchko

bereů nejrozmanitějších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdo si aspoň za 10 sl. nakoupi,
dostane nahrazené jísdné drahou ve
třetí třídé na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice mnoho a co záclon, pokrývek atd
A. Nuše já jedu a Vámi! Na zdar!

©o0o
Politické družstvo tiskové

v Hradci Králové

SRP* právě vydalo spisek<

„Učte se z dějin.“

dějin Českýchdostati Ise

v biskupské knikfiskárně

„PHodhiítve většího množsírí přiměřená
srážka.
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príno koslelní, :
pravé voskové polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

| „rovněž ji

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
Jepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučimsvětladevěčných
lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej

lepšíuznaná.

Josef Pilnáček
v HradelKrálové.

Závod voskářský „u Albersů« založen F. 160g
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v Uherském Brodě na Moravě.

UMĚL.
pozla

JOSEFA KIESLICHA

k odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovéní a obnovování oltářů, kazetelen a t. d,

| VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, římsa

a . :

do oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr rámců všech druhů na obra
zy, fotografie s t. d.

Práce vezměs důkladné v oesách mírných.

Vongarbili.Řeklama655
o celých východních Čechách
dosáhne so nejjistěji

od „nova“ve všech krajích vý
chodních Če.k:

Inserování v listě našem je tím výhodně)im, ježto v něm dle rzora amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
Čímž každé oznámení dojde jistého pověímautí.

Inserty při e jen od solidníchftromo 3
„Insertní poplatek: 3 kr. za 1 petit. jedno

sloupoový řádek.

„Obnova«v Hradol Králové.

M
m Vysmamenánna výstavév HradesKr. r. 1894.

Ě noví cenou: čestným diplomema slatou meé s korunou. Ve V Mýtébronsovou
medaiké obchodní komory pralské.

DÍLNA A SKLAD
veškerých výrobků klempiřských

František Rlávka
Y Hradci Králové

“-Ab velké náměstí. 46
Puzorma činí, že -dostalo se mu úředníhopovolenína" 77 :

apráce instalaterské
k zařizování hromosvodů, plyno= a vodovodů,
jakof i všech patentních soustev a anglických
splachovacích klosetů, lázní, rozličných čerpadel
pivních tlakostrojů atd.

Dále odporučuje svůj hojně zásobe ý sklad

Levnéceny.| MIWAIGITITTTrT:

zboží konpacich vas, olorónýcha cí8e
vých ronr.

Stavební práce
klempířské provádí se správně, hlavně se zárnkou.

——

Malířský umělecký atelier

Sadvika Aejedlého
V NOVÉM BYDŽOVĚ

dříve v Hiadci Králové doporučuje se 'veledůstojným
děkanským a farním úřadůmi veledůstejnému ducho
venstvu, jakož i slavným patronátním úřadům ku
provedení dokonalýchmaleb hostelních,
opravy freskových a olejových maleb taktéž i nových
o razů vůbec a vypracuje ochotně na požádání ná
vrhy maleb- a.rozpočty za mírný honorář, kterýž však
při zadání práce ee neúčtuje.
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Narštivenky
od 60 kr. výše nabící

EEE 7

dárky

Jas.Siranů,
mistr kamenický

ve Skále VÝBŠÍOVA

odporučaje pp. stavito
lům a všem podnikate

lům staveb kámen

pískoveo
dobré jakosti, dále čisté

práce římoové

Jul. Kozel,

(v Humpolci.
Oporačaje pro jarní a letní snisonu

Iáíty oblekové, svrchníkové,have
lokově, kostelní a hasičské za oenu.

tovární.

Vsorkyúapošádánísdormaa franko.

Malířský uměleckýatelier 0

kJarolíma Štantejského 3
v Litomyšli |

doporučuje se veledůstojným děkanským a 4
b farním úřadům 1 veledůstojnému ducboven-.

stvu, jakož i slavným patronátním úřadům )
ku provedení dokonalých

| WFmaleb kostelních, SJ.
opravy freskových a olejových maleb i no- $
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně“ €

b na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje 4
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi jj

vkusné za mírný komorář.
[ Závod může se prokázati mnoha vysvěd- |
( 'Čeními jakoži diplomy a mnoha provede- )

nými pracemi kostelními na př. v Rychw- $
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčka, Mor. 4

b Třebové, Mor.Budějovicích, Prostějově,v Ulo- 4
mouci, Bruě atd.

Národohoopodářská hlídka.

O stravovnách.
(Dokončení.)

Zařízení stravovon.

Představ si, milý čtenáři, mapu Čech a Ba
ní červené body ve vzdáleností 4—5 hodin cesty.
Tam, kde bude bod, t j. kam se z dorozumění
semského a okresního výboru stanoví místo pro
stravovnu, nejme se byt v4 místnostech; v jedné
upravovati se bude prostá strava, ve dvoa bydleti
budou příchozíženského i mužského pohlaví, čtvstá
místnost bude pro dozorce stravovny. Nad kázní
bdí dozorce, správu může vésti dle náhledu zem
ského výboru místní starosta, jak tomu asi vo
většině případů bude. Nejvyšší dozor povedou in
spektorové zemětí. Je ráno; nocleháti, vykonavše
své pensum, (štípuní dříví, sekání Jedu, draní peří
atd.) a majíce certifikát opatřený podpisem správce
a pečetí stravovny, jsou propuštěni, aby cestovali
kterýmkoli smérem k nejbližší stravovně, kde je
táž procedura. Ve stravovné nelze se zdržeti déle
než šest hodin, nebo přes noc. Před večerem pří
chází jioý přírůstek, dostane své známky na večeří
a snídaní a nastane totéž prohlížení cestova ch
průkazů, jež se na noc odejmou; hez průvodního
listu je možný pobyt ve stravovně jen s přivolením
obecního úřadu, jinak budo cestující dodán soudu.

Správci třeba míti pozor na jméno osoby,
popis, účel cestovní, jak dlouho se kdo na cestě
nalézá, nezneužívá-li dobrodiní stravovny přes dobu
zákonnitou (6 neděl) a v pádu kladném vyzvati
bo, aby práci vokolí, jsou-li nabídky, přijal, ježto
by s ním jinak naloženo býti musilo va smyslu
zákona o vagabandáži. Má-li špstný oděv, může
ne mu výminečně i tento zaopatřiti, oráem že 80
to v certifikátu poznamená, aby nemohl, prodal-li
by jej, na dréfe žádné utravovny vice saklepati.
Ovšem že by v tom případu upadl opět do rakou
četnictva a okolnost, že 86 stanicím pro cestující
vyhýbá, nemluvila pro něho. Tabulky „Zde se
žebrati zapovídál“ budou obnoveny, spolu pak
bude v každé obci udáno, kde je nejbližší stra
vovna.

Okresy zřídí stravovny a budou si je vydr
šovati; tak bylo odhlasováno. První chyba, která

se stala. Jinde začaly též okresy (Štýrsko, HoralRakousy), poznalo se však, že bude nejlépe, pře
vezmo-li náklad země. Na Moravě nese náklad
zem, jen my u nás musíme počíti všdy tam, kde
jinde počali, tfeba to nebylo nejlepší. Je to ovšem
konečně jedno, obyvatelstvo zemé zaplatí to tak
jako tak, aje zaplatíto spravedlivěji,nežpozechá-lí

všeho druhu. se to okresům, z nichž jeden je bohatý, drubý
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i bají okresům,kdoje tndustrie a nouze

oprá téhnoncetev okresyPude, kde vědí,že

i
i taláky s celé země?! — To spravedlivé není a
žádná subvence to nevyrovná. Ostatoě k čemu
mabvence, k čemu milosti tam, kde nastávají po
vlasnosti. Zem stravovnám chce dáti organitaci,

zřízení jich naporučuje, zem je bude přehlí
leti, nuž ať platí, kdo poroučí! Že si okresy, jež
+e vyslovily proti stravovnám vůbec, aneb aspoň
proti vydržovácí jich okresy, š nimi nepospíší, to
Je jisto. Na obrodaí lékaře jsme čekali čtyři leta,
na stravovny počkáme si deset let. Pak ale běda
obyvatelstvu těch okresů, kde astravovennebude;
teláci zcelé zeměse tam seženou.Proto myslíme,
Že musí okresy, svláště obudé, stále do.éhati na
semský výbor za změnu tohoto odstavce v osnově
tákoma o stravovnách a blavně poukazovati stále
Ba nesrovnalosti, jež se objeví, aš bude ku př.
okres Ledečský vykazovati 5000cestujících ročně,
Kutnoborský ale pouze 2000.

Stiocé a světié stránky stravoven
Píšu schválně „stinné“ napřed, ježto je jich

— nikoli na oiku „referenta semského výbora,nýbrš v prazi — daleko více.
- Btravovny s dostatečným počtem káznic,

s vyvinutějším stayslem pro hufmanitu, než je
u nás, zvlášťv tom směru, aby ne nedostávalose

spolků zaopatřování práce, stravovny s lepším
opatřením bezpečnostním, zvlášť s větším počtem

olaaic četnických, takové shoe A byly by zevšeho toho, 00 proti tuláctvu lidská společnost
poduikla, snad tím nejlepším pfestředkem. Avšak
něco jiného je plán na papíře a něco jiného ho
tová budova; při této Da váhu pozadí, okolí,
krajina atd. Nestečípojmouti myšlénku ana sněmu
ji k poměrům přispůsobiti, alo třeba také lidu po
rozumění její vštípiti, aby obecenstvo k provedení
a zdárnému prospívání ústavu jakéhokoli napo
máhalo. V tom ohledu jsme u nás velice pohodil
nými; my postavíme káznici, blázinec, nebo něco
podobného, vydržujeme je, ale po tom, zdali vy
hovají. osvědčují-li se, se neptáme. V cizozemsku
dostane se poplatné veřejnosti do rukou i ze
vrubných zpráv o zemském hospodářství v celku
iv podrobnostech, u nás spokojí se poslanci s jakýma
takýms rozpočtem a lid nesví ani o tomto, až
teprv nějaká defraudace v ústavu, neb zločin, o němž
jé jednati v soudní síni, opamatuje nás, že máme
také nějaký ústav a že naň platíme.

Bude li dozor na stravovpy takový, jak tak
často bývá, zbahní-li vnitřní život jejich, pak bu
deme míti za pár let pouze jméno a povedeme
boj proti vagabuadáži pouze na papíře; budeme

karovati čísla, mluviti a psáti o potěšitelném
ú a vagabondi budou se nám smáti. Poněvadě
je to instituce lidová, je třeba, aby jí lid rozuměl,
zvláště však obecní úřady a každý občan, kdo až
posud dobrovolnou daň žebrákům platil. Právě
ale v tom vidím první stinnou stránku akdo po
měry na našem venkově zuá, bude ji viděti také.
Zde nesmí platiti: „sto hlav, sto smyslů“, nýbrž
smysl jeden — iostrukce a přísné její provádění.
Nejedná se zde o klidného občana, nýbrž o oelý
tábor lidí, kteří boj vypovědoli společenskému řádu
a chtějí na účet svých spoluobčanů dávati nalé
vati. Dobřeřekl jeden poslanec,že stravovny jsou
dobré jea tak dlouho,dokud si to taláci neokouknou
a věru tytéž hlasy ozývají se i od jinud kde je
lépe znají. Věc se přísně začne, béhem čisu však,
poleví stropy nahoře idole,tuláci to zatím okoubli
stali se chytřejšími, poznalí poměry, vymyslili a
odkryli postranní uličky a nastanou stesky. To je
ta první věc, jíš se nejvíce bojíme. Na sněmu se
ukazovalo čísly, jak ubylo bned pozavedení stra
voven taláctva i nákladů hnaneckých, jak to ale

dá dnes, tobo dotkaul se jen jeden. Dnes,
kdy kolkolem nás všude mají stravovoy, nemůžeme
ovšem nic moudřejšího udělati, než zříditi je také,
sic budeme živiti nejen své tuláky, ale i cizo

aa n pro taláctví odsouzených stouplv h právě z této příčiny za posledních Jet
velice. Právě ale proto, že jsme 6i dali na čas a
krom Slezska v sousedetví přicházíme s nimi nej

e, bylo by nemoudré, kdybychom poměry
Jiade neproštudovati a z cizích chyb se ničemu
nepřiučili. Zůstali-li jeme 6—8 let za jinými ze
měmi, rok neb dvě léta nás také nezabijí. Počkejme
aspoň,až upravenobade právo domovské aotáska
ohudinská,
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svěřiti, A kdyby i se práce pro stravovnu našla,
ač prý tomu tak není, kde se jí nabere dozo.
až z certifikátu vyčte, že šest neděl je cestují

práce? Jak mu bede moci Hei: „pracojte;*,

y nějakou prácil“ Kde je pracajícího lidu ne

dostatek,ťa R tak neodpovídejak bu sSe mu práce v bodině opatří, ale e
tam, kde práce není? V chudých krajiných ne
zjedná hospodář za celou zimu na mlácení a ne
může, má lí míti z čeho čeládku platiti. Správes
stravovny odevzdá tuláka soudu a ten ho za pár
dní nebnoděl pustí a věc začne od počátku. Stra
vovna zůstane utravovnou, ale kdo to zaplatí?!
A pak se fekne, ženáklad krýti se bnde částečně
výtěžkemz práce!— Ledanapapíře!Vústavech
ku př. kárných pracuje se řemeslné pomocí strojů
a přec t. sv. úhrada z práce nečiní ani dvacátý
díl nákladu O jaké pak úbradě možno mlaviti ve
stravovně, kde každých šest hodin přistoupí ku
práci dělník jiný, každý však costou utrmácený!

Čtvrtá stinná stránka, nikoliz domysiu, nýbrž
s praxe, je nedostatek sěhopného personálu za t.
zv. dozorce. Za 400 zl. velkých nároků okres dě
lati nemůže. Má-li dozorce rodinu, pak si pomáhá
jak může. Bade-li to ku př. dozorce, jenž sloužil
v trestnici, pak mu kvalifikaci nikdo neupře a
v stravovně bude to vypadatijakž takž po vojensku.
Takový muž, jeaž strávil: několik let mezi vězni,
zoá všecky spády tuláků, kteří po většině nejsou
ničím jiným , než propuštěnými vězni. Kdo ale
sám s kázní nesrosti, jak ji může vyžadovati od
jiných? Vedle energie je třeba i fysické sily, aby
dozorce imponoval, ježto jiné důvody neplatíu třídy

lidi, násilím si budou- velmi časte místo ve
stravovné vynucovati a četník ne vždy u ruky jost.
Jest-li si trestničtí ředitelénaříkají na nedostatek
schopných a věrných dozorců v době, kdy iv pod
důstojnictvu zásady socialistické jsou rozšířeny,
pak nemůže ani okres, po případě zemský výbor
očekávati za 400 zl. výkvět poctivosti a obětavosti.
Méně rázní lidé budou státi brzy před volbou,buď

leviti a vyjíti po dobrém, aneb se uzlobiti.
Šprávce stravevny nebude noci za svých 50 zl.

vovny podívati, podepsati, co nalezeno bude v po
řádku, a jíti po svém zaměstnácí. V létě nebude
moobý starosta míti aai tolik času, a přenechá
rád svou „moc“ dozorci,

. Pátá stinná stránka leží mimo stravovnu a
jich správu — ve vagabundáži samé. Mýlil by se,
kdo by spatřoval v tulácích lidi duševně zaned
bané; je jich ovšemvětšina, ale ipři těch je smysl
pro darebáctví, podvod a jiné pěkné věci velice
vyvinut, kdežto mnoho taláků je i atudovaných,
kteří se vyznají v padělání listin výborně a svým
kollegům rádi posluuží. Pisateli této stati, jenž
byl úředníkem v trestnici,' svěřil jeden tulák ze
řemesla důvěrně celý návod ku padělání úředních
podpisů, pečetí, knížek pracovních atd. a onen
nemohl v duchu neobdivovati rafinerii, e jakou
elita tuláků na orgabisaci a svépomoci svého če
stého stavu pracuje. Stímto kompletem bude míti
co dělati správce a dozorce stravovny denně. Jak

dušavní schopnosti! Tuláctvo celé země spikne se
proti stravovnám, ježto tyto jsou prot! němu na
mířeny a bude bojovati všemi prostředky a každou
zbraní. Copřetvášky. ooklamu a podvoduodčhraje
se ve stravovnách. Je-li pravdivé přísloví,že malí
zloději se věší, velcí se nechávají běžet, pak stane
se příslovím ne méné pravdivým, že lumpové
badou v etravovnách živeni, poctiví, ale nezkušení
mladíci že dodávání budou soudu. Litera zákona
bude stejná pro oba, jeaže oba nedovedou se jí
stejně chytře vyhnouti. Jak často te „chudý ce
stující“ roznemůže! V soukromém domě by to ne
udělal, ale v stravovně, která je pro n ao,
Přijde lékař a konstatuje, aby neměl s veřejností
nepříjemnost, raději nemoc; kam s ním, kdyš
okresních nemocnicnení? Saméobtíže asamé nové
náklady již k vůli stravovnám, ačkoli náklad na
okresní nemocnici není nikdy vyhozeným. Tyto
stinné stránky mohli bychom dle nabytých zkuše

Šenostem,ježseunásteprvučinitimusíapou|kazujemetéžkstráncesvětlé.

co neštěstí se předejde, budou-li tuláci otravov
nami neškodnýmiučinění| Ráznostisestrany obe
censtva bude však třeba a to zvlášť z ,
kdy tulácinovéma opatření nebudou chtíti rozuměti.
Proto bude nanejvýše časovým, aby si obecenstvo
účele stravoven bylo vědomo a toto jednání ne
mělo jiné pohnutky, než aby lid Da novotu
tato připravilo. Vrozená dobroerdečnost, útrpnost,

strach před pomstou, vše maaí ustoupiti a nic
nesmí nikobo pohnouti třeba jem k výminečnému

minoutí se jostituce poplatnictrem vydržovaná,
neboť bude-li se almužna tuláctvu dále adělovati,
pak bude na tom tulák lépe než malý rolník, neb
řemeslník, ježto bude míti v astravovmě teplo,
světlo, stravu, případě i -noeleh, na ve
dlejší požitky,tabák, kořalku atd. pak si vyšebrá.
Pro nemocně jsou, aneb mají býti nemocnice, pro

starce chorobince,Eo vagabundy káznice a propořádné cestující níky stravovny, — něco pá
tého jo nemmožno,a proto heslem každého buď:
žádné s tuláky milosrdenství, žádné alitování! Se
sedlákem a řemeslníkem nemá také nikdo slito
vání — nejméně berní úřady. Co ten, kdo opravdu
práci bledá, potřabuje, to v stravovně najde a ne
setká-li se 8 prací v okolí stravovny první, neb
drohé, setká se s DÍ na btaánici třetí neb čtvrté;
„právo na práci“ socialistů, ježje, jak známo ná
rodohospodářekou nemožností, dojde tím aspoň
částečně svého uskutečnění. Ale jaštějednou pozor|
Budcě li milý čtenáři, platití na stravovny, neplať
cizím žebrákům; neplať jednu věc dvakrát, nýbrž

o ový —al.sákon o dani oukerní j so
má zítra projednati v poslanecké sněmovně, sta

non 1. Daň konsumní,která $ 1.zák. o dani
cuk z r. 1888 Ha stanovena na 100 kg. nacukr z řepya na všeliký jiný tomuto druhu podobný
(třtinový)v každém stavu čistotyvyjímajesyrup,který
se k lidské potřebě nebodí — na 11 zí., zvyšuje
se na 13 slatých. $ 2. Maximální suma vývozních

vbkory ©kr vývosnív$3. „4 vedeného onaprov cukr vývosní pro jednukampaň z rakou

sko-uherského celního území na 5miltonů, stanoví
se na 9 milionů rak. měny, takže podnikatelé cu
krovarenští za cukr, naznačený v $ 1., budou na
hražovati státní pokladně toliko sumu, která pře
sahuje těchto 9 wilionů zlatých a to způsobem,
který jest v $ 3. enkeraího zákona určen. $ 3.
Tento zákon nabývá platnosti, pokud se týká $ 1.,
v den vyblášky, pokud ge týká 5 2., dnem 1.
srpna 1896; zákon tento pozbývá však platnosti
dnem 31. července 1897.

Mlékařský kars pořádá hosp. spolek česk
skalický ve dnech 13., 14. a 15 června t. r. vždy
o 2. bod. odpol. Přednášeti bude p. E. Richter,
ředitel hosp. zim. školy táborské a sice: Dne 13.
června v České Skalici v hostinci pí. Bartoníčkové,
dae 14. června v Hořičkách v bostinci obec. starosty
p. K. Janko a dne 15. června v Červené Hoře
v hostinci p. K. Tylše. Probírati se bude: Jak
docílíme, by nám krávy hojně a dobré mléko dá
valy? 2. Jak výhodně zaříditi se dá dle stávajících
poměrů mlékařství: a) prodejem čerstvého mléka
a smetany, b) použitím neprodejného mléka ku
výrobě másla nebo sýra a c) využitkováním odpadků
po výrobě másla a sýra zbývajících ku výkrmu
hlavně vepřového dobytka. 3. Některé ukázky a
popisy rozmanitého lékařského nářadí a pomůcek
ipokyny, jak se s těmito zachází. 4. Vbodné návody
k uschování čerstvého mléka a ku přípravě másla
i rozmanitých sýrů.

-| Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 6. květaa 1896. 1. hl

pšenice sl 6-30až 6.30, tito sl. 5- aš 5.90, ječm.n
sl. 4.40 ač 6-65. oves al. 8-30 aš 3.80, proso zl. 0.—
až 0.—., víkev «l. 6.40 aš U—“, hrách sl. 5-90 až 0.—,
čočka si 0,— až O—, jáhly zl .— až —.—, krap sl,

8.60 až 32.—, bramborů zl. 1.60až 2—, jetel. semínka
červeného sl. —— až ——, jetel. semínka bílého 0-—,
jetel. semínko ruské sl. 00-—, až 00-00, máku sl 18-—
až 00-—, clejky sl. 0.00, inénéhu semene sl 7-—, až 7 —
100 kg. žitných otrab al. 6-80, 100 kg. pšeničných otrub,
sl. 6-—, 1 kg. másla čerstvého zl. 1-00 aš 1:10, 1 kg.
másla převařeného 000 1 bg., sádla vepřového al. 0-50
1 kg. tvarohu 14 až 16 kr., jedno vejce dva a půl kr.
1 kopa drobné zeleniny zl. 0-80 až 1-50,1 nek. cibule si.
4-00 salátu 0:60 až 070 — Na týhodní s obílní trh dna 6.
květ. 1896 odbývaný, přivešeno bylo Lektolitrů pšenice 875
kite 819, ječmene 17 ovsa 860, prosa 1, vikre 4, hra
chu —, čočty —, jshel 16, krup 30, brambor 184,jetel. se
míska 000, iněného semínka 2—, olejky 000 meku 1-—
drobaé zelen ny 688 kop, cibule 37 —pak veplů“'
kusů 24 podevinčat333 kusů kůslat kusů, —
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P ahatommodní©diplom

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesně a solidně na základě dlouholetých zkuče
ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně cté

n obecenstva,zmamenámse v hlubokéúctě$ |

mobaftechn
Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

ěí menání
Čestnýapo

nejlepším jedině

f=“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kusza 8 kr.

Vila Klapkova
na EFražskémEředměstí

u Hradce Králové

jest k pronajmutí.
ov uo uv- v Uuvsuwe

P. T. Doudlebská parostrojní továrna
na oodovou vodu, likéry a ovocné

šťávy ©
Doudleby nad Orlici.

Zkusil jsem Vaši sodovou vodu a li
monádu v četných případech v nemocnici
1 v práci soukromé a mohu tuto co la- |'
hodný a osvěžující nápoj všudež nej
lépe odporučiti.

Dr. Stefanides
Nové Město n. M.

KÍÁÍCCICÁN

V.J.Spalek
(dřive.J. F. Krušvie)

v Hradci! Králové
doporučuje svůj

velkolepý výběr všech druhů

sukon a podšívek
vlastní manipulace.

Látky na vesty vlastní výroby.
hedvábné, vlněné a zaručené prací.

Ve velkém 1 v malém.
OP*> Při laskavé objednávce vzorků pro
sím © udání druhu látek a přibližné

ceny.

Prodám
Jednopatrový, právovůreční zájezdní velký

HOSTINEC
z tvrdé hmoty na náměstí se nalezající (kraj
Královéhradecký) s celým uzařízemím, eleg.
místnostmi, maoha pokoji, velkým uzenářským za
řízeným krámem. lednicí, aklepy, koaírnvu, velký
dvůr, sýpky, velký tanečaí jediný aál pro divadla
a schůze,pokeje pro cestající zařízené,
velké aýpky — to vše za 16.000 zl. (k složení
7009 zl.) Dům ten nese roční čiaže 895 sl. r. č.
Dotazy do administrace tohoto listu pod šifrou

„Budonenost.“
Ta

vyznamenán stříbrnou medailií

Veledůstojnému duchovenstva dovoluji si
doporučiti svůj sklad a dílnu

KOSTELNÍCH PARAMENTŮ,
jako: kalichy, monstrance, kříže, kadi
telnioe, eviony, lustry kostelní každého
slohu + cenách velice mírných.

Paeji,
Opravy, znovu pozlaoováni a

stribřování v ohni provádím-co nejtrv
levně a pod zárukou. 

Prose P. T. duchovenstvo © velectěnou
přízeň a důvěru, znaměnám se v úctě bloboké

' Karel Zavadil.
pasířazlatník

"v Chrudimi
Díkůvadání a osvědčení, jichžpo ruce hojnost

mám, zašla na požádání. po 

'0GBT"IUezOlezP0OAPZ

la výstave v

Výprodej.
k- báječně levně: Ji

Koberce, pokrývky a záclony,

V. J.. Špalek,
dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.

o0000.0 ZRÍKK
Hi Lázeňské místo Detrkov ž)

j . bliže Německého Brodu.D 3

r romantické krajině východních Čech poskytuje
i rozkošný letaf pobyt. Léseňská budova dle ča
sových rkušenostía rady pánů lékařů zařízena.

LÁZNĚ PARNÍ

p optřeny velmí praktickýmSaŤízonim Sprehovým;
dobře zařízené lázně vanové

a jehličím | bez něho atd. Zařízení toto vyhoví h
veškerým požadavkům ctěného P. T. obecenstra

v úplné míře.

Léčení mlókom ažinělcí <vlastějho bospodářstrí.

Vbusně a pohodlněsařísené adobrá ve
slaurace ď.o lázrňském

Petrkovsté lázně těší sc vším právem od více
než s00 let isk pro výtečnou léčívost svého mi
nerálního zřídla, tak | pro půrabnou polohu svou
nejchvalnější pověsti.

Hlavní saisona od května de konce září.

Stálé jení s c. k. poštou, telegrafní stanicí a
lékárnou v král. městě Něm. Brodě.

g000000000
Vymmamenána slatou medailí na

průmyslové výstavě v Hradci Kr.

První výroba umělých květin

B. Hamplové roz. Buškové
v Hradci Králové. Vel. nám. č. 22.

Doporučujev hojném výběru, v cenách roalič
ných své elegantní, levné, s uměleckým vkusem
velice pečlivéprovedené v barvách nádherných:
modní květiny, ovatební věnce pro drůžičky

a norány „ kyticede plesů, kole květinové, kytice | makar
tová, polštáře a květiny faatasijní, pohřeb
ní věnce obětinové, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami všech barev a mápisy.
Zejmenaupozorňujena koetola ozdoby a

okrasy.

dářsko

0000

s myrty přírodní | umělé

Zakásky na venek jsou okomšité vyříseny.

O0000000000000000.
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Ven s pravdou!
„Na shledanouna podzim!“ Témi slovy loučil

s Chla 8 poslanci na radě říšské
při jicb odchodu s Vídná a to znamená, že skla
mání jsoa, kdož očekávali rozpuštění nynějšího
porlamestu běbem lete a svoléní podzimního za
sedání ve znamení páté knrie. Ubobý parlament,
šťastní poslanci! Parliament ubohý, jenž po vůli
vléliaí lopotiti se má do poslední hodinky, jež
udeří mu neodvratně na podzim, šťastní poslanci,
kteří ať jsom to vyškolení již mistři, ať něňové
ještě nevyspělí, ať piteě pracovali či nedělají nic,
všichni cdebrali ee ba prázdniny dříve než malá
] velká, pilná i nedbslá mládož školní.

Šťastal poslanci, vbozí voličové, kterým
z posledního zasedání vyplývá padělení divné a
jisučí. K méně šťastným náležejí zojivté voličové
čeští a přece dnes u nás je tak tícho, tak úzko,

(emutno, jako když mrtví k mrtvým ulehnou.
je to ticho před bonří? Skoro se zdá, že po

slancům českým nebude letos popřáno, atráviti
prásdnivy v tak aladké nečinnosti, jako dosud bý
valo. Vítézné opojení z r. 1991 již se z hlav čes
kých vykonřilo, všeobecné důvěra ochabla, mnohé
naděje se nesplnily, krásné plány šeredně ne zha
tily, místo kurážného nadšeuí nastala rozmrzelá
Ihostejnosť, místo přátelské shody šíří se rozvratné

rozbro . vsamém táboře mladočeském.
nejen R rokářský dorost bičaje a kaceje poli ó tak zpurně a

. jak.eo. to fřiradůlávalo: Sinrodechům,úle mezí
poslanci namými oddělují a rozcházejí ve stále
více tři rozdílné uměry.

Nejvíce nesnází zodpovědným správcům mla
(dočeské politiky působí radikální sedmička, poel.
Vašetý, Šamánek, Březnorský, Šil, Purghar*, Sokol
a Rašín. Ti bez obalu hlásají nejen nejostřejší

FEUILLETON.
Horský kanonýr.

Črta z Krkonoš.

Už tomu je dávno, co duch jsho vznesl se
k nebi, a tělo jeho za hřmění z národních děl
slavné pochováno. Přec však dosud je v paměti
nejen ve vai, kde nejvíce se nastřílel, ale i v sou
sedních městech, kde se obdivovali horskému

kanonýru. 
Vysokou, hřmotnou postavou, a nak také tím,

že byl vrátným v hraběcím zámku, budil rešpekt;
ale zvláště vynikal v očích mládeže tím, že měl
své kanony, šest až dvanáct velikých hmoždýřů,
z nicbž v památnějších dobách rozmanité slávě
důrezu dodával! »To, jsou byby« chtěl řícirány,
více v takých dobách neříkal A každý mu to
s tváře četl, že prachu lze také k dobrému užiti.
Jak se radoval František Navrátil, když obec uzná
vajíc jeho dovednost, též národní či obecní děla
mu svěřila, a privilegovaným kanonýrem ho uči
nila. Střílení z moždítů bylojeho zábavou a oyní
tím milejší, jelikož výsa jediné k tomu byl
oprávněn.

Doma každoročně oslavoval střelbou Boží
Tělo. Byla to podívaná na jeho dvě rozestavené
baterie moždýřů; a srdce radostí zabušilo, když
blavní části mše svaté a čtvero žehnání při jedno
tlivých oltářích označoval hřímavými poctami.
»Cbval Boha, jak moba« říkával; také já se svou
troškou chci k tomu přispěti. Pán Báh mně buď
milostir. Jako dítě se těšil, když mu někdo jeho
kanonádu připochválil.»Bobu díky,« jen když to
neškodí. Rádito máli sousedé; a když zámožnější
svatby měli, požádali si úslužného vrátného, aby
jim to také oslavil. Usmíraje se říkával: Málo
prachu — málo ran! A oko mu plálo, když či
perný svstebčen mu odvětil: A což, hmotře, když
opatříme mnoho prachu? Inu, pak jistěbude mnoho
ran, Jenom chraň Bůh neštěstí. A že si vždy opa
trně vedl náš kanonýr, uvaroval se většího neštěstí.
Jenom jedenkráte se pozapomněl — a dostal co
prot>. Už jde svatba — to volání jej překvapilo,
právě když měl nabito. Však nastojte! Obeňnebyl

L
oposici proti vládě, ale řízně řežou také do těch
kolegů svých, kteří zabočili na cestu mírsější. Jak
tito radikálové posuzují nynější“ politika mlado

z nich uveřejňuje v posledním čísle „Vyšebrada,“
kdo mesi jiným čteme:

„Řekněme upřímné: banbíme, stydíme se za
to, že tak jsme se dali napálit (totiž my ne, ale
naši politikové ve Vídni), že hr. Badenimu tak
jsme vlezli do pasti.

Vedeme boj ve straně naší tiše a stále bo
jují členové téže redakce časopisu, poslanci mezi
sebou. členové výkonného výboru atd. o otázku:
co t-ď?

Jsoa dvě možnosti: buď vytrváme v tom
směru, který zahájen nyní byl, budeme dále pě

| stovati politiku vyčkávací, budeme čekati, až le

bode a pak vstoupíme do jeho většiny — aneb
vrátíme se ku staré politice oposiční, poněvadě hr.
Badeni nic nám neslíbil, nic od nás nežádá, po
moci naší nepotřebuje, na naše nabízemí útrpně
hledí, a rozbodnou oposicí budeme nutiti br. Ba
dena, aby konal svou povinnost.

Naše delegace nastoupila již nepokrytě (ovšem
lidu se to dosud tají) cestu Saročechů a též ten
konecji ošekává|

Co však je ošklivé, co není zcela poctivé,
jest, že se lidu tají celá věc, že nechá se tápati
ve tmách, že se mu stáje namlouvá, jako bychom
byli w oposigi.

aji „Pro ač -edtíčťprtvdu? Profi to přednh
Jen proto, še lid český to nechce a že vědí

poslanci, že desmdlid český není tek pradparován,
aby byl spokojee s politikou?

Byle by A ěBé porino poslanců,kteří bájí prospěchářaký (tobečkový směr politiky
o

rozdělán a tyčka železná aebyla rozžhavena, Ne
stratil ducha kmotříček; vyňal sirku, skrtnul o
kalhoty, boficím dřívkem zapálil prach na pán
vičce — vyšla strašná rána — kanonek se roztrhl

| a kanonýr při tom stratil dva prsty. Čím zdo
zachází, od toho schází — prohodil. Jen když se
nic horšího nestalo. Stastné přestál tu nehodu —
ale stříjeti nepřestal, Miasím se lépe míti na po
zoru, říkával, když si bo někdo pro ten kousek
dobíral.

Sousední město J. postavilo si krásnou novou
školu a cbystalo se k jejímu svěcení. Mělo právě
tenkráte nouzi o kanonýry, a proto pozvalo si
osvědčeného vesnického kanonýra k zvelebení slav
nosti. Do uška bylo mu ale pošeptáno, aby si při
spíšil — že také ze Mř. přijde pověstný střelec se
svými děly. Střílení o závod — zabručel Navrátil.
My se nebojíme. Nebál se, ale přece na cestě se
zachvěl. ně z rána vyjel se svými epparáty do
města a octl se u svatého Karla, sochy to zcela
blízko měste. V tom podla z protějška od západu
rána, a hle drahá, třetí. Prach million] | Střelčik
mne předešel — moždýře dolů! A v chvilince při
sypán ca pánvičky prach, a sotva že dostřílel ka
nonýr od Mřičné,zanotoval kanonýr od sv. Karle.
To vám byly sbyby.« Jeden hlas šel městem:
Nu trochu se opozdil horský kanonýr, ale rány
jeho jsou onačejší. A padlo jich ten den bez počtu.
Střelčík vyvěsil si u své střílny tabuli s nadpisem:
»Málo prachu — málo rao.« Náš kanenýr jemu
na vecor: »Mínoho prachu — moobo ren.“ Ale
neublítili si. Běželi jen o závod — a při tom se
žertovně pobavili. Vásk to tenkrát měsťácí slušné
homorovali — proto střel nelitovali oba kanonýři.
Než netoliko české městečko sousední, ale i sou
sední první město ns Labi, kde už více Němců je,
znalo horského kanonýra. Zde byl v pověsti čes
kého národního kanonýra. A jak k tomu čestnému
názvu přišel? Slovem při volbách deklarantů do
zemského snému. Měl sice Navrátil ženu Němkyni,
jež ho řádně držívala v kordě — sle českou náturu
nezapřel nikdy. Když v labskéjp městě Češi s Němci
k volbám se sešli — k volbě »deklaranta«: vy
rukoval Navrátil na kozinec, odkudž viděti na
Labe, a rozestavil nabité moždýře, zrovna proti
městu. Sotva žé na volebním místě deklarant

Ročník II.

české, ahy to lidu fekli a še je lepí, než starý,
dokázali.

To bylo by zcela loyalnt.
Oposice je trpký chleba. Pro celek vynese

ovoce často, jednotlivcům teké může pomuci.
Vládní strane je dobrý chleba. .giro jednotlivce a
můžetaképro celek— nářeď—4Vynéstinějaký
drebeček. m

Nepodezříváme | , še některé poslunce
již omrzela oposice a že byjiž raději zasedli na
křeslech ministerských a p. — doufajíce ovšem,
že by více prospěli odtamtud národu.

Jaký to klam! Co může jednotlivec ministr
v silné vládě, která si dělá, co chce! Ten byl by
poubou vějičkou, aby národ byl uspán, lapen,
amrtven...

Spéjeme nevyhnutelně k době, Ldy již ros
hodnutí se musí stát!

Jménem věci české žádáme poslance české
obou směrů, aby řekli lidu pravdu.

Zůstane-li tento stav nejistoty tak do voleb
příštích, půjde národ v nejistotě, nevěda, zač bo
jeje, proč hlasuje ...!

Nechť sám rozhodne, jak dále se má postou
piti. Není možno takto, abychom, jsouce poctivými
a upřímnými nositeli starého praporu českého, sta
rého programu naší strany, vytrvali ve „svornosli“,
ubíjející věc českou !

Tato strojená svornost, kterou chtěli někteří
politikové tím, že lidu zaťfají pravý stav věci (to
tiž, že již nejsme v Oposici a že v příštím roce
chceme, aby nás br. Badeni vzal do většiny) bude
největší oětně chybou ve volebních bojích českých.

Lid jest AB umlčován,lidu cenamlouvá něco jiného, než pravda jest, vrbáme 56
šíleně s oelon českou věcí do nového neznáma —
vládního oportunismu, — nechtějíce viděti obraz

najoko kopce: poškození české otázky, pád Staročechů.

dostal o hlas víc nad polovic přítomných, vytra
tila se z města osoba a na prvém návrší vystřelila
rána z pistole — umluvené znamení vítězství.
Hned na to kozinec se otřásal střelbou a mésto
se dovědělo dřív od Navrátila o vítězství Čechů,
nežli od volebního skrutinia. Hoši, palte, volával
kanonýr, jen když jsme vyhráli.

Kdysi na té palbě neměl dosti, Zpět do vsi,
za zámek ke kapli — zněl jeho povel. Až tudy
deklarent Čížek vraceti se bude, dáme na jeho.
počest ještě dvanácte ran. Ale za braběcí hrob
kou u kaple bylo dloubo, dlouho čekati. Snad
ani tady nepojede, řekl kdosi; a obeň, kdež tyče
rozžhavené byly, nedopatřením vyhasl. Když pak
se toho kanonýr nejméně nadál, zahrčel povoz —
a když se mělo páliti, nebylo čím. Bud, jak bud,
hanbu si neudělám — sirka zas pomobla — a
tenkrát se moždýř neroztrhl žádný, prst také ne
ulítl žádný. Pomoz, jak pomoz.jen když na plat.

Na vojně nepobyl, ale odvážný byl vždycky.
Nikobo se nebál, jen Pána Boba — a bouřky.
Podivno| Sám břímaljen což; kdyžvšakbromo
bití nastalo, strachy se chvěl. Tak když oslaviti
měl příjezd biskupa Atbanasia Zubra do farní
osady, pečlivě měl připravenu veškerou střežbaté.
u zámku. V tom nastala hrozná bouře, děsné blý
skání, strašné hromobití. Štěsti ještě, že včas
schoval kanony do vrátnice. Pane Bože, zažeň to,
volal celý polekaný, lomé rukama. Jakpak uvítáme“
nejdůstojnějšího biskupa? Chudáček, myslil si, že
jeho stfelba je při tom nejdůležitější Bóh mu
teké dopřál té radostí; za chvíli se ukázalo zlaté
slunko a příjezd biskupský byl jak náleží oslaven.

Hochu, jen kdybych re toho dočkal, abych
mobl tvou primici také oslaviti, říkal mi drsný,
ale upřímný, protější soused. A dočkal se toho.
Ale brzy na to povolal si Bůh starouška na věč
nost. Ž jeho moždýřů stříleno bylo při jeho
pobřbu — na počest hodnému Ibrskému kano
nýru. Ta čest mu patřila tím více, že si zachoval

v srdci pravd zbožnost a lásku k národu. Mnozísnad vědí ještě více o tom horském kanonýru —
ať si to k obveselení dopoví. Však kdož jej budeš
pamatovat, znej: zle nechce poslouchatil
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Zecla dímo:klidně a vědomě to říkáme,
jdemenynína kudy li Staročeší,myse
tam chceme dostat, slibujíceoráem že budemešikovnější a že nodáme se obalamatit
Staročeši.Tovšakje marno.Vevětšiněv
budeme, mesíme býti tís, 00 byli Staročeši —

jí nejsmeanašiposlancijiž jsouto, co byli Staročeši!
T%pronásledovaníStaročeší! Politika, kterou

národ savrhl soovu 0© DÁMVNROUJE,ZROVU00 NÁM

ehže ujebrá , 0a věřil věřil,jd český povaě on
věří dosndv naši strazu. Omstále doufal,že není
to pravdou, co my vidíme; co vidí již každý sa
svěcen

Naše politikaje nyní v staročeských kole
jich. Po kolejích musime již jeti Naši po
slanci smad již nedostanou se na výhybku, kde
by ee vyhnuli neodvratné katastroté, která pro
stranu i tím pro věc českou snovu musí přijítí!

To nedá se upříti, že boj nový, který v bu
došcnosti se ukasuje, boj nový mezi českými stra

nami vláda, oddálí náš cíl.
(e vládu však posílilanaše podpora, jež jí

dána, ač vláda nio neslíbils, ničeho nedala,
ačvláda za to kopla nás — berníreformou ..|

Vícvláduposílí—touha naše,abychombyli
ve vládnístraně...

Je to pěkné býti vevládní straně,ale no
nadešla ještě doba k tomu — teď oposjeí mohli
jsme již a můžeme vice dosábnouti|

Máme proto dvě žádost: ke kruhům vedou
cim: 1. aby lidu netajili pravdu, aby mu řekli,
co nyní jest a jak chtějí puslanci dojíti cíle a sa
druhé, jsouce z blosbi daše přesvědčení o shoub
nosti, neúspěšnosti tétopojitiky zahájené, jsouce
si vědomi, ie poškodila již a teprve poškodí, když
dále tak bude vedena, věcčeskou, voláme: obrattel

Co bylo straceno, ovšem je ztraceno, ale
bode tímzabráněno ztrátám dalším, můžemeaspoň
nyní dosíci toho, co musíme míti na zřeteli stále,
ve všech bojích.. ..*“ .

Otevřený tento projev radikálního poslance
je novým dokladem, že v mladočeském táboře
dávno již není všecko zlato, 00 se třpýtí. Je proto
nyní tím nalehavější potřeba, aby voličové nedali
ni od poslanců jem mazati med kolem úst, ale
řekli jim rozhodně: Ven s prardou! 

o © o

Visitační hostiny.
7, (4,Vtytodnyve veřejnýchlistechstalasetéž

smínka o visitačních hostinách. Zásluhu toho má
„Školský obzor“, jemuš odpověděl náležité „Čech“,
který končí noticku tu slovy, „O pro naše časy
nejlépe by bylo, kde možná co nejvíce obme
Aovati hostiny visitační“.
„ „Ačkoliv „Obnova“jakolist určenýk poučeníli
du o křesťanské sociální obnově není listem výhradně
pro kněze Jým, doufáme, že se zavděčíme i
kněžím i lidu katolickému, kdyš o této věci také
promluvíme.

Kronika P. Joannesa Františka Procházky
prvního kaplana (exposity) v Mlásovicích.

SdělujeBoh. Hakl.
(Pokračorásí.)

V tom roee 1736. dne 25. Aprilis, na den
sv. Marka, tak veliký mráz byl a zíma, še když
jsme po polích processím chodili dle obyčeje, já
světíce a pokropojíce (sic) svěcenou vodou osení,
pro zimu ootva jsem kropáč v rukou držeti mohl
a voda ustavičně tak na kropáčimně zamrzovala,
jakoby v polou zimě anebo okolo svatých třech
králův bylo.

Dne 6. Majivedena byla processí s Mlázo

někdy před léty tam a pobožností chodívávali, aby
je (8v. Gotthard) ode všech škod a krupobití
chránil, poněvadž obzvláštním patronem proti tomu
je; a tak dlouho nezakusili žádné na poli škody,
málo kdy aby bylo potlouklo; jak ale obyvatelé
(sic) Mlázovjčtí důvěrnost počínali ztracovat k ov.
Gottbardu, počínali zakoušet velikých bouřek a
krupobití škodných. Obnoveno tedy, aby na potom
uv. Gotthard je ode všeho zlého takového povětří
obrániti a ostříhati ráčil. Tu pobožnost opět vtom
roce 1736. jsou začali, na kteró množství lidu se
sešlo a pořád v pořádku chvalitebném se mnou
až do Hořic kráčelo.

Ten rok podruhé p poledních měl jsem usv. Gottharda kázaní. Dne8. Maji urozený pan
vladyka Tomáš Grůn, tobo Času vysocemeri
tirovaný pan inspektor, navštívil Mlázovice, lid
ohni zarmoucený téšila jednomu každému, do
možnosti, milosti rozličné udělnval ©Mezi jiným
kostelníkům na mou žádost a přímluvu, jako i
také zvoaíkům pěší robotu odpustil, aby byli pilni
ve svých službách kostelních v kostele, zvoníci

proů mrazům Časně aby zvonili, je napomínal.vbo času byli koatelníci: Frant. Klecsar s Mlá
zovie, Jan Stuchlík ze Lhoty (Šárovcovy), Pavel
Hraška z Mlásovic, JiM Horák z Mlázovic. Zvo
nici: Jan Tomek, Václav mladší Kloczar, Frant.
Klecsar a Jiří Horák.

Na den sv. Jasa Nepom. dne 16. Maji, byla

Nám napomenutí „Čecha“ výše uvedené jest
vmato by s úst, jistě ale s mynlí.

isitační hostina není netanovením církevním
a tím méně něčím Návyk tem povolal

za soela jinýchpoměr . takovéto zyiklosti us vatávají, 2 poměrů bypou. .
Radníhostřay nejsou důkasy přehojného opatření
koěží ve správě duchovní ustanovených, ale jsou
tohopamátky,jak druhdylid okněze00staral,
de mohl ce státi i vděčným lidu a 60u
sedním kněším a úřadům tím, že je zval
ma visitační hostiny.

Tohostopyjsou na venkověještětu atam,
že totiž vd osadníci darují svému faráři něco
Z drůbeže: husy, kuřata, máslo, vejce, koláče,
Běco s drobů prasečích, někde i kvroptvičku ano
i ušáka. Není tedydivu, že sefarářhledí odvděčiti
A posve sousedy zvláště představené, učitele, zá
stupoe úřadu, když přijede pan vikarius.

Než ta vděčnost lidu není všude, a tam, kde
mení žádného takového daru sapřed,odpadá jaksi
povinnost náhrady.

Přirozeným způsobem se tak stalo, že za dnů
našichjsou jižtohbo příklady, žeo kanonické
visitaciobědváu stola farářovatolikoúředníosoby:
bisk. pan vikář a patronátní zástapce.

A tenhle spůsob scela přirozený má býti ve
většině far. Žepanfarář se starati má o potřebné
tělesné opatření svého nejbližšího představeného
duchovního tak i patronátního zástupce, uzná za
jistékaždý, kdožví, že pan vikář ataké ipatro
nátní pan zástapce nemají žádné placené diety.
Bez této povinnostifarářovy by visitace nebyla ani
možná. Aby šel pan vikář s patronátním p. komi
sařem do ince poobědvati, to nelze.

Hostinský by ohtěl plat, a kdo bymu bo dal?
Oršem, namítne se:
Kdyš přijede školní visitator, c. kr. okr.

Školní inspektor, ten nesmí ani od učitele nic přij
mouti, a jde prostě do hostince; kdyš přijde vyšší
úředník vísitovat c. kr. úřady: soudní, berní, po
litické, tu anj c. kr. okresní pan soudee, ani pan
berní, ani pan hejtman nestrojí visitační hostinu,
ano, dohlížející úředník by také ničeho nepřijal,
aby ostal neodvislým a nestranným, aby nebyl
vděčností vázán. Proč by nemohl vizitající bisk.
vikářa patrozátníkomisafpodobněse zacborati?

Prostě proto, še tito e. kr. páni visitátoři
dostávají za své visitaco nálešité a dostatečné pe
něžité odměny a mohoual tedy v hostinci | byt
1 potřebnétělesné opatření zaplatiti.

poskytnouti i byt i také tělesné občerstvení.
Avšak hostina jest luxus. A na ten za dmů

našich není šajnů. Nesávidíme pánůmc. kr, úřed
níkům a téš pánům učitelům jejich na mnoze daleko
větší platy, ale doufáme, že i tito pámové uznají,
že knčži katoličtí bes darů od svých kollatorníků
dělají to přes náturu, kdyžzvoume hostinua
strojí ji. í

Z takové hostiny, na niž musí farář dlouho
šetřiti a sobě odepírati, soudí se na hojné opatření
kněžstva — a oD0ov tom neaí špetka pravdy.mr
spívaná mše svatá; po polední vedla se processlo
za městečko k štatui sv. Jana Nepomuckého;
(stojí tam až dosud) a tam modlil jsem se růže
Dec a po něm říkal jsem modlitbu o sv. Jane.

Dne 19. Maji před sv. Duchem tu sobotu
světila se jako obyčejně voda v křtitelnici nové,
ten rok koupené. Na slavnost sv. Ducha obyčejná
pobožnost v Mlázovicích se konala, po polední
zpívané nešpory. Třetí den svatodušní, (tedy byly
ještě tři sváteční dni) totiž 22. Maji, vedl jsem
processí do Chodovic, která sice prve nikdy ve
dena nebyla; poněvadí ale já pod mou správou
Chodovice jsem měl, z toho ohledu lid jsem k té
pobožnosti vzbudil, co také s ochotností se stalo,
ke cti a chvále svatému Bartoloměji. (Kostel
v Chodovicích je zasvěcen tomu av. apoštola.)

Dne 19. Junii nešťastný příběh se stal na
Tikorech; (vesnička, přifařenabyla k Chodovicům,

nyní je ku Bělobradu) jedna žena nedávnoPptím přistěhovala se z Bašnic (ves, ku faře Hoři
ckó příslušná) na Tikova a tam jiš sice dříve ně
kolixrát se opovažovala, (sobé) život odejmout, o
život se připravila; na jedné jabloní se oběsila,
při stavení Václava Růžičky. Ta žena ale byla
vlastní manželka Tobiáše Skály; a skrze tu tak
ohavnou smrt nejen manželu ale i svým všem
přátelům hanbu a potupu udělala! A po všem tom
svém zlým oučinku přece do rukou katorských
nepřišla, sicby krobov (sic) av. Trojice do Mlázo
vic pochována byla, ktersk a jakým způsobem,
povědomosti jsem neměl; přátelé sice ji vymlou
vali, žeby ona byla se neoběsila ze zoufanlivosti ; ale
to bylo (pravili) ze samé fantasie; což když vel.
Konsistoř k rozsouzení dostala, na svědomí pana
faráře zanechala. Jostliže z examinů vyrozaměl,
žeby se byla neoběsíla zoufanitvoetí, aby na krchov

pochována byla, beze všeho průvodu a zvonění;
ač já předce jsem musel a přinucen byl od vdp.
faráře, hrob jí poavětiti; čemu dosti odporovali a
nechtěli svoliti, aby pochována byla na krchov,
obyvatelé Mlázovičtí a to za příčinu měli, poně
vadš od mooha let se pochovávali do Chodovic
ti, kteří přirosenou omrtí umírali, aby i také tu
pochovávali, kteří sobě násilnousmrt činí: ata
příčinu, když pau farář přečetl, za odpověď jim

BESEÉzrHET:sáskbyď nSzŘšeEj
A neě se ví správ:ajeho rex

ducho vce8 grdachovaltěl styk o terníkya vůbecabyse
ukázalo,še v přátelskéma dobrémpoměru žijí
duchovní se svými dechovaími oveb '
kami. Myslíme, že temto důkaz nemí ton pravý.

Pak by měl důkaz také podati ří
pamučitela vůbectiostatnítaké vizitovaní.
A hle,zde se od tobo důkazu úplně upouští.
Proč se nevpnstí také u kněší?
Ano,máme důkazy,žekdyžpřijdenebo

odchází některý úřadník, anebo i když snad příjde
nějakýpan visitator,dává se hostina avšak
v hostinci, kde s0 sic zvou také avůbec

vynikajícíooo a hned jsou také i aby sei 60 k hostině. Tohoto upsání jest

É

abychom šej
maohem noderněji ukászati.

Není téměř ani slušné vai, tím mésé města,
kde bynebylo nějakého baďvýslovněkatolického
spolku, nebo aspoň alnáné besedy.

V náhrada tedy bostiny moblí by so v tabo
výchto místnostech pási vizitatoři se věemi špicemi
místními a vynikajícími osobamive farnosti sejíti;
mohli by volně 3—3 hodiny pobovořiti, mohli by
tu a tam vyzloohnouti nějskou nebo
zpěvem se pobaviti, a nomuasiloby to nikoma příliš
výlohou nblíšiti.

Za takovýchto poměrů by so machom více
dachovsímu pokroke, a také maobem lépe

visitator posmal ducha celé farní osady.
Nemíníme náhled náš vnacovati, také nomí

níme, aby se tak stalo všade. Na mnohých mí

soah, nebude snad animožnáhostinyobmesitiani
My jmmechtěli pouzeukácati, kde byee dalo

něco pozměniti, a doufáme, že velmí mnobým pp.
farářům přícbásíme s touto úvrabou vbod. Ano i
tak jsme domýšliví,že asi při budoucích kot
ferencích dachovních tyto visitační hostiny bu
dou tvořiti také jeden předmět rokování. Pak
se vyrojí důvodůpro iproti maobemvíco stěm
nechceme předbíbati. .

Dnes ještě podotýkáme, že sénaše úvaha
netýká vizitnčcí hostiny, která se strojí při gone

(OY
dal, žo vdp. děkan toliko na čas toma dovolil
vysvědčova! varhaník Hořieký, p. Václav Zimler)
a 0 že dělal, aby nemuseli se štrapicirovat pp.
pateři, na fanas tak daleko jezdit; a paněvadě od
starodávna vždy 6 vávali do Mlázovic. še
napotomvšichnitak se pochovávatibudoua ne do
Chodovic. Na němž když uvykli a ovolili obyva
telé Mlázovičtí, brzo v nedloahém časo by se bylo
skoro jinač stalo; nebo dne 27. umřel oa Tik>
vech Jan Sychra, a dověděvše se o tom zvonici
Chodovičtí, ibned jemu zvonili, jeho v Cbodovicích
pochovati maěli, co když jsem já alyšel, ihned do
Hořic k p. faráři jsem jel a stížnost jsem vedi,
na to teprv poručení dostali jeho přátelé, aby
ihned do Mlázovic šli, tam dali svonit a tam aby
ten pochován byl Což když se stalo a zvěděl o
tom J. M. pan Lamotta, pso nad Holovůsy, počal
proti tomu protestirovat, že om tomu nedovolí,
aby. ce délala ujma záduší Chodovickému,ač dřívo
o to, která se oběsila, ani se nezmínil, co sice
potom všechno umiklo a ani více žádný šádné
zmínky o tom nečinil; nebo by byl nic nepořídil.

V tom čase roznemohl se pan purkrabí Ho
lovouský, pan Jan Lisovský a nedlouho trvaje v té
nemoci, umřel, dne 6. Julii pochován byl, ač
sprostě a žalostoě, nebo ani jebo vlastní manželka
na funus jíti nemobla, aby od pána Holovouského
chycena a brdlována nebyla.

Na den sv. Jana Křtitele v tom roce drubé
měl jsem kázaní v Oujezdě, (Oojezd, svaný Švato
Janský, nyní filialka Bělohradská) ponejprv ale
s Mlázorio vedi jsem processí do Oujezda, jako
i také ponejprv s duchovním vedeno bylo den av.
Mář Magdaleny do Lužan a ka sv. Petru a Pavlu
do Konecchlumu, kdežto teké na ten den zpíval
jsem v tom chrámu Páně mši svatou.

Vtomroce na den sv. MáříMagdalenypři
padla slavnost sv. škapulíře, která slavnost
se drží s plnomocnými odpustky v Hořicích a pro
ty ploomocné odpasštky ani nemohlo se držet pro
evesídoJeřic; teprvpo osmidnechna ocbtáb
sv. Máří Magdaleny slavila se slavnost a s Hořicvedloseprocessí.

(Dokoačení.)



kanonické vizitaci; visi

I sood nejlěíbepŘodstavosékoako.

ListzPrahy.
=a. V Prase, 18. června.(Pův. dopis).

--- Vakeré rozepisují se delší dobou o
výstavě krasoamné jednoty pro království české
v Radolfina. Navštívili jsme po několikrate salón
ten a přizaáváme, že tu měkolik skvostných dál
českého uméní shledali jeme. Dolev přízemí pou
tají pozoraost naši „Sázavský vodník“ a „Čhod
ma stráži.“ ©Obsvláště poslední dílo jest ceny vo
liké, tak že i naše akademie cítila se povinna
umělce našeho odměniti, V obrazárně obracuje po
zornost na sebe blavně Liškův „vdovec,“ Spillarův
„farisej a pmblikán“ a „v uedorozumění,“ obzvlá
ště toto jest znamenitým výplodem če

ského . Professor Liška ukázal svoji mi
etraost v koloritu měsíčního světlase svým „vdov
osm.“ Jako na jimých mezinárodních výstavách
uměleckých, tak zde pozorujeme velmi málo ná
boženských maleb. Jest to též zaamením doby.|
Uměnínynější tone zvelkéčásti v úplnémma
terialisma, který se sračív kultu nahoty. Krásným
obrazem je „políbemí Jidášovo,“ od Kaápara Gei
gera a „poslední obět“ Urbana. Zvláštní dojem

Nápedno.jem, de obrazy úsekýchemělet zvláštěest, šo sv

koriráh Špillarovy, jsou poměrně laciné, kdokto
cousských umělců.

Z podobises vysikajíjarem ponor hraběnka Sylva Taroscová a hraběnka Nosticová, tato
poslední se Brožíkoví smaamenité vydařila. Zda
Hilým jest Hyoaisár semský maršálek
dití ovie aSeidlové komtassa Taronoová. Ne

Aposorůů,ookojo Jopos mm
i 6 jíme se .

Etestasská akademie stratila v + profensoru

Seguenci svého Sizasloutila obmalbě něorgs nejstarších a nojzasloužilej členů
Filialka Národních listů, která vychásí v Ko

Český list,“ tuze e salokla
. Věnovala v č. 6. tak

zvanéma hnatí klerikálaímu dlouhý článek, ve
kterém pláče jako kdysi Jeremiáš nad sříceninami
Jerusaléma, nad nečinností strany svobodomyslné
a Bad činností nás klerikálů.

Taková jeremiáda nesmí ovšem se připostit
do listu hlavního, protože by velmi kompromito
vala stranu svobodomyslnou a proto se utekla
jako cudná panna do filiálky do Kolína. V hlavním
leté jestsamochválydost aproto tamnesmípři
jíti nějaké to coafiteor, přiznávám Be.

-© Nyní se navrátili po dlouhém snémování ro
alasci svobodomyslní domů a proto spustily „Nár.

"Listy“— světe div se, na kollej Arnošta z Pardubic.
——Myvleli jsme, že uslyšíme, co panující strana

ve Vídni pro národ český vydobila a zatím kano
náda na klerikály. Ještě štěstí, že vláda zakárala
teplický sokolský slet, jinak by nebyli mohli páni

sní ati uitadnou interpeliaci a Nár. listy by
nemohly psáti: „zase česká otázka“ vparlamenté.
Tak národe, vtip se, jak se my o tebe staráme.

Nár. listy vytýkají kolleji, že penězi, tedy
zbraní to nejbídnější, chceme studenstvo lapsti.
odcizovati je národu a Bůh ví co ještě.

"My věak ujišťujeme je předem, ze si mnohý
otec oddecbne, podaří-li se mu „pana“ syna do
stati do kolleje; na alespoň mi tam bude studovat,
nebude mne okrádat o mosolný groš a snad ne
bade v kavárnách a putykách so povalovat, ne
bade provozovat vysokou politiku, ani snad se ne
stane pokrokářským redaktorem ani dokonce
nepřijde na Pankrác. Spíše budu jist, že v krátké
době vystuduje, udělá doktoráta bude hledět, aby
ti vydobyl vlastní chleb. To bude to „odcizo->

vásí“ národu, které se najisto v kolleji Arnošta
ten

sro02
provosovat bude a jsme přesvědčení, če
tokrát každý otec s takovýmtood
uměn bade.

Za naší doby má kašdý svědomitý otec
srovna strach dáti syma do stadií, Jsou případy,
že některý rolník musídáti syna ooadné problásití
za marnotratníka, aby mu syn nedělal dluhů a
těmto „ctnostem“ se naučí pan syn meži hezkou

Takový materiál 60 arci Nár. Listům
hodí pro pouliční naliiko, to je práce pro „národ.“

čkěj:chS
: :Hš

hi
a.Hi=ně

s
máme důkaz, jak vědecký „Čas,“
všemu nejlépe rozumí, chodí sl pro

pánům Steinerovi, Krapkovi, Sperovi
od Socialního demokrata a Čer

jí.Atacílidési troufajípsátiproti
i sina nejvyšší tribanál vědecký.

čelovynášívícnešpoplužní

Listy pařížské.
—m-—. V Paříži, 17. června. (Půr. dopis.)

Ponechávám dnes věcípolitické stranou, chtěje
vyhbověti přání Vašemu, abych napsal „učco bez
pečného“ o prorokyni é z ulice rajské.

Pravím hned předem: ka podivu, že v době
naší, kdy víra bývá tak často v posměch uváděna
a náboženství křesťanské od mnohých pověrou na
zýváno, kdy věda prohlášena za jediný pramem
světla i pravdy, že v této naší době tisíce lidí
epěchá ku prorokyni, slečně Couédonové, byse jí
tázali, výpovědi jejízaznamenali a proroctvími
jejími uchvátiti se dali.Není-li to karakteristikou
(pro naši dobu vidět ty, kdož zavrhojí vše nad
přirozené, jak přijímají zjeveníarebanděla Gabriela
v ulici rajské od dívky čtyftiadvacetileté? Jaké to
naučení pro ty dachy silné, kteří věří zjevením
slečoy Comédomovy a prohlašují, že nevěří ani
v Boha ani v zázraky jeho moci. Jak opěj nový
to důkaz, že přírozenost lidská nezbytně žádá
povznášeti se nad smutnou skutečnost života, b
tam výše, v končinách etherických a tajemných
hledala a nalezala útěchu i naději!

Jindřiška Conédonova narodila se v Paříži
16. října 1872. Otec její jest obchodník vínem;
matka rodem Briesonova jest příbuznou známého
předsedy sněmovny poslanecké. V ústavě dostalo
se jí vychování nábožného; byla vždy sbožnou,
ale bez afektace a mysticismu,oblíbenou její četbou

byly kniby bistorické a pie Jules Vernea. PannuOcleánskou aná jen ze školních knih. Nebyla nikdy
nemocnou, úikdy nepocítila také záchvatů ner
vosních ; její chování jest přirozené, způsoby prosté,
mysl veselá. První extase byla v srpau 1894. Po
roce týž zjev se opakoval a elečna Couédonova
počala mluviti způsobem visionářky. „Stála spříma,
praví její otec, na špičkách nohou, s očima za
vtenýma, rokama pozdvišenýma. Tvrdile, že posel
Boží mluví jejímiústy; rypočítávala věci, známé
jenom saně samému a předpověděla tolik vécí,

Pověstotomsebrzyrozneslaatisícezvé
davých spěchaly do alice rojuké.

Všem t.rdila totéž; že anděl Gabriel,
Boží, mluví jejími ústy, by oznámil neštěstí, která
brozí zemi a předpovédělnávrat království: Fraacie
bude potrestána za svou bezbožnost a své nepra
vosti. Pafiž zastihoou velké rány. Radnice bude
sapálena, rovněž i Opera. Více čívrtí lehne po

pelem. Bursa bude zavřena (toto přece by nebyloneštěstím !) Konečně vypukne válka, v níž dva
národové nejvíce trpěti budou, Francie a Anglie,
kterážto poslední bude rozchvácena, poněvadž sama
loupila na všech stranách. Kněžstro bude týráno,
židé budou míti zlou hodinku. To vše bude před
cházeti obnově království ve Francii. Lotrinsko
bude Francii vráceno, ue ale Elsasko. — Proč?
To anděl Gabriel neřekl. — Budoucí král bude
Bourbon; jmenuje se Jiodřich; ale není to žádný
z princův orleáaských, ani vóvoda z Anjou, ani
Naundorf, není také potomkem Ludvíka XVI. Vlád
noati bude pod jmenem Jindřich V. Anděl Ga
briel jí jej také vícekrát ukázal. Jest postavy
vysoké, rysův energických, pohled jeho jest pin
autority; dle pohleda jest mu asi třicet let. Na
otázku, kdy se to stane, nedává anděl odpovědi,
naznačuje pouze, že president Faurese poděkuje.

Budíž tomu jakkoli, zástupy zvědavců stále
se tam hrnou a dávají se zapisovati, aby aspoň
v dlouhé řačě ulovili několik minut audience.
Spisovatelé, umělci, kněží, lékaři, dámy všech stavů
blásí se ve čtvrtém posohodí obyčejného domu
v ulici rajské. Claretie, úd akademie šel do ulice
rajské s tím vědčením, že rozluští záhadu to
hoto zjevu. „Vidím zde, tak praví, více než sku
tečnost; spatřují zde nový a eklatantní důkaz
zvláštního stavu našeho ducha. Zjevy tohoto druhu
objevují se ve skutečnosti jen ve chvílích pobou
tení, kdy se člověk zmítá jako nemocný na svém
lášku, mověda ani, jakého lóku a jaké útěchy si
žádá. Ke snům a věcem nepochopitelnýmulíká se.

epolečnosť oklamaná a by anikla trapné
a úskosť vzbezujícískutečnosti.. . Našedoba,
nevěřící vůbec v nic velikého, plna jest neviditel
ného, neznámého, temného.“ — Ano, jenom že to

ne a neznámé dobře známým jest věřícím
křestanům. Ty zástupy skeptiků, spěchajících ku
elečně Couódonové, dokazují, že duše lidská vidí

něco jiného nežpouhý sen ve faktech, které přesahují síly přírodní; kdyby tomu nebylo tak, ex
tase slečny Couédonové byly by zůstaly nepovším
nuty, neb aspoň nebraly by se vážné. Jisto ješt,
že „prorokyně“ tato není ami pomatenou, ani hy
sterickou, ani náměsičnou. Lékaři, fysiologové,
thoologové skoumali stav její pozorně. Všickai
sbodují se v tom, že dívka sama jest v dobré
víře, a nepřipouštějí ani stín nějakého šibaletví.
Jest to ohoroba anebo jakési náboženské blouznění?
Ani jedno ani drahé není dosud dokázáno. Jedná
se tu o skutečný zjev nadpřirozený? Jest „proro
kyně opravdu inspirovaná? Toho nemůžeme ros
hodnouti. Naskytá se tu vděčné thema moderní
vědě, která tvrdí, že dovede všecky zjevy vysvětiiti
s příčia přirozených.

Gaston Méry vydal zajímavou brožuru: La
voyante de la rue du Paradise — Librairie Dentu,
v níž hájí s přesvědčením „prorokyni“ proti úto
kům různým, ale o povaze a původu těch pro
roatví opatrně mlčí. O učených pánech lze říci i
zde: kolik hlav, tolik smyslů Sotva však lze ve
jevech těchto espatřovati prst Boží. Církev asi

nebude se Jimi nikdyoplrati Dle našeho míněníap proroctví neuspíší znovuzřízení královského
trůnu ve Francii. "P

Zahraniční politika rakouská přibla na pře
třes v úterní schůzi rakouské delegace při jedná
nÍ o rospočtu ministerstva zahraničatho. Del. dr.
Kramář vytýkal ministru hraběti Golacbowskimu,
še ve svojí nedávné řeči sitaaci na Balkáně pří
liš z lohka a geniálně odbyl, kdežto jsme tam
vlastnú byli poraženi. Slova o Srbska jsou povát -*
livá, neboť ostrou řečí nedobude se nazpět stra
cené sympatie. Řečník poukázal na proménu, která
pastala nyní v politických poměrech, a že dlužno
jest povašovati nebezpečí pro vlastní evropské.
záležitosti za ukončené, naproti tomu však pama
tovati na veliké nebezpečí, které hrozi erropské
ma průmyslu z Čísy a Japooska. žádá,
aby Rakousko na Balkáně provozovalo politiku
příznivou podrobeným křesťanům a míní, že ve
spolku « Raskem dá se lehce přinatiti Turecko
k povolnosti. Hlasovati bade proti rozpoétu. De
legát br. Warmbrand hájí proti dru. Kramářovi

projepolek jako podmínku míru a praví, že Rakousko se k balkánským státům chovalo vády

sšetřením všech ohledůa nyní k počínábýti nám nepřátelské. Země balkánské odcisují
se Rakouskn. Del Gesmann poukazaje k tomu,
že delegace nemají žádný vliv ma politiku zahra
ničaí a do je pak číselně, že náš vývoz na
východ klesá. Odporproti Rakoesku na Balkáně
zavinili Maďaři. Del Schwarz poukazuje k moci
Buska a praví, že národové touší po zcela jiném
míru, než jest nynější. Nato byl rozpoóet zahra
niční echválen. Vestředu rokovalo se o rozpočtu
vojenském.

V poslanecké sněmovně vídeňské byla po
sléze předloha cukerní echválens. Bez hluku a
křiku však to nešlo. Mluvě totiž o předloze, dr.
Lueger vytýkal Mlačočechům, fe oposice jejich,
kteráž hrála si dosud na řvoucího lva, proměnila
sc pojednou v tažného vola vlády (dr. Vašatý:
Ne všichni! Já nel)a prorokovaljita, še budouli
blasovati proti jeho návrhu, aby daň zvýšila se
pouze o 1 ul., spadnou při nejmenším do pekla,
čehož by takó zasluhovali. Dále obviňoval dr.
Lueger Mladočechy, že prý ujednali s Poláky jaksi
„techtl mechtl“, t. j. že budou hlasovati pro zvý
šení daně petrolejové, když Poláci budou blasovat
pro cakerní předlohu. Slova ta vyvolala ve sně
movné bouři přímo pekelnou. Mladočeší i Poláci
protestovali co nejhlasitěji, vinili dr. Luegra ze
lži a žádali, aby jmenoval onu osobu, od níž to
slyšel, avšak dr: Lneger to neučinil; patrně ve
mohl. Po utišení dlouhé bouře přijat byl návrh
na konec debaty a předloha přijata 136 proti 64
hlasům. Zamítnuta pak ještě pilnost návrhu posl.:
Steinera, aby předloha o trestních ustanoveních
pro úřadnictvo byla odvolána a po schválení ně

veloími pohromami postiženým prohlásil před
seda, že započnou věcná jednání delegace, takžo
nadešly sněmovně letní prázdniny. '

ar Mikeláš přijede do Vídně dne 23. neb
24. srpna, zdravotní jeho stav však následkem
děsné katastrofy na Chodimském poli velmi uspo
kojivý není.

Německý olsař Vilém přijal minulou neděli
ve slavnostním slyšení státníka čínského Li-Hung
Čanga, vracejícího se z Moskvy od slavností ko
runovučhích. V rozmlavě kladli oba velkou váhu.
na zachování osvědčeného přátelství mezi Němec
kem a Čínoa.

o——m



Všelicoos.
První pololetí konči. O včasné obno

platnéhoAryrovnání nedoplatků| trace „Obnovy.“
Pouštět na každého hrůzu, to je řeme

slo,vněmiunásnejlépevyznajíse pokrokáři.EL
Krásnohorská píše o tom v „Ženských listech“,
kde případné odmítá pokrokářské útoky proti šenské
mu výrobnímu apolku: „Terorisování pěstuje se pod
čarreným praporem radikálnosti nejvýdatněji. Pod
tíe praporem jménem svobody, světla a modernosti
pokrokářstvo a nás za několik let přivyklo domněnce,
še si smí vše doroliti, na každého se rozkřiknouti,
kašdému ve tvář vmetati urážky a do očí nepravdy
jakékoli, do všeho se plésti, ve všem si hráti na
první autorita a všsde lidem překášeti vo vážné prácí,
aniž by je veřejnost důrazně pokárala a do slušných
mezí odkázala. Neboť jednak z nevšímavosti, jednak
s opravdové lásky k mládeží se k tomu všemu ml
čelo; doufalose, Žese to vykrasí.Bai kdyžleta
minola a oevykvasilo se nic, nalezlo se u nás dost
blahodněství, které nováhalo pochlebovati krasaicím,
a dusti sbabělců, kleří se hrozně báli, aby jim mladí
páni jen probůh nenadali šosáků.“

Národní jednota severočeská konévý
roční valnou hromadu v neděli, dne Ď. července dop.
va staroměstské radnici.

Terciářský vlak poutní na sv. Hostýna
posv. Velehrad a vyjede dne 1. červomce najísto se
stanice Březová-Braánec a síce po 3. hod. odp. —
K vlaku tomu lze ale dostati lístky ze sníženou osnu
jiš s Pardubic a vice před odjezdem vlaku 0:0b
ního od Praby k Brnu jedoucího, který před 11.
bod. dop. odjíždí; tímto vlakem pojedou účastníci
až do Březové-Braénce a zde si přesednou na náš
vlak vlastní poatní. Z Chocně a Oastě n. O. stojí
týš lístek 4 sl. 22 kr. z zé Třebové a Svitav
8 zl. 57. kr.; v sobotu dne 4. červencebude každý
účastník večer opět dome. Žádáze snažně všech p. t.
důstojných pánů, aby věřících na pouť tu upozornili
a k ní i porsbudili zvláště poblíž železnice. Jestit
pout ta veřejným osvědčením vaší úcty a vděčné
lásky k ev. věrověstům slovanským|

O nucených splečenstvech rolnických
rekovalo se ns ajezdu rolnictva českého západu ve Staň
kově, kdež byla jednomyalně přijata následující resolu
ce: „Nocená hospodářskádružstva jsou jednou s pomů
cekka pokroku rololctva směřující; jen tak čeliti může
rolnictro dosud býčkauéma velkokapitálu. | Zástapci
naší na snéma království českého buďtež dožádání
k tomu působiti, aby předloha o necených bospodář
ských společenstvech co nejdříve uzákoněna byla.“

Dobrá myňšlénka. Redaktor „NašichListů“
v Českém Brodé předkládá veřejnosti návrh na vý
dání zvláštní „čelodiínské čítánky.“ Má jí býti
poskytnut aspoň nejnataější základ všeobecných vě
domostí té části našeho národa, která opravda
zejmena v ohledumravnímje nejsanedbenějšía nejza
boženější.Dobrá myšlónka,— jee aby záhy učiněna
byla skutkem|

vení

———————,,

Zvěsti z východních Čech.
Uřední hodiny redakce s administrace

„Obnovy“ pro styky 8 obecenstvem jsou ve všední dny
od 9 do 12 bod. dop. a od 2 do 4bod. odp., vne
dělí a ve svátek od 9 do 11 bod. dop.

Výborová sohůze. Dae 10. června,jak
bylo v listu našem osnámeno, měl výbor Politického
družstva tiskovéhu pod ochranou sv. Jana Nep.
v ci Královéosmou sobůzi.s tímto programem:
1. Čtenípvsledního protokolu, 2. zpráva o stavbě
Adalbertina, 3. zpráva o schůzi 26. května
(liga), 4. zpráva outavu „Obnovy,“ 5. Došlé spisy,
6. volné návrhy. — Po přečtení posledního pro
tokolu byl tento schválen a podepsán. Na to ozná
meno, že p. :aženýr Helimana dává svůj hononář
za řízení prací v drahé položce ua stavbu Adal
bertina přes 260 sl. družetvu s připomonutim, žo
stává sc tím zakládajícím členem družstva, což

r bere na milé vědomí. Na to byl přečten
protokol ze dne 27. dubna, kterým se p. stavby
vedoucí Adalbertina a p. dozorce stavby do
o jak ve stavbě pokračovati.

onůvaděpoopěch Adalbertina tokožádá aby
Adalbertinumjako monumentálníbudovapělosiuknýsokl, schválil výbor návrh, aby sokl byl na

sjranách z Pee a m všech částecha kvádrů. Takéschváleno, aby se základy Adal
bertina avisdutku přiměřeněbetonovaly; minimum
jest 60 cm., marimam 1metr. Nato přednesena
echrálen návrh na úpravu zadního traktu, urče
mého pro tiskárma. vadš hlavní vlastností
dobré tiskárny musí býti dobré avětlo a vzduch
sdravý, usnášíse výbormatom, abystřechato
boto traktu byla ná a to v takové úpravě,
aby světlo vnikalo af dn přízemí, kdež bude stro

Jorna n“ bor tato změnuschvalujeblavněs té příčiny, předloženéhorozpočtu nebude
náklad větší, nýbrž menší.

Zajlsté také bade jem ku prospěchu Adal
bertina a vyhoví se námitkám stavebního úřadu a

mezi Adalbertínem a seminářskou sabradou rozšíří;
poněvadž seminář nečiní obtíží, převezme družstvo
se seminářské zabrady podélný průh v šíři 6 m.,

čímžse docílítoho,že budeu Adalbertinaaa
straně východnízahrádka všíři 8 m.40 m. —
Nato probírámprotokoloschůzizedne36.květas.
Výbor bere s porděkem usnesení z tóte schůze
Da vědomí vide, že budoaku proapěchu „Obnovy“
a vebkeré činnosti dražstva. Úvaby časové však
okamžitě vydávají se nepočnoa, poněvadž jest
právě doba prací polních, kde lid málo čte a
začne se s vydáváním posději. — Zpráva o stavu
„Obnovy“ výbor uspokojila, jes to jast 'nemilým
zjevem, který jest ostatné přikaždém časopise;do
jsou velmi četné nedoplatky u odběratelů. Usta
noveno, aby administrace „Obnovy“ energicky pů
sobila k tomu, aby odběratelé nedoplatků vyrormali.

O rospočta ma zařízení centrálního topení
v Adalbertinu sebo aspoň některých částí přešlo
se k dennímu pořádku. Při volných návrzích sachvá
leno, aby valná schůze družstva byla jako oby
Čejné po kněžských ezeroielích, které badou v Hradci
Králové od 24.do 98. arpaa. Příští schůzeohlásí
ss v Obaově.

Zprávy dlóocesní. Jmenování:p. K. Škoda,
protekolsta v b.kauceliáři rogistratoram a archivášem
tamtéž, p. Aug, Novák, kaplan při kathodrále v Hr.
Králové, satím. protokolistou. Vyznamenání: p.
Frant. Kraus, farář v Hořmanově Móstol, jmenován
osobním děkazoe, Ucstonovekí jsou. p. Vino.
Hyxa, far. v Bílé Třemešné,za faráře do Kaliště,p.
Vác! Rosecký, kaplsa, za administratora v Dabenci,
p. Jos. Vojtěch, koop. Pouchovský, sa administr. do
BOé Třemešná, p. Karel Jikulocký, adesla. Kalištský,
sa koop. do Pouchova, p. Karel Volenec, koop. Tře
melšenský, ze koop. do Dubence, p. Jan Černý, vi
karista, se IL kaplana v Hradel Králové. Upré
sdněné místo: Bílá Třemešná,fara patrodatu p.
Schindlera, od 6. čerrna 1896.

Klub českých velocipedistů v Hradci
Králové pořádá.v neděli dne 2Í. t m. celodenní|
výlet do Dvora Králové, spojený s odpoledním vý
letem do Josefova. Odjezd ráno v 7 hodín, odpoledne
v | bodinu.

Dostaveničko cyklistů v Opočně. Mius
lé neděle ajelo se v Opočně k popudu tamního a kralo
hradeckého klubu velocipedistů kolem půl druhého
sta cyklistů českých. Veškery vůkolní kluby byly ve
ce četaě zastoupeny, zejména Pardubice a Hradec
Králové; které pospola v 1. hodinu odpoledne z Hradce
vyjely. Cestou připojilo se mnobo cyklistů s okolí,
tak že v Třebechovicích ajelo se již sedmdesát jezdců,
mesinimi čtyři dámy. Před Opočnem očekávaly vý
Jetníky opočenaké dámy cyklistky a obdařily bosty
kyticemi a staubami v barvách národních, načež +0
řaděn průvod s kapelou sokola opočenského v čele.

Baku kde občerstreníbylí hosté pivem a zákusky. následajícím koacerta
v zahradé hotelu Holubova urítal náčelník klabu
opočenského vřelými slovy milé soudraby z blízka
i daleka, načeš jednatel klabu Kralohradeckého jménem
všech přítomných dfky vzdal. Tanečním věnečkom
zakončen zdařilý výlet tento, jehož účastníci ajedoa se
opětnědne28. t m,vPardnbicícha dne5. července
v Hradci Králové u příležitosti závodů. |

Veliký výlet ve prospěch Ústř. Matice
školské pořádají bospodářako-čtenářské besedy s o
kresu Kralobradeckého, Jaroměřského, Nechanického
a Hořického do lesa au Chlamu dne 12. července.
Program jest široký a zajímavý. Zvlaště připomíná
se, še osluvnostní řeč — o účelu čtenářsko-hosp.
besed — prosloví předseda hospodářské žapy tovero
východních Čech pan J. J. Jaroš z Čáslavek.

Nový hotel Druhdy oblíbený hostinský
v Přeloněi pan Jan Holásek, dosavadní nájemce
české besedy v Jihlaví, najal v těchto dnech
nový, moderaě postavený hotel p. Chrudimaského
v Hradci Králové a převezme jej již v srpna t. r.
ve vlastní správu. Hotel tento, který nese název „Mer
kur“, vyniká nejen vzbledem, ale i nanejvýš vhodaoa
úpravou vnitřních místností a jsme přesvědčení, že p.
Bolásek opatří jej i příslušnou výzdobou a náležitým
komfortem. Přáli bychom panu Holáskovi ze srdce,
aby podařilo se mu v botela tomto soustřediti co
nejčetnější společnost, jak to pro svou přičinlivosť a

Valná hromada 3. živnostenskéhospole
čenstva konala, ale nedokonala se minalou neděli.
Všech přítomných bylo pouze 17, tak še valná hro
wada nebyla vlastně ani kompetentní k jakémakoli
esnášeníse. Přesto předseda p. Mikšschůziza
hájil, načeš byla podána zpráva účetní a přes odpor
několika přítomných, zejmena p. A. Jališe, byla také
schválena. Když mělo dojíti k volbě starosty a vzni
kly přitom nové neshody, rozpustil předseda p. Mikš
scbůzí. Příští hromadamá se konati počátkemČervenoe.

Spolek čišníků Hradce Králové a okolí
pořádá v úterý, dne 23. června 1806 přednášku
p. Stacha, redaktora „Olšaických Listá“, „O průkasa
spůsobilosti pří živaosti bostinské“, v hostišol „Um0
dré hvčady“. Začátek o 12. hod. v nosi.

Nový vynález český. Prvníumělecký, průmy
slový závod truhlářský a řesbářský, J. A.Pešout
v Golč. Jeníkově uvádí právědo prodeje patent. pé
rové matrace do postelíč. 3.,Ktaré svojí jednoda
chostí anaprosto trvanlivou soustavou předčí veškeré
dosavadní podobná vložky. Při těchto matracích ne
mohou senikdy pera protlačiti, povrchtěchto zůstane
všdy meporašeně rovným, následkem pevného spojení
per netrpí tyto na prašnosti, netrhá se povlak ži
něnek, jakona matraci drátěné, jest mnohem
dlnější a hodí ae avojí jakožans soustavoui čmalou váhou(asi 13k.) dokašdé i starší

postele. Mimo vočkeré výhody jest
neméně o polovic levně, tak fe opatřiti můše aitetoi ten, komu18aš $0sl. zdáloce za matraci
mnoho. Upravatéto matrace vyznamenána byla cenou
obchodní a Šivnostenské komory v Praze a v těchto
dnech jen do Uher přestisíc kusů objednáno. Pi
objednávkách stačí udati pouze míra uvnitř postele,
načeíse obratem sdělícemaa ku přání i popisa
nákres zdarma.

Lučební a bakterioleg. laborateř s tech
mlekoun kaneeláří zřídil značným nákladem v Hradci

Král. pan Josef Jettmar, dlouholetý apel vníkv různých předních našich laboratořích a b.ředitel
chem. továren, ješ byly dle jeho plánů a návrhů
staveny. Tato laboratoř zabývá se vedle soudních

rozborů a„prací pro veřejné sdravotnictví (zejménabory vodya potravin) také mi pro průmysl,
hospodářství polní a obchod. Dro ednými s bakte
riologickými pracemi stojí na výši vědy a do
se proto zejména také pánům lékařům. V technické

kanceláři vypracujíse projekty a kalkulace torárenrůzných odvětví průmyslových,jelikož p. Jettmar jest
ve stálém spojení s předními odborníky tuzemskými
a zahraničnými. Dlouholetá jeho praxe a dobrá pověst

zaradajevšema re odbornéa pěssná.ení všec učíme protovnašemKatcdeu S p
„Řízní hol“ Všecbecaě nyní mmámýAntonín

Sytžičtě, bývalý vážaý v cukrovaru, byl dne 10. £
m. raní vlakem dopraven v u četnického sá-,
vodčího Povoadry na Pankráck odbytívi svéhotrestu.
Z města na nádraží jel v povose.

Jmeniny na . T naši otrááníci 20
mají přece jen ani k cite; to jistě fekne kaddý,
kdo ví, co vyvedli zas v sobotu nebohému Ko
ne nější mají nějak svláště zkřesáno. Každý na

svátekrád uděláai beneje možnostiň Pen pre]čkdojí bašanty,pije o, pivo,j s.j
lépe a Bt jinývsí 60Daarů) svátek,že„popřeje éřádný doušek „našinecké“. Tak i náš Kordík, takto

absolvent pracovny atd., co se natěšil a napošukdo všecko ve městě jest jeho soujmenovoem, a.
pěkně v dachu srovnal podle ulic za sebou a včasně
ráno vydal ae na obchůzku věda, še každý, jsa rog
radostaóa, jest i k ení chudšího více nakloněn.
Co však kozel nechtěl mít; nevíme jak a kterak se to
stalo, ale atalo se, še kterýsi policajt se dověděl o
plánu Kordíka a neměl nic pilnějšího ne práci, neš
tohoto sebrat a nabídnouti ma za sídlo kropáčku, kde
nedostalo se mu ani skleničky po „našinecké“ neřku-lí
této samé. A toble to mu utrášníci vyvedouprávě ne
jeho svátek. Tak prý mu zkazili svátek jiš po třetí.
Kordík vášně prý již pomýšlí na to, še svátek si
loší tak, aby mecitelní strážníci o tom 60 nedo
a nepletli se do jeho zálešitostí.

Krádeše. Dne10. t, m. dopoledne vlondil se do
otevřeného domu p. Jos. Richtra v Kamenici u Holic
neznámý =loděj a odneal několik kusů šatstva a stří
brné hodinky remontérky v úhrnné ceně 47 al. Jak
se v těchto dnech vypátralo, spáchali krádeš tuto

s pardubické donucovacípracovny po 9.t. m. uprchlíkáranci Jan Šrámek, cihlářský d z Velké Skalice
u Smiřic a řezník Frant. Knóbl ze Stratova u Mladé
Boleslavi. — Manželé Jan a Františka Marešovi sN.
Hradce Králové apořili. Ukládali a ušetřili ei 19 al.
90kr., které schovali sido plechové škatulky a uzavřeli
do kufru. Dne14. čorvnanesnámýdosad zlodějredral
se do uzavřeného příbytku a za nepřítomnosti Mare
šových peníze uloupil. Podezření o ihned na Joe.
Onsorgovou, recte Honzerovou, kterájiž pro krádež
trestána byla a včase, kdy krádeš u Marešovýchspé
chána, viděna byla u příbytkujejich. Vykonaná u ní
domovní i osobní prohlídka byla bes výsledku.

Sproll s pracovny. Dne 13.t. m.uprchl s donucovací pracovny káranoc Vác. Hyhlík ze Zdechovio
u Pardabic.

Peřiny abechník chleba ukradl v noci ma

10. t m. neznámý pachstel v hostinci unážraší pV. Procházky v tovicích n. L. Zloděj vymačkl
hostinské místnosti okna, kudy dostal se pak dovnitř.

Sběblidu s il ve středunavečernekterý dostal se nějakým spůsobem do Labe u
ského mostu a nemohl se přes úsilovné
dostati ven. Konečně doplaval proti proudu ku

sdi nábřešní, kde řeka je značněmělká, šel Boi | sdia protistromořadí vedoucímu na Pražské Předměstí
filo se mu u nepříjemné lázně dostati se na břeh.

Značná s jiš po několikdaí panujícíjsou
příčinou toho, še plovárna jest denně hojně navště
vována obecenstvem. Jako každého roku, tak i letos

so však hojně zvláště dětí na místech zakáse

ný přes nebezpečí, jemuš sevydávají vstříc. V tom
u je třeba přísa jšího zakročení.p. V minulých dnech vzdálil se od

ího 124. puku vojím Josef Chochola, příslušnýPechař u Jičína a dosudse nevrátil. Na dotyčného
vydán byl jako na sběha zatykač.

Zabít při skládání sudů. Dne 10. t. m. as©
3 hod. odpoledne okládali dělníci na nádraší ve Sati
řicíchsudyslihem,přikteréštorácispadlsedas
G bekt. N, na dělníka Jaau Hlévkuze Smiřicajej zabil. Naučiněné oznámení dostavila se soudní

Komisee sabitý Hlávka na místěthéné zjištěno,ovala hned.
Neurvalee.Dne11.t. m.večer pohádalise mezí

sobou Václev Vašata, dělník tov a Janem Mer
vartem, kočím u p. J. Etricha, továrníka v Jaroměři
vpostranníulici; komečněsedali do rvačky,přičemě
Mervart bodl nošem několikráte Vašata do rukou a

spůsobil mu těžké na těle. K raněnémuašatori poroláa městský lékař Dr. Petr, který mm
pomoc lékařskou poskytl. Mervart byl policií zstčes
a k dalšímu úřednímu jednání .

Nalezené prádle. Dne 10. t m. zaporašls ně
která pradlena na bělidle 3 stolní pokrývky, 1 ser

vitek a I šátek. Prádlo osmačenobylo =
omenA. Pe lí noborímose peloale

Zástavní lístek nalezenbyl dne 14.t. m. za
stříbrné hodinky. Nabo půjčeno byloz BSLLástabeněl j Vanstí
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Dvapěkuí kostinětí Píše se z Kolína; Hotal
„9 anděla“ převsal „nadínec“Joachim Singer, skladník

šího velkoobchodu s peřím. Ačkoliv nemá dádnébo
přijmul jiš učedníka. Tázav se jednoho

z kollegůnaáich, kde učně má ohlásit a jestli prý to

másí být, dostal trafnou odpověď, aby přihlásí ddu společ. obchodníků s peřím! —Hostisec „a Foitlů
plorezrme těchto dnů dosavadní redaktor „Polabských
jatů“ J. Adámek. Oba odborníci, de? Musi si popílit,

y ten průkaz způsobilosti jim to nezkasil! 
— Spaka v kafru. Dne 17.po 6. hod.ráno zato

čap byl v jistém zdejším krámě občan J. P. z Bejště
v okamžiku, kdy nabízel ke koupi stfelenou araka,
jíš měl uschovanou v pláténém ručním kufru. Zatčený
vymlouval 80, že srhka nalezl kdesi za plotem stře
legeu, odkud prý ji sebral a donesl prodat. Pravdí
vosť svého bude t dokasovat j

nm soudem,kambylodradando oaonkaí satéhož dne prodána ve veřejnédražbéza 8 zi. 40kr.
Vatellina psů. Dne 1.Červnat. r. zjištěnabyla

v Moravasech v okresu pardabickém vsteklina u jed
nobo domácího psa. Aby se všelikým nepřístojnostem
zabránilo, zavedena byla v okolních vesnicích kontu

macepod A4o 17.orpnat 2. VobciVelináchpotuloval se velký, černý řeznický u něhož byla
v Horním Jelení též vzteklina sh Vobci Lánech
u Pardubic zastřelen- byl pes proatředaí velikosti,

černé barvy a měl drátěný náhubek. Týá svým chováním jevil se býti podezfelým vsteklinoa.
Pytlák. uplynulých dnech udán byl Jan

Ponec s Bejště, na nějš we v o, še prodával

jistému hostinskému na Novém i Králové střecmou a srnče.
evěk bestie. Dne 14. t. m. zatčen byl Jan

Senetana, 31 roků starý dělník s Plácek pronemravný
skutek, jehož se dopustil s domácím zvířetem.

Ohně. Dne 9. t. m. vypukl oheň v domku M.
Birnerové v Sověticích a od tohoto chytil domek Fr.

ohnějakož i výšeškodyjest neznáma.—Dne ti. t.
m. shořelo stavení K. Čapkové ve Stračové a Fraat.
Homoláče na Zavadilce. — Dne 13. t. m. vznikl oheň
ve stodole J. Novotného v Mokrovousích; stodola sní
-Šena i s veškerou zásobou uložené tam píce. — Dne
34. t. m. o 1 hodině v noci vypukl ohsá v domku

-obecního strážníka Jana Číška v Popovicích.U domku
tohoto shořela peuse stlecha.

Stříbrné hodinky ztratil dne 11. t. m. jistý
jízdní strážník s Prahy, t. č. na vojenskémovičeníu
4. baterie dělostřelegbva. Hodinky nalezaly se v mo

DR podezření krádeže v hotel Hutls v au p. Jy

nD dne 14.t m.Boh.Zlatník xMikalovicn Pardubic. :

Z Náchodh.Ďne 10. t:m. dkonalsílepo delší
žrapné nemoci starší ka zdejší vp. Josef Čech.
Narozen v Rovnáčové u Jilemnice dne 6. května 1869.
kona! veškerá stadis svá v Hradci Králové, kde také
16. července 1884 na kněze byl posvěcen. Pobyv krátoe
v Lužanech, stal so kaplanem v Náchodě, kde až do
smrti své zdárně a horlivě na vinici Páně pracoval.

Slova te nejsou snad vpřípadech obných obvyklou frází. Kdo znal neboštíka, kdo zná kollaturu
mdejší, dá mi za pravdu. Jestitť farnost zdejší jedna
s nejrozsáhlejších a nejobtížnějších v celé diecézi.
Stále rostoucí populace,veliký počet škol v obcích
přifařených, vzdálený hřbitov, všeto vyžaduje činnost
ustavičnou,

tak žeodpočinek náleží mezi ty nejvzke“nější poži:ky, jichá si kaplanNáchodský dopřáti může.
Nejednoustalo se, fe oba laní rozlomčivšese v
neděli po vefeři nespntřili se,aš ve středa při obědě,
načežse po večeřírozešli a shledalise až vsobotu.
Mezitím, cojeden obcházel venkovské úkoly, obstarával
drahý porinnosti domácí, a než se první vrátil, byl
drahý na opáčném konci u nemocného; zítra se opa
kovalo totéž, jenom že se úlohy vyměnily. Chtěli-li

apolu čti, mohli, ale záhy = rána takod 5
někdy la od půl 6 hodiny ve zpovědnici, neboť
dvě až tři sta poenitentů není v neděli nebo svátek
aa doby velikonoční nic neobvyklého, ale přijde jich
třeba více až pét set. Jak z těchto ukázek viděti,
není duchovní správa v Náchodě pro člověka poho
dlného, a v Pánu zesnalý působil v Náchodě plných
jedenácte let, působil tak,že sískal si nejenom úplné
epokojenosti svých představených, ale i úcty a |
výsho obyvatelstva. To ukázalo nevídané účastenství
všech tříd občanstva, ješ se v sobotu dne 18. t. m.
při pohřbu jeho jevilo. Za assistence 34 spolubratří

pil mrtvola na děkanství vdp. Frant. Pecka,

. sekretář ů České. Skalici,orora nesena rakevlužáky za dojemnýchzpěvů hustým špalírem, jejš
žactvo veškerých škol zdejších a venkovských,různé
korporace s spolky jakoš i nesčetné obecenstvo tvo
žilo do chrámu Páně. Zde promluvil úchvatnou řeč

nšák zeénulého, katecheta učit. ústavu Králové
éhd dp. Veverka, líče život a bení v Pánu

sesnulého tak, že hlasitý pláč kostelem ae rozlébal,
jemuž ani ve příčině té otrlí mužové se neubránili.

o zádušních slušbách Božích ubíral se nekonečný
téměř průvod na vudálený hřbitov Staro-Městaký. Ač
mezitím hustý dešť se amesl, bylo málo jenom těch,
kteří z oněch tisíců účastníků se vrátili, nedoprovo
divše milovaného kněze až ke hroba. Z korporací,

pekud možno bylo, pozorovali jeme v průvodě:Úředmfetvo c. k. okresního a u, úřednictvo
ronátní, městské zastupitelstvo s purkmistrem p.

„ Tichým, zástupce úřadů samosprávných jak měst
akých tak okresních, veškeré sbory učitelské, unifer

maovanésbory v gonžilců hasičů: z Náchoda,Babí, Bělovse, ČeskéČermy, Dobrošora, Kramolny,
Lýpí, Jizbice, Dolní Radechové, Starého města;
mieelnickou basedu, všecky spolky divnostenaká, spo
luk hostinských, ry spolek, spolek katolických
dělníků„Srornost“a j. Zpěvynadrakvía příobře
dech obstaral zároveň s pp. učiteli spolek.

Věnce, djemesvěděli, zaslali: Její Výsostprim
cesna Bathijdis ze Schaumburg-Lippe, úřednictvo

tu

soudní, rodiny J. U. Dr. Dvořáka, továrníka Bartoně
a j. Tak slavně doprovedil Náchod milovaného svého
kněze k poslednímu odpočinku — ano v pravdě kod

počinku po pracích a namaháních něsčetných. Na němslova osvědějle sů, Ré knčz nemá očekávati odpla
ty ze stou zde ná semi; kdeod jak živa nej
horibtáji působil,ve školách doaaši odměny nejmenší.
Není jiyní místo k rekrimisacím, avšak pro posoň
zení | nejširším kruhům, jak ee kněžím přeje, stůj
zde, že za cesty, které v Pánů zesnalý do venkov

skýob škol v rošové, Jisbici a Lipí týdně dvate konal — kdo sná místní peměry,ví, co to zna
mená, zvláště v zimě — sa šk rok 1884 a 1885
ještě Šádné renumerace neo , ač nyní končíme
rok školní 1806. .

- E Velké Jesďnice. Dne 14. m.června b. r.
konala se valná hromada právě potvrsemého katoli

ckéhe spolku vzdělávacího „Mír“. spolek čítá již 60členův, účastenství bylo úplné. Nejprve přednesl

ný proslov dp. Fr. Pospíšii, načež vdp. vik. sekre
tář V.Uhlíř promluvil o všeobetném rovném právahlasovacím socialních demokratů a o práva hlaso
vacímdle programu křesťansko-socialního. S oběma

řečmi projevili všichni P dáivěl ný souhlas.Kdyš'byli přijati nově se přihléstvší členové, přikro
čeno k rolbě; předsedou zvolen db.Fr. Pospíšil, ka

lan ve V. Jesenici, místop u p. V. Tošovský,
jedastelemp. K. Skultéty, kem p. J. Houser,

kladník záložny; do výboru svolení pp. vdp. V.
hlíř, V. Cihlář, radní V. Lukášek, V. Hoaser,M.

Cejnař, radní s Roztok, J. Křoupa, J. Hofman, Ja
roslav Špaček; náhradníky svolení jsou pp. V.Šichan,
V. Bašek, Fr. Spura. Voláme činnosti tohoto Benja
mina mesi katol. spolky na českém severovýchodu
ardečné: Zdař Bůh! Dne 5. m, července súčastní se
spolek svěcení prapora katol. vzdělávacího spolku
v Hronově.

Z Rychmburka. V pondělí 8. června mělijeme
zde pohřeb, jená nasvědčoval, jaké vážnosti se téší i

v naší době maš povinnostísvých dbalý. Byl to pehřeb p. Jos. Můllera, učitele na škole v Brodě u
Rychmburka. Byl rodem z Bychmbarka a sde také

u av. tostmi zemřelv náručí své manželpo dlouhébolestné nemoci ve mladém věku nepln
81 roků. Povahy byl něžné, výborný manžel, zdárný
syn, přesvědčením katolík, jenž i sa nepohody každou
neděli a svátek hodinu cesty do O uči
telské jeho horlivosti svědčila slora: „je ho škoda“,
která zněla z úst rodičů dítek mu svěřených. Zane
chal mladou vdovu s dítkem. Účastenství všech stavů
bylo veliké a pohnutí všeobecné. Neplakala pouze
mangelka s matkou a příbuzní, ale slzejimnozí, u
nichá by se toho byl nikdo nenadál. Jem mohl a měl
míti větší úctu ke chrámu Páaě aneb, jestli té nemá,
aspoň více piety k zemřelému onen pán, jehoš něho
rásný smích se rozlehl z kruchty při rekviem celým
kostelem. Kdo se neumí v kostele aspoň slušně cho
vat, ať do něho nechodí.

Z Horního Jelení. Zdejší jednota katol. to
varyšů svolává schůzi lidu, v níž veřejnou přednášku
míti bude r „Obrany Práce" pan Ant Hipp
z Brda, o význama křestansko-socialní organisace,
pro dělnictvo, řemeslnictvo a rolnictvo. jení před
nášky jest o třetí hodině odpolední. Za příznivého

( odbývá se schůze v upraveném dvoře p. Ant.
plého, při nepříznivém počasí je důvěrná schůsespolka,kníži přísniveivolnývstupmají.

Ze Starého Bydžova. Známý dopisovatel no
vobydšovské „Stráže“ v čís. 14. ze dne 6. června t.
r. spouštíhroznélamentona pisateledopisuze SL.
Bydžova v „Obnově“ v čís. 63 t. r. o uvítání ndp.
biskapa uveřejněnéhoa velíkomyslně praví, že „ne
leží na tom, jest-li o jeden lživý dopie s překroucenou
skatečností jest o uvítání biskupa Brynychavíce neb
méně !“ — Abyste tedy, milý p. dopisovateli, svět
nebalamatil, e aby zjevno bylo,načí straně je pravda
neb leá, zodpověste ai edující: Agitoral místní
farář neslašným způsobem pro uvítání pans biskupa?

Učinil něco více,než že obecnímu zastupitelství, P sednictvu hospodářské besedy a sbora dobrovolných

hasičů zaslal slušný dotaz, zdaá uvítání k biskupasúčastniti se hodlají? A nyní: kdo „držel“ v sezení
obecního zastupitelství dlouhou řeč proti uvítání a
vyhrožoval, še z obecních penězk toma účeli ničeho
vydatí se nesmí, ač při sděláníro u týmž zastu
pitelstvem sa příčinou sv. biřmo větší položka

volene byla „na církevní slavnosti“ pro tento rok?

bylo U to něco tak hrozného, když svým časemk jisté slavnosti k 50 al. z obecních penéz vydáno
bylo? Kdo zničil oběžník jetvím besedy po

jednotlivých členech saslaný, kde kašd

měl rozhodneuti apodpisem stvrditi, uvítání sesúčastní neb ne? Jak by naložila každá jednota sta
kovým členem, který by tak m způsobem obéžník
všem členům zničil? Kdo sliboval, nesúčastní-li

se beseda uvítání, Bedortane sabrence 500,zl. na hospodářské potřeby; © -lí se, še nedostane ni
čeho? Kdo činil nátlakna velitele hasičů, by čestné
své slovo vzal zpět? Kdo hrozil sboru, súčastní-li se
uvítání, še musí dříve odvésti výzbroj? Nechť jen
řekne veřejně jistý člen sbora hasičského, který na
faru přišelse omlouvat, že uvítání se nesúčastní, co

řekl s jakéodpovědí se mu dostalo. To vše
byla zajisté „umravněná“gitnoní Kdyžp místnífarář s kasatelny vyzval věřící, aby jako dobříkato
líci uvítali ndp. b způsobem ne okázalým ale
ardečným, a aby i na roslíčné řeči proti němu
rostrušované, tu ihned stěšoval si dopisovatel ve
Stráti“včís. 19.t r, še „pan kásalo posl.

Doležalovi“ a vypočítává, co mu vše s kazatelny vy
četl. Proč jste milý p. dopisovateli nepřišel na ono
kásání, abystetak notoricky nemusel lháti? Ale vám
o pravdanejde. — Vzdor této „umravněné“ agitaci

ilo se uvítání ndp biskupa skvěle, ano mnohem

dri 08kdykympv le yo oelonota, p. jte seo j
Holance, člena ubora hasičského,sla „hřmotnou

stránku celé slávy obstaral místní pan farář?“ Že
snad někomu, který právěk večeři zasedl, při první
ráně vypadla ne anad leknutím, ale vztekem vidlička
z raky, toho vinu nenese faréř. Co onoho svonění kle
kání se týká, tu vědéní náboženské p. dopisovatele
je menší než školáčka z 1. třídy, poněvadá nedovede
rozesnávati mezi slavnostním vyzváněním a zvoněním

ku klekání, proto: ševče, drž se kopyta! Žeby vdenslavnostní po 3. hodiněp.farář „sase hřmotil,“ otom

on ničeho neví, neboť klidněaž do 5. hod. odpočívala snil o dobytých vavřínech místního agitátora.
p. dopisovatel nemohl ušetřiti sboru dobrovol. hasičů
zdejších a hudební kapely, jest na snadě. Jisto ale
jest, že hasiči neměli nač „hasiti“, leč jestli jim .
poslanec něčeho na „hašení“ popřál; a še „hudbu
zjednal pan farář,“ za to on Be sotva budehanbit,
neboť jest zajisté věcí slušnosti, eby byl aspoň po
žádán, kdo při nějakém úkonu účinkovati má. Že to
byly síly domácí, jest zajisté věcí chvalitebnou, neboť
kdyš jsou dobré síly domácí, k čemu jednati kapelu
městskou třeba i s bubnem a domácí odstrčiti.
banderisté vinarští snesou kritiku pana dopisovatele,
jsem jist; neb veřejně se řeklo, še Šrml jednohoz ban
deristů má čistšíobonnež byly ašňapané kníryjistého
tichošlápka, který na tu sláva ve Starém Bydžově

přišel se také „podívat“. Ovšem, těch „praporečků“dyby nebylo bývalo! Ale coš, že by seten „šáteček“
nevměstnal ani do obou kapes těch známých „poala
meckých kalhot“, o nichž kdysi „Vyšehrad“ peal?
Slovem, milý p dopisovateli, kdybyste se i na to du
šoval, že při uvítání ndp. biskupa „nešlo o stránku
náboženskou, — na náboženské přesvědčení lidu še
nikdo nesahal a sáhnouti nechtěl“, nikdo z prozíravých
lidí vám neuvěří; kominík musí se umýt a nelést
více do komína, aby byl a zůstal bílým. Proto jen
nikdy nelhat! Který s obou dopisovatelů lhal, sdaš

dopisovat „Obnovy“ neb „Strášže“, o tom učiní sizajie nepředpojatý úsudek sám.
' ZE brani V neděli 7. čermnaudílel ve

zdejší farní osadě J. M. ndp. biskup Eduard Jan Nep.
Brynych svátosť sv. biřmování. J. M. přijel krátce

řed 7. hod. U slavnostní brány uvítán byl místním
m a ostatním duchovenstvem, říd. učitelem, sta

rostou, veliteli voj. spolku vysloužilců, hasičů s Čes.
Prusnice a Malé Borovnice, starosty obcí přifařených,
zpěváckým spolkem « Mostek, školní mládeží a ve

likým množstvím lida, který J. B. M. co nejnctivějia nejsrdečněji vítal. Po krátké promluvě la J.
B. x. jedna žačka IV. tř. vkusnou kytici. Za hlaholu
kostelních zvonů, střelby a hudby hnul se průvod ke
kostelu, přednímž postavena byla druhá slavnostní
brána. Kostel,fara, škola, jakož i soukromé domy
ozdobeny byly prapory, krátce, J. B. M. přijat byl se
vší možnou poctou a okázalostí, jaká možna jest na
venkově. Po sedmé hodině začali. B. M.sloužiti měi
sv., pak kásal za veliké pozornosti shromážděného
lidu. Zdejší chrám Páně, který jest největší v okolí,
sotva byl s to, pojmouti všechen věřící lid. Po veřejné
zkoušce z náboženství začal J. B. M. udíleti sv. biř
mování, které při velikém počtu biřmovanců (přes
1305) trvalo aš přes poledne. Na večer při odchodu

náp. biskupa dostavily se opět všechny spolky jakoži školnímládež, která se zúčastnila jeho uvítání.
Rovněž neochablo ani účastenství ostatních, tak že
farní budova obstoupena byla takřka zbožným lidem,
který dlouho před tím sv. biřmováním na příchod
J. B.M. se těšil. J. B. M. rozloučiv se odejel, provázen
jsa kus cesty spolky voj. vysloužilců, hasičů a j. se
sbožným přáním, aby Prozřetelnost Boží ještě na dlouhá
léta nám zachovala našeho vrchního pastýře.

Z Hostinného. O pobytu b. Milostiv našem
městě budiž mi dovoleno dodatečně ještě některé zprávy
připojiti. Ndp. biskup poctil dne 13 června návštěvou
pensionát u Uršulinek;schovanky provedly u příleši
tosti té s velikou pílí nacvičenou pohádku „o Červené
karkulce“; přednes zpěvui deklamace byl zdařilý.
živé obrazy přímo znamenité; všeobecný potlesk vy
braného obecenstva a pochvalné uznání z místa nej
vyššího bylo jim čestnou odměnou. Dne 13. června
navštívil ndp. biskup též všeobecnou nemocnici; u vchodu
očekáván byl vldp. děkanem,okresním starostou, oběma
lékaři, správcem nemocnice act. milosrdnými sestrami;
b. M. navštívil kapli a odebral se k ložím jedno
tlivých nemocných, zejména nakaflivými nemocemi
stišenýcha v chirargickém oddělení ana konec udělil
všem požehnání. Ale nejen nemocné navštěvovati ná
leží k milosrdným skuskům, ale imrtvé pochovávati;
i tobo byli jeme avědky! Za pobytu b. Milosti ve
zdejším klášteře františkánském zesnul totiž P. Celsius,
kněz jubilant, jenž skoro 60 let v řádu strávil ; přijel
sice s kláštera turnovského vldp. definitor, aby se
snalého spolubratra pohřbil, ale b. Milost vedl sám
kondukt, a to bylo právě, co hluboký dojem způso
bilo ne nesčetné obecenstvo. „P. Celsina vedl život
příliš prostý — šlo od úst k ústům — a přece hle,
tu přichází biskup, aby prostého mnicha pohřbil !“
Dne 16. června byl klášter františkánský svědkem
opět jiného výjevu; v předvečer odjezdu b. Milosti
dostavil se v plném slavný zpěvácký spolek
zdejší a zapěl na rozchod £tři skladby; na oslovení
starosty spolku, jenž prosil,aby b. Milost tyto do

zvuky slavnostní nálady laskavě přijal, děkoval ndp.biskup a dodal, že za 10 let, dá-li Bůh, se opšé

sejdeme, pak ale že přijde % našeho města tak rádjako do své domoviny! — Skoda,že s našeho vika
riatu, kde všude b. Milost s velkou úctou a slávou
byl uvítán, tak málo zpráv přišlo do českého světa;
kraj a lid náš nedal si ujíti příležitost,aby slavným
způsobem ukásal, že váží si dosudklenotu své víry,
že váží si i etrášce tohoto klenotu, svého představe
ného; a tak vadav poctu tomu, jemuž česť náleší,
vzdal ji tím i sám sobě! ,

ý Krkomeší. Vzácným posráním dostalo se mí
Hležitosti, býti při visitaci ndp. biskupa našeho na
vou osadách bor Krkonošských: v Mladých Bukách

u Trutnova, ve Vrajtu a Jánských lázních. VMladých
Bukách šije lid na mnoze dělnický z továren; pernou
rací dobývá skývu chleba, a tu často ještě smáčí

Krapějemí svéhopotu. A přeceehledal jem, že nebylovětšího domku, aby nebyl ozdoben; a kdesnad dělník
neměl na prapor,vděčná ruks aspoň chvojí, kytkou a
selení ozdobila chatu svou. Veškeréspolkyzde stávající :

hasičů, veteránů i turnerů s prapory šly vstříc Jeho Bi



akupské Milosti, který přijelod Javorníku. Uslavnostní

brány před osadoupater vítal jej patron kostela. . pruskýrytmistr, dále urozený
hejtman okresní = Trutnovaryt. Grimm, školní

starosta místní, a všickni při
faření starostové; kdyš pak drušička ještě pozdravila

vrchního ře, lovaly spolky všecky přednejd.

pénem. č bylo vedro téměř tropické, krášeliralé do kopce kolem B. M., jako by se jednalo o

dobytí vrchu z rukou nepřítele. nA ihned odebralse do kostela, kde vykonány modlitby sa zemřelé a
katechese školní mládeže. Jak šetrně chovali se okolní
továrníci k svému vrchnímu pastýři, ceníce jeho apo
štolskou práci, kterou ode dne ke dni konal do únavy,
v kostelích těsných, za vedra často nesnesitelného —
patrno z toho, de i znamení do práce v časné hodině
ranní pronikavým písknutím s továrny dávané sasta
veno na ty dny, aby nerušilo odpočinek ndp. tak po
třebný. Zároveň je to i důkazem, jaké úcty a vážnosti
požívá u vysokých i nízkých farář v Mladých Bukách,
dp. it Nyklíček; co sebral na ozdobu kostela
mezi tímpracujícím lidem a továrníky, jde do tisíc;
ještě před samou visitací opatřily paní tamější vyší
vané prádlo kostelní v ceně několika set. Ani jmeno
jeho ryze české nevadí úctě té. Ba ani, když vedp. ka

novník Pogerth, který ndp. biskupa provází, udivenýmNěmcům v kostele Mlado-Buckém česky oznámil, je-li
mesi biřmovanci Čech, aby si řekl o českou modlitbu,
nezpozorovali jsme šádného znepokojení v druhém
národě naší vlasti. — Ač kostelík v MI. Bukách na
obyvatelstvo nijak nestačí, konáno bylo a laké
dílo druhého dne ve vzorném pořádku; k nému opět
zavítal trutnovský p.hejtman, patron,děkan trutnov
ský a vikář vdp. Hofmann a četné duchovenstvo z okolí,
Při obědě mile bavil se ndp. biskup se zmíněnými
ány. — Ve středu konána generalní visitace ve

Vrajta I tu všecko bylo ozdobeno; veňkeří spolkovévyšli s prapory a hudbou vstříc vrchnímu ři;
s horlivostí neunavnou i tu kázal, katechisoval « biř
moval ndp. biskup až dopoledne, a nedbaje vlastního
zdraví sotva dokončiv visitaci ve Vrajtě, chvátal
kračovat v díle a lekém v Janských lázních. Byl
jsem zvědav, jakého přijetíse mu tam dostane. Janské
lázně v poslední době počítají se k předním lázním
českým, jsouce známy i daleko ze hranicemi říše naší.
Zvláště četně navštěvují je „nevlastní bratří“ naši ve

víře se svými pastory ze sousedního Pruska. — Dvakráte prosili Janští ndp. biskupa, aby v kostelíčku,
který se nazývá „perlou pohoří,“ bifmoval; ndp. hledě
na internacionální ráz lázeňského toho místa, vyhověl

řání jejich nedbaje vlastní únavy. — | Ale Janské
ázně slavně přijaly svého „biskupa. Jakmile první

povozy se ukázaly, zahřměla střelba ; mnohonásobnou
ozvěnou sesilivše nesly ji dále okolní vrchy, jakoby
hlavy staletých velikánů posdravovaly svého vrchního
pastýře; harmonický hlas zvonů, překrásná ozdoba
nádherných hotelů, nesčíslné prapory, hudba a velko
lepý horský park působily mocným dojmem slavnost
ním. Trutnovskýokr. hejtman ozdoben řády pozdravil
ndp. biskupa a představil majitele lázní p. Steffana a
veškeré honorace. Pak uspořádal se průvod do ko
stela. Mimobiřmovance, honoraci s duchovenstva, vešla
i elita lázeňských hostí, pokud místo dovolovalo. Ndp.
biskup počal ihned katechesi „o pravé církvi, kterou
P. Ješíš ustanovil,“ následovalo biřmování. Když bylo
ukončeno, odevzal majitellázní p. George Stefan, to
várník s Hostinné, nejd. panu biskupovi darem krásný
stavební pozemek při katolickém kostele ka vystavění
asylu pro churavé kněze. Dar ten má cenu kolem
8000 zl.; mimo to slíbil všemošnou podporu při stavbě,
besplatné léčivé lázně a jiné výhody. Budiž šlechetnému
dárci i na tomto místě vsdán uctivý dík za veliko
myslný dar ten. V době, kdy tak mnohý i mladý
dělník na vinici Páně klesne přemožen prací, a vděč
ností zaznamenáváme tento akt lásky k churavým
bratřím našim. Byť i řádky tyto nedošly do rakou

jeho, skutek ten ezlatým písmem zapsán v knizeživota. Dej Bůh, aby co nejdříve kněží nalezli tam
tádoncí útulek k zachování zdraví! Potom ve spojení
se starostou městečka upravil ndp. biskupovi a du
chovenstvu, které se ze čtyř vikariátů v četném
sešlo, ve svém domě skvělou hostinu, za niš byse
žádný kníže stydět nemusel. Po druhém jídle vynesl

p. hejtman krntnoraký zdrevici nejdůst. pánu, kterýodpověděl, že mnoho ného již dříveslyšel o Ján
ských lázních, ale skutečnost že ještě to předčila, ale
co nejvíce jej těší, že nalezl zde dobrý katolický lid,
který si zachoval a váží své víry a připil s přáním,
aby i v tom aměru zkvétal ten rajský koutek naší
diecese. K večera pak za zvonění, střelby vrátil se
opět ndp. biskup do fary ve MI. Buku. Byl to den,
který všem, již byli přítomni. zůstane dlouho vmilé
vzpomínce! Tak přijal německý horský lid svého bis
kupa, o němž jim bylo praveno, že je to český
biskup, o němž lid ten ví, že miluje svou vlast a
rodnou řeč svou do posledníhozáchvěvu srdce svého.
Sdělujemeto na laskavévědomíradikálům
v Miletíně, Nechanicích a p.a ku kollegial
nímu dalšímu odporučení občanům ve Šmi
darské a jiné ZlámanéLhotě...

Dodatečné zprávy.
Politická schůse. Politický spolek pro

okres královébradecký bude míti valnou schůzi
v heděli dne 21. června o 2. hodině odpoledne
v hostinci pana Fr. Zadrobílka na Pouchově. Po
řad: I. Zahájení schůze předsedou. 2. Zprávu
sněmovní podá poslanec p. Václav Formánek. 3.
Roshovor o zájmech národních. Přístap je i ne
členům dovolen.

Výlet poštovních úředníků. V neděli
dne 14. t. m. byl pořádán výlet zdejšmi c. k.po
štovními úředníky, který v každémohledu zna
menitě se vydařil. Zábavy podobné pořádá úřed
nietvo velmí často, důkaz to, jak lnou všichni
k sobě a každý z nich přeje si, aby letos ještě
jedna nodobná vycháska pořádána byla. —

Listárna administrace.
©JB v B. Do 31. května 1897.

Brn O,
Specialní závod
pro malbu okem

rámových.
Sedmkrát prvafmí

cenamí vyznam.

Vzerníky k na
hledastí fraske.

Ceny mírné.

Žádejte vždy a véude

slivoviciaborovičku
Jon od rmyML.ITesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

Vysmomenán na výstasdS iradov Kr. r. 1894.nejvyššícenou:čestným em aslatou me
daití s korunou. Ve V Mýtěbronsovou

medailéá obchodní komory prašiké.

DÍLNA A SKLAD

veškerých výrobků klempiřských

František Hlávka
. Y Hradci Králové

i —špvelké náměsti jf- ;

|; Posorma činí, še dostalo se mu úředníhopovolenína i

k zařizování hromosvodů, plyno= a vodovodů,
jakož i všech patentních soustev a jckých

splachovecích Elosetů, lázní, rozličných el
pivních tlakostrojů atd.

Dále odporučuje svůj hojně zásobe:ý eklad
zboží koupacich vam, oloráných a one
vých rour.

Stavební práce
klempfřeké provádí se správně, hlavně se zárukou.

P. T. Doudlebská parostrojní továrna
na oodovou vodu, likéry a ovocné

šťávy
Doudleby nad Orlie'.

Zkusil jsem Vaši sodovou vodu a li
monádu v četných případech v nemocnici
i v práci soukromé a mohu tuto co la
hodný a osvěžující nápoj všudež nej
lépe odporučiti.

Dr. Stefanides
Nové Město n. M.

Jan Horák,
vlastní výroba suken

„v Rychnově n. Knéžnou
nabízínadobu jarmía letmí

pravé vlněné láťky
a ceny mírné. Četné opětné objednávky,|

svláště z krabů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po-|
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět- |

šího nepoctivého,“ věren sůstal.
cennikyna požádání franke.

Zásilky na dobírku,
| old. duchovenstvu dle přání des dobírky.
| Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největší.
Četná doporučení z kruhů vid. duchovenstva i P.T.

učitelstva k nahlédnutí.

= Též na splátky a bez zvýšení cen.————,——————,,,,",,",-——ě,

BAT. K-SMAČKA,
první křesťan.-katolická továraa

na sukna ledenya vlněnélátky

v Humpolci.
: Oporačuje pro jarní a letaí onisonu

látky oblekové,svrchaíkové, have
Jokové, kostelní a basičské za seu

tovární.

Vsorkyna požádánísdarma a franko.

x Kampůjdeme na výlet)

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Btojí to za to? *
B. Ano! Viděti tamza 80.000 zl. hotovýchko

berců nejrozmanitějších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdo si aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostane nahrasené jízdné drahou ve
třetí třídé na vzdálenost30 km!

Jsou tam též zbytky k dostání?.
Ovšem, velice mnoho a co záclon, pokrývek at

A.
B.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!

JOSEFA KIBSLICHA
v Hradoi Králové

U „černého koně“
Eb odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařizování a obnovovéní oltářů, kazatelema 1. d,

> Brusinky
v nejjemnější refinádě zavařené

Sklový soudeček
OMB>franko za 21.275 ji

sasíláT.FáborsltÝ
w Týništi ». Orl.

Mro00+000000000000000

: Svíce kostelní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidlá, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.odporučímovětladověčných

lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej
. lepší uznané.

osef Pilnáček
u Nradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809.

O90000000000000000000

O00000000000000000000

Boo0o0000000000000000000000000
esoccce



Vymamnenána slatou medailí na
|průmyslové výstavě v Hradci Kr.

Pri výroba.umělýchkvětin

B, Hamplové 102. Butkové
v Hradci Králové. Vel. nám. č. 22.

Doporučuje v hojném výběru,v cesách rozlič
ných své elegantní, lerné, s uméleckým vkusem

velice u provedené v barvách nádherných:modní květiny, svatební věnce pro éky

anevěsty z myrty přírodní 1 umělé, kyticede pl koše květinové, kytice ©makar
tové,polštáře a květiny fantasijní, 
ní věmce obětinové, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami včech barev a mápley.
Zejmenaupozorňoje na ozdoby a

okrasy.
Zabásky navenekjsou obaměštévyříseny.

Vyhláška.
Cís. král. krajský soud v Hradci Králové

(émto na vořejnou známost dává, že se k žádosti
Adély Bassové, Arnoštky Goliathové, Otty Goliatha
jako opatrovníka chorommysiného Adolfa Kalba a
Edvarda Oplatka, c> otcovského opatrovníka nezl.
Idy a Louisy Oplatkových, zároveň jako dědici po
Karolině Kalbové povolaje dobrovolný prodej prá
vovárečného domu č. p. 182 v Hradci Králové
poloricí do pozůstalosti Karoliny Kalbové a polo
vicí Adéle Bassové, Arnoštce Goliathové, Adolfu
Kalbori a nezl. dětem Idě a Lonise Oplatkovým
náležitého v ceně vyvolací 32.811 zl a k výkonu
tobo prodeje ustanovuje se jediné stání na den

6. července 1896.
v 9 hedin dopoledne v kanceláři

vychází každýpátek dopol. ©11.hod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové vHradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisya předplatné adresujte
„Obnova“ v Hradci Králové,

Předplatné:
Nacelý rok. . 4ul
na půlroku . 2,
na čtvrtroku . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr. poštou 8 kr.

Mistnosť redakoe:
V Hradel Králové. Volkénáměstíč. 36

j sklad a dílnu

KOSTELNÍCH PARAMENTŮ
jako: kalichy, monstrance, kříže, icadi

„| telnice, evjony, lustry kostelní každého
slohu + cenách velice mírných.

Opravy, snovu pozlacování a po
stribřování v ohni provádím co nejtrvaleji,
levpě a pod zárukou.

Prose P. T. duchovenstvo o velecténou
přízeň a důvěru, znamenám se v úctě hluboké

Karel Zavadil.
pasíř a zlatníkw Chrudimi

Díkůvadání a osvědčení,jichž po ruce hojnost
mám, zašlu na požádání.

S SKVLAKLKK TEhl Km)

|

U AAOOo.A..

V.J.Špalek
v Hradci Králové

doporučuje svůj

-velkolepý výběr všech druhů

suken a podšívok
vlastní manipulace.

Látkyna vesty vlastní výroby.
hedvábné, vlněné s zaručené prací.

Ve velkém | v malém.
Při laskavé objednávce vzorků pro

sím o udání druhu látek a přibližné (
ceny.

»00222.MM2.>-MÉMMO

Vysnamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894
zlatou medailií a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesněa solidně na základě dlouholetých zkuše
ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízněctě
ného obecenstva, znamenám se v hluboké úctě
oddaný

vský,
zubní technik

Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

PŮ OUŮUŮUŮ"Ůů
Prodám

vika Scheinera, č. k. notáře v Hradci Králové. A 4
Do dražebníchpodmíneklz: v této kanceláři| G : jednopatrový, právováreční zájezdní velký

nahlednouti.Vadlumobnáší10proc.vyvolacíceny.| Slavným c. k. zeměpanskýma W HOSTINEC
jašto Bodarie vyrolací se dům tea neprodáa| A obecním úřadům, pánům majitelům ť] ražba jest( volná, zůstanou knihovním| 90 a řiditelům továren a průmysl. zá- "W tvrdé h áměstí seo nalezající j
věřitelůmjejich právavyhražena,aťso utržícokoliv| | vodů, ctěným správám hospodář- M | z trrdé hmoty„nas celým zařízením, ee

V Hradci Králové, dne 2. června 1896. jř ským a pánům rolníkům, pánům $f| místnostmi, mnoha pokoji, velkým uzenářskýmza

M“ C. k. prosilent: M lékařům a lékárníkům, jakož i P. T. JÍ | řízeným krámem, lednicí, EloDy konimnou,voný
Vondráček. | pánům interessentům vůbec, | S | dvůr,sýpky,velkýtaneční jodinýskl pu WUo. : 2.: : JN| a schůze,pokeje pre cestající zařízené,

, dovoluji si oznámiti, že jsem otevřel Je| (elké sýpky — to vše za 16.000 zl. (k složení
x , M| 7000 sl.). Dům ten nese roční činže 895 zl. r. č.

—© Nový vynález! o. M u“ Jučební A“D y Dotasyo administracetohotolistupodšifrou+ o Budoacnost.“

„| Patentovaně, pérové s joloui 6 |
| 4 Dafkenologickou laboratoř )Č| SNEMEKEKKKKKMHEEKEmatrace k| zamamanaam=mm=amaaí

de posislí,trvanlivésoustavyvyrábi v stechnickou kanceláří, ý ' p
-| alevnědodává E vErálové Hradoi, Villa Ka kova

prmí umělecký, prům. zárod truhlářský a řezbářský x na Pražské silnici čís, 285 j

J. A. Pesoutv Golč.Jeníkově.| X | 4 o Pražském Předměstí
SRP- Při objednávkách stačí udati míru uvnitř| M Josef Jettmar, , „UHradce Králové p
postele,načež obratem sdělí se cena, dle přání| d technickýa analys.lačebník.Ji jest k pronajmutí.

také popis a nákres zdarma. JN N ;<=————2 | DLL TŘE LAKLSESÍ| 00000000 UUUEUUVWOe
TEBEEEEEE FEE EEEFEEET EEE ECEU LELLOLLUHh

umělých hnojiv atd. atd.

amateury má nové zarízená

lujiel zváti pp.amateury, by si neobtěžovalivzorné její zařizení sobě

prohlédnouti,rovněžtak můj všemi možnýmilotograt. pperaty, pleta zZácob o o cenami
velmi levnými. oný

pro pány fotografy

NSSPPTTTEZTAPELEEEATSTTASST

Příležitostné dárkyZ seu
Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné

duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož i vše
cko obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

jemně řezaných křížů
k postavení a zavěšení v různých slozích,

svých vlastních původ. vzorů
od nejjednoduššího do nejbohatšího pro
vedení pro kostely, fary, školy a do

máonosti.
Sochy ze dřev bohatě polychromované, sochy z tvrdé
mramorové hmoty, jež lze bez uškození vodou
umýti, jemně řezaná klekátka a jiné do oboru

toho spadající práce řezbářské.

Poteerate 1 výžnesy Křížů zašlu K nahlktnnů.

——Cenníky zdarma a franko
Ceny velmí mírné při větší sakásce svláštní ceny.

Obsluha solidní a rychlá.

Stálý výběr hotových křížů.
Raimund Jul. Kozel,

řezbář asochař v Hradol Králové č.d 70.

LED

TETA

ENT



Česká, jediná vRakousko-Uhereku:
továrna na

americkáColagová-[ArmOnIA,
Rudolf Pajkr a spol.

pm 7 s
: Lba oebokék mAE -a

nejlepším jediné

loven
imf“ ndporučené pro jeho výtečné vlastnosti

| Podobiznu

Jeho Bisk. Milosti

M Belnnivém (mmátě

po 2 kr., franko30 kr.
Ise dostati

| v disk. knihiskárně

Luka.
5 a půl korce do

brých luku Střebše

blíže Německého Broďu.

Lázněaklimatickálódebnístanice
v romamické krajině východních Čech poskytuje
i rozkošný leiof pobyt. Lázeňské budova dle ča
sových zkušeností a rady pánů lékařů zařízena.

LÁZNĚ PARNÍ

dobře zařízené lázně vanové
s jehličím | bez něho atd. Zařízení toto vyboví
veškerým požadavkům ctěného P. [. obeceňstva

v úplné míře.

Učení mlékem a řinělcí z vlastního hospodářství

Vkusné a pohodlně szařísenébyty© dobrá restowrace o lásměském ď.

Petrkovské lázně těší se všíin právem od více:
než 300 let jsk pro výtečnou léčivost svého mi
nerálního zřídla, tak ipro půvebnou polohu svou
nejchvalnější pověsti.

Hlavní saisona od květnado koncezáří.
Stálé epujení s c. k. poštou, telegrafní stanicí a

lékárnou v král. městě Něm. Brodě.

P A 1 3 aby
jm *, BY JJ+k násKde ZE m

Ilustrované cenníky franko a zdarma.

sc
jest A prodej RBŘO

k nejml,
Bližší adělí administrace t.1.

alb 1 «.

DÍKŮVZDÁNÍ.
SS SZAO

Vzdáváme tímto nejvroucnější díky všem,
kteří přispěli tolikerými důkazy upřímné soustrasti k zmírnění našeho bola nad ztrátoumilovaného našeho Velebného Pása

P. JOSEFA ČECHA,
kaplana v Náchodě,

zejména: P. T. vdp. Fr. Peckovi, bisk. vik. tajemníku a děkanu v České Skalici za vedení průvoda, konventu milosrdných
bratří v Novém Městě; J. Otčenáškovi, faráři v Chvalkovicích, J. Krihlovi, faráři v Studnici, K. Banchovi, faráři ve
Rtyni, Fr. Hronešovi, faráři v Bohuslavicích, J. Kovářovi, faráři v Novém Hrádku, P. L. Vinterovi O. 8. B. z Broumova,
collegům: V. Frdbbaurovi, katechetovi na c. k. gymnasiu, J. Veverkovi, katechetovi na c. k. ústavě učitelském, B. Ku
bátovi, kaplana v Hradci Králové, J. Jelenovi, faráři v Barnwaldě, V. Bartošovi, kaplaau na Kuklenách, J. Horákovi,
kaplanu v Černilově, J. Dítě, kaplanu ve Smidarech, Al. Jarešovi, kaplana v Koclířově,J. Kalousovi, V. Šitinovi,kaplanům
v Hronově; K. Faltovi, spiritualu v Č. Skalici; J. Pátkovi, katechetovi, Ant. Svatošovi, kaplanu v Č. Kostelci, J. Ettri

chovi, katechetovi v Dubenci, J. Bretovi, katechetovi, K. Mensingrovi, kaplanu v Upici,Frant. Pospišilovi. kaplan veVel. Jesenici, J. Novotnému a Al. Dostálovi, kaplanům v Novém Městě, Ot. Hraškovi, kaplanu v Dobrašce, K. rdinovi,
kaplanu v Něm. Prnenici, Eug. Stejskalovi, kaplana v Č. Verneřovicích, Fr. Bakešovi, zámeckému kaplanu, P. Lin rovi,
Frant. Donátovi, Ferd. Gottwaldovi, katechetům v Náchodě; dárcům krásných věnců: Její Vysosti kněžně Bathildis ze
Scbaumburg Lippe, úřednictvu c. k. okr. soudu, JUDr. Fr. Dvořákovi, advokátu, upřímnému příteli zesnulého Cyrilu
Bartoňovi, továrníku, sl. městské radě, úřednictvu patronátnímu, c. k. okr. soudu, c. k. berního úřadu. spanilým družičkám,
sl. zpěváckému spolka „Hron“, panu řediteli choru, učitelské jednotě „Komenský“, sborům učitelským z Náchoda a okolí
s Žnctvem, ct. místním spolkům: rybářskému, c. k. vojenských vysloužilců, I, II., III, IV, V živnostevským, hostinským,
sborům dobrovolných basičů z Náchoda a přifařených obcí, jednotě kat. „Svornost“, řemeslnické a čtenářské besedě,

jenobě divadelních ochotníků, jednotě „Metuj“, ct. sestrám III řádu av. Františka za obětavé ošetřování, slovutnýmPR:UDr. J. Straníkovi, primáři, MUDr. V. Fišerovi, MUDr. J. Nyklíčkovi, secundářům ve všeobecné nemocnici v Nácho

av" —e“

zaplať Bůh!
V NÁCHODĚ, dne 16. června 1896.

Joe. EF'r.SStejekal,
kaplan.

Jan E. Němeček,
bísk. kone. rada, vikář a děkan.

Majitela vydavatelPolitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor V. Kučera. — Tiskem bisk, tisk. v Hradci Králové



+ © amo číslem zakoočejeme první pololetí dru
bého ročníku „Obnovy.“ Děkujíce za všecku pří

sob dosavadní, doporučujeme se další podpořevšech přátel i prosíme zejmena za včasné odno
vení předplatného. 

OBROVY
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré. zásylky, dopisy a předplatné adresujte
= oo pouze

»Obnova« v Firadoi IKrál.
ME Předplstné:

« Naeelý rok
: Rapůl roku -.

i -Mě roka. 1
:Šednefivéčíslo v místě“7kr., poštvu 3kr.

VHradci Králové, Velkénáměvtíč. 86,
lil he — 4 k hu

Našim přítolám i nopřálalám,

Na poli poštickém pofáďje tisbov Čechách,ticho rešené s „vášnými p Poalanečnebo
voličů, nýbrá uanejvýte skřípáním per na papíte

„movinářském.Skřípe to, až abi zalehají, vnovinách
Bejea pokrokářských,ale také tek
Jičísský l.mt mladoteský nazývá dosavadní zasta

vání óoského lida přímo vilem, list nym
mraký vidí ve všem více vašiší o osti než

vdové práce,list strakoni že 
lh vbčesakýklub ani00 | u aBezvolalve.

FEUILLETON.
„Znala P, kamen PraatiákaProcházky
prvního koplena. (exposlty) v Mlásovicích.

Sděluje Boh. Hakl.

(Dokoačení.)

vnoci v Mlásovicích
Alžběta
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Ročník II.

řejnou schůzi, ač o to žádal dr. Vašatý, z Chru
dimi došla správa, že ve voličské schůzí dra.
Pippicha bylo pouze 41 občanů —-a tak na všech
stranách je viděti, še místo čilého itického
ruchu rozh »atilase n nás statečně netečná Ihostejnost.

. A přece vedle starých Mladočechů posud ži
jou a do všebo bijou mladší pokrokáři, kteří se
stále kasali, jak ten náš politický život rozšíří a
prohloubí. Zatím neprohloubili nic, leda propast
mezi jednotlivými směry v naší veřejnosti, poslední
pak dobou nerozšiřují nic tak zarputile, jako zášť
proti církvi katolické a hanobení její zasloužilých
bodnostářů. S pokrokáři raku v ruce jdou realisté
a tof so ví, té$ evangelíci, pro jichž mlýn je sebe
špinavější voda pokrokářská dost dobrou. Při tomto
soustavném štvaní nebude nám soad zazlívatí ni
kdo, když za dnešního politického ticha upozor
ňujeme na vášný hlas odpůrce, jenž jisté hoden
je povšimnutí všech našich přátel i nepřátel. Je
to spravedlivá řeč, kterou evangelický pastor Di
okermann dle sdělení chicagského „Národu“ ze
dne G. t m. pronesl v universitoím kostele seve
roameriekého města New Haven.
Pastor onen mesijiným pravil: „Lekámne ná
boženatví katol. Jeho velebnost, jeho obromnost, jeho
duch, jeho zdar, to vše mne naplňuje podiveníma
bázní. Naše protestantská marnivost namlourá nám,
še množství věřících, moc a správnost víry jest na
atraně naší. Ale počkejme. Projléme imponující

dějiny ovn církve. te, že po1.40) let tato v byla j , organisací,
Wzdorovalevítézněútokům ničivýchpoměrůa Vs |
vstýčenof udržela a nezraměnou zachovale v oné
otopězmatků a bojt Každývárod,kuždá

ost a organisace ste asfítila. Avšak církev ka
tolická gfojí podnes. Chceme-li kritisovat její učení,

pohledašinepouze lela Daley zničena překvepesi, že tolik bodatelů položilo unavené hlavy
své k inka na prsa její.

I ý nejslavnější říše klesly, moceářstvíaské se a zbyla z něbe pouze katolieká cír
kev, kibrá se kdysi pod memí skrývati musela,
církev, jejímž em jest Petra jedenáctostat

platnas,když muže není; ztobo aje jsempoznalá,
jak sice oma vyznávala,že jedea ji mělnásledo

vat (lépe řečeno, „jipri násleďoval“) a potom,Jak ce stává, z omlo lidského že se časem

uřrení lidskéhosnběji vai mechlál,seolotakémluveo o 8 také
čast!jkrátena ta osobu naříkala: „Nešťastnáoso
mohla jsem se jiš vdáti, a nyní musimpro
besmušebýti“,zčehoipotgmodmoobýchpaskvil
a ta řeč pošla,že ty žemské, které se vdávati
nemohou, musejí se věšeti. 2 dalšího ale examinn
poznali jsme, že by ona to byla neučinila s fanta
sje, i zpouhézoufanlivosti,neboměladosti
Ba syÓ vyživení, dosti mnoho sklidila, lena dostiM

mobla.

i tem
ji do
v háji

(pochoval), a kterouž, když ji sťal
potom teprr do země zahrabal. Na ta
t dosedi její bratr z Chlamu, Jan No

. Vtěchčasích ukrutný vítr vál,tak žo
kteří nahoře rogložené Inyměli, vjeden

chumál anebo bromadu něco (se) smíchalo,
dílem noho lébu do rybníka mlejnského odneslo,

také velikou Jkodu mnobým učiujlo,
Tebo roky měsíce Soptembris okolo or. Ma
sřlná botýka byla okolo Hradce,

ních rybářův: A církev ta podmanilasi svět úpl
něji nežli kdysi tiše římská. Ovšem ale vláda
církvo byla hlavněduchovní, Římané podtmaňovali
si mečem a olrkev slovem lásky.

Cirirevta jmenujese římská,protožev Římě
jest její nejvyššíhlava,a dále se nazývákatolická,

pro všechny věky, pro všechny stavy a třídy lidí.
Ze 459,000000 křesťanůmáme 200,000000 katolíků.

Činnost misstonářů katolických jest největší
na světě. Kněží její šli mezi barbary a naučili je
práci, dobrým mravům a náboženství, čímě z nich
učinili lid civilisovaný. V Indii čtyry pětiny obrá
oenců jsou katolíci, ač protestanté tam mají hojnoet
velmi dobře placených miseionářů. Sotva že Pa
ritáni položili nobu na americkou pevninu, kněs
Marguette a jiní katoličtí missionářiprozkoumávali
a na víru obraceli Indiány v Kanadě, pluli po Otci
Řek a až do Kaliforoie pronikli. Kdekoliv byla píď
nové semě objevena, jisté tam bylo možno nalézti
též katolického missionáře. A činnost jejich nebyla
nadchouta peněžitými pohnutkami aslávychtivostí.
Bylť život missionáře životem nebezpečí, rekovné
odbodlanosti pro víru a životem pevnýchpřesvědčení.

Co má protestantská církev vlastního? Skoro
všechno co má, jest katolické. Máme vánoce, aty
jsou zařízením katolickým. Protestanté se chinbí,
še se řídí ve všem biblí, ale bible přikazuje světit
sobota; nikde nestojí zmínka, že nedělo je dnem
zasvěceným, katolíci ale ji povýšili na den Páně,
a ipy Ji lak světíme. Velikonoce jsou též zaří

katolickým, jakož i sám kalendář.
Učení církve římské není tak nesmyslné, jak

maezí protestenté jsou poučováni.Já jsem pátral —
ale ovšem nebyl jsem tak dilý, abych okato
lícíchdal sepoubovati nepřáteli.Tionich
pravda nemluví. Hledal jsem v koihách katolických,
ptal jeemse učených katolíků,a tak vím od ka
tolíků samých, co a jek věří. Církev jejich se
prohlašuje za založenou od Boha a bonosí se ne
přetržitou řadou papežů od ov. Petra až po naše
doby. O neomylnosti papežové věří zeela jinak
netli jim vytýkáme. Papež jest neomylným, pottše

málo kde;přece aletak drahabylopo žních,že co
přede žuěmí žito za 2 sl. platili, pšenici za 2 zl.
30 kr., ječmen za 1 al. 90 kr, oves za 51 kr.:
po žních všesk všemu ohilí přiskakovalo, tak že
do vánoc žito na 4 zl. i na 12 kr., pšenice na
4 zl 50 kr., ječmen na 3 sl, oves na půldrahé
kopystálo,což byl patraý trest boší.

Toho roku 1786, zima byla velmi nestálá,
nebo větším dílem v první čtvrti měsíce nějaké
pomrasky trvaly dva, tři dni; však po těch ihned
veliká plískanice byla, voda se sněhem smíšená

pršela a tudy mnoho vody všadebylo, tak že naden neposkvrněného Početí Panny Marie,totiž 8.
Decembris, ve Lhotě taková povodeň byla, že pro
zpáteční vodu sotra mohl mlynář mlýti.

Léta 1796., abych neopomenul, v adventě počal
jsem se starati, aby chrám Páně Miázovický ně
jsekými jeslemi opatřen byl, a 0, poněvadž
s kassy zádašní málopeněz dáti chtěli,zase, jako
ma Boší brob, tak na jesle přímluvou žádost
k lidem jsem učinil a připověděl, že za ty dobro
dince mši svatou v den Božího Narození na úsvitě
při těch jeslích sloužiti budu; skrze tu přípověd
maooho jsem jich k almužné vzbudil, tak že od
samých dobrodineův bez pomoci záduší takové

V tom čase ad m„Peejprr visiteci drželv kostele Mlázovickém J. M. pan vicarins, a dle
obyšeje ráso při roráte mši sv. sloužil, po ní ví
sitaci v kostele měl, po krohově s processím šel
a kdyš křtitelnici visitiroval, vida, žeby žádným
zámečkem zavřena nebyla, ibned nařídil, aby ně
jaký zámek dělatise dal, coštakédle jehoná
řsení brzose stalo.

o AD Sakadala poobouchdva polštáříčky'na po obouch
strasách potašené, na jedné straně strakatá rot
liěnábarva,nadrahé černá,atéchponejprvjsme
potřebovali na den Božího Narození, jako i také
nově malované antipendiom na náklad pana faráře,
máj přídaveka pamaduchodníhojsem pořídil.



písmo sv. vykládá. Ale
še si každýmůžebiblivykládatidle svého; církev
Himekánám vtomodporuje, a já myslím,že osa
má víc než půl pravdy.

povolaným. Nejedaá-líž moudře, kdyš jest známo,žemnohétexty,ješ jsouudáránycozákladně
jského učení,dají te vyložit na kolikerý spůsoba
převo poaze jeden výklad pra býti může?ejsem jist, že katolíci nejsou blíže pravděo bibli
mešli my. Katolíci jeou sjednocení po celém světě,
a my rortříštěni. I protestantům byla by posloažila
lépe větší opatrnost s biblí.“ .

Tak mluvil poctivý o církvi kto
lieké. Tento jeho projev je jistě hodem, abysi bo
přátelé naši všimli více nežli všech útoků se
stranytaknošlechetnýchnepřátel,jacísesanašich
dob rostibují v české veřejnosti.

Kosmopolitismus, nacionalismus 4
Girkev katolická.

(5.) Slyšlmo často o demokratecb národních

kosmopolitismus.
Kosmopolitismus hboraje pro lásku k veške

„Jého — Negra právě tak
človóka,“ mio nechceusi.

o Eskymáka. Zaá jen

právu, kroji, horkokrevnější iřeči wpolečné.In
ternacionalisi sociálních demokratů blavní váhu
klade na společný boj zájmový. Volá k dělníkům
celého světa, by združili ge proti společnému ne
příteli — kapitalistům — by nechalisporů po
šetilých národmostních. Všecko, ea dosud národové
ctili, čeho si vážili, poněvadž to arostlo s jejich
životem, jest nesmysl. Jedno jen má cenu v očích
——

. „Dne 1. Janaarii léta 1737. veliká porodeň
a to .v tom roce první, tak veliká byla, še
toho času nebylo žádného pamětníka, který by
byl mohl pamatovati tak velikou vodu, jen toliko,
která prošla skrze ves Lhota. Ten rok gice začal
dosti nepotěšitedlně, neb sem a tam nemoci rus
ličné jako: hlavnice (tyfas), peteče, nebezpečné
píchání, proskakovaly, v samém dvoře Lhotském,

„patřícím do Nové Vsi sousedské vrchností k du
„chovní správě do Mlázovic. — V tom samém

já jen v jedaom dni ke třem jeti musil, ač snich
neumřeli jen toliko d va.

V tom také začátku roku po rozličných
„místech téměř vice hladem, nežli nakašeninou
stonali, nebo veliká drahota byla, žito místem
k 6 x|. se stahovalo, pšenice přes 5 al., ječmen
více než na 3 zl, oves skorona 2al. Toliko

„v Čechách se tak draze platilo; ve Slezsku pak,
jak jeme u nás naslechli, na 8 sl. a dráž žito
bylo, mlčím ozimní obilí, v jak veliké ceně pla
tilo; z toho anáti je, že veliká bída mezi lidem
nastala a hlad trpéti musili, obzvláště horáci, tak
jak se ubozí sami vyznávali, še celý den při ku
želu seděti a přísti musejí, ano i s noci náševky
dělati přinuceni jsou, nechtějí-li hladem mříti; ač
dosti potence jísti a velmi malé krajíčky sobě
krájeti musejí, toliko, když mdlobu snamenají,
maličkým soustem mdlobu zahánějí. — Místem i
také dobytek hynul; z té tebdy příčiny Jeho
Milost Bukupská pán, pan Joannes hrabě Vra
„Hslav, biskup Hradecký, nařiditi ráčil, aby všude
v každém kostele, litanie o všech svatých s pa
žehnáním Nejsvětější Bvrátostí Oltářní se komalo
ma odvrácení hladu, moru aválky; což i také
v kašdém farním kostele bned místem r. 1736.

V tom roce 1737. pic mnohe ne nepolepěilo:
hrozné škody skrze větry, vody a letního

času skrze krupobití se stalo; něbo hned 20,
Januarii ukt povodeň byla větši nežlí v pře
dožlém roce na den sv. Jana Evangelisty, která

"omali Hlavním pojitkemmá
le. Vlastnínárod,behapráva. nk "Te stává

se modlou. Nacivaálové surově po právech
jiných nárcdů. Vzpomeňme jem ubobhých Slovanů
vpolovicimaďarské, Irů vAnglii a třeba isobe

v polovici rakouské. Nacionalista nezná

nodůvěren, ba chová se nepřátelsky.
Zkoumojee, sueho Ji jemeběchtodvousměsech

pravdya jak ee k nim chováCírkev katolická,
fed uaroze

ea jeko nepřátelé a dávali si tital barbarů. Ba
mesi jednotlivýmiodmožitéhož kmene byle shista

řevnivost divoká.
Základ má načíbnalismus — a sice pevný

— vwlidské přirozemosti. Každý zajisté milaje
střechu, pod kterou se narodil, památným jest mu
každý kámen omšený, na němž jako dítěsedával,
památným i strom, v jebož stínu jako dítě, laško
val. Památnější jest ješ'č každému řeč, kterou
matka mu mlavívala prvníslova něžné lásky své.
Zcela přirozeně zamiluje sobě ty, kdož na jedné
hroudě bylí, vyrostli, tímtéž mlaví jazyksm, stejným

obláčejí se krojem. Kdotopise popírá sdravoupřirozenost a boj jeho jest maraý. Všeckozajisté,
co je proti přirosemosli, straší v hlavách lidských
jea nějaký čas. Přirozenost dobude konečně svého
práva, sbostí se umělého tlaku, který ji umlčoval.

V tomto zrcadle nesmyslem je tedy i vý
střední kosmopolitismus, i revoloční internaciona
lismus. Základ nacionalisma jest zdravý a maci
onalismnenemosíse báti, že bykdybylse spo
lečnosti lidské vyblazen.

Třeba že ale myšlénkanárodaostní
v celku zdravá jest, nozdravou jest
přecepřemrštěnost čilichauviniemus
národaí. Tento budí pýchu národní, jest pla
tárlivosti a sobectri. Chauvinista národní v nená
visti má vše, co menínárod jeho vlastní. Tento
jest mu vším, ostatní ničím. Tento ať uzkvétá,rosteasevamáháabyťkuslávěapanstvíměl
kráčeti přes mrtvoly národů jiných.

Z této přemrštěnosti národní vaulkají ony
sjevy neblahé, jichž denně býváme svědky. Odtud
onen surový spor o řeč, ono umělé odnárodňování,
o kterém tak mnoho mohli by vyprarovati Poláci

v říši německé.Odtud pyšné vynášení se národajednoho nad drahý, jako by drubý byl ze zcela

jinénr KÁVYnapě ono bojl yoral, za jaký na př.se považují a

knferiorní, za jaký.jsme my Čeobovépovažování odNěmo
Mají-li takovíto národové žíti pod jedoou

vládou, pak stává ne, še národ sílnější upírá rov

nopřávnost slabšímu a vyBadje pro sebe privillegis právě tak, jako kdysi římští patriciové
vůči svým otrokům. Ano, národ silnější neštítí se
krví národa druhého rozmnožovati počet svůj, jak
to vidíme zvláště u Maďarů. a

velikých škod, nejvíce, kde vesnice, měste a mé
stečka okolo Labe byly, nadělala; nato drubý den
veliký vítr se strbi, kterýv lesích na mnoho tislo
škod nadělal skrze vyvrácení kmenů.

V tom roce brzy námbouřkyna nebohned prý bonřka slyšána byla 2. dneAprilis; na
to ale následovala potom sims, tak že 12. dne
tébož napadl sníh a několik dní trval s ostrou
zimou. Pa té pak zimě následovaly bouřky veliké;
nebo dae 11. máje hrom udeřil v Poděbradech do

slyšeti bylo.

Dne22. májepočala boořkaa trvalau hrozným a strašlivým blýskáním až do neděle, kdežto
i takó 24. Jan Klepl od broma zabit byl
v Mlázovicíchna hrázi rybníka Trávnického a ten
den také jedna osoba v Bolorzu dvoře hromem
zabita byla. Na to od 21. Janii tak studené časy
jsme měli, až do 27. trvaly, tak že lidé do ko
žichu lézti musili. Ve Vrchlabí dokonce sníh padl.
Na to dne 30. téhož měsíce Janii hrozná byla
bouřka byla s povětřím, tak že na mnohých mí
stech potlouklo; 8. dne Julii okolo Jilemnice. Při

veliké bouřcejeden baráčník od hroma zabit Bto ale k památi bodno jest, jeho manželka tlo

smetanu pro máslo,on příjde odněkud,od:„Ženo, dej mi na chléb másla“ — ona odpově
děla: „dám ti — mám jednukrávo, ty bysho

stačil sníst na chlebě, K va“ření?“I rozhněvalse apravil: „Zabtěhrom,
kdyš nechceš dáti“! Zatím stalo ee to jemu, že
sotva od příbytku odešel, hrom jej zabil, co ženě
své vynšoval.

Dne 15. Sept. jmenovitě na dem Najer. Jména
P. Marie ván byl a sa dékana prohlášen
veled. p. Joannese Kuamkl,bořický děkan,
kterého vdp. Joannes Jax, ten čas official, instal

Jiroval; oa to dne 19. 20. a 31. každý don boařka

byla. ah om jé hh nejdne A dejedyal dubyték hověsí padati, nejprvo: |

trávyshymalý v'chlévě p. v Holovoustch,
oo te i potom dálej roztahovalo, až to přišlo do

l
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tilejší. "Zadníepossdne Mase s nk ové,
jodné-i se © práva uilačených: . Imsojno
vůjším ©mohos býti nbozí křesťané v turecké.
Earopští národové jsou hlaší k jejich nářka.

Ihnedvak p každý-z kůpby00jednalo jen o , Weres někde renií
fiti obtěl olávu koreny své.

nacionálníplodítaké nestrára,

vský
vítáno, jen když je přijme národ

věti čhoatkáa jeho předákůaookálním, Tk
v jedné zfočí svých mlaril saáný .

clonálaí s m: Nám Čechům nicneprospěženáboženství, která velí: milovati badeš
svého jakosebe samého,nám by prospěloapíše
to, které velí: oko za oko, zobza sab.

Výstřední nacionalismus jest tejy oobecký,
protikřesťanskýa dlužno boodsoudit, s 0
ukazuje tu, či tam.

Alenejinakjest svýstředním
světoobčanstvím. Jistá míra Kos
Jistě oprávněna. Dechnáš lidský jest všade v pod
statě týž a v tom je záraks snah kosmopolitických.
My rozumíme tomu, co býbalo Řekem a Římazem.

NašistaříprofessofiP radostía tvářjejich rozplývala se ním při čtení klassiků.
Chápali ducha aspisovatelův a duch tea byl jim
sympatický. A vytryskne-li dnes z duše básníka

bolem l eného sloka, kobry slovy přírozonými, třebaše upoutanými estbotiky, svéma

Běla, najde básců osvěny vw Váech rock
00 o básni, i0 jimýchodv Bidského
ealála zvláště vědy.Uzuvtratíjejí výsledkydo čín

ských zdí neprospélo by nikomu. Čína, která vystavěla proti kosmopolitismu zeď, jest nejpádnéjším tobo
úkasem, že nároi bez jisté míry kosmopolitismu
by sakrňoval. Ano adíleti si vše,

tni.
Žel, že k itieaxusjakse blásá a pro

vádí, nebývá v rouchu pravé ušlechtilosti. Jest to

je rub směru, jehož lící jest nacionalismus. Tatam sobectrí. Auo, ústa hlásají lásku k věško
renstvu, ale v srdcinenaleztí bychom, než vlastním
dvora pamství kartouzského do Sobějc, patřícího,

Malej dvorec“ řečeného, + kterém prý roce dae
. listopadu nejprve býk zhynul a potom všechen

dobytek padl Jakož i také ma panstrí Hořickém
v Ovjezdu v panském droře dame10.'téhož listo

dujícím roce, jak dále psáti budu. Ve Vojickém
droře byaul. — —

V tom ale roce dne 16. prosince brosné
a otrašlivé vidění bylo nočeího času
na obloze neboské. Blesk neobyčejný od východu

<k půlnoční straněaž k západu viděn byl nejiněčenež jako krvavý, tak že od něhosníh na z
ležísí jako krví pokropen zdál se býti; a to světlo
po třikráte se vyskytlo okolo hodiny 10. 12. a
ráno okolo 5., které sice nic jiného nepřineslo,
kromě že v tot roce veliká porážka lide našeho
i tareckého v bitvě zabynouti musilo; 1735. jako
1také vté saeé trvající bitvě mor v Temešvara
a v Bělohrada (srbském) povstal; tak še mnóhbo
tiste lidí zahynulo. Ta pak vojsa jiš po vojně
trancoutské trvala třetí rok, amiš závěrek
v tom běšícím roce 1787. ani 1788. učiněn nebyl.

Psal bych příběhy, které se tem tam
v 46 vojmě; poněvadě ale nic pravdivého do
va nepřišlo, adá mi se, abych tu lež
vpéče raději zanechal,než li bychji tu na papír

posnamensnoupoložil
-Na to v následujícím roce 1758.máloco po

těšitelného bylo slyšetí, nebtě zase ruzličné mnobé

kody, nehké daně, utiskování lidu, vojny, hromya krupobití.
Měsíceúsora dne 9. veliká povodeňse stala

askrze 4dni stáletrvala; šeshv spedl,velikézima trvala,ta
lalodorní sl: celých pět dní tak mrazyyfále
trvaly, že na střechách šindele bouchaly.

V tomroce naden sv. JanaNep.měljsemkásaníu©v.Gotthardavstarémkostelenapo
sledy;nebo na to hned bonralí a stavět

potali. Dao31.ráně té ziměnásledevalaskrapobitím,veliké ynadělalonapaz
NN

—
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Církev katolická očistile naelo

okův a Římanůa
pravéhokosmopolitísmu jest vlastně

Mluvil-li někdy Stoik o tom,že je
dlověk jako člověk, nocbéší tím říci, že bychom
tedy méli míti lásku ke všem — nýbrž ozavíral

teho: je-ličlověkjako člověk,pak mi je Řek
to kosmopolí
nel všelhostejnosti všeobecné,

Zakladatel její Kristne zničil božstva národal.

téš představitelem zášti plemenného. Krietns uká
zal na Boba jednoho pravého, který jest oťčem
všech-národů, všecky národy stejnou láskou objí
má. Ukázal ma společný původ všech, jakož i

spoločný all v životě posmrtnóém.Není již rozdíluzi Židema Řekem, tak káže sv. Pavel, a „Bůh
jako Latinikamíluje“, tak náš Tomáš ze

sdi, které dělily až do té doby národy. Ona sta
movila překážky manželské, by láska neuúzavírala

mezinárodní v celém svém nynějším objemu. Onajedinoua modlíseakrzeorgánysvéřečí
všem společnou a sice fečí, kteránepatří žádnému

živému národu. Nepatří žádnému, by tímjali ji všichni. [ bohoslužbě jest ý
všade doma. zaraduje se srdce Če

čbovo, když opustí vlast, octne se sa mořem,
Glyší snad všude zvuky feči jemu neznámé a po

Jednou ve světesknotě utečese dochrámukatokého a tu uslyší jemu dobře známé: „Gloria in
exoelsisDeo“ a „Úredoimunum Deum“se vší
ostatní liturgií mažníl.Jak se saradaje,. vždst

kurském okolo Chroustova +?), židovi
; Bapodobně okolo Rožďalovic krupobití

udělalo. Ten dea také v Brtvi blíš Nové
ém (Bělehrad) hrom zabil

-© Vtom roce postavil kříš Tobiáš Pour,
soused Lhotský, který jsem já světil. — Dne 15.

Junii, kdežtona ten den zpnojsem měl proeesía pobožnostod J. M.Biskupsképroti
tovi, aby Bůh jej skrotiti a v nic uvésti ráčíl.

tomrocenadensv. apoštolůPetraa Pavla
těl jeem ponejprv v Konecohlomí kázaní. Jakož
3takév tomroce dne6. Jaliivedljsempo

prv procesí z Milovie do Sobčic ku sr. Prokopu.
Ten čas truchlivé časy jsme měli, nebo samé

a deštěnámdlouhýčastrvaly. ©dnem
ev. i Magdaleny za Kutnou borcu veliká bouřka
byla, kdežto na panství — — — (?) do zámku
udeřil, v kterémžtu Jeho Mil arcibiskupeká také
ta byl;tamkachařkuv kuchynizabil asloužícítři
omráčil Vtom roce dne7. Aprilieukrutný
meštastného ohně akrze hrom stal se v Hořicích,

Vsina panství

došno okolo 8.hodiny u večerhromdo chlívu
. odovily (?) Alžběty Kevesz (7) udeřil a za. pálil; a od tobo mimo kostela, fary, úkoly a dvou
itálů 89 stavení abořelo, 25 stodol vypálilo; p.

eveši 11. koňů, )3 krav, 16 prasat a 3 kozy
opálilo,4osoby též y a00zadusily,totiž:

«

Fortina radaího;-šena Jana Hyrála, jd
Z tobo soudili, že ona mazila dokonce celá se

eelou tu ooc samé blýskání bylo a dorána trvalo;
jakž i následovní druhou noc od půldruhé až do

Vtomtakéohnínavěžizvonyseroslily;
den nedávno nmový,který přelitý byl vMladévíaposvěcenodJ. M.panaFrikavStaré

Boleslavi, po tom ani památka nezůstala; škody
se dloubý čas 

tovati bedou. „I ký es pama

jakou jest
Chtiti církev národní jest jako vrátiti

se od Krista k těm božstvům
pobanův a vrátiti se spolu k jejich plemennému
sáští. Baď promluvil Bůh k lidem aneb nepromlavil.
Nepromlavil-lí, pak jsou církve nějaké výtvorem

| . Aodstariteikou jeveníBošíh Kristovosou 0u sjoven o Kristovo
učení a jeho Církev. A Kristus jest jeden. Řeknou-li
vám národní chauvinisté: Tamto jest Kristus a
tamto — mověřte. Tak můšeme upotřebiti slov
Kristových. Kristus nemůže býti rozdělen a církví
od něho založených nemůže tolik, kolik je
národů. „Bude jeden ovčínec a jeden pastýř.“

Tak bájí Církevkatolická pravý kosmopoli
tiemus. A kde je smýšlení Církvi příznivé, taru
také skutečně mizí plemeonná zášť. Irové za doby
naší nám to dosvěděl.

Tím ale, že hájí Uírkov katolická svůj ko

tismem spol tajných. A máme-li říci, kdo
jí je odpornějším, zda nacionalismus, či kosmo
nopoliseus, musíme říci, že tento poslední. Nacionál

Interna
Cionál má jen zášť k řádu stávajícímu, tem chce
sbofiti, aniž ví, co by místo něho zbudoval. Proto
tento odpornějšíjest Církvi naší. Církev ka
tolická při působnosti své vždy de
třila individuality národní. Hlasatelé
evangelia jsou nuceni spytovati dříve zvláštnosti
povahy různých národů a bledí se jim potom při
spůsobiti. Povolnost snad přílišná některých missi
onářů zavdávala až příčinu k žalobám. Ale odtu
úspěch jejich ohromný.

Třeba že bludem jest Oírkvi katolické ně
jaká církev národní, ona přece mimo obět a mo
dlitbu, kterou koná jesónem svým, ve všech ostat
ních úkonech dopřárá jazykům národním plné vol
nosti. Latinský nějaký Sohulverein, kde by se
Negrovri vtloukala kultara křesťanská po latinsku,
neexistaje. Církev učí se jazykům všem, aby
s každým mohla mlaviti jazykem jeho. V této
příčině s bolestí hledí na záští plemenné a odsu
saje ho. Ona hájí partikularismus národní, spolu
však hlásá neúnavně zájmy vznešené, všem spo
lečné, by nezapomněli národové, že mají býti jednou,
velikou rodinou,

Takové jest hlediště Církve katolické na oba
eměry : ho kosmopolitismu a přemrštěného
uacionalisma.Stojí Církev naše mezi

Se Konsistořestran nj které oralsvatost papežská dovolila pro J. císařeKarlaVI. vsumě:v zemích h ducho
venstvo dáti musilo dvě stě třid šest tislo
pět set osmdesáte tři zlató; a tak na duchoven
stvo církorní rozvržení. přišlo, jenom v králohra
deckédiócesi5009; a ty patenty na všechny
duchovní zněly; žádný s nich nebyl vyňatý, kromé
kardinálové římátí.

V tomroce umřela -panna Martička, p. Do
roty Šafgoč doera, dne 2. listop., kterážto pocho
vána byla dne č. téhož. Slavný fuons dršán byl,
pří kterémjsemjá také u sv. Duchav kathe
drájním kostele votivum sacrum, anebo angelskou

mši svatou zpíval. Na p tom roce dne 4listop.. jak nastal nov e orosinec: tehdy
tubá námskrze celý ten měsís trvala; jak

měsíc leden: proměna seoveliká uči
samé deště jak v novém (roce), tak

nám stále trvaly.

jde rakopis; ostatní kulkaje
čško se čte, ač ponenáblu čtenář do
ví, však mnohá slova, zvláště jmét

jek jsme, jmenovité ku konci rako
naznačili.

všecka a zvláště snaha páně spiso
chvalitobna: však nikterak Híci se

bysi byl záležetí dal, aby pěkně a
l, co chtěl. Psal rychle a nedbale,

kde i slovaku doplnění a rosaméní věty
; ku mluvnici a pravopisu ani nehledíme.

Knés, muž štadovaný, tak špatně znal mateřský
jazyk svůj! a byly tehdáž školy jen České a

latinské. A U lidé — se známostíjazyka svého
tak chatrnou, kázaji lidu a jej poučovali! Jakkoli
sloh jeho není ještě němčinoutak proaáklý, jako
namnoze za daů našich: přece vidí se veliký
úpadek našeho jasyka v první polovici přede
šlého století Co obsahu 8e týče, má nějaký
půvab do sebe zvláště těm, jichž v první řadě

aF nhš s+EHi: EěH sy si
co
slo
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ce týče,Hořicům a Mlázovictm. Přece však
jikaždý jiný, svláště duchovní,jím pobaviti se mobou.

eméry mesi .
sbodují:-čintCírkyi katolick
nespravedlivé :

Lužický list.
- Ž— Od svého dostal jsem právě deple,

i neváhém jej ve „ protože dobře líčí
poměrylažické,znáje jakorodáki krajan.Ten
tokráte je to tedy skutečně list « Lužice.

„Dne2. červnazahájenabylav Drážďanech
výstava saského průmyslu uměleckého a jakošto
součástka její „serbska narodopisna wustajenca“ —
národopisná výstava.Protopochopíte,ženašetušby,sašesrdce
byly v době té v Drážďanech.

Srbská výstava bude pronás míti veliký vliv
mravní. To jest jisto jiš dnes Zvl o nás oizine,
národ, jejž považovali dosud namnoze za „kurio
sita,“ ocení tuto okolnost nejvíce.

Zvíme však tou.o výstavom o sobě my sami.
Bylo toho nanejvýš potřebí Jaouťfmezi námi lidé,
kteří y té známé své alovaoské skromnosti a do
bromyšlnosti uš se domnívali, že nám skutečné
jen uloženo šivořít, až doživoříme. Snad se ještě
udržime nějakých astolet, snad i dvěstě — tak
soudí — a pakuž budepo nás vete.Soud ten

t jest dojista mylný. Národ náš přešil nejhorší doby,
bude žíti dále.

Letošnívýstava trochu zavíří nad tím lu
žickým bahnem.Byli jsme, dosud jeme —
a budeme. Bylo by smutné, kdyby lužický Brb,
pozoruje tn naši výstavičku, se nezamyslil a ne
dospělk poznání:„Srbem jsi a máš jím sů
stati se svými potomky.“

Hlavní záslubu o naši výstavu má nepochybně
dr. Muka. Seznámil se k vůli stavbě nového ma
tičního domu s některými architekty v Drážďanech,
dovedl je nadehnouti pro naši věc, přivedl je loni
o letnicích do Praby na „národopisnou“ a vzbudil
v nich myšlénku, aby podoboá výstava lužická
pořádána byla letos v Drážďanech.

„Dlužno však také uznati přívětivé chování
těchto pánů, kteří sestoupivše Be ve společnost,
svým nákladem vybudovali celou lužickou
vesnici; ovšem že tato vosnice bude samý hosti
nee, ale páni si jiňak nedovedli pomoci, aby kryli
výlohy. Ostatně i takto bude vesnice naší, budeme
tam slyšeti svoji hudbu, místnosti hostinské budou
zařízeny „po našemu,“ — a z venčí, to jsou bez
toho stavby našeho typu.

Středem naší výstavy jest „serbslke museum,“
v npěmš asi podle způsobu národopisného paláce
bude vyloženo pokad možnu všecko, co nás cha
rakterisuje jakožko samostatný národ. Zvláštní
vatapné (20 feniků), určené pro toto museum při
padne matiénímu domu.

Zajel jsem si před zahájením výstavysám do
Drážďan, abych si prohlédl výstavu; vždyť jsem
měl sám bohatou zásobu všelijakých starožitností,
jež v kůlnách a podkroví našich statků jsem ma
lezl — netroufel jsem si však toho odealati, nevěda,
zda to už všecko nemají.

Podrobný zápis poslal jsem dra. Mukovi ovšem
už o velkonocích, však on, jak mi nyní píše, při
lošil ho k ostatním přípisům, aniž by si toho byl
všiml zpravodaj naší výstavy, p. učitel Sommer
v Budyšíně. Pracovníků a nás málo, a kteří pra
oují skutečně, téch jest ještě méně —ti však ne
mohou zmoci té haldy práce, která vsaiká při
mimořádnézáležitosti, jakou je naše letošní výstava.

Byl jsem tomu skutečně rád, že jsem si vy
letěl do Drážďan. Shledal jeem tam ještě některou
mezera — a hned, když zasvitla zora druhého doe,
už jsem procitl samým nepokojem— a jakmile
jsem vykonal svoje úřadní povinnosti, svážel jsem,
00 se ještě avézti dalo a odeslal večerz Kamence
do Drážďan.

Dne 5. července pořádán bade „drastny
swjedteů“ (slavnost v národních krojích), jehož
se účastní na tislo našinoů — žel, že ho nebudu
moci viděti. (Jako knéz nemůže se ovšem můj
přítel vadáliti, protože jest wu konati bohoslužbu
dopolední i odpolední. — Ž.)

Dne 12. července si v Drášďanech sazpí
váme — 200 pěrců a pěrkyň — samé ukladby
lužické; těším se na to a ještě více bych se těšil,
kdybych tam uviděl i Vás a mnobé a mnohé jiné
přátele z Čech. Vy se jistě iasfte podívati, ale
důkladně na naši výstavu, vědyť jete naším zpra
vodajem.

A kdybyste měl sebe více práce, vědy( jsme
ješté mladí, nedejmese! Pracujte pro nás,
BáéhVás odmění, i naše vděčnost

Sbírejte také na matiční dům, když to nejde
veřejně, aspoň soukromě, i tak lze něco sehnati.
Víme, dobře víme, že jste sami přetížení sbírkami,
avšak mějtena mysli,že jeme my stráží nej
západnější v moři nepřátelském a že s©
máme co *tužit abychom neutonuli.

Časopis „Lužici“ mně chtěl postoupiti p. ka
novník Herrmann a ještě mně garaniovati
bříven ročně — vždyť víte, še máme schodek.
Čtrnáciidenník si netroufá administrovati, když mu
měsíčník dělá takové obtíže. Uvážil jsem vdecko



a spokojímses rozšířením„latžice.“ Počínaje der
vencem, bude vycházeti o 12 stranách 08
str.) někdy i o 16 stranách. Ale je to jen pro

satímně. Za rok nebo sa dra budeme míti čtrná
ctidenník jistě A zatít verbejeme aboneaty. Jak
jste viděl «* posledních seznamů, práce se daří.
Děkuji i Vám za laskavoa přímlavu v „Obnově“.

Mimo to Vám fe sbírky na ma
tičaí dům zabájili „KatholskiPowol.“Bylo na čase“

Tak píše můj osobní lušický přítel nejrysejší
a mejsprávnější češtinou, tak přesvědčivěo bedouo
nošti svého národa, 0 význame srbské výstavy,

že nelze k tomu vícepřipojitLušičtí Srbové nechť jsou ujištění, še podlo
svých ovšem velice skrovných ce beda vědy
starati, pokud Báůhdobrotivý mi dopřeje života i

| sdraví, abych pěstoval bratrství česko-lužické, se
znamoval svoje krajany s jejich snahami a težbami,
s jiob stavem kulturním. A také doufám, že knto
lická vetejnost česká bude věnovati snahám těmto

těžké vení.
milerédbychse ovšempodívalnaonu

národníslavnostv Drážďanech.a zajistéi mnozí
snivci národa bratrského, avšak v neděli a vo
elním roce to půjde asi téžko. Dosfám však

pevně, Se tak bude možno v době prázdnia, k
se snad také ostatní přátelé Lužičané shromá

vzdali bold klidné, ale é práci na ná
roli dědičné. Čas odjezdu do Drážďan bude

asi později určen, aby výlet tea byl společný a
imposantní, poněvadě takó na naší národopisnos

Fia pažičané, jeme povinní tedy jim návštěvu
P
op
"O0 0 sbírek na matičnídům,doutéme,

že ctěná kce laskavě otevře sloapce svoje
"ksápisu sbírek matento účel, abychomdali na
jevo vzájemnost slovanskou nejea slovem, nýbrži
skutkem. Prosíme tedy ctěných čtenářů „Obnovy“
aby pamatovali ma „matiční dům v Budyšíně

laskavé příspěvky redakci tohoto listu sasflalí.

-| (Pozn, redakce. Redakce mileráda zhovajepřání tomuto a vyzývá avoje příznivce, abypři
Spěli sebe nepatrnějším dárkem na stavba „matič
ního domu v Budyšíně.“ Příspěvky budou v listě
tomto saznamenány. Rovněž doporučujeme krásný
časopis „Lažici“ k odebírání, stojí 2 si. ročně,
administrace: Kanonikus Pfarrer J. Herrmane,
Ostro bel Paasehwits, Sachsen.)

Co týden dal
0 českomadorském vyrovnání salétia divoká

kachna novinářská z Pešti do Frankfurtu, kde
jeden časopis tajemně sděloval, že by Maďaři svo
lili k usaání státního práva českého, zejmena ku

na říšské radě utvořiti většina příznivou vyrovnání.
Jak nyní peštský vládní „Lloyd“ tvrdí, je správa
ta bos ou.

slegaoe skončily v sobota. Letošní zase
dání bylo kratší a tišší než v letech posledních;
dostačila čtyři sasedání a byla vyřízena zahraniční

politika, vojenský rozpočet, okupační úvěr, schváeno. všecko. o
Říšská rada ojročena dnes v schůzi

panské saěmovny. Podzimní ání počne
již v drahé polovici měsíce září. Bude podáž
ihned rozpočet, mozi výborovou poradou o ros
počtu mají být projednány zákou o domovském
právě, předloha o daní bursovní a zákony stojící
ve spojení s občanským řádem procesualním. Ná
to v plenu se projedná rozpočet a ještě před
Novým rokem bude říšská rada rozpuštěna. Vy
rovnání s Uhrami má býti předloženo teprre nové
říšské radě.

Černohorský kalže chystá se k návštěvě
v Bělehradě, Srbská vláda za tím účelem nařídila.
aby ze všech okresů byly vyslány selské depu
tace do Bělehradu a sice na státní útraty. Listy
velebí příchod knížete Nikoly jako počátek znovu

v bitvě na Kosově poli.

Všelicos.
Hledají se pravověrní Mladočeši. „Sel

ské Noviny“ píšou: Bývala kdysi jediná strana Česká;
ule to byla státoprávní a nikdy neříkala, še je líbe
rální nebo konservativní, še je jednolitou stranou po
Utlckoa. V této straně seskupili se vedle sobe libe
rálové a konservativci, nikdo nevnucoval drakému
své přesvědšení politické, a všickul měli na xřetetí
Jedinýcíl státoprávníananěmpracovali.Aletobo
nebylo, aby se strana ta byla vydávala za strane
konservativní, a na venek se jevila národuco strana

mladočeská! Tam kaceřuje jeden druhého, viní bo
2 podrodného jednání politického, se čalby a klama,
s prorady, a přece tvrdí, fe tu jednolitosti politické,

kde není jedpolitostiani národní,ani rov k he Tojdos
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avé ke Stelnerům, Šperům, Krapkům, chce
býti vrehním orgámem vědeckým? Cbes býti nejvýš
ším tribunálem vědeckým v bejí o rakopisy a obes
poučovati akademii, kobo má podporovati a koho
Be? Jame jisti, že „Čus“ hořejší správu svou neo
praví. Jak našim čtenářům je známo, obnáší příjmy
všech 33 biskupství v Předlitavska ročně 1,384.000
zlatých. (Tím opravujeme chybné udání z M
ho čísla v Listě z Praby. Red.) Podle „Času“ má
jedinký olomecký arcibiskup tedy 20 milionů, skorem
desetkrát víc než všickni bistapové dohromady. Z těch
příjeů však musíme odraziti daně, které jsou u cír
kovního majetku mnohem větší neš u avětakého. Tak
platí arcibiskup prašský poase do náboženského fonda
ročně 30.000 slatých. A kde jsoa platy úředulotva,
služebnictva, almufny, režije statků? O tom „Čas“
nepíše nic. Ať se jde zeptat úředníků olomouckého
arcibiskupství, nechtěl-li by pan Herben spíše býti
nadlesním arcibiskupským než redaktorem „Času“?
Auebo chce Herben sloužiti a židovského nájemoe dvora
sa šafáře? „Čas“ dále neví, že příjmy všech 9000
far v Předlitavska obnáší ročně 10,000.000 zlatých,
Ze na každého kněze připadne průměrně ročně 650
zlatých příjmů. Za to sám nedávno přinesl zprávu,
že banky předlitavské počtem 18 měly sa. minulý
rok 30 milionů zisku. Kolk je akolonářů? ©Hrotka,
a tl mají ročně tislee příjerů. Gratalujeme proto
Herbenovi, jako novému berníma inspektore. | Upo
zorňajeme na opis Vrbáv:, Boj proti klerikalismu“,
kde jsou přesná statistická dáta o příjmech dacho
venstva. Takový spis opraví v lidu banebné správy

Literární sjesd družstva „Vlast.“.Drai
stvo „Vlast“ konati bude v dnech 10.—12. srpna li
terární ajesd v Praze a obsáhlým a časovým progra
mem, jenš bude počátkem července podobně uveřejněn.

„E. adp. kardinal arcibiskup Fr. de P. hrabě Sohčnbora
al depetaci ajezdového komitétu, pp. dra. M. Ko

P. Tom. Škrdle a Tom. Jirouška velice vlídně
veškerým pracím ajezda udělil vrchnopastýřské po

Sohnání. Jiš nyní přijímají se přihlášky člonů družstva
i bostí, noboť jedná se blavně o jejich abytování.

L]

šž

k

plsýpoplatek300sl sa otadijní b.)a
poplatek vablodem k poměrůmrodičů žadatolových neb
šedatele samého zmírněný seb c.) úplně bospiataě.
Žádosti za přijetí do kolleje stadujícími pesné; rodiči
po případě poručníkem spolupodepsané,křestnímListom,
vysvědčením mataritním, majetnosti neb gomajetnosíj
(chudoby) náležité potvrseným, vysvědčením lékařským
a po případě o zkouškách neb kollokviích na vyso
kýchškoláchdološenépřijímajíse do 15. červenos
1896. pod adressoa „Správaí rada koleje Arnošta
s Pařdablc“ v Praze I. Kdo přeje si znáti domácí
řád, nochés0 přiblásí osobněneb dopisem a
fenou 10kr. známkoau jednatele spolku Dra. K.
Voadrušky, faráře u sv. Havla.

Dobrá odpověď. Jistý ovangelík vytýkal ka
tolfkovi,proč$6na Komenskéhomálodržíamáloki
ho váší. Katolík odpověděl: „Já váším si Komenského
aoodobréhočinil, také konám; onse držel Boha,
játaké,onchodildochrámaPáně,játaké; alo-vy
toho neděláte.“ Tazadel mlčky odedel.

Úvástisvýchodních Óech.

Osvědčení okupori. Jak00nássděluje, byly J. bo. biskupa Edv.J. N. nn
nychovi následující projevy boty a

nosti: Bolestaě ne oporátvým
isty“ vysloviliv pokořepodspoaníčlenové obet.", vyslovili v pokoře pode

ního výboru v dmešním oa
opovižení zad neomluvitelnoudrzostí touto,a prosí
současně, aby Vaše Biskupská Milost výraz nejdo
konalejší úcty a mejpokornější oddanosti od

pena cA i oslé milostivě přijmoutfeseticfch,:
ě

radní. Jovef Marek, výbor. Antenia ! výbor.
Jos. Fr. Volora, . Mat. Pavlik, výbor. Arnošt
Bobka. Frant. $ Fr. Blába. Jess! Bunata.
JosefKollingor.—ObsenízastupitelstvoobcePor

Btejnické vytlovilo ve své asházi, odbý rané dne

stůw“ tóa a způsob

Bryaychovi proto, še y
A aby dalo výraz cítůmje ovládajícím, ovalk

svého vrchního Jeho Bisk. ndbiskupa Edvarda Brynycha svým prvním čes
ným členem obce jednoblasně. Příslužný
diplom čestaého členství tohoto bude svým časem
vbodným způsobem Jeho Blesk. Milosti odevzdán.
Z stavenstvaobcePerštejníce, 1. óervma
1896. Jesef Horký, starosta. J Zetřepálok. Je
se! Vopelák. Josef Lovieský.

a stavební rozvoj HradceKrál. vypté
se císařdra. Slámypři bostiněkonané vbadinském
bradě po skončenídelegací.Dr. Slámapodal otom
olsaři přísulné vysvětlení.

Prvni závody silniční pořádá klab če
ských velocipedistů v Hradci Kr. dne 5. července ©
2. hod. odp. za každého počasí na silnici vedoucí
lesem Novohradeukým k Bejšti Start pro jízdy od
kil. kamene 62.0. Program je tento: V sobota, dao
4. čerrence večer přátelská schůze v kluborní míst

J. V. (Hotel Baftipán) nocleby pro hosty. V neděli
dne 6. července 1896: Společný oběd hostí v ktů
bovních místnostech „u Urnerů“. Přesně o 1. hodině
odjezd od klubovny (u býv. Pražské brány) v prů
vodu badby „Sokola Třebechovického“ na Nový
Hradec Králové ku startu. O 2. hodině počátek zá
vodů. (Přístap volný). I. Jizda janiorů. Drába 2000
m. (ka kil. kam. 606). Přístupna oněm členům,
kteří do dne ukončení přihlášek při veřejných závo
dech první ceny nedobyli. Vklad G korau. Prvníma

jizdy jemlorů. III Jízda ooonadámakoa. Dráha

ná přísuirkyněmi klabu a stříbrný slnosný odznak;
drahému atřetímuskrostné odznaky. IV.Jízda stěr
šíchpánů.Dráha2000m. (kekil. kam.606). PH
stapnaposte pásůmod 35 lat počínaje. Vklad B
koreny. Prvnímu čestná oens, věnovaná starostou
klebeaotříbraýzlacenýodznakklubovní;draháma
třetíma čostné odzkaky klubovaí. V. Jízda © přebor
ulotvíkuba, Dráha4000 m.(ka kil. kae. 696 u
hořejšíhájovny.)Půistapnavšemčlenm. Vhled6
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Druistve me zušitkování ovese + Hradci
Králové přivádí začátkem měsíce čeprence své vý

„robby do obchodus to hlavně: 1. vinmý ocet
ovocný,kterýjakostísvojípředčíveškeréocty,jíchě

-00 v domácnostech užívá, hlavně jemnou chutí a pří
„jemmoa kyselostí. Zvláště upomorňujeme P. T. pény
«odhěratelenato, e oosttento-chovávelikoačást

Ms

kyselin „které jak známo velice blahodárně
působí ne ústroje zašívací. 2. Slivovici, při

„jejíž výtělíš Wbáno bylo hlavně krašení na zátku
kvaanou, čímž veškerých vedlejších nepříjemných při
zněsků sbavena jest; zároveň dlužno podotknouti, že
elivovice ta jest čistý destilát ovocný a ručí se za

„čistotu a neporušenost její. Závod tento přichází na
„veřejnost ©výrobky mefaišovanými a má na mysli

:poam0a Souřá,poospěti zýmům hospodářskýmvůbeca j nebudou štirv šádnédomícnosti.výb 3 o
Komitét pro udržování ů m

bojišti královéhradeckém pořádá v pátek, dne 8.
„Července slavnosí vakříšení a. paměti za hrdinsky
padlévojíny roku 1866. Pořádek: V 8-53 bod. dopol.:

SUrítání cizích hostů a korporací na stanici Sadová- Do
balicea. k. priv. českých obchodních dráh. V 9 hod.
depol.: Pochod k mazsolen u Lípy. V 10 hod.
dopol.: Zádušní polní mše svatá v mausolen. V 10
-8 půl bod. dop.: Pochod přes Lípu a Úistoves do
ABribu (jibazápadní vchod). V 11 bod. dop.: Proslov,

:8. prapore polních myslivců ve Sriba. Ve 12 bod.
dop.:Návštárabojištěa vojenskýchhrobů.Knávštěvě
bojiště možno použít vlaků V 529 ráno s Ostroměře

-do Sádové. V 7-50 ráno ze Saiřie do Sádové. V 8:03
-ráno z Hradce Králové do Sádové.

Sjezd Jednoty zpěváckýchspolků če
-skoslovanskýchdo C fo 28 439.
(6 m. Uustenovoný, nebude se konmati za příčinou
neočekávaných překážek, pro něš bylo nutao jej

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové
„akoučaje p školní rok svého trvání. Letos zřízen
byl ročník prvý, 15zářímt. r. otevřen bude ročník

-drahý a postupně za rok ročaík třetí. Žáků bylo letos
-39, z nichž bylo « páté třídy gymmasijní nebo real
„26 G, ze čtvrté třídy středních škol 17, « přípravky
vyšší obchodní úkoly 1, se škol měšťanských16;
dra poslachači byli již v obchodní praxi. Sbor uči
"telský čítal miso feditele sedm profesorů. — Nový
-kolsí rok počne 16. září 
Jimají se šáci ze čtvrté třídy škol středních bez
skoušky přijímací, rovačů šáci z
-obehodníchškol; abeolrenti škol áktanatých“ nei

„omají dobrá vysvědčení, muší vykonati zkouška přijí
jí dostatečného běž

-ného vzlělání, zřízenaVede.příprarka. Do rakéo
sročafku přijímají 00 absolventi prvního ročaíku ob

aa akademií nebo vyšších obchodních škol.činí ročně 90 gl., vpřípravce 5O sl Přihlášky

ova, Rášžena Potrofova, Marie
OtilieČevrkaějkovaaMarie

Klazarova;pak stud. AntoaiaPetrof, Jaroslav
Jindřich Kulbavý, VáclavŠjesák, Rad. Gotilich, Jessí

ýalesve zpěra osvědčilipak-sl. Bohumila
a malý Egdar Sohíndier. Bted. Jaroslav No
a VilémStamfostpřednesli 3 skladbyna cello

obliběpak se těšily také sborové přednesy- (pro
ezlonní orkestr) chovanců; proto také posorné poslu
chačstvo doprovázelo jednotlivé, veskra velmi zdařilé
výkony hločaým poteskem. Všeobecnéuznání dobrých
výkonůJesttedy nejkrásnějšíodměnouprop.řiditele
tobo chbralně známého hadebního ústava.

Dary Rudolfinu. JoboMilost,nejdůstojněj
šípa biskup EdueréJamNep.Brynychráčil za
elati dobročinnémukomitéta dam 10sl. na ošacení
chudých chovanců ústavu blachonémých a sleč. Aloi
eleBryaychorák témeř účela 3zl; nej
3dobrodiscové při problídoe ústavu darovali cho
vaecům $sl. 50kr. —Zaplat Bůh!

Osobní. V sezení zomského výboru dae 10.
červnat. r. konanémusnešeno přelošití s výbrodoa
echválení c. k. ministerstvem orby řiditele hospo
dářekésimní Školy v Kuklenách,p. Jana Heinze,který
prozatímmísto to byl zastával,definitivněna nově
zřízenou zimní škola hospodářskou v Opečně. Z4
roveňroshodnatoas takto uprázdnénémístov Ka
klonáchvypesti koakursvčetačdo 10.červencet. r.

Úmrtí. V pondělí, dne 92. t. m. večer zesnu
Jav HAradciKr. vo věku 57let ochrnutím erdce sl.
Marie Lhotská. Tělesné pozůstatky zesanlé byly
vestředa,dne 24. t m.pochoványnahřbitověu
sv. Jane na Kopečku...*

Nedělní kítů v advokátních kancelářích.
Píše ee nám ze súčastněných krahů: Advokáti zdejší
JUDři. J. Csurba, Štěp. Fischer, K. Fultner, J. Ryba,
Fr. Srdínke, Fr. Ulrich, Al. Zimmer a notář Ludvík
Soheiner ohlašují svláštní vyhláškou, že od 38. června
do 27. září zavedli ve avých kancelářích úplný klid
nedělní a úřadovati nebudou. Na vyhlášce té pohře

šujeme ost jnen pánů advokátů hradeckých. Nesnámyjsou nám příčiny, proč tito nejeví účasť v humáním

jednání vých pánů kolegů a neposkytnou sobě,upracovníkům svým a pomocnýmsilámjediného dne
v týdnu k potřebnému oddechu a zotavení. Práce
nedělní lze snadno nahraditi pracíve dnech všedních.
Každý člověk dopřeje si nedělního klidu, proč nemohou
míti klidusřízenci kancelářští, již vůbec neutěfené a
nejméně záviděné postavení zaujímají? Domníváme se,
že páni advokáti mohou býti spokojeni s výdělky
svými za dnů všedních. Obecenstvo opatří si zajisté své

ežitosti dne všedního. Tím větší a záslužnější jest
oběť,kterou přinesli svrchu uvedení pánové,kteří vzdor
překážkám jim kladeným, úplný klid nedělní v kan
celářích svých zavedli a i vzdor tu vzniklé eoutěši
nikdy zde nebývalé, humání jednání své veřejně ozna
mují. Zajisté krok ten dojde také vděčného uznání
a hojné náhrady ve vzpružené činnostiza dnů všedních.

Hospodářskou předaáška pořádala v neděli

31. června hospodářské a průmyslová jednota jičínskáv Železnici. Od %1. do 23. června vědy po 4. hodině
odpolední odbývalse mlékařský kurs v Cidlině u Lom
nice nad Popelkou. Přitom 22. t. m. přednášel vp.
Fr. Puchmajer ze Železnice o sáložně Raifaisenově.

Vycháska kolní mladeše. Za příznivého
počasí pořádajíučitelští sborové v Úpici dme 27. t.
m. vycházka s mládeší sobě svěřenou. Měšťanskáškola

Suaposká zároveň a nejvyšší třídou školy obecné doN „ a odtad na roshlednu na kopci Dobrošov
akém a potomdo rodiště Jiráskova, do Hronova.
Dívčí škola pak se šákyněmi nejvyšších tříd touž
dobou navštíví skál Adoropažeké s Teplické. Pro
dítky menší pořádána bude společná slavnost na

Pozor při k třeba dávati
vzhledera k smutným ům utonulých, které 20

unás kašdoročač opakují, Meje HR E poroei
na aby- Dne 18. t m. koupalo se několik lidí naobčanské plovárně,mezi ni i studující J. P., který

přistroje pak shledal, Sezmizelymu s kapsy uvesty,
mezi cen, co byl vovodě, rné romontérkyise

Moderní Dne 19. t m. la M.
ZitkovaaBořkovicu do olušbyu p. C.ade.

e

Tři dni ne to odešlipáni na sanechavše
služku samotnoů doma, *přílešitosti použila

služka kútku. Nepamátku vzalazi s se drahéy,uzamklabytaodešlei

vyminl Tak.. tomu podobáv Náv částky jich. "Dle odp. N. L. se

z
ou jeden jediný chlapec advo

ého. N i tomu vyznamenávají
se neobyčejnou plodností zdejšíněmečtí židé. Ti sa
jisté honosí se takovým m dětí školou povinných,
Že pro ně jí isr. VOLKSSCHULEo třech třídách.

Zvlaltaí 1 vyvolily si včely u p. Banede,haj

ného v Cidlině u Lomnice nad Popopoa. Roj včel. Věslkyvylétají navletěl mu pod
pest i akulinami, takže hajný ani ve

světnicipřebývatinemůže.Několikprken musís podlahy outi, aby segnal, v kterých místech roj
se nac a umístil nezvaného hosta v slušn byt.

Ne V minulých dnech večer sašel si pRadiš vDílcích uJičína na patro koňůmpro obrok.
Zváhlo se s ním prkno, padl na mláticí stroj a slo
mil si raku na dvoumístech.

Z tiché domácnosti. Adolf vlěsk: pokaš v Úpici, ač sám povahy mírné a -dob sčné,dostal za
manželku fenu, která mu byla vám, jenom ne útě
chou a podporou. Jiš dříve přišel k vůliní k růshým
nepříjemnostem ano i do soudních zápletek. Posledně
však chytila se i kořalky a pod vlivem této chopila
se i — jak fáma dí — sekery, chtíc tímto nástrojem
muži svému manželskou lásku dáti na jevo. To však
bylo muži dobráku přece jen moc. Sebrav co se se

bratí do opustil 18. t. m. domov, saslav z Náchopice dopis, v němš oznamuje, že se ubírá do
. Manfelce své zanechal dětí,x nichž je

den 16 letý je blbý. Ubožáci!

Pytlák. Ke zprávě, kterou jsmepřineslidešle, sdělujese nám dodstečně, te p. J. Ponec, ,
s Bejštěsám sice neprodávalstřelenouvy
o se to stalo bez vědomí okr. výbora, násl
kem čehož přisouzena byle příslušná pokuta. Pan
Ponec má majatý revír od r. 1893—1899.

Zmiselý chlapec. Dne 26. dubna t. r. stratil

se manšelům Plegrovým s Hořic jejich 11 letý synFrantišek Pflegr. Čhl je na stáří své dosti velký.
má hnědé vlasy a šedě očí. Oděn byl červenavou če
picí, hnědýmkabátema čarnými kalhotami. Týž utekl

a domova před rokem, byl v Chrudimi vypátrán adomů dopraven. Jiš tak dlouhoa bez výsledku pá

( neštastnírodiče po zmizelémS jenž donalezen nebyl a mevíse, jest-li a po světě
se toulá nebo někde o život přišel.Místesvotby—pohřeb.Dne20t. m.sla
viti mělp. J. Šejnoha, oil farmaciea majitelmaterialního o uv . Kostelci svůj sňatek.
Ve čtvrtek před tím odebral se zdánlivé úplně zdráv
do hostince, aby rozloučil se se zlatou svobodou.
V nejlepší náladě odebral se na lůžko, s něhož však
nepovstal více. Ráno nalezen jako chladná mrtvola
— ošemetná mrtvice ukončila život, před samou
branou ráje manšelského. Tel cky přivolaná ne
věsta místo k oltáři, doprovodila snoubence svého
na hřbitov.

Zlý hafan. V nové, živé alici u b prašaké

brány potlouká se ohromný, zlýpos. Obyvatelům této části naskýtají se časté rozčilající výjevy,
jež pes ten působí. Ohrožuje nejen druhé pay, ale i
olemjdoucí chodce a jiš se stalo, že svými tesáky

sahryzl se i člověku do těla. V nynější době kontu

mačníFt viděnčastoi bez m bezpečný. ato(pouze kožený), jest přece ému ne ný. Bve
se stál: a citim psy, kteří byvše pokousáni, řvoa
bolestí „aš běda. Ať jest majetkem kohokoliv, jest
v úájmu bezpečnosti, aby byl lépe střežen a není-li
to možné, at je odstraněn.

Vystříslivěl ve vězemí Finančnímu dozorci
Fr. Svobodovi, 88 roků starému = Něm. Lhoty u Pří
brami znechutila se obtížná služba strážce pašerů
v pohraničním městě Rokytnici. Zanechav jednohodne
představenému svému lístek a aniž se s druhy osobně
rozloučil, opustil stanoviště své a kráčel do světa.
Pohnatku k samovolnému odchodu měl prý z té pří
činy, ježto byl ve vyšetřování pro vzdálení se bez
omlavy po tří dny. Seznal na toulkách svých, že nelze
člověku býti e tak samotnému, zatoužil a ros
teskněn dopsal své milé do Chradimi, Anně Bartuš
kové ze Žamberka, že se v Týništi sejdou. Milující
srdce se skutečně sešla, avšak Aninka rázem schladla,
když nalezla miláčka svého různými požitky zmoře
ného. Udebrala se do Třebochovic a odtud ku Hradci.
Roztoužený milenec chvátal za ní. Došel sice do Hradce,
jí však více nestihnul. Bolem stísněn svěřil se prvému
strážníka městskému, jehož potkal, že svou milou
u mlýna týnišťského zardousil a dal se dovésti do
zdejší věznice. Chladné zdivo žalářní naň působilo

záhy. Vspamatoval se, pod jakým krovemto odpočívá,popírá vše a tvrdí, že mu to napadlo přemoženéma
truňkem.

Př nejbližším perotním období bude pro
jednáván pří zjednané vraždy, které se dopustil
čeledínJan HypiusrecteMarekse Saché dne12. dubna
t. r. v Lodíně na rolníka Františku Kuželovi. Před
soud por. postaveni budou též spoluvinnícina ohavném
čínu tomto, totiš vdora po zavražděném Frant. Ku
šelová a Jan Bednář, rolnický synek s Lodína. Za
vedené obsáhlé vyšetřování jest skončeno a obda
loba státním návladnictvím zdejším na všechny účast
níky podána. . .

etý strojvedoucí. V neděli na o jedné ho
díněodpolední událo se na nádraží královéhradeckém
hrůzné neštěstí. Mezi druhy svými oblíbený stroj
vedoucí Kotouč s Nymburka šel po obědě z restaurace
přes koleje, abysobě než odjede, odpočinul. Právě po
sunovány byly vozy. Voláno naň „pozor“ avšak již

posdě. Slzachycenrapemmne n avtaženza nohu pod felezntáko třech místech bylo tělo
jeho přejete. Zůstal na místě mrtov. Téhož dne odpo
edne ještě příjela choť jeho s dcerou na místo ne

štěstí a druhého dne 3%.t. měs. navečer odvezena
mrtvola Kotoučova drahou do Nymbarka, kde byl
pohřben.
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zemřel. Vyšetřování soudní je zavedeno.
Gurovcinbit a sohaven. Hlavními osv
školní mládež jenikovická, která vi s i

nemilosrdně bušící do Vondráčka, Pěkný to

Henský sbéh zloděje. „Krámý tea> ý život
voj ", tak počíná jedna z písní, mi

ouhé chvíle plnyvzpomínek naši chrabří
ivottan neměl však žádnýchvnad pro Fr.

nloušícího usemské obrany vJičíně. Dal
vale a šel na cesty. Poetil návětěvou téš svoji

sestřenici Boženu Mrázovou a mého Antonínase, sámečnického dělníka v ovicích. O 6.
hodině ranní odebral se Mrás do dílny, kde pracoval

habe bytě one vdřojícma jako ovámapříuba v ponechala, důvěřujíc mu j svému pří
buznému. Však důvěra byla šeredně zklamána. Když
s mlékem přišla, svedl se Holub se slovy, še jde se

roj městem©pak fe přijdenaanídaní.Mávšakfti do dnes. Po odchodu jeho zposorovalazáhy,
ně obvyklém místě na zdi nevísí více hodinky se

dvěma al a niklovým řetískem, ješ patřily muži.
Odebralase k němu aoznámila mu, co se o.

Mrás aice ihnedjpěehal sa vojínem, avšak nestibl ho.Posději se dověděl, še Holub jest stíhán jako vojemaký

„Jan Zadrobílek, Siletý tulák
s Pouchova,je proslulý hmaták. Vuznání jehood

borných ostí nam mu již několikráte soud

stěnou porci trestů. To mu nepřskáší aby pro„véděl své dlouhopratácké řemeslo dále.Na svých
(bládných cestáčh zavítal dne 5. t. m. Litic. Chalup
ník Frant. Růcker v Liticích odešel na polee man
šelkou svou a zanechal doma ku hlídání dvě malé
děti. Růckrovi po mávratu s poleshledali, še jim
chybí na adi vísfcí stříbrné hodinky se řetízkem s pří
věskem starým tolarem. Hodinkám chybělo sklo. Růcker
oznámil ztrátu tamnějšímu četnictvu,' které zjistilo,

že milovníkem iracených hodinek jest Zadrobílekz Pouchova, kterýse téhoš dmepo Liticích potloukal.
Den po krádeži té objevil se Zadrobílek v Kašově a
sde truhláři Frant. Růckrovi ukasoval hodiaky, které
se se byly. rolníku Růckrovi v Liticích ily. Za
drobílek dopaden byl teprvé ve Dvoře Kr. w zatčen.

Jarmareční straka. Františka Hynková,38 r
stará dělnice, vdova v ČeskéRybné rozená a n
v Bohousově bydlící, byla na trhu výročním v
brušce. Po svémstarém zvyku jala se rozhlížeti
různých krámech prodavačů, Hynková byla jiš dva
kráte trostána pro krádeš. Na trhu pořádala vše, nač

šla. Při dopadení jejím hlásili se poškození a na

ezeny u ní bylv věci,Jež vgpočítáváme k posouzení,"co vše se jí hodilo. B. vi z Dobrušky vsala 16
metrů kašmírové látky, Š. Mankovi 14 metrů látky,
J. Hejnovi, obuvníku z Jaroměře ženské botky. Ne

snám dosnd majitelům ukradla mezi jiným dvě
cihličky, tmavočervenou látku, atd. Hynková zatčena
a dopravena do hradecké věznice a obžalována pro
sločin krádeže. V trhy budou na čas odbý
bes jají návětěv, ch prodavači nebudou ostatn

Splašené koně. O trhu oplašili se

ená povozník mída na Malémnáměstí a jenomlse děkovati duchapřítomnosti jmenovaného, že spře
Žéníještě včas zadržel asabránil tak možnémune

. Koně porouchali čkud vůz.
ed be odBot, červnaztratily

;
©<ši :
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Krádež šatů. V
se služce u p. F. v Komenského třídě dvoje šaty, jež
měla uloženy v uzamčené skříni ne půdě. Šaty měly
cenu přes 30 zl.

(eedník předěl mistra. TuláckérodiněTomšůna Novém ci Králové věnuje policie všemožnou
pozornost a ne nadarmo. Předešlé neděle zatčen byl
starý Toměša ve středu nato nadějný jeho sotva 14.

letý Adopadli ve strážníci Zaloudeka Andr po delšíhonbě i u Labského mostu. Nadějný tento kan

didát donucovacípracovny dobýval se jiš několikrátna půdy různých domů,kde se i necbal po dva dny
zavřít e vyčkávalpříhodného okamžiku, kdy mohl by
te s ukradenýmitam věcmi tit. Pro podobné
kousky byl jiš vzdor avému mládí mnohokrát trestán.

Nraí yl dodán k okresnímusoudu, kde se o dalšímjebo zaměstnání rozhodne.
Pro veřejné násilí zatčen byl dne 18. t. m.

Jan ze ice u Libčan. Týž znásilnil jisté
děvče = Lanžova,
, —„:Ohmě.Dne 19. t. m. vypakloheň u Jos. Maté
jovského v Sukoradech uHořic a způsobil jmenova
nému škody na 1000 sl. —Dne 20. t. m.hořelou
Ferd. Školníka v Obědovicích.

Z Dymekur.Jako vletechminulýchtaki roku
o konati se bude tak svaná =

pout do Staré Boleslavi. Pouť tatopodni se letos18. a 14. Července zvláštním vlakem s Nymbur
ka do Staré Boleslavi, kterýšto vlak s Nymburka
se vypraví dne 12. července v 4 hod. 66 min.
Jedno. pojedeme opět svláštním vlakám ze Staré
Boleslavi dne 18. července o 8 hod. 55 min. odpo.
Jedne. Jízdní lístek pro tento zvláštní vlak z Nym
burka do Staré Boleslavi a stojí dospělou osobu
ve II. tř. 1 sl. 20 kr., ve III.třídě 60 kr; dítky od
4—10roků platí polovici a za dítky do 4 let se neplatí.
Poutníci z Dymokur a nejbližšího okolí vydají se
částečně pěšky = Dymokurského chrámu Páně o 12.
hodině polední do Nymbarka a ostatní tam přijedou
drahou obchodní, jež jísdného nesnišuje. Všickni se
jdeme se potom v Nymburce a odtud vlakem poj
-smedo Staré Bolealavi. Lístky bude radno i
n nádrašní pokladny v Nymburce již 2. červencetak,

'

c

99.napřed kteří '00-u (hrního

k noboní Aprávoe,aby mně<0B
čast, utví svoje laskavě ozaámilů. JaaNěp "task

h HE správce v Dymoknrech.

l
padlýchvojínůsr. tu86Naprogramujsoudopoledně

ol. shduše! bohoslušby, návětéva hřbitova, odpoledne
společný výlet do městského lesa „Občiny“. 

: 5 Jičína- Dne 59,červance vmal i ve 18h.16 minmt v poledne, vyjede s Jičína xvláštní

vlak přes Veleliby Esevarozápadní nymbarské
(bezévšehop přímodo St. Boleslavia vrátísev čli,dne30.červencev7hodin
doJi Lístkysakoupitisi moánojendo16.venceněděkanstvív Jičíně.U 3nádraání
latkyprodáványnebudou.Cena1lístkuIII třídy:K Z ndovneisižovse1 z). 60 kr. ZKopidlna i
1sl. 90kr. Kázatí budeslovatnýkazatel, vyse, důst.
pan kanovník Frant. Kořán. — Poutníci
se před odchodem v kostele sv. Ignáce.

Z Liběam. Kdo jede drahou z
Hradci aneb opáčné, ohlíží-lise s vlaku kt
verní strané mezi etamicemi Dobřenice a Praskačka,
vidí romantickou krajina v návrší; jsou to Libčany.
Mnobého zajisté ta poloha zajímá, vádyt

movíkrášlí tuto dědinnh parobní kostelíkhlásámátku tamních -přeďků, - skutečně
Libčany překrásné. Předkové tamní chlubili se, kdyš
se někdo pozeptal na Libčany, byli na ně pyšní.
Dnes poloha se síce nesměnila,vlak uvnitř smutné

to Kopadi. Všude sa dob dnešních nějaký červíkhlodá blahoobčanů, ale právě v Libčanech to do
stoupilo takovéhó stupně, že utvořily se proti sobě
dvě strany potírající se do krajnosti. i strana

stala ze„Opovrěenon obecní nepořádky, dostarilse výminečnýstav; došlo ka í obecního za=
stapitelstva dne 16. května. Obec nyní řídí komise
sestávající ze tří občanů, kteří s neblahých poměrů
mají vše do pořádku uvésti. Málokdo by se propůjčil
v tak rozháraných poměrech k této tak ne é
práci, která má občanům pořádku milovným i likna
vosti některých stejně vyhověti. Jiš několik let panu

je zanejetípřímo horečné a rozhodně je třeba, abysmířlivá náladadošla mocné podpory, jest zapotřebí
toho, aby probuzen byl smysl ideální, neboť ovzduší

,peas é nesnášelivostí nadále by nezůstalo beznáa . Projevy anarchistické, které se tam stály,
jeví se jako důkaz nesmířlivosti. Stopu táto zlomy
slnosti rázná spravedlnost bez trestu nenechá. Jak se

Žoslýchá, stihá se soudně tato demonstrativní nálada.bohušel to došlo tak daleko, vinna je stará likna
vost a nesvornost na Libčanech jiš několikrát tre
staná. Jest zajisté dnes zapotřebí, by kompromisem
se seřídila dobrá většina, která bindným myšlenkám
by otevřela správnou cestu k dobré pověstiobce a ke
snášenlivosti všech. Občané, prohlédněte!

y cestyZ Kunětic. Od Pardubic asi půl hodin
na gsover leží ve farnosti Kunětické spojenéosady
Hradiště, a sice Hradiště staré čili české, a Hradiště
nové čili německé. Staré Hradiště je osadou velmi

IL "ilatýpopluánídvůr komočnínopotstvíPardabic:užní moru ubic
'kého roz žl mezi Sažíky sem povolané,od čehož
i jméno: Německé Hradiště. Ve m Hradišti jeou
společnéhroby padlých vojínů v šarvátkách tuto v sed
mileté válce svedených,' a hroby ty zdobí velmi
krásný, roku 1893 nově postavený sv. kříž kamenný.
V Novém Hradišti postavili si tamní obyvatelé roku
160C. ý s kamene pracovaný av. u

„bývalého dvora, kterýžto sv. kříš byl letos„tjégtního faráře vkusně opraven. Obecní úřad

dištský duchovní svou správu, ih v neděli,dne 14.červnat. r. konalase vobci jejich slavnost,
jednak k uctění těch sde pohřbených vojínů,
jinak u obnoveného ev. kříše, čemuž ochotně a svelkou
radostí vyhověno. Za příznivépohody vyšel o 4 hod.
odpolední zmíněné neděle od sv. kříše v St. Hradišti
tento průvod. Za kostelními korouhvemi šly dítky
školy Ohraženické“kam jsou Hradiště přiskoleny, se
svými pányučiteli, pak následovala dorostlá mládeš

i sa kterou kráčel chrámový kůr kanětický

alní učitelky s Ohraženic, načež se ubíral kunětický
farář, provázem seměpanským vojtovním komisařem

na erární silnici vedoucí k Pardubicům čekali vidp.
děkana tamního, který se vzácnou ochotou této alav

nosti aúčastniti se přislíbil. Přibylý muzeí
tušem kapely hudební a promluvou j žákyně mileřivítán. zvuku písně Marianské šlo procesí zpět

StaréhoHradiště ku sv. kříši nádherné vysdo
nému, kde řečí slavnostertsky procítěnou vzpomněl
místní farář zde padlých apochovaných vojínů, vyzval
přítomné ku lásce k vlasti, ku věrnosti zeměpánu,
jemuž s přáním, aby dočkal se svého b0letého jubilea

pynování, rovolal třikrát slávu,čož obecenstvenibyloučně aklamováno, a zapěním rakouské
hymny prováseno. Pak ko y byly modlitby za se
mřelé, přičemš vs nuto i dobrodinců zde posta
veného av. kříže. tud hnul se sa střelby zs hmo

ždířů asvonění průvodve vsorném u kob
novenému a vkusně okrášlenému ov. i do Nového
Hradiště, kde kázal místní farář o lásce Ukřišova
ného, jakou nám hlásá kašdý ev. kříš, a o tom, že

p, přolíka sv. křížútěchoua lou v životě ismrti.i po kázání pělydítky školyOhrašenické pěkné
chorály, následovaly litanie s případnými mod
litbami, kterékonaly se i za dobrodince živé i se
mřelé tohoto av. kříše. Po nich zapěl kůr chrámu P.
kunětického za řísení pilného ředitele kůra toho
s průvodemhudby velmi dojemněpíseň : „Svatý kříši,
tebe ctíme!“ a na to veškeré shromášdění nadšené

valo staročeský chorál „Svatý Václave“. Poděko
řečí jedné y a páně děkanovy všem účast

níkům skončila se tato slavnost, která zajisté utě
šenou mínku fkům Hradišťským sanechala.

z Bílého Újesdu u Dobrušky. Dae31. t. m.
v neděli pořádaly dívky naší obce v hostinci paní

, Kostelce. Zdejší spolekvoj. v jerace sani|
Jubilejní slavnosť kn v a uciškí třiootiletí

)fiji
TB

hlavě, jasyk

kcičela,dávno zde nl jchanévai, lidé ve sbíhalí i děti
divadi la

8 8

řběEjtékí:

ušlechálýmzábavámdávnéby6Nr ep gŠtěpanie u Jilemnice. (Jednota Cy
rilloká a Svato-Václavská. — Kaple 8 vo

u a Podkrkonoěi,kdaá 1 Abamduch krokášškýta a tam po
a 6v. náboženství nepřátelský také či
hodně započíti se smaží, přece jen
v pravděkřesťanský převládá, čehoá důkazem json

četné v jednotlivých osadách založenéspolky ka
tolické, s kterýchž jako « pevných tvrzí hájí se víra

Svatováclavká,napadanáa tupenánepřátely.s aese pracuje neunavně na obrození křesťanského da
obnově spořádaných poměrů společenských, vlastenec
kých i státních. Mem ty pravé bojovníky oav
otanské, jimž © rálaší | na nejavětějších

obec H, Štěpanickou. Zde dne 7. června 1806, odbý
valy se ustavující schůze nově zalošené jednoty Cy
rillské av. Ladmily a jednoty rolnicko-řemesliní
av. Václava kat. mužů ajínochů v místnostech školních
a povolením okresní úkolní rady v Jilemnici za pří
tomnosti Cs členů, aby provedenýbyly volbyp
venstva výše jmenovaných spolků. Při zahájení ochůsze
přivítal členy dp. Fr. místní farář, krátkou,
vřelou řečí,v kteréš nutmosť kat. jednot dokázal, při

rovnav Srato-Václavskou koranu Nándnkk"odnotlivýma jednotlivé její drahokamy přiro jednotli
katolickým spolkům. Po přednášce vykonány byl

volby výbora,Sea véceníhlasy Voemaýeh členbyl zvolen. V 5 konala Svato- Václavakájednota
svou ustavující schůzi, v mís též jednohlasně celý
výbor byl srolen. Po ukončených volbách všickní čle
nové jednoty Cyrillaké i Svato-Václavaké přítomný
přijali tato resolaci: „My všicknijako jeden porný
šik dražíme a řadímesek svému milovanámu nejdůst.
biskupu Edvardu Janu slibujíce, še s mím vůdy ve

jení na obhájení nejevětějších zájmů církve avatá,vlastičeskéaříšerakouskébojovatiapodpraporem
sv. kříše na zlepšení poměrů společenských, mravních
i státních přičiňovati se budemea zároveň 8 opovr
žením odsuzujeme všecky útoky Činěné nespravedlivě
našemu velikémubiskupu ze strany pokrokářeko-aed
nářaké s tím přáním,aby =naších spolků katol. s
z oslé osady důvěry Jeho Bis 6 Milosti
byla zaslána.“ — Na konci schůsí by voláno

sláva Jeho Veličenstvu císaři a králi, sv. Otci
Lvu XIII. a výtečnéma bojovníku, vlastenci biskupu

Edvardu Janu raychovy. — 0 dachukřesťanskémv osaděnaší -svědčí dále obnovené sv. kříže.
sbožných osadníků aješ byly nákladem n

nístacho dachovního správce le roku vkusně
obarreny a pozlaceny akteréš do všech stran světových

hlásati "mají vdu tu vznešenou: „jsmesde ještě
my rozhodní líci, kterýmě kříš av. jest největší

„chloubou a v kříži ov. naše jen útécha a spása!
Podobnými pomníky sv. víry a radostné útěchy jsou
v milém našem Podkrkonoší tři veřejné kaple,z kterých
dvě nově byly postaveny a s dárků dobrodinců zlí
seny; jedna z nich však vně i zevně krásně upravena.
byla nákladem J. Kpoblocha, obchodníka v Jilo

mnici. TDolních Š icíchbyla nákladem 780al.
kaplička ku cti sv. Jana z Nepomuku postavema a.
dne 17.května t. r. za přítomnosti asi 1žvv

čosnaa veřejnostiodevadána.Celýnákladnatato
Čapli prosil nejvíce svýmidopisy od dobrodinců
p- Jan Žabatý, mlynář v DolŠtepanicícha t. č. okr.
starosta Jilemnický, což zajisté k nemalé cti mu slouží.
Podobnou krásnou kaplimé obec Mrklovaká, na jejít
zřísení největší dal. zemřelý p. Vilibald Jerie,
továrník ve Vrchlabí a drahocenný obras sv. Vilibalda.
vceně3400si.kaplité věnoval.Ovedenístavby

této e nejv zhaluhy ai sískal tamní starosta
obce . JosefSvět, kterýš i alíbil, de letos se postará,

aby kaple byla posvěcena a veřejnosti odevadána.
Toto s veřejností odílíce, voláme vůem osadníkůím,
kteří své náboženské smýšlení vřele podporují, jakož

všem členům kat. jednot, kteří za polo smýšlení bojedádaého conehrosí, voláme: » žehnej činnosti
Vaší“ — 

-= SZasláno.
Na měsíce března 6. r. dovolil jsem

u důst. farním úřadům adůst. pp.
labratrům, najmě, kde sv. biřmování lotos se
nalo, zaslatí po aěkolika exempl svého spisku:
„Poučení oav. biřmování“ Jelikož bych rád s bisk.
knihtiskárnou účet vyrovnal, prosím tímto zdvořile
o laskavé zapravení dotyčných exemplárů.

Karel J ,
kapien v Morašicích u Lutomyšle



jží
L:58

i8;
» ječmene11 ovea 355, prosa 0, vikve 0,

—,jehel 16,krup26,brazabor66, jetel. se
000, inéného semínka 4—, olejky 000máku 0—
zeleniny kop 0—cibale 49 salát —pek vogřů

nů 34podovinčat445kesů kůzlat kusů —

V.J.Š
(dříveJ. P. Krušvle) : *

v Hradci Králové
doporadaje svůj

velkolepý výběr všech druhů

suken a podšívok
vlastní- manipulace.

Látkyna vesty vlastní výroby.
hedvábné, vlněné a zaručené prací.Vevelkém| vmalém.

Při laskavé objednávce vzorkůpro
sím o udání druhu látek a přibližnéceny.i

8

O——P

UÉÉŮUAAik)

Aalt dě
truhlářmaSlezskémPředměstí
: “ u Bradce Králové. '

Družstvo na zužitkovází ovoce
-v Ksadol Králové :

prodává ve svých místnostech v hradbách pod
v pokárnou .

vinný ocet ovocný
E aslivoviciA

w malém 1ive velikém.

©Žádejte všdy a vsude
slivoviciaborovičku
AL.I" esňal

v Uherském Brodě na Moravě.

Villa Klapkova
na Eražském Předměstí

u Hradce Králové

jest k pronajmutí.
o9vvwvw

Prodám
jednopatrový, právovárečnízájezdnívelký

HOSTINEC
Atvrdéhmotymanáměstísenalezající(kraj
Královéhradecký)s celým zařízením, eleg.

ostmi, mnoha pokoji, velkým uzenářským za
seným krámem, lednicí, sklepy, konírnou, velký

dvůr, sýpky, velký taněční jediný sál pro divadla
"0 schůze,pokeje pro cestující zařínené;

zalké sf Y —to vše za 16.000 1l (k složení00)zl.). Důmtenneseročníčiažo895sl.r.č.

Veledůstojnému duchovenstva dovolují si 3
doporučiti svůj sklad a dílna

Opravy;

- Karel Zavadil.
poru ami

Dikůvodání údlení, race hojnostaosv jichá po ja

Vyhláška.
Cls. král. krajský soud v Hradci Králové

tímtona vořejnouzaámost dává,že se kžádosti
Adély Bassové, Arnoštky Goliatbové, Otty Goliatha
jako opatrovníka choromyslného Adolfa Kalba a
Edvarda Oplatka, c> otcovského opatrovoíka nezl.

Idy a Louisy O vý zároveň jako dědici po
Karolině Kaibové povoluje orovo ný prodej právovárečného domu č. p. 182 v Hradci Králové
polovicí do pozůstalosti Karoliny Kalbové a polo
vicí Adéle Bassové, Arnoštce Golisthové, Adolfa
Kalbovi a nesl. dětem Idě a Louise Oplatkovým
náležitého v ceně vyvolací 82.811 zl a k výkoputohoprodejeustanovujesejedinéstánínades

6. července 1896.
v 9 bedin dopoledne v kanceláři paza Dr. Lud
víka Scheinera, c. k. notáře v Hradci Králové.

Do dražebních podmínek |x: v této kanceláři
nablednouti. Vadium obnáší 10 proc. vyvolací ceny.

Pod cenou lací se dům ten neprodá a
ježto dratba jest volná, sůstsnou knihovotm
věřitelůmjejich práva vyhražena, aťse utrží cokoliv.

V Nrašel Králové,dne 3. června1890.

C. k. prosldeat:
Wondráček.

v Hradci Králové
. © „Šoraéhokoně“

odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

"prací ostelních,
zařízovéní a obnovoréní oltářů, kazatelen a L d

VELKÝ SKLAD |
nejjemnějších obrasů, zrcadel, lišt, říms

a a

do oboru toho spadajích výrobků.

Největší výběr rámeů všech drubů ne obra
zy, fotografic s t. d.

Prácevezměs důkisdní vcezách niných

na výstavěv Hradci Král r. 18%
umedeilií a diplomem. 1

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré v obor teh jící
přeaně a solidně na základědlouholetých zkuše
ností, rače sa nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny

se do vzácné přísně ctě

Vysaamenán

sabnítech
Pralské ul. č. 77. v Hradci Král.

—C.Nový vynález! 9
Patentované, pérovéTNnaAtrace

do posteli, trvanlivé vyvábi
a levně dodává

první umělecký, prům. závod truhlářský a řezbářský

JA. Pesout v Golč.Jeníkově.
ORP Při objednávkách stečí udati míru uvnitř
postele, načež obratem sdělí se cema, dle přání

také popis a nákres zdarma.

Kuratorium vyšší obchodaí školy v Hradci
Králové vypisuje

KONKURS

nové budovy
vyšší obchodní školy

: v Hradci Králové.

BRozpočtenýnáklad. jest tento:

prácu nádennická a zodnická ©.. sl. 5456140
prácekamenická ee BL61

práce ooharaců o » 881804práce tesaře ... 8841884
práce pokry vačské . . 2117-42
práce klempířská + 1878-46
práce truhlářská 4204-47
právo zámečnická 1 974218

pie ntá : orP 8 :
práce kamnářská . 1828-—

práboké. .... . E
p nralíř —
upravení dvoru —— . 22135

Souhrn . „ 8l.86.727-88

Práce tyto zadají se buď v celku neb>
jednotlivě.

Plány, rospočty a podmískylze proslédnouiiv ředitelně vyšší obchodní školy v Hradci Král.
Zapečetěné oferty podány buďtež do 2. čer

vence t. r. karatoriu vyšší obchod. ókoly v Hradci
Křálové (do rukou předsedy pana JUDra Frant.
Ulricha, purkmistra). Vadium obaosem 5 ze sta,
přiloženo buliž zvlášť.

Z kuratoria vyšší obchod. Školy v Hradci Král.,
dae 21. června 1896.

Navštívenký
od60kr.výše

nabízí

Běsk. kaihtiskárna

v Hradci Králové.

celouřadou

tný diplom.

nejlepším jedině

ručené pro jeho výtečné vlastnosti

,Kus 5 kr.

AAAAAAAAEA



Jan Horák,
1 Rychnověn.Kněžnou.*

nabínínsdobu Jarní a letní:

pravé vlněné látky
Š -m ceny mírné. Četné opětné objednávky, |

JÍ Čktvýsebe menší výdělek lepší je šebě vět
šího nepoctivého,“ věren zůstal.

oocaikynapožádánítratko
Zásilky na dobírku,

Při hromadných objednávkáchvýhodyoo mošno největěl.
Četaá doporučeníz kruhů vld. dnchovenstva| P.T.

"0 učitelstre k nahlédnutí. .

Též ne splátky a bez zvýšení cem

EDIKT.
Z roskazuc. k. měst. deleg.souduvHradei

Králové ze dne 9. května 1896 č. 10131 bude se

k výkonu dobrovolné DY K daatídekretempovolené domač. p.

Bassové a Arnoštce Goliatbové po jedné čtrrtině:

a nezletilým Idě a Lujse Oplatkovýmjedsou čer
tinou náležejícího

ve středu dne 15. Července 4890.
o 9. bodině dopolední vhanoeláři pedepšmného|
c. k.botářeodbývati stání, při němždůmč. p.8
na Pražském Předměstís pozemkyza cemu 10738 zl.
72 kr. provolán a totan, kdo nad ni nejvice podá,
přiklepaut bude.

adium, obaášející 10%, vyvolavací ceny,
«masí býti složeno hotově nebo v puppillárních
. esaných papírech nebo ve vkladních knížkách
některé rakouské spořitelny.

Prodávající spoluvlastníci jsou povinnosti vadinm eložiti uprošténí.
Práv knihovních věřitelůsedrašte tato no

dotýká, jsouc dobrorolnon.
W Imíhovní výtah a v dražebaí výmisky

obledně nezletilých Idy a Lujzy ových, de
c. k. zemskéhosouda ve Vídníne dae10.

a SM. března 1896. č.20503/31 a 26083/31 pak
obledněehoromyslnéhoAdolfaKalba dekretyc. k.
krajského soudu v Hradoi Králové ze dne 6, a 13.května1896č. 2742a3004schválenélsevkan
celáři podepsaného ©.k. notáře nahlédnonti|

Wradci Králové,dne17.června1896.
Dr. Ladvík Scholnen,

c. k. notář
co soudní komisař.

veškerých výrobkůklempířských:

František Hlávka4„v HradciKřlové|

-o "Pozore činí, še dsktalo se. mu úředního
Ab-„velkéná mstí. sí

povolení na. —

práceinstalatérské
kSo hromosvodů,plyno=a vodovodů,jakof i tentních soustev a an tických

Jachovacích osstů, lzní, rozličných

P oedýcevd p zásobahebad

Mavebuípráce
vých ronr.

klemgfřeképrovádí desprávně, hlafněsežárakou |"e 
4.

Kampůjdeme na výlet)
B.Do Týniště!Podívámese tamna

|výrobu koberců u Adolfa No
votného.:

A Bojí tosato? 2
.B. Ano! Viděti tam sa 80.000 aj. hotovýchko

berců nejrozmanitéjšíchjakostí, een, dál

- a ten, kdosi aspoňsa 10sl. nakou

dostane nahrazené jisdnéddrahoutřetí třídě na vzdálenost30 km!
A. Jeou tam též zbytky k dostání ?
B. Ovšem, velice mnobo a 00 záclon, pokrýrek ald.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!
OoOOaoOOOoOoOOGOOOOOoOGOS

ANT.K SMAČKA,
-pre Mošnastalelickétováren

na wakna lodenyavlněnélátky
v Humpolci.

u.Nr spe e arnía. letnísalovaobleltěvá, avrchafkové,harě

kovů, kostela a baslčské za oenn-tovární. , >

Prvkya dání slerna«re

Spoteoooo0o00000 0

[Erooordóootčov0co000+

Era koslolní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly,trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstejným farním a

. slavným. patronátním úřadům,rovněž|
"P.T. pánům obchodníkům v jakosti nej

lepší a v cenách nejlevnějších.

vBoadvl Králové
. Závodvoskářský „uAlbersů«založen r. 1bog.

i. O000000000000000000

Umělecký

zavod
malbu
. na skle

z u
Brno.

Spociainí závod
pro malbu oken

chrámových.
Bedmkrát prvními

cenamí vyzmaíe.

Vzorníky k na
hjednati freaby.

Ceny mírné.

Brusinky
„ - Bhlorýsoudoček .

oděeiáéé 275J.Fáéborský
vwTýništi u. Gel.

8

8 umělýchhnojivatd.atd.
MMP“Rovněž úplně Zdarma k použitíametrurymánovězařízená

jest všemi i nejnovějšími fot

uos ora a sí neobtěžovali

nazvat
Pl. Snoudirovněžtak

nlDone ený

*

sboru

pro pásy fotografy

er
oVolami

hřebší zde V. Postálovi, dp. evangolickému faráři Lad. Štroba

chovi, ctěnému panuoprávol 3 evangelické J. Semkovi, vůbeci s blíska přichrátavše, pohřbu

Božíhorasou holstasu, sárite

projevenně i účastí přeodpočinku. Zvláště
c. k. okr. fysikovi

oi (v Hronověa J.jeho nemoci, dp.
průvod a olova útěchy, slav.

Redina

—Tiskembisk. tisk. vHradciKrálov6,
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Timto číslem začíná druhé pololetí
druhého ročníku »Obnovy.. Pp. odbě
ratelé nechť pamatují na včasné obno
vení předplatného. Váecky příznivce
»Obnovy« prosíme, aby list náš všude
doporučovali k odebírání.

„OBROVA"
vychází každýpátekdepol. ©fi. hod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujtepouze:
»Obnova« v EFiradolE rál.
— : ; ——

Na celýrok. 4
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(T)Mělijeme . jogaVprvní a v drahétřídě gyuma
profemera opravdu otoovského,který j .
ale i vychovával, Toho čneaté muselkakdý

FEUILLETON,
Denzr. 1966.

(Ze života studentského)
Prásduiny! Jak kouselné to slovo stu

dujícího. Zvláště pro gujmtána, jenž vystudoval
pétou třídu, poesii, a v dnchujit jižse vidív šesté,
v rhetorice! V roku 1866 bylo tomu se moou

net. Když v Jičíně nastaly prázdniny — již bylk v semi. Dostav vysvědčení l jsem tu
ještědo 1bod.odpolednív den sv. PetraaPavla;

al
»
»

j .* hor kusvýmna
TLONZ STONEL

mnoho skoo:m. “ ? pře

Valdice, Soběruz a Oejenýte šlodabtu.
Polludem na rolnentické 22 Velil,Loreto,
PrachovskéSkály, Brada,ua Údovku, Zebín,na

|
lepsnda.

20vósdy. Kdyš pok přes Bilou bral jsem se
k Tamp', počala rachobíti déle — nestalabitva u

jme. Bčh bod s malimi! Smilým vice štěstí
uapoméhá, ne lžnevým; avěsknení štěstí +moci
Mdabé. Přes Roztoky, Martinice a Javorek dorazil
jeem v 6 hodin do svého rodiště: potěšiv

drabými rodiči ihned jsem navštívil místního
. faráře Pramtidka Kozáka, rodáka jičínského.

%jen s a porty) že u Jičínavzplanulboj,) s Oteji i zvítězívtekpřísnivý po
poomáeeto? n ajednoujdeblas:Pu."jtébe; s li u Trutnova, a už od

MostlékíBea -Vchuabí ectii se | vneší dědině.

;
“
55s?kĚ

milovníkem divadla, a chodil se dovolovat každého
due. Třetího dne bo však pau professor již nedo
volil, a čtvrtého dne ho 8 přísným bněvem z bytu
svého vyhnal. Než stalo se, že milý hoch přišel
pátého dne zase. Jukmile vstoupil do dveří, volal
pan professor: „Už jsi tu zas? Nepůjdeš nikam.“
„Ále pane profesore“ ... „Už jsem řekl“ —
„Ale prosím, pane professore“ — „Ale teď tobo
mám dost, okamžitě jdi pryč.“ — Jakář pomoc,
musel aspoň na chodba. Stavil se však v kuchyni
a pravil: Já nesu panu professorovi od pana kate
cbety noviny a mám mu sase přinést jiné od pana
professora. Ale pan professor mne vybnal. —
Paní v kuchyni zsměstknaná mu praví: Ale to
jste měl pane štadent říc; jen tam jděte ještě
jednon.“ Pan čtudent šel, ale sotva že ukázal
blavu ve dveřích, vyskočil pan professor ze se
dadla a cbystal se užíti rukou, kde nestačila slova.
Ovšem, že hlava hochova ibned zase smizela. —
Co teď? — Nyní se té věci ujela paní z ku
chyně; vzala noviny a vešla do pokoje. A 00 se
stalo? Ve dveřích se ukázal pan professor po
dávaje hochovi noviny pro pana katechetu a řekl:
No, děkoji ti T... le, děkuji ti — já myslel
že ohceš zase do divadla. S celou věcí se prý
pan professor pochlubil panu katechetovi, a ten
mu řekl: Vidíte, jak je to dobře, že jste slyšel
ta „altera pars“ — taudrubon stranu.

Jak dobře

A nežli jsme se osdáli, již bylo su zámku« 3o
ých buláná, žádejíce do půl hodiny chleb,

pivo, oves, seno, slovem »reguisicie| Za chvíli to
měli »v dolečkách,« kdež se rozložili na poli
Peutfkově. Příchod nepřítele apůsebil postrach, a
když najednou vznikla pověst, že Prušácii »mladé
lidie odvádějí, nastal útěk do okolních bor a lesů,
až brůza ne to vspomínati. Mné se utíkati ne
chtělo! Sotva jsem domů přišel, už zas utíkati|
To by as bylo! A k tomu uríkati před Prusem,
a padnouti smad Prusům do rukou! Když pak
u našeho statku objevil se bulén nepřátelssý a
sle láteřil, savolal mameotec strenou, a řekl: Je
sle! Zachovej se útěkem|

Ale kam?
Vhece, milýotde?Dojtemi něco na cestu

. Musím tam dodati 46 al. 46 br., jež
v třídě nashírali a nestřádali pro nové

Před zakončením školního roku
dne 22. čsrvna okázel jsemty peníse spolužákům
aměljagimje dodatida y.Stalosepomém

esachvíji loučil jsemse sdemovem, snad
Divný to sočátek prázdnin! Doará přiosmhodinvečer£rodištějítinanejo

brovelný výlet, to je moci
Bad baď — máš určitý cíl, chatě do

kráčím v před, či vlastné tou ce
obounazpět, kteroujeemse prve krodištibral.
U borku a v penskémlese narazil jsem na uprch
ky z roděště; a když jsem jim vysvětlil, že
představenatvo vy«yůlomladý lid k útěku, roz
leačiv se © ními kráčel jsem za temné noci aš
do Rostok. W hostinci u Svobodů zůstal jsem na
noc — jsa celý unaven; přec však již ve tři ho
disy byl jsem probozen a k další cesté vyzván,
te prý Prus co nevidět i zde bude. Peníze přes
noc schozené ihned mi hostinský vydal, aniž čeho
za nocich přijel. -Za takový nocich prý by spíše
Prus měl platiti!« Zaplat vám to tedy Boh — a
už jsem bylna dalším postupu, čicouvání. Prošel
jsem Tampli, Bělou a vedle Nové Vsl kráčím ku
Klepandě; dunění děl od Králové Droru věstilo
novou bitvu. Jak as naší u Jičína donadli? Bylo
uš 30. června v sobotu réno, a ješté jsem nic

|

V Hradci Králové, dne 3. července 1896. Ročník II.
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žák do divadla výslovně na určitý vočer dovoliti. I v otázce Husověje ta jašté — odpočítáme-li
Jeden ze spolužáků našich stal se téměř vašnivým| bezkou sumičku új v věci nevědomců

hlavně z hospod —jisté „al para“. Jaou to ka
i potoličtí učenci a zvědomělí katolíci.

Avšak této alteradess nevede se dosud, jakoté paní v našem příkladě,- nýbrž jako tomu štu
dentovi. Jak se ukáže, spastí jistí doktoři, pastoři,
redaktoři podobuě jako ten pan professor: Jdi
mi pryč. — A když katolíci řeknou: „Ale páni
„+ „" Už jsem řekl. — „Ale páni... Ale teď
toho mám dost“ Hněv pánů je pobouřeu, nastane
hluk po národě, jako když venkovská muzika vy
brává před svátkem neb vítá první máj. V předu
hojuost klačinů, za nimi pikola a klarinety, pak
jiody jen o pobřbech truchlící „waldborny“, 8 nimi
twubky, v sadu bass plechový, a ua konea buben
a talíře. A za tím vším v potu tváři cválají do
svělí, často i starci, ač mají co dělat, aby té mu
sice stačili. .

Pomysleme si, že to zastaveníčko je ztro
poná kocovina a máme to, ©o 80 nyní děje našim
učeným a statečným obraocům pravdy dějepiené.
Spisy jejich téměř nikdo nečetl, o spisech Huso
vých Be přemnohým rovněž ani nezdálo, ale po
stačí jen nějaký klarinet, — česky štěbenec —
v podobě předměstského neb venkovského lístku
— k tomu se přidá sentimentálné trucblící „wald
horna“ lístku našich evangelíků, na to následuje
basa jistébo českého velkého listu. Do tobo vhodí
buben a talíře nějaké schůze neb kumpámů
vkrámě — avše je hotovo. V předu běží kluci
A vzaduse namahá |starší čásťnároda — aje

Leacové, Brynycbové, Kráslové jsvu
na padrťrozbitía nad sluacejasněji je dokázáno,
že — tádí v národě našem nevědomost
spojená secslepou vášní.

Ale my,ta dlo domněníslabší „altera pare“,
jsme ta , a neustaneme pásům professorům
i u“volati: Audiaturet altera pars —
Budiž slyšena i druhá straza. Nepřestaneme vo

nevěděl. Jdu od Klepandy vedle zřícenin Bradlce
do Oujezdce, když tu za sebou slyším hřmotná
slova: Chyťte bol To je vyzvědač! Držte hol
Včera odpoledne tu šel, a nyní tak časné už zas
tudy jel A nežli jsem se nadál, koho tím po
nocný míní, jiš se mne chopilo více pravic, a
bušili do mne volsjíce: »My ti dáme, pruský špe
bounel« »Žádný špehoun nejsem — a prušáckým
nejméně. Jsem a budu do smrti poctivý Čech ;
z Krkonoš pocházím a jsem jičínský gymnasista.
Tuble sa blísku je hospoda, kdež po pět let
s jinými studujícíkni jsemse stavívsl wa posilněnou,
když bylo pěšky jíti na svátky a prázdniny,i
zpět.« To by mohl každý snadno říci, zvolal první

; nevěřte mu! Hesjdy k představenému.
o: však hospodský sám, slyše bluk na blízku,

se objevil, a výpověď mou potvrdil; když pak
jsem * kepsy vytáhl ovysvědčení gymnasialnf«,
baed mne propustili, prosice za odpuštění, že
manéublížili Tak vida, jak se může člověk mýliti:
byla celá výmluva a omluva. Zaplať Pán Bóh,
o to bůře nedopadla, myslil jsem ci v dechu
já, a vida,k čemuje dobré,někdyna cesté©
hospoduzavaditi|

Po tom dobrodružství vdobré náladé kráčím
k Soběrazi a he Kertouzům. Bylo přetrásné jitro,
Krásný bled jest na ten Boží svět, tanulo mi na
mysli Zasvit mi ty sluoko zleté na poslední
s vlasti krok -— neše zamilovaná pišeň »tudent,
ská vířila asi v hlavě! Ale, ole, sale! Vencálku,
Bejkoro, kam pak tak rychle? To je pěkný let,
na voze kravkami teženém! +V Železnici není
bezpečno, vece nyní už t spolešák Václav Sýkora,
a protovútěkuhledámse svýmispásu.SBobem«
Na shledanou, dáli Pán Báh! Jsi na tom přec
Jp nežjá. Vás je hnedlecelé hnízdečko—já sám!
Ti Prajzi nám zahráli! Všude zmatek! Bože,co to?
Předtrestnicí kertouzskou pole daleko širokopoš a
pánaarozješděna, a s věže Valdické vlaje bílý prapor.
A gísto vojska jsou jenom hlídeči na stráži. Odd
hlídače na robu teprv jsem zvěděl.o nešťastné
bitvě u Jičína a o drancování opěsta. | Chtěl jsem
přes Jičín do Prahy; tu věgě uznal jsem 25
dobré Jičínu se vyboout, a ati se do Dvorců

*£



lati: Tak vezměte aspoň do ruky spisy
strany drahé, čtěte, čtěte, — ale nejen vos
kovské lístky, ale spisy na základě pilných stu
dil sepsané, z nichž poznáte, že vášeň s po
vrchním věděním bylavšdy sáhubou
pravdy v myslích jednotlivců, ale i celých
zárodů.

A tato poslední věta naše jest obzvláště to,
co za látku přemýšlení ke dal 6. červoace podá
váme váem lidem dobré vůle.

Nevěra.
(8.) Jako rakorisa aboubná, tak rozešírá se

za našich dnů nevěra ve společnosti lidské. Nevěra

běd, jimiž stále nyní obrožena jest společnost
lidská. Nejlépe míněné pokusy k odstranění těchto
běd nesetkávají se svýsledkem, poněvadž nehledí
ae na kořen zla. Víra jedině může zachrániti nás.

Goethe, jehož přece nebude nikdo z kleri
kalismu podezírati, napsal: „Jediným a téměř
výhradným thematem dějin lidstva, jemaž všecka
ostatní jsou podřízena, jest zápas víry 8 nevěrou.
Všecky doby dějinné, vnichž panovala víra, jsou
povznášející a plodné pro současníky i pro po
tomky. Naproti tomu všecky doby, v nichž nevěra
smutného dobylavítěsství, i když na chvíli klam
ným zasářily leskem, mizí bez užitku pro po
tometvo.“

A v boji proti náboženství, proti víře, sotva
které století tak daleko se pustilo, jsko naše.
Otázka víry, náboženství, souvisí u každého velmi
tésně s vírou v nesmrtelnost. Kdo nemá přesvěd
čení pevnéh> o nesmrtelnosti duše, ten také ne
může míti víry a náboženství vůbec. Jost-li věsk
člověk nesmrteloým, a očekává-li jej po smrti
buďto věčná odměna nebo věčný trest, pak musí
nutně, jsa bytostí rozuinnou, s věcí, která má
účinky tak dalekosáblé, následky věčné, jednatí
velmi vážoě, musí nábožeoství, musí víru mítí.

Poněvadž mnozí vedou a chtějí vésti život
špatný, so zásadami víry se nosrovnávající, snaží
se zásady svého smýšlení upraviti podle svého ži
vota. Když pak víra nepravosti člověka takového
kárá, enadno stane se z něho nepřítel víry. Chápe
80 pak nevěry, ta jest mu vítanou, aby tak vlastní
své nepravosti omluvil a obecnou zkázu mravů
jaksi za čestnou prohlásil. Obyčejně ze srdce člo
věka, hovícího nezřízeným náruživostem, stoupá
zkáza do hlavy. Jenom zloba může prohlašovati
úplné zničení po smrti sa něco žádoucího. V ži
votě lidském obyčejně ze špatné prare vyvíjí se
teprv Špatná tbeorie. Zřídka rozum kazí srdce,
často ale zvrhlé srdce zkazí rozum. Když vede

bývá u očbo k nevěře snadný krok. Snadno se
dáme pohnouti, bychom uvěřili tomu, co si pře
jeme. Vede-li člověk takový život, jaký před
Bohem by ospravedlniti nemohl, ta snadno vzniká
v něm přání, aby Boha nebylo, poněvadž by se
Ho musil jako Soudce spravedlivého báti. Maoosí
-== m——
a Robous dříve nežliby tam Prusové od Jičína
přišli. Za Dvorci je veliká louka, pak les a silnice
robouská. Louku-jsem šťastně minul a ocitaul
jsem se v lese, odkudž jsem již dobře viděl na
silaici. V tom slyším dusot kopyt koňských, a
ble, po silnici cválali dva pruští huláni, jské jsem
včera viděl v rodišti. Co nyní? Zpět do Dvorcůl
Ale jsk tu chvátám po oné louce, aj z lesa se
ženou proti mně pruské pikety či přední stráže,
a v okamžiku jsem se octnul mezi pruskými hu
lány, jejichž piky a pistole na mae obráceny
byly. Stanul jsem a poručil jsem se do vůle Boží!
Teď snad nastala moje hodinka poslední| »Viděl
jste zde vojíny rakouskéře Teď právě ne — po
mohl jsem si. z nouze, ježto asi před hodinou
viděl jsem dve, kterak za Dvorci k Radimi se
ploužili. A odkud jdete? Z hor utíkám před
Prusy, a jdu do Prabyl Mohu projíti vojskem
pruským po silaici robouské? Všude můlete jíti,
jen ne utíkati!

A tek jsem od té doby šel bez bázně. U
samé silnice jsem musil dlouho státi, nežli přešla
jízda a dělostřelectvo. Telegrafní týč č. 97 by to
mola dosvědčiti. Pak jsem přešel na druhou
stranu a konečně jsem ušel Prušákům. Odpoledne
jsem byl po dlouhé cestě z hor ve Velkých Ko
zojedech, kdež jsem si v jednom statku dobře
odpočal. Opět a opět jsem uvažoval, co 17letý
študent za 24 hodia r. 1866 zkumti může.

P. S. Po sepsání této vzpomínky jest dopo
věděti, že jsem se pak šťastně do Prahy dostal,
a dar na národní divadlo odevzdal. N. L. ze dne
8. července to uveřejnily pod heslem: Studující
V. gymn. tř. z Jičína. Mezitím však, 00 jsem
s domova na výletě byl, přiběbla se v rodišti po
houtlivá událost, o kterou nechci připraviti laska
vého čtenáře. Když totiž podruhe asi a00 Pra
šáků tam zavítelo, lid hromadně utíkal; prchal
kam kdo mohl. Kdosi letěl zrovna k Panně Marii
do psnského lesa, když tu přední stráž nepřátelská
ze ním se dává a „zastaviti“ volá, Prchající zcela
zdéšen ještě více peloval. Když opětovaného vy
zvání nedbal, střelil po něm Prušák; utíkající
ihned ee svalil na mez, a více se nehnul. Pru

Jsou ochotní poplrati nesmrtelnost duše, poněradž

a njo rtn o odplatěkaful a posmrti,m bázeň před tresty v nepřekášelavkc ajen .
e tak víra a Beupovňuje jako mo

ralite, mravný život dle víry; tím ky více s0
upovňuje nežli rosamováním a důkasy. Víra a
život mravný vzájemně se podmiňují a udráají.
Mravy čisté vedou ku pravému poszmání. Vigí-li
člověk, že jest mu nábošenotví ku sRadno
o jeho pravosti dá se přesvěděiti. Pokoj a štěstí,
jakého požívá, když dle víry jest šiv, a blaženost,
které po serti zlekati doufá, snadno jej pohnou,
by učení víry schválil. Proto člověk klonící se
k nevěře, místo, aby se besbožnými myšlóénkami

mučil, lépe učiní, kdyžpočneBokají u vřes mravyu a přesvédčenísvé, tak dříve dospěje
než cestou mudrování.

Zkušenost často nás učí, že bobatí novářea
Ibostejaosti propadají, kdežto chudí víry se drál
a povinoosti uábožehské plní. Jest to smutné, ale
snadno vysvětlitelné. Bohatý má prostředků bojnost
bověti svým náruživostem, oddává 00 rozkoším,
smýšlí proto tělesně,a žádostivost,-jíž tak těžce
srdee lidské odolává, když má prostředky k je
Jimu ukojení vadí jej k šivotu, jenž víře jest na
odpor. Koná všelicos, ©) víra zapovídá, zanedbává
snadno povionosti, které víra ukládá. Tak stávají
se mu náboženství a arědomí, jež mu stále jeho
hříchy a povinnosti připomínají, obtížnými karately,
rád by se jich zbavil. - Tak stává se Ihostejným
ve věcech víry, připoutává srdce své ku statkům
toboto světa, tone v jeho požitcích, kdežto choďas,
jehož statky vezdejší nepoutají k tomato světu,
jenž si maoho, téměř vše odepřítimasí, hlodá
útěchu v náboženství, a těší se nadějív blaženost
života věčného.

Každé doby byli lidé, kteří v životě úvém
neřídili se svým čením a svědomím, ale
dle jiných vždycky. Tací stydí se mlaviti a jed
nati dle svého smýšlení. Žalostná a nehodné sla

bost. Weber, němoc básník, smýšlení rozhodněkatolického o nich dí:
„50 lst die tolle Welt! Sie lAsst
vom leersten HSchwi'zer sich den Glaubem,
Ihr bestes, schěnstes Kleínod rauben.“Bapravdumábásník.Takpošetilýjesttea

svět, že o nejdražší poklad svůj, víru, dá sě od
lecjakéhos mlurky oloupiti. Mnozí ohlížejí se tu
na jiné, co oni tomu řeknon, poukazují na ty bo

Batkí amocnější pány tohoto světa ařídí se podlen
Pěkné slovo „svobodomyslaý“ může býti

často pro mnohého názov. trpce iroaický. Může
hroznější břímě tíšiti člověka, může větší nejistota
ducha jeho zatemňovati, -než-li je neznalost prim
cípu a cíle jeho života? ©Může-li co větší malo
myslnost ano .i zoufalost způsobiti, než ta falešná
myšlénka, že po dokonání tohoto bídného života,
že po smrti jest všemu konec? Bolesti naplňuje
nás myšlénka, že jsou lidé, kteří raději sami sai
žují sebe a staví se na stejný stupeň se zvířaty,
než aby se radovali ze své důstojnosti a uvých
vyšších schopností; že jsou lidé, kteří proti lepšímu

sové ho obledali, ale ani rány ne něm nenašli.
Konečně se ze mdlob probudil nešťastníka vakřikl:
Pro Krista Pána, já mám kulku v blavě! Stráž
majíc ho za výzvědu zajala ho, a za špitálem
chtěla ho ztrestati. Nebýti tebdejšího faráře, který
se statečně ujel svého kostelníka, nebylo ho více
mezi živými. Dlouho si to však nedal vymluviti,
že nemá kulku v hlsvé. Cestou domů stále opě
toval: Mám kulku v blavěl Jisté mu zrovna
vedle hlavy fičelel Všicbni se smáli, sč ubožákovi
do smíchu nebylo| Naposledy se ale přecezasmál:
Nu, jen když mne ta zpropadená kulka netrefila|
Snad se také nyní tomu zasměje! Smutný duch
suší kosti! Chceš-li moudrým mužem slouti, dej
řečem někdy mimo se ploutil Každého člověka
potksti může, co jiného potkalo

Vzpomínky na Iku.
Sděloje F. R.

Kolumbově družině nemohlo sladčeji zníti
ze stožárového koše toužebně očekávané slovo
„Země«, tak jako mně po celodenní cesté chor

slovo +Moře.« Na vaitrozemského člověka, jenž
zná moře jen. ze školní mapy aneb z básnické
lícně, působí skutečné moře mocným dojmem.
Vzchopil jsem se vzdor umrtvujícímu vedru, při
skočím k oknu a ze závratné výše 1000 m. zírám
v mocném pohnutí na širé zrcadlo Ouarnera, jež
nesčetnými zábyby vniká na východním břehů
svém do mocné hráze herských velikánů.

Abych nebyl jiným z odborných turistů,
sapsal jsem si hnedle do cestovního deaníku ve
levýzneamnou tuto životní událost, lskonickou po
snámkou +U stanice Plase dne **/,95. moře o
půl 6. hod odp.“ Ostatně nebudil jsem svým zá
palem pro slenou vodu žádné zvláštní pozornosti,
neboť i druzí spolucestující kochali se pobledem
oa velebné toto divadlo, vždyť i černooká Chor
vatka přerušila na okamžik mocný proud své vý
mluvoosti, jakkoliv -po celou cestu viděl jsem v ní
při její neúnavnosti v bovoru poslance, jená pro
vozuje v parlamentě +obetrukci.“

É
I přesvědčení všeho lidstva poplrajía aesmrtelnost duše a chtějí všec

postaviti ma záblad té klamnéaylénky, žesmrtiovéklsemouvteminostvěčnénoci. zbu
2 té důstojnosti a vznešenosti člověka, když vadá
eepřednostísvénejkrásnější,totiž nesmrtelnosti?A
ještě bývá toto nesmyslné počínání volebeno ma
důenýmislovy afiká se tomavážně „setřástipouta

Óm SZdaž lidé tací nehanobídůstojnost lidekou?

člověk, který má víra, který má "Bůh jentuše

naděje

ss

svědčení,šejestbytostnejvyšší,žejest Bůh,
>všecko stvořil, a všech tvorů jest cílem. še
jeho tobo Bohajest obrazem a že s ním úúas
tenstri míti bude v božské jebo nesmrtelnosti,
což člověk takový ztrácí tím svou svobodu, vzlet
Á allu ducha? Rozam tím so nesalžeje, když před
sjevenímBožímce sklání, alo spíbese tím po
vzaáší, třibí a před bladem chrání.

Ze naší doby myslí mnohý „učenec“, že tíw
vzdělanost šíří, když ku svému, bedlivě poslou
chajícímu žáku volá: „Skloň své oko k zemi, jsi
prach a hmota, jako ta sem, pozorovj opice, jecu

to tvoji příbuzní,amo M Beko ty jsi Jen
praní. trocha vyvinutěj jejich vysokéhoa a“ bed

V pravdě vznešený to rodokmen svobodných
myslitelů! Máme ku šlechté všecku úctu, ale vzdá
váme se té veliké cti, aby rodokmen náš tak da
leko byl veden, my 00 honosíme, že jsmo dítbami
Božími a nikoliv dítkami ople.

Následky nerěry pro společnost lidskou
v pravdě hroznými jsou. Pravilí jeme, še nevěra
jest rakovina zhoubná, na niž stůňou národové.
Nevěra jest tím pramenem eocialní bídy, která
ohrožuje nynější společnostlidskou a proti ní, sdá
se mnohým, že není léku. Pronikne-lí nevěra jeltě
hlouběji a šíře vnejnižší vrstvy národů, — azdá
ve, žo jiš proniká nemálo, — pak jdeme všichni
vetříc hrozným dnům. Společnost samých nevěreů

nao se tdrželi, musí propad outi vzájemnémusničení.

Kdyšv pohanakémŘímě sanikla víra v bohy,
mstitely zlého, zříme tam Maria a Salla, brodící
se v krvi spoluobčanů acísaře Nerona, jak s chlad
mon myslí dává rozkazy ku zavraždění vlastzí
matky. Krvežísnivý u, který v Boba nověfí,
— atyranem takovým může nejen jedaotiivec
ale i parlamest alid, —obětuje vše,co stojí
v cestě jeho vášním.

Ve Francii ku komci minulého století „te8a
dili“ Boha, savřeli chrámy, kněší povraždili ma
tisíce a postavili rosam, zosobněný nestydatou
děvkou na oltář, a jí se klaněli. A Jsle, jeden re
volační „velikán“ porážel druhóbé a guillotiza
pracovala bes přestání. Zařivě řítil se víry sbat

voní národ po všech zemích ostatní Evropy avšadeloupilV několikaletech na osm millionů
mrtvol krylo francouzskábojiště.

A kdy že v Německo i jinde s pohrdáním

šlapalo se po všem historickém právu, kdy a
aříti takové pobrdání důstojností lidskov?
rozšířilaso snemravnělosttolik, jako vtěch dobác
a v těch kruzích, kdy ae stratila víra? ©Odpověď
opadne, neb duba ta jest nám velmi blízka.

Z horského hřbetu Krasu, jehož holé boky
porostly jsou jen sparau travou.a mechem, řítil
se vlak Zábřebské dráhy šíleným letem četnými
tunely, galeriemi a náspy do Rjeky ku mořskému
břebu. Jízda tato skýtá tolik rozmánitých pohledů
na mořský břeh a vykazuje tolik zajímavých
předmětů © moderní techniky, že předčí široko
daleko proslavený Semerink, ano i divukrásnou
drábu Arlsberskou.

Po bodinovém letu, při némž již pouhá vzpo
mínka na možné uvolační strojové brady mohla
by přivoditi cestujícímu smrt, zarazili jsme
v Rjece nedaleko. přístavu. :

Ježto pobřežní párníček jsem zmeškal, pře
nocoval jsem v Rjece, přistavním městě maďar
ském. Rjeka jest na úsemí chorrátském a byla
státem uherským Chborvatům odňata. Proto na
papíře má uherský ráz, jipak všsk ve skutečnosti
mluví se ve městě chorvatsky a vlásky. Rjeka jest
nebezpečným sokem rakouskému Terstu, neboť
Maďaři pečují o to, aby obchod rakouskýbral se
jejich státem. Napomahají tomu výhodnými saz
bami železničními a celní politikou. Rok co rok
vzrůstá počet lodí v přístavu rjeckém a za to
ubývá v přístavu terstském.

-V Rjece pozoruhodno jest pouze molo a
pak chrám Matky Boží v Trsatě.

Dosti obtížnou cestou po 412 schodech na
vštívil jsem toto poutní místo chorvatské, kde dle
abožné legendy po nějakon dobu byl rodinaý do
mek loretánský. Čím jest Polékům ochov 6
Čechům sv. HoraPříbramská, tím jest Chorvatům
Terssto. Velebné tato svatyné působí posvátným
dojmem na poutoíka, četné votivní obrazy za
přestálá nebezpečí oa moři svédčí © veliké úctě
Matky Boží v lidu chorvatském, v celém chrámé
cítíme téměř přítomnost +hivěsdy mořské.c

Dob'e odměněn jsa ze namahavou .
opouštěl jsem posvátné toto místo, abych pobčež
ním párníčkem © půl 15. bodiné dorazil k cíli
své cesty v Ice.

Sotva párníček započalsvou plavba, směnilo
se zoačné vedro (36 stupňů R) v příjemný chlá
dek. Lehouoký větřík, prosycepý chladem vodalm



V plné divota pochybuje mnohý ©jenze
Boží a hoví svým uzáruživostem, když ale

vážněonemocní,a jeví se počátekkonce,tn zase
věří a akroušeaé zpovídá se ze hříchů svých.

Rádi bychompoznali oválu, řádného nýeh, přísné spravedlivého, kterýby ře
ky k nevěří!Dosudjsme takoréhu neviděli.

Listz Prahy.
—4. V Praze, 3. července. (Půr. dopis.)

Uhce královského města řídnou. Kdo může,
opoaští dusný vzduch velkého města a ubírá se
na venek. Židé, bankéři, boháči s fenami a doe
rami stěhují se do lázní, do vonkovských zátiší.
Málo je láznív ch, kde by živel židovský
všecko přímonezaplavoval Zde jasně vidíme, kte
rak majetek jest roztříděn. Náš dělník ukován
jest po celý rok ke stroji, žena jeho předčasné
mstará, upracuje se. Náš řemesiníček a živnostníček
s téžka shání živobytí a náš rolník musí v pota
tváři vzdělávati pole, čekati na úrodu, by ji —
jak Bůh dá — sklidil. T: ršickni nevědí a neznají,
co jest život přepychový v lázních. Jen „bohatýři“
jdou v létě do Karlových Varů, du Marianských
Lézní, do Alp, do Ostende. Kdo ta místa zná,
žesne, kterak věo přeplněnoje národem semitským,
který macizí útraty zde vnádheřežije. To naši

*poziniuí demokraté neridí a naši pokrokáři a re
alisté také ne. Ti jenosmmají největší prácís kle
rikály, na 'iehž domnělébohatství neustálo ukazají,
zamičujíce uhromné bohatství židů na křesťanech
vyšvindlované. „Čas“ se nám posmívá, jakou prý
to máme logiku se jméuí arcibiskapa olomovckého
skákati na rnkopisy a vědeckou akademii. lou my
jemechtáli jen prostě ukázati, kterak učenípání
realisté shirají materiál proti duchovenstva od
Krapky, Šteinera, Špery aproto ten materialproti
mámje stejného kalibru, jako „vědecký“ materiál
proti rukopisům a vědecké akademii naší. To enad
dovede „Čas“ poehopiti.

Předešlého týdne akandalisovaly „Národní

ee, ORolarka vLitomyšli,že mepohřbilmladistvé vraby a jlš nyní sase přišla správa o
samovraždé oertůna v Jičíně 2 nešťastně lásky.
Žarnalisté našich avobodomyslných orgánů nejsou
asi schopni uvalovatž o tomto strašném zjev

hrasná kopropast morální i v našichtak zvanýchlegších ch je, kde synkové mladiství a ne
dorostié derry nodbají zákonů božích, sebevrašdou
komčí, ani neuvažují, jak náboženská výchova
v rodinách a na školách je ned>statočná, jaké

ustrnul se oad nezvyklým dynem mírného země
pásu a poučil mna, že cesta msořemjest- pravým
blahem u přirovnání s cestou v dusném vese že
lesnic. Miouli jsme Volosku, Opatiji, proslalé lá
seňské místo, a blíkili jsme se v poledne k Ice,
kdez náš krajan a bývalý ředitel hradeckého Bor
romea, Mgr. prelát Filip založil kněžskésanatorium.

Ubledná dvoupatrové vila, ověnčená úorav

jenžv doměsamémnajdežádanýútuleka vlídné
přijetí. lka skýtá všecky krásy velebné přírody a
všecko pohodlí domácího krbu.

- Sanatorinm vystaveno jest na nejkrásnějším
místé západního břehu moře Ouarnerského, takže
všichni bosté obdivojí vybraný vkus zakladatele
jejího. U zabradního terasu šumí vlny mořské a
skotačí v malém zálivu, v némž hostése koupají.
Nesepoměli byste na ty cbvfleu břehu mořského
za jasného svitu stříbrné luny!

Nevyzpytatelné a mlčelvé jinak moře stává
se najednou hovorným a sdílným. Hravé vlnky
mcfské ve skotačivém reji přibíbají z klidné hla

a zkezek, prchají opět v rozpustilém smíchu
tejemných blubin, aby s novými myšlenkami vás
navštívily. Jedaa přsnáší vám pozdrav od přátel
ze vzdálení vlasti, jiná vypravuje v staré slávě
loupeživých Uskoků, jiná opět líčí útrapy domo
rodého lidu chorvátského, jeož jest znásilnován
besobledným terrorem vlaským. Do těchto vod
ních .táček vmísí se monotoní a málo ladný zpěv
rybáře chorvatského, jená vykládá z lodice na
břeh výtěžek celodensí námeby. Příjemně vlhký
a čistý vzduch šíří vám prse, osvěžuje rozrušené
nervy, uvolňuje zastaralou saad již chorobu krční,
skrátka znovuzrosuje vás k životu.
» -, Čoš teprv když vstoupíte do tohoto sympa

tického živlu e odevzjáto se žertovné hře moř
ských vln! Slaná mořské voda jest pro svou hut
nost maohem ochotnější ku nosení proto
plujete lehčeji oa jejím povrchu a máte větší dů
věru v průzračný její proud, oež se ku kalčým
vodám tíčným. Mořská voda svými přísadamimá
tolik léčivé moci, jako karlovarské a jiné rašeli

sují duchoveastvo, které věrmo příkazů církve ka
tolické, národu dává tím na jevo, aby 80 vzpa
matoval a již jedsou přilnul dokud čas k života
náboženskému. Naše svobodomyslná žurnalistika
i s pověstnoa v tomto směru českou Politikan

mladistvých nedorostlých hochů a dcer. Zdaž-li pak
i ti divochové v pralesích nemají lepší moralky
bež naše svobodomyslné časopisy? ©Ruimus ja
abyseum, spějeme do propasti. Rodičové a učitelé,
uvašujte a přemýšlejte, v čem vy vo vašich po
vinnostech vychovávacích hřešíte, čeho opomíjíte!
Vštěpujte přece mládeži kázeň Boží do srdce a
zmisí sobevraždy mládeše, Hrozná to mrarní pro
pasí zaje před námi. :

Potittický katolický klub dělnictva pro králov“
ství české podnikl minulé neděle výlet do Písalc
u Břežas, kde řečníci probírali rolnický náš pro:
gram i dělnický litomyblský. O rolnickém programu
mlavil dp. Dloubý-Pokoroý, který shromážděné rol
níky vysval, by zadali adrosu souhlasu ministra
orby br. Ledeburovi do Vídně ku vládní předloze
o nacených společenstvech rolnických. Mladistvý a
snašivý tento kněz má velmi pěkné vlohv řečnické,
dorede posluchače své nadcbnonti. Kéž by podob
ných pracovaíků více vyvstalo v našich řadách,
Jest jiš čas, abychom lid náš probouzeli, jej z bahna
liberalismu vytáhli, jej od jedu socislních demo
kraté, pokrokářů, realistů zachránili.

V posledním čísle „Racbu“ uapaden pod
čárou ctihodoý a po vlastech českých tak oblíbený
řád Redemptoristů, še prý odírá lid v pouteím
místě Filipadorfa, že sám má blízko chrámu dva
hostince, kde se pášou vše možné neplechy. Tis
ková ligs vyslala k rektora kolleje pražské svého
důvěrníka, aby věc vypátral: Následkem toho učioí

tád Redemptoristů patřičné kroky na příslušnýchmístech, by „Rach“ neušel zsslouženému trestu
Jest až neavěřitelno, cv tiskové úřady nyní

Rad. Listům, Rocha, Lidu, Labským Proudům,
Pokrokorým listům všecko propouštějí, největší

lického. Žasoome a traeme, kterak mohou Rad.
Listy bez trestu podezlí dachovenstvo, žei
zaopatřování nemocných zneužívati může k obo
hacení sebo a klerikálních podoiků.

To nejsmutnější při věci jest, že listy po
krokátské a socialistické otravují náš venkov,
voikají skrze kolportéry studenty a dělníky až do
odlehlých vesoio, kde obyvatelstvo jindy tiché a
pokojné činí vzdorným, nespokojeným a úplně roz
báraným. Smotným to dobám spějeme vstříc. Není

povinností vlády zločinyď tiakeni páchané v sárodku potlačiti? Proto stojí duchovenstvo na
stráši a nedopustí, aby lid náš mesvědomitými
štváči byl otravován. My nechceme ovobody vo

Co týden dal
Wěmoštíliberálovékonali v neděli a vpen

dělí sjezd důvérníků z Čech v Praze. Dosavadní

novité prameny. Zvláště chudokrevným a skrofu
lésním lidem jest nepostrádatelným lékem. Letos
mešká právě tou dobou v Hradu u Terstu kolo
nie českých dítek, krticemi stížených.

Přírodními krásami opýní [ka, ale i pohedlídomácího krbu poskytuje. V domácí kapli slouží
vají všichni kněží — hosté mli sv., po té pou
žívají mofské lázně, nato posnídají kávu, před po
lednem mohou pojísti trochu mléka, večeře vždy
bývá strojená. a to vše za ne;atrný obnos 1 zl.
20 kr. — Levnéjšího zaopatření nenalezl jsem

bohoslovci platí ještě méně (80 kr.) I nečlenové
anoi laikové mohou této výhody v sanatoriu
Jekém použíti, připlatí pouze 50 kr. denně. Oeko
nomii a celý vzorný pořádek v domě obstarávají
s uznání hodnou trpělivostí milosrdné sestry, které
"svědomitě starají se též o nemocné, Sanatorium
v Ice jest útulným parkem odloučeno úplné od
bluku světského, takže lze v ném tráviti život sa
motářský, Kdo však miluje společnost a blučný
život, zjedná si obé malou procházkou po roman
tickém břehu mořském do. světoznámé Opatije
(Abacia), kdež oešká skoro celý rok hojnost chor
vatské, německé i maďarské iateligence,

(Živót v Ice jest tek příjemný, že nelze ndň'
zepomenouti a kdo' umí si vážiti této výhody,
navštíví Iku několikráte i jea k vůl: sotavení po
celoroční lopotě,

. Mnozí ovšem vytýkají Ice, že bývá v zimě
často navštěvována borou a že tam v leté jest
veliké vedro, V zimě všakod října do 20. března
sanatorium jest uzavřeno, takže nemohou ani ho
sté seznati pravé řádění bory, a co se tkne let

chách v leté také vedro,
ostatně přispůsobíme se tamním poměrům a svý
kům a svízeli tomuto se vyhneme. Když jest to
v Ice tak krásné a výhodné, bývá onad sanstorium
přeplněno? To zrovna ce, protože scbází tomuto
ústavu náležité reklama. Mnoho kněží o Ice ani neví
a jiní zase myslí, že by Jo Iky ani nedojelí pro

velikou vzdálenost.Daešníhodne jestviti o vzdálenosti. Sednu v po

politika německé jovice byla na sjezdu odecuzena
1 usnesone, salošiti movou německou stranu po
krokovou.

Katolická olrana na Moravě vystoupila již
samostatně před veřejnost, uveřejnili totiž důvěrvíci
program strasny. Praví v něm bned v úvodu, že
všickni dobří katolíci na Moravé podporovali strana
národní — avšak od té doby, co říbětíposlanci této
strany vstoupili do klubu mladočeského azavázali
se na mladočeský program, který jest liberální,
nemohou déle zůstati ve svazku této strany, vy
stapují z ní a tvoří katolickou stranu národní,
která vybovoje potřebám a povaze moravského
lidu. Předstopujíce před voliče, ohlašují svůj pro
gram apraví, že především důraz kladou na sv.

; oprillo-methodějskou víru a křesťanskou mravnost.
Badou se enašiti, aby křesťanské snahy pronikaly
soukromým i veřejným životem, v zákonodárství
aby platnosti docházely sásady křesťanské. Tyto
křesťanské zásady jsou: práva církve i lidu, pravá
svoboda a pokrok, spravedlnost a rovaoprávnost.
Nová strana katolická nemůže soublasiti s centra
lismem a žádati si bude federativního zřízení říše,
rozšíření samosprávy na okresy a obce. Zavrhuje
Sohmerlinguvaké volební řády, žádá všeobecné vo
lební právo dle zájinových skupin se zvláštním
zřetelem na stavy střední. Domáhati se bude toho,
aby náboženská škola se stala zákonem, chce, aby
počet škol byl rozmnožen dle počtu obyvatelstva
českého; přeje si, aby na Moravě zřízena byla
universita a technika. Katolická strana lidová žádá
si volnost spolčovací a shromažďovací, zrušení
novinářského kolku, svobodu, nikoli však nevá
zanost tisku, zákonnou ochranu proti nezřízeným
útokům na národnost, mravnost, rodinu a osobní
čest. Z ohledů hospodářských bude proti židovstvu,
které svým kapitálem lid socialně ipoliticky ujař
muje. Pokud se týče otázky rolnické, vyjadřuje se
programový list takto: Za příčinou záchrany a
povsnesení stavu selského, jakož i ubhbájeníjeho
samostatnosti a neodvislosti hospodářské, bučeme
se mimo jiné na ten čas o tyto základní opravy
sákonodárné zasazovati: 1.Pro majetek pozemkový,
jenž se namnoze růzaí od ostatního majetkn, budiž
vydáno zvláštní právo agrární. 2. Veškero rolnictvo
budiž zorganisováno v závazných společenstvech
hospodářských ve smyslu předloby hraběte Lede
bora. 3. Dokud úplné organisace rolnické nebude,
budiž sřízena zemědělská rada oa Moravě. 4. Vy
vazení rolnictva z dlehů hypotekárních budiž vhod
ným spůsobem 00 nejdříve provedeno a zákonem
stanoveno, selské statky jen do jísté míry zadlu
tovati. 5. Na úleva roloictva a vůbec tříd výrob
ních ve příčině rozdělení veřejnýchbřemen buďtež
pohyblivé kapitály sepsány a dani podrobeny a
6. buďtež také zřízeny kmenové statky nezcizitelné.

Říšský sněm německý, jednaje při rokování o
novém právu občanském,zákonníkuo manželském
právu, přijal po delší debatě zoačnou většinou
článek, že vo všech záležitostech společného man
želského šivota se týkajících rozbodoje muž, schvá
lil také článek, atanovící, že od ženy přinešený
majetek podléhá správě a užívání muže. —Pruský——
na vlak a jsem za 20 hodin rychlíkem ve Rjece.
Kdo nemůže v noci cestu konati, přenocuje někde
ve Štýrsku a tak za 2 dny jest také z Ice.

Snad jest podnik tento příliš pro knéze dra
bým? Není to tsk zlé! Volný lístek z Vídně do
Rjeky a zpět zaopatří na slušnou žádost praesident
spolku Mgr. Filip a na rychlovlak připlatíš pouze
as 3 zl. za jednu cestu, takže jedna cesta stojí
rychlíkem z Hradce 8 zl., kdo chce však vužíti«
náležitě cesty, jede osobním vlakem, zaplatí si jen
cestu do Vídně, dále již jest jízda zdarma, a za
3 dni jest také v Ice. Pobyt v Ice. jest, jak již
řečeno, skoro zadarmo, hosté v Opatiji platí
6—10 zl. (I) a nemají se ani tak jako v Ice.

Kdo si uspoří 60 zl., může již 3 neděle v Ice
si pobýti a kdo si vezme s sebou 100 zl., může
podniknouti ještě výlet na pobřeží Ousrnera ano
1 do Benátek. Na cestě do Iky spatříte družnou
Moravu, Vídeň, Semeriok, Št. Hradec, Lublaň,
Postojau a Rjeku. Samé zoamenitosti pro turistu.
Seznáte kus světa rakouského a až se vrátíte z Iky
do své vlasti, budete si vážiti tím více své krásné
semě české Proto na shledanou v lce, zvláště
letos, když dne 10. září b. r. slaví zasloužilý náž
krajsn, Mgr. prelát Filip 70. ročnici svého života)

Znajícez vlastního mázoru výbornou cenu
dobročinného podniku Mgra. Filipa, řadíme se
ochotně v první řadu gratulantů a vyslovujeme
upřímně míněné blahopřání ku šťastně dosaženým
jo. narozeninám. V sydcích lidských postavil si
Mgr. prelát Filippomník nebynoucí. Kéž nebeský
Bůb zasloužilému svému asluhovi popřeje zbytek
života stráviti v plném míru!EJ



ministr obchoda odstoupil a sice pro
EE Je mělachařem Vllátemproto,še
cbtěl tempem až příliš rychlým prováděti opravy
sociálsí. Nástupcemjeho jmenován byl tajný rada
Brefeld.

Kniže černohorský s dvěma syny a Četnou
dražinou stihl v sobotu o 9. hodině do Bělehradu.
Nejen v hlavním městě, ješ bylo nádhera vyzdo
beno, ale v oelém Srbeku panuje radvstné naděení.
Kníže objal se v nádraží s králem a podal raku
zástupcům všech stran, mezi nimit především Ri
stičoví. S Rističem kníže i mlaril a vyslovil po
těšení, že se s ním shledává. V ulicích stálo voj
sko v řadách od nádraší až k zámku královskému
a sástopy hromoslavně vítaly knížete, jená jel
v otevřeném kočáře po boku krále Alexandra.
V zámku uvítala kníšete královna Natalie. Potom
odebrali se oba panovníci s průvodem a družinou
do hiavního chrámu, kde metropolita Michal je
uvítal, načež konány služby Boží v paměť padlým
za svobodu srbskou na Kosové polí 27. června
1360. a všem bojovníkům srbským a černohor
ským. Na pomoík knížete Michala, jenž roku 1868.
padl rakou vražednoa, položil kníže Mikuláš vů
neo. Srbsko slavilo za přítomnosti Mikulášovy
nejen jednotu Srbetva, ale i jednota srou dormásí.
— Při církovní slavnosti, pořádané vkathedrále
na upomínku na nešťastnou bitva na Kosovépoli,
pozdravil metropolita Michal krále Alexandra a
kníšet» Nikolu fečí, ješ mocně působila i na oba
panovaíky |! aa vše přítomné. Pravil v ní meri
jiným: „Milovaní panovníci Srbska i Černé Hory!
Zdvojnásobte modlitby své a spojte je s prosbami
veškerého Srbstva, aby všemocný Bůh Vám pomohl
přinésti odvetu za Kosovo, upevněte, sogilte státy
své, bystemohlivysvoboditibratryv jařmu otroc
kém dosud úpící. To je přání, to je touha ve
škerého srbského národa, k tomu dejž Vám Bůh
své požehnání“ Obecenstvo bylo touto řečí tak
unešeno, že zapomenuvši svatého místa, na němž
slova ta promluvena, propuklo v boařlivé „Živio.“

Vselicos.
Ev. ref. „Hlasy ze Siona“ a „Obnova.“

Pan kazatel Šádek přiznává sice, že jsme si jeho lista
pevšímali, ale polemisovati s námi prý musel. „Obnova“
dala prý k tomu podnět „svými výrody.“ ©Nemajíce
právě po ruce nižádného brasa jazyka českého, ne
chceme se příti, jeli třeba v duchu jazyka německé
ho s námi polemisovati, Že však vůbec polemiky
s námitřebanení a nebylo,to bylodostividnozlista
našeho samého.A proto jsme p. Šádkovi tou radou,
aby on „dě svými vývody“ šel nejprv mezi pohany
do Afriky a Australie, tam je žeň ješté hojná. Potom
by přišli na řadu móderní naši něvěrei vůbec, nervů
řteí pastoři zvlášť. Až by s to prací byl hotov, pak
by teprv bylařadana nás, apakbychomvěra | my
se jeho „vývody“ dávali vyvádět se tay bladů svých.
Prozatím musí odpastiti, když ma řekneme, še se
přeceňuje. Praví totiž, narášeje na naší „lokálka“:
„My velkolepou soustava svých odpůrců domníváme
se znátí skrz na skrz.“ Ujišťujeme jej, kdyby se měl
podrobiti nějaké skonšce ze znalosti velkolepé sou
stavy — totiž « katolicismu, že by vsbedil jistojlstě
obdiv, jaky vzbuzuje vnás kašdé číslo HL.se S, jak
Jen o nás savadí. A krom obdívy by vzbudil ještě
všeobecnou veselost a konec všeho —trojka (prorsas
insuficienter). — Co pak se týká té jeho positivní víry,
ta se nám zdá, že v té věci nebylo třeba dovolávati se
toho, jení zpytuje ledví a srdce. Mámeť dobrou pa=
měť a víme, ce kdysbv gregrovské schůzi v Proseči
mlevil. Libo-li mu, posloužíme ma „Národními Listy.“
A tu musí odpostiti, že nám je milejtí velkolepá dů
sledná soustava katolicismu, než rationalísmus (roze
mářská nevěra), který káže Krista a sprostý lid ro
vemí tím Syna Božího, ale pan kazatel genialního
člověka. Oo však při takovém stava věcí o prote
stantismu máme říci, kdyš k tomu vlemu ještě smělo

dí, že nikdy nezapřeli Krista? S tím se p.
ovi uctivě poroučíme, doufajíce, že je přesvědšen,

že wy ta modůzlodnou a pokryteckou | soustavarationalismuznámospíšezežounašiaše —nám
pokoj.

Rolnický rocept proti sociálním de
tům. Právě ve třicátý výroční den bitvy etě
Skalice, 28. června svolal socialně demokratický
litický dělnický spolek v Náchodě veřejnou schůzílidu Velké Jesenice, od kéSkalicemalou
hodinu cesty vzdálené. kasoval dvě čísla:
1) O udalostech světových a 2) O úpadku rolnictva.

schůze dostavilo se asi 70 osob, skoro vesměs
rolníků. Předseda politického spolkunáchodského sa

haj schůsi o čtvrt na 8 na důrasné vyzvánípřítomných. Celkem se mu do toho nechtělo; bylo
viděti aklíčenostna ném ina obou jeho pomocnície
čili jak kdosi ze shromáždění : „pimprlatech,

přišli aby jedním rásei nastrčilí na krk obojek židovské internacionaly. Hned na počátku schůze

poosiovnk účastníci proti tomu, še ovolavatelé nevolili, aby si ahromáňdění zvolilo se svého středa
předsednictvo. Kdyš se bouře utišila, dal předseda
polit. dělnického spolku alovo jakémusi mladíčka
s Liberce, občanu Petrovi (?) Občan Petr začat mla
víti o světových udalostech takto: „Občané! Rolníci!
Třebajest,abychomsi věímalimejennašichudalostí

ch, ale i udalostí zahraničních, světových. Po
hleďme nej na jih. Tam vede právě válku Italie

aHabeší. z obecenstva:viě je dávnopo rákosCoš pak si myslíte,še tu ani novinynečteme?) Řečník

pokrač "Ro Fake,kde zidlípapeď (Hlasy: Coje
Pop toho, s Italie válčí? Zoe je sajatosm ')-tečník pokračuje: TaItalie, kde v Říměsídlí námě
stek Kristův, jená má hlásati ono velikéučení lásky:

imilovati badeš blišního svého, a on zatím svétí vra
žedné zbraně. (Celé shromáždění povstávájako jedem
muž: Takové štvaní nedáme si líbiti. Draost! Nesty

urááeti. Ukoačit!) Předseda: Ticho, zachovejte

dek! Nepokoj,hlasy: Mluvte věcněa ne jte!Předseda zvoní. Volání: Zroňte, svoňte, vádyť vy na
klekání nerěříte |! Kdož ví, umísli tamhle ten kloaček

modliti se Otče náš! Socialista: Modlete ee ho vy,
já se ho modliti nemasím !) Občan řečník rosloben
volá: Ano, ové, katolicismus jest zábuhou má
rodů |! ! (Neslýchaná uráška! Nestydatálež! Od
takového holobrádka nedáme se urážeti!) Občan Petr
křičí: Já vás lituji, še jste sde tak satemnělí! Obe
osnstvo: Oho! Přišel jste nás poačovat a nevíte ani,

že máte vytáhnout: race z kapsy. Vyndejte mu racez kapes! Hlas: Už je vytáhl. Ven e ním na světlo,
když se ma zdá tady tma. Občan Petr křičí dále:
Ano, jste slepí! Obecenstvo: Ven s ním! Seberte si
své písničkya táhněte, odkud jeto přišli. Předseda
skládá rychle nějaká lejstra a strká zvonekdo kapsy.
Občan Petr: Nevéděl jsem, že je zde tak nevzdělaná
obec. Po těchto slovech rozpotitala se boufe, jiš nelze
pérem vypsati. Rolníci přistoupili k předsedníckémm
stolku a se slovy: Teď máme téch urážek a nadávek
právě dost — uchopili sa límec mejprve občana řeč

níka a dali mu přede dvéře boty; ovšem že hovzali celého i s botami. Schody mu chudákori nesta
čily. Cestu, kudy se sypaldolů, označuje na rozích
se zdi otlučená omítka až po tento den. Ihned vy

skytly se jiné ochotné ruce, které nŘOPŮY kollegaobčana fečaíka, jakéhosi bavinkáře s Carr.Kostelce

a poslaly ho sa řečníkem také načerstvý vasdach.Na posledy „šel na výlet“ občan předseda.Á tím byl
program vyčerpán kritické chvíli přispěl sice ku
pomoci meštastným bojovníkům didovského kapitalu

(de starý výměník, známý po celé osadě nepříteltolického kněžstva a jak doočímu řekl jeden člen
obecního výboru před celým shromášděním: původce

všech r r + obci, ale hlas jeho ve všeobecněvřavě úplně zanikl, ano málem byl by ho stihl týž
osud, jako ty náchodské bojovníky, kdyby ho nechrá
nilo jeho stáří. Zastavili se ještě na okamžik dole
v šenkově, ale sotva vešli rolníci sa nimi, vzali 80
cialisté nohy na ramena, a v největším dešti upalovali

odkud slunce časně vstává — k Náchodu, vlastně

nejdřív k České Skalici. Za prchajícími ozývaly c.hlasy: Půjčte jim aspoň paraple na cestu| ejšť,
Jeseničtí nebáli se v roce 1866 Prušáků, natož by se
báli tří socialistů z Náchoda| Občan předseda poli
tického dělnického spolku v Náchodě — jmenuje prý
se Klugar — stěžoval si, še co spolek jejich trvá,
něco podobného se ma ještě mepřitrefilo a přednášel

pi v krajských městech, až v Chrudimi. Rádi vě; bez yby nikde neměli na pro u „0ú
padku rolnictra.“ Tenhle rácept jesenických rolníků
na socialní demokraty měli by si opsati i jinde;
osvědčil se jako výborný prostředek proti Červeným
štváčům a agitstorům. Jesenicebude míti nyní pokoj.
"Aspoň občan řečník slavně se zaříkal, že do Jesenice
více nepřijdou, i kdybychom je třeba poavali|

Pracujme,rukuk dilu!tak apodobaě
zaznívátojišzevšechnovinmladočeských.Pocelé
šestiletínedělalo se leckde docelante aproto njní
honemdopráce,nebotseblížínové—volbydo
říšské rady. Přípravy kvolebníagitaci jeou v plném
proede. Vzhledem k blískosti voleb říšských konal
výkoasý výbor opětaě porady, sabývající se oltuací,
Jak se za voleb svláště i v nové páté kurii utvoří
a vyzval také již všechny důvěrníky, by skupilí kol
sobe krosiek mažá prosíravých. kteří by materiál
k volbám chystali a přitom zvláště poměrům vnové
páté kurii pozornost věnovali. Doporučají se přede
vším také hojné důvěrné sobůse k úřadě o kandidá
tech a stanovisku voličstva. Ještě před volbami vydá
klub strany mladočeské spisek, v němž podán bade
přehled činnosti poslancův svobodomyslných od r. 1891.

Literární družstva „Vlasť“. Po
řadatelstvo ajezdu nám sděluje: Dvanáct let již toma,
00 ustavilo a udrželo ae, sesílilo a zmohotačlo draž
tro Vlaať, a přes voškora nepřízeň doby zabeszpečilo
el dalšítrvání pro budoucnost. — Abychom projevili
své zásady, jimiž se po dranácí let řídíme, bychom
Je obnovili, upovaili a rozšířili, jakož | opět označili
své stanovisko, jež zaajímáme k důležitým časovým
otázkám,usnesli jsmese po vášných úraháca apil
ných přípravách, pořádati ve dnech 10.——12.srpna
r. 1896. v Praze, v sálech ov. Václavské záložny,
literární ajezd. Předmětem našeho jednání a posuzo
vání nebadoa osoby, nýbrž jediné a výhradně spisy,
kuihy, časopisy, výtvarná a umělecká díla, směry a
tendencenepřátel katolické věcí,při čemžnám bude
vodítkem a měřítkem učení mašeko sr. katolického
náboženství. Prosti všeho osobního nepřátelství, choeme
ve věci samá vystoupiti mužně, přímo a rárné, jsouce
tt dobře vědomí, še bájímezásady věčné pravdy a
mondrosti a nikolív zásady lidské. Proto ci mnoho
slibujeme od tohoto ajezda. Čekáme s důvěrou, že
s ného katolickéliterární straněvzejde hojný užitek:sejdemese,poznámete blíle,odražínásláckaka
opolečné práci, obralří nás nadšení a obětavý dech
pro našekatolickézájmy :to vše, založenona over
posti, dodá mohutnéma oslku našemu odvahy, síly a
důvěrykdalšímpracím,kdalšímupostapu,k účinné
a neatucbající obraně proti nepřátelům Oírkve, na
čeho nábošeaství a křesťanského řáde. Předloživše
oslý program literárního újezdu Jeho IEainoncí, nej
důstojočjšímu sréma Areipastýři, byli jsme brzy potompřijatiodjoboEmineacívealyšenía obdráeli

sekósíchoohůsích předsedazahájí rokování©přednášceaonavrženérosolaci;přidlavnostaíchochů
síchvšak rokování ce nepřipoaští.Hlasovati přisokčních
Islavnostních sobůzíchmohou jen členovédružstva.
Očekávajíce v plné důvěře velmi hojné účastenství a
těšlee sena zdárný výsledek, sdělujemezároveň pro
Gram sjesda: V pondělídae 10. arpas r, 1896,
v 10bod. dopolednesokéníochůze : Historickýkroe
tek družstva Vlast,jeho účel apotřeba,hledic
k současnému historickéma písemaiciví, (Jos. Vávra.)
— Ve 2hod. sekčníschůze: Kalhovnya

katolického tiska. (Rad. Vrbe.).— Ypůl
4hod: sekčníochůze:Směrymodorníposslea hlavní
její representaati a nás. (Fr. Žák.) — V 7 má.
večer slavnostníochůze: i: a) předsedykomutéta,prof.Dr.M.Kováře© b)předssdy
ajesdu, Dr. RadolfsHorazébo.— | Slavnostnířeší <
1.Ráz moderníhoumězí. (Dr.Ant. Podlaha.) 2.
Novéliterární proudy(realisté, moderna,pokrokáři,

spiritisté a pokrokové otadesstvo v písnmalotví) (T3lipJanKonečný.)—Vúlerýdame11.arpas: 8
bodintichá mmáeuvatávohrámuPáněav.JUJÍ(u
Dominikánů.)— V 9hod. sokční ocháze: | Divadlo
našídoby.(Jos.Flekáček.)—Vpůl11hod.sekčal
schůze: Přírodovědecká literatura. (Tomáš Plocha.)
— Ve 3 bod. odpol.drahá sla schůze. 1.
Čtenídošlýchdopisů atelegramů. 2. přijetýchresolucívodborovýchschůzícha hlasováníonich,

"bekčníochůze: ve Shodlay:
Otázka řemeslnické. (Václav Žiška.) 2. vo 4bod.:
dělnickémhnatí. (Tom.Jiroušek.) — V 7bed.

večer: 1 Čtení přijatýchresolncí ahlasování oulob.
2. Slavnostnísocialnířeč. (Dr. Rad. Horský.) 5.Zá
věrečnéproalovení pře družstva.mé

mu v posledních dnech vkasný diplom.
Zprávy dióoesní. Ustenovenl jsou: p

Joa.Jesdinský,farář ve Mříčné,sa dékaasdo Po-:
léčky, p. Pavel Langr, katecheta v Náchodě, za fa
ráře do p. Jno Sobotka, administrator, 18
faráře do Vorlíček. Fargí kostel r Sadské povýšen
za děkanský, a facáť v Sedské p AdotíPažout, jee
nován děkanem.

předáci katol.
ho. Současné bude J. M. ndp. biskepe Edv. Jane:
„Nep. BryaycChoviodevzdána adresa opatřená několiko
tisíci podpisů českých dělníků, řemosiníků a rolníků.

Ústním zkouškám maturitním ne zdejším|nůiě
ŽeÉříH

k
Hit+



čEko:
Ls.

Pokrokáři začnou Kr.
„dávárím dvou čiraáctidenních letů. Je jisto, ža
v prvnířaděútočiti proti nám, aprolo zaova pro
síme všecky své přátele, aby právě nyní 00
nejvíce hleděli časopis náč rosšiřovatí,

Rurální pošta. V obvode ©. k. poštovního
dářada v NovémHradci Králové zřísona od 26.
-června 1896pošta rarální. Přidělené obce Střebeš
„Roedsička, Kopec sv. Jans, Kluk, Lhota Strání
obejde přespolní listonoš pravidelně jednou .

U vojenských koupadel sa parkem
-00sa provém břehu Labe v místech,kedy se
do vody, pěkná cihlová dlažba ku většímu pohodlí
dkoupajících 60. i v :

Dráha posázavsků. Z pramesšezcela spole
blivého dovídáme ze, še se ministerská rada rosbodla
krásný a mnoboslibný projekt dráhy posázárské poj
mesi do řady těch místechdrah, které vroce 1897.
provedeny býti mají Zároveň usneseno dáti svolení
ku stavbé celé trati ze Světlén. Báz. ašdo Kácova,
kdešto až dopeseddáno bylo ovolezí ku stavbě ze

F:

ki

Jest
nemožným. O důležitosti této

údolí sázavské a okolní chadý kraj
Nesmí se však zapomínati, že sáraka

sabrence státní upeáním požadovaného ob
jest podmíněna.
Dioaho čekané zařísení stravovny v Hradci

Králové stalo se skutkem, dnem 9. června byla
„otevřenaprookreskrálovéhradeckýanalezásevdomě

. 96 ve dlouhé ulici mesi vojenskou memocnicí a
městským divadlem. Zatímním opatrovníkem ustano

p. Jan Tikal, mistr obuvnický zde. Učelemstra

veren jest čeliti šebrotě a tuláctví. Tuláctví netoliko,

$

»m usediou a vitou část obyvatelstva
velikou , která sp svého vybírání stává
20 ještě obtížnější, ono tvoří také pravon nesnáš pro

i uvádějíc v - život a mo.
jetek. Norosvášným udělováním smužny cisincům,
Jiehů postavení a poméry jeou 1 úplné nesnámy,
v pravém slova smyslu odchováráme zaháleče a zlo

„iv toho tedy nezbytně zájem kašdéha,

aby"př bye upuštěno od takovéhoto udělováníalmužny, neboť výlohy, které vznikají stravováním
esttujících ve stravovnách, uhražorati se budou
2 prostředkůveřejných a takto kašdý poplatník dle
avé zámožnosti ne né přispívá. Ponévadě pak v stra

vovnách podpory dosáhnou jem ti cestující, kteří, nemajíce o ité práce, výživa sobě ajednati s to
mejsou, a poněradě každý cestovatel, který ve stra
«wovné o pomocsádá, musí tam nejen své cestovní
Histiny Drokázati, nýbrž také nějakou práci vykonati,
by dokázal, še skutečně“ chce pracovati, ponávadě
„konečněstravovny budou sároreů úřady praci zjed
»sávajícími, jest tím postaráno, aby tyto stanice pro

„spívaly akutečně jen chudobným, pomoci potřebným„cestovatům a nikoli tulákům, a aby každy, kdo děl
níka potřebuje, s důvěrou obrátiti se moh! k nejblidší
stravovně; — slovem, stravovny badou podporovati
jem takové osoby, které podpory jsouskutečné hodny.

to však po se budoucné na dobro řemeslo
všem šebrákům « návyku, talákům a podobným lidem,
kteří dosud, svykli jeouce šiviti se na útraty těžce
pracujícího obyvatelstva, nestoudným způsobem vyu
šitkovali dobroardečnost a útrpnost obyvatelstva ven
korského, předstírajíce nedostatek práce, nebo utrpené
nehody, nebo tváříce se, jskoby trpéli vadami téles
nými. Úloha zde vytknutá nemůže však vykonána
"býti snahou jednotlivců, ona správně a úplně vyko
mati sodá jen úsilím společným, pročež vzniká kná
dému povinnost a v toho zájem všech, aby vo
anase této se zúčastníl, by země jiš konečné zbavena
byla nebezpečnéhoa zhoubnéhotuláctví. Protoš každý
j jvec nalehavě se šádá, aby žádnému cisíma

Ao prtraridáh nedával onýbráaby kaádéhooastaí.na i „ nýbrá, o cestují
<íábo odkázel do nejbližší stravovny, která kašdému
© pravdě nuznému vědy poskytne strava a přístřeší.
„Drsí a dotěraví tuláci buďteš udání u místní policie
neb u čelniotva, aby mohli býti dodání c. k. soada.
Pří tom výslovněce ká,že sařísenímstravoven

zphatévašípředpisy o ře místních chudýchnetknuty.. Konečně 0 věi tivnostníci neb jiní obchodníci,
majitelé domů a hospodáři žádají, aby oznamovali
opřávám stravovat svoů potřebu praco
nestačí k tomu domácí síly pracovní.
wovny otevřeny jsou, jest snáti jich dobrý účinek,

h;

„jenž bude dále tím větší, badou-li všeobecně podpo
rovány. Ti kdož hledají síly pracovní, mohoa se
prostřednictvím obecníchúřadů neb přímona opatrov
níka stravovnay obrátiti. Záleží na obecních úřadech.
aby obecenstvonáležitě sesnamovaly o věvá,co ve pří

činách uřízení stravoven ustanovemo,tak, aby tyto
potolikostalyseužitečnýmiv uzamezeníže
brotyale i vohledu váníprácea dělníků.

Včelařská — 8. „£ :
jetá o 8denním(18:8. srpae)bezplatnýmvěsšař

Ee nd monlodněuveřejněnéem Početpřihlášekdereu od posledně uveřejněné správy il číalo
110. Patrno ztoho, jakož i se živějšího rachu vóe
lařského v poslední době vůbec, še včelařství z dlou
bébo spánku má se k novému života, k nové i,
k azovým úkolům probouseti. Dejš Bůh, b o
se společným úsilím všech upřímných včelařů ch,
k bývalé slávě a důležitosti je opět povanósti a v lidu
čeakém bývalou pohostinnost, bývalou srdečnost, které
kašdému s číší medovin, chlebem a solí vstříc při
chásela, opět probaditi. kolem, cílem kašdého včelaře
badiš! Před každým stavením, ať předvýstavným
statkem nebchudou chaloupkounachásejí se úl ss B

s jedinou rodinou včelí.Čet k cíli tomu ubýti rozličné. Dnes poukázati chcik takové cestě —
výstavě i karsu včelařskému. Že kura, jakož i před
nášky včelařské jedině sa tím účelem se berou, by

včelařství co nejvíce se rozšířilo a důkladněpoznalo.rozumí se samo sebou. Bude-li tedy začátečník řádně
o způsobu šivota včely i zacházení se včelami poučen
a sesná-li a bude-li ai moci na výstavě zaopatřiti
řádné a dokonalé nářadí, včelstva a vůbec vše, co se

Ra souvisí,nenekánetak Často8 nezdaremv počátku, obyčejně mnohého začátečníka
od včelařství ovrá Kašdý začátek jest téšký. Při

pokud efly naše stačí předvedením vzorného včelař
ského nářadí a poukázáním na bohatou odměnu, kterou
přičinlivá včelka rosamnému včelaři za péči a starost
jeho se odměňuje. Kdež jinde pak to možno než na

stavě? Protož obracíme se k Vám, drazí přátelé
laři, obešlete, pokud jednomu každému možno bude,

rvní včelařskou výstavu mladého spolku našeho. Spo
ek sám přihlíšeje k důležitosti věci samé, ochotným

PP. vovatelům klade ty nejmírnější, pro ně nej
výhodnější podmínky. Poplatků vůbec žádných vybírati
nebade; i stoly a dekorace obstará sdarma, neboť

řemnohé spolky a ústavy uznávajíce důležitost vče
ařství, jakožto výnoaného odvětví tví jednak

snačnými částkami penčzitými, jednak četnými me
daliemi a diplomy výstavními umožnily nám výstava
za tak výhodných podmínek pořádati. Táš volný
vstup do výstavy a četně přihlášení pp. u
chači' kursu zajišťají hojný odbyt jak nářadí, tak
meda a růsných s měho výrobků. Prodej obstará ku
přání též spolek(v tom případě 10) procent = proda
ného připadnespolku), jakož i dovoz snádraží roti

nák čpratačných „rýloh. Též všechny čoskédráhyporuj i „ že zpáteční doprava vy
stavených předmětů vykonajísdarma. Při vacích
archů nesasfláme; přihlášku „s udáním jiš dříve ozna
čeného) možno učinit: dopisem neb koresp. lístkem.
Přihlášky a dotazy ve příčiněvýstavy přijímá a ochotně
zodpoví p. F. Hájek v Mezilesí, t č. jednatel pode
psaného spolku | Přihlášky do kursu více 6e nepřijí
mají pro nedostatek vhodné místnosti, ve k
se přednášky s tak velikým počtem pp.poslachačů
odbývati mohly. Jiš přihlášení upozorkují 8e ještě na

fekrásné výletní partie, kteréž po přednáškáchs N.
četa možno pohodlně vykonati: Razek (lás. místo),

Slavoňov (prastarý dřevěný kostelík), N. Hrádek (sří
ceniny hraduFrimbarka), Vrchmezí,Náchod, Chudoba,
Bor, Hejšovina,Hvězda atd. O zábavy jisého druhu
bociívě se stará zvláštní sábavní odbor.

a '
, “

Novýberní úřed ařízen bude v Ú

odstraněno bude ví svéhoČasu na českém
tomto okresu spůsobené a nesrovnalostí, že německé
okresy mnohem menší m obyvatelstva i silou
platební tvořily pro sebe 1berní obvod, kdežto finančně
silný Úpický okres —který mimochodem řečeno tvoří
též samostatný okres školní — až dosavade ve pří
čině berní přidělen byl německéma Trutnovu.

Porota. Das 20. srpna odbýváno bude blavní
porota přelíčení proti Adolfa Hanušovi pro sločinšování mincí. Hanuš staví se choromyslným a byl
před několika lety před porotním soudem pro týš
zločin, tenkrát byl však propuštěn. — Dne 17. arpna
bude odbýváno porotnílíčení proti vrahům Františce
Kušelové, Jana Bodnátovi a Jana Hypiusovi s Lodína.
Frant. Kaželovou sastupovati bude dr.K. Fultner.

Podezřelá smrt. Dne 80. m. m. dopoledne one
mocněl za podezřelých přísnaků šestiletý syn Jana
Petříčka, dělníka v Rondničce a téhož dneodpoledne
semřel. Následkem toho odebrala se dne 3. t. m.
soudní komise s lékaři Klamparem a Morávkem, kteří
po pytvání zemřelého ujistili, že chlapec zemřel spů
sobem přirozeným následkem prudkého sáněta plic.

pli 6Apomíska ma rek 1866.BylopobitvěuSkalice. byli maústupu a Prušáci zmocnilise
města hitavě hledajíce a políkajícevše, co se snísti

a vypíti dalo. A jelikož,jak známo, Prušák sní všecko,co mesní jej, nebylo v brsku jediného domu neb domku,
v němš byaseto Prašáky nebeměšilo. I před hostincem
Šteidlerovým (nyní klášter Voršilek) stanul pruský
major a nesestoupiv ani s kotě poroučel si dvě láhve
šampaňského.Obdrželje, zastrčil obě do kapes u sedla

e ubáněl pryč ani nepoděkovav. Uplynal rok. Opět
bemžila se bojiště českáprašéky, ří ve průvodapřátel a známých přicházely prohlednout: která
svědkem byla jejichvítšaství a pochutnat si na dobrém

pre jež rokem okusilí. I u Šteidlerů bývalovo v těch dnech. Jedekráte zavítala tam obzvláště
četnáspoločnosťpánů idám 1říše abavilase po
svém spůpobu velmi nenaceně. Přišlo k placení. Jeden
s pánů zavolá p. Šteidlera'a začne vypočítávatí,00

všeckomá. Hostinskývšakjej ihned šil apodal

mu hotový účet. Cizinec jej přijal aprohláleje jej
se: „Nezapomněljste na ale tam ode,Věsoko, pane majore“, odpověděl Šteidler, „i ty dvě

láhve šampaňského, jež jste mí loni ukradl.“
Žhášská dr Josefa Jettiebne a Františka

Kopeckého pojí k stejné osudy. Snad narodili 6e
na j planetě, ovšem nešťastná.Jsou ve stejném

, oba vyučili se ému řemeslu obavnickém

teré však přílišpro ně vnadnýmnení če ve Velpatří domovským právem do Svídnice a
obe byli jiš trestáni krádež. Nymíčekají svorně
wv kamza osndempro slečín shářství,

k

na ovoce avé slomyslné činnosti. Dne 33. března po

desáté hodině večerní veplaaal obměm a sničen bylstoh slámy rolníka Josefa Starého, stojící na cestě
k Malé Čermé. Škůdci záhy polapeni. Byli to zmínění
uvídničtí rostenci, kteří zničili majetek rolníkův. Nyní
obe společníci budou postavení před hlavní porotní
Učení, jež odbýváno bude již dne 2f. srpna.

Surovost. Není ani jediného dne, aby v pražské
ulici a na svatojanském náměstí nenaskyti se případ
surového a krutého týrání zvířat tažných, svláště
v kde cesta počíná stoupati do vrchu. Vy
sílení a udření koně nemohou zmoci až příliš obtíšené
vosy s cihlami. Surové výkřiky, praskání bičů, hou

kání a nadávky,Ji by ani netrpěno bylo na nárvaiv té nejsastrčenější vsi, jsou sde všedními zjevy,jichá

si obecenstvo mnoho nevšímá. Ovšem| se takévaruje menouti některé s trýzničů,neboťtu se
dostane ochránci zvířat tak pře ých titulů, že po
druhé se vyhne z daleka adnímu povosu. Dne
1.t. m. jakýsi povozníkpři vození cihel mrskal bičem
po oelý den svého koně, až kupící se zvědavci hlasitě

reptali. Nebylo na tom dosti, že sám stloukl koně,
přisval si k tomu ještě dva kamarády a v několika
vteřinách byl ubohý tahoun sbit do krve. Nejvíce ran
dopadalo ubožáku na hlavu. Bylo by no, aby
surovec byl vypátrán a k potrestání odevzdán. Jest
na obecenstva, aby samo rázně proti týrání zvířat
zakročilo a nechť každého kratého povozsníka nejbliž
šíma strášníku městskému udá. Ostatně měls by
policie jiš v té věci dávno sakročiti z vlastního popudu.

Zastřelil se v neděli dne 28. června t. r. v Ji
číně studující Fiala ze VI. tř. realné školy. Po
ranních službách Boších přišel do svého byte a
střelil se ranou s revolveru do srdce. Byl okamšitě
mrtev. Vypravuje se, še učinil tak z lásky nešťastné.

Sebevrašda. Dne 23.t. m.m.oběsilse ve Rtyni
u Červ. Kostelce SBletý ovdovělý žebrák Antonín Ko
pocký, rodem ze Stolina.

Kulí de hlavy. V pátek ledne dne 5. t.
m. bavili se bodří sousedé velkoskaličtí v hostinci
hrou na kuželníku. Nikým nezván a nevítán přišel

mesi hráče dělník Jan Butta sčP: 44 ve Velké Skalíci, nemírnáému požívání alkoholu odaný a beze vší
příčiny jal se s přítomnými hostmi hádati. Když
vzdor napomenutí neustal, užito starého osvědčeného
receptu a Butta byl jednoduše nájemcem hostince Vá
clavem Hanušem vyhozen. Vyhozený byl dotknut na
své reputaci, vrátil se a úslužného hostinského od
měnil na místě dvěma poličky, které mu ostatně byly
ihned vráceny a zahájeny „přípravy k novému vyha
sovu. Butta nečekaje na reprodukci výletu, zvedl

chle kuli 1 a půl kilogramu těžkou a udeřil jí
uše 6 takou prudkostí, že týš skácel se okamžitě

na sem. Surovecna to kurážně utek!. Hosté přítomní
řispěli raněnému a odnesli jej na lože do světnice.

ka rychlo přivolanýlékařpe Dr. Hrubý ze SmiŽic uznal poranění sa těžko.
Waerný sym. Rudolf Kaněra, 21 roků starý

lenoch s Horní hová, nyní v Náchodě, je pravým
vsorem ayna, ovšem výstražným, jaký býti nemá. Nic
ne je, matce své Josefiné, nyní provdanéza te
safe Ronska, neustále nadává a vyhrožuje. Vydírá
jem peníze na kořalku, která mu ie nade vše. Této
morovině podlehl úplně a nedostane-li se mu penčs,
aby mohl dlíti mezi drahy sobě rovnými, tropí stále

hrožuje mu, tak že kašdý je rád, kdyš se mu vyhnouti
může. Matka šetří syna z obavy před ním anečiní žá
dného udání k soudu. Dne 16. t. m. vyhrožoval opět své
matce zabitím a zranil ji na pravém oku. Napomínán,
oby ustal ve svém spustlém počínání, vyslovil se nectně
o a Bohu. Mimo to hrozil sousedu Vojtěchu Pa
vlovi vypálením. Pro tyto činy savedeno s Kaněrou
vyšetřování soudní. |

Místo svatby krimimál. Dělník Váci. Linhart
s Kuklen, tamtéž příslušný, nar. 1869 nemohl nalésti
před sedmi lety v domově svém práci a proto pustil
se do šíréhosvětasa štěstím. Proputoval různá města

akraje, pracoval jako dálník na stavbě dráhy, až konečně octnul se v saském městě Riese, kde nalezl
trvalé zaměstnání a kde se také asadil. Po domově
valně netoušil. Zahleděl se do modrých oček hezké
Gasky a pojal touhu založiti si krb rodinný. Což také
učinil, ovšem zatím jen „na divoko“. Když po čase

pola se rodina množiti a tři děti dělily ee jiš s roči o výdělek, nalehali příbuzní, abycisozemac
skončil líbánky své řádným sňatkem manželským. Tu
bylo Linhartoví, jako cizinci prokázati se listinami.
Obrátil se na domovskou obec svou o příslušné
volení. Přihlášení se Linhartovo bylo vítáno, ne
v zásnamech odvodních u c. k. hejtmanství zdejšího
vedených byla dosnd u jména „Václav Linhart“ rab

rika prázdna, ješto v roce 1890, 1891 a 1892 obamezi branci při pravidelném odvodě vojenském. Místo
čekaného povolení k ženění dostal Linhart vyzvání,
aby se dříve dostavil „pod míru“ a učinil svým po
vinnostem sde scdost. Tose mu o. Netoušil
usříti svůj rodný kraj, ten krásný „slatý prut“ a
proto zůstal v Riese, vymlouvaje se na nedostatek pe

měžitých prostředků. Slavný úřad mu vyhověl ochotněa měl se dostaviti na určitou stanicí přihranicích
česko-saských. Ale itentokráte neuposlechl, neboť ne
chtělo se mu jen tak rozloučiti se a opustiti již sa
řízenou domácnost. Nyní přestalo vyjednávání mezi
Linhartem a úřady. Linhart zatčen v bydlišti svém a
dne 24. m. m. dopraven do Hradce Králové. Spolu po
dalo naš ©. k. státní návladnictví zdejší žalobupro
nedodršení povinností vojenských.

Vzeráý pořádek,jaký se však nehodípro ka
tolický rotor ná farní osada Bílý Újezd. Milý

j ten hřbitov náš kolem samého kostela, nepůsobíjako obyčejem bývá, ale vábí k soběosadníky,
coš dosvědčuje časté jich prodlévání na něm. Avšak
k lidem druší se i pří pernatá drůbež, kteráš
me souzedství po celý den tu přebývá, hojnou pastva
pro ové hitavé šalu zde nalésajíc. Jak utěšeněso
tu peleší,sotva vzešlé květiny rozhrabévá, aš mile
pohledět!K tomudraží se přečastoi bedlivía věrní
strášcové doráů — hubení psi, kteříž hladem 
něni jsoucehledají útulku na poli svatém, tu
vyhledali něco na svůj hladový zub. Než ač dosti



kostí lidskýchtu roshásenojako me poušti, přec
“ řízenou odbíhají, neboť ty jsou sluncem vy

ó a zbělené. A starostlivý opatrovník hřbitova
ho jest ei vědom své povinnosti,aneb iv © po

s ymrtvých. Zprken rakví. jež se Bpo
třebiti, dle ošklivých lidských řečí vystavěl své milé
kose — chlívek. Ostatní prkna pak vždy po čase

spal je, ale bohužel také s kostmi lidskými, ds
osad spálené a neodklizené zbytky dos jí dotedy chceš po katolicku býti pohřbena po

en — u nás se nech pohřbíti. Zajisté žádný ne
bude o tom pochybovati, ale každý z osadníků spíše

řáti si bude, by tak řádný a šlechetný hrobník, čím

Nve tím lépe, na zasloužený odpočinekdán byl.e hrůzou musí naplniti šlení to, ještě po
letech nemíti klidu. plní pom '

Pozorna kapsy e trzích. Otýdenníchtrzíchstává se velmi uvláště na tihu e máslem, že

prodavačka uloší si stršžené peníse jen tak ledabyleo kapsy a za chvílku jí tyto zmizí, jako by je někdo
vyčaroval ovšem k nemalému zděšení potrefené. Pří
pad takový opakuje se dosti často, aniž by bylo

možno šikovného kapsáře do outi. Předešlé sobotyloudil kdosi o trhu peněženku se 18 al. pí. A.
ubáčkové z Dívce.

Navštěvovatelé„pu nechť uzavřených nebotevřených vloudili se tkem tohoto týdne na půdu
jistého domu v Pražské ulici a odnesli služce A. San
trůčkové u obch. Fischera klobouk a čásť šatů v ceně
9 zl. Dle toho, že nadějný synek Tomšů z Nov. Hradce
Král. jest právěuzavřen, má patrně ještě několik ko
legů, stejně náraživých to milovníků pud, na svobodě.

To zde ještě mebylo. Výlet, výlet a zase výlet.
V neděli odpoledne pořádají výlet na „Střelnici“
ve prospěch „Ústřední matice školské“ — služebná
děvčata sdejší.

Něžný soused. V hotelu Plakvicově na Kuklenách bydlí blíše sebe rodiny dělníků ze strojírny

Pp. Márky, Bromovský a Schals, Yáclava Srojtky,sleváče a Václava Marka, kováře. Sousedé žili v dobré
shodě ač do dne 17. m. m., kdy přišel Svojtka po
šesté hodině z továrny domů a sotva dosedl po klo

é práci, dostal se do vády se svou sousedkou
- KateřinouMarkovou k vůli svým dětem. Zatím přišel
manžel její Marek a jako hlava rodiny, zastal se své
šeny a vložil se do spora. Ovšem, že prodruhou
stranu nešťastně. Aby svým slovům d důrazu,
chopil se strany nic netušícího Svojtku za krk a sa
sadil mu nějakým tupým nástrojem níčkolik ran do
hlavy. Bylo po půtce. Lékař obrázal zraněného a
uznal sice poranění sa lehká, Bvojtka věsk nemohl
následkem té velké lásky sousedské pracovati a po
ležel po celý týden. Učinil však oznámení k soudu
a záležitost tato stala se nyní předmětemvyšetřování.

Odsouzení pre křívou přísahu. V malé obci
Ličně u Kostelce n. O. jsou dva rolníci, kteříse mají
asi tak v lásce, jako s kočkou; jeden drahého
utopil by ve lšici vody,Kayby se to dalo. Josef Daben,
40letý otec C dětí a majitel usedlosti 60 korců polí,
nemůše ani cítit rolníka Fr. Micheru a tento
zase onoho. Nepřátelství toto datuje ee jiš od několika
let a často přivedlo již oba j vané o soudní síné,
hned jednoho jako žalobce, a vykásáno

"místo na lavici obžalovaných a hned zas naopak.tí jest nestálé a tak jednou „vyhraje“ jeden, po
druhé zase druhý. Nej radost má ovšem vítés,
může-li svého odpůrce připravíti do kriminálu, kde
ostatněbyli jiš oba. Příčinyk soudůmjsou rozmanité;
jednou jest to rušení dršby, uráška na cti,

třetí uškozenína těle nebo na majetku ajindy
opět něco jiného. Hlavní věcí je, aby tu byla příčina
k procesu a nalézti tu, nebývá tak nesnadno. Zvláště
zdá se, še zejmena Dubnovi byla každá maličkost
dost dobrou, jen aby mohl svého úhlavního nepřítele
skoupat a ledy byla to i smytlenka, která byla
několika svědky vyvrácena; ta právě byla předmětem

řelíčení u zdejšího krajského soudu včera dopoledne.
© z3š.prosince m. r. bylo přelíčení proti mangelům

Plašilovým z Líčna pro nějaké křivé svědectví proti
Micherovi, což vyneslo těmto několikanedělním
žaláři. Při tomto přelíčeníavěděil křivě, jak se včera
dokázalo, jmenovaný rolník Duben, cestař Ant.
Samek z Líčnaa Vaclav Plašil, syn uzených. Jak
původně Duben udal, měl Michera ukrásti na i
m. r. jedné neděle ve a hod. ráno učjaký amrk na
pevezu s lesů hraběte Šternberka. Duben potvrdil
přísahou a za ním i Plašil a Jamek,de Michera viděli,
když dřevo řezal a odnášel. Naproti tomu vyvrátilo
jiných 8 svědků, ku včerejšímu přelíčení předvolaných

přisežné tvrzení předešlých a ze všeho vyšlo na jevo,že Duben vymyslil si celou htstorkau proti Micherovi
ze záští, aby ukojil pomstychtivost. Zvláště manželka
Micherova potvrdila, že onoho dae, kdy měl její muž
bytv leseproamrk, vstalavečtyřihodinyráno a
viděla, přecházejíc občas po světnici, še manšel její
spal do rána a pak de šel do kostela. Mimo to pra
vila svědkyně o něm, še prý na mi je dost kurážný,

ale jinak še prý p straápytel; kdyby naň někdo zaplácal, že by utek'. Podobně avědčili i ostatní svědci,
jako sluška a čeledín dotyčného a j. potvrdili tak
znění šaloby proti všem třem obžalovaným. Po důraz=
ném hájení obžaloby zástupcem stát. návl. p. Kóhle
rem a obhajovací řeči obhajcově uznal soud obda
lované vinnými zločinem podvoduspáchaného křivou
-přísabou a odsoudil Dubna na 4 měšíce se dvěma

posty iné S rovněžna 4 měsícese dvěma"posty a ila vz m k tomu, de chtěje pomoci
rodičům, jednal v prudkém hnatí mysle,na £ měsíce
do těžkého žaláře zostřeného dvěma posty měsíčně,
Zároveň odsouzení byli všichni tři k náhradě útrat
soudem vzešlých a na Dubna byla mimo to rozšířena

obžaloba, an vyšlo během přelíčení na jevo, de týž
„grasil dne 18. m. m. hajného Micka, který byl včera

jeho úřadu,o čemž postoupeny. bylyspisy st. návlad

mictví,poněvadáobviněný a dvavodu ovědky.
Kon lovehdt ste se připravenoylo i několik jiných li tečač. do

ných, o »by sporu saple„ .
*

E Velimi.Něj K kleríkálhotvetekéhovysnání 0 ú emi dbalý,
v č. 17. „Lab. Prondů“, jak těžké srdce mu to
(sic f), že nemůše a veřejností sdělovati správy než
takové, ješ mají původ v návštěvě Brynychově.

ručujeme u i, který domnívá so býti i

mřtiste: dekretu a plata, profesorem evangelic
nrávy,by 1pdeobil na z Pedlivější zastoupení, ne spravediivěj upen

EAkoliků © obecnímvýbavu. vněměsasodů 14 even
gelíků a pouze 4 katolíci evangelíky volení, meri
nimiš je vevzdělání omesený pro ný tovární dělník,

který jako věrný stoupenec ovengelíků, provádí jako
výbor „buličinu“ (viz „Lid“ č. 16), by poradil,

E) soukromá konfesijní škola ev. helv.vyzakní,jak
aš dosud ee dělo, na úkor poplatnictva pří

pom podporována nebyla (platíme jiš i obecnípřirážky vzdor tomu, že máme značnýobeení majetek;
ostatně jsou evangelíci nepřátely konfessijních škol!*,

dále by působil, pi zadávání obecních alufeb, kdyžjiš ne dle počtu příslašníků vyznání (918kat., 620ev.',

bed] aspoň dle osobní způsobilosti se dálo atd. Jakviděti s níských útoků v „L. Pr.“, není osud nás
katolíků velimekých, kteří jiš pro pouhé uvítání nejd.
pena biskupa jsme terrorisování a podlým způsobem
snišováni, sávidění hodný. Jak jinak zachovávají se
katolíci třeba k jedinému "občanu orangelíku v obci,
její ve své snášelivosti na první místa v obcích i
okresíchstaví. Inkriminovanýčlánekvč. 17. „L. Pr.“
má mnoho podobného s oním uveřejněným v čís. 1%.
téhož listu; oba články totiž jsou skoro samá lež.
Lši v čl. s Velimě v „L. Pr.“ č. 19. uvedené, vyvrá
tili jeme ve „Več. Novinách“ čís. 68. a v „Obnově“
čle. 63. Ač sfanatisovaný dopisovatel usvědčen byl
se lží, napsal opět lživý článek do „L Pr.“ č. 17.,
kterým chce svět klemati,jakoby evangelíci ve Velími
mající vlédu obce v rukou (coš ovšem pisatel opatrně
samičaje), byli utiskováni. S dopisovatelem článku
s Veliměv „L. Pr.“ inkriminovanéhoobsahuo vzteklém
psu, kontamaci. o nadávkách a p., není důstojno nás
a listů našich tónem ušlechtilým psaných, polemiso

vati; článek ten hodí be pisetli aredaktoru „L. Pr.“za rámeček, jakošto vysvědčení jejich vzdělanosti.

Polné. Všiml jsem si několikadosud vyšlých
čísel, ého Lista“. isa tomu v polemikách
s pokrokáři voláním po objektirnosti ústa přetékají;
píše-li však sám o hnutí křestanskosocialním, nemá
v řádcích svých po vlastnostech, jichž tak úsilné žádá
vůči sobě, stopy nejmenší, ano střetá se se společenskou
slušností tak, že člověk až žasne. Tak referuje r jednom
čísle o katolickém lidovém spolku pro Prahu a okolí,
nepředkládá čtenářetvu svému cíle a snahy ku

, nýbrž shrnuje vše duchaprázdně pod tušodivou
jiš plachta „klerikalisma“ a s překvapující noblestou
dí, že ve schůzi mluvil arcimluvka kaplan Šimon.
Z toho jiš pozorovati, še'zmíněný list v kritice strany
naší křesťanskosocialní nepovznáší se nad tuctovou

úroveňjisýc listů venkovských. Odsusuje šmahem,
šekoprogramu.Ejhle list, ktarý ches mravně4poli:o p u. Ejhle list, mravně a poli

ticky vzdělávat.Otřepaná to líná methoda vČechách,

která zbahňuje náš život veřejný| postapem úšasným,podporujíc a umožhujíc tu duševní plochost středních

ku jistotě úsudku a správnosti rozhledunedostáváse
potravy prašádné. Připomínáme ému Listu“, še
člověka rozumného to až atlouká, despektuje-li se
nějaké ideové hnutí, aniš se jeho program vyloší.

Podle p ů se somdfo'stranách, ale nikolipodleběžného naladéní. Radíme tudy ,

kémnLista“, ped nímá se k tomu bezhlavémuryku proti nám, nímž sám varuje, ale ab
studoval náš socislní a rolnický a jej te
nářetvu předložil, jak dlužno činiti žurnalistice, která
činí nároky na solidnost a ivost. To jest pak

věcná kritika, jak nadepsánjestpoelední jeho úvodník.
Naposledopirujama „Úes. Listu“ na památku pasauss jeho posledního čísla, zaměňujíce slovo poslancům
slovem „klerikálům“. , é informace čtenáře,
žádná data, o objektivnosti ami posětí, podává se
politický materiál čtenářstvu. Autor sedrdesi, vynadá
„klerikálům“, vysloví jim své opovržení, článek za

pů minut jest hotov a milý i, čti a pooč sel“ak pesl „Český List“ posledně o „Rad. Listech.“
Dopisovateli do „Jihlavských Listů“ připomínáme, še

ého zastance nepotřebujeme, naše zásady jsou

tak jasné, že posaváde sám £ dopisovatel proti nimnic namítnouti se neodvášil, ač-li dobře zná. Proto
pozor ne ty „klerikály!“

Z Kutné Hory. „Podvysocké Listy“ spáchal
v č. 36. rýmovačku potupnou na jmenování ndp.
biskupa čestným občanem Perštejnickým, Proslu
redakce cítila asi dobře výtečnosť avých „vtipů“, anebo
má o bystrovtipu svého čČtenářstvavelkou pochybnost,
kdyš pak uvnitř listu na více hned místech o tom
píše s udáním jmen plných, tak aby každý, i hodně
natvrdlý, dobře pochopil. všecko osoby jsou

ve „fajletonu“míněny., Že A Výbornýjmenemhelvetů, — či pardon! —“ jme podvysockého polit.
klabu nad tím jmenováním projevuje svě „hluboké po

litování“, tomu se nedivíme, alesivíma *e kémírněfečeno neomalenosti, že. si Bryn ten diplom
dobře zaplatí. Hned seddE také „svobodomyalnéma“
rolnictvu na ruku, aby p. navrhóvatele sezadilo
s předsednictví družstva pro stavbu spolkového rol
nického cukrovaru. Myslíme ale,že uvědomělírolníci
tito pod komandem redakce „Podv. Listů“ ještě ne
stojí. Nejemutnější prý jest to, še takovouto poctou
jako by rolnictvo achralovalo snahy klerikální.A coš

jestli schvanje — Panu Dru. i, jakož prýorgánem „Podv.Listy“ jsou, vyslovujeme k tak „ši
kovné“ redakci — svou soustrast,

Z Úervemých Poček. Dne 2:. £ m. odbýval
katol. epolek „Svornost“ v místnosti spolkové měsíční
schůzi, ve kteréž po odělení apráv spolkových dp.

oa Zárabou, přednášel p. Marti
jtel řemeslnické školy v Kolfmě „o průmyslových

školách a řemeslnických zvláště“ za účastenství

uboru učitelského z téže en
ka vym av ovsniku datav: Vyššíprlarslevéjednotlivých

:i
či

. hb přijímají se
dokončeném 14 roka, jichž účelemjes. žákadotýč
nému řemeslu vyučovati; doba vyučování trvá $—4
roky. Z nich vychází prostav řemeslnický uračzí děl
nícia mistři.4. Pokračovacíškoly;těch je velkýpočet
a slouží k dalšímu vadělání učňů a přiblíží se též
ke kreslení a rysování. V několika hodinách učí se

rakticky. Takové školy skládají se ze 2—8
tříd. Pi pokračovacíchškolách bývají přípravky, aby
žáci, kteří číst, psát a počítat neumí, ae téš něli, by

nepoň to nejhlavnějšípro život chytli. Zvláštěnásobilka vázne velice. 

5. Všeobecné školy řemeslnické,jeko jeos v Ko
líně a Kutné Hoře přijímají hochy L9leté, což velíce
důledité jest. Účel jejich jest, aby dáci hned v útlém
mládí navykali práci, znali nástroje adovedli s nimi
sacházeti. Při tom musí dbáti čistoty a pořádku.
V prvnímroku jsou gáci půl roku v dílně truhlářaké,

půl roku v třidé zámečnické. Ve druhé třídě pracují
jiš v oboru, který si zvolí. Týetí třída je hlavně pro
ty, kteři hledí při i setrvat. zde koná se cvičení

složitější. Výhody jsou ty, aby křemeslu se připravilale ne vyučil. Na učesí jde po vyjití ze školy řeme
elnické Kašdý mistr rád takového hocha přijme,který
jiš s nástroji zacházeti umí, na pořádek dbá, čímž
mnohé mrzatosti se zabrání, — Žíci, kteří navště
vovali celé tři roky, obyčejně pak za půl druhého r.
obdrší za vyučenou © Věeckyškolní potřeby obdrší
zdarma a jiných výdajů není. — Jest to velká výhoda
pro ty, kteří školu tuto navštěvují, neb pak máme.
vzdělané dělnicto a řémeslnictvo. Pak uásledovala

vahodných složitých prací, při čem$ pániučitelésne
všední ochotou posluchačstvu vše důkladně
vali a se vším obeznamovali. Poučná přednáška tato
byla bouřlivou pochralou odměněna, — Vdp. děkan
Dvořák rňoval přítomné , by slova promla
vená a na půdu úrodnou, může, by poušiltépříležitostíasynadoškolytéto,kdetakpro
spěšným věcempro život ae je, dal, naťtéš spo
jení s Kolínem příležité jest. — Z učitejetva bylo
viděti sde pouze p. mčitele L. Nágla. — Koašíce,
nemůšeme opominouti, še ne počet členů, ale
jednotlivců označaje hodnotu spolku našebo, který
nezná klamu a úskoku ve svém prostéme j
duchém životě. u roskvětu: Zůat Béák! —
nový chrám Páně v Č.Pečkách veledůst. p.
vybráno již 5.966 zl. 95 kr. — Dne 12. t m.

ve spolku „Svornost“E a hoeyred. Váal.Kučera
o nyn apolečenak r Mr poměrech,Velimi. (Odpověď„Labek. Pr.“)K celé

mu dloubéma diktaadu v č. 2. nemíníme odpo
vídati na každouvěta; jea tolik povíme. P.do

pisovatel horaje pro Třebízského, pět evan

i$

učení“, dovolejeme si podotknouti, že v jejich
superintendenta Szalatnavovi ještě méně e
nežli slusebaíka Kristova učení. AČ jen ti vzpo
meae p. dop. aa doby, kdy Szalatnay byl před
sodou ouhrovaru, v jské památce je u rolníků:
af si vapomonene jeho vlastenecké(?) hlasování
vzemobéškolníradě;aťsi vzpomenenavlasto
necké odstranění praporu slovanského při insta

lační hostiněTaktedy jes před knížeti Schaumbarg Lippe. 3 Jen svými dveřmi
mésti a drubé mechati a pokojem. - v

: : (Zasisno.)Do FHabřiny.
Prohlašuji, že nemám zcela žádného úča

steaství při podaném rekarsu volbám obec
ního zastupitelstva, a že mlaví-li tak někdo, pro
náší holou lož.
; V. Šimon.

; Tržní zprávy. 
, V Aradci Hrálové, dme 37. červa: 1896. 1 hl

pšenice sl. 5-80 až 6.20, žito si. 325 až 8.00, ječmet
sl. 4.80až 660. oves sl 8-20 až 385, proso ul. 0. —
až 0.—., vikovsl. 0.— aš 0—-, hrách sl.:0-— až 0.—,
Sočta si. 0.— aš O—, jáhly s! 0.00 až 0 -, krup zl,
8.50 až 31.60, bramborů sl 1.0008 2 —, jetel. semínka
Serveného al. —— ně ——, Jetel. semínka bílého 0-—,
jetel semínkoraské si 00— až 00, máku si ——
aš 00-— olejky si. 0.00, tněněhu somí-ne sl. 0 —. s O—
100 kg. itných otrab sl, 6-50, 100 kg. pěen čnýcii otrab,
sl. 6-—, 1 kg. másle Úorstvého zl. 1-— až 120, 1 kg.
másla převstoněho 000 1 bg, sádla vogřového si. 0-80
1kg. tvarohu 14až 16kr., jednovejcs dve s půl kr.
1 kopa drobné seleniny zi 0- až O—. 1 ok. cibule sl.
0-00salátu0-30až060 —Natýhodníaobslnítrh dos27.
červ.1890 odkýťený,přivtšenobyloboktolitrůpšenice301
líte 126, 09 ovsa 868, prosa O, vikvre O, hra
cha — čožty —, jehel 17. hrap 14, bramber 70, jetel. se

Z OětunnyDTač Vol B eknod
kasů k0podevledek408 ké kózlat km —



„Jak můše svět véděti,
covýbornéhona skladě
mám,kdyšmuto naedě
lím novinami 7“Reklama =

2celých ojchodních Čechách.dosáhnesenej

Ez nolýSkodníchořtěs
Inserování v listě našem je tím výbodněj

im, ježto v ném dle rsoru amerických listů zavedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé osnámení dojde jistého povšímnutí.

Inserty přijímáme jen
úrem křesťanských.

Insertní poplatek: 8 kr. ra 1 petit. jedno
sloupcový řádek.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

»Obnova. v Hradoi Králové.

Vyhláška.
Cis. král. krajský sead v Hradci Králové

"Umto na veřejnou známost dává, že se k žádosti
Adély Bassové, ArooštkyGoliathové, Otty Goliatha

„jako opatrovníka choromyslného Adolfa Kalba a
Edvarda Oplatka, c> otcovského opatrovoíka nezl.
„Jdy a Lovisy Oplatkových, zároveň jako dědici po
"Karolině Kalbové porolaje dobrovolný prodej prá
vovárečného doma č. p. 182 v Hradci Králové
polovicí do pozůstalosti Karoliny Kalbové a polo
-vicí Adéle Baasové, Arnoštce Go:istboré, Adolfu
Kalbovi a nesli. dětem Idě a Louise Oplatkovým
náložitého v ceně vyvolací 32.811 zl. a k výkonu

"tobo predeje ustanovuje se jediné stání na den

©.července 1896.
-+ 9 bedin dopoledne v kanceláři pana Dr. Lud
víka Scheinera, c. k. notáře v Hradci Králové.

Do dražebních podmínek ls: v této kanceláři
:nabledaoutí. Vadium oboáší 10 proc. vyvolací ceny.

Pod cenou vyvolací se dům ten neprodá a
ježto dražba jest dobrovolná, nfstanou knihovním
věřitelůmjejich prava vyhražena, atse utržícokoliv

V Rradei Králové, dne 2. června 1896.

C. k. presiient:
Vooadráček.

L Inllsté LOUKY
přijmeKAREL NETUKA,

truhlář na Slozsuém Předměstí
u Hradce Králové.

nému duchovenetva dovolaji si
sklad a dílnu

KOSTELNÍCH PARANENTŮ,
dj jako: kalichy, monstrance, kříže, kadi
ul telnioe, svíony, lustry kostelní každého

slohu + cenách velice mírných.
Opravy, znovu pozlacování a po

ování ohv ohni provádím co nejtrvaleji,
levněap RoězárukouP. T. duchovenstvo o velecténou

: přízeň ak A "ávěru, snamenám se v úctě hluboké

Karel Zavadil.
pásíř a slatník

v Ubrudíimi dDýkůvadáníaoavědčeaí,jichůperacehojnost
uslluna pošádání. A

téměřzcelavy anglický
(VýrobekSingerův)
914“ podušk.ráfy levněse prodá.
Eliáší odětí seov Kommsumkéhotřídě 6.

Dás., parterre v prave.

ooOOGOGOOGOO0 I

Navštívenký |;
od60kr.výše Ň

nabízí

Bisk. knihtiskárna

diplom.

až 00 lidé přesvědčí, že bylo a bude
nejlepším jedině

lovan
odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.
Hlavní sklad u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č. 3.

a 37., U p. Aloise Jelínka v Pardubicích a u Čeňka Zimy v Kutné Hoře. N

Telefonické spojení. R
BITITTTIZITTTTTIITATITATTTATITKIA

V.J.Špalek
(dříve J. F. Krašvle)

v Hradci Králové
doporučuje svůj

velkolepý výběr všech druhů

sukon a podšívek
vlastní manipulace.

Látkyna vesty vlastní výroby.
hedvábné, vlněné s zaručené prací.

Ve velkém i v malém.
>Při laskavé objednávce vzorků..přo
r

sím o údání. druhu látek a přibližné
ceny.

KXXYXTXXX

Žádejte všdy a všude
slivoviciaborovičku

Jen od firmyMC.ITesňal
v Uherském Brodě na Moravě.

Villa Klapkova
na Eražském Fředměstí

u Hradce Králové

jest k pronajmutí.

JOSEFA KIESLICHA
WHradoi Králové

U „Černého koně“
odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařísovéní a obnovování oltářů, kazetelea a (. d

tráta vlasůvlasů
a tvořenía tvoření Jun

se podzárukou jedině jistězamezí

od

J. Beyšovce v Jičíně.
Cene láhre s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 lahvích

franko sa dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších materielních obchodech a holičských

závodech.

Malířský umělecký atelier

Jarolíma Slantejského
wLitomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchboven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

SE-maleb kostelních, ji +
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec, Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále skotovuje
spolkové prapory na bedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychin
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd.

Výprodejprodej.
Za příčinounedostatka místa vyprodám

Mp-báječně levně: "Ji

koberce, pokrývky a Záclony.

V. J. Špalek,
(dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.

| OOOOOCCIE

Politické družstvo tiskové

V Hradci Králové

vydalo právě drahé vydání spisku

Učte se z dějin.
Sloro knaší mládeřiod starěko vlastence.

Tento krátký přebled
dějin českých dostati lze

V biskupské knibfiskárně
Straa628“.—Cena15kr.

Při odbírce většího množství
oráška.

DOCX



Jan Horák,
vlastní výroba suken

1 Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobu jarmía letní

pravé vlněné látky
sa Ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, ře jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe"vět

šího nepoctivébo,“ věren zůstal.
cennikynapožádání (ranko.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.

Při hromadných objednávkách výhodyco možno největší.
Četná doporučeníz krahů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též ma splátky a bez zvýšení cem.

EDIKT.
Z roskazu c. k. měst. deleg.sendu vHradci

Krábné ze dne 9. května1896 ©č. 10131 bude se
k výkonu dobrovolné dražby týmě dekretem povolené domu č. p. 8 na Pražském Předměstí se
stavební parcelou čís. kat. 194, loukou čís. kat.
182 a zahradou čís. kat. 822 Adolfu Kalbovi, Adéle
Bassové a Arnoštce Goliathové po jedné čtvrtině
a nezletilým Idě a Lujze Oplatkovým jednou čtvr
tinou náležejícího

ve středu dne 15. července 1890.

o 9. hodině dopolední v kanceláři podepsaného
c. k. notáře odbývati stání, při němž dům č. p.8
na Pražském Předměstí spozemky sa cenu 16732sl.
72 kr. provolán a tomu, kdo nad ni nejvíce podá,
přiklepnut bude.

Vadium, obnášející 10%, vyvolavací ceny,
musí býti složeno hotově nebo v pappillárních
cenných papírech nebo ve vkladních kuížkách
některé rakouské spořitelny.

Prodávající spoluvlastníci jsou povinnosti va
dium složiti sprošténi.

Práv knihovních věřitelů se dražba tato ne
dotýká, jsouc dobrovolnou.

V kmihorní výtah a v dražební výminky
ohledně nezletilých Idy a Lujsy Oplatkových,de
krety c. k. zemského soudu ve Vídní ze dne 10.
a 24. března 1896. č. 20608/31 a 26083/31 pak
ohledně choromyslnéhoAdolfa Kalba dekretyc. k.
krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. a 13.
května 1896 6. 2742 a 3004 schválená lze vkan
celáři podepsaného o. k. notáře nahlédnonti.

VBraési Králové, dne 17. června 1896.

Dr.Ledvík Pcholner,k. notář
co soudní komisař.

Pymanonka"s výstavěoHrada Znír. Jeu.

ZAMa korun„ Řorenon V vyslle TE bromnotu '

František Hlávka
, v Hradci Králové

-Abvelké náměsti 4
Pozorma činí, že dostalo se mu úředního

povolení na

práce instalaterské
k zařizování hromosvodů plyno= a soglickýchakož i všech patentních soustov a

lose tů, lázní,rozličných Šerpadelsplachovacích
pivních tlakostrojůatd.

ee ěnýchsásobený sklad
sboží„řenpacieh vas, věných a címo

Dále odporučuje svůj

ravěbnít právě“
klempfřaké provádí se správně, hlevně se zárukou

U

hl

0000000000000006

Kampůjdemena výlet
p. Do Týniště!Podívámese tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Btojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 sl. botovýchko

bereů nejrozmanitějších jakostí, cen, velikostí
a barer atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdo si aspoň za 10 sl. nakoupí,
dostane nahrazené jízdné drahou ve
třetí třídě na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice maoho a co záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!
ODBOOOGOGOOOOOGOOGOOGOOOGOOGOG

v Humpolci.
e pro jarní a lotaí sajeonu

látby oblek svrchaíkové,have
lokové, kostelní a hasičské za oema

tovární.

Voerbynapešádánísdnrmaa frazho.

0000000000000000000000000000

Eooo92000o000esen 000000

£ drÍno koslolnů,
pravé voskovél polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakoži
nejjemnější drahy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej

lepší a v osnách nejlevnějších.

bom 7 6nůhořící avlesbocaěza ej- $

JosefťPilnáček
u HiradoliKrájové.

Závod roskářský „u Albersů« založen r. slog.

4+0+0400+00000000000

setororeté00ce+0c00000jě

oo.000090

Umělecký

závod

na skle

L SELL,
Brno.

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvaími

cenami vyznam.

Vzerníky k na
blednutí (rasko.

Ceny mírné.

J. FE'áborslkýo
Novýpraklický vynálezí

Nejlepší prací

ku zkoumánívody, mléka, afela, !ibu, řepy,
umělýchhnojivatd. atd.

be třena jest všemi i nejnovějšími foto
ameteury, si neobtěžovali

volníbn ný

výbr.

praní prak|;
L. zv. ruční valcha

„Patont Blavódod*
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nestelnesti
karrar. mramoru jest ne
zmarná, všdy hladkou a či
stou zůstane, bozvadné snů
hobllé a rychlé vyprání

docílí a m více se na mí

Jedinyszirující jest

t hladší a l
daltope ydosavadní

zkáze podléhají « sdranělými
plochamiprádlo ničí.
PR non vlak jsou pet

mrem. pračiylava. Ceny

Net. 2430cm.Bl.
IL © 335 m
UL -3540 0+
Proti razlání obposu 'předem
aneb dobírkou sasýlé na vůs
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:

Atelier Hlaváčkův
"| -v Strakonicích Čechy,.

-U Pp.obchodník.rabett

v Týništi m.Orl.

Prodám
jednopatrový, právováreční zájesdní velký

HOSTINEC
na náměstí se malozající (kraj

Královéd ý) s oclým (um, oleg..
místnostmi, mnoha pokoji, velkým nzónářským sa
Hzeným krámee. lednicí, sklepy, konírnou, velikýr
dvůr, sýpky, velkýtaneční jediný cál pro divadla
aschůze,pokeje pro cevtuficí zařísoné,

voans —to vše za 15.000zl (k
o A akaoo r.č.

do administrace tohoto listupod tito„Budoucnost.“

řesně

ností,o ejnejle
jlevnější anp one

boj at cenyPL DYKCA
< deset tulávíký,

padá ab 77.A HrndctKrál.
FGX9



Číslo 69.

Přímé volby.
Minul zase jeden „Husův den“ a nestalo se

celkem nic, leda jedna zajímavá věc: mladočeští
senatoři a tribunové lidu nechali si ujíti velkou
tuto příležitost k velkému mluvení, Grégrové, He
roldové, Vašatí ani nemukli a neřekli, co si myslí
nebo nemyslío planém kultu busitském. Tak musel
„národ“ český vzíti za vděk jen tím, čím jej ča
stovali Herbenové, Barové a Hajnové, kteří poví
dali, čím Hus nebyl, a nepovidali, čím byl.

Zatím co se tak r Čechách na plano mlu
vilo, stal se v Dolních Rakousích vážný krok za
vedením přímých voleb sněmovních v obeích ven
kovských. Tím je konečně učiněn počátek v od
strarění staré křivdy, voličům obcí venkovských
dostane se stejnébo práva, jaké mají voličové
městští od r. 1861., totiž aby mobl každý volič
přímo voliti poslance do sněmu zemského.

V Dolních Rakousích se začalo, u nás se
bade pokračovati. Také zemský sněm království
českého bude v nejbližším svém zasedání zabý
vati so touto otázkou, a nemáme nižádné pochy
nosti, že vyřídí ji rychle a bladce.

Zemský výber připravuje již příslušný návrh
a rozeslal všem okresním výborům dotazník, va
nejš žádá odpovědí do 15. července.

„V právě mivulém zasedání sl. sněmu uve
dena byla na přetřes otázka zavedení |přímých
voleb sněmovních ve volícíců okresích obcí ven
kovských. Ačkoliv záležitost tato ve sněmu samém
nestala se předmětem jednání, usnesl se přes to
zem. výbor vzhledem k důležitosti věci na tom,
záležitostí touto blíže sa zabývati, především pak
zavésti šetření slyšením okresních výborů.

Přiznání přímého volebního práva voličům,
jak se na ně pomýšlí, předpokládá, že by zrušena
byla volba volitelů a že by poslancové obcí ven
kovských podobně jako poslancové měst a míst
průmyslových voleni byli bezprvstředně osobami,
kteréž mají právo voliti a činí jednotlivé sbory

Způsob však, kterým toto přímé právo vo
Jební vykonávati by se mělo, jakoš i provedení

© FEUILLETON.
Episodka z r. 1866.

Napsal Vladimír Hornov.

Utikejte, jsi jdou,
mladé: kocky ver ujou.

Bylo to, jako když z čista jasna blesk udeří.
vVálka s Prajzem!« — rozletělo se z Prahy do
všech končin Čech a cesty i samoty oživily se
prchajícími zástupy předšišsky pruskými. Ale ne
bylo tak všude. U nás na borách jinečí vzduch.
Horák když už nemůže sám si pomoci, utíká se
jen k Pánu Bohu do nebe. — V chaloupkách
podkrkonošských utichl klepot stavů tkalcovských,
z bezpesných úkrytů vytehovaly se rtaré ručnice,
brousily se kosy a u lesů shromažďovaly se hloučky
mužů, kteří připravení byli chrániti své dědiny až
do posledního dechu. —Blouzaivci našich hor! —
Nebylo to blouznéní, ale nadšení pronikající duše
i srdce prostého lidu nod vlastním praporem lásky
k vlasti, bájiti svou domovinu proti cizímu ve
třelci. Až k Dobrušce přicházely tlupy těchto čes
kých hajduků a objevovaly se jako když ze země
vyrostou! Jen dovésti použit nadšení našebo lidu
a bylo by zaznamenáno dnes několix bajduckých
koustů na skráních našich věrných podkrkonoš
ských chlumů. Legie horalů zmizely — a jen mlbavé
skazky zachovaly se onich v myslích našeho lidu.

V podvečer ku kanci měsíce června r. 1866.
stála v údolí pod vesnickouD... tlupa mužů,
ozbrojená račnicemi a na rovno nasezenými ko
sami. —

oKde jest Václav/« tázal se starý Hladík,
muž vysoké postavy, jenž byl vůdcem tlupy.

eBude se ma asi těžkoloučiti! Chceš-li, po
dívám so k oěmu na horu do chalupyl« —

il
/

volby samé mohou býti růžnými a jest různost
tato podmíněna tím, jak etiinoví se okresy volící,
pokud se týče jednotlivé sběry volící.

, I kdyby zachorati se běly'Gosavadní okresy
volící, může nejrůznějším sobem býti rozfešena
otázka, jak stanoveny býtšň mají skopiny voličů,
jež bude třeba utvořiti za pěíčinouprovedení Volby,
jest totiž možno, aby voličávé celého okresu volí
cího tvořili jedinou skufišu voličů, aneb mohou
rozděleni býti tito voličovéjha více skupin na př.
vedlejednotlivých obel, farnaští, soudních okresů atd.

S rozřešením otázky, jak otvořeny býti mají
jednotlivé skupiny voličů, ajnvisícelá řada otázek
vedlejších, kteréž dotýkají se určení volebního
místa, sdělání seznamů voliců,řízení reklamačního,
složení komise volební, p vzetí skrutinia a p.

Zemeký výbor žádá ftudíž, aby si obresní
výbor zodpověděl do 15 čergence 1896 tyto otázky:

1. Pokládá sl. okresnĚvýbor za žádoucí, aby
v obcích venk. zavedeny Bylypřímé volby sněmovní?

2. Jestliže ano, jakým způsobem má prove
dení volby býti upraveno, Š sice:

a) v příčině eventuelšího utvoření jednotli
vých skupin voličů (dle , farností, soudních
okresů atd.) a v příčině ovení volebního mí
sta pro tyto skupiny;

b) v příčiné sdělání
reklamačního, složení komi
tlivé skupiny voličů; i

c) v příčině předsovzol upolečného neb hlav
ního skrutinia pro celý volební okres.

3. Pokládá sl. okresní výbor xa nutné, aby
zákonné předpisy o sněmovních volbách v obcích
veak. změněny byly ještě v jiných směrech ?“

Pokud se týče otázky první, máme za to, že
nebude ani jediného okresního výboru, jenž by
vyjádřil se z porvě.

Různé asi budou náhledy a návrhy v otáz
kách ve čl. 2. obsažených, avšak zajisté ne ta
kové, aby byly na úkor rorřešení otázky té.

Má se voliti v každé obci zvlášť či mají so
utvořiti malé volební skupiny v každém okresu?
Nejlépe bylo by, aby volilo se v každé obci zvlášť
tak jako volí se nyní v každé obci volitel. Leč
——————————

»Jdi, ale rychle — čas kvapíle kývl vůdce
blavou.

Mladý Hladík rozběhl se úvozem na mírně
se svažující kopec, kde stéla útulná chaloupka
borská, přilepená jako hnízdečko vlašťovčí na prsa
dmoucích se lesů, v jichž korunách barašil chladný
vítr večerní, nerozlučný společník podkrkonošských
cblumů. —

+Václave, Václavel« — zaklepal mladý Hla
dík na okno chalupy, v níž ozýval se dušený pláč.

Uvnitř chalupy spočívala na prsou maže
mladá žena.

»Václave, dnes ne — dnes nel Jsme spolu
tak krátký čas — « což jestli!« —

+Ale Mařenko — vždyť zas přijdul« —
sA když nepřijdeš — když se navrátíš? —

Bože, Bože, co vždy vystojím strachu, než se
vrátíš domů! Víš, jak tuhle přinesli jste domů
souseda Hencla —! To bych nepřežilal« —

Mladému Hladíkovi tajil se dech v prsou při
tomto rozhovoru a sizy mu vstoupaly do očí.

*A což když nepřítel přijde až sem, zapálí
nám naše chalupy, narazí nám pruské kabátce a
požene nás Bůb ví kam? Nebylo by lepší umříti,
než sloužiti cizímu králi? My si uhájíme naše hory,
kdybychom měli padnouti do posledního. A dnes
nám pruské blídky neujdou | A padneme li, budou
si potomci vypravovat, jak jsme milovali své hory
a svého králel — Již na mne čekají! S Bohemla

Václav vytrhl se z náručí ženy a soěchal ven.
»Václave, zůstaň domal Pojdeme samil« —

zachytil vycházejícího mladý Hladík, tiskna mu
e prosebným pohledem ruku.

»Proč ?«
sNevím ani — alezůstaň! Řekbi, že nemůžeší«
»Mlčl« zecbmořil se Václav.
»Pamatuj, že jsem ti to řekll«
ePojďmel« —
Za chvilku připojili se k tlupě mužů, čeka

amů voličů, řízení
"volebních pro jedno

Ročník II.M nnk
vláda nepřistoupí na takový spůsob volení, jakož
to vyslovila již ve sněmu dolnorakouském vymlou
vajíc 6e, fe neměla by pro všechny obce doststek
volebních komisarů. Vláda navrhla tedy, aby jen
ta obec volila každá pro sebe, která má 300 vu
ličů, komise sněmovní pak snížila počet ten na
250 s vláda asi se snížením bude souhlasiti. Obce,
které samy o sobě nemají takového počtu voličů,
byly by seskupeny tak, aby volilo společně to'ik
obcí, kolik bude míti nejméně 250 voličů dohromady.

Jak se dovídáme, byly zemskému výboru
podány jednotlivými vkresními výbory důkladné
odpovědi i projeveno namnoze přání, aby volební
řád sněmovní podroben byl dávno žádané všeo
becné opravě.

Nepřátelé pokroku.
(1.) „Rcku 1870 začal se ve vesnici Ž... ob

jevovati pokrok. Obecní posel dostal policajteký
oděv a šavli a začal choditi dv města každého dne
a odtamtud nosil v tašce — pokrok. Někteří ho
spodáři přestávali vykonávati náboženské povin
nosti, v kostele objevili se jen málokdy a 0 po
zdvihování přestali klekati, nastal — pokrok. Vý
sada jediné staré hospody zrušena již dávno, zří
dily se tu ještě nové dvě a začaly muziky i na
sv. Štěpána, děti jsoupří tom, zpívají necudné pí
sničky s velkými, nastal —pokrok. Posýlání ckasy
do kostela, ke zpovědi a přehánění nočních toulek
přestalo, svubodná láska t. j. smilstvo a spousta
se rozmohla, mámeť — pokrok. Začalo lepší ži
vobytí, není jen to dření, při tom začali se židé
i jiní jim podobní rolníkům „dívati a vtělovati do
knib,“ jeť — pokrok.

Tohostarého kantora musímedostat dopense;
on je ještě poníženým služebníčkem kněží a učí
děti jen modlit, nač pak máme i ve školství —
pokrok?

Ten starý farář by ještě ušel, ten káže tak
„tomu lidu“ evangeliam; ale nový páter je jezo

jících v údolí a vyměnivše pozdravy dali se ca
cestu a zmizeli v hlubinách lesů, táhnoucích se po
úbočích údolí dále na východ. Měsíc vyšel právě
z oblaků a osvětloval statečný hlouček obranců
hor. —

sA víš určitě, že již Prušáci od Branky po
stupují do země ?« tázal se starý Hladík Václava.

»Tak mi vypravoval Marek, že když nesl
plátno do Nácboda, musil se vratiti nazpět, po
něvadž všemi směry již valily se zástupy pruské
k Novému Městu!« —

+A což naši?«
»Naši — naši! Vypravoval, že u Branky krev

tekla potokem. Naši vojáci jako skála — a všechno
bodákem, když už střílet nemohli! Ale něco pod
nimi se plížilo a kolem nich, zač je usouzena
obyčejně kulka do prsou, když na provaz Čas
nestačíle —

»Počkej, stůjtel Zdá se mi, že někdo se proti
ném mihl na pěšincel«

Muži uskočili po stranách do lesa a naslou
cbali. Za chvilku spatřili určité obrysy muže, jenž
spěchel proti nim.

„Ach, to je Jeník'« zvolal starý Hladík a
vyšel mu chvatně z lesa v ústrety.

*Tak — jak stojí věci?«
*Prušáci prý táhnou ku Hradci. V Náchodě

jest jich plno a po silnicích i polích valí se proudy
jejich k Novému Méstu. Ve vesnicích všude re
kvirirují. Kdo ví, zda některý oddíl nedá se i ne
naši stranu. Bylo by třeba rozložit se v některém
lesíku a čekat.«

Horslé sestoupili se v poradu a přijali ten
návrh. Jeník s Václavem a mladým Hladíkem měli
jíti napřed, aby dali ostatním zprávu, kdyby spo
sorovali nepřítele. — Odloučili se od ostatních,
prohlédli si kohoutky ručnic, zda dobře přiléhají
a dali se ku předu. —

Les dýchal vůni s nebe se zatabovalo chmů

*



tobo dáme do „Pravdy“ ať ví, co je — pokrok“
Tak r. 1870 líčil mladičký kněz stinné stránky

pokroku a udělal si nepřáteli skoro všecky mladší
větší rolníky, a sice do té míry, že dli k panu

baronovri — bývaléma lajtnanta od bulánů — abyjim pomobl od toho kaplana, který je „jezovitou
a ruší mír v obci. Nejvíce mluvil jeden z mlad
ších rolníků K... ., který stál o to, aby 56 stal
starostou. „My musíme býti obcí pokročilou, ale
páter chce nás udržeti v zpátečnictví“ Po vsi se
ovšem povídá, že má taky zlost na kaplana, že
jeho jedenáctileté děvče nechal „po škole“ že
byla u maziky a jeho dvanáctiletému klukovi prý
docela mezi čtyřma očima rákoskou vyřezal proto,
že kazil děti nestoudnými činy. Pan baron depu
taci vlídně přijal a řekl, žo ou jiš také dávno na
to pomýšlí, neboť není přítelem těcb „přepjstostí
a toho pochmurného násoru ověta.“ Celá ves ovšem
ví, še pan páter napomínal matky, aby své do
spělé dery do zámku do služby nedávaly. Kftil
nedávno dítě,k němuž se nepřihlásil žádný otec;
ale — jak „tetičkya kmotřičky“ praví: má prý
„tátubohatého.“

Ještě téhož dne dostal pan farář psaní,
v kterém ho pan baron žádá, aby vyřídil panu
kaplanovi, že se na jeho patronát ničeho nedočká.

Pan páter tomu ovšem porosuměl. Zajel ei
do Hradce, přijel a v neděli na to vystoupil na
kazatelnu. Jakmile vyřkl, že se odtud dostane
pryč, povstal v kostele upřímný hlasitý plač, apo
službách Božích se k němatlačily velmi mnohé
sbožné osoby se slzami v očích a jedna řekla:
Co z nás bude? Kdo pak bade napomínat ty naše
mužské? I z mužů někteřípodali mu ruku, ba
něktefímurukui dokoncepolíbiliJeden,tenkráte
asi padesátník pravil: Velebný pane! Takhle zadvacet let se to ukáže.

Uplynulovíce než dvacet let. Obec Ž...
tu ovšem stojí. Ale za dvacet let se mnoho změní.
V obci Ž. ... vítají nového faráře. Ku podivu!
Farátem je bývalý kaplan z roku 1870. A jak so
to jen stalo?

Přispělk tomu ten „nepochmurný názor světa“
páně baronův. Pan baron byl totif tak velikým
nepřítelem téch páterových přepjatostí a tak vo
lice veselý názor světa měl, že v jeho zámku afd)í
nyní pan Winternitz — žid. A poněvadž v tom
případě, když panství má žid, dosazuje faráře
zcela volně biskup sám, napadlo mu dáti do Ž..
za faráře bývalého tamního kaplana „nepřítele

pokroku.“
Nový farář teay vjíždí do vsi. Mnohé osoby

se k němu vinou a domnívají se, že je zná; mnosí
stojí opodál, ti vědí, že je nezná. fary stojí
střibruvlasý stařeček a praví: Mne soad račte
přece znát. Já jsem ten, co jsem při Vašnostině
odchodu řekl: Takhle za dvacet let se to ukáže.

„Opravdu! Jste to vy! Sestárli jsme, není-li
pravda. Ale jak se to ukázalo?

„lnu zle! V zámku žid. Tamhle ve statku u
K... .ů žid, a ta chalupa vedle patří mu taky.
A tuble kolem do kola ve vsi samý nový lid,
z těch větších jsem tu já skoro sám.“

„A kam se poděli ?“
„K .... byl šest let starostou; pak ma vše

prodali, ze zbytku koupil koníka a povoz a byl
v městě drožkářem; ulil se kořalkou. Dcera jeho

(p
rami, které jako strážní duchové hor táhly se přes
temena chlumů. Stromy znenáhla řídly a chodci
octli se malý kousek od silnice, vinoucí se nad
vesnicí B . . . Majestátní byl odtud pohled s jedné
strany na velikány Krkonošské, vypínající čela svá
zamižená ku nebesům a s druhé strany na nižší
polohy, kde splývalo vše v jedno jako hladina
v váli se ztrácejícího meře, —

Zastavili se na cbvíli, bledíce na velebné pa
norama rodného kraje. —

»Musíme nyní opatrně! Pruské blídky jsou
obezřetné a pruské jehlovky jako jedle —Václav
pokyoul rukou a na kus od sebe plížili se po tichu
až ku hlubokému srázu, který spadal ku silnici.
Podepřev se o sosnu, která stála na samém po
kraji svabu, upíral Václav bystrý svůj zrak ku
silnici. Naslouchal chvíli. Pojednou zdálo se mu,
jakoby z vesnice pod kopcem dole ležící saléhal
k němu bluk zmatený, Zbystřil sluch. Nemýlilse,
Z vesničky bylo slyšeti čím dále tím více hlomoz
a křik. Pojednou mihlo se na silnici několik prcha

jee postav. Byli to vesničané, utíkající do lesa.dná pochybnost, — Prušáci byli na blízku, Od
kloniv se rychle od sosny, dal znamení ostatním.
Mladý Hladík dal se nazpět ku blavní tlupě, aby
oznámil, že pruské oddělení se blíží.

Na zprávu mladého Hladíka zamířili horalé
rychlým pochodem zu předu. Pušky a kosy tiskli
křečovitě v dlani, zrak hořel jim nedočkavostí.
Již blížili se k úvalu, když v tom zazněl výstřel —
jeden — druhý —

»Rány Boží, oni nečekalilu
A teď celá salva výstřelů! -— V korunách

stromů to zachřestilo a ulomené větvičky padaly
dolů. Zrychlili krok. — Již jsou usamého svahu.
Dole blýští se v záři vyšlého měsíce pruské šišáky.
Někteří již derou se nahoru na svah, odkud za
bleskly proti nim dva výstřely — a tam u sosny
podepřen stojí Václav — objímaje křečovitě tělo
stromu velikána.

vdala se, dřív než mu všecko prodali, tu vedle
do té chalupy. Hoch z té chalapy přišel domů
z vojny, — při první hned muzice tančil jen s ní,
-— pak „to muselo být,“ — na konec to koupil
advokát a prodal židovi. — Majitelé byližebráky.
Ona je šiva, chodí na passké— on zmizel, je prý
v Américe.«

AÁ 00 je se syna, který ke mně chodil do
školy ?“

„Toho dal študovat — stál bo mnoho peněz
— prošel asi šest „latinskýeh“ a pak toho nechal.
Povaloval se doma asi dva roky, povídali, že je
nemocen z daremného života — „šítil zde osvětu“
a když tatíkův statek přišel na buben, odešel do
Praby a je někde při novinách“

„A kde jsou ostatní ?“
„Dva zemřeli mladi — £ pití. Tamtle

ten z toho statku je na Zižkově, dohazuje peníze
— tuhle ten je u žida poklasným — w tu ten —
račte odpustit, že to řeknu, nebyl „přepjatý,“ jak
říkával pan baron, žena se mu oběsila ze želosti,
vzal si jinou mladičkou, ač měl pět dětí; pak zase
ona nebyla „přepjatá“ — a na konec se oběsil

on. Oba se tu vyprodala, odvezla děti ee dohor, ani nevím kam — a statek má p. dr. Smolkés
s Prahy; všecko je v nájmu.“

pÁ co je temto za nové stavení ?“
„To je továrna na knofliky. Má ji pan Stein

reicher, přišel z Pruska a jde tám všecko po
německu.“

Tak se ršev Ž .. . změnilo. Bylo to v so
botu večer, na nové hospodě je veselo a sice tak
mnobo, že se „knofilkáři“ a „knoflíkářky“ ne
spokojiji a tanečkem, ale vyšli si taky ven. Děsně
oplzlou píseň zpívajíce došli až před faru a Fvali:
Pereat. — Aťshyne jezovita. — Aťsbyne kněžoňrí
načež nastal chechtoty pískot a nové řvaní ukon
čilo kocovinu. Po jejím ukončení hulákali píseň
„osvobozených“ o volné lásce.

V sobotu na to přinesl „plátek“ v městě:
DožŽ..... dostal se nový farář, zvláštní strůra
bisknpova. Ač před dvaceti lety z osady odejít
musel, poněvadž osvícení občané Ž .... ští ne
mobli trpěti jezovitského nepřítele pokroku a vzdě
lání lidu, přijal přece fara tamnější. Že farář ee
svými tméřskými náhledy do svobodomyslué, osví
cené a pokročilé oboe nepatří, o tom ho jistě
přesvědčilo zastaveníčko, ješ mu k okovů římských
vysaté dělnictvo ustrojilo.“

UÚčiňmesi z toboto dle skutečnosti. nečrtau
tého obrázku malé obce vesnické obraz o celém
národě a snad se přeci aspoň — zamyslíme. Ne- !
klesá celý národ náš podobně jako obec Ž ..-.
v mravním a proto Av hmotném ohleda? — Ne
padají naše velkvstatky do rakou židů. naše zá
vody. do rakou nepřátel našich? — Namisí zá
možnost v stavu středním? — Není v lidu čěloickém
a v národě vůbec sešsurovělost až zvířecká? —
Jsou ty fráse o pokroku silou národa, jeou po
krokem? — Jsme v mravním, i hmotném obleda
národem silaým, který maje majetek dovede udr
žeti půdu oteckou ? — Nemáme spustlé norinářetvo,
které achválí třebas zhovadilost, jen když je
to proti náboženství a jeho obrancům? — Ne
pokročili jeme v nemravnosti, prostopášnosti, po
žívavosti, spousté a — ve zlém? — Nažel A jen
tobo pokroku ve slém, jen toho pokroku
v eponsté, slabosti a ožebračení jsou nepřáteli

»Rychle, rychle l« vzkřikl starý Hladík.
»Hoši ku předule — Hladík sám namířil

ručnici na Prušáka, který po svahu lezl ku sosne.
Zavzněla rána — za ní několik v rychlém tempu
a v zápětí několik výkřiků ve zmateném shluku
pruském Vůdce Hladík skočil s mladistvou rychlo
stí ku Václavovi, chytil bo do náručí a dal zna
mení k ústupu. V řadách pruských zazněly po
plašné signály, salvy výstřelů zarachotily do lesů,
kam mizeli bujduci podkrkonoští. —

Štěstí, že noc a opatrnost zdržely Prušáky

od pronásledování. . .
hJ

Pozdě v nocí zaklepal kdosi na dveře faryvD...
Za chvilku otevřely se dveře faraf astařičký

farář vyhlédl ven.
»Co pak se děje? — A —to ty'a,Josefe? —

Co pak se stalo ?«
»Prosím pane faráři, zaopatřovatla

mladý Hladík chvějícím se hlasem.
»Ke komu?
»K Václavovila
»Co měl nedávno svatbu s Mařenkouf=
=K tomul« —
Pan farář rychle se oblekl, vzal klíče od ko

stela a spěcbal pro velebnou svátost. Došel právě
tak. Zastihl ještě Václava na živu. Pruská kulka
mířila dobře. Za chvíli pod střechou chalupy, kde
rozkvétalo před nedávnem štěstí jakoty luhy dole
s jera v údolinách —rozléhl se nářek mladé ženy.
Jeden z obbajců hor dodýchal. Zlatá duše — věr
né ardcel —

Na hrobě jeho jen zelený drn. Ve hlavách
roste mu mobutný jeřáb, jehož oroce krvavé dobře
se hodí tém cbudým horám na skráně za vénec a
jejich hrobům za pomatky.

pravil

OSR s

kněží, a katoličtí konservativci vůbec. — Kdo jee
přítelempokrokunárodadrahéhovdobrém,vsíle
a blabobyta,tea jistě odvrátíse odfrásí, a
bade přítelem náboženství, jež majen život jed
notlivce,ale i celýchnárodůkladena porný

sáklad | zákonů Božích. Neboť jen mabelazákladě může se vyvinovati pokrok v do
v síle, v blabobyta. Kdo miluješ národ, odřekni se
frásí, spoj se e nejlepšími syny národa ku práci
směřujícík tomu,aby zastavil se pokrok spotu
sty, a nastal pokrok v dobra.

Dozvuky k Mariánské povů,

(8) Na podzim doučiteloval můj otec na
hřbitově pod železným křížem u sdi kostelního
kůra, a letos poprvé s maminkou slavíme smataou
pouť. Co tu scházívalo se k nám do školy učitelů
mladých, starých, zuamenitých hadebaiků, jaká to
byla na Navštívení Panny Marie slavná poutní mše
sv! Ale letosje *ou nás všeckomaruby.Pootci
stal se řiditelem kůru jakýsi z ciziny přišlý, unás
prý narozený kapelník. —

Pan farář chtěl nástupce otcova za řiditele
choru, ale nátlak patronův byl větší, než vůle du
chovního správce. Proto jsem aní nešel na kůr, ač
sa živobytí otcova o každé pouti hrál jsem na
varbany a pan farář mou bru chválíval. Posadil
jsem ee u vedlejších dveří chrámových do laviea,
abych dobře viděl na oltář, ale také slyšel dobře
první mši av. za řízení pana kapelníka. —

Z blískóéhoměstečka katecheta měl slavnostní
kázaní. Když po předmluvě se obrátil k oltářnítau
obrasa P. M., aby prosil v dojemné modlitbé pa
tronku kostelíčka za požehnání k další řeči.—tu
náhle Rrr, bum, bum, tra ratatá ratatá, zařinčely
bubny třeskné, zajásaly trombony a principaly, za
bručely rozladěné basy strůny, zazněl hlahol trub
i kotlův a utlumi] hlas katocbetův — zlatá mládež
stojící u mřížek při počátkuteči klidná a pokojná,
při prvním úleru kotle jako na povel obrátila
blavy ke kůru s za stálého šepotu, šťouchání a
smíchu vyslechla 6 jiskřícíma očima novinku —
slavné intrády. —

Milý a srdečný hlas kazatelův přivedl po
někud rozrašené posluchačstvo ke klidu, dojem
celé řeči byl hluboký, — ale setřely jej opětné
lotrády. —

Dobře, že nemobly více probuditi mého ta
tíčka odpočivajícího pod chorem. — Při druhých
intrádách chtěl jsem již běžeti om kůr a říci panu
kapelníkovi, že církev roshodně takovénepřístojné
vytrubování v kostele zakazuje, že snad ve bodí
při stínání kohoute, a že mého tatíčka to stálo
hodně práce než intrády odstranil, ale možnost
ještě většího poboršení mne opět usadila. —

Pan farář, který přečkal mého otce a 8ními
jako s bratrem se měl rád, šelpo kázaní koltáři
sloušit spívanou měj sv. — Nakůra opět intrády.
Když poslední fanfára dozněla a důklačcě otřásla
klenbou kostelní, pao regenschori vzal pedal, vzal
drabý i třetí, vytáhl všecky rejstříky, kteréžto
jemné vytahování v podobě vrzání až dole jsem
slyšel,— šustění papíru prosradilo, že si bledá teprré
nějaké řízné praolodiam, a když vše připravil,
snad si i čňupl, vzal pedal čtvrtý, zabořil prsty
do klávas, a hráls takovým nadšením slavnostní
pochod s Fausta a Markety, še přítomní hasiči
s přilbicemi na hlavě si do takta přešlapovali.

Pan farář již stál uprostřed oltářea čakal,
aby mohl pozdraviti lid „Domiovs vobiseum,“ —
Pán s vámi. — Panregenachori -však začínal te
prvé „Kyrie.“ S napjetím poslouchám první takty,
otvírám ve svém mozku škatalku za Škatalkou,
v nichž jsem měl srovnané církevní skladatele —
ale kde nic ta nic. — V jediné škatulce mám
všecky necirkevaíky, pro Bůh ta se mi otvírá a
na práb mého vědomí vystupuje brozné jméno, snad
broznéjší než nějakého mořského bada — a to
jeéno jest „Schiedermayer.“

Otec často seznamoval mne se svými sbír
kami not vétšinon vlastnoručně psanými, vychra
loval, odporoučel ty ony skladatele, ale kdyš nalezl
skladby Sobiedermayrovy, odbodil je stranou a H
kával: Škoda talentu Schiedermayrova; býval ví
deňským regenschorim, ale jeho skladby jeoa vzorem

olrkevníbadby,jakán Ajajmskvoekapelník dnes na pouť! Byla j

tem,kerý si přineslz cirin „či mápodobných
více? (Covšechno Ježíš stas musí v kostele
poslouchati! V divadle by se nikdo neodvážil po
dobné věci přednášeti. Pro kostel jsou dávno dobré.
Jen kdyš se hraje a troubí. A dnes troubilo se
hodně, — chor byl plný trumpet a trampetistů,
houalisté neměli ani kde státi, ale spěráků málo.
Sopran zpívala čtyřicetileté sopranistka Aniaka

Kudláčkových jit nebožtík otec pro rosvrzaný avyšeptalý hinsdávnodal nazasloužený odpočinek.
Alt přisvukoval falešně bezzubý trombonista Kout
ník. Troubiti již nemchl,pro zpěv byl dosti dobrý.
Tenoru jsem neslyšel a bas přibračovalod varhan
pan kapelník. — Při „Kriste eleison praskla
struna hlavnímu primistovi, který všecko držel, a
it nastalaplavba. Ale pan kapelníkzačal na

dávati takt, vytáhl kde jaký princi
v poslednímakordu se všichni slavné

Gtoria si dali posor, a marvymoje počaly



ad tišiti; myslel jsemci: Atjiž dávají Schie

pe jen aby ji aspoňsehráli.i Uffertoriu jsem byl překvapen. — Mně
Besnámý, možeký hlas při průvodu orkestru počíná
kolébavě: , sem, pastuškové“ Co to? A,
to zpívá pan kapelník, chtéje osaděukázati krásu
svého hlasu. —

Pravil jsem, že jsem byl překvapen; a kdo
by nebyl? Na Mariánský svátek slyším, alá „Ne
sem Vám noviny. Pospčáte sem“ ..... Právě tak
jako bych nebyl překvapen, kdyby o Velikonočním

ndělí mi spívaly děti sa dvořmi: Koledo,koledo,
páne. A pak říkával mi tatíček: Až budeé kan

torem, při zpívané měj sv. nesmíš nikdy zpívati
česky. Jako kněž nesmí přitakové mši av. pic
apívati v jiné řeči, než církevní,totit latinské,
tak ani ma kůru se nesmí zpívati česky, poněvadš
kůr je úzcespojens oltářema kůrmájenta
slova zpívati, jež kměs modlí se u oltáře.

A nástupce mébo tatíčka jedná zcela jinak.
Aspoš še zpíval při offeriorio; také jsem slyšel
ve vedlejší osadě jednou Čelistu, který Pánu Bobu
obštoval známou arii na cello z Lobengrina. Škoda,
še umřel již znamenitý bonslista Alois Spobr,
který by mu byl pravdu ostrou do očí řekl: „Ne
mohu pochopiti, že katolíci vše jen chtějí při měj
odtroubiti a odebrati, majíce v gregoriánském spěvu
tak krásnou a pravou hudbu církerní.“

V Credu jsem neslyšelo vtěleníKristaPána
ničeho, ale zato „A men -v Men — men“ neustále.
Přišla mi na mysl při tom významná poznámka
prostého drotara o podobném Credu: „Věecko bylo
pěkné, ale aemobl jeem pochopiti, še pořád honili
nějaké Amen, a nemohli bo cbytit.«

„Hossana“ při Sanotus bylo plné ohně asa
vánělo valčíkem, který jsem odpoledne alyšel
v hospodě. ,

Po pozdrihování na mne čekala pravá hu
dební pochoutka; a tou byl „Benedictas.“ Slova:
Pošehnaný, jenž se béře ve jméno Páné, byla oble
čena v sentimentální arií italské opery, při níž
déje se vyznání lásky. Agous byl do skoku.

Kolik así z přítomných lidí se při takovém
zpěvu mohlo nábožně modliti? myslím si u sebe
odcházeje z chrámu. — Já jsem toho aspoň ne
dovedi v kostele, a proto zašel jsem si na hrob
otcův, abvcb tam dohonil, co jsem zameškal. Když
poslední babička odešla < kostela a kostelník Vá
vra zavíral dvóře, matvým krokem ubíraj jsem se
k matéjně chaloupce kolem školy, v nít jsem se
aarodil, a z níž jsem nedávno matku odstěhoval.

Bylo mi děsně kolem srdce, zvláště po dneš
mí pouteí mši sv. Přemýšlím po cestě, co je asi

příčinou tak velikého úpadko hudby chrámové.patná vůle? Nikoliv,aspoň neu nás; ale často
naprostá neznalost ducha církve a církovních .
pisů, nevědomost bnudební,nedostatek ušlechtilosti

dnevní, ep nedostateknános Aaniti, opět povsnosena a m
nměními ofrkevními? ye popel

Pořádá-li Ladmila, Hlahol a jak se u nás
všecky ty hedební spolky jmenují, koncert, co ta
přípravy, skoašek. Ani domácí dirigent mnohdy ne
postačí a k nacvičení pozve se až z Prahy sám
skladatel. A pro kostel, pro mši sv. má 8e zpívati
bez přípravy, beze shoušek? Opět se táži sama
sebe: co čisiti? O byloby dobře uspořádati
na jehož programu by byl zpěv gregoriánský, zpěv

“ nh pirkovní,pak zpěvoatální kterýcírkevporoučí, a konečně instrumes ejš v
lidu a hra na varhany. trpí, spě

Áno tímto kursem, který má větípiti účast
níkůám správné ponětío chrámovém zpěvu, na
němž uslyší přednášetí skladby znamenitých mi
strů, — těmito budebními exarcitiemi lze aspoň

pěkud povznésti náš zpěv, přívěstí ku platnosticírive Kristovy, upozorniti na krásu a boha
tost budebního umění po stránce církevní, povabu
diti ku pěstování hudby ušlechtilé.
„ © Podaří- se tento úmysl, abadou-li se exer

cítie naznačeného rázu každoročně po vlastech
naších konsti, pak národ náš bude opět ná
rodem uspěvným,a bude se honositi opět pověutí
nelíčené zbožnosti, jakou alynul za dob Karla IV.

„Ale hochu, hochu, co řichásíš tak po

sdě « velké!Všichnijsou alá a Batebeče.
kám již tak dlouho“ Ta

Sedli jeme ku stolu. Matka měla radost, že
máusobe,alemněvířilyvblavěplányo

hudebnímkursu a sad troskamičeskémuzikymí

—

týden dal

nepoužil hr. Badeni ještě edníbo
echu této říšské rady, © kterou tabroěř hravě

provedltak P) věcipředlae se jižurčitě,še—vyjmono ohuokvotě—hodlá
vláda předložiti říšeké radě ještě všecky vyrovná

©

|

vseí předlohy, o zichž chce se s vládou uherskou
po dobu prázdoin dohodnouti. Stane se tedy přece
s tímto parlamentem pokus, zda-li síly a disposice
jeho vystačí na rozřešení jestě nejdůležitějšího
úkolu vlády hraběte Badeniho: rakousko-uherského
vyrovnání. Vše šlo dosud tak znamenitě, proč vá
hala by vláda předložitimu na rozloučenou ještě
kardinální otásku, zejmesa když parlament příští
znamená největší záhadu a nejistotu? Nic na tom
nezáleží —nebude-li zároveň vyřízena otázka kvo
tová a neshodnou-li se vůbec devutace, vlády a
pariamenty obou polovici o této otázce: pro případ
nemožnusti nějaké shody zákonodárných sborů o
kvotě nastupuje rozhodnatí mocnáře, jenž v případě
takovém určí poměr příspěvku Rakousku a Uher
sku na dobu jednoho roku. Předloží-li tedy hrabě
Badeni všecky ostatní předloby ještě této říšské
radě a prosadí-li v ní jejich přijetí, zjednodušíl
by se tím valně celý stav věci: příštím parlamen
tám obon polovicí sbylo by jen roshodnouti o otázee
kvotové, ostatní kusy vyrovnání uašly by již vy
tzeny. A jak již řečeno, umožňaje suplementární
rozhodnutí moenáře pro případ nedocílení shody
o kvoté prodlvutení vyrovnání rakousko-uherského
z roku k roku. Něeo takovéhozdá se vězeti v plá
nech hr. Badeniho vůči obromným nesnázím na
stalého mu úkola, a sjevné takřka již nemožnosti,
aby kvotové deputace nynějších parlamentů o krotě
se shodly.

Strana kateliokého lidu v Uhrách pracuje nad
míru úsilovně, ale i úspěšně o zdokonalení své
organisace. Pořádá sebůzi za schůzí a řady její
stoupenců se mooží. Maďaři a spojení s nimi mu
ďaróni nesou to arcit velice těžce a to tím víc, au
právě nyní ko. Mořic Esterházy na jedné z pos
ledních schůzí slavnostně prohlásil, že strana ka
tolického lidu rozhodně zasadí ae o to, aby i všecky
v Ubrách bydlící nemaďarské národnosti mohly
bes závady používati svého jazyka ve chrámech,
školách a vůbec oa poli všeho života veřejného,
tak aby svérazně a samostatně mobly se vyvíjeli.
Poněvadž se to maďarisaci do krámu nehodí, po
člnají její fedrovatelé rozbíjeti scaůze strany kato
lického lidu. Učinili tak minelou neděli v Železníku,
aránivše několik jejich účastníků — kýji. Svola
vatel schůze hr. Esterházy musil utéci se do ne
dalekého kláštera.

Rusko a Vatikán. Ruský kancléř kn. Lobanov
pracoval všemožně ke sblížení Ruskas Vatikánem
a práce jeho byla korunována úspěchem.Až dosud
adržováno bylo spojení se Stolicí papežskou jen
prostřednictvím ministeria zabraničních záležitostí,
byl tedy katolický svét a jeho hlava pro Rusko
naprostou cízínou; nyní však budou moci katotičtí
biskupové v Rusku dopisovatí si 8 Vatikánem pro
střednictvím ministeria. vnitra, kdežto zřízeno
zvláštní oddělení pro záležitpsatí „kurie římeké“,
tak že katolická víra a její zájmy nepovažují se
u vlády ruské za záležitost cizí, nýbrž za zájem
vnitřní, domácí. Doufáme, že vznikne z toho jak
eolrkvitak Rusku jen zdar a prospěch.

Sněmovní volby v Belgii skončily v nedělí na
mnohých místech vítězstvímkatolíků, ale o síle
sněmovní většiny rozhodnou teprvé užší volby
v Brusselu, při nichž zápasiti budou o 18 mandátů
katolíci s liberály.5B

Všelicos.
Za hojné rozšiřování lista našeho

a včasné předplácení se prosí zdvořile
správa „Obnovy.“

Uznání v oisině. Německýdenník »Augs
burger Postzeituog« přinesla nedávno delší článek
o českém bnutí křesťansko-sociálním, o němž mezi
jiným píše. »Biskupové v Čechácha na Moravě
precují na rozřešení socislní otázky. Zejmena je
to kralohradecký biskup Edvard Brynych, tento
nadšený zápasník katolické věci v Čechách. Jako
prostý kněz, jako kanovník, jako biskup zůstal si
vždy stejným, stále je neúnavným bojovníkem za
vznešené ideály katolické církve, otcovským pří
telem čtvrtého stavu. Za to je na liberální straně
nejvíce nenávidéným mužem v Čechách. Málem
neuplyne žádná visitační nebo biřmovací cesta,
aby se strany liberální neba socialistické nepro

Ale církevní bodnostář odchází vždy jako vítěz.
Svou výmluvností dovede si získati srdce poslu
chačů ve chrámích i ve schůzích. Není také divu,
še kralobradecký biskup stal se miláčkem ksto
lických spolků v Čechách. Co na jeho podnět a
za jeho spoluúčinkování déje se v hradecké die
cési samé, jest jen pokračováním jeho dřívější
činnosti. Spolek pro rezšiřování katolické litera=
tury, politické družstvo, kočhriskárna, politický
Časopis +Obnova,« jenž už nyní velmi dobře pro
speruje, a j. v., to vše uvedeno ta krátkou dobu
v život za auspicií biskupa královéhradeckého.«

Mladočeši proti Iladočechům. Peštský

rech v táboře mladočeském. ©Mimo jiné aděloje se
v dopise tom rozbodnutí osmi umírněných poslan
ců,šepřinastávajícíchvolbáchdoříšskéradyne

badou podporovati kandidátní listina, na níš by byla
jmena sedmi radikálů (Vašatý, Březnovský, Šamánek,
Šíl, Rašto, Sokol, Parghart), po případě že budou
kandidovat! samostatně a kdyby byli zvoleni, novstoupí
do jednoho klubu s radikály.

Pokrokář prot! pokrokářům. Pokrokář
ský lístek kralohradecký píše o krslodrorských po
krokářích takto: „Politický klub“ ve Dvoře Králové
p. L. pokládá se za pokrokový. Aby byla duševní
úroveň jeho fidítelů patrna, budiž pro věčnou památ
ku konstatováno, že letošního roku pořádal věneček,
dále přátelský věčer a komickými výstapy a konečně
učinil jednatel jeho návrh, aby se Husova památka
oslavila lampionovým průvodem a koncertem. Loutky
bylo možno zříti v „Politickém klaba“ po celý rak. — “
Co toma říká dr. Moravec a dr. Štemberka?

Svobodomyslnost podvysocká. Jak snámo,
vyvolilo sl. obecní zastupitelstvo ctěné obce perštej
nické u Kutné Hory ndp. biskupa královéhradeckého
svým prvním čestným občanem. Dne 29 června t. r.
podala tříčlenná depotace sestávající z pana starosty
a ze dvou vášených rolníků p. Levrinského a Zatře
pálka ndp. biskupovi v Cbrasti krásný dotýčný diplom.
K čino tomu pobnola si. zastupitelstvo zlovolná štva
nice, kterou pěstuje helvetům sloužící kutnohorský
ust proti vrchnímu duchovnímu pastýři diecése naší.
V pravdě pokročilí občané řekli si: „Už toho máme
věru dost; mysvé náboženské city surové urážeti nedá
me. Biskopváš je z krve naší, ze stavu našeho, my
se jeho a tim i svého stavu rolnického ujmeme.“ Po
tomto mužném u čestném čínu následovala v „Pod
vysbckých“ vřava, kterou dříve dělávali jen výrostci
Da venkové. Básník nějaký spáchal na Perštejnici
posměšnou písničku. — | Bode prý se o jarmarcích
prodávati za */„ kr., při odebrání pěti výtisků jeden
nádavkem pod názvem „Podvysocká svobodomyslnost.“
Odporučujemeji národu českému jako předmět štadií
o vedělanosti naší a k uložení v zemském museu
ua místo rukopisu Královédvorského. — Podvysocké
jsou prý organem říšského poslance dra. Pacáka. —
Když svého času urazil dra. Pacáka redaktor Toužil,
tu bylo zle, musel před porota a do kriminálu. Sabá
prý na to, do je člověku nejdražší, totiž čest, a to
ještě páně poslancovu. Když se ale tupí biskop, Cech,
vlastenec, syn otce, který si vydobyl měšťanské právo
v Hoře Koutué,tu ta jeho čest není statkem nejdraž
ším, totiž helvetům a jich stoupencům. Jestliže se jen
tímto tupením vlastenců apřímných, občanů vsorných
může na Podvysocku udržeti mandát, tu myslíme, že
by pan dr. Pacák „svůj nejdražší statek,“ totiž čest
nejlépe obbájil, kdyby se mandátu vzdal. Jsme pevně
přesvédčení, že by tím vlast žádné pohromy neutr
pěla. A kdyby si pan dr. Pacák, jsk se kdysi poví
dalo, za své působiště vyhlídl Vídeů a p. red. Hejni
ce ssebou (au vzal, myslíme, že by neszaplakali aní
podvysočtí helvoté, natož pak slavné horní město
Hora Kutná. Zavládi by konečně zase pokoj a lidé
by znenáhls zase přicházeli k rozamu.

Kunětické historické památky mají po
výnosu ministeria kaltu ze dne J. Června opravevy
býti nákladem 24.000 zl., na což náboženská mati
ce 11.000 zl. a přifařenci2.500 zl. věnují. Ostatních
11.600 zl. má se krýt: subrencí státní i semszou,
blavně ale sbírkami dobrovolných příspěvků, které
má-li se sáulažré toto dílo vlastenecké provésti, hoj=
pěji než dosaváde plynouti musí. Proto obrací se
ku ctěnóému našemu obecenstva, najmě k bodrému
studeastvu sa bojné milodary s uctivou prosbou VY,
Kudrna, farář v Kuněticích .

O zanedbaném stavu hospodářské če
ládky píle se nám: V jednom z předešlých čísel
„Obnovy“ zmínili jste se o vydání hospodář. číranky
pro čeleď, navrhované red. Miškovským, schvalujíce
myšlenku tu. Neho čeleď u nás na venkově je třídně
nejvíce opomíjenou a zanedbávanou, považována jsouc
na maoze za nižší drub lidí; snižovati je nedůstojno.
Následky toho jsou ty všeobecné nářky na ta spustlou
špatnou čeleď. Uznáváme pravdivost tobo výroku, že
Je slažebaí lid obojího pohlaví znemravnélý, nepo
slušny, brabý, surový, avšak čí to vinov? S úžasem
musím hleděti na to, jak se čeledín vychovává a v ja
kém poměru s hospodářem žije. Duch cbvástavé svo=
bodomyslnosti | vpašován „Nár. Listy“ hlavně mesi
rolnictvo s tito pokročilí, avědomělí, svobodomyslní
rolníci nepovažují čeládku za svého spolupracovníka,
za člena své rodiny, jak staří hospodáři dělávali, be
roace £í před Bohem zodpovědnost za svou Chasu.
U takových pánů a demokratů k tomu je čeleď ja
konsí tažnou silou, robotníkem podřízeným, s nímě
nemožno sni u jednoho stolu jísti. Oráč musí svému
chlebodárcí dávatí títul milostpána, nejméně pána,
ač to js někdy pouhý cbalupník. Říci po staro
desku: oodláku, pontáto, viděli byvte, jak by se na
vás divně podíval. Pacholek neb děvečka jen kdyš
vykonají svou práci; ostatně ať si dělají co chtějí,
po tow pánoví nic není. Noční toulky, pelešení, hý
ření jsou novomodnímu rolufku lhostejny. Tážeme se,
Jak nóožno,aby čeleď byla mravnoa, zachovalou, když
nepopřáno jí ani dne srátečního odpočinku, nad tož
bo světí. [Iv neděli musí chasník jezdit a pracorati,
skoro jako dne všedního. Nemyslíme přítom jen na.
malé hospodáře, neboť daleko horší znesvěcování neděl
je nejen a židovských nájemců, ale i na velkostatcích
katolických šlechticů. Potřebajeli Čeleď dříví, poror
do mlýns, k stěhorání, neobdrží bo než v nedělí. V
neděli se | seje, řepa vozí, Hzky s cukrovaru a t d.
Bez svěcení neděle, bez kostela, nebude nikdy čeleď
věrně plniti svých povinností. Hospodáři, kteří ještě
nyní vybízejí a posílají své služebolctvo ka 8v. spo



vědí, jsou bílými vranami. U takových, jeme o tem
přesvědčení, je chass spořádanos. Dnes nabývají ho
spodářští dělníci volebního práva a tímto otevírají 50
naše vesnice dokofan ——socialní demokracii. Nespo
kojenost je mezi čeledí veliká a proto badoa míti
socialisté své šně i os venkově. Nebade to prací tak
mesnadnou vtábati čeleď du tábora socialistů. Svrebo
vaný nyní je čas, aby čeleď byla zachráněna, zlu od
pomoci.Bylo by nejvýšzábodno zřízovatí jedno
ty katolické čeledi na spůsobjednotkatoli
ckých dělníků, nemá-li ona vrstva upadnonti do náručí
sociální demokracie úpluč.

Pijáotví ve Francii. Stálé svyšovásídaní
a dávek s vína Špatné se Francii vyplácí. Jo zajisté
velezajímavo a kormatlivo, še ve Francii, kde 6e rodí
vína tak přeohromný nadbytek, spotřeba vína stálo
klesá, a to tím, še pracující třídy svými důchody už
nestačí na víno. S vínem stalo se vo Francii ovšem
všelicos. Všechny slavné vinice francouzské v posled
ních draceti letech přešly v majetek Rotbšildův; obec
né vinice, které poskytovaly víno pro lid, suičil ré
vokaz. A trb vinný upadl úplsač v područí nejhnus
nější špekalace. Lid, který za drahý peníz dostával
„umělá“ vina, ktera mu střeva rozdírala, odyrací se
od vína a pije kořalku. Abeyata vypilo se r. 1880
ve Fraacii 18.000 hi., v r. 1893 pak již 108.000
BL Uváží-li se, áe absynt duševní i tělesné síly člo
véka ničí, že následkem požitka abayntu klosá mrav
nost i pracovitost lidu, snadno lze se domysliti, jaké
neštěstí přinese Francii pohroma na trhu rinném.
Absynt je čirý líh, jemaž odvarem peloňku a drát
divými oleji dodává se příchati, a to blavné olejem
anýsovým, fenyklovým, ysoporým, prhovým, voněkra
sovým a olojem z máty popraé. Napřed pijí lidé
absyat © vodou, posdéěji navykají si ne absynt málo
rozfedéný a konečné — dostavují se následky, zu
ření, třeštění, padoucnice, šílenství. Strašné následky
abeynta pocítí příští pokolení desateronásobně, neb
největšími pijáky aboyntu stávají se — děvčata 5 že
ny. Ženy, které si narykly pítí siluý absynt, rodí
děti poloblbé. Za příčinu vzmáhajícího se obžerství
udávají znalci živnostenský zákon francouzský z roku
1880, jímž živnost hostinská prohlášena za — svo
bodnou. Následkem tohoto zákona z r. 1881 přibylo
ve Francii 86000 nových hostinců, kofalen a —
„veselých“ mletnoatí!

Katolická církev ochranitelkou umění. Ve

místech vlasti naší přednášky, v nichž povolaní i ne
povolaní řečníci bušili do církve; vedeny parallely
masi církví katolickou a vyznáními jinými, při čemž
ovšem církev katolická v neprospěchu zůstala. Chce
me též vésti jedna parallela a ahlédnouti, kdo byl
snášenlivější či moderně řečeno tolerantnéjší, zda cír
kev katolická, anebo — husitismus. Roku 601. vyslán
byl papežem Řehořem Velikým do Německa opat
Melites, aby radou byl nápomocen biskupovi Auga
stinovi při jeho pracích na obrácení pohanů. V in
strukci pak Řehořově zmíněnému opatu Melitovi
čteme: Pohanské chrámy lidu nebaďte ničeny, nýbrž
toliko modly v nich; pak budiš chrám svěcenou vo
dou vykropen, oltáře vysdvíženy a v nich ostatky
uvatých uloženy. Neboť jsou-li ehrámy ty dobře sta
věny, mohou zcela dobře ve svatyně pravého Boha
býti obráceny. Lid pak vida, že chrámy jeho nejsou
bořeny, odloží upřímně svůj blud, k pravému Bohu
přilne a na obyčejném místě po starém zvyku shro
mažďovati se bude.“ Tak Řím — a Husité —?

Národnosť je víc mešli náboženství, tvrdil
onehdy někdo, když jsme rozmlouvali o článka „Ko
smopolitismus, nationalismus a církev kat.“ v jednom
zposledních č. „Obnovy“. „Dřívjsem se narodilČechom
s pak teprve jsem byl pokřtěn.“ — „Je-li tomu tak,
pane doktore, pak se divím, proč dáváte své šípky
šlechtiti; neboť dle této zásady je šípek víc nežli ně
jaká dijonka“, zněla odpověď.

Členům gorického spolku pro podperu cho
rých kněží na uvášenou. Píše se nám: Jsa členem
spolku tohoto, zajímám se o vše, co se ho týká, a to
jednak proto, že přesvědčil jsem se o jeho důležitosti
a veliké potřebě pro kněžstvo katolické vůbec a pro
mladší kněšstvo zvláště; neboť jak mohl by deficient
se 325 al. roční pense zůstati delší dobu v léčebním
místě, kde stojí pobyt denně průměrně 4—5 a). ? Zde
nejlépe viděti, jak veliké dobrodiní poskytuje gorický
spolek chorým kněžím, dávaje jim vsanatoriích svých
úplné a to velmi dobré zaopatření sa 80—120 kr.
denně i s obslahou a pomocí lékařskou. Jednak zají
mám se o gorický spolek také proto, še nevim — jako
nevědí mnosí dpp. spolabratří, — nebndu-li také sám
potřebovati jeho podpory; uhoníť si kněs různé cho
roby velice lehce, mnohdy ani neví jak. Proto potěšila
mne správa o letošní valné hromadě spolkové, v níž
jsem se dočetl, že má býti zaříseno nové sanatorium
spolkové také v v Jánských lázních. Jak
sáslužný byl by to skutek, pochopí každý, kdo jen
poněkud sná lázně Jánské, jejichš teplé prameny lé
čivě působí proti tak mnohým chorobám. — Jak do
věděl jsem se, přijat byl návrh na zřízení kněžského
sanatoria v Jánských lázních hlavně přičiněnímčeských
knětí — členů, kteří letos dleli v Gorici šťastnou ná
bodou v počtu značnějším, kdešto členové goriští
chovali prýse kuvěci té jaksi chladně. Zté okolno
sti také Ise vysvětlitiai lehce, proč ona záležitost
s lázněmi Jánakými od valné hromady epolkové ne

postoupila ani o krok. Předseda spolkový monsignore
Filip sice horlivě se stará o zájmy spolkové, ale jestjišvěkuvalněpokročiléhoa mimototrpíkřečemi

nelze cám

obstaral dopisy spojené se záležitostí touto. Kdyby
skutečně sejíti mělo s myšlenky této, bylo by to re
likou škodou zejména pro české členy spolkové, kteří
sami o sobě tvoří nadpoloviční většinu všech členů
vůbec; svláště však týká se otázka ta diecese Králové
hradecké, v níá má gorický spolek bez mála 500 členů.
Urašuje o věci té, dospěl jsem ku přesvědčení, že bylo
by nejlépe přenósti sídlo spolkové do Čech a to do
Hradce Králové, jeť spolkový zakladatel a předseda
magr. Filip a diecesanem královéhradeckým,
s této diecese byli téš první členové spolkoví, a
dosud jest diecése ©královéhradecké v gorickém
spolku kněžském zastoupena | nejčetněji. K toma cíli
ovšem bylo by třeba pozměniti stanovy spolkové; ale
věc ta není tak nesnadna, jak by se zdálo, třeba jen
ujati se jí horlivě a vytrvale. Jak známo, založen jest
spolek pro podpora chorých kněží pro katolické kněze
Rakouska i Německa; původaě sídlem správní rady
spolkové byl Meran v Tyrolsku, později stala se jím
Gorice; ale zdp. arcibiskup gorický není snad ředi
telem spolkovým, nýbrá jest jenom jeho protektorem,
coš jest spíše úřad jenom čestný. Jeť na příklad
Jeho c. k. Veličenstvo František Josef též protek
torem české akademie věd a umění a přece o správu
její se nestará. (Ostatně kněžský spolek gorický pro
tamní duchovenstvo velikého významu ani nemá, majíť
tam zdravé a teplé povětří všude; kdežto pro nás se
verany jest důlešitosti veliké. Lze seznati to i z té
okolnosti, že scelé diecése rorické jest jenom pět, pravím
pět členův, a že na př. monaignor prof. dr. Mahnič a
advokát dr. Trapporti, kteři zasedají v ústřední radé
spolkové jiš několik let, ani nejsou členy spolku.
Ještě jedné okolnosti třeba jest dobře si povšim
nouti: doživotní předseda izakladatel spolkový msgr.
Filip jest ji asi 70 roků stár; — nejenomjá, nýbrá
i snad každý, kdo zná ho, přeje mu z plna ardce ještě
„mnogaja ljeta“, ale stále šiv přece nezůstane. — Co
stane se potom se spolkem? Kdo převezme sprárn
jeho? — Že nalezl by se jiš někdo, kdo s radostí
ujal by se jmění spolkového, není pochybnosti; zá
Ježíť ve třech vkusně a dosti pohodlně zařízených sa
natoriích a ve £00.000 zl. ve státních papírech, ne
počítaje v to značné hotovostí. Ale jest otázka, v jaké
a v čí ruce přešlo by jmění toto. Tak nezištaý a obě
tavý předsedajako megr. Filip nalezlby se asi sotva,
snáze by se stalo, že jmění spolkové rozplynulo by
se v krátkém čase, a nikdo by nevěděl kam, protože
se členů málo kdo stará se o aprávu spolkovou; jeť
do Gorice daleko. — Nejdůstojnější pau biskap Ed.
Jan Nep. Brynych věnaje v Jánských lázních pozemek
úplně zdarma gorickému spolku pro nové sanatorium
a mimo to i o veškeré dříví stavební chce postarati
se; z toho patrno, že diecese královéhradecká zajímá
se o spolek tento nejvíce; dalať mu nejen zakladatele
nýbrš i největší počet členů a nyní chce pomoci mu
lehce a lacino k novému sanatoriu. Proto lze očeká“
vati, še nejdůst. břekupskýordinariat královéhradecký
staral by se o zájmy epolkové nejlépe a nejsvědomi
těji. Dovoluji si tudíž všem českým členům vůbec a
členům diecese královéhradecké zvlášť činiti skromný
návih: nechťčlenové v jednotlivých vikariátech zašlou
společnou — podpisy opatřenou — žádost k nejdůst.
p- biskupu Brynychovi, aby milostivě převzíti ráčil
vrchní správu gorického spolku kněžského, ne-li hned
tož aspoň až vzdá se jí magr. Filip; zároveň ať po
dejí podobnou žádost magra Filipovi, aby dovolil
přenésti sídlo spolku z Gorice do Hradce Králové.Že
oba souhlasiti budou s návrhem tímto, jsem přesvědčen.
Jenom třeba jest jednati rozhodně a rychle. Aby zá
konitě provésti se mohl návrh tento, třeba jest sou
hlasu valné hromady spolkové, kterou zajisté ochotně
svolal by megr. Filip co nejdříve; na členech českých
však jest, aby dostavili se k ní v počtu co možná
nejhojnějším. Také není strechu, že protivili by se
návrhu tomuto sástupcové diecesí cizích; všdyť nebyli
by skrácení v ničem; dosavadní sekce rakouská, uher
ská i německá mohly by trvati také dále v plném
počtu svém, a hlavy jejich měly by touž platnost jako
dosud, ano zástupci tito mohli byse ještě rozmnožiti,
tak na př. v kašdé diecesi, v níž jest nejméně60členů
spolkových, mohlo by se dáti po jednom sástapci, a
za kašdých dalších 100 členů mohl by se přidati sá
stupce nový. Změna stala by se jenom v ústřední
správě spolkové, již převzal by úplně ordinariat krá
lováhradecký; ndp. biskup jmenoval by tajemníka,
jen vyřizoval by a obstarával korrespondenci spol
kovou a mohl by býti zároveň spolkovým pokladníkem;
nad ním by bděli a jednak i rádci by ma byli dra
kontrolorové neboli inspektoři jmenovaní téš nejd. p.
biskupem. Plat by dostával ovšem jenom tajemník.
Ke všem podstatným změnám a ke všem důležitým
podnikům bylo by třeba také souhlasu zástupců jed
notlivých diecesí. Ovšem nepovašuji návrh tento sa
nejdokonalejší, snad najde se ještě jiný, lepěí. Také
nechčí nikomu předpisovati, nýbrš jen upozornití na
věcdobrou apovzbuditi ke akatku sáslušnému. Bude-li
sídlo kněžského spolku v Čechách, snáze snad by se
dalo zaříditi konečně také nějaké sanatorium kněšské
v Karlových Varech,kam ročně přichází kněží na ata;
jak draze jim vše platiti, zvláště připomínati nemu
síme. Naše dpp. opolubratří, chopte se věci a jednejte

mosáodněarychle a DAMzajinté počehnání dá snazevaší. — .

Zvěsti svýchodních Čech.
Zprávy diocesní. Vyznamenán jest: penJosef Šimek,děkan vPoloé jmenovánb. notá

řem. Ustanovení jsou: Pan Hugo Kubík,

kněz s řádu praemonstr. ze kaplana do Humpolce,
p Ant Rejzek, administratorv Čihoští,zakoop.
do Kaňku, p. Al. Nedvídek, koop. za admini
stretora do Mříčné,p. Jan Prochbázko, kaplan
v Poličce, za prozat. kooperatora do Mříčné.
V Pánu zesnul: Pan Fr. Bráza, farářve Zruči,
dne5. červenceb.r. Uprázdněné místo: Zruč,
fara patron p. Šebka, od 6. července 1896.

Památka 3. července 1806. Třicáté výročí
ossdného das $. července, smutné památného rozho
dujícím bojem u Hradce Králové, bylo na bojišti kre
lobradeckém dnem velké slavnosti. Komitét pro udrše
vánípomníkůmabojištipořádaltotižvpátekdne.
3. července slaveost vakříšení a paměti za hrdinsky
padlé vojíny ve válce prusko-rakouské r. 1866.
Hlavaí část slavnosti komale se na památné výšině
prostírající se od Máslověd směrem k Badové. Místo
toto, na kterémzařil před80 lety boj hrozný, jako
nikdejinde na celémbojišti, boj maleproti muší, jme
naje se Svíbský les. „Nemůžeme", tak končí dílo ra
komskéhogoaerálního štábu o válce r. 1866, „aa
mistoono,na němštisíceudatnýchmužův zápase
tak tvrdošijném padlo, vkročití jipak než « hlabokým
pobnatím.“ | Zdá se nám, jak bychom viděli na této
krví napojené zemi ony hrůzné, strašné výjevy. Čelem
i sády stojí tu přítel 1 nepřítel, bojuje v řadách
obrácených, útočí se na otevřený noobráněný bak,střílíse,bodáse, mažmužepažboukzemisráší,
hromada dříví mahražuje trrz a oheň jen srší ze
stromů i keřů. Není žádného konce tomuto zápasu.
Ta vítězí palba, tem bodák. Nepřetržité zní lesem
tisíceronásobnoa ozvěnoa praskot ručnic a z tisíce
brdel hřmotné „burráé“se vto mísí. Navšech kos
cích proniká v této vřavě vřeskot trabek, které tá
blými monotozními zvaky vybízejí k útoku. Jak v be
jaré síle podetnutý strom klesají vojíni mrtvína zem
a stále hustěji: pokrývá se země raněnými, na jichů.
těla oastřílené lupení dopadá jako dešť, jak by chtěl
schladiti únavou, rozéilením a bolestí rozpálené tráře.
Tak bylo zde bojováno © zápaseno od půl 9. hodiny
ranníaždloshopřespoledne.Nato padlpodruhé
les v race našich; všakza jakou cena! ©Oddíly sa
šebo pravého křídla byly nuceny při otáčení směsiti
pomaluprůčelíodzápedakseveru—nstopřišel
jimv zadhorunníprinoněmeckýaco potomsedělo,
to zvese Chlum aHradec Králové .. . Ke slav
nosti dostavil se psobyčejně četný počet důstojnictva
1 obecenstva nejen « různých končin Rakouska, ale
i sPraska. Přijíždějícívlakyna nádraží vSadové
byly přeplačny; zvláště vlak kralohradecký přivezl
mnobo set účastníků ke slavnosti, neboť většina

Po příjezdu vlaků uvítání byli hosté pořadateli, načeš
seprůvods nádražíhnalzazvakůbudbyposilalcí
k maesoleu u Lípy as třičtvrtě hodiny od nádraží
vsdálenéma. Plnoa silnicí valila wo maca lídí v ne

veliký pomník, do něbož vytesán jest výklenek pro
oltář a knéze) sloužena byla krátká mše sr, načež
se průrod hnal zpět přes Lípa a Čistoves do losa
Svíbu. Zde na pokraji lesa postaven byl nově pomník
umělecké práce, představující rakouského myslivce
v nadpřirozené velikosti. U pomníku tohoto proslo
vena krátká vřelá vzpomínka na padlé vojíny 8. pra
pora myslivců, načež byl pomník posvěcen, | Odtud
rosešli se přítomní k prohlídce bojiště, posetého
téměř pomníky padlých hrdinů. Z čelnějších osob
slavnosti té se súčastnili: knífe Sobanebarg Lippe
z Náchoda, baron Ulenstein z Dubna u Čes, Skalice,
místodržitelský rada a c. k. okresní bejtman Šohka
s Hradce Králové, vládní komisař Broška z Hradce
Král., setník Stelnský, továrník Friedliinder s Chlumce,
dr. Tansig, jednatel ústředního spolku z Hradce
Králové, řiditel V. Dokoupil z Hořic. Méstakou radu
královéhradeckou zastupovali nedávno řádem vyzna
menaný p. Valdek a p. Pilnáček, městští radní
s Hradce Král. Dále přítomna byla depatace všech
11 místních odborů spolku pro adršování pomníků a
mnoho spolků vojenských vysloažilců, z nichž naj
četnějí zastoupeny byly spolky z Hradce Králové,
Pardubic a Norého Bydžora. Spolky doprovázely dvě
kapely a prapory. Při měl sv. a svěcení pomníku
tvořil špalír prapor pěchoty £ Hradce Král, jež vy
pálil nékolsik saly z pašek. Po vysvěcení nového po
mníku následovala návštéva bojiště a vojenských hrobá.

Devět „kuli“ dle vlastních slov stála jednoho
občana na Kralohradecku loňská oslava J. Husa;
spáli!totižza 9zl. dříví.Dr.Baxaudělalto letos
laciněji, stálo ho to jen dvě — řeči. Na důvěrsýchechůzíchdne4.t. m.vTřebechovicíchadne5.t.
m. v Hradci Králové ns památku Jana llusa pořá
daných, při nichá přednášel dr. Baxa z Prahy, přijaty
byly resoluce žádající „se vším důrazem“, aby obecní
zastupitelstvo pražské ustanovilo pro pomník Husky

o na Staroměstskémnáměstí. Teďse to jistě stane,kdyšto tak důrazněžádají bohatýřipodorebětís0
stěšerským zemanem v čele.

Přátelům přesného po zpěvu
diecésní jednota cyriliská v HradciMrálové předběžné
oznámení, še ve spojení ee sborem kostelním
v Hořicích uspořádá ve dnech od 10.—18.srpna 1496
cyrillské exercicie v Hořicích, 0 nichš
tbooreticky i prakticky podán bude návod, kterak
círk. hudbu provosovati aluší. Blišší program uveřejněn
bude později. Četné účastenství jest žádoucí, aby ozer
ciciemi zásady pravé církevní hudby co nejvíce se
rosšířily. Nechť tedy přátelé církevní hudby nastáva
jícíprázdninyaitakrosvrhnou,abyexerciciíúčastniti
se mohli. Počátekexercicií bade 10, arpmav 8hodin



mavečerakonec13.arpnapředpolednem.Dopro
gramu pojsto bude vše, oo pěstiteli posvatné hudby
v praxi třeba jest znáti. O ubytování účastníků jakoď
10l jich stravování bude postaráno. Nechťtedy

sv pp. ředitelovékůrů přílešitostitéto užijí a kdal
šímu sdárnému působení axerciciemi se porsbudí.

Odbor Nár. jednoty severočeské v Hr.
Er. 00 usnesl, že bede pořádatí 2. arpna velký koa
cert v městských sadech „na střelnici“ sa účinkování
uístních spolků. Pozpovu počíná se místní odbor krá
lovéhradecký proboazeti k intensivnější činnosti, ne
obmozuje se jen na funkci oběratelskoe. Mimo jiné
na žádostodborulibereckéhosnaží se opatřitiu sá
tmošnějších občanů hradeckých | s okolních obcí jiný
docov na doba prázdnín školsím dítkám liboreckým,;
což se mu již | z části podařilo.

Silniční závody klubučeskýchrelocipedistů
-v Hradci Kr. byly by se minelou neděli málem zba
tily pro nepříznivé počasí, ale přes to vydařily se
„snamenitě. Byly to první klabovní závojy, jež vyla
dovaly příprav tím více, ješto následkem stálých deštů
bylo pořádání jich spojeno s obtížemi velikými. Ještě
v neděli ráno soesl se nad okolím Hradce lijevec tak
pradký, že byl v poslední cheíli projeven úmysl zá
vody odložiti. Ale pojednou vyjasnila se obloha, za
-krátko byli přihlášení závodníci na místě, v poledne
-dostavila se také hudba. Od závodů tedy upaštěno
nebylo — ve tři hodiny odp. byly již v plném proudu.
Přitoa uznání zasluhuje novobradecký sbor hasičů,

„jenž ve čtvrt hodině byl pohotově a poklesem na celé
závodní trati 4 km. dlouhé rozestavil stráše, tak že
bylo vybověvo řádné všem bazpečnostním předpisůa.
Sotva bylo ranami z bmoždýřů ohlášeno nastávající
zahájení závodů, hrnaly ve již četné zástupy obecen
stva k závodní trati. Všecky jísdy vykazovaly slušný
počet závodníků. Hlavním vítězem stal se osvědčený
-člen klabu bradeckého, Fr. Kosina, jenž dobyl
přebornictví klubu.pro letošní rok a první cena
dámskou. Velmi sdařilými byly také výkony člena
Bad. Šťáska, jenž obdržel první cena v jísdě ju
niorů s drahou oenm dámskou. Pěkně závodili také

„juniořiklaba, J. A. Holinka, jenž sjednal si dru
boa cenu při přebornictví,a Fr. Tintěra, jenž přes
utrpěné pobmoždění dobyl druhou cenu juniorů, třetí

| cemu v přeborníctví a 3. cenu dámskou. Třetí cena
juniorů obdržel Fr. Čupr. V jízdě starších pánů
svítěsili: J. Prokop první, V. Beneů drubý, A.
Prochaska tfetí. Jízda na kolech vrsokých ne
umobla se konati, Po závodech konal se za účínko
vání budby sokola třebechorického v sále p. Dvořáčka
(koncert, k němuž zavítala vybraná společnost s Hradce
"4 Nového Hradce. Po rozdělení cen přečteny byly
-četné pozdrarné telegramy, jež došly z Prahy, Par
dubic, N. Bydáova, Teplic, Gaundenu a j., načež po
vhodném oslovení jednatele klubu následovala pěkná
taneční zábava. Celkem dopadly závody dobře nejen
mravně, sle také hmotně: nejen že kryty byly zeš

„keré výloby (328 zl), nýbrá věnováno jestě č zl.
pro školu „Komeoského“ re Vídni. 8e skvělým vý

-sledkem prvních závodů asílničních může býci klab
ploě spokojen.

Národní slavnosť ve prospěch Ústřední ma
- tlos školské pořádá jednota „Havlíček“ v Malšovicích
"9 neděli, dae 12, t. m. Začátek o 2. hod. odp.

Jubileum 5Oletéhe kněžství slaví dne 26.
-července v Hradci Králové inful. kanovník, arcijáhen
vadp. J. A. Šrůtek, zakladatel do 50.000 údův číta
jícího „Dědictví Maličkých“. Kdo má dítě do 4 roků
staré, dej je hned vkladem % zl. 10 kr. na tato pa
mátku zapeati! Nejlépe činí rodiče, když dítě hned
po křtu svatém učiní údem „D. M.“, poněvač ta

-obdrží do 16«let 17 podílných knížek vkrámské ceně
nejméně 10 al. a kdyby díté zemřelo, sůstávají ro
diče opravněnými odběrateli knížek jako dědictví po

- dítěti. Při odbírání podílů „D. M.“ nutno však, aby
rodiče nebo učitelové (vůbec opatrovníci) pravidelně
žádali na správě „D. M.“ zaslání kníšek každého ro
ku, jinak upadají v nebezpečí, že po roce jsou roze
břány a těch obdršeti více nemohou. Nežádající vzdá
vají se mlčky svého podílného práva, jež vinou jejich

.propadá.
Osobní. Auistest štvnostemského inspektorátu

K. Trapp v Prase jmenován živnostenským inspekto
rem II. třídy a svěřena mu správa živnostenského

-lmepektorátu v Hradci Králové, živnostenský inspek
-tor Josef Jareš v Olomonuí přesasen v téže hodnosti

. do Králové Hradce, živnostenský inspektor IL tř.
Vladimir Metelka v Králové Hradci přesazen vo

-stejné hodnosti do Olomouce, assistent Alfred Thyll
vLibera en doPrahya aasistentKarelDWb
mejer v KrálovéHradei přesasem do Dového Města

Vídeňského. Zalámnímůaasistenty jmenováni mesi ji
nýmiJindřichLoaskýpro Libereca Jiří Mickopro

„Hradec Králové.

Sňatek. Pí. Božena Kramserové, roz. Vlasá
"kovss p. Ant.Kreaser,pošt.naistentvHradciKr."slavilidne8.červeaceaňatekvobrámaPánůUov.
„Jindřicha v Praze.

Sjezd učitelů, kteří v roce 1886. absolvovali
"sěftelský ústav v Hradol Kr, má ce dle návrha A
Munzara,učitele vLomuicia. Pop., konatidse 16
-srpna v Hradci

Zápis žáků do I třídy sdejší státní reálky"bedep prázdninamidne1Ďa 10.července,po
prásdolnáchdne 16- a 17. zářívádyod 8do 10

'hod. dopoledne; sépie šáků ze škol měšťasských-dotřídIL--IVdne15,zářítaktéžod8—10bod.
dopoledne. Po 10 hod. počace vždy přijímací zkosěky.

Na hospodyňské škole v Stěžerách
Školní rok slavnostně ukončen dne 14. července.

: O 8. bodiné raoní slašby Boží. Po návra
tu s u Páně zkosška s některých předmětů.
Děkování chovanky. Proslor ředitelky a rosdávání
vysvědčení. Problidka vystarových pásemných a reč
ních prací. ,

Maturitní zkoušky ma c. k. vyšší realné
škole v Hradei Králové. Předsedou komise byl
c. k. semeký inspektor Rosický. Zkoušce podrobilo
te 36 žáků, z nichž Ó uznáno za dospělé 6 vysna
menáníe, 21 1a dospělé, Ó povolena oprava s jednoho
předměta po prázdninách, O reprobováno na rok.

Poštovní poukázky mají se dle výnosu mí
nisterstra obchodu ze dne 28. června povašovati za
provadlé po sedmi dnech od příchoda jich k úřadu,
který má obstarati výplatu poukázaných peněz. Po
uplynutí této Ibůty může se poukázená částka vypla
titi ponse se svolením pošt. ředitelství v Prase:

Překvapující konfiskace. Okr. hejtman
ství v Chradim: oskorfiskovalo výbore bosp. spolku
pro okresy: Ohbrodim, Nasarrchy e Hlinsko, vysvání
rolníků, týkající se nucených (závaseých) rolnických
společenstev a zákonně ustenoveného množství výroby
cukra (kontigentování). Proti konfiskaci té podána
byla stížnosť místodržitelství.

O nostátnění soverozápadní dráhy bude
vláda znovu vyjednávati se správou dráhy v srpnu.

Výroční zkouška chorancův ústavu pro hlu
chonémé (Rudolfina) v Hradci Králové bude odbývána
dne 14. t. m. Začátek o půl 9 hod. dopoledne.

Med lékem 1 lahůdkou. Že med jest nejen
milou lahůdkou sdravým, ale i vítaným občerstvením
d důlešitým lékem v různých nedazích, počínají lé
kaři v novější době opět uznávati a jej v mnohých
případech nemocným předpisovati. Hlavní léčivá síla
medu porůstává v tom, še obnovuje a Čistí velikou
měrou pokašené šťávy v těle lidském. Jak mnohá
matka uchránila by miláčků svých trapné bolesti a
sebe úzkosti a námahy, kdyby v domácnosti své po
užívala medu co důležitého léku i potravy. Neboťči
sté šťávy, čistá krev v těle lidském proměňují toto
v přepevnou tvrz, o kterouž pak veliké zástupy růs
ných nemocí, ješ statným předkům našim, kteří med
stále v domácnosti měli, ani dle jména známy nebyly,
marně se pokoušet: budou. Z té příčiny také ani do
sti odporučiti se nemůže med lidem se uzdravojícím
a takovým, kteří výstředním způsobem divota zdraví
svoje podkopali, složitý stroj života porouchali a tím
také bránu různým nepřátelům sdraví otevřeli. A kde
saopatřiti si tento laciný a výtečný domácí lék i la
hůdku zároveň? — Možno sice času tohoto zaopatřiti
si všude med v různých cenách dle jakosti jeho, však
rosumný hospodář a otec rodiny zaopatří si sám úl
s rodinou včelí, by byl jist, že dostane řádný, ničím
neznečištěný med. Ponévadě všek nutno nynějšího času
včelařiti způsobem rationelním, nechť poučí se o vče
lařetví dříve theoreticky i prakticky, by dobrých vý
sledků se dodálal. K tomu naskytá se pěkná příleži
tost o výstavě a kursu včelařského spolku
pro Nové Město nad Metují a okolí v měsíci
srpna konané. Nechť prohlédne si zde kašdý začá
tečník a také zaopatří, neb dle sesnaného dá zhoto
viti nářadí, úly a jiné potřeby, kteréš za nejvýhod
nější uznány budou. Že příležitosti k tomu bude míti
dosti, lze předpokládati se značného počtu přihlášek
do výstevy. Všecky obory jiš jsou sastoupeny. Živá
včelstva, úly, nářadí, med a vosk i výrobky s nich
atd. — Přihlášky do výstavy přijímá p. F. Hájek
v Mezilesí t. č. jednatel uvedeného spolku do posled
ního července. — Čestní členové výstavního výboru
jakož i spolka tímto uctivě se úádají, by veškerou
činnost svoji nyní, kdy počet přihlášených do kursu
obnáší téměř 130, obrátili ve prospěch výstavy, by
důstojně ke kuren dražiti se mohla, — Kůož by jsa
přihlášen pro jakoukoli příčenu karsu súčastniti se
nemohl, nechť laskavě to osnámí výše uvedenému p.
jednateli, by tento na jeho místo jiného žadatele
přijmouti mohl, neboť pro nedostatek vhodných míst
ností do kursu žádných přihlášek přijmouti více nelse.

Dívčí měšťanská škola pořádaladne 8. t. m.
drahou krásné

HT

odpoledne výlet do iny v okolí
Ratibořic. krliay

o
. .*

K činnosti pokrekářů. Pan Alois Bureš ml.
účetní občanské ožny v Náchodě, odsouzen byl
k pokutě 20 ul. r. č. pro účastenství v pouliční de

monstraci, pořádané některýmí výrostky tamnějšímipřed domem purkmistra p. J.Tiehého.

Hová tolorrafní stamise s obmezenouslužbouí ofovřena byla dnem 8, červemes ve Rtyni u
eného Kostelce.

Porota. Ku sděleným jiš v listě tomto přípa.
dům ustanoremo jest porotní líčení dne 17.
a Františkou Kuželovou, 83 roků starou rolnicí, J.
Bednářem, 2%roků starým synem rolníka a Janem

čeledínem, veaměs z Lo
dína, proaločin sjednané dokonané vraždy. Za před
sedu líčení toho ustanoven pan c. k rada zem. soudu
Petřík, přísedícími pp. rada zem. soudu Prokop, adj.
Lendecke a zapisovatelem ausk. Balcar; obhájcem
KušelovéDr. K.Faltner,BednářeDr. J. Bašea Ry
pluse Dr. A. Rudolf.

Je te pořádek! tak a podobně uleroval ai
Jistýpozdníchodecvracejícíses procházkydoměsta
a vyprávěl známému, s nímž se byl právě sešel, co

jaj dopálilo. U jisté budky nahradbách. kde je prodejvového piva, bývá prý Š do noci hlučno a

veselo; ochásíť se tam za Meplých tichých večerůlečnost divná a jinačí a nejvíce posbybného

povolání. Ku většímupohodlí hostí zřízeny jvice astůl po n 1 "00jamširým nebem a smích nesluj
vtip ce se hostíMika: cs uši kolem

e to v pořádku?
Podvodný učitel. Dne 121. odbýváno

bude hlavní porotní líčení proti Frant. Petra, učiteli
z Libotova u Dubence, nyní ve vazbě, sa předsed
nictví p. rady zemského soudu Stolly.

Neheda. Truhlářský pomocník Václav Pekárek
zaměstnaný u p. J. Hlavatého na Praš. Předměstí

s vlastní neopatrnostipřiseě si dne 2. Července rukudo stroje parou hnaného a byly ma utršeny prsty.
Ukradl diamant. Truhlářský pomocníkVáclav

Štěpán, 50 roků starý z Habřiny ukradl svému mistru

na Kuklenách, kde„posední čas pracoval, dismant
na řezánÍ skla. O případě tomto učiněno bylo oznámení.

Ohně. Dne 4. t. m. ve 3. hod. odpoledne při
hnala se černá mračna nad Nechanice provázená silnou
bouří a hromobitím. V krátku na to udeřil blesk do
domu číslo 47. na náměstí, který vzdor úsilovné
rychlé pomoci hasičů, podlehl zhoubnému rozpouta
nému šivlu. Škoda páčí se na 3800 zl. T téle
chvíli vyšlehl plamen z obecního domu, kde ubytován
jest obecní strážník Ant. Všetečka, značně jej po
škodiv Příčina tohoto ohně jest dosud neznáma. Škoda

se na 100 zl. Dne 30. m. m. o půl noci
shořela stodola a hospodářské stavení rolnici K. To
máškové v Tůni u Nechanic. Poškozená utrpěla 500
sl. škody.

Chtěl zabit vlas tchána. Ve zvláštní

lásce měl Ad. Orlický z Řibína evého tchána VáclavaJoneše z Krčína u NovéhoMěsta n. M. Domácí růz
nice byly na denním pořádku, zášťzetě proti starému
Jonešovi vzrůstala, až konečně dne 4. t. m. měla to
hoto státi život. Téhož dne totiž o 10. hodině večer
vystřelil mladý Orlický proti Jonešovi ránu z revol
vera v úmyslu, aby jej zabil. Vypálená kule minula
ce však na štěstí svého cíle a tak vyvázl ustrašený
Joneš ne-li smrti, tedy aspoň těžkému zranění. Když
útočník viděl, že se chybi, rosležel se mu nyní čin
jeho v hlavě, dal se na útěk a zmizel beze stopy,
tak že vzdor úsilovnému pátrání četnictva, jež se
o celém příběhu záhy dovědělo, nemohl být dopaden.
Konečně po čtyřech dnech, dne 8. t. m. dopaden byl
jmenovanýčetníkem Koníčkem z Josefova a odveden
do vazby vyšetřovací. U zatčeného nalezen byl ostře
nabitý šestihlavňový revolver, který mu byl ještě
v čss odejmut.

Občšenec na hodinách. Minulý týden oběsil
se v Heřmanovu Městci na věžních hodinách kostelních
hodinář tamnější, jenž hodiny řídil, jménem Beneš, Sa
movrah byl šenat, bezdětný, však velký piják. Co ho
k samovraždě přimělo, není známo.

Oheň pozorován byl z bílé věže dne 6. t. m.
o půl jedenácté hod. večer, směrem k Třebechovicům.

Ztráty a nálezy. Žák III. real. tř. ztratil dne
8. t. m. peněženku 8 menším obnosem peněs. — A.
Janáčková z Náhona nalezla dne 1. t. m. niklový ře
tísek a třemi stříbrnými penísky.

Nepoctivý sluha. Dne5. t. m. odešelze služby
sluha zdejší okresní nemocnice Č. Morávek, aniš by
byl odchod svůj dříve oznámil. Po odchodu jeho able
dalo se, že týž zpronevěřil u povozníků,zjedna
ných pro okresní nemocnici %4 zí., dále u různých
obchodníků ještě větší obnos peněs. Následkem toho
učiněno bylo o tom oznámení st. návladnictví. Mezi
tím věak dostavil se jmenovaný sám k státnímu ná
vladnictví a přiznal sek svému činu, načež ponechán
byl ve vyšetřovací vazbě krajského soudu.

Nalezená mrtvola oběšeného. Dne 5. t. m.
nalezena byla ve Skále u Chrasti mrtvola oběšeného
es 65 roků starého neznámého muže, který, jak dalo
sodle známek soaditi, skončil sebevraždou. U dotyčného
nalezeny byly dva lístky na dráhua sice jeden z Ka
ranic do Hradec Kr. a drahý z Chradimi do Chrasti.

Pytlácká oka. Dne 80. června konal hajný J.
Zeman ve Velké Bělči lesem obchůzku. Vyrušen byl
křikem ernčím, šel po stopě, a nalesl na hranicích
velkostatku dašického v lese Jana Huška £ V. Bělče
chycenou v mosazném oku srnčí kozu. Přeřízl oko a
kozu pustil na svobodu. Mimo to nalezl ještě jiné oko
na zajíce. Případ ten oznámil lesnímu správci panu
Viktoru Benešovi, který nařídil, aby oka ta střežena
byla. Druhého dne hajný schován, čekal, kdo přijde
ahlednonti oka. Večer k sedmé hodině přijel rolník
J. H. se synem svým a s fůrou na své jeteliště blíže
lesa a nasekal trochu jetele. Mezi prací obledával syn
rolníkův oka a když byli s prací hotovi, schoval srnčí
oko u sebe. Nyní hajný vystoapil z úkrytu. Oba za

hen že oka jsou jejich, ale hajnému je vydali.případě tom učiněno soudu oznámení.
Záhadné zastřelení. Dne 7. červenceodpoledne

nalezen lesní a polní hajný s Bohuslavic Augustin
Nývit v Halíně s prostřeleným čelem těžce raněn.
Rychle odvezen do nemocnice Opočenské, avšak před
samou nemocnicí v rukou své mladé manželky skonal.
Byl otcem dvouleté dcerušky, muž správný, střídmý
a se stavem svým spokojený. Sedě jedl chléb, sousto
měl v ústech, když projektil s revolveru jej smrtelné
zranil. Kdo záhadu roszluští? Snad při jídle zacházel
neopatrně se tou děsnou bračkou — anad jiným byl
postřelen? ..*

Z Čestína. (Svěcení kapličky.) Jedním
s osvědčených prostředků, jimiž oživuje se duch kře
stanský, na nějžse však bohužel na mnoze zapomíná,
jest péče o veřejné památky křestanské, sochy, kříže,
aple. (Tu a tam vidíme, še v tomto ohledu mnoho

se zanedbává.) Je to v první řadě věcí dachovního
správce, aby věřící na tuto křesťanskou povinnost
upozornil, lid sám si toho leckde nevšimne. Díky
Bohu, naše osada vidí v tomto ohledu krásný příklad

na svém duchovnímpastýři, vdp. Heřmanu Haserovi.Nechceme a nemůžeme zde távati všecko, co 80
zde za jeho blahodárné působnosti v tomto ohledu
stalo. Kdo by to chtěl seznati, ten by musel přijíti
k nám, do, našeho velebného kostela, pak by teprve
dovedl! oceniti co může působiti v osadě šlechetný



knáz. My osadníci čestínští uznáváme, jaké je to do
brodiní a děkujeme z plna srdce Pána Bohu, že nám
dal tak obětavého duchovního správce. Není toma
ještě ani rok, co konalo se svěcení sochy P. M.

urdské v blízké vesničce Kněži, a letos opět nedávno
viděli jeme nový důkaz, jak vzmáhá se v osadě naší
uvědomění náboženské. Najedné straně naší kolla
tury máme kapličku se soškou P. M. L. a právě na
opačném konci je malá vesnička Morány. Tammá
vysoce urozený p. baron Josef Hrubý z Jelení vilu,
kdež často přebývá, zvláště za času letního. Tento
šlechetný, v pravdé katolický šlechtic dul na svých

zemcích znovu zaříditi kapli, do níž zakoupil novou
rásnou sochu sv. Josefa, prostřednictvím našeho vdp.

faráře. Stálo to dosti práce a nákladu, ale vyplatilo
se to. Jeť nyní kaplička pravou okrasou onoho místa.
Dne 7. červnaza krásného odpoledne ubíral se průvod
z farního chrámu P. Č. k vesničce Moránům. Sešlo
se takové množství lidstva, jako málo kdy je viděti.
Byla to překrásná podívaná na celý průvod, který za
hlaholu zvonů a za zbožného zpěvu zvolna kráčel
k blízké vesničce, jež o učco výše je položena, než-li

stín. Silnice od Čestína k Moránům byla jediným
a nepřetržitým řetězem lidstva. V předu kráčela škol.

mládež, pok spolky hasičaké, pak drůžičky a mládenci.Tito poslední nesli sochu sv. Josefa. Za nimi duchovní
pak ostatní věřící v nepřehledném davu. Celý průvod
vypadal velice malebně.
nadšení křesťanské! — Když průvod dospěl k místu,
kde stojí zbudovaná nová kaplička, zapěl sbor zpě
vácký řízením p. řid. uč. Bláhy krásný sbor smíšený.
Na to promluvil vdp. farář H. H. v úchvatné dlouhé
řeči k srdci všem přítomným. Za předmět obral si
úctu k sv. Josefa, jak ji odporučuje sv. Otec Lev XIII.
Nadšená tato řeč způsobila v erdcích všech hluboký
dojem, jaký tak hned ze srdcí našich nevymízí. Na
to byly zpívány litanie k P. J. a vdp. farář vykonal
svěcení jak sochy tak i kapličky. Ku konci zazpíval
opět sbor, načež ubíral se průvod zpět do chrámu
Čestinského, kdež pobožnost byla ukončena.

Ze Ždánic u Pardubic. (Nové sochy a
poutní kříž.) Přičiněnímzdejší domkařkyB. Po
lednové vybrala se ve zdejší kolátoře v krátkém čase
značná částka peněz, z nichž pořízeny byly dvě krásné
sošky P. Marie. Sošky tyto umístěny byly ve zvláštních
zasklených skřínkách na pěkných podstavcích, k účeli
tomu zřízených, v kostele.. Mimo to pořízen byl na
sošku, jež posvěcena a uznána byla místním dp. fa
rářem Sedlatým za poutní, krásný hedvábný šat. Ze
zbylých peněz zakoupen byl v závodě p. R. Kozla
řezbáře v Hradci Kr. kříž umělecky pracovaný, který
sloužiti bude k účelům poutnickým. Přiměřený věnec
z umělých květin dodala sl. Číhákova z Hradce Kr.
Celková výloha se zakoupením jmenovaných předmětů
obnášela as 150 zl. Všem šlechetným dárcům voláme:
Zaplaťt Bůh!

Z Červemých Peček. Křestnnsko-vzdělávací
podporující spolek Svornost pořádá v neděli dne 13.
července t. r. o 4 hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi
v místnosti spolkové v zámeckémhostinci s násle
dujícím programem : 1. Čteníprotokolu minulé schůze.
2. Přednášeti bude redaktor p. V. Kačera z Hradce
Král. o nynějších společenských a hospodářských po
měrech. 3. Sdělení spolkových zpráv. 4. Placení mě
síčních příspěvků a přihlašování se nových členů.
5. Volné návrhy.

Z Bílého Újezda. S potěšením pozornjí všichni
přátelé přístavby našeho farního chrámu Páně, jak
pomalu sice, ale za to jistě vše béře se ku předu a
v krátkém čase dá se očekávati, že kostelíček nasta
vený s novým nátěrem zazáří v nevídané zde dosud
kráse. Co umění lidské ušlechtilého i neušlechtilého
jen vymysliti může, jednosvorně podává si tu ruku.
Ano jest potřebí, aby místo takové, které má hlásati
netoliko světu přítomnému, ale i budoucímu, že to
stánek Boha, bylo náležitě upraveno jak zevně tak
uvnitř. Nutno jest též, aby při stavbě jako kostel
jest, dbalo se též nějakého vkusu. Kdyby se někdo
domníval, že pro vesnici jest všechno dobré, jen když
to stojí a nespadne, každý takový by se mýlil.
chtít ušetřit dvaneb tři zlaté, bylo by nemístnou še
trností. Co pak as dodává kostelu jiš z dáli vábného

hledu“zajisté věžbyťbyla sebemenší, jenkdyž vkusná.
říve měli jsme zde věšičku o šesti sloupcích nad lodí,

opravou střechy přijdenad presbytář, v jaké však po
době! Stará nezdála se být bezká, slíbeno, žese udělá
nová, vkusná, která by svého mistra chválila již
z dálky o 8 sloupcích, ale sliby od jakživa jsou chyby.
Podobně i sde. Zevnějšeknové vížky bude jen o čty
řech sloupech! A to jest to, co bude kazit celý ze
vnějšek a souladnost kostela.

Z Úpice. V neděli dne 12. t. m. pořádá zdejší
okrašlovací spolek za spoluúčinkování všech místních
epolků výlet na „dlouhé záhony“. Výlet tento běhemčasu
vyvinul se na pravou slavnost národní, na níž všecky
třídy obecenstva našeho svorně apolu účast berou a
jest zároveň jedním z nejpřednějších zdrojů příjmů
pro spolek. Doufejme, že letošní výlet, k němuž se
četná zábavná překrapenípro obecenstvo chystají, za
svými předchůdci nerůstane.

Z Rohozné. Krásný den vzešel nad klidným
krajem Rohozné. Horské její ovzduší bylo svědkem
milé události. Starobylý kostelík, ze zlaté doby Čes
kého národa, kdy koruna sv. Václava zdobila skráně

otce vlastí Karla IV. — z dob památných pocházejícíkostelík do nedávna spustlý opraven, vyzdoben a ku
bývalé slávé povsnesen jest. Dp. farář Ed.Neumana,

známý gevědčený malíř, jehož raka dovedná tolik již
svatyň i praporů katol. jednot obrany duchem cír
kevním provanutými ozdobila, milený P farář zdejšípo sleté námaze dokončil7. červnab. r. dílo své
obětavé práce. Vždyť plány, návrhy, přípravné práce
a veškeru malbu obrazů i chrámu Páně vykonal sám
a sám. S podivením jest, že prácí tak velikou a umě
leckou se zdarem dokončil sám, maje jen raku svou,
kterou sílila důvěra v pomocBoší, aby pro povsne
sení mysli svěřeného lida svého dílo ku cti Boží, dílo
krásné vyvedl. Obnoveno jest úplně presbyterium.
Jest vyzdobeno stylaplnou mlabou gotickou; orna
mentální i figurální. Stěnynesou freskové malby av.
Pitronů českých. Hlavní oltář (obraz patrona svatého

Erasma, v křídlech oltáře obrazy dvou adorujících
andělů) — a kazatelna (4. Sv. evang. Ježíš dobrý
pastýř) okrášleny jsou překrásnýmiobrazy, na dřevě
ve zlatých dessinech malovanými. Neubrání se příchozí
mocnéma dojmu nad vznešeným všeho provedením,
svědčícím o hlubokém citu náboženském, jenž zračí se
v každém tahu dovedného štětce dp. faráře. Vše nejvýš
vznešené dojímá mysl, když může lid chudý k hu
svéma potýdenních trampotách v den Péně si pospí
šiti au Něhovkostelíku tak skvostně zařízeném pookřá
ti Oltát posvěcen byl vdp. bisk. vikářem Janem Hejt
mánkem za radostného nadšení všech osadníků. Lid
chudý přispěl k okrase domu Božího darem ani ne
celých 1000 zl. na práce řezbářské a truhlářské, ač
dílo samo má při nejmenším 5000 zl. ceny. Překrásný
oltář, kazatelnu atd. vše v gotickém slohu pracovala
osvědčená firmaČ. Šíma ve Vysokém Mýtě, pozlaco
vačskou práci p. Antonín Novák tamtéž. Jsem v milé
krajině, zdobené troskami hradu Svojanovského na

letním pobytaa mohu upřímné Hci, že zapomenutáhorská dědina Rohozenská se příchodem vlídného a
obětavého pana faráře Ed. Neumanna nejen v ohledu
duchovním, ale i národohospodářském povznesla. Všdyť
nalezneš zde mezi chudými chatrčemi množství lidu
uvědomělého, jenž sv. víry jako jediné síly šivotní si
váší a dle ní šije, ale zásluhou dp. faráře dovede
zušlechťovati ducha svého dobrou četbou. Oblíbený

zde p. farář zařídil pracně dennípoštu. vymalovalzdarma a pořídil jeviště divad. spolku ochotnickému,
založil a řídí záložnu Raiffeisenovu, jeet předsedou
jím samým zařízeného odboru N. jednoty severočeské.
Dá Bůh, že obec Rohozná na přímlavu sv. patronů
českých, jichž obrazy zdobí kostel zdejší, uchrání jiš
český ráz svůj a že nebude pohlcena dorážejícími na
ni vlnami příboje německého od Svitav se valícího.
Dopřej Bůh dp. faráři za vše, co učinil ke cti Boží a
k povznesení lidu sobě svěřeného, aby těšil se vždy

vnému zdraví a za všechna nezištnou práci aby
byla mu odměnou upřímná vděčnost a láska jeho lida.

Z Číbuze. V kolatuře naší již před dvěma lety

utvořil se pěvecký kroužek, který též v oku pěveckéúčinkoval a z tohoto povstala lonského roku pěvecká
jednota Cyrillská, která nyní čítá 47 činných členů.
Poněvadž přispívajících členů není, starali se v mi

nulé zimě členové aami o penízena prtení hudebniny a to pořádáním přátelských večírků, z jichž vý
nosu zakoupeno za 61 zl. církevních hudebnin, dále
skříň a pulty a dáno 14 zl. na kříž do školní chodby
s podmínkou, že míst. šk. rada takovoutéž částku na
důstojný kříž přispěje, což se stalo. Jednotě platných
služeb prokázali: místní farář a bisk. notář vdp. Jan
Letošník, který nejdříve jednotě zakoupil za 20 zl.
hudebnin a stále ji podporuje, dále prof. vdp. Dr. J.
Mrštík, jenž k založení jednoty vše potřebnázaslal
a platnou radou i pokynyjí prospěl, konečně el. ře
ditelství Svatoj. Dědictví přenecháním kancionálů
v ceně značně snížené. Toužebně čekáme vydání no
vého diecesního zpěvníku, který snad již dlouhona
se čekati nenechá, neboť jeví se u nás velice citelný
nedostatek kostelních spěvníků i u školní mládeže,
ješto v naději brzkého vydání ohlášeného zpěvníku
diecesního již druhý rok se žádných neřídí. V poslední
valné hromadě zvoleni byli statkáři z Velké Skalice:
J. Komárek předsedou, V. Fabián jednatelem a J.
Bouček pokladníkem.. Zástupcem předsedy jest Fr.

Černý, obchodník z Čibuze, cričitelem EÉd.Erben,
učitel a protektorem dp. farář. Jest jen si přáti, aby
přízeň, které se jednota nyní všeobecně těší, potrvala
a rovněž horlivost pp. členů snad v budoucnosti ne
ochábla. Jednota pořádá v neděli 13. t. m. (v případě
nečasu dne 19.) zahradní zábavu v sadech pp. V.
Fabiana a J. Hojného s bohatým programem.

Z Bohuslavice. Vážený p. starší jednoty katol.
jinochů a mužů „Václav“ v Bohuslavicích, pan Jan
Hynek věnoval jednotě 20 zl. na památku svého+
syna Václava bývalého horlivého knihovníka spolku —

pro praporní fond. Za dar ten a zapřízeň i jinakspolku prokázanou jednota dárci ště u vzdává
srdečný dík.

Bag“ K poštovním výtiskům dnešního čísla, pokud
zásoba stačila, přiložen je prvepekt stavitelství ol
tářův J. B. Purgera v Gródenu (Tyroly.) Firmu
tato doporučujeme.“(jij
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Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 6. července1896, 1bl.

pšenice si. 6-50 nž 6.40, žito al, 9-80 až 6.60, ječmen
al. 0-— aš O—. oves sl. 340 až 370, proso sl. 0.—
až 0.—., vikov al. 0.— at 0—', hrách zi. 0-— až 0.—;
čočka si. 0,— až O—, jáhly zl 9.00 až 0.—, krap s),
8.50 aš 21.60, bramborů zl 1.80až 2.20, jetel. semínka
červeného zi. —— až —'—, jetel. semínka bílého 0-—,
jetel semínko ruské zi 00—, aš 0000, máku sl. ——
a8 00-—, olejky zi. 0.00, Inéného semenosl. 0—. až ©
100 kg. kitných otrub sl. 6-60, 100 kg. pšeničných otrub,
al. 6—, 1 kg. másla čerstvého zl. 0.90 až 1:06, 1 kg.
másla převeřeného 000 1 bg, sádla vepřového z. 0-80
2 kg. tvarohu 14 až 16 kr., jedno vejce dva a půl kr.
1 kops drobné seleniny al 0-46 až 0-10, 1 nek. cibule al.
0-40 salátu 0-30 až 0 46 — Na týhodní a obslní trb dce 4.
červ. 1896 odbývaný, přiveženo bylo hektolitrů pšenice 140
žita 186, ječmene — oves 244, prosa 0, vikve 0, hra
obu —, čočky —, jehel 28, krap 30, brambor 50, jetel. se
mínka 002, lněného semínka 0—, olejky 000 máku 0—
drobné zelen'ny kop 3%2 cibule 180 salát 358pak vepřů
kusů 18 podeviočet 419 kusů kůslat kusů. —

„OBROVA"
vychází každýpátekdopol. ©11.hod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tisxové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

»Obnova«v Eiradoi Erál.
Předplatné:

Na celý rok 4
na půl roka. 2
na Čtvrt roka . I

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosť rolakoeo:
V Hradce! Králové. Velké náměstí č. 84.

(OR

OODO000000000000
Vysmamenána slatou medailí na sko

průmyslové výstav v Hradcí Kr.

Pri výroba umělýchkvětin

B. Hamplové roz. Bužkové
v Hradci Králové. Vel. nám. č. 22.

Doporučujev hojném výběru,v cenách rozlič
ných své elegantní, levné, 4 uměleckým vkusem
velice pečlivé provedené v barvách nádherných:
modní květiny, svatební věmce pro drůšičky

a nevěníT z myrty přírodní | umělé, kyticedo plesů, koše květinové, kytice ©makar
tové, polátáte a krěliny faatasijmí, pohřeb
mí věmce obětinové, palmové, vavřínové |
květinové se stuhami všech baťev a nápisy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

okresy.

al.

63

Zakásky na venek jsou okaměitě vyříseny.

OODOOOOOOOOOKO
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„Jak může svět věděli,
co výborného na skladě

mám, kdyšmu tonesdělm novinami 7*Reklama =
o celých východních Čechách.
dosáhne se nejjistěj

Zee UMDOVA,
kodaan čeajíe

So listě našem je tím výhodněj
šim, ježto v ném dle rzoru amerických listů za
vedenajest osrědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

ne paertypřijímámejened selidníchúrem křesťanských.
Insertní poplatek: 8 kr. za 1 petit. jedno

sloupcový řádek.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

»"Obnova«v Hradol Králové.
m

KDONONN CYDOONOCE

„Atoran“
Nejsvětější Ovátostí Oltářní

posvěcený.
0000
Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanevník a ředitel ústavu Nejevětější Trojíce

v La Marche.

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎ

; farář v Chřenovicích.

A Nákl. bisk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiakárny.
Stran dl4— 84“—

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
180; v tuhé vazbě celoplátěné franko 1 zl.

; Recensi této výtečné adorační knihy viz
g v posledním sešitu „Rádee duchovního.“

Objpdnávky čijímá biskupská knihtiskárnajv ci ově. 
.TT MMMMM[MMMNY[MMMMný +

G0000000000G0004

2 UPODUÁŘSKÉ OOLDÍKY
přijme

XKARED NETU KA,
truhlář ma Slezském Předměstí

u Mradce Králové.

Veledůstojnému duchovenetvu doroluji si
doporučiti svůj sklad a dílnu

KOSTELNÍCH PARANENTŮ,
jako: kalichy, monstrance, Icříže, kadi

+ telnice, svícny, lustry kostelní každého
slohu + cenách velice mírných.

Opravy, znovu pozlacování a po
střibřování v ohni provádím co nmejtrvaleji,
levně a pod zárukou

Prose P. T. (duchovenstvo o velectěnon
přízeň a důvěru, znamenám se v úctě hluboké

Karel Zavadil.
pasíř a slataík

vwChrudimi
Díkůvadánía osvědčení,jichéporucehojnost

mám, zašlu na požádání.

Bicykl
téměřzcelav anglický

(výrobek Singerův)
s 1%“podušk. ráfy levně se prodá.
Bližší sdělí co v Komoaského třídě 6.

341., parterre V prave.

od60kr. výše
nabízí sopisechdoporučoraná

Bisk. knihtiskárna

v Hradci Králové. A—
Ex offo

KŘESTNÍ LISTY
jsou na skladě v bísk

tiskárně 40 kusů
(kniha) za 30 kr.

„%

plom.

— pominou —až se lidé přesvědčí, že bylo a bude
nejlepším jedině

odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

Telefonické spojení.

Družstvo na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

prodává ve svých místnostech v hradbách pod
pekárnou

vinný ocet ovocný
a slívováci

v malém 1 ve velkém.KL
V.J.Špalek

(dříve J. F. Krušvie)

v Hradci Králové
doporučuje svůj

velkolepý výběr všech druhů

suken a podšivek
vlastní manipulace.

Látkyna vesty vlastní výroby.
bedvábné, vlněné a zaručené prací.

Ve velkém i v malém.
OR*> Při laskavé objednávce vzorků pro
sím o udání druhu látek a přibližné

ceny. ji

KKK ERIKA
Žádejte všdy a všude

slivoviciaborovičku
Jen od rmyML.DTesňal

v Uhorském Brodě na Moravě.

DOMEK
s krásně zařízenou velkou ovocnou zahradou
s nejlepší vyhlídkou na .

Novém Hradci Králové
Wap“ se prodá. "BE

Bližší sdělí administrace t. I.

pozlacovačeký

JOSEFA KIESLIGKÁ
v Hradci Králové

u „Černého koně“
| odporučuje se ku solidnímu provedeníveškerých

do oboru obo spadajích výrobků.
Největší výběr růsnoů všech druhů ms obra

zy, fotografie a L d.

Pri veměúikdní Temk inf.

| vlasů
a tvoření lupů

se pod zárukou jedině jistě
zamezí

CBINOGENEM
J. Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích
franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

Sklady v lepších materialních obchodech a boličských
závodech.

V
Malířský umělecký atelier

Jarolíma Šlantejského
v Litomyšli

doporučuje Be veledůstojným děkanským a:
farním úřadům i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých š

WG-maleb kostelních, i
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd- )

- čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychi
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Brně atd.

Výprodejprodej.
Za příčinounedostatku místa vyprodám

Mb-báječně levně: Ji

Koberce, pokrývky a záclony.

V. J. Špalek,
(dříve J. F. Krušvic) v Hradci Králové.

OOOOOOGOOOOCCXOCXXC

Politické družstvo Liskové

V Hradci Králové

vydalo právě druhé vydání spisku

Učte se z dějin.
Store knaší mládežíod stando vlastence.

Tento krátký přebled
dějin českých dostati lze

V biskupské knihfiskárně
Stran 62 8* — Cena 158kr.

Při edbírco většího mnežství přimářená
sráška.

-=

KIOOOOOOOOOOOCXXX



p TT
Jan Horák,

vlastní výroba Ssuken
v Rychnově n. Kněžnou

nabízícadobu jarnía letní

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
zvláště z krabů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, ře jsem heslu svómu: „Do
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivébo,“ věren zůstal.
cenníkynapožádání Iranko.

Zásilky na dobírku,
| old. duchovenstvu dle přání bes dobírky.

PM hromadných objednávkách výhody
oo možno největší.

kruhů vid.duchovenstva i P. T.ŠemO dm
Též za splátky a bez zvýňeší cen.

Z roskasu c. k. měst. děleg. soudu v Hradci
Králové ze dne 9. krětna 1896 č. 10191 bude se
k výkonu dobrovolné dražby týmž dekretem po
volené domu č. p. 8 na Pražském Předměstí se
stavební parrelou čís. kat. 194, loukou čís. kat.
182 a zahradou číe.kat. 822 Adolfu Kalbovi, Adéle
Bassovó a Arnoštce Goliathové po jedné čtvrtině
a nezletilým Idě a Lujze Oplatkovým jednou čtvr
tinou náležejícího

ve středu dne 15. července 1896.
o 9. bodině dopolední v kanceláři podepsaného
e. k. notáře odbývati stání, pří němž dům č. p.8
na Pražském Předměstí s pozemky aa cenu 16733 zl.
72 kr. provolán a tomu, kdo nad ni nejvíce podá,
přiklepnut bude.

Vadium, obnášející 10%, vyvolavací ceny,
musí býti složeno hotově nebo v pappillárních
cenných papírech nebo ve vkladních knížkách
některé rakouské spořitelny.

Prodávající spoluvlastníci jsou povinnosti va
dium složiti sprošténi.

Práv knihovních věřitelů se drašba tato ne
dotýká, jsouc dobrovolnoe.

V imibovní výtah a v dražební výminky
obledně nezletilých Idy a Lujzy Oplatkových, de
krety c. k. zemského soudu ve Vídní ze dae 10.
a 24. března 1896. č. 20508/31 a 25083/31 pak
obledně choromyslného Adolfa Kalba dekrety c. k.
krajského sondu v Hradci Králové ze dne 6. a 12.
května 1896 č. 2742 a 3004 schválené Ise v kan
celáři podepsaného c. k. notáře nahlédnouti.

T Hradei Králové, dne 17. června 1896.

Dr. Ladvík Scheiner,
c. k. notář

co soudní komisař.

Panu

Janu o%.Aešoutoví
o Golč. Jeníkově.

Mileráda dosvědčují, že Vaše

polen párovévložkado podal
mne úplně uspokojuje a lze očekávati, že kdo vý
robak Váš pozná, to nejlepěl reklama pro Vás bude.
Nízká cena činí i méně jzámožnému možnost po
Hditi toto propobovění zdravého, zvláště nemoc
ného. Přeji, by Vaše píle a snaba všeobecného
uspání doňla.

Mathilda Danešová roz. ze Sterneocků,
oboť e. k. děd. poštmistra.

V Golě. Jeníkově, dne 30. června 1896.

Truhlářskou dílnu
čtvrt hodiny vzdálenou od města

pronajme

p. Sar v Hradci Král, č. 18í.

x Kam půjdeme na výlet?
p. Do Týniště!Podívámese tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Btojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. botovýchko

berců nejrosmanitějších jakostí, een, velikostí
a barov atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostane nahrazené jízdné drahou ve
třetí třídě na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice mnoho a co záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!

ANT. K SMRČKA,
první křesťan.-katelická továrna

masukma ledeny a vinčné látky

v Humpolci.
Oporučuje pro jarní a letní saisonu

látky eblekové,ovrchníkoré, have
lokové, kostelní a basičské za cenu

tovární.

Vsorkynapošádánísdarmaaframko.

Nový praktický vynález!
Nejlepší í přístro

Jediny eztodjích y nově

umělých hnojiv atd. atd.

PRY*Rovněž úpině zdarma kamateurymánovézaríze

luji eazvátí

nami, papiry
velmi levnými.

vynalezená c. k. výhr.
priv.

Mramorová plá
t. zs. ruční valoha

„Patent Elaváček“,
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest me
amarná, vždy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné smě
hobilé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní
pére, tím jest hladší a lepší,
kdežto pračky dosavadní záhy
zkáze podléhají a zdranělými
plochami prádlo ničí.

Při tom však jsou pat
mrem. pračky levné. Ceny
jsou:
I. vel. 35/30cm. Zl. 2.803.60HN. „ 30 "“.1.. slad „ 430

Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zacýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový
Ateller Hlaváčkův

v Strakonicích Čechy.
B" Pp. obchodník.rabert.

: |ž::
©

price koslolní,
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i ©
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
Jepší a v cenách nejlevnějších.

Zárovcůodporučímsvětladevěčných
lamp7dnůhořícía všeobecněza

lopěí uznaná.

Josef Pilnáček ?
u Hradei Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.

Bo00000000000000000000O00000000000000000000000000000

Bo+9++

Umělecký

zavod
malbu

naskle

L ORL,
Brno.

Specialní záved
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzerniky k na
hledautí frenke.

Ceny mírné.

Brusinky
V Bojjemnější reůnádě zavařené

Bkilový soudoček

WB*>tranko za zL 275
tá

I.FáborslkýÝ
v Týništi n. Orl.

Prodám
jednopatrový, právováreční zájezdní velký

HOSTINEC
z tvrdé bmoty na náměstí se nalezající (kraj
Královébradecký)s celým zařízemim, eleg.
místnostmi, mooha pokoji, velkým uzenářským za
řízeným krámem. lednicí, sklepy, konírnou, velký:
dvůr, sýpky, velký taneční jediný sál pro divadla
a schůze,pokeje pro cestující zařízen
velké sýpky — to vše za 15.000 zl (k slo
7009 zl.). Dům ten nese roční činže 895 sl. r. č.
Dotazy do administrace tohoto lista pod šifroa

„Budoucnost.“

OCOO00000000
Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894

"zlatou medaili a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického epůsobu vyrébím
a konám veškeré práce v obor ten jící
přesně a solidně na základědlouholetých zkuše
ností, rače sa nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější aDoroučeje se do vzácné přízně ctě

něho obecenstva, snamenám se v hluboké úctě$
deset Čáslavský

zabaítechnik
Pražská ul. č. 77. vHradci Král.



Musí promluviti národ.
(1). Tato „vlastenecká“ fráse zavzněla ne

dávnos úst jakéhosi pana Kukaně opreti těm,
kteří se domnívají, fe není třeba k vůli agitač
Bíma nedůstojnému rejdu novobusitskému orážeti
city kátoliků a odstraňovati sochu mariánekou se
staroměstského velkého náměstí v Praze.

Že tato frase může nadělati mnoho hluku
v našem obyvatelstvu, pokud frásemi jest ukájeno,
nepechybajemu aci dost málo. Ale frásí to sů

Byl jeden znamonitý národovec, o němž 00

po te by byl za peníze arcibiskupovy psalerikálně. Dokud téch penéz nedostával, bušil
do nábošenatví, až z tobo oheň sršel. Vyneslo mu
to peníze taky, ale krom toho byl „neohroženým
bojovníkem za světlo a pravdu“ „statečným vůd
cem a miláčkem našeho bodrého studentstva“
AiBOžemzásad pevných i před tváří smrti“ —
umřel totiž bez pokání, atd. atd — Krom těchto
„výtečných“ vlastností byl též (aktivně) miláčkem
piva. Jedenkráte měl býti řečníkem při nějaké
veřejné schůzi lidu na venkové V poledne před
ton scbůsí byl hostem u „oadšeného ctitele“ svého,
pivo bylo výborné a sgdarmo. Poněvadž bylo
třeba k tuhé té odpolední práci na národa roli
dědičné se přípraviti a posilaiti, posiloval se tak

„ které-2etohdáž sbromažděly
v >cest spledya místo, aby

obestřely vlast, uarazily na mozek muže „nad jiné
zsaloužilého“. A nalezše tam dobré bydlo, neopu
stily ho ani tenkráte, když schůze začíti měla. Se
sářícím obličejem vystoupil na řečcišté. Kdož
popíše velebnosttobo okamžiku? Na vyvýšeném
místě stojí muš „bojovník za svatá právanároda“
a dole ten „bodrý, junácký český lid.“ Oči všech
utkvély na něm, nikdo ani nedýchá; mičení po
sválné rozbostilo se v zástupu. V. rukvu řeční
kových objevil se šátek, a stíral s čela pot, tak
často již vytinulý v „čestnýchtěch bojích s čer
nými hbavrany, kteří tolikráte své drápy saryly
v tělo národa.“ skryt v kapse. — Mlčení
trvá dále, napjetí roste. „Ctitelů velikánových“
smoenilo se zlé tušení. Tranli, že snad ty „chmůry“

—FEUILLETON,—
Pytlák.

VypravujeF. Novopleský.

Na prostranném místě, jcž vroubeno bylo
kolkol vysokými stromy a bustými křovinami, stál
knížecí zámeček, k němuž vedly úhledné cestičky.
Stál uprostřed lesa na kopečku, z něhož po celé
krajině byl rozkošný rozhled. Na stranu západní
rozprostíral se hvozd do značné dálky. V tu
$tranu, několik set kroků od letohrádku, byly dvě
obrady, slabou drátěnou sítí uzavřené, v nichž
pachazel se slušný počet vysoké zvěře, která tem
byla chována pro obveselení knížecí rodiny, kdy
koliv zavítala oa tento zámeček.
-| Mlady lesník, jemuž svěřen byl dozor nad

knížecími oborami, miloval tuze zvěř. Zvláště
jeden jelen choval se k němu nejpřitulněji; bral
pokrm z jeho ruky, doprovázel ho po lesích jako
nejvěrnější druh. Není tedy divu, že mladý muž
často vydal život svůj v nebezpečenství za život
svých svěřenců; zvlaště když za poslední dob
příliš mnoho ztrácela se zvěř, zostřil velice bedli
vost svou. Znal sice pravého škůdce, věděl, že to
jest odvážný pytlák Jaroš, ale pokud ho nepřistibl,
nemoh! proti němu vystoupiti. Ani domovní pro+
blídka nepomábala. Pytlsk neměl doma ani pušky,
ba ani špetku prachu střelného by se v jeho cha
loupce nensšlo. Všechno byla schováno v lesích
v kamení, na stráních a v blubokých bvozdech.

Matěj Jaroš byj také rytlák od kosti. Ši
© měm jedna řeč, že všechny myslivce a hajné
ibelstí. Jeho stará chata stála blízko lesa na ne

příkré stráni, a již to přispělo nemálo k vývoji
jeho náruživosti. Počátek k ní zdědil po předcích;
neboť nejen otec, nýbrž dědba | praděd jebo byli

a
tentokráte tolik se v mozku jeho usadily, že po
kasí celou slavnost. Každý okamžik jest jím věč
ností. — Konečně otvírá „úchvatný, prostonárodní
— nyní by se řeklo lidový — řečník“ ústa svá
a dí:

Národe!
Ctitelé si oddechli, posluchači dýchali ještě

méně. Než! Po prvním slově následovalo lehounké
zakašlání. Ctitelé trnou na noro — avěsk jen na
kratinkou chvíli. Ihned následuje slovo druhé a zní:

Národe!
Výborný nápad, myslí sí ctitelé, je přece

jen řečník, napíbá pozornost, zvyšuje dojem. Než!
Co to? Zakašlání ozvalo se po druhé. Pro Bůhl
Om ze sobo více nevypraví. Marná starost! ©Po
třetí otvírá ústa a dí: „Národel Na zdari“ A
s poklonou odstupuje 8e řečniště.

HHmavé „Na zdar“ ozývá se krajinou. Nad
šení, jakéž povstalo, nelze vypsati. Po druhé,
po třetí volá zástap: Na zdar! Na zdarí
Drah druhu tiskoe „tu poctivou Českou pravici“,
alsa objevuje se v vka i mužů otužilých. A po
„Na zdar“ ozývá se „Sláva“ z brdel nesčíslných
a kdyby velikán náš „ve své skrovnosti byl ne
uoikl tisknoucíma jej lidu“ — jak zlí jasykové
povídají, na kanape páně hostitelovo — byli by
jej stateční venkované naši na ramena zdvihli a
kolem třikrát porosili. A když nemohli „vedle vo
likosti i skrovnosti proslulého řečníka“ na ramena
vzíti, spustili „marselésu“ národa českého. „Hrom

-a peklo marné vaše proti nám jsou vzteky“ sa
danělo jako „bouře nebes roshněvaných“; — „ba
vrani zalezli“ a Vídeň? — Videň zůstala stát a
stojí až podnes, oproti národu našemu pevněji,
než tenkráte.

Tento „slovníček“ našich frásí odporoučíme
panu Kukahovi k vážnému rozjímání — blavně
pak to slovo „národ“.

Jako tenkráte nebylo národem to sbromáž
dění, o němž jsme zde promluvili, tak ani maši
moderní beznáboženětí husité nejsou národem.

Nesoublasí s nimi ani „Hlas národa“, který
v otázce Husově nikdy nezsujímal stanovisko ka
tolické. Jsou tu však celé zástupy, nedíme šlechty
a kněžstva, ale katolíků víře oddaných. Mezi nimí
jsou pak též katolíci uvědumělí, kteří za—
daleko široko známí pytláci. Jak by ne? Taková

přležon A příležitostdělá zloděje.ivil se téměř jenom pytlačením a byl po
strachem všech blídačů i hajných. Vynikal od
vabou a cbytrostí a mezi lidem proto slavné po
žíval pověsti. Uměl také s puškoa znamenitě
zacházeti. Koule.a broky nikdy se cíle neminuly
a letěly zvěři přímo na »komoru«. Každou noc
téměř položil jednoho srace nebo jelena.

ena jehn nerada viděle, še její muž se
s takovou náruživostí oddává pytláctví. A on pyt
lačil již ze zvyku, a zvyk má železnou košili.

Tak mocně může náruživost opanovati člo
věka, še nelze mu dostati se z její sítí, z její le
nat! Tak dovede náruživost opojiti člověka, že
neví ani, co liní, že neví ani, že sebea jiné vrhá
v záhubu! Tak silné dovede náruživost opojiti
člověka, že nevidí propasti, do níž se střemhlav
řítí, a vidí jen šumné háje před seboul Ó náru=
živost jest nezkrocený tygr, který vše vůkol sebe
trhá a při tom sebe nešetří, náruživost jest jako
omamující nápoj, který smysly naše zmate a vůli
nadchne k činům beze vší rozvahy.

* *
*

Včera nestálo čekání za oic. Jaroá celou
Boží noc čeka! a nikde nic, jako by se zajíci Bůh
ví jak daleko odstěbovali a vvysoká« jakoby se
do jedné propadle. Noby nebylo ani možno spa

otřiti, neřku-li pax střeliti.
Než dnes si to vynahradí! Jen co měsíc 2a

jde! Mohl by ho přece lesní uzříti a udati. Arci,
jest ještě mladý, toho se bátí netřeba, ale kdo ví,
co se může státi.

»Opatrnosti nikdy nezbývá« myslí si Matěj.
oVšak do rána času doati.«

Konečné měsíc | se za mraky. Chopil ce
tedy rychle pušky, by již již byl na obvyklém

Ročník II.
aim

Jisté o Husovi, o jeho učení více vědí, než pan
Březnovský a pan Kukaň. Ale ti ovšem nejsou p..
Kukaňovi národem. Národem je těm pánům jen
ta jeho čásť, která smýžli jako oná A poněvadě
nám nezáleží na osobní štvamiti, šádáme slušně
pana Kakaně jen o to, aby ag ge svých výrszech
mírnil a katoliky za nějské heloty (otroky), kteří
se k národa Čítati nemají, nepovažoval. Katolíci
milují zajisté vlasť svou upřímně. A pro své pře
syědčení, že katolicismus jest pravdou — a
pravda že nikomu, tudíž ani národu
našemu škoditi nemůže, nedají se od lec
kohos z národa vyhazovati.

Máma pp. Kukaně, Březnovského a Dra.
Podlipného za demokraty a myslíme, že jako praví
demokraté nesmí „vylučovati ženy z užívání práv
lidských“. Json tu tedy v národé našem ještě
ženy, matky a dívky. Že většinou ohromnou jsou
věřícími katoličkami, neopováží se popříti ani p.
Březnovský. — A tu těm pánům, co se týká od
stranění „sochy Panny Marie do kasáren“ povíme
něco, co máme od jednoho hodnostáře z jedooho
belvetskoa radikálností uterrorisovaného ©města
českého. — Tam chtěli taky odstraniti sochu
Panny Marie z ulice — překážela prý povozům.
Ale hlavně překážela proto, že byla postavena na
památku opětného sjednocení ve vířa katolické
obyvatelstva tamnějšího. Když se opatrní páni
sešli ma radnici, aby o tom odstranění s-cay p?
rokovali, byla místaost pro obecenstvo určená
plod ženských. Řečniti začal jeden pán, který
z povolání svého léčil zvířata a za vodlejší za
městnání považoval „léčení nezdravých poměrů“
v městě a národě. Jakmile začal, ozval se odpor
ženských. Pan|purkmistr napomínal,aby z ticha byly.
Ale nalezly se ženy statečné, které zvolaly: „Do
kostela nechodí a bude zde mluviti o Panně Marii.
— Nexnabozi nebudou se nám otírati o Pannu
Marii !*

A co byl toho následek ? K slova se úž ne
hlásil nikdo. — A bylo po jednání. Dnes stojí
na tom místě socha Panoy Marie na dále a nepře
káží povozům nic.

Víme, že by i některé ženy 80 daly pobnoutí
k hlasování k odstranéní sochy Panny Marie, ale

m

místě, Takřka přicbvátal na malou mýtinu za
cboru a tu čekal na kořist. Dnes bude bohdá
vydatnějšíl

Však hlel něco zašustí; listí šumí, jakoby
někdo bral se zvolna po lehkém mechu. Z blízkého
křoví pojednou vystrčilo statné zvíře hlavu, zdo
benou překrásnými paroby. V šeru bylo viděti
jen lesklé oči, které pátrají po okolí. Jelen na
okamžik sc zastavil.

Jaroš opatrně se plížil a namířiv střelil. Zra
něné zvíře prudce vyskočilo a celou svou tíhou
padlo na zemi. Několikrát sebou bolestně trhlo,
několikrát úpěnlivě zařičelo, pozvedlo hlavu a
tmavé zakalené oko jakoby vyřknouti chtělo kletbu“
Da svého vraha. Než i hlava prudce sklesla, proud
krve vytryskl z rány — a více o sobě nevědělo.

»Stůjl« ozval se proti pytlákovi hlas.
+Mám těl« radoval se lesník. »Tohle si odpy

káš! Viděl jsem tě dobřel«
Než však se mobl k němu přiblížiti, namí

řil Jaroš a chtěl po ném střeliti. Lesník uskočil
rychle za strom a namítl též. Cbtěje pytláka pře
dejíti spustil, ale chybil se. Sotva však mohl znovu
nabíti, již stál u něho Jaroš a prudkou renou
povalil dávno již nenáviděného jinocba k zemi;
potom zdvihl zbraň k ráně smrtelné.

Lesník nezavřel očí, nepobnutě patřil na
Matěje; ani bázeň, ani zlost, spíše soustrast zr“
cudlila se v jiskrném jeho oku.

Smrtelná rána nedopadla. Jediným pozoro

vatelem toboto výjevu byl věrný pes sultan.Okamžik stálo zvíře bez pohnutí, jskoby zkouma
lo,cose tuto jeho očím jevilo. Hned pochopilo vše,

»Sultane, pomosšl« mdle a slabě vydralo se
s prsou lesníkových. Krátce jen saštěkav, rosbě
hnul se a vrbl na soupeře svého pána. Tmavé
oko jeho, jindy tak klidné a mírné, třpytilo se

nevídaným leskem. Uchopil Jaroše v týle.

VS



nepatřilyknárodu,tobycinedalifící.Amy
úlíme, $ byze všechadst a vettíc savsaělona

Mypakdoufáme,že vipánipodruhédají
[ pasých, katolíky uráže

p re voláme:Národe!Nazdar!
—

Našim abiturientům.
Hlaslaika.

(Vivat seguess!i)
Žijeme nyuí v době,kdypěstována jest více

mež kdy dříve idea národnostní.
Národové jeden vedle drubého stojící, jedea

ma drabého věsk též odkázaný v potřebách hmot
mých i duševních, pokud o obyt a o vzdélanost
jde, hledí překonati v užitečné i pro liastvo,
tedy v homanité v nejširším slovasmyslu jední

draké. Tak aspoň pravíti, kdo represoutují národy.
Každý však hledí tež rachovati svůj

ráz, své známky chaakteristické, každý národ
hledí se udržetí vzemi, již obývá,tedy ve vlasti
své, procí pak užitečnou pro lidstvo celé hledí
každý vadělaný národ státi so a zůstati důležitým
činitelem v životě národů.

Harmonie mezi však není. Na místě
shody v práci, eméřující ku povznesení vůech lidí,
vidime všude téméř boj, zápas 0 existenci slabších
proti silnéjším. Vidíme, že mnozí národové velicí

Í malé, tisknouce je baď 's držav, ješ od
pradávna obýrali, buď snaží se je přizpůsobiti tak,
aby rozdílu mezi ními nebylo.

Tak zápasí tyto veliké organismy mezi sebou,
sačasté však zápasiti jim jest i s příživným (pa
rasitaím) organismem, s organismem daleko široko
rosvětveným, žijícím a tyjícím z cizí práce, z ovoce
cizího a De z vlastního přičiněuí, s organismem ži
jícím jediné neunavnou, bezohledně vykořisťající
spekulací!

Národ náš posnd 12 svoa existenci bojující
a to uprostřed živlů nám telských, chrání
především jazyk svůj , avšak ukazuje
i k jiným známkám charakterisajicím jej jako národ
slovanský.

Vbojioexistencitéžnárodnášukasujena
právo sebeurčení ano ina své zásluhy, jež sio zve
lebeul vlasti své slskal, ukasuje i na práci, jiš
ku blahobytu i jiných národů vykonal.

O existeaci našeho nestojí však jenom
„Němec“, t. j. ti, kdeby nás rádi zgermanisovali,
tedy kdo by nás cele rádi přizpůsobili národu né
meckému, nýbrá i ti, kdo by nás proto rádi zger
manisovali, abychom nepřekáteli jim svými tou
hami po samosprávě království óeského, ve snahách
jejich v dobývání nadvlády ve všech státech a

Zovtalý střek a vražedná zbraů deleko od
letéla z ruky Jaroáovy, on sém svalil se vedle
toho, jejž stihnouti méls pomsta jeho, a který
byl v rozbodném okemžíku od jisté smrti vy
svobozen

Lesní spoutal ranéného a s nadlidským oa
„mabáním dovlekl jej do myslivny. Poracgéní na
štěstí nebylo příliš vážné, tak že jíž druhý den
mohl se spoutaný Jaroš pohybovati. Ráno bylo
vzkázáno pro četníky a nešťastný muž byl odve
den k okresnímu soudu a odtud po seznání ve
likosti škody, poslán byl ke krajskému soudu.

Byl odsouzen pro nedovolené nosení zbraně
ku pokutě peněžité, za pytlačení a ohrožení živo
ta lidského na pět roků do vězení. Lesní správa
byla odkázána na nemovité jméní Jarošovo,

Správce panství na snažné prosby lesního
spokojil se tím, že dal zabaviti jenom svršky. Ja
rošové bylo věru u srdce bolno při pobledu, kterak
soudní vykonavatelé sepisují její majetek, který
dán má býti do dražby. Věděla dávno a tušila,
Že se stane neštěstí, že ji stihne citelná rána a
Dyní když vidí dávné své tušení uskutečněné, pelí
to jako žhavé železo.
. — Čbatka pustls, pustla, Jarošová upadla u ve

"likov choroba strádajíc bídou, nedostatkem a ve
likým žalem. Políčka Časem odprodávala, ale což

"to všecko platno; málo se jí ulevilo. Cbřadla,
postonávala, až konečné ulebla, aby více nevstala.

-Bylo to večer. Lešela sotva dýchajíc na
chudém lůžku. Druhý deo měl se Jaroš z vězení
navráuti. Jak velice ráda by ho viděla, s ním se
rosloučils. S těžkými ale blahými myllénkami
usaulae.

Ráno byl Jaroš propuštěn. ba pádi
domů ku své drahé ženě, vrazí da“ nrěřalce,
rosblížel se kolem, spatřil svou milou ženu klidně
spáti. Chtél pocelovati tu milou tvář,ty líce usta
rané a jeho vinou schředlé, avraštělél Však jaké
jeho leknutí! Ruka, rty, líce studeny, stuhly, srdce
"netluče — žena jeho byla mrtva. .

Jaroš šílené chytil se sa hlavu, chvíli pře
mýilel. Náhle se vzchopil a aniž by bo kdo po
sorove!, prchal daleko, daloko, aby více se nevrátil.

vuchracování reshodajícího vlíva vohleda ná
redohospodářském po celém světě. C

TYzejména by nás rádi viděli atonulé v ná
ručí Germanie, jímá překášelbychom jako samo
etataý činitel národohospodářský — jimá bychom
překáteli jako samostatný komkureat, aso i jako
mezník jejich rozpíuavosti. Takovýmto parasitním
živlům byli bychom nejvíce na překážku ovšem
tehdy, kdyby království, ješ obýráme, dosáhlo
toho,po čemtouží každýčeský vlastenec— nej
širší samosprávy.

Slovanský fivel, pracovitý te a skromný lid,
booževnatésílyživotnízdáse býtiparasitémlidské
společnosti nepracojícím“) ani hlavou,ani rukama,
zejména nebe ým v dosažení aadvlády svů
tové v uchvácení rozhodajícího vlivu na finance
všehosvěta—aprotohledíktome,abyse Slo
vanů stal se n — belotů!

VUhráchsejimdílotonekalé kra
boškou maďarství daří znamenitě, pod škraboškou
liberalismu maičítuživel ten znenáhla avšak| jistě
zdravý kořen národa, jemež zdánlivé k tolika
úspěchům posloužil, národa maďarského!

Cizopasný živel nemoha čeliti tu ajevně ma
darstémn. národu, nióí tento národ Šovinismom
národním a stírá s maďarské národnosti jménem

, kfestanský, zejména
však katolický. chtéje tobo domocise, aby v Uhrách
náboženství křesťanské, jež dává lidu ideje jej
sílící a povsnáší mysl, stalo 00 lidu toma Ibo
stejným a bylo zpenáhla sničeno.

To, co nyní v Uhrách ae děje, jest velikým
nebezpečím pro Maďary samy. Úplné posbytí půdy
a majetku nemovitého hrosí již velikému muožství
obyvatelů Uher. Totéž čeká i nás, kdybychom
Vjeli do těchto kolejí jaku Maďaři.

Povinností naší jest bráaiti nejen národsost
tvoa, nýbrě i náboženství své. Ve víře své máme
maobé ideje nás povznábející Jest to zcela přiro
zené. Jsoutě s vírou katolickou spojeny úzre dě
jioy národa našeho! Uvažme jen, jaký význam
měl a má pronárod náš kalt svatých patronů země
české? Uražajme o dějinách vzdělanosti ve vlasti
naší, poblédučme na památky historické či lépe
řečeno: ns památky kultarné historické — sdaž
Úzce nesouvisí 8 náboženstvím?|

Dobře vědí nepřátelé naši, co číní nás tím,
čím jsme, ov činí nás zvláštním uárodem — vědí
dobře, še to není pouze jazyk náš avatováclavstý,
nýbrž že to jest i víra naše svatováclavská!

Kalt našich prvních evatých t.j. světců nej
dříve ve vlasti naší ctěných, jako ku př. svatého

lajíce ku ar. Václava: -„Nedej zahynouti nám ni
budoncím,“ Bohu projevajeme touhu udržeti svou
drabou řeč mateřskou, udržeti svou národaost
českou!

Takovouto toubu projevuje především sbolný
lid, věřící lid, o němž začasté psalo a tvrdilo 90,
že nemá dosad té uvědomělosti a hrdosti národní!

A hle, církev katolická učí lid ten kultem
sv. patronů země české — prositi Boba za sacho
vání národnosti!

Ano, ta víra, které takto más sllia asílí
a vědoní národním,která srostla s duchem naším,
pebadiž od nás ani tupena ani odmítána, buďme
vědy pamětlivi, že pohrdáním touto vírou stíráme
sami se sobe Část tó své ráznosti národní, na niž
jsme hrdi a na niž jsme výstavou svou národo
pisnou celému světu ukazovali! ©

Kosmopolitická šedá jednotvárnost a bo
stejnost ku náboženství učinila by z nás i lhostejné
lidi ku oárodnosti — lid náš by stal se poubou
massou bez lásky k vlasti, již by spekulantské
race židovských Ižiliberálů brzy ku svým choutkám
za vhodné nástroje a pochopy přetvořily.

Odtad ta snaha jejich, aby nejprve o víru,
o náboženství připravili lid, s těmi pak, kdo mimo

lid by zbyli, ni“ by internacionální lžiliberálové byli hotovi! Počítajíťs tím, že domobli by
se ve státech všeobecného rovného práva
hlasovacího úplně vlády, buď rozhodujícího
vliva na vlády a pomocí různých socialistie
kých zařízení (Jako jest ku př. sespolčení půdy
(Be seapolečnění), kdy sedlák se stal pouhým po
dílníkem, tedy asi tolik, jako pouhým akcionářem
při podnicích velkovýroby rolnické t. j. pěstování

prosto odvislým od velkokapitálu šidovského, za
jehož pomocí by se to pěstování plodin polsích
v obcích „en gros“ dálo. Samostatnost selská by

pek byla ta tam a jediným pánem celých vesnicy byly židovské baaky aprostředkající obohod.
ó

*) Za práci považovati natnone každé pozze
nžitečné konání, tedy konáví užitek, prospěch jedno
tlivci přioášející,nýbrž prací jest jedině každé užiteč
méa zároveň mravné konání, výkon,který nejes pro
splvá jednotlivci, ale zepodkosuje drubého zúmysině,
výkoa, kterým růmyslně bližnímu svému nestrojíme
nástrahu a škoda. Dle toho neunavná spekulace,
atrojící celým vrstvám lidi zábubu a škodu, není
prací, byť by 1 sebe více „lámání hlavy“ stála
Zloděj ku př., který krade, chce sobě prospéti, a
byť by i sebe důmysiněji krádež provedl, nepra
ooval, nekonal nic mravného, byt by to prospělo
i jemu i mnobým jiným — nýbrž spáchal zločin
na lidské společnosti.

malému národuzejema, — jehožjádremlid rol

nickýpřeceještějest, —jem a plod) zaločilibyskaddýmdlo.séobati,kdobyjimpře
kásel.Neiprréby zničiliatředaístavy—jadro
národa,jako to nělnili ve Fraacii,Belgii,Italii e
jekto činí vUhrách. — |

Politikatakovájest apos“ 8jestjišlateranciooály popíráma,a ejest jiá zjevna,
kde trůnu s náboženstií kftestasskému
; ní strana ta rozvinula.

Ve Fraacii jest venkov, star rolmický či
nitelem saprosto bezvýznamným. Vsomi té jedině
obchod v městech, v tidovakých rakou se nalésa
jící, jest roshodným činitelem. V Italii, kde po
dlouhá léta již sednátství jménem svobody a ajed
nocení se národa působilo, kde aejliberálnější zá
kony byly takořka nepečeny —daří se lidu vem
kovskému zle. Bida anouze nejsou řídkými hosty
krásné Italie, soelené nyní a — osvobozené od
předešlých „tyraná“. — — — — Nebudme tedy
ibostejnými k víře ové, vaáme si víry i národavsti
své. Jedno i druhé činí nás tim, čímjsme, Čechy
— párodem do té míry ještě samostatným, še mo
vězíme cele ve spárech celý svět vyssavající ister

Pohledmevšak, kdojest pioafrem,kdo jest
tie zákopníkem této 1at pachtící 60 po
nadvládě v celém avétě? ..

Kdo jiný než-li sociální demokraté, potrokáří
a jisá odvětví jich, nechť zovou se jakkoli. .

Ti ajim podobnísejprvé „pochodeň osvěty
Besoudo temeostímezi-lid,aby jej osvítili—
ale oni nesvítí lidu pravdou, pozeáním věcí, jek
skutečně jsou, nýbrápálí těmi „ němi osvěty
lidu našemu jeho ideály, ano pálí těmi
ideály i u vaší mládeže studentské.

Před těmito „pochodněmi osvéty“, předtěmi
růzsými boely, vykřikovanými v novinách pokro
kářů asocialních demokratů, před těmito víru v lídu
ubíjejícími pionýry židovské intermacionály| žili
berální varujeme Vás mladí přátelé, Vas, kdo
opouštějíce skoly střední stávále se studeaty na
školách vysokých. Naše stademstvo vlastenecké
opouštějící školy střední neobť vmetropoli česká,
v zlaté slovanské Prase naší mavátíví též hroby
našich prvních a předních buditelů. Tu ma staro

slavné.c Vyšehradé až stane předpomníkem arného učence Jana Evangelisty yaě,. nechť
si v pamět beslo jeho: .
„Nechťkdekoli Báh žíti povel,
bad várea víře,vlasti, příteliPurkyně bylpřírodozpyteo ,

Jé zakladatelem moderní fysiologie, byl muž,

kerý chladnýmrorameu uvažoval, bádal a hledaldospělk poznání,
tedy empiriketm,

pravda, byl to učenec, který

že „One vivum ex ovo“, by!ale náboženství nezavrhoval ak věrnosti t. j. stá
losti ve víře kdykolia kdekoli nabádal hoslom
avým, tedy větou, jíž vyznačoval svůj smér ži
votní

"0 tomnechtstudentičeštíubírajícísedo
Prahynavysokéučeníuvažují,a uvášivšonechf

ku zdarua roskvitudrasék o národanašehopů
sobí.

ich působení naše upřímaé
„Nakra pos (3x3546)

Pryčs tmáři!
(18) Byl jsem přítomen jedné « oměch ko

medií- veřejného života najobo, které pořádánybývají za dryáčaického bombastu diplomo.sný
boucharonů pod názvem: schůze lidu. V dusné
atmosféfe pivem račichlého hostinského sálu Da

r aoboýmnuses ooárajprkenE apán s dro vousem a mávaje v P h
non pravicí volal: Národ je v nebezpečí| Jako
kdysi v dobách dávno minulých i dnes brousí se
kory katanské na hrdla šlechetných synů supové
národa českého, tmáři klerikslaí. Pánové, občané
—necháme to tak? (Nikdy nel) Jako jeden meš

vstaňaoa nadšeníIví chrabrostí předků svolejme:Pryč a tmáři! (Lomox, bouchání, hlak c
pronášené volání: Pryč 8nimi! Hanba jim!)

I myslím si, tohle se U povedlo, umíš to
pěkně rosebřát. Kdo pak asi jenom jsou to ti „kle
rikální tmáři“ cobromáí ty katásské sekery D8
brdla šlechetných synů? Dicabo jsem přemýdleti
nemusil, protože moě to vysvětlil pam řečník okam

žitě tka, že jsouto ti, kteří táhnou sknéžímiza
jeden provaz a srláště stím ultratlerikálem Bry
nychem. U%jsem byl doma. Nejd. p. biakap Bry
pych jest biskupem katolickým, jeho jsou
koěží katoličtí, s kdo jdou sa ním a za jehokmé

žími,jsou dobří ey budetedy kleriasi kašdý dobrý katolík
M : tmáři!Jak te jesam?Katolíci
Všdyť přece katolícijsou ti, kteří drží 6e kato
Heké víry a víra ta jmenuje te svétio nebes. Jak
to tedy může býti, aby majíce světlo nebes byli
tmářij A tito pánové, kteří nemají vírykatolické,
ba sead žádné, jsou tedy bez tobo nebeského
světla, li tzáři ale osviosnci. „Kdo pak má
asi pravdu? Přemýšleljsem otom atady málo
kousek toho přemýšlení.



bude těžko odpovědědibez pochybnosti.
a Římané byli sajisté vysoce vzdělaní

(měliť učence i dace obdivuhodné, ale v
to byli nevědoscí ) Měliť sice nábo

denatví, které jim odpovídalona mě,ale odpovídalo
tak nejssné, tak odporuplně, že ami jiskra světla
Vtomnebyla. Prvý,kdojasnoua nad věi po
čbybnost jistější odpověď přinesl, byl Kristus Pán
a jeho Církev katolická. V každém katolickém
katechismudočísti se Iso odpovědíjisté a nezvratné
k těm největšímzáhadám života. Víra dovede
eevětliti tu nejhlubší temnotu žití jakoblesk ozáří
ty nejhustéí a nejtěžší mraky. Amo to dovede
vádyckyta pevná,nesvraíná,svatá víral Ado
vedou li toho nepřátelé avaté víry lépe neb aspoň
tak? Pohleďme, co smýšlejí v nejdůležitějších
otázkách života? Vezměmelisty jejích, spisy jejich,

jich všude teď rozšířenovíc neš dost a čtěme.
uže cd praví tito hlasatelé nových ů svétis,

ptejte se jich, co praví o původe člověka.Jeden
iný ono, a meri žádný ničeho. — Jest to

Zajisté ne, toť tma! Ptejte n jich, prJest tolik nářku, bídy aproč tolik smrti? — Opět
tma. se; co budepo serti? — Tma! Co

aby si člo pojistil útastnou bu
smrti — za-e tma! Všudena všeckystranykolemnichjen temno,vněmžtápajíbez

naděje v lepší budonenost. Svým planým
er. svým jedovatým a prázdným mudrácivím

dovedou opojiti sice člověka tak, jak praví Abbau
ftols, jako opijí kořalka nemírného pijáka, ale
přivésti je pak k stříslivosti, toho nedovedou. Jim
Ba tom nezáleží, zabíjí-Ji se i s duší svou. A tito
potykáti novověkého duši vrašdícího alkolobu činí
většinou tak proto, že sami jsouce bezbožeckými
soufalci, cítí trochu čtěchy ve svém hrozném
stavu, když ijiní aj zovfají. Sami jsonoev černém
bahoě nevěry, touží tem i jiné k polehčení svému

Nuže kde je tma a kde je světlo? Tam kde
povědí s hola šádné odpovědi nebokde jiš 1800
Jet od millionů, million lidí vády stejně věřeno,
stejeé vyznáváno bylo? :

Odpověď jest jen jediná. V katclické vířeja aprotokatollci nejsou tmáři.i jsou jedině jejich nepřátelé, nepřátelé jejich
víry, nepřátelé jejich kněží a nepřátelé jejich bi

„skupů. A jestli nyní volají neuvědomělémulida:
stmáři,moboubýtijisti, šepočasea dost
tentýž- lid zavolá hromovým hlasem: pryč

a vámi, vy jediní jete tmáři, bromsíte sekery ne
„Banašebedla,alenanašeduše! Pryčs vámi,

* itnbe vám!

ji ĚĚ

Cotýden dal
ok vPraze konal vze

Předseda Kotrba, zahájiv
ji, „udělil slovo dru. Bud. Horskému, kaplanu
v Uněticieh, důkladně zodpověděl otázka:

| rýpngír myčeští U státiseantisemity?“o , a j. jevi se počátky jeho,

baě v slarých Čechů. Podkladem kanu "toho
yla snaba židovstva, domoci se nadvlády nad ji

m) párody. „Tyrení to dovroditilze z četnýchků i v historii. Řečník aledoval proces| tentoaždoBejnovějšíchdobacitová)četnéúkasy
škodlivého vlivu židovstva v kultuře, písemnietví,
umění atd. Přišel dáje k působnosti národohospo
dářské a uvedl statistické číslice o počtu židovstva
v ob Je zřejmo,že poměrtohotozaston
pení v populaci řídí se dle toho, pokud kyne
židům vrůzných zemích větší neb menší přílo
žitost, nabývati zisku. Židé vládnou dnes burmami,
zabírají pozemky a velkostatky, olapují maloživ
postolišy. Rovněž tak vládnou v inteligenci a
politice. Domáhání se této nadvlády uvedl řečník
ve spojení se svoboduým zednářstvím a doložil,
že toto jest původu židovského a citoval na důkaz
toho místa z některých pramenů Zednářstvo po
užívá pláštíku liberalismu, kterýž zavinil poži
dovštělost vší společnosti. A je pochopitelno, že
právě tato nožidovátělostkonečné masila vzbadití

Bový proud, odpor a„projevy obtanné. Jak dějinydokazují. nezmobli přívalu židovetva ani panovníci,
aní miaistři, smí parlament, ami veřejný tisk.

*Čeho se tedy jediné didovstvo bojí? (Hlas: Pána
Kriste! I ne, nýbrž lidu! Židé ovládli z obavy

, před lidem i ruch sociální a jak jeme při. každé
přílešitosti soznali, socialisté jsou dnes v rakou
židů! Jakým způsobem chtějí sucislisté pomáhatí
rolnictvu? Jedná se jim O to, aby dorazili rolníka,
jemuž liberálové již citelnou ránu zasadili. Po
dobně je tomu u maloživnostaictva. kri
tisoval jednání socialistů, kteří lid pruletarisují.
aby kapitál do rukou židovakých vždy více se
sbihal! (Potlesk.) Hnutí antisemitské je zjevem
přirozesým, je to právo sebeobrany. Záleží ovšem

bis
amí-li uvědomětý katolík český

antisemitou, o poačtí dlusno tedy mejenše smí,ale že mosí. (Hlučný potlesk.)
Kompromis na Moravě. Po dlonhém odklé

dání v neděli konečně sjeli se do Brna zástupci
t. zv. lidové strany, aby rozhodli o kompromisu,
jejž uzavřeli její předáci vzhledem ke blížícím se
volbám se stranou kdysi národní čili staročeskou.
Pravíme kdysi staročvákou, nebo dnes, kdy kom
promis ten byl schválen, strany té již není, pro
tože, jak výslovné bylo konstantováno, přijela celý
program otraay lidové sa svůj. Resolace, jež na
ajesdu byla přijata, vypovídá rozhodný boj vládě,
židům a straaé „klerikální,“ kteráž nedávno, jak
známo, na Moravě se sorganisovala| Boji proti
vládé a proti židům rozumíme, neboť vláda ne
mmí do účtovati s faktem, že na Moravě
bytuje ohromná většina lidu českého a židé jscu
tam až do dnes, jak dokasuje právě nyní smatná
bistorie obecních voleb v Kyjové, největšími a
nejsuřivějšími podpůrci uměle, ch i prostě ná
silně provozované germanisace, Politování bodao

ny to vypovězení války straně „klerikální,“ pro„ pokad se týče vlastenectví, nestojí věru ani
za stranoukdysi národní atím méně za stranou
lidovou.

Volby bolgoké skončily velkým vítězstvím
strany katolické. Nejen v Bruselu a Antverpách
dobyli všech mandátů, nýbrž domobli se i jinýob
úspěchů, tak že čítati bude jejich většina ve
saémovně poslanecké nyní 111 poslanců; socialisté
mají 29 a liberálové jen 12 mandátů. V sájmu
udržení pořádku dlužno konservativcům k jich
vítězství co nejardečněji blahopřáti.

Ruský oar s chotí navštíví v nejbližší době

Bejpevo Kyjev, potom pojede do Vídoě a Darmtu, později do Berlína nebo taza, kde německý
olsař bade ten čas dlíti. Potom zavítají do Lon
dýna a Kodaně. Cestovní gram zméněn prý
takto dle přání královské rodiny dánské, Ve dvor
mích kruzích italských proslýchá se, že car na
větíví krále na podzim nejspíše v Monze. Tou
dobou budou tem návštěvou také králové srbský
a švédský (s chotí) a německá císařovna vdova

Bedřichova. :

Všelioos.
Neslavně dopadla oslava Husova ve mnoha

městech tak, že se samy mladočeské listy stydí. Tak
píše roudnický „Říp“: „Oslava památky Husovy do
padla a nás velmi bledě. I ve výsnamný den Husův
muselo Podřipsko ukásati, že není tím, čím bývalo
v dobách dřívějších. Několik ohničků na návrších —
a dost. To byla celá oslava památky Husovy. Všude
jinde, kde dovedou význam Husův oceniti, pořádaly
seschůses přednáškyk uctěnípamátkynašehove
likého mučenníka. Jen u nás nic — zhola nic. —
Dělnický spolek „Idea“, který chtěl v Sokolovně
pořádati přednášku, nemobl prý sehnati řečníka. Kde
ho hledal, nevíme. U nás dosud panaje mylný náhled,
še nejlépe oslaví se památka Husova bezvýznamnou
demonstrací, za jakou každý opravdový ctitel Husův
musí povašovati pálení ohňův.“ Nymburské „Obč.
lMsty“lamentují takto: „Předcházející oslavy vydařily
se velice dobře, sa to však oslava letošní nezdařila
se naprosto. Tak malé účastenství při přednášce na
oslavu M. Husi jest opravdu hanbou pro všecky cti
tele mučenníka našeho, kteří ostali — doma. Politický
spolek má ke stu členů sám, výbor spolku čítá 10
členů a 9 jimých funkcionářů, ctitelů M. Jana Husi
čítá se unásmasta, batisíce,(7)ale doschůzedo
stavilo se 38 osob, mesi nimi čítaje řečníka, předsedu,
dva žurnalisty a 3 dámy! Ze členů spolku přišlo
několik, s výboru samého jedině dr. Kubín a p. Jeník
a předsedající jednatel p. Schuls, (ani předseda ani
místopředseda se nedostavili !) což tedy zbylo na Hu
sovy ctitele? A to še má býti ta naše národní avě

památky mačedníka za svobodu, právo a pravdu; to
má býti protest proti Římu, proti klerikalismu, který
dere se k nám dveřmi i okny? Jděte vy vlastenci
hubou s styďte se do duše a — polepšete sel“
Pardubické „Neodvislé listy“ podotýkají k oslavě
v Chocni: „Také musíme bohužel dosnati, že jeme
toho večera postrádali úplně ta „naši uvědomělou“
studentskou mládež, mezi nimi zvláště tu akademickou,
která jindy vědy se oné oslavy okázale súčastnila,
která má však nyní tanec, karty a jiné zábavy na
starosti, místo aby lid poučovale a knárodníma uvě
domění povabuzovala.“ Tedy právě ve městech, jež
jsou roshlášena jako radikální, dopadlo to letos bledě,
A pak chce ješté někdo balamatiti svět tvrzením, že
to „novobasítaké“ hnutí není pouhý humbug! Pro
nás je zadostučiněním, že samy evangelické „Hlasy
ze Siona“ otiskují letos saovu náš loňaký článek na
psaný po oslavě J. Huse a podotýkají, še obsahuje
„mnohou trpkou pravdu.“ :

Seznamy nových voličů. Mistodržitelskýmvý
nosem bylo nařízeno, aby následkem schvál-ní no
vého volebního Fádu do řířeké rady ibned při

krošílo6e kuprvnímuooznamenánívoličá norétřídy
lze,aš zákonschválena prohlá

„ Okresní hejtmanství dožádala v těchto
dnech starosty, aby ku sestavení seznámení voličá

přikročili a je s arychlezím co možná mej
provedli: a najisto de 1. srpnahotové- před

činí každého starostu osobně za to zodprovědným,
že lbůte tato přesně zachována bude. Za oprávněna
k volbě ve všeobecné třídě voličské pokládati alaší
každého svéprávného státního občana mužského po“
hlaví, který 24. rok věku svého dokonal a z práva
volebního vyloučen mení, je-li v obci nejméně po
best měsíců usedlý. Z práva volebního jsou vyloučení:
1.) všichni, kdož json pod poručenstvím anebo pod
opatrovnictvím; 2.) kdo požívají zaopatření chu
dinského s prostředků veřejných anebo | obecních,
anebo saopalření takového požívali v roce právě
uplyoelém, anebo kdož vůbec veřejné ©dobročin
nosti za obtíž připadají. Za záopatření chudinské
nebo za číny veřejné dobročinnosti nelze však pokud
se práva volebního týče, pokládati podpory z pokla
des nemocenských, důchody úrazové a Invalidní, O8v0
bosení od školného, podělování pomůckami učebnými
a nadacemi, jakož [ pomoci v nousi; 3.) osoby, ua
jichž jmění vyhlášen byl konkurs, pokud řízení kon
kurení trvá; 4.) kdož byli odsonseni ku trestu ně
jakému pro zločin či pro přestapek. krádeže, spro
nevéření, podílnictví na přestupcích těchto, nebo pro
přestapek podvodu (65 460, 461, 463, 464 tr. s.)
2.) Tyto následky odsoazení pomíjejí při zločinech,
v 6 6, čís 1.—10., zákona ze dne 16. listopadu
1867, čís. J31 ř. z., uvedených zároveň s ukonče
ním trestu, pří ostatních zločinech po deseti letech,
byl-lí vinník odsouzen ku trestu nejméné pětiletému
a mimo to po pěti letech, při přestupcích svrebu
uvedených pak, když byla od dokončení trestu tři
leta uplynula. Mimo to nemohou volítí v trvalé či
dočasné činné službě se nalezající důstojníci, vojenští
duchovní, gažisté v žádné třídě hodnostní nezařadění
a osoby, patřící ku stavu mužstva ozbrojené mocí
nebo četnictva, čítajíc v to osoby, na dočasné do
volené meškající. Aby byla seznamenání tato, jež se
učiniti mají, co nejúplnější, vyzývají se vybláškamí
všichní státní občané, kteří v seznamu voličů obec=
nícb anebo ve spisech o sčítání lidu v obci, kde
nyní bydlí, s r. 1890 zapsání nejsou a tam volební
ho práva ve všeobecné třídě voličské sobě žádají,
aby nárok avůj ve Jhůtě osmidenní u obecníbo úřa
du ohlásili a prokázali. — Co se týče průkazu opráv
nění voličského, nemá se od. voličů obecních, kteří
mají 24 roků stáří, vůbec žádného průkazu žádati.
Pro čeleď obaašena jsou data pro posouzení voleb
ního práva potřebná v kaížkách čeledních, pro živ
nostenské pomocníky a pro horníky také « členských
Jístků legitimačních, pokladnami nemocenskými vy
stavených; listiny tyto pro třídy jmenované lze po
kládati za dostatečné pomůcky k průkazu volebního
práva. Státní občané, kteří ku žádné této třídě ne
náležejí, mají na důkaz svého oároku na právo vo
lební předlošiti průkasy o právu domovském a o svém
staří, jakož, že svéprávní jsos. —

Radikální politika. V neděli dne 13. července
byla schůze jednoho spolku, který radikální prond
korportuje, v obci B, u Hořic. Byla přednáška o ovoc
nictví, potom o rakousko-uherském vyrovnání a na
posledy — taneční zábava. (Cochceš národe více?
Ovšem taneček patří k naší národní povaze. Naše
mládež tenčí po avatbě ipo fanuse. A tak tomu bylo
snad i tato. V prvé přednášce odzvoněno našemu
ovocnictví, ve druhé hrany smutné vyzváněny nad tím
vyrovnáním — a po tom smatném konstatování, še
my Čechové ani v prvém, ani v druhém ohledu ne
máme pořáde proč jásati — zavzněla basa a trum
peta a hajdy do kola! Myslíme,še by ty všechnyechůze,
kde ui o bídě své povídáme, měly končiti tancem.

Obrat k lepšimu P Není tomu dávno,co
postavily „Nár. Listy“ na pranýř kaplana Litomyšl
ského P. Marka, poněvač odepřel církevní pohřeb
tebovražednému párku milenců; proto tím více pře
kvapuje kašdého pojednání Ferd. Lorbeera o této
rakovině spolešenské uveřejněné v několika číslech
týchš „N. L.“ Odporučujíce zmíněné pojednání ku
přečtení uvádíme z něbo z odpoledníku č. 188. poaze
tento peusas: Pro sobovraby mějme leda nejhlubší
politování a sonetrast, nikdy však nemá se diti glo
rifikorání sebovrašdy samé vo způsobě třebas jen oká
salého pobřba, ba jak se často stává i okázalejšího
než jakého by se mu (sobevrahovri) bylo dostalo,
kdyby byl zemřel smrtí přirozenom; to se obyčejně
stává, když kněz odepře pobřeb církevní. Nesmíme
to považovat jsko za pokata pro nebožtíka, tomu je
to zajisté Ibostejno, nýbrá jako odstrašojící příklad
pro živé, má to uvésti v ošklivost a opovršení nikoli
vešťastníka, ale čin samý, sebevraždu, a že zde od
stratojícího příkladu tebe, dokazují fakta, že so
v místě někdo stala seborražda nákašlivos maaií“
Tytéž „N. L“ ze dne 12. t. m. počínají lokalka o
1lletých lepičích takto: Trechlivým případema smutným
úkazem £ moderní výchovy „zlaté mládeže“ zaměstná
val se právé okresní soud na Smíchově... Ukázky

zdají se nasvědčovati tomu, že i v řadách „Nár L.“

ale tabé btefí myslí a píšou a če šurnalistické
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s vlastenóctvi.du -7 ladóčeské—

mnějšími Misdóčechy po všelijských třesicích do
*obecního výbora „aašinoc“ Št.Pán ten dělá velikého vla
*tence, zasedáve výboruSokolaatd., vůbec je hotový spi
*nítns agens obce slivenské. Pravověřícím m a

"'genapadlo ©zkoumati vlastenebké -nadlění pána

dělá a zvláště tak obratnému páma, který domohl
ee tak šťavtné hlavního slova v obci. Ale stala se
zlé věc, která páně St. vlastenectví osvítila rozto

*milým světlem. Dotýčný pám cohtěje obohatiti obec
uslechtilým závodem, zadel ví za povoleosí — ko
řalny a to žádostí německou, kterou však c. k. okr.
hejtmanství mladoboleslavské poslalo zpět, by obecní
úřed podal své dobrozdání, má-li se koncesse udělit.
Pan starosta sírá na žádost a poněvadž němčina je
tuze slabou jeho stránkou, pošle pro žadatele, by jí
přeložil. A tu stal se divocí div: místo aby byl
český cit tímto bezohledným ignorováním jasyka če
ského pobouřen, moudré blavy obce povolily na zá
kladě némecké žádosti kořalnu — vždyt občan St.

"zasedá ve výboru! Velici mladočeši povolili tedy za
jisté velepotřebnou (ale pro p. St, ne pro obec) ko
řalnu a osvědčíli tak tvrdou kůži, še ca nejhrubší
urážku své národnosti udělují koncessí. Až přijdou
ze bumna své obce, lidé jim povědí, jak se jednání
takovému říká — my pro to nenalézáme jméno,

Přestoupila k církvi katolické. Princezna
Pavla Vůrtonberská, jež provdala se za lékaře Dra.
Willima, odložila titul vévodský, přestoupila — jak
německé listy sdělují — k církvi katolické. Prin

* cezna Pavla známa jest arými studiemi v obora věd
sociálních; v posledních letech nebylo ve Vratislavi
jediné schůze ať socialních demokratů nebo křesťau
ských soclálů, jiá by se nebyla súčastaila.

Zvěsti z východních Čech.
Zprávy dleobsní. Vyznamenání jsou:

„p. AL. Nývít, b. vikář, dézan v Holoblarech jee
novánskutečným konsist radou a a080080

rem; p. VácL Fucha, b. vikář, děkan ve Vrajta,
téš assessorem, p. Jan Veit, dékan Schvar
senthalskýna odpeč.,čestným konsist radou,
p. Jos. Sedláček, far. v Solopiskách, obdršel
Exposit. canon. Ustanoreni jsou: p. Ant
Rejsek, admin. Čihošťský, za koop. do Kaňku,
p Al. Nedvídek, kooperator za administratora ve
Mříčné, p. Jan Procházka, kaplan Poličský,
za proz. koop. do Mříčné, p. Jos. Šorm, koop.
v Chotěborkách, za kepl.do Obvalkovio, p.
Jos. Novák, kapli. Skalický, za drabého kaplana
do Náchoda, p. Stanisl. Hlína, kaplanChval
kovický, za kapl do Ú, Skalice.

200.000 zl. výpůjčky porolilo obecní zastu
pitelstvo královéhradecké na stavbu kol vo sobůzi
odbýrané dne 14. t. m. Průběb ochůse byl v podstatě
následující: Člen stavebního odboru pan architekt
Weinbengst referuje o dalším překlenutíkynet
v místech od ulice Pospíšilovy, kde má se stavěti
budova školní a pak u vodárny v ocolkovémrozměru
550 metrů. Práce tato vyžadovat: bade nákladu
1.100 sl. a ač není tento obnos v letošním rospočta,
mohl by se uhraditi tím, še by se bourání Moravské
brány prozatim odložilo. Překlenutí kynet bylo by
nejlépe zadati firmě, jež právě provádí v městě po
dobné práce. Návrh tento byl jednohlasně přijat.

"0 půjčce 200.000 sl. na školy obecné referoval park
mistr dr. Ulricb. Stavba škol obecných jeví se na
nejvýš natnoa a obecní zastupitelstvo usneslo se již
dávnoo tom,abyse vystavělaktomuúčeliřádná

-bedova. Byly vypsány a udělenyceny naplány, které
vylošeny k nahlédnutí. Rospočet sice vyšel výše nešli
-jsmepůvodněmyslili,ale povážíli06,šemátobýti
budovamonumeatální,většínež reálka,dáse výčo
jebo omluviti.Badoratato bystála sústřednímto
pesím, plynovodem a vodovodem, tahradou atd.
244.000 sl. Nepředstepuje se zde se žádným tejem
ným rozpočtem, který by pak snačné s0 zménil, jak
to bývá, zde vypočtéso je vše dopodrobna. | Naprotitomaprodajísestaréčtyřidomy,vnicháumístény

„jso dosud skoly. Domy tyto, z nicbá dra jsou prá
vovárečuí,representujíosnu 100000 sl. Uáleušetří
seas 30.000sl. tím,šepoužijesestaréhomateriálu
2hradebdozákladů.Školnífondobnášísicetaké

„40.000 zl., ale ten je třeba zachorati a tak nezbývásešporotcipůjčku200.000sl Pováší-lise,žero
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to bude ulice znáčně rozšířena. Na to byla dvěstěti
sícová půjčka povolena. Purkaistr dr. Ulrich sdě
luje « ohledem na to, aby zdejší ústar nebyl příliš
angašován,požádatíopůjčku zemskoubankuv Praze,
která na předběžný jit dotaz přísnivě odpověděla a
udala podmínky jako pči půjčce hradební. Pojištění
stalo by se na lesním jmění mésta. Návrh tento při
jat jedoohlasně a ustanoveno, aby ua zadání stavby
vypsán byl konkurs. Vyhotovení podmínek uloženo
městské radě. Doblídku při stavbě provede stavební
odbor rozšířený p. řed. Hanělem a p. Petřičkem. Při
zprávě o kolaudaci zámečnické školy usneseno bylo,
an provedení stavby uznáno bylo za bezvadná, vrátiti
podnikateli kanci, ŘídítelHaněl žádá, aby konečně
byl dobotoven plot u školy. Nyní příjde tam jednou
sa čas půl zedníka, ten nacpe si fajfku a jde domů
a tak oospěje práce k žádným koncům. Mimo to pro
paštěn byl z ručení podnikatel stavby městského di
vadla p. arch. Wetnhengit, Na dotaz okr. hejtmanství
povolena byla koncese vinárnická p. Boačkoví, který
zařídí vinárna po p. Kryštůfkoví. Dále bylo usnešeno,
aby provisorní rozšíření Pražského mostu stalo 60
skutkem ještě do podzimu letošního roku. Celý ná
klad obnášeti bude 1.165 si. K tomu přispěje erár
uilniční 700 sl, zbade tedy na obec k doplacení
400 zl, Boku 1898 —99 bade most tento rekonstre
ován. Žádostí p. Fišera na malou změnu regulačního
pláno směrem k Slezakému Předměstí bylo vyhověno.
Ku koaci byly protokoly o schůzích sblodány za správné.

Jubileum 35letého vysvěcení na kněžství
budou slaviti dne 27 a 28. července b. r., dáli Bůh,
na sv. Hoře u Příbrami nasledující kněží diecese
královéhradecké: P. T, vdet. páni: Ferdinand
Blecha, děkanv Solnici;František Chaloup
ka, vikářa děkanve Světlé; Edaard Dobruský,
farář ve Sardově; Janu Dvořák, farář v Bořku
(v Budějovickédiecesi);Ferdinand Hanousek,
děkan + Olešnici; František Klapal, (farář
v Kladrubech; Jean Křivohlávek, vikanátní ta
jeník a děksa v Jabloné; František Tráv
níček, farář v Braničovéa František Walter,
arciděkaa a biákupský notář v Cbradimi,

Ze Sv. Josefiké jednoty na Slezském
Předměstí. Vp. Joa. Vojtěch, bývalý jednatel av.
Josefské jednoty katol. jinochů a moíů oa Slezském
předměstí daroval témul spolku 4 kniby.

„Našinci“ proti Rudolfinu. Jak se námadělu
Je, odepřeloněkolik, našineů“ obvyklý příspěvekna Ea
dolfinum s odůvodněním, le prý se židovské děti do
ústava tohoto nepřijímají.

Úmrtí. Vidp. P. Astouín Pipota, kněz jubi
lár, kousistorní rada a bývalý děkan v Žlunicich. zestřel
v den svých narozenin 7. července 1896. o 12. ho
dině v noci. Narodil se v Prase dae 7. července 1810;
na kněze byl vysvěcen před 60 roky, dae 2. arpna 1835.
Věraě pracoval povšecka léta svého kn'žství na viniciPáněveVineři,vDymokurácha Žlanicích.—
Rada zem. soude p. Tomoč zemřel v Hradci Kr.
podelšínemecidne 1Ď.£ m.

Výroční zpráva c. k. vyšší realné školy
vHradeiKr.zaškolnírek 1805—6,obsahujemimo
podrobaé školní zprávydůkladnépojednáníprof J.
Novotného „Geometrická ovičení“.

Sklad šamotových kamen s továrny v Lounech
'sřísen byl právě v domě p. Míkše. Upozorňujeme na
dnešní inoert.

Změny v obchodech. Chvalně známý obchod
kolonialní s vinárnou p. M. Krištěfka pře p. Váci.
Bouček, rodák Plačický, jenš v předních závodech
prašských hojné zkušenosti si nasbíral, které roskvětu
svého závodu věnovati bade. — Starý obchod se zbo
žím osadnickým, vínem a barvami p. Al. Dvořáčka
přišel v ruce snámého odborníka p. Josefa Řezáče
sPrahy.—Cukrářa kavárníkp Jos. Fialaotevřel
u býv. Prašnké brány filiálka svého oblíbeného závodu.

Výstava a kurs Věolařakého spolku ©
N. Město n. Metají a okolí protektorátem m
aké rady v N. Městě n. Metují 15.—13. srpna r. 1896.

Ku četným přáním a dotasům jak A raky kor,tak výstavy oznamujeme, že přípravn u 8
Hsení: věcné loterieji byly činěny. Obsshovatibude

celkem 609 losů se60 cennýmivýhra. Šťastný majitel losu „s hlavní trefoa“ včeletvo s úlem
míry normální. Pékaý dárek začátečníka za — 90kr.

ostatní sálešeti budou = větších a menších
sbírek i z jednotlivých kusů včelařského náčiní, medu

i výrobků s ného. — Že oposilnění těla a sbystřenísil duševníchpo důkladných přednáškách, kterými
ma slovo v odborníci: dp. Kebrle, majitel sla
tého záslužného kříže a předesda „Zemského ústřed
ního spolkuvčelařského pro království " dále
p. J. Pišl, předseda „Včelařského spolku proN. Mésto
n. Met. a okolí“a J. Kralich a F. Hájek,ko

učitelé nás častovati budou, řádně

NS . PAOLA v

je postaráno,Ise sezna“t z přihlášek ných pá
já: medoviny,vína 'rošličného ruka keců std.

"Vtom obleda mimo jiné „P vystavovatele, spamnětá porfsti požívající p. F.Hájek v Mezilesí, Baru
čuje se účastonstvímesvým na výstavě o řádnou petšoc.
Neboť jeho zásoba vykazuje mnoho různých nápojů
medových, jež na výstavě ve výrobní cené
hodlá. Jakou med má důležstost v lékařství, lze 20
ati ze apisu výtečného včelaře A. Tbumy —,Med
a jeho sužitkování v domécnosti“ V části „Životní
balsém z medu“ píše: Jeden z mých dobrých přátel,
nyní ředitel velkostatku na odpočinku. pravil mi pří
ležitostně: ©„Jen medu mám zachránění svého života
co děkovati. Hyl jsem po těáké nemoci tak zubožena
skříčen slabostí celého těla, še lékař o mém uzdra
vení pochyboval. Te posadil mi jeden včelař, bych
každého dne před snídaní, pskpřed obědem a 0 sva
čině požil něco medu e chlebem neb jiným pečivem,
že budu brsy oběerstven. Zkusil jsem to a věru áns
nul jsem nad blahodárným účinkem medu. Vůčihledě
mi sil přibývalo, a v brsku sotavil jsem se tak, že
mohl jsem nesnadný svůj úřad opět tak zastávati,
jako před přestálou nemocí. Jen s vděčnostistal jsem
se včelařema vzdor vysokému stáří nepociťuji šádných
chorob, zdá se mi, jako bych medem opět omladi.“

moje trápena byla po celou řadu let krutým, stále
se vzmábajícím kašlem. Za nejparnějších dnů letních
zachvácena byla často tak hrozně kašlem, že musela
všeho zanechati a usednouti. Té chvíle sesnati bylo,
jak strašný to nepřítel zdraví lidského, jestliše s ta
kovou orputností v někom se usadí. Myslil jsem jiš

záchvaty vnitřnosti poškoditi Veškeré prostředky af
lékařaké, ať dumácí byly marny Konečné poradil jsem

čistého, vlažného medu. Výsledek pak po měsíčním
užívání byl, že kašle úplně od té doby byla zbavena. —
Označuje-li se tedy Čistý med takovými léčivými vlast
nostmi, kdož pochybovati může, že by výrobky z něho
upravené zdraví škodlivé býti mohly? Právem však
naskytá se otázka: Je-li med zdraví tak prospěšný,
roč vice se ho v našich domácnostech mepoužívá?

Čina bude ta, že v takových případech málo se
odporačuje. To však má býti hlavní cestou spolků,
výstav. kursů včelařekých i každého jednotlivce, ve
doací k rozšíření včelařství. Sezná-li kdo důležitost
s užitečnost medu v rozličných chorobách, satouží
zajisté po vlastních včelách, by měl svůj med. K tomu

é přihlížeje, spolek náš dal na papír určený k za
balování prodaného medu natisknouti poučení, jak

poožiti medu v různých chorobách. Nechť každý P.. kupající řádně si je přečte a v paměti zachová. Pro
gramy výstavní zasílá a veškeré dotasy ochotně sod

poví p. Hájek v Mezilesí, t. č. jednatel podepsanéhospolku. Za „Věčelařský spolek pro N. M m Mot.
a okolí“: F. Štiler. ..*

Bar. Z Vamberka se nám piše: J. E.
hrabě Frant. Lůtsow, majitel panství Boro

atd., daroval nově sřízenému spolku vojenských 4alousilců ve Vamberku 50 zl. na pořízení spolkov
praporu, sačež jemu jmenem bumanního, podpůrného
účelu spolku vřelý dik učinén byl.

Neštěstí při hasléském ovičemí.V nedělidne
12. t. m. konal se v Trutnově Í sjezd tamní
župní jednoty hasičské. Při cvičení, ješ po schůsi
následovalo, demonstrovén nový posunovací patentní
žebřík. Žebřík všakzvrátiv se, strhl sebou tři lezce
Faltisovského tov. sboru, již právě ne něm se nalé
sali. Jeden s nich, otrojvedoneí Fibiager zůstal na
místě mrtev, druzí dva více méně téžce renění odne
seni do okr. nemocniee.

Provazochodeo Tříška dostal úřední
ka provozování krkolomných kousků v našem městě

to, že měl nedostatečné opatření při svých pro
ukcích. Tak zejména ochrannou síť pod provasem

nosil hlouček malých dětí, které by v pédu ne
bodybyly u sítě velmi málo platné.

-© Větší legraci neš produkce Seb vůně vm:bilo po odchodu tohoto několik rozjafených pánůvra
cej eleh se z jistého zdejšího hostince v noci se středy
na čtvrtek. Pozdní chodci ubírajíce se kolem dotyč
ného hostince s vením a rosvoselenými tvářemi
posorovali bujnou prodakci pénů lesoucích po kolmo
postavených šebřících do prvního adrahého

odkud veně vykukovaly hlary vybarcovaných noc
Odsouzen pro rušení náboženství. Codlouho

trvá, na konec někdy omrsí. Podobně omrzelo asi

krásné zátiší a přílišný v ném„Popaj klid v Petštýně několik tamních nadějných výrostků, kteří vy
mýšlejí kde co, jen aby okolí své pouškud. oživli
Způsob, jakým hledíobyvatelstvo obveselovati, není

távě vybraným; nejvíce bývá to mezi jiným nepodobování zvířecích svuků, jako štěkání psa,
kočky, kokrhání kohouta, bačaní rohatých domácích
zvířátekatd., čímž vyrušují za ( h nynějšíchve
čarů veškaré obyvatelstvo tamnější. V umění svém
jsouvýtránícitakvycvičení,še sesd, jskobyměli

tomupři é nadání. Nejlepší při všem tom je,
še níkdo s domácíchneodvášíse proti rušitelům noč
níbo klida rásně zakročití a tak stávají se tito čím
dál amělejšími. Se dábánkem chodí se však tak dlonho
pro voda, až se ucho utrhne atak stalo se is jedním
s kvítek. Klukovinasvou přenesli
hoši i do | ohovalí
právě sloužené měl ovatá podobné jako na

zvláště obuvník Antonín Zesalkavyslovů (o

: .

i
fnání i že nelzeto opakovali.

Part“ tento, o podivnévýchovějmenovaného,

0e muvšak dpatněvyplatil; ŽB krajský byl emj ský soud,
u vy St pro rušení nábošenstvímu trest m

jddnoho měsíce čaláře Prosatím mu to postačí

a bude mu to na dále snad stážeti dělaáci"Zabít na mádraší. Dne 15.t. m.
ArmyOberiánder oMoraweta v Úpicine nádraží vMel.
Svatoňovicích potrolej s kotlového vagonu do malých
soudků.Za tím účelemvylezl S4letý Josef Friessna
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vůz, sby odstraně klagku, přístup vzdachuumožnil:Přitompočíhalsi ršalineopatrné,ahůsla©zůstal
ma semi mrtev ledeti. NajtastníkSl vdivokém man
šelství, z něhož pošly dvě děti © se čeká. Dosta-.
mo-li se jim sa takých ostf: ry s úrazovny,

jet pochybno — matka nemůže i vůbec.aké poučení a výstraha pro ty, kdož žijí v konku
binátech. .

O©hmě.Dne 12. t. m. ráno obcš v dře
- věném,olacnoukrytém -deku Fr, Beraná v jich.:

Od tohoto chytily další dva domky a sice Joá. Mor
a A. Laurové tamtéž. VYsdor pomocihasičských sborů
vyhořela narnačená stavení dozákladů. Frant. Beran
utrpěl škody 700 zl., proti níž pojištěn byl na 350
al., Morks 1000 sl., škody,pojištěn na 700 zl. a
Lanrová má 850 zj. škody a pojištěna jest na 600 zl.

Jakým způsobem oheň vznikl, nebrlo dosud vyšetřeno.Mimo různé nářadí a čatstvo shořela jmenovaným
jedna kers. Hasičaké sbory dostavily se mímo míst
ního z Chomatic, Vojic, Podhorního Újezda a Ostro
měře. — V noci na 16. t. m. pozorován byl o 10. b.
večer oheň v Bělečku. — Dne 13. po půl noci viděti
bylo zář přesVysokou u Opatovic. — Dne 11. t m.
v noci řádiloheň směrem k Probluzi.

Uprchlý káramec. Dne 13. t. m. uprchl se
zemské donucovací pracovny v Pardubicích káranec

, K. Beránek, x8letý malíř z Litomyšle.
Zubavené maso. Due 1+. t. m. vezi kdosi ji

stému zdejšímu řezníkovi poraženou krávu. Maso tdto
uznáno však bylo k požívání za despůsobilé a bylo
„proto zabaveno a odevzdáno pohodnému k zničení.

N Dne 13. t. m. vezli obchodníci ve
plevým dobytkem, bratří Francové £ Pouchova, na
trh jedenáct štětináčů. Cestou bylo jim jeti kol
pěkné louky a napadlo je, že mohli by svýmsvětel

„ cům dopřáti studené snídanč. Usmyslen> — vykonáno;
za několik okamžiků hrabalo se v trávě skoro tucet
ušlechtilých zvířátek, jež spokojeněchrochtajíce, pásla
se na louce. Čí byla to louka, o to nestarali se ho
spodářové a tím méně štětináči, kteří pak svými oblými
bříšky vábili k sobě o trhu tím více kupců Netrralo
však dlouho, a o všem tom dověděl ae majitel pováž
livě pocuchané louky, udal pp. France a těmto bylo
klopiti příměřenou pokutu.

Chtěl se dát zavřít. Dne A. t. m. dopustil se
AI. Vávra na dobytčím trhu v Ostroměři urážky Ve
ličenstva; týž chodil po náměstí, křičel, že je socia

listou atd., načež byl zatčen a dodán soudu. Den předtím byl u jistého policejního komisuřea mluvil schválně
před ním podobné řeči, načež žádal, aby byl ra to
uvězněn; když se mu to nepodařilo, skusil to drahého
-dne snovo jinde, a tentokrát a výsledkem, jakého si
přál. Pak že je ve vězení zle —

Desertér zlodějem. Dne 11. t. m. dopaden byl
konečně v Jičíně desertér tamnější ky Fr.Holnb,
který po sedm neděl stíhán zatyk jako vojenský
sběh a sloděj zároveň. Týž ukradl na svých výletních
-cestách po východních éch u rolníka Špalka
v Charbosicích různé věci v ceně 30 zl., u Antonína
Mráze v Třebechovicích hodinky v ceně 19 zl. av Či
čové u Fr. Hybše rovněž hodinky v ceně 8 zl. Jme

movanýbyl zatčen adodánvoj u uknpo
trestání. O uprchnutí jeho přinesli jsme svého čnau
správu.

Pre hospodskou hádku v Jenikovicíchu Tře
bechovic zavedené vyšetřování bylo zastaveno, jelikož
ukázalo se, že pověstiz tobo vzniklé byly přehnány.
dek se nám sděluje, neměl pisatel naší zprávy uve

Bejněné v č. 67. úmysl křivditi nějak hostinskému p.evůrkovianirolníkap. Yávrovi nimžbyl
v obci i v okolírortrušovány růsné omyšlonky, Jež
byly však nepravdivy.

Šprýmovný zloděj. Dne 9. t. m. vloupal se, vy
páčiv sekyrou dvéře ss bílého das, neznámý pachatel

o stavení Fr. Křoviey « šukoradech a dastal se podob
ným spůsobem do skříní, truhly a kufrů, odkud odnesl
různých věcí jako dperků, prádla a Šatstva v ceně 94 sl.

vs miro to 80 al. h.tových peněs. Pribytek potrefeného
dypadal jeko po „Prajzích“; sámky byly zurášeny, nábytek
poštípan atd. Nastůl pak napesl sloděj následující: „Jesm
zloděj, « Bobem. Až to všecko promašu, vesma si šieot.
Jdu do Jičína. Nelakejte se, ©Bohem.“ Jak se nyní aji

hran byl„dotyšným areákom pobuda Fr. Haman s Odlíva u Jičína, který však vedor patréní po nám domad

Boby!dopaden. 2. .
E Hronova.. Slavnost ověčkaí spelkového pra

. porm konala av. Josefská jednota katol. jinochů a

oapáů vHronově n. M-dne 6. červance V p rmavnosti pořádán byl lampionový průvod k táp.
světiteli, matce a kmotrám praporu, jehoš se súčast
milo přes 100 členů našich katolických jednot na Hro
movaka. Slavnost sama pro nepříznivé počasí odbý
vána byla v místnostech uzavřených. Ač nebylo po
hodlno, dostavilo se přece mnoho katol. spolků ze
vedálí i s okolí « mimo to i některé spolky rojen.
vysloužilců a dobrosolných hasičů. Jmenujeme svláště
epolek vysloužilců z Hronova a Vel. Poříčí, sbor ha
sičů z Hronova a ze Zbečníka; katol. spolky s Ústí
mad Oci., = Hradce Králové, Dobrušky, Úpice, Červ.
Kostelce, České Skalice, Velké Jesenice, Bohuslavic,
Náchoda, České Čermny, Žďárek, V. Poříčí, Zbečníka,
Bekytníka a Vel. Dřevíče. Po uvítání seřadily 00
všecky spolky u místnosti spolkové, mačeš ubíraj se
průvod k budově faraí, kdeš se k nim připojilo du
chovenenstvo místní, dp. Jos. Fr. Stejskal, slavnostní
řečník a dp. Vladimír Hormov, místopředseda katol.
jednotyv Dobrušce,pak matka akmotrypraporu
© četným zástupem drušiček mesoucích prapor. — Ve
chrámu Páně konal slavnostní kázání dp. Josef Frant.
Stejskal, předesda katol. vzděl. epolku „Svornost“
v Náchodě. V řeči té alavností úplně přiměřené smí
nil se o příčinách nynějších neblabých poměrů soci
úlních, poukazuje svláště na znemravnělost, která sa
číná všude společnost lidskou rosešírati a uvolňuje
Věsoky svaskyrodinné i společenské.Ukásal dále, še
jedinědle zásad křesťnaskýchmůše společnost ny

nější uchráněna býti před jistým rozvratem. Následo
valo -svěcení prapora, zatloskásí hřebů, odevzdání
praporu, při Černéproneseny přiměřené řeči, a ku
konci posvátného úkenu pešškoral jednatel spolku
vdp. avětiteli, matce, kmotrám i drušičkám sa laskavou
službu, kterou jednotě ochotně prokázali. Následovala
mšesv. apo níprůvod manáměstí a defilé. Odpo
Jedne okold 2. hodiny konala se v místnostech spol

<kevých porada delegátů sdružení katol jednot na Ná
choďáků, o čem podána jest svláštní správa níše. O
3. hodině seřadily se všecky katolické spolky a drů
žičky m místnosti spolkové, načeš v průvodu kapely
Hronovské ubíraly se do zahrady hotelu „Radnice“,
kdež byl koncert. Sotva se však účastníci usadili,
spustil se déšt; koncert byl tedy přeložen do sálu
hostince „u mostu“. Zde rozproudila se nenucená zá
bava. Po 6. hodině přednášku náš první řeč
ník křesť. sociální, miláček katolického délnictva dp.
dr. Rudolf Horský; a sice obral si sa předmětthema:
„Kdo rozřeší otásku socíální?“ Ukázalcesta, po které
nynější společnost kráčí, a po níž dojde nezbytné ku
katastrofé, probral zhoubné zásady a sáměry sociální
demokracie, což pádnými důkazy z jejich vlastních
spisů a protokolů dotvrdil; posléze uvedl, že pouze
návratem ku praktickému křesťanství uvedena bude
společnost do téch pravých kolejí, se kterých zásadami
láivého liberalismu svedena byla. Řeč jeho trvající
přes půl z. hodiny odměňována hojným souhlasem a
potleskem, ála od srdce k srdci. Po řeči Dra. Rad.
Horského přečteny byly došlé telegramy a dopiey,
načež pokračováno v koncertu. Při přednášce a kon
oertu byly místnosti prostranného sálu přeplněny; ze
stoupeny byly všecky stavy naší Hronovaké společnosti.
Přesvědčivá přednáška dp. Dra. Rad. Horského objas
mila snahy naše, otevřela oči nerozhodným a vůči
našim spolkům zaujatým, tak že z mnohých stran.
které dosud nedůvěřivě pohlížely na naše hnutí křest.
sociální, proneseno bylo přání, aby jen zase brzy dp.
Horský k nám zavítal. — Za příležitosti svécení spol
kového praporu dne 6. července konána byla ve 3 b.
odpol. v místnosti spolkové porada delegátů sdružení
katol. jednot na Náchodsku. Zastoupeno bylo 18 je
dnot ž24midelegáty a sice: Náchod (1), Dobruška (3),
Úpice (1), Červený Kostelec (+), Česká Skalice (1),
Česká Čerma (*), Velké Poříčí (1), Žďárka (3), Zbe
čník (2), Velký Dřevíč (s), Rokytník (z), Hronov (3).
Za přejsedu porady zvolen jednatel místní jednoty
Václav Šitina, za místopředsedu p. Augustin Langr
a za zapisovatele p. Josef Lelek. Poradu zahájil místní
kaplan Václav Šitina. Přečeti nejprve báseň, kterou
poradám našim věnoval neananý pracovník v oboru
křesť.-sociálním pan Tomáš Josef Jiroušek, redaktor
„Dělnických novín“, Na to předložil pp. delegátům
mávrh, který učinil pro touž poradu řečnický odbor
ustanovený v Hronově. Z návrhu toho přijaty při po
radě následující body: 1. Sídlem sdružení bude Ná
chod, kdež bude také předseda sdružení (navržen dp.
desí Fr. Stejskal, kaplan v Náchodě) a jednatel (na
vrženp. AugustinLaagr, bazvířveStarémMástěu
Náchoda). 2. Ustanoveno, aby se pracovalo o založení
katolicko-politické jednoty na Náchodsku. 34. Aby
stízen byl agitační krajinský fond s ročním pří
spěvkem 6 kr. s každého člena.

4. Necht se náležité zřídí přikaždé jednotě řeč
nické odbory; řečníci ať se střídají tak, aby řečníci
s jedné jednoty konali navzájem přednášky v cizích
jednotách. 5. Budiž požádán dp. Rudolf Vrba, aby se
„psalpopulérní brožaru pro rolnictvo. G. Nechť se
upraví jednotné stanovy pro venkovskéjednoty. 7. Na
vrženo, aby podána byla J. B. M.adresa, byv ústavu
bohosloveckém pěstována byla také sociologie. s. Aby
časopisy od jednotlivců odebírané a přečtené věnovány
byly místnímu řečnickému odboru, který by jich upo
třebil při agitaci 9. Aby se k literárnímu sjezdů
družstva „Vlast“ v Praze odbývranému dne 10., 11. a
13. srpna vyslala depatace ze sdružení župního na
Néchodsku. Ku konci porad provolána sláva J. B. M.
Edvardu Janu Brynychbovia poslán mu byl holdovací

telegram jakožto statečnéma zastanci českého lidu.
Obracíme se proto ná všechny otěné bratrské jednoty
sdrašení našeho, aby návrhy tyto co nejdříve vzaly
v úvaha a je uskutečniti hleděly. Na shledanou na

„příští mstavující esházi našeho sdrašení v Náchodě.
Z Miletína. Co je pravda? Že Miletín je radi

kální, anebo že není? Poslední dopis vd nás ukaso
val k prvému, ale co předcházelo a následovalo, uka
suje k drahému. Co předcházelo ? Že Miletín a jeho
osada skoro sama sebrala 7 tisíc ze 8 roky na zvět
šení nového kostela, ku kterému obnosu z krajin
vzdálenjjších se tak příliš mnoho nesešlo. Miletínská
osada Čím jh napřed jevila se-me jaké náboženatví
nepřátelská. Co úále předcházela? Zdármá, ba vmorná
činnost Cyrillsků jednoty, vedené a cvičené úsilím
nevšedním pana řídícího učitele J. Bidly, k jebož
podnětu utvořen i literátský sbor s mladých musův.
To zase není svědectví o nepřátelství k víře a církví.
A následovalo ? Další úsilí, aby fond pro zvětšení
kostela vzrostl. Hlavně k návrhu téhoš p. řídícího
byl za účastenství a spolupůsobení všech spolků na
farní osadě v neděli odpol. výlet do našich lázní,
který fonda pomohl okrouhle ka 900 sl Zpěvy precís
ně provedené, výstapy divadelní, povedené loutkové
divadlo a vůbec vše, co k takovým sábavám patří,
bylo sde a povedlo se. Díky sa to všem účínkajícím!
Jmenovati je, tevalo by dlouho. — Jak tedy souditi
o tom, co se tu dálo při visitaci generální. Saď kdo
jak suď! Miletínv ty dni ukázal se ve světle nepravém,
ve světle nevlastním a v tom ovětle utkvěl v paměti
mnobých, kdo toho byli svědky. Odpast Bůh těm, kdo
se o to postarali| ,


Z Polné. „ČeskýList“ odpovídajenaší poznámce

o neobjektivnvsti jeho vůči křesťanským sociálům,
rozlišuje mezi Dr. Horským a klerikálními popobaněči
vlády. Jsou-li u nás jací popohaněči vlády, nemůžeme
roshodovati tolik podotýkajíce, že nemohli by nikoho

jako vojskovládní komandovati,ježto há náplňhnutí křesťansko-sociálního jest upřímně lidová, neboť
mimo program veskrs lidový dbá též duchýtní stránky
lidu, náboženství totiá. Zbývá tedy „Č. L.“ po ros
lišení jím samým učiněném křesťansko-sociální hnutí
sa lidové uznati anebo nikoli. Existence hnutí našeho
oprávněna jest však též za tou příčinou, že organisace
naše jest negací a antipodem Červené internacionály,
proti níž do pole volal ve Staňkovech Dr. Dyk a proti
níž rázně ozývá se v posledním čísle „Č. L.“ sám, an
vytýká jí hospodářský kollektivismus a beznárodnost,
což jsme my hlásali již dávno před tím než sociální
demokraté v Praze pod vůdcovstvím Židů Mladoče
chům sprostě vynadali. Ale nechť „Č. L.“ jde s námi
ještě dále a to k životnímu názoru materialistickému
a ať předloží s námi obecenstvu našemu otázku, která
konec konců přísně pojata nezní leč: „Buďto člověk
anebo hovado? l“ A prosím, to jsme my činili také
dávno říkajíce, že tento dar sociálm demokracie jest
darem danajským a že to, co mu má býti obětováno,
nejvyšší statky a zájmy lidstva, stojí přeceza obranu!
Na tomto stanovisku mladočeské listy sociální demo
kracii neoponovaly, a přece má se podle červené in
ternacionály v nejširších vrstvách lidových názor o
Šivotě a cíli lidském změniti směrem tak děsným a
hrosivým. Již tato naše obřana měla by býti uzná
vána a v tomto důležitém punktu měli bychom býti
odevšad podporováni, ovšem usnáním názoru křesťan
sko-katolického. Avšak tady právě jest ten kámen
úrazu, kde se nemůžeme sejíti a kde mladočeská libe
rální žarnalistika proti nám boj vede, a není pravda,
co tvrdí „Č. L.“ že my na celé čáře proti mlado=
české atranéě postupujeme. Kdyby tomu tak bylo, tu
na svých schůzícha ve svých časopisech dávno by
chom musili pranýřovati mnohé ty vůdce a žurna
listy v tendenci jejich protikatolické, a tu by náš
katolický venkov dávno musel býti v mohutném roz
machu, „Č. L.“ a jiným lstům mladočeským zajistě
nepříjemném. Ovšem půjde-li to tak dále, nebude-li se
rozlišovat svobudomyalnápolitiku od náboženství, pak
k tomu boji dojíti masí, neboť ty silné protikatolické
údery, které se nám rasazují, musí již pohnoati mezi
námi i tím nejsilnějším tlustokožcem. Či nemůže ito
poslední odkrytí karty: „Pryč se sochou Panny Marie
třeba do kasáren“ státi se hrozným heslem v našem
katolickém lida?! Poznámka „Č. L.“ o šplhavcích u
nás je bezpodstatna, ježto v bnatí křestansko-soci
úlním súčastněno jest nižší duchovenstvo, ze kterého
nebyl a nebude nikdo odměněn, protože samozřejmá
povinnost a poctivé přesvědčení nereflektuje na žebřík
důstojností a národních saopatření, v němě na mnohé
ctihodné exempláře mohli bychom ukázati | někde
jinde. Ta v dobré vůli, beze hněvu a obmyslů podali
jsme „Č. L.“ několiv námětův, o nichž může, chce-li
ovšem hojně přemýšleti. Kde jest offensiva, kde jest
defensiva? Žádá toho politika a prospěchnároda, aby
se u nás propagoval směr náboženakého indifferentis mu,
aneb jest lépe vychovávati mu na podkladě nábo
ženském silné povahy vůbec a politické zvlášť7

Z Libuně. Odhalení pomníku P. Ant.
Marka konati se bude slavnostně dne £. srpna t. r.
Pořad slavnosti: Dne 1 srpna: v předvečer slevnosti
po 8 hod. za střelby s hmoždířůa osvětlení — budba.
Dne 4. srpna: 1. Budíček. 4+.Vítání přibylých hostí
a jednot slavnostním výborem. 3. 0 10. hod. seřadění
sl. průvodu na silnici za Libuní k Troskám. O půl
11 hod. mše sv. v chrámu Páně. 5. Po této průvod
k pomníku. 6. Slavnostní kantáta. Zapěje al. pěvecká
jednota „Bořivoj“ z Lomnice n. Pop. 7. Slavnostní řeč
MUDr. p. V. Paříka, protektora jednoty, rodáka li
buňského a starosty města Třebenic — při ní odha
lení sochy. 8. Odevzdání pomníku v ochranu obce li
buňské, 9. Sbor — Rozchod. O 1. hod. odpol. banket.
Kuvert 1 sl. 20 kr. O půl 5. hod. odpol. koncert ka
pely libušské, řízením p, Frant. Klofcev zahradě pana
J. Sudka. Vetopné osoba v stejnokroji 10 kr:, jinak
20 kr. Mezi koncertem zapěje sl. pěvecká jednota
„Bořivoj“ několik sborů. O zábavu všemožně posta
ráno. Za nepříznivého počasí odbývá se koncert
v sálových místnostech hostince pana Fr. Kozáka.
Večer věneček, vstupné 80 kr. .

Z Červ. Pebek. Katolický spolek „Svornnat“
konal v neděli, dne 12. t. m. o 4. hodině odpol.
v místnosti spolkové měsíční schůzi, jež se nale
žitě adařila, ačkoli z odporné strany byl pořádan
sůmyslně somčasně výlet, jímá se mělo účastenství
při schůzi eeslabiti. Přes to dostavil se do míst
nosti spolkové počet účastníků tek hojný, jako
vždy jindy. Když předsede vp. Záruba sahójil
ecbůzi a jednatel p. Beneb přečetl protokolpte
dešlé schůze, promluvil red. V. Kučera o ny
nějších poměrech společenských a bospodářských.
Přednáška tato trvala přes hodinu i byla prová
sena častým souhlasem a vyvolala u všoch pří

oman snačný zájem, jeaž projeven byl takév nastalé pak debaté, které se mimo jiné členy
spolku sůčastníl i vdp. děkan Dvořák. Na to
následovala porada o výletu, jejž hodlá spolek po
tádatí dne 26. t. m. Schůzí touto osvédčeno zoovu,
že spolek „Svornost“ rozvíjí stále činnost blaho
dárnou a téší se ve srém působišti nejbojnější
přízní.



(Zasláno.)

Stadajícím královéhradeckéhoymssga *:
z let 1870/9—1005/6. 3

Kolegové!
Sejděme se letos po deseti letech zde v Hradei

Králové. Den 4.srpna hodí te téméř všem. Večer
dne 3. srpna předběžná schůze v hotelu u „čer
ného koné“. Podrobný program při příchodu.
Účastníci přihlastež se aupodepsaných.
Dr. Morávek, Aug. Novák,

prakt. lékař. protokolista b. konsistuře.

(Zasláno.)

Ghorální kurs v Litoměřicích.
Od 3. do 8. srpna bude p. ředitel kathedrál

ního choru Molitor v Litoměřicích přednášeti o
chorálu a hudbě církevní. Proto sveme p.t. kněse,
ředitelekůru, učitele, varbaníky, zpěváky aznalce
a přátely církevní i také nabodilé nepřátely cho
rálního zpěvu k těmto přednáškám; počínají dnem
3. srpna o 2. hod. odp. v sále „Hradahof“ a končí
v sobotu dne 8. srpna dopol. Račte s sebou při
pěsti aneb předem zde objednati „Graduale Ro
manum“ a spěvník »Benedicite“ (vyd. od Pasteta
v Řezně).

Přihlášky buďtež činěny na ředitele kůru
kathedrálního p. Molitora nebo na představenstva
Caecilianského spolku v Litoměřicích. — Výloby
nejsou velké. —

Doporečení.

Pan3. B. Pnrger
V Gródenu (Tyroly.)

Skupina „Mater dolorosa“ u Vás objednaná
jest mistrovským dílem, jež mezi věř cími nalezlo
velkou chválu a obdiv. Krása této skupiny budí
v kašdém pocit zbožnosti i jsou proto před ní
každodenně mnozí lidé shromážděni.

Mobu tedy firmu J. B. Purger v Gródenu
co pejl doporučiti.

sýlépe dopo J. Nevetný,
kaplaa.

V Novém Městě n. Mel. .

Listárna administrace.
F. S. Belovar — Do konce 1896 ještě 2 zl

Velký požár v Horním Jeleni. Dne 16.
července v noci ve čtvrt na 11. hod, když oby
vatelé bylí v prvním spánku, vypukl prodký požár
na Horním Jelení, tak že v krátké době vzdor
úsilovnému přičinění lidu i hasičů ostřetínských a
Jelenských,lehly dvě celé ulice a půl jižního
náměstí, zvané Vinckové, popelem, 39 čísel. Mno
hým shořelo vše. An tyto dvě ulice hlavně chu
dými obydleny jsou; to bude žebráků! Kéž by se
jim našli dobrodinci, aby mohli opět vystavěti.
Nebyli mnozí assekarování.

Tržní zprávy,
V Hradci Králové, dne 11. července1896. 1 h'

pšenice sl. 6-— až 6.25, šito sl, 3-20 až 6.60, ječmen
sl 0-— aš 0-—, oves zl. 8-60 až 3.80, proso si. 0.—
až 0.——, vikev al. 0.— až O—*,hrách sl 0 — až 0.—,
čočka sl. 5-00 až 6.—, jáhly zi 9.00 až 0.-, krup sl.
8.50 až 21.60, bramborů nových zl. 3.30aš 4.—, jetel.
semínka dervemého zl. 11-— až 13-—, jetel. semínka bí 
lébu 0-—, jetel. semínko raské zl. 00-—, aš 0000,

„Jak může svějvěděli,T
ným snserováném v

Šim, ježto v ném dle vzora amerických listů zamerická rekla

rem Erosteněu

Raklama jE
o celých východních Čechách.

dosáhne 36nejjistějí jh | “nejrosšířenějším| ltsté DOV
ve všech krajích vý
chodních Čech:

vedena jest osvědčená a wma
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

Insertal atek: 3 kr. za 1 edno
sloupcovýBd peka1 pel J

Nabídky insertů přijímáadministrace časopisu

vhodným apřitom leo

loserování v listě našem je tím výbodněj

InsertyPnéme jenod solidních

»Obnova«v Hradoi Králové.

Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894
zlatou medailií a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten jící
přesněa solidně na základě dlouholetých zkuše

ností, ruče zanejlepší obsluhu. Zaručuje ceny

Jesal Čáslavský,
zubní technik

Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

A UÁLÁŽOK UOLNÍKY
přijmeKAREL NETUKA,

truhlář na Slezském Předměstí
u Hradce Králové.

V
Prodám

jednopatrový, právováreční zájezdní velký

HOSTINEC
z tvrdé h na náměstí se nalezající (kraj
Královéhradecký)s celým zařízením, eleg.
místnostmi, mnoha pokoji, velkým uzenářským za
Hzeným krámem. lednicí, sklepy, konírnou, velký
dvůr, sýpky, velký taneční jedinýsál pro divadla
a schůze,pokeje pro cestující zařízené
velké sýpky— to vše za 15. zl (ksložení
7009 zl.). Dům ten nese roční činže 895 zi. r. č.
Dotazy do administrace tohoto listu pod šifrou

„Budoacneat.“

vydání její

+
hd

+
ýh
+
A
+
"
+
ý

+
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DEDDKDOOKOKOKŮ

++

franko na dobírku, neb lépe proti ukázce3 al.

zrod v lepších oetarialaíchobchodech abuličských

Malířský umělecký atelier

Jarolíma Štantejského)
v Litomyšli

b doporučuje se veledůstojným děkanským a «
farním úřadům | veledůštojnému duchoven
stvu, jakož i alavným patronátním úřadům

| ku provedení dokooalých

| Ef-maleb kostelních, Jj.
ř opravy oj a olejových maleb i noř vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotné
» na pošádání návrhy maleb. Dále zbotovuje 4

spolkové prapory na hedvábí malované, velmi
vkusné za mírný konorář.

Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede- )

f nými pracemi kostelními na př. v Rychin
borku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.

b Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo- d
mouci, Bruě atd.

Vymamenánaslatou medailína
průmyslové výstavě ©Hradci Kr.

Prmí výroba umělých krětin

B. Hamplové roz. Butkové
v Hradci Králové. Vel. nám. č. 29.

Doporučujev hojném výběru,v cenách rozlíč
ných své elegantní, levné, s uměleckým vkusem
velice pečlivěprovedené vbarvách nádherných:
modní květiny,svatební věnce pro čky

z myrty přírodní 1 umělé, kytice
de pl kole květinové, kytice makar
tové, polstáře a květiny faatasijní, pohřeb
ní věnce obětinevé, palmové, varřínové |
květinové se stuhami všech barev a mápisy.
Zejmenaupozorňujena kostelní ozdoby a

Zakásky na venek jsouobomžičévyřísony.

Vysnamenénna dardů Hradce:Kr. r. 1894.onou: asleloume
dash „V is borunou. Ve yeokim Mýtě Bromsovoe

DÍLNA A SKLAD

veškerých výrobků klempiřských

František Hlávka
: Y Hradci Králové

—žpPvelké náměstí. jf
Pozorma činí, že dostalo se mu úředního

povolení na

práce instalaterské i
k zeřizovácí hromosvodů, plyno- a vodovodů,
jakož i všech patentních soustev a anglických
splachovacích klosetů, lázní, rozličných čerpadel
pivních Uekostrojů atd.

Dále odporučuje svůj bojně zásobeý sklad
zboží koupacich vam, oloréných a cíno



„OBROVA“
Vydavateletvo:

Politické družstvo tiszové vHradci Kr.

Veškeré zásyiky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

»Obnova«v Firadoi Král.
Předplatné:

Na celý rok . 4
sa půlroku „ 2
ba čtvrt roka . I

Jednotlivé číslov místě 7 kr. poštvu 8 kr.

Mistnosť redakoe:
V Hradel Králové. Velké náměstí č. 34.

Politické družstvo tiskové

V Hradci Králové

sl
v
»

vydalo právě drabé vydání spisku

Učle se z dějin.
Teato krátký přehled mepřekr

ději českých dostati lze

V biskupské knihéiskárně
Stran 62 8% — Cena 15 kr.

Vyhláška.
„Za příčinouzadání prací kamnářských

á sice částečné postavení nových kamen,
částečně opravy kamen v kancelářích v bu
dově c. k. krajského soudu a ve věznici
se nalézajících, koná se

dne 29. července 1896
© 8. hodině odpoledne veřejná snížovací
dražba v budově c. k. krajského soudu
v jednací síni v I. patře.

Veškeré práce jsou rozpočteny na 26421.
70 kr. Vadium obnáší 27 zl. a vdalší pod- |
mínky lze v obyčejných úředních hodinách
oahlednouti ve výpravně c. k. krajského
soudu zde.

Z prosidia o. k. krajského soudu v Hradci Kr.,
dne 8. července 1896.

Za c. k. presidenta:
PROKS.

Specialní závod
přo malbu oken

akrámových.
Úedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzerniky k na
Madauti franko.

-Cenymírné.

Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově m. Kněžnou

nabízínadobujarní a letní

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné objednávky,
svláště z krahů vid. duchoveustva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po

. čtivýsebe menší výdělek lepěl je sobe vět
šího nepoctivého,“ věren zůstal.

cenníkyna požádání franko.
Zánlky na dobírku,

vid. duchovenstvudle přání bes dovírky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největší.
Četná doporučení s kruhů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bes zvýšení com.

KL
A HM

7,

Podepsaný vsdává tímto vřelý dík
A : |
šp.. IÚunsohoví
MĚ vediseli choru, učiteli hudby a majiteli hudební

dholy v Hradci Králové

MI sa péčí a posormost,jakou věnoval po
i časšestiměsíčnínávštěvy kudební školy,
i mému synu Karlovi, který sa poměrně
Ai Čráský in Čas dodělal se,jak pří me

A Jévno odbývamé skoušce bylo posoro
vati, překvapujících výsledků.

V úctě plné .
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„Kam půjdeme na výlet!
s. Do Týniště!Podívámese tamna

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 sl. botovýchko

berců nejrosmanitějších jakostí, cen, velikostí
-« baror atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdo si aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostane nahrasené jízdné drahou ve
třetí třídě na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice mnoho a co záclon, pokrývek atd.

A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!

3000000G00GG0GG0GG0GOGE

MMoc00+000000000000000
©

drino koslolní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž 1

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučímovětlndověčných
lamp7dnůhořícíavůpobocnězanej

Josef|Pilnáček
wHradci Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809.

900000000000000000000
Mot%00000000000000000000000000

oo0000000000090000000000000000

JOSEFA KIESLICHÁ
v Hradol Králové

u „černého koně“
Mí odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovénía obnovovéní oltářů, kezatelen at. d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říma

DOS2EK
s krásně zařízenou velkou ovocnou zahradou,
s nejlepší vyblídkon oa

Novém Hradci Králové

SP“ se prodá."i
Bližší sdělí administrace t. 1.

vyznamenán stříbrnou medai

Veledůstojnému duchovenstva dovoluji si
doporučiti svůj sklad a dílnu

KOSTELNÍCH PARAMENTŮ,
jako: kalichy, monstrance, kříže, kadi
telnice, svíony. lustry kostelní každého
slohu + cenách velice mírných.

Opravy, znovu pozlacování a po
střibřování v ohni provádím co nejtrvaleji,
levně a pod zárukou.

Prose P. T. duchovenstvo o velecténou
přízeň a důvěru, znameném se v úctě hluboké

Karel Zavadil.
pasířazlatník

w Chrudimi
Díkůvzdání a osvědčení,jichž po ruce hojnost

mám, zašlu na požádání.

'Og90T'IU9o7016ZpPoaezZávodzaloženr.18

na výstavé v Hradci Králové 1594.|

Žádejte vždy a všude

slivoviciaborovičku
Jos od rmyMI.DTesň.al

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.vAO

Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejevětější)Trojice

v La Marche.

Dle HL vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEŠ,

í farář v Chřenovicích. p

Ú Nákl bisk. komaistoře. Tisk bisk. kmihtiskárny.|
Stran b14— s© —

i Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko k
1 50; v tabé vazbě celoplátěné franko1 zl.

Recensi této výtečné adorační knihy viz Ř
f v posledním sešitu „Rádce dachovního.
4 Objednávky přijímá biskopská knihtiskárna
jv dci Králové.
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Předávaje sa příčinou zařízení novébo obchodu“ jednatel:
ského a zasýlatelského svůj nejlepší pověsti se těšící obchod.
zbožím kolonialním, lahůdkami a vínem nástupci svému

SADY
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P.

p. Václ. Boučkovi,SAV

S
„Mj | děkuji ze srdce všem váženým obchodním přátelům svým za
ZS vzácnou přízeň po všeku dobu mně prokazoranou a prosím,
SBY2|| aby tatáž na nástupce mého, jejž jako skušeného odboraíka, co

% nejlépe doporučiti mohu, laskavé přenésti ráčili.

m x Max Kryštůfek.k
vane

"A

barý
“

1M
m

May
+

No

Víhledem k rešlější rohlášení dovolajísi ozoámiti, že

převaaljeem ve vlugalctví chralně mý “

kolonialní,lah

E - AI "o mLA E 1
.

lahůdkami a vínem
Max. Krištůfek v Hřadel Králové

a jedinou saahou mojí bude, abych týž nejen v dosavádních roz
měrech vedi, nýbrž také rozšířil a zvelebil.

Z uvedené příčiny prosím, aby vzácná přízeň. jaké se můj
předchůdce těšil, i mně na dále věnována byla a uposorňuji, že
všdy se přičiním, bych sobě zbožím nejlepší jakosti, mírnými
cenami a vzoroon obsluhou důvěry sískal.

V hluboké úctě

Václav Bouček.

97 MÁ
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Novýpraktický vysálozí

Por! VÝPRODEJ!Pur! HE K a
mramorová“ * prádta“

t zv. ruční valcha "|
„Patent Hlaváček“,
která předčí vše | stávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest ne
wmarná, vždy hladkou a či
stou zůstene, bezvadné snů
hobílé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na of
pére, tím jest hledí a lepši,
kdežto prečky dosavadní záhy
zkáze podléhají a zdranělými
plochami prádlo ničí. — +

Při tom věsk jsou pat

Mola
Swift A za 125 al.
fsSvviftB . za 140 zl.

Jiné druhy od 100 do 140 zl.
Ta nejlepší jakost. Řek se ručí.

Bula JO8. BIČIŠTĚ v Bilobradě
u Jičína.

jsou :
l. vel. 25/30cm. gf. 8.50
I 0 3039 m

I. 35/400
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zasýlá na vůe
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový
Atelier Hlaváčkův

v Strakonicích Čechy.
BMW“Fr. obchodník, vejen.

4 +
[Ez oo
KŘESTNÍ LISTY
jsou na skladě v biak.

tiskárné 40 kusů
(kniha) za 30 kr

ANT. K SMRČKA,
první křesťan.-katolická továrna

mnasukna lodeny a vlněné látky

v Humpolci.
Oporučuje pro Jarní a letní oninonu

látky eoblekevé,svrchníkové, have
lokové, kostelní a hasičské za cenu

tovární.

i V i i
sorkynapožádánísdarmaafranko.je

ví? v Hradci Králové

, Navštívenký prodává ve svýchmístnostechv hradbáchpod
Od GOkr.výše pekárnou

nabízí

Bisk. kaihliskárna
v Hradci Králové.

vinnýocet ovocný
- u slívovici |

v malém 1 ve velkém.
Z VYRYTA AZTEKZD2OTYTIPOVTY?TY TPYED

edaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání
zlatá záslužné mediile s korunou. — Čestnýdiplom.

Veškerá patené(nímýdla
vyráběná ze všech možných i nemožných matertálů a téměř ve všech ča
vopisech doporučované — pominou —až se lidépřes.ědčí, že bylo a bude

nejlepším jedině

pravé nefalšované mýdlo jádrové,

jimdžich Follnele,
mydlář v Hradoi Králové.

Týž dovoluje si upozornitina specielnínovinku„Jelimkove Seven
dulové ho výtečnévlastnosti
celou řadou .

Saříbrnám

neutrální“ odporučenépro jea specialistů v kožních nem .
Kus za G kr.

Hlavní sklad u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č 3.
a 37=+U p. Aloise Jelfaka v Pardubicích a pyČeňka Zimy v Kutné Hoře.

Telefonické spojení.

Do HradceKrálové a okolí.
Dovolejeme si slušné oznámiti, še zařídili jsme v Hradci

RAREL SIGMUND.
diplom. mag. pharmac. a droguista

v Hradci Králové
doporučuje svou merě oterřemeu,sl. o. k. hejt. konoessovanou

chemickoulaboratoř
ku zkoumání rody, mléka, másla, líhu, řepy, melassy, ječmene, sladu, moče,

umělých hnojiv atd. atd.

Jodnodučší .rozbory a analysyjeoupro mé pp. zákazalky
JED“Rovněž úplně zdarma k použití jest pro pányfotografy

1" amattufry má nové zarízená

tmavá fotograf. komora,
jež opatřena jest všemi i nejnovějšími fotogref. pomůckami a přístroji.Dose
lyjieszváti pp.amsteury, by si Keobněžovalivzdrmé Jejízařízení cobě
prohléjnouti, rovněž tak můj všemi možnýmife! „ plot

Rain, papiry apomickamihojnézásobocý Sllad ©zooami
SNPApparáty.téžnasplátky."SM 

Tamtéž se přijmou dva praktikanti zavelisi výbodných podmísek.

Králové ,tovární sklad

šamotových kamen
bílých a barevných glasur přesně dle míšen

ského způsobu vyrobených,

dále budouna skladěkrby. sporáky, majoliková a polychromovaná kamna. Mimotochovají se na akladěkamma

tahová (t zv. „plzenky“)76nového materiálua barevnýchsur.

Sklad nalezá se v domé p. Mikeše v Hradci Králové
a svěřen jest zástapci našich továrních výrobků, osvědčenému kam
náři p. Fr. Mrkvičkoví, který jednak sám,jedsak osvědčenými
stavěči z naší továrny a mašeho Pražského akladu veškeré práce
stavěčské svědomitě vykonávati bude. Též převezme p. Mrkvička

rám nční kama1RN oůV LOUNECH.
předobé sející osnámení pr.sím P. T. obecenstvo, PP.

slavitele a podnikatele staveb v Hradci Kralové a okolí, eby mi dosavední
svou příseů, ktervu jeem vi všade při vykonávání svých prací získal, ne dále
v borém působení zaobovati ráčili a vynesnakím se, sbych věrm požadevkům
pejevědomitějidostl. Vnejhlubší úotů oddaný

Fr. Befrvička,
"""kamnář v Hradoi Králové.

O0O00OLO00IODOOCO00
Majitela vydavatelPolitické drušstvo tiskové v Mradci Králov rm Zodp. redaktor V. Kučera. — Tiskem„Duk tisk. v Hradci Králové



Číslo 71.

le čtyřicátému úmrinímu dnu
Karia Havliška-Borovakého.

Ten borovský kostelíček
stojí na u;

skrze lesy smutně hledí:
»Jsi to, můj hošku? /«

Pode mnou jem tvá kolébk ,
já tě viděl křtít;
mtarému vikáři ministrovat,
pilně se učit

Z tyrolských dlegil

Letes posledního července bude tomu čtyřicet
Jet, co ve mladistvrém, nejkrásnějším věku svém
skonal nejsvamenitější Český novinář tohoto sto
letí, Karel Havlíček Borovský.

Po v celé řadé měst a mist mábýti
při příležitosti této významu Havlíčkova slavnost
mím spůsobem vzpomenato. Jest to vědycky dobře,
když se činů a zásluh osobností v životě národa
důležitých vzpomíná, avšak činiti ze čtyřicáté vý
ročnice Havlíčkovy všeobecnou národní slavnost,
když zhruba nebylo rapomenuto lelos připadající
dvacáté výročnice Františka Palackého, to zajisté
svamená nepořádek a zmatení vmydlení a smýlení
národa.

Nebude zajisté nikoho z Čechů, kdo by se
tomuto oslavování Havlíčka vzpouzel, kdo by mu
překážel, ale toho litovati sluší, že oslavy a osla
vování památky Havlíčkovy chápe se právě onen
druh lidí, oa jakó Havlíček za svého života bral
nemilosrdně karabáš.

Karel Havlíček Borovský byl muž vážný a

A penny duše své zbožný, který pouze po spůsvé uté doby a semtam s osobního
bořkébo pocitu poněkud zabočil a vybočil z kolejí
člověka „umírněné avobodomyslně“ smýšlejícího a
nyDÍ najednou chtějí ho u nás oslavovati a za
svého patrona a „předchůdce“ vyhlašovati dokonce
i lidé, o jakých Havlíček své doby pravil a 12
psal, že „ač jsů velicí oslové, předce baď po če
sku nebo po německu do rozličných časopisův
píší a obecenstvo blápostí svů trmácejí.“

"A toho příčinou jest, že půsubení Havlíčkovo
stalo se u nás legendou, jiš si zejmena radikální
pánové pobodlně upravují dle svého kopyta, jako
si upravili mázor o Husovi o Jiřím Poděbrad
ském a j. v.

Tu by rozhodující činitelé v národě měli ko
mečně vážně zakročiti, neboť tímto spůsobem záby
bude celá naše bistorie státi vzbůru nobama a
následkem toho naše přítomnosta budoucnost bude
k veselé podívané celého ostatního světachodit po

— Mavě,což se P oří již děje.proto při té příležitostioslavy památk
Havlíčkovy několik vážných slov. Opakujome, le

FEUILLETON.
Anninka.

Aaninka chodila k nám na přástvau. (Chu
děrka byla jen kost a kůže. Staré ruce samou
precí jí ochromly, noby seslábly, vlasy samou
starostí zbějely.

Měla u nás již svou lenošku, s které po
zorovala, kárala, vypravovala jako stařena zkušená,
světa a jeho strastí znalé. Považovali jsme ji za
člene rodiny.

*Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Tak
tak; už jsem tu zas« To byla její řeč, když
vcházela ao dveří. Usadila se pak do leňošky a
tu seděla dlouho tiše, až se jí naskytla příležitost
k řeči, Mně zejména líbila se, tehdy jako studen
tovi, veliká nenávist, kterou jevila vůči našemu
stavu.

„„ „ >Ta nynější mládež ? fuj! fil dejte mi pokoj!
To je chamradď nevykáraná a ne študentil Pán

JBÓb se na to nebude dlouho dívat. Oo to nestrpí.
denkrát trestal vodou, sle vás, nevěřící, bude

Westatobněmf Rozumíte? O tom jsou proroctví!«
, »Anebude to už dloubo trvat. Ale nejf! —

Mezi Úpoua Orlicí, nestane se nic ani slepici. Jo,

——
Ročník II.

není v národé českém zajisté nikoho, kdo by se
jí vzpíral, ano to je chvalitebno, kdyš se přede
vším mládež naše ze života tohoto těžce zkouše
néko muše poučí, když podrobnosti jeho životních
příhod posná, ale jde o to, aby se jí nelíčil a
pemaloval takovým, jakým nikdy nebyl.

ŽeletiIsetoho,žedélemezináminepobyl,ne
boť není pochybnosti,že by byl vyspěl v politika,
na něhož by věkové vzpomínali. Zejména naše
mládež nynější má ho za apoštola všetečného rej
palství, kdežto Havlíček byl roku 1848. a 1849.
6 Pělackým příslušníky české radikální strany od
souzen — k emrti Ukládáno bylo o jeho bezži
votí proto, poněvadž nerozumné řádění klakokra

Spa oral, poněvadžse mu co nejrozbodnějiopíral.
A jak na Havlíčka pohlížela ona generace

mládeže české, která ho osobně ke hrobu dopro
vázela, která jeho působnost pamatovala, která se
politickými jeho minéními kojila, toho nejplatněj
ším důkazem jest památná slavnosí borovská ze
dne 19. srpna 1862, při níž zasazena byla pa
mětní deska na rodný jeho domek.

Mezi přední pořadatele její náleželi dr. Ka
rel Sladkovský, Josef Barák, Jan Neruda a j. a
ti při slavnosti té měli za úplně aprávné, že včalo
její položili „slavné roguiem v místním chrámu
Páně, při němž provozováno bylo staročeské re
guiem od Holana, upravené Zronařem“ a po re
guiutom odebral8e slavnostníprůvodz chrámu
na místo slavnosti.

Po proslova zapěn byl staročeský chorál
ovatováclavský a slavnostní řeč „měldr. Karel
Sladkovský, který Havlíčkovo působení charakte
risoval následovně:

„AŠlavněbojoval hrdina náš, slavně se obhá
jil proti poslednímu útoku zarputilých nepřátel
svobody, kteříž zrušivše samí na dlouhá léta po
koj a blaho národů rakouských, ošemetně vinil
jej rušením veřejného pokoje a veškerému národu
českoslovanskému ze srdce vyňatým výrokem atat
ných porotců kutnohorských: „Karel Havlíčekjest
nevinen !“ slavně odstoupil z bojiště“ — —

Z toho viděti, že součastníci Havlíčkovi scela
jinak pohlíželi na jeho působeaí, ducha a význam
a že zCola jinak jej oslavovali, nežli se děje nyní
a sices neznalosti jebo.

Karla Havlíčka vychoval kněs a sice napo
tomní přibyslavský farář a vikář Brůžek, Havlíček
sám chtěl ee státi kočzem a Havlíček měl
nejvíce přátel a to přátel věrných a upřímných
mesi kněžími a mnoho a mooho v jeho působ
nosti a spisech právě ze styků těchto pochází.
Tebdejší pak poměry neamí se na po
měry dnešní přenášeti, poněvadžzatím uply
nulo celé půlstoletí, re světě lidé se vystřídali a
=—" —
jo, tak to prorokovala stará Sybile. Ó ta byla
moudrá a pobožná!«

»Bože můj, když si vzpomenu; za mých
mladých let to bylo všecko jinačíl Neši páni
měli také na byté študenty, Chojili do latinských
škol. Jeden je už páterem a druhý je lump. Jo,
jo tak je.«

+Ale ten co je knězem, víte, ten také se učil.
Ani ven nešel. Pořád měl hlavu v knihách a také
byl pořád prvním. Měl semé eminenc od hůry až
dolů.«

»Ten drubý, ten lump? Ten byl samá zá
bave, samá slečinka. Pořád ho napomínali a on
nic. Pak propad. A cy z toho má? Já vím, že teď
toho lituje.<

-© »Jol jo! tak to bylo. Ale teď člověk oči
odvrací od toho, co se páše. Student jde po né=
městí, cigaro v ústech, hůlku v race, nabrkne
si slečinku a myslí, že jest půl kraje jeho. Do
kostela nechodí a místo co by se měl učit, toulá
se po hospodách ve dne v noci. Ráno přijde
domů, že nemůže sani mluvit. Nechodí do školy,
pak má špatné vysvědčení, Jo! Rodičům a sobě
působí hluboký zármutek. - Ti chudáci se na něj
drou a poslední groš mu pošlou, aby si přilepšil
a on si přilepší, ale v bospoděl«

»Áno, tak je to, abych vám řekla pravdu,
tak.« Sepjala bubené ruce a omotavší si o levici

tu také za jiných lidí a časů poměry v ducho
venstva a zřízení církevním v Čechách valaě se

pozměnily. „ So
Na to bylo mlbémo € iti v době, kdy

o výzpamu Haylíčkověna- stranách bude se
mluviti a jednati a to bylo mlatao pronésti dříve,
nežli někdo z neznalosti u más přímo epidemické
snad poažije příležitosti té k novému útoku na
církev a duchovenstvo katolické a tím vlastně pa
mátku Havlíčkovu poskvrní.

V ohledu tom bylo by zajisté velice vděčno
a záslužno, kdyby povolaná raka ukázala, jak
Havlíček rád a ustavičně 8 „klerikály“ obooval,
jak ochotně od nich jako novinář rady, zprávy a
pokyny přijímal a sice od své mladosti až do
svého skonu, před nímž krátce za svého pobytu
v lázních šternberských byl déle hostem u přítele
faráře ve Slavětíně u Perace a na poslední cestu
zaopatřen byl avátostmi umírajících od přítele a
druha ze semináře kněze Řezáče.

Náboženská nelíčená tklivost Havlíčkovapak
především dojemně se jeví v jeho vroucí vzpo
mínce na Borovský kostelíček, když bo v pro
sincové noci vezli do Brixenu, kteréžto jeho vzpo
mínky položili jsme v čelo této stati. Přitom li
tujeme, že památky Havlíčkovy neužívá se dnes
ku poučení, ale že "vyskytují ne-tdé-—kteři- ji
vlastně zneužívají k účelům a cílům, jež Hav
líček zá sv8ho života urputně pronásledoval, bi
čoval a tepal.

Nedaleká doba zajisté že donese také i
v otázce této žádoucí objasnění, aby nebyly na
hlavu Havlíčkovu stavěny čepice cisí politické
nevědomosti a cizích fantasií, jako se namnoze:
nyní děje.

Překonané stanovisko.
(1) Nedaleko od Poděbrad žil ještě před ně

kolika lety ov. ref. farář, čili jak si dříve sami
fíkávali, pastor. Byl v jistém ohledu opravda pa
stor bonus — pastýř dobrý. „Znalť své.“ Měl to
tiž mezi svými, — nevím zdali ovečkami nebo be
ránky — několik mužů, kterým říkal „jednoroční
dubrovolcíci.“ Byli to „statkáři“, kteří, co Se týká
odporu proti církvi katolické, byli známi v celém
kraji, byli jako „zdároí synové slavných bojovníků
božích“, ale na místo „králické“ (bible) měli vý
bradně „Národní listy“, a k čistému slovu Božímu
měli tak velikou úctu, že je, aby jim nesevšednělo,
bli poslechnout jedenkráte za rok na veliký

pátek, při čemž, aby ty kalichy na svých domechnadarmo neměli, taky „pili z kalichaPáně.“ Pro
tu příčinu dostali od svého duchovního pastýře
název „jednoroční dobrovolníci.“

růženec, zvedla se jako v hluboké bolesti. Počala
se modliti.

Jedenkráte tázal jsem se jí po její minulosti.
Obrátila se ke mně se zraky tázavými a já

viděl, kterak ze scvrklého koutku vykrádá se slza,
která skanula po vrásčité tváří, hned za ní druhá,
třetí; — počala plakati.

Vida ji plakati ulekl jsem se a tázal se.
+Babičko, co je vám, že pláčete?« :

*Ó, nic mi není, nic draboušku, zcela nik.
Je mi do pláče, kdvž mám vypravovati o své
minulosti, o svém mládí« '

Přisednul jsem k ní a počal ji chlácboliti:.
«Aaninko, nic si z toho nedělejte. Vše, to co še
stalo, je již dávno za vámi a nyní aspoň se mo
dlíte za ty, kteří vám kdy uslížil: «

Stařené přelétlo přes tvář cosi jako zásvit
sluaka, sepjala ruce a zvolala: »Báh ti požehnej
ditěl= ,

Voné chvíli vypadala v skutku krásná. Ústa,
se usmívala, zornice rozšířily a jiskrně plály. Pláč
teskný a bolestný obrátil se v radostný a vrouce,
ný. — Když pak dělal jsem maturitu, tu na
cestu Jala mi požehnánía dokud jsem se| nevr.
til, stále se modlila. Po dobře odbyté zkoušce
spěchal jsem domů, abych potéšil drahé rodiče a
zvlášté babičku, která dosud byla mým andělem
strážným. F. Novopleský. 



Takový jeden jednoročnídobrovolník, čili jak

Národní n psávají, „osvícenýa vášený statkář“zasedal v znístní školní rudě, kdeš katolický farář
zastával če kdysi náboženství vůbec. A 00 uslyóti
s úst toho vyspělého „dítěte kalicha ?“

„Pane faráři! Náboženství jest dnes „překonané
stanoviske.“ Podobnou — z německéhojazyka na če
sko přeložensu — frásí, myslí,še celé náboženství od
badou a 6 povrobu zemského smetoui mnozíJiní,
kteří jsou taky skoro jednoročaími dobrovolníky,
jelikož na veliký pátek u toho Božího hrobu po
stojí anebo o „vzkříšení“ se Pánu Boha představí.
Ba mnozí již vůbec vyslouženo mají, takáv —krom
snad o pohřbu anebo o císačské slavnosti —
„službu nikdynekonají“

Úžasné této povrcamosti takovýchto našich
„vadělaňců“badé se budoucnost diviti. Po
cházíť z tobo, že lidé takoví náboženství vůbec

í.
dboženství „přokonanýmstanoviskem“ není,

a pravíme, obzvláštěpral není, a nikdy nebude.Jest ovšem pravda, že velmi maozí nábo

ženství povykonárají a še jest tadíš posorovatijakýsi náboženský úpadek. Jest pravda, že mnozí
( srdce naplněné „novými“ — to jest — nevě

reckými myšlénkami a jen zisk, slávu a rozkoš
čili své sobectví za boha mají. Ale vedle toho jest
viděti ve všech národech, že se právě nyní ná
boženství a sice katolické z úpadku svého
ebírá. Katolíci všude se hlásí k života norému a

jest je již všudeznáti; mnohdejížbojují vítěsně.—Tedy marná nadéje! — Na to domněle překonané
stanovisko staví se právě nyní celé tady vzdělanců,
a jsko nevěra od vadélanců dolů voikla mezi lid,
tak obnova náboženského smýšlení ve všech ná

rodeco počíná se vlivem vzdělanců ukasovatiiv lida. 7

Náboženství vůbec překomaným stanoviskem
nikdy nebude. A proč? Protože — dle slov sta
rého Tertnliiása— daše lidská přiroze
ností svou jest náboženskou.

Může ovšem každý náboženské vědomí vo
vlastní duši stlačiti aš na stupeň nejnižší, alo
v celku zůstává v člověčenstva vždy svédomí
čili vědomí sákona Božího v nás samých. Nama
hejte se jak chcete, tlumte smysiností a besbož
nostívědomízákonaBožíhov dašíchsvých,tlumte
je s učitelských stolic domnělou srou — přiroze
nosti, denní skušenosti a zdravému rozumu odpo
rující — filosofií, není vám to plátno mic. Svě
domí lidskému pokolení novyrvote. A
kde bude svědomí, tam bude státi a bude vždy
vyhledáván oltář. Nad to pak pamatajme, že
duše lidská nenalezá uspokojení jen v tom, 00
poskytuje hmota. Neníť stvofens jen k oživování

těla, nýbržprahna Do pravdě — ajen když mároaluštěny ty veliké otásky: Co jsem? Buduvěčsě
šíti? Proč jsem čili co jest můj cíl, a jak ho
možnodosáhnouti? — jen teokráte odpočívá.
Všdy a všdy osvědčí se slovo velikého učence
Augustina: Srdce mé nemělo pokoje, dokad ne
odpočisulo v tobě, Bože.

A kdežtoveliká čásť lidatva víse méně, mnozí
i zásadně — m. p. výstřední socialisté, jea v uko
jení potřeb a obtíčů tělesných svůj cíl hledají, —
tož právě nyní akazoje se v mnohém duchu touha
po ukojení jeho pravdou a sice — ku podiva —

pravdou náboženskou. K těnuto výmduchům čítáme n. p iducha professora Massaryka.
Ze všeho, co na jeho nejnovějších projevech jest
viděti, zírá duch — nmeukojený sice — ale po
ukojeaí pravdou náboženskoupr ahnoucí.

Ovšem bledá ukojení toho na cestě,po které
k cíli nepřijde. Praviť k. p. do 14 neb docela 9.
století vrátiti Se bemůžeme, a pachtí se po ně
jakém náboženství budoucnosti se hodícím.

Jisto vlak jest, že žádné i sebe důmysliněj
ším učencem vymyšlené učení o věcech božských
nikobo myalícího trvale upokojiti nemůže. Bývát
dnes zavržono, co včerů jakou konečně šťastné na
jesená pravda velebeno bylo (Darviniem).

Rovněž jisto jest, že žádný národ ve svém
celku mevyznává náboženství leč jako dě jepi
sem stvrsoné zjevoní Boží. A chce
meli všecka náboženství v tom ohledu vědecky
zkoušeti, neobstojí nižádné loč křesťanské.

Šel jsem jedenkráte po Praze Juogaanovou
uliel, a zastavil jsem se u kačhkupectvíp. Ba
šteokého. Bylo tam sa sklem tanoho maličkých
protestantských brožůrek. Jedna tam byla, kterou
jsem křesťanskou vůbec nazval. Měla nápis asi
tento: Je-li bible slovem Boším? A v maličké
t brožúrce byla věta tato skutečné dokázána

Podala totiž nejprv důkaz, fe Kristus votel
s mrtvých. A pak zoela správně, noodolatelnou
mocí logiky (správného, důsledného myšlení) uza
víralaasitakto: Jakmiledokázánojest, že Kristus
vstal z mrtvých, jest dokázáno vše, co bible ob
sabuje. A opravdu! Dějepisně, svědky ne lehko
věrnými, mýbrž s počátku nedůvěřivými, očitými,
ba i hmatem maohokráte přesvědčenými,« pochy
bovačů v nadšené věřící proměněnými, kteří
své svědectví obětovali čest, pohodlí, život, doká
sáno jest, že Kristus dle své povědi v celém

nároJéznámé napotvrzení s učení s mrtvýchal.
Křesťanství jest náboženstvím, sám

Bůh zjevil. Jost Ledy je

| A zdravý rozam praví dále: Bůh není jinýmv století prrním neb dovátém, jiný v patnáctém

neb devatenáctém, a poado Jiným v dvacáNáboňenství skrze Krista Bobem slovené jest 26bošenotvím vajkoré budoucnosti.
V tom ohledu může ducha důsledné myslí

olbo jen ta otázka sabývati, které z těch křejísn
ských vyznání jest tím pravým? 

Neúprosná důslednost v myšlení čili logika
praví v tom ohleda: Kdyš Bůh se vtělil, aby
světa přinesl pravdu, musel se postarati o to, aby
00 pravda noporušecá zachovala.
Tvrditi, že se © to nopostaral, jest upíradi su
moudrost unb m0c — jest jemu se rouhati.

Čím tedy se © to postaral? Snad řekl: Něco
s teho, čeau jsem učil, vém moji učenící u.
Já vím. še jea pracné něte pravdy z toho
dobadete, vím, že se o výklady té kaihy badou
bádati, že se křesťanstvo proto rostrhá v sekty,
vím že z toho povstane vácobecná nejistota, co
vlastné pravda jest; vím, še z t:ho povstane i
novéra. moč je to jedno.

Jest možno takio uzavíratt, takto mysliti? Jost
možno takt) dťžeti protestantskou zásadu, že jen
píemem jsme poučení? Zajisté důsledněji jest
myšleno, praví-li se: O zachování pravdy otaral
se a stará Kristas, a sice tím, fe církví své usta
noviljistésaačitely,kteréaadpřiroseným
způsobemv rozhodnéobvílibladu chrání.

Ale, pro Báh! To je katolicismus, namítno
snad tak mochý. 4n3,t> jest katolicismus. Ale jenom
tenjedůsledným—ajenomon ndržojepravda
stále a všede stejnau a jedinou. Jea oa jest po
věky stanoviskem sepřekonaným. Kdežto nokato
lické učení jedno po drahém se kácí v brob za
pomenuti, kdežto právé nyní protestantism po
třistalotém trvání vo smr'olném se nalezá rozkladu,
nabývá oproti tomu katoriciamas nové netušené
přísně u dechů nejšlechotnějších, pravdé tou
žicích. Tak nelze jit očí- zavírati, že v Anglií,
Dánska, Norvéžsku poznávají velmi mnozí, še pro
tostantiam| dráeti aelse a vrací 69, odkůd otcové
jich vyšli. Katolicismus jest náboženstvím budouo
vosti, kdežto protestantismus a nověrecká filosofie
se ukazuje jako stanovisko překonané. Oršem —
a to obzvláště v národě nsbem — povatuje so
dosud za vrchol moudrosti a za vlastenociví vše
potepiti neb aspoň chladně odaítnouti, co jest
katolické, a ku všemu, co jest protestantské neb
1 německé, předem ze klomiti. Ale příčinou toho

jest id cit, který zotročujerozae, a nedá proniknoati důslednéma myšlení. Alej ©národě našem
doutáme, že mu příjde aspoň znenáhla doba,
v které vláda pouhého cita, povrchal myšlení a
náboženská nevědomost — budou stanoviskem pře
kos „ 2 nepřekosatelná legika — důslednost
v —5480ve věčnáprávasváuvedenabude.

(5) Ooje dogmatismus? To je tolik jako
jim věřilo. Jeou to svlášě pravdytýkající sepůvěřilo. Jsouto z pra se
vodu a cíle věcí všech. 7

Jest však mnoho těch, kteří hlásají takové
pravdy. Že o mich mluví kočs ve škole « na ka
zatelně, ví každé díté. Že ale podobné články víry
podávají také v tlustých knihách učení pázi, kte
rým se říká mudroové či filosofové, to snad kaž
dému snámo není. Ale je tomu tak.

Aproč se namábají?(Cožpotřebujeme,by
nám někdo vykládal o půroda a cíli všech věcí?
Potřebujeme nějaké víry? Hleďme podle známé
písničky: „vždyť jsme jen jednou na světě“ by
chom dobře jedli a pili a se 00 nejbujněji veselíli
a všecko ostatní — pověsme na hřebíček. Takby
nám radil smsd machý i velmi učený pán, který
si dává jeóno „materialista.“

Ale s tím nejsou spokojesi ami jeho vlastsí
kamarádi, kteří chodí s ním do jedné sině a učí:
s jedné kathedry. Oni uznávají, že nedostačí člo
věkujenjídloapitía rozkoše,ba—světeslyš,
MeOoýáda udiní:veliké pokroky, topřipouštíu veliké po „ to pli me.
Že by ale lidé Jítali vo vzduchu a stěhovali se ze
země Ba jiná tělesa, jak maozí badatelé ujišťají,
zdá se nám trocha divné Sám prof. Mareů
kárá takové badatele,že zapomínají na důstojnost
vědy a pletou semezi proroky.

Ale i kdyby to všecko pravda bylo, ce hlá
sají, bude pak člověk uspokojen? Týš prof. Mareš
pochybuje o tom a praví zcela určitě: „Člověk
nedojde uspokojesí takovou vědoa. Hmotaý bia
bobyt, který mu snadpřinese, stane se mu všadní
potřebou, jejíš neakojení mrazí,ale jejíž ukájení
netěší.“ A udává důvod: „Olověk přispůsobuje se
rychle novým poměrům a potřebám; dojde-liboj
nosti a blabobytu, nepozeá-li trampot, jest mu vše
(tak málo vzácné) jako vzduch a voda. Hmotný
prospěch, jejž přírodní věda člověku

přípona neuspokojí jeho mysl, neučinío šťastným“ Tak mluví věblasný učenec.

4 Ami človět Oe: bohatství,prásdnývu, ycky o v sráci svém
kouteček, hledati bude vždy odpovědi k otázkám:
odkud jsi, proč žiješ na tóto zemí,60 £tebe badeposmrti,atisloeréjiné.

Akdo mana ně odpoví?

Dva učitelé se hlásí, nahoře jeme je pojme
Bovalí: dogmatismus či věrouka filosofická a dog

matismae Či " i bažoaské, „Komu s nichdým němesl je 2.
1 R ví dogastismuo Újně o světě

Jomnás, ©nás ových? Jhk povahategsvětí

, asi bychomjali tolikoe trpějivosh kdybychom li věocký divné myllénky filosofii sty
Bati. Kazstelů dog natismu filossfách
jest mnoho s katdý mluví jinak. A to je první
chyba, kterou jim mikdy seodpustíme. Kde každý
jisak mlaví, tem ami mosho skoamati nemusíme,
8 vímo hned, fe pravda umish Bení. Takjiž alyš
me některé.

mPalZa zalomíviděti anl kmatati visely —=.je fa ale moc
dárno — ve vzduchu. Najednou — jako mezi ne
zbedaými oblapci — jeden z těch atomů z nena
dání šťouch! svého souseda, až se zapotácel, stra
til rovoováho, udeřil zase sváho dalšíh) souseda
ten zasetřetíhoatd., takženastala hrozná točeníce
motanice, mačkanice, která trvala miliony let, a
©0 ztoho vyšlo? lou,celý ten srát — aty člo
věče,sám!Auo,tvoji předkovéa tynejsoumác
Jiného, nežtakoré klmbkoatomů, jkteré s té vše
obecné vřavy se vykntélolo.

To je véronka tak zvaných materialistů. Ka
ždý pozná bned, že má velikou chyba. Nepovídá
totiž, jak z těch atomů nehybných jelen najednou
si poskočil, kdo neb oo jím pohaulo, takše udělal
hrozný zeatak mezi ostatními. A 00 je atejač slé,
nopovídá table vórouka, jak z té vřavy, motanice
a tlačenice povatali tak kráseí tvorové jako pole,
květiny, zvířata, ba | lidé a kde vzali ty olly, že
rostou, vosí, mají různou barvitost, ba dovedou

leoco rovati a locčemu se -přiučiti, jako zví
fata. A což teprve človék! Kde ou vzal svůj roz
um, kde svůj cit pro epravodlnost, kde zálibu na
etaos.i a ošklivost před hříchem! Po tomblo ka
uateli materialístickém mnoho nesl. Choeů-li si
lépe učení jeho sapamatorati, mysli si asi toto:
Byl by veliký pytel. V toa pytli —serímo jak —
visaly atomy — nevíme, co to bylo. Počaly se
točiti — noríme, jak a — točily se dlouho,
a když se po millionoch do pytle podíváme
— ajlv ytli Vltava, naše Národnídivadlo,
pan tiditel Sabrt, bassisté a temoři, sopránistky i
altistky, pod nimi p. so svou kapelou, za
ním © vo tleskající a házející věnce stříbrad
svým miláčkům, to vše v sáři světla elektrického
s naslouchátky telefosickými, čili zkrátka: ty ma
víš materialistovi věřiti, že z stala se žlutá
růže, stéto kanárek a z kanárkatřebaČíňan.

se a řecea vmobo těch,kteřítakmluvípřece, j jest
a žijí, jako by Boha — Stvořitele nebylo, jako
by ta povídačkas tím pytlem velikým byla pravdiva!

ejee, še taková nauka umičaje zdravý roz
um, Ona je hroznou život lidský vůbec. Ne
choeme líčiti, jaké v. osobou následky mravní
—jen to' urodeme, jak bezútěšným činí život

Jeom-hromádka atomů“, tak mušil by fis
mnobý, „alodivně jsem i ztó mačkanicea
motenice v tom velikém pytlí světovém. Jiná ta
hromádka atomů mádvě zdravé oči, a já jedno
jen. Jsen hromálka atomův, ala eltím méco,

čemu0 říká hlad anemám,čím bycb hlad upo
kajil, kdežto některé jiné hromádky atomů mají
všeho přebytek. Jsem- bromádka alomův, ale cítím

bych se skryl. Jiné ty hromádky šijí v pobodlí

všemožném.Jsembromádkao ckýpo něčem, a movím, bych ji ukojil, pli j
na moe úzkosti a nevím, jak bych je zaplašil,
v čem bych našel útěchy. — Ó.jak krutá kome
diejetenživotnáš! a

Tak masil by moohý volati, kdyby přijmouti
měl za své, čemu učí materialista. — Komu i
s tét> stranky může se líbiti takovávěrouka? Za
Jisté nikomu. O takovém učení platí plně slova
Plsma sv.: Blásan pravi: Není Boba!

A přichásínový Slosof a přednášínauku sóse
svou. Vezměme třeba Hegela a Fichteho, jiché
učení se maobo nerůzní. Oa vykládá: Na počátku
nebylo mic, neš něco, COmůžeme nazvati bohem.
(Píšeme schválně malé „b,“ poné
deme povídati o bohu Hegeliánském, urášelo by

kdo má jb vznešenýpojeu o Bohu.)Ten b3h vypadal jako prázdoé kolečko. (Abys

tomu porozaměl,posral si, fe by tě někdo adeřildo tváře, až by so

:
Hi



mic.“Někdejembůhchtělzůstatikamenem,jinde
zase rostliakou, jinde zvířetem, až našel také do
konalosti dosvá nejvyšší, v člověka. Úlovék jest
nejkrásnější zplozenec toho „uěco a nic.“

Co soaditi o tomto učení? Není tomu první
mu Ba vlas podobno? Zajisté. Teu prrní nechce
slyčeti -o Bohu, jemu dostačí bmota. Ten druhý

pravi, že zkaždé věci kolem nás hledína nás
bůb, ta věc každá že jest bůh a my lidé, že jeme
ováem ten nejkrásnájší bůh. Ačkoli vycházejí z ji
ného hlediska, právě opačného, v tom se shodují,

že neuznávají Boba, který převyšuje tento svét,který nekonečné dokonalejší jest, nežli trorové,
který jest Pánem tvorstva. Visme důsledky tako
vého účení -©

Je-li všecko bůb, pak jest kámen bůb a když
drtí kámen, drtí zde bůh boha, část jedna
ničí drahoy.Když kosa požíná trávu, to zase ničí

báhb „ Když dáví lev jelena, to ničí bůh boha.
Když vraždí človék člověka, to ničí bůh boha.
Maá li ty, člověče,hlad, to má hlad bůh a někdy
hladem, umírá a nemůžesi pomoci. Kdyšti jest
zima, to jest zima bobu a nékdy zmrane teu bůh
a nemůže sí pomoci. Rád by někdy déle žil, alo
nejde to, musí omříti.

Takové učení vá ti tea drobý filosof.
Můžeme se po tom diviti, že po Hegelovi a Fich
te-ovi přichází třetí — Hartmaan — který o tom
„Děco.a nic“ vi, že je to „bezvědomé“ či jak
lid by řekl „pitomé,“ aže to besvědomé podobně
si počíná asi jako alepá bousenka nebo slimák?
Hledá tady, hledá tam, když ma něco narazí, uhne
se a jde jinudy. Váechno poslintá, všude nechá
stopu za sebou. Ten alinták alo přece jedoou najde
místo, kde si odpočine, „bezvědomé“ nikoli. Když
vytvořilo takové množství tvorů, přichází pojednou
k vědomí, vystřízlivía nahlédne, že vše, co v bez
vědomítropilo,za nic nestojía touží po tom, aby
jak se rozvinulo, zase se zavinalo v to Fichteovo
„Béco a nic“.

. A když tak daleko přišel Hartmann, že pů
vodcem světa nazval „bezvědomé“ co bychom se
jiš divili bláznovství jinému? Máže býti něco ještě
podivnějšího a neuvěřitelnějšího? Sotva — ale

přboo ja kuriosicu, zvláštnůstku povíme, co řekl
ey ilindr“ Svět jsou trosky sebevražednéhoa

“ do ledy máme ukázky maličké z dogmatismu
filosofického.

Co se namlnvilo a namlaví proti vérouce
křesťanské: (Coproti otroctví svědomí, jaké ona
prý ukládá. Človék ma příjmouti za své jisté
pravdy kterých rozumem nechápe. To je nesnesi
telné břímé. A přece titéž lidé, kteří takto mluví,
neostýcbají se říci o sobě: Já jsem Kaatián! A
já Herbartián! A já Hegelián! A já věřím Yogtovi
a Moleschottovi! Jiných víru a to náboženskou
nemobou soésti, ale. dogmatikou a články víry fi
losofickými, těmi se chlubí.

Je v tomhle moodrost? Člověku, jehoMAmyslu věřiti a hnávati se, že náboženství žádá
víry? Či víra jest oprávněnější, čí rozumnější?

Ktestan praví: M věřím, ale věřím Bohu, kterýlidem mlavil. h jako bytost nejdokonalejší,
nejvýš moudrá a pravdomluvná, neraůžo se kin
mati a nemůže klamati jicé. A mám takové dů
kazy proto, že promlavil k lidem Bůb, že žádná
událost historická není více dokázána, nežli tato.
Proto věřím. A věřím tím spíše, poněvadž vidím,
fe učení zjevení Božího jest tak Čísté a vznešené,
že člověk nikdy by ho nevymyslil a klade takové
požadavky, že člověk nikdy by si jich neuložil.
Ale nauku křesťanskou přijali milionové a zacho
vůvají ji. Proto věřím.

Komu tedy dáme st? iemu fi
losofickému či křesťanskému? Výmyslůám hlav
lidských, £ nichž jeden drubý potírá, či nezměni
telnému zjevení Božímu? Volba není téžka To
uznává v jednom ze svých pojednání sám prof.
Dořdík. Pravít: Je-li víra oprávněna, pak největší
právo má víra náboženská, poněvadž ona odvo
zuje původ svůj od nejvýš mondrébo Boha. Bóh
klamati nemůže — v tom jest její oprávněnost.
Lidé mohou klamati sebe a tim i jiné,
: Víra jest nutná. Nedostačí pohodlí všemožné
tělesné, také duch má své požadavky. To nám
pověděl prof. fysiologieMareš. Je-li víra nutná, pak
největší oprávněnost má víra náboženské, to nám
pověděl prof filosefie Durdík. Uszoávají tito spi
sovatelé ani snad nechtíce, že pravdiva jsou alova
tv. Pavla: Omnia arbitratus sum ut stercora in
respectu eminentis scientiae Jesu Christi: Všecko
vědení lidské jako výmitky cením, bledim-li na
scela zvláštní učení Ježíše Krista. Rozumí se, že
máme na zřeteli dnes jen vědění spekulativní —
dogmatismus.

Listy pařížské.
—B—.V Paříši,23.července.(Pi. dopis.)

(Krise protestantismu ve Francii.)
vSedana, dae6. června tr. odbývaná,
še i ve Franciijest protestantismusvros

kladu. I zde okaszuje, že není sto, aby proti sou
dnsnému materialismu súspěchem něčeho dokázal;
i sde jeou rozštěpení vliberální a orthodozní.Sami<

představeníi orgán jejich „Revue chrétienne“do
snávají, žekrise jest vážná, a volají po sjednocení,
než bude pozdě. Cirkev katolickou insultují stejně,
jako jinde. Listy a brožury jejich líčí církev ka

tolickou jako nepřítelkyvi dělnictva, knéze nhlické jako následníky fariseů, Řím jako nepřítele
státu, majetku, rodiny i jednotlivce.

Protestaoty francouzské možno děliti ve tři
skapiny: Vysnání lutberského neb sogsburského
asi 77.000daál. olrkve svobodné neb neodvialé
asi 11.000 vyznavačů a konečně reformované, jichž
jest veliká většina, kolem D540.000duší. Metropolí
jich býval Strasaburg. S ními většina protestantů,
dle některých dvě tfetiny, dle jiných docela tři
čtvrtiny připadly k Německu. :

Dělení dle etiguetty lutherské neb kalvínské
á vlastně nyní již skutečného podkladu,

ežto jedni i druzí propadli rationalismu.
U Lutheránů již r. 1872. objevil se rozkol

mesi liberálními a orthodoxoími. Shromáždění
tnovuzřizující roku téhož vzdalo se Vyznání víry
i požadavku jistých článků víry při volbě faráře.
By se zabránilo roztržce, obětovali víru.

Uírkre neodrislé hlásají oddělení církve od

ví víry.
Jsou tu zastoupeny i jinésekty: Methodisté,

jimž vytýká se anglofilství; Darbysté, kteří zavr
bují každou olrkevní organisaci; Baptisté; Hin
scbisté, kteří jsou ačedníky MmeArmeogand rodem
Hinsch, jíž připisoji dar prorocký. O těchto círk
vích neodvislých řekl sám pastor Dranssin „še
jeou živlem nikoliv života, ale bídných, vyailujících
rozbrojů, tak že zavdávají vlažným křesťanům
podnět k potupení Evangelia, ježto prý nemohou
lidé fíkati onich, jako o prvních křesťanech: „Hle,
jak se milujíl“ ale spíše: „Hle, jak se rrou!“

Avšak ani u Kalvínců není jednoty. Mají
sřízení bodač hierarchické. Obec ferní spravůje
presbyterstvo s pastorem, jeouce podřízení konsi
stoři, tato opět synodě provinciální a nejvyšší
instancí jest pak synoda národní. (I) Při zásadé

věHcím na vůli, chtějí li usnesení synod očláncích
víry se podrobiti, čili nic. Podlébají nejvíce vlivu
bořivé kritiky německé.

Nedivno pak, že nalezlise pastoři schvalující
methodu Renanovu. Nová škola u nich, ješ ani
křesťanskou nazývána býti nemůže. Maurice Ver
nes shrnuje učení jejich v těchto bodech: 1.) Ne
Gace zázraku v dějinách původu křesťanství 2.) svr
chovanosť svědomí vzhledem ku av. písmu 3.) za
vržoní církevního učení o Ježíši Kristu; vrchol
jeho učeol: jest Bůb otec všech lidí. — A pastor

Vipnié na synodě volal ku pravici, k ortbodoxoím:„My jeme protestanti jako vy.. my jsme pravdě
blíže nežli vy; v naší myšlónce o immanenci bož
ské, pro niž nás z pantbeismu viníte, jest více
blonbky, více křesťanství, než ve vašem suchém,
deiema.“ Pravdu měl ten protestant, jenž napsal
jiš r. 1868.: „Náš moderni duch dvěma cestami
vede k negaci nadpřirozeného.“ — — Komuš by
nepřišla na mysl slova božského Spasitele: „Krá
lovatví proti sobě rozdělené spustae, a dům na

dům padnel“ — .
*

Velký dojem učinila katastrofa, jež potkala
anglický přepravní parník Drammonde Castle na
pobřeží francouzském. Mořebylo klidné, noc vlažná,
světla majáků leskla se na vlnách, bezpečnými
činíce plavce. Na lodi bylo velké množství cestu
jících v bujném veselí. Jasný cinkot pohárů mísil
se v akkordy kytary a tančilo se do taktu, když
vyplala loď na šírý okeán. Byli tu lidé všech věků,
obojího pohlaví, různých národností i stavů, bohatí
i chudí, skromní ij ctižádostiví, lidé světáčtí i duše
Bobu oddacé. Noc pokročila, paluba pustls, na
stávalo ticho a loď plula na vlnách středem úskalí.
Na jednou z její boků hrozný zavzní rachota loď
se brouží do vln jako olovo; a s oelé krásné lodi,
ze všebo zboží, ze všech cestujících dostali se na
břeh pouze tři plačíce nad neštěstím taz náhlým
a tak velikým.

Neníliž tato loď obrazem moderní společnosti ?
jest velikou, ale křehkou, míří přímo k cíli, jejž
sobě vytknula; jenom že nopomýšlí na větry ne
jisté, na úskalí po dráze její roztroušená; zdá se,
fe si nic nedělá z moře a nebesům vzdoraje; kdo
TÍ, na kterou skálu žene ji Prozřetelnosť, jakou
bouři rozpoutá proti ni; a kdož může nám pově
děti, zdaž po katastrofě na břehu pustém vzdy
chati bude baržoasie otupělá anebo bladový pro
letariat — -- —

Co týden dal.
Volby sněmovní v oněch zemích, v nichž

dobíhá letos šestiletí aákonné, budou se kogati
DApočátku měsíce října.

Vyrovaaci porady. V sobota odpoledne byly
konference mezi ministry obou vlád v záležitosti
rak.-uher. vyrovnání skončeny a při tom stanove
ny formálněi textově dosud docílené výsledky

jednávání. Výsledek konferencí jest ton, že stran
obnovení celní a obchodní smlouvy bylo docíleno
shody a otázka tato rosluštěna. Nerosluštěnazů
stala nejdůležitější otázka kvoty a obě vlády jsou
srosuměny, paklí obě kvotové tace k společné

předloze přistoupí, ješté na podzim obéma parla

Kdyby ale dohodautí o kvotové otázce se nestalo,
masí býti vyrovnáví odloženo až 'do sejití se .00
vého parlamentu. Koncem srpoa neb začátkem

-zátí sejdou se rak. i uher. ministři poznovu a
budou o otázkách posud: něrozlusténých- jednati.
Nejdále pokročilo vyjednávání ze všech vyrovná
cích otázek o obnovení celní a obchodní smlouvy.
Až na mlecí zřízení jest vyrovaání o otázce té
hotovo. Vedle veterinářského policejního ustano
vení byly přijaty do oslní a obchodní smlouvy:
ustanovení o filiálkách uherských pojišťovacích
ústavů, dále uenešeno, še v obou státech stane 86
sákonné opatření o padělání hospodáfských pro
duktů, jakož i stejnó označení kvantity a kvality
a o udržení stejných mér a váh. Všecbny tyto zá
kony mají býti předloženy vyrovnávajícímu jedná
ní obou parlamentů.

Cárští manželé de Vídně. Dle nejnovějších
disposicí přibudou curští manželé dne 20. srpna
s velkou družinou na severní nádraží na Vídni,
kdež badou olsařem, arcikněžnou Josefou jménem
císařovny a všemi arcikaížaty a arciknéžnami uví
táni. Carští manželé, kteří obývati budou odděleuí
pro bostý v cís. hradě, zdrží se ve Vídni tři dny.
Dne 27. bude velká vojenská přehlídka ve Schauel

zu; mimo to bude úspořádán velký koncert, slavnostní div. představení vo dvorní opeře, hostiny atd.
Srbský král Alexandr súčastní se určitě

200letého jubilea černohorské dynastie a bude na
Cetyni hostem knížete Mikuláše. Mimo krále do
jedou na Černou Horu ješté celé zástupy jebo
poddaných, což zajisté budo míti v zápětí ještě větáí
utvrzení spolku sroskočeraohorského. Oslava na
Cetyni připadne na den 20. září.

Všelioos.
KMkloun a Pvoun, trhan a mluvka —

tak něžně již se titalaje mladočeské panstvo mozi sebou
a když už něco takového může se díti veřejné, bez
ostychu a beze studu, no ti to dopracovali! Křiklou
nem ařvounem nazývá mladoč. posl. Pargbarta mladoč.
list „Pozor,“ jenž se těší, že pos, ten dostane od voličů
vybazov a že nobude českou delegaci znešvařovati. Týž
list nazývá trhanem „členavýkonného výboru mlado
českého, dra. Vašatého, jejž také mladočeský poslanec
Janda nazval „politickým mlavkou za to, že pronesl
o aladočeské politice trochu nepříjemné pravdy. Když
si pání dovedou již takhle nadávati, pak ovšem dobře
činí ty mladočeské listy, které volají po „důstojnějším
sastoupení.“ A takové věci dějí se dnes ve straně,
která před ostatním světem představoje celý národ
český| A k tomu metají se ješté kotrmelce ještě tak
krkolomné, že v Čechách punktují se Mladočeši ze
židy, na Moravě však oblásili boj proti židům. To je
nový doklad mladočeského komedianství, o němž „Čas“
píše: „Antisemitisem je proti programu mladočeské
strany, přijatému roku 1891 a potvrzenému několika
dalšími ajezdy strany. Jeme zvědaví, jak se výkonný
výbor pražský k tomuto porušení zachová. | Bezhlavé
Národní listy arci jej vesele schvalují, třeba samy ho
neprovádějí an: ve strané ani na sobě; kdyby se
vzdaly jen šislovských insertů, octly by se v těžkých
úskostech firančních.“ To je pravda, jen Že ne nová,
nýbrž tak stará jako Nár. listy samy; když byl před
lety jejich upolapracovníkem posl. Špindler, zasazoval
se o to, aby nepřinášely židovské inserty, ale již
tenkráte řekl dr. J. Grégr, že by Nár. listy bez ži
dovských insertů nemobly vycházet. Budeme tedy
mítí nyní pěknou podívanou: Mladočeši badou v Ce
chách židy hladit, na Moravě škrábat, mezi sebou se
budou hesky prát, něžně si nadávat a proto ať žije
Šeredná mladočeská — svornost|

"© Husův pomník na Betlemském náměstí.
Dloubé klání a tahání v novinách a ve schůzich je
konečně skončeno. Sbor obecních starších král. blav.
města Prahy rozhodl ve subůzi ze dne 23. t. m. dle
návrbu městské rady, aby se propůjčilo pro pomník
J. Husa místo na náměstí Botlemském. Někteří mlado
čeští členové sboru obecních starších zachovali se při

tom Š neslušné, že jest o tom stydno psát.eská společnost ©národohospodářská.
Výbor společnosti vydal v těchto dnech delší provo
lání, v němž se praví: Spolek náš se ustavil dne JÍ.
května a každý přítel našeho stálými boji zmítaného
národa přeje al zajisté z té duše, aby se v něm sou
středily snaby a výkony všech Čechů bez rozdílu,
kteří ve směrech těchto prakticky nebo theoreticky
úěinkají a kteří jsou ochotni podporovati hmotné po
vznešení národa. Tož hodlá tak zvolený výbor spol
kový, jakmile dokončeny budou veškeré potřebné
práce a jakmile katastr členstva náležitě doplnén
bude, učiniti opatření, aby společnost mohla již již
podjati se úkolů stanovami vytčených a ($ J. stanov)
zejména a) pořádati v obvoda své působnosti schůze
spolkové i veřejná shromáždění a sjezdy, přednášky,

bné kursy a rozbovory o otázkách hospodářských;
b) vydávati časopisy, brožury a jiné tiskopisy, slou
žící k úšelům hospodářským; c) počovati o zřizování
čítáren a knihoven odborsých; d) pořádatí vycházky
k názornému poznávání brajův a předmátův bospo
dářsky významných; e) počovati o soustavné vyšetřo
vásí poměrů, zařízení a opatření hospodářských v ná
rodě českém se vyskytujících; f) udíleti stipendia a
jiné podpory příslušníkům českého národa k odbor
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obstarávati průpravné práce k zařízenínových českých
podajků průmyslových, báňských, obchodních, do
pravních a pod., vyhledávat! praré interesonty, baď
Jednotlivoe nebo drežstva a opatrovati pro ně spů
sobllé sfly technické i komercielní; oh) navasovati
a podporovati obchodní styky mezi různými třídamí
bospodářskými; i) podávati návrby a žádosti sborům
zákonodárným, úřadům samosprávným | státním a
jiným čicitelům veřejným. Velkým těmto úkolům bude
moci výbor dostáti, jenkdyž bade podporovás každým
upřímoým přítelem lidu Českého. Proto volá timto
výbor společnosti k veškeré veřejnosti české: ©Uva
žujtež všichní o velkých a předůležitých úkolech
České společesati' národohospodářeké, objashajte je
těm, kteří je debře nepochopili, všichni domlourejte,
kde se naskytne nerozhodnost nebo nedůvěra, všichal
6o přihlaste za členy a abírejte přihlášky v okolí
svém! Komu 60 namane myšlénka rasu národohospo
dářského, kterom by bylo lse ve prospěch lide če
ského použiti, oznam ji výboru apolednosti, koma ine
podávati důležité správy e data statistická rázu téhod,
Bevábejse přihlésiti, a kdojel a to, bys slovem,
písmem nebo skutkem přispíval, neopomej služeb
svých nabídnoatí. Výbor s povděkem příjmy každou
radu, každý nárrk a každé nabídnatí, a rynasnaší
se dle možnosti a v mezích staner poašiti všeho ka
blabsa prospěchunašeholidu. Zvláštěsovýbordě
na začátka letních prázdnin obrací též k č
učitelstvu a stadenstru sežádostí soažnos, abyse 00
zvláštní zálibou zabývali šířením a větěpováním idejí
České společnosti národohvspod. — Poznámka : Zatlá
dající členové společnosti národohos.. platí příspěvek
nejméné 100 zl. jednou pro vědy neb ve čtyřech
ročních Ibůtách, přispívající členové ročně Ď aj. (osoby
fysické) a 10 sl. (osoby právnické) s činní členové
ročně od O kr. do 8 sl.

Duchovní cvičení. Jak jiš oznámeno,odbý
váay badou letos exereitie v kulá. aroíb. koavíktu
v Příbrami.Započnoso 7.bod.večernídne27.čer
věnce a zakončí se dae JÍ. Července rámo. Za vy
dršování v těchto dnech v knížš arcib. konviktu jest
zapravití celkem 2 zl. 50 kr. a v páda potřeby ještě
méně. Exeroitie konají se za tím účelem, aby naší
inteligenci podána byla přílešitost k obnově duchovní
dle slov apoštola Parla: „Obnovte pak se duchem
mysli své a oblecte člověka nového podle Boha stvo
řeného ve spravedlnosti a avatosti pravdy“. (Efes.
4, 23.—24) Tím také vyloučeny jsou rozmanité
obavy, vycházející více z nezmalosti, jskoby dachovní
cvičení sloužila k town, by v nich přetřásaly se
otázky politické, naopak pojednárá se v mich vý
bradně otázka vlastního srdce a spásy dašerní. Oto
věk žádázobě duševního klidu a jen zřídka kdy bo na
lézá V exercitích jest právě nejlepší příležitost pravé
spokojenosti a dachovního klidu nalézti, a za tou
příčinou zveme naši intelligenci k bojnéma účasten
ství, snašně je prošíce, by do 25. července přihlásili
ce u Murianské kongregace akademické v Praze u
sv. Janáce. Bude žádoacno, aby pání účastníci vzali
úbor k mytí (raéník, kartáček na zuby, mýdlo... )

Zvěsti z východních Čech.
| Zprávy dlecásní. Vysocedůstojný pan Aní.

Jos. Srňick, infulovaný archidšakom kathedrální
kapitoly, sakladatel »Dědictví Malsčkých« atd.
Jmenován k sekundicí své — apoštolským pre
látem. Přejeme vysoce důstojnému panu jubilávu,
aby se 5 vysnamenání (luk vsnešeného dlouhá
dla těšil.— P. Ant Brdiček, farářv Jest bo
řicfch, p. Vác. Vykoukal, farářv Cholticfch
obdrželiExp can. Ustanovení jsou: p. Karel
Macháček, farář v Bemaníně, za faráře do O pa
tovu, p. Jos Zabálka, administrator Opatovský

EEoámlalstr.doBemanína (Schirmdorf).Uprásdněné místo: Semaním (Sohiradorf)| fara
patron. kníš, Thorn — Taxiseod 30. července 1896.

Jubileum 50letého kněžstvíslaví zitra, dne
25. t. m. vadp. Josef Ant. Srůtek, inf. kanovník
archidiakon katb. kapitely zdejší, nově jmenovaný
apošt. prelát atd. Význam a záslahy jabilanta jsou
tak všeobecně známy a mnohokrát v celé řadě listů
oceněny, že nám netřeba při této příležitosti znovu
Je šíře vyličovati; stačí poukázati jen na přední,
nejzáslažnější jeho podmík „Dědictví Maličkých“, aby
každý hned uznal, že vadp. Šrůtek po dlouhou řadu
let rozvíjel čianost blahodárnou a při zítřejší oslavě
Jistěsebude těšitivšestrannéúčasti, jiš i my
tímto osvědčujeme skromaěč, ale upřímně, Jos. A.
Šrátek narodil se dne 3. září r. 1832. v Náchodě.
Po stadiích v Broumově, Praze a Hradoi Kr.byl dne
25. července 1846 posvěcen ma kněze. Zprvu byl
vikaristoa "při chrámu Páně uv. Ducha v Hradci Kr.,
po roce pak jmenováa byl kongsist.kancelistoa. Vbod
mestech postapoval, až se stal r. 1978. kanoraíkem
a r. 1890. infal. kanovníkem arcijáhnem. Vedle čin
nosti v úřadech duchovenských působil se zdarem |
ve školství a stále horlivě byl činným na poli lito
rárním, o čemž pěknou úrahu podárá Fr. J. Košťál
V posledním čísle „Vlastí“. Přejeme vodp. oslavenci,
aby ještě dlouhotěšil se z dobrého ovoce dobrého
působení svého.

Údastníkům cyklistaké výpravy s Prahy
uaMoravu,zavítaršímve středuvolerdoHrados,'
dostalo sevřeléhouvítání vměstě našem. Kpopude
klaba českých velocipedistů v Hradci Králové vyslaly
klaby přátelské z NovéhoBydšora, Josefora, Ópočna
a Týniště depatace své k uvítání mílých hostí, jimé
vyjelo se do Urbanic hromalněvstříc. Mimoto oče
kávalo 16 členů klubu Bydforského a 6 členů obos
klabě ©Kralohradeckých výletníky v Chlemei. Do

44 dámy, vedenirrcbním šep. dozorosu p. Fr. Sellerom,
k zimě připojily se deputace s Josefora (6) Opočna
(6) Týniště (19) N. Byděsva(3) klabu českých velo
cipediatů (29). Přátelský večírek v zahradě divadelní
(plzeňská pivnice p. Macáka) navštíren byl přečetné
aanimovaná přátelské zábava byla by sajisté po
trvala mlčím nerušesa až do koace, kdyby někteří
páni oportemaní bylí nevyvolali málo sporismanské
intermesso. Dle návrhu učiněného starosbou klube
českých velocipedistů a všemi účastníky výpravy při
jatého, zstalt milíhostédo ótrotka přesobědv Hradci
a vydali se o 1. bodiné odp. doprorázesí doputa

Odborná výstava krajkářská, pořádané
mesetm pro severovýchodní část krá

lovství českého v Hradci Krátové, slibuje hojsostí,
materiálu, kterýce k mísošeť a stále ještě dochází,
býti velicepomčnou a sajímavou. Množstvílátkya
nataost poříditi přehledný a instrektivaí katalog při
měly kuratorium k toma, aby byla zahájena místo
26. července 1896, jek bylo původně obmýšleno,
teprvé dnem |. srpaa 1896. Slorátná spisovatelka
pl. Renata Tyrdová přednášeti huda v neděli dne 3.
srpna 1896, načeš zvlášté upozorňujeme. Výstava,kterábudeumístěnavbadovéstejtíchc. k.vyšších
škol resloých, potrvá do 10. srpna 1890 a přine
some o ní příště bližší zprávy.

Obětěm velikého požáru. Výpomocnýklsb
dám v Hradci Kr. zasýlá námtuto šádosé kobčas
otvu : Městečko Horní Jelení postiženo bylo tyto day
brozným požárem. Rychlý postup ohně saičil ve
bod. velikou část městečka, kde bývali lidé chudí,

stých ubobých détí. Přes 400 mužů a žen jeou ne
jen bez přístřeší, bes chleba, ale i bos oděru! Zas
jíce věblasnou obdtatost města Hradce Králové a jeho
okolí ve všelikých hamaních ohledech, obracíme te
Da veškeré obyvatelstvo s prosbou nejuctivější . daraj,
kdoco můžeš!Boprosímev tompřípadětakzapod
pora peněžitou, :ako ze obnošený starý oděv, by ubo
žáci měli co obléci, čehož dnes nejnutněji třeba.
Dosfáme, še úpěalívá prosba naše dojde oplnéní. Mi
lodary peněšité | na oděru račtež odoradati beď
v pisárněot firměV.F. Červenýasynovév-Iradci
Králové,neb redakcit. I.,kteříje zochotynamísto
odešlou. — Pohořelým orsím Jelezí darovali do

ná, choť továrníke 12
kusů ženského šatstra, pí. Alolsio Janečková, maj.
domu 19 kovů mužského a řenského šatetva a al.
Janečková obnos sl. 1. —

- Ú6as ch exerčielí, kteréš po
fádány budou diegěsní cyriliskou jednotou králové
br deckou ve spojepí s kostelním sborem bořickým
ed 10. do 13 srpam 1896 « Hořicích, očekávají
nevšední požitky budebné. Budou provedeny o těchto
exereicích skladby od mejrosmanitéjších dogácich ci
síchb proslulých skladatelů staré 1 nové doby. Tak
na příklad připravují se ssladby starých skladatelů:
Oroce,Palestr nya Viadany;nových: Foerstra, Hrušky,
Mitterera, Nešrory, Sychry, Witta, V zábavných ve
čerech provedena badou čísla od Dr. Dvořáka, Sme
taay, Steckra, a jiných. Přihlášky buďtež učiněny
do 3. srpna baď u předsedy diec. jednotyDr. Jos.
Meštíka, professora bohosloví v Hradoli Králové nob
u Čeňka Pilaře, ředitele kůru v Hořicích.

Z obecné kuchyně. V paměťsvěčněléhorady
semského soudu pana Josefa Tomele věnovala jeho
vdova paní Barbora Tomešová Obecné kmebyní sl.
50 — Zaplaf Pás Bůtl

Zkoušek farního konkursu ve dnech 2.
92. a 29. t. m. účastnili se p. t dpp: 'Vp. Emil
Balcar, kat. v Přelouči, vp. Eberb. Čada kapl. v Sria
čanech, vp. Jos. Forman kat. v Chotěboři, vd. Lad.
Jelínek koop. v Skubrově, vp. Tbom. Koatník adm.
ve Zraší, vp. Fraat. Kutnar koop. v Bernedorle,
vp. Jar. Petr kapli. v Solopiskéch, vp. Jan Sedlák
koop. v Třeboníně, vp. Jan Stíka, kapli. v Záboři.
Zkoušcekatechetické podrobilise p t. dpp: Vp.
Ferd. Gottvald kat. v Náchodě, vp. Fil. Konečný
kat. v HořeKstné, vp. Jos.Laštovičkakapli. v Pfi
byslavi, vp. Jos. Winkler koop. v Losenici, vp. Lear.
Wintera kat. v Broamově, vp. Fr. Kohout kat. vKr.
Městci a vp Fr. Kričeru kapl. v Kr. Méstci.

Literární řečnická jednota ved
v Hradei Králové zaslala v posledních dnoch Ustředsí
matici školské 100 zl.

Osobni. J. 8. papež Lor XIL udělil p. Jind
leku Vojáčkoví, ce. k. okressíma hejtmasu v
Pardabicích pro jeho sáslahy, jichž sí jako před
seda Jednoty pro postaveníohrámu Páněziskal, zá
služný kříž „pro ooclesla et poatiňco“. Zprára ©
záslužnémtom vyznamenánípodal atotéž odevzdal
oslavenci osobně ndp. biskup Ed. Jan Brynych.

Chekové poukázky poštovníspořitelnybadou
od 1. srpna adresátům doručovány Llistonoší, a síce
za poplatky určené za doručování poštovních poukázek.

Zápis chovancůvdo c. k. učitelskéhoústavu
v HradciKrálovékonáse dne 14.a 15.září 1896,

padoš budou předserzaty dne 16.a 17. září skoušky
přijímací. Ti, kdoš do prvuthboročníku přijati býti
obtájí, přiblást ce opatření posledním vyvvěděsním
školním, listem křestním, vysvědčením lékařským vy
daným od lékaře ve službáchvtátních nobo- camo
aprávných ustazoveného, jakoš | výkresy a pízankami
a řediteletví ústava. Kdo nedos'oupili zákonem pře

toma tak nebylo, vedl kněz za orédky — s medl
vésti — táky tóaož učitele pohrokáře. Aókoli jasne
bylo,kamvítězetvímusiloby 00skloní, soudomíraj
pkončen a učiteli pokrokáří veliké výhody ještě se
otrany knéso poskytuaty — ovóem jako uhlí ře
žavé. Zdálo se výsk, fe ublí copůsobilo. Souda a
emíruzaoušitoa kačzznovaato v nejširšíchvrotvéch

čtecíproti p. učiteli,ač soud niktaraknerozhodl, jako
lbáři potrestání — nejborší siámkou z mravů, a to
bez jakéhokoliv vědomi kačso-katochoty. Otáska: Byloprávačatýšučitelbezvědomíkatechetya zfejmě
proti jebo vůli dáti návrhr na nejhorší známku
s mravů dotčeným žáků“ ? Byl oprávněn sbor
telskývkonferenci,do níž sal katecheta po
ván nebyl dáti za pravdu návrnu| učitele

kůře ausneseníbez vůle katechotyprovésti 1
jeho vědomí se schovávati? Kum to opějeme
seškolou?Čí nemádnes katechetavošbols pžádnévtomobledaprávo,byťsebyli
osval? (Čí tak mé ce pěslovati v mládežicit

pravdu ©právo, že 00jí dá pro pravda i
ssámka=mravů? Jakouto pemátkuponesoudi
životase Školy?!.... . Tetpotrefený.

Veliká národní slavnost
spolků na Pražském Předměstí pořádána
dne29. srpnat. r. vmošťanskýchaalech „naSéfel
niei.“ Z hbortivosti a píle, již sábevní výbor podpo
rován jse ochotaými dáwemi a studenty,
kslavnostité se obírá,Ise soudíti, šedea ten bude
ovědkem zdařílého podnika veškerého
Pražskéhopředměstí.Beseda „Komenský“

Fi
stlů

gramuslavností zmínímese posději,jemtoliko pode
týkáne, že všebude původní a nové. Lzebudlš se

nadíti, še slavnostČetně navšlívene aavíce, ježto čistý výnos věnován bude Ustřední
Matici Školské. .

Konecškolníhoroku,Píšeconáms H....:
Ukončili jsme letošné rek školní slavností, t j.
dítky se pomodlily, sěco zaspívaly, něco sadeklamo
valy; pak následovala promluva a zase písnička, pěe
četla se jména ze slaté knihy, dvě sloky císařské
bymnyazasmodlitbaa konec.Vnižšíchtřídách(s
bylo jich 6) netrvala slavnost dvěhodiny a byly vůdy
dvě třídy pohromadě. Věecko by bylo dobře a nic
bychom meříkali, ač ve 4. třídě zpívala děvčátka mezi
jinými národními také ta: „Na tom našem dvoře,
všecko to krákoře i ten kohout; nemohu na tebe
potěšenímojezapomenout;“tu mechtsisaspévá
děvče 17—18leté, ale ne děti 10, 1Ileté, sákyně, ško
lačky, a k toma ve škole, o školní slavnosti| Za dnů
našíchjest mládeš dost brsy sralé; nač pak uš
záhy ji probouseti a před časem uposorňovati? My
slíme, že i v národních písních by mělbýti výběr
aspoň pokud školy a mládeže se týče. Pouze v 6. tř.
b. pozorovali jezme,jak v píaních, tak v deklamacích
zbožného,křestanskéhoducha. Co všakse nám nesdé
býti moudré a pedagogické, jest, te v 1. a 3. třídě
a děvčátekbyly samé titěrné a sladičké dekle
movánky; je to tak, jako kdyby chtěl dítě samým
cukrovím krmiti; to by ditě brsy pěkněvypadalo!
kde by bylojeho sdraví? I pro díté musí býti silná,
dravá, aflící strava sne samécukroví — masleníl
I dítětisamémusetoprotiví.Ajestlišeto včítánkách
jest, je velice pochybeno a jest to veliká psycholo
gickéchyba,knížjemejiš před40rokyve„Škol
níku“ poukázali. Bylinka-listále vuzavřenémvedachu
a mikdy-li na vzduch čistý, sdravý, vynesena nebývá,
zahyne,Ataki sdítětem;krmtejesamýmialadič
kostmi, samými cakrovinkami, ubledne, senlábne,one
mecní a bray se mu zodklíví. Icukráři dělají tak
e učedníky;dají s počátku dosytosti cakrovéhojim
najísti, vědouce,še se jimbrsy noškliví aše se bo
ani netknou. V dítěti ač maličkém,musímeviděti
velikého člověka; proto je vychováváme;pomé
zůstati dítětem; má sněhosestáti vyrostlý, užitečný
člověk. Dítě samo toho šádáé; pobleďte, co děti
dělají: chlapec chce býti generálem, učitelem,ob
chodníkem, kněecie, myslivosm . . . . s M9chlapcem,
dítětem; a děvčátko: matkou, bospodyní, kachařkou,sahradnicí,selkou,učitelkou. .. .azachcebýti—
dítětem, ač jest. Protoi v nejmenšímdítku musí
se viděti varostlý člověk, i s nejmenšími dítkami musí
amése mluviti jakos odrostlým,rosumnýmčlo-
věkem,ovšemv oboru jeho vědění ajeho mluvy,
atoť jest právě to umění učitelské a vycho
vatelské; čím dítkoamobočím méně
tímuší oborjeho 2jeho mluvy; aproto



mám ošbliví « mládeží na záhubu jsou. —
Výstava a kurs včelařského

Mésto a. Metují a okolí
rady v N. Méstá n. Metuj

(2. 3896. Bpaniloeyalným čeenářkám:jsá Běh ustanovil nejen k tomu, by trnitou i
jako růže spenilé krášlily a oblašovaly, alei strojením
ahodných pokrmů a jů šivot náš při bajarésíle

y a oslasovaly, dovolujisi tuto požati kra
tičký recept, kterakmožnomlenépp. manšely —trabce
v domácím úle udršovati a spokojenými je učiniti.
Známo ftotiš se včelařství, že trubci jen sladký med

rádi jí, hořkéhopelu si pevšímajíce. Nenechásejí-lí
však medu mlené jazýčky vúle rodném,
kledíse i v jiném iviti. A podobně,alev míře

če ně shledávámeto upp. manželů —trubců.émajde-li p. manžel doma dosti medu sladkosti, na

op pelu hořkosti, hledázi ho jinde — ato pakjně bývá v-hospodě. Takový pak bývá stracen

pro Bobo tinysl jeho pro , i
vůtky, balóny střihu rosli atd , dříve sna
menité vyvinutý, následkem
ských se ba konečněstraáí. j

ernějších klobou divůtků, náramků, vleček,
onů i balonů,dak blns, skrátkavěcho,co

Vástěší, činímVám,nad medsladší, nad růše

jší, mailové, tento návrh. Překvaptesvého p.manžela vlastnoručné připravenouvýtečnou
Předem vidim jaho raliký úžas, předem

„slyším příval jeho pochvaly, jíš zahrnovati Vás bude

po ochutnání éhotoho nápoje. on "omyl
Tatot

jalnemvšech

Hi

mvidíte, sdali bývalá láska a což hla ,
k dom.címa oulečku se v aěm probudí! —vecěptnani: Na60—405Lměkkévodyteplédáze
J0—20 kg medea, (mnoástvím u řídí 00
alla medoviny,)načešpůl drahé hadiny 8evše vaří
s s otom vlijese amíšenina. P
k ochlasení do hlíněného neb šelezného (dobře email.!)
hrnce,kdežnecháse vychladnoutinastupeň, který
má voda sluncem szahřívaná.Nato vleje sedo čistého,

vejlépe vinného suda,Apikdy ne od kořalky!f) mírněa uzavřezátkou, a se do aklepa kvasit. (Astři
.) Když bouřlivé kvašení ustane, je dobře zátku
zastréit a otvorem v zátce udělaným prostrčit

komec skrát do pravého úhlu zahnuté trubky,
jejíž drahýkratší konecse ponořído ádoby svos
však přístupunemá. Po kvašenístočí sedo jiného
sudu,v němžjeasi 14dní, by60usadila,načešopětně
es stáčí do ví, Kteéšse položí.Za 8medilopolozejí mošno píti. Někteří, aby kvašení uspíšili, dávají
přisvářenído vody trochuchmales by medorins
„říz“ dostala, při kvašenídá do sudu dle chuti
rozličné koření (vanilku, skořici, sázvor a
j v.) Amáte-li imilostivá p. manšela bručavého, rbob

stíšeného, dovolím asi též Vám šái.
Bačte mu koapiti včely, a svým vrozeným důvtipetm

k tomu, by veškeré
sisám obstarával. Bručák

Při nejblidší přílešitosti jich dostane tolik, jako onem

pruský hrdina důstojník, k před žádným až doT. 1666 neutíkal, však pfed v i

6etomupřecenaučil Aekovský mist ppt jedobrá, vypravuje p. VY. vský, mistr krej ý
v Třebechovicích následovně: Po 13 let trápen jsem
byl krutými bolestmi rheumatickými tak, že v čase

chvatů ani na posteli jsem se obrátiti nemohl. Lé

kaři p pomocí nemohli. Abych měl při svém trudnémMivotě nějaképotěšení, smopatřil jsem si včely a po
'sorováním jích krátil jsem si dloubé, často bolestné
chvíle. Práce na včelíně natné vykonával mi soused

'včelař. Jedenkráte však, poně týž nebyl doma,
-nueen jsem byl sám usezovati roj,nechtěl-li jsem,
by mi uléti. Že jsem ci při tom sročně nepočínal, po

jsem včely tak, že mi důkladně nase u:Dva dny pro bolesti aopuchlinu jsemai vyležel. Jak
„míle však bolesti pícháním způsobené ustaly, poz0
„oval jsem s velikou radostí též značnou úlevu rheu
matických bolestí, jež od té doby čím dále tím více
se menšily, až konečně se ztratily. — Kdyby, milo

stivá, pouze jednoho jste docílila, nebyl by to pěknývýsledek? Nestálo by to sa namáhání? .. . A jest-li
P. manšel přecese nedá pohnouti k této ušlechtilé a
ujitečné vě, račte se pokusiti sama. Pp. účast
míci „včelařskéhokursu v N. Městěn. M.,“ jichž celkem
až dneud se přihlásilo 162, zajisté Vám milerádi
slouží pokynutími,jichš se jim zde dostane, ne

do kursu, jelikoš není příhodných místností, více přihlášek se přijmouti nemůže. však přítomností
svou ti výstava naší tamtéž, kteráž dlečetných

přihlášek, jež přijímá p.T. Hájek, t.č. jednatel uve
o spolka, bude č ve všech oborech sastouApřivedete-limilostivátéždcerku,spanilýobrázek

aší rozmilé domácností, jaký rej nastané mezi mle
nými trubci — účastníky, s michž mnosí n ili

"dosud meda stavu manželského! — Těše se na Váš
příchod a doporučujese do vášené ochrany Vaší;
znamenámsevúctěveškeré— tennejmlenější.Za
těblářský zpolek: F. Štilec.

: ..*
M nStvyšetřovacívazby.Váci.Otta,

jesé byl: 11.květnazatčenvHamburkua po10
neděl nalesal se v Hradci Kr. v inkvisici, byldne 16.

července štěn na avobodu.
.-:: Neshtěladát s místa. VostředupřineslaFr.
M.s Dívcena zdejšítrh másle,traroh a vejce,s če
hož měle zaplatiti 4 kr. zmísta. Proti výběrčímu
vzepřela se však dotyčná a nechtěla mu povinné4kr.

i nýmvět ivolán byl . Poněvadála sv jazýčkem rámus, jako by ji na
node bral, byla odveděná na strádnici, kde 6 oo

E Mádnáko.zopgmnontí 2 přiměřenépokuty.

i kdupe
se 17letý zednický učeň Václav B

dostav se do hloubky, utopi omniů
Mrtvola utopeného nebyla

E Šii i
známýmuž se senou, má-li kdo vevsi na prodejpra
sata. Marek ukázal jim na stavení manielů Horských
ase sousedské : došel nalouku, kde právě pra
covali Horští a osmámi! jim, Se by měli doma kupce
na krmníky. Mezi tím kupci, když viděli, še nikoho
ve stavení, jali 00 hos ti po svém jim vlastním

bu. Ženština vzala z 50 kr. a připravila
mnoho šatstva k odnesení a odešla. Cizí muž právě

če hospodáře: Joseto A orekým 1 aky Reis. m Horským s lo u

n Lzaklédi se dvora oknempečl nb ©cizinceavapilojej. testaveníbylopečlivéuzavřenoan

otevřeno. Pospíšil do vnitř, achopil drzého slodějedovedl ku starostovi. Drafka jeho chycena byla sa

za vsí, kde naň čekala. Z kupců vepříků vylouplase známá dvojice zlodějská, a sice Frant. Janoušek
s Ledec, 33 starý zloděj ze řemesla, častokráte
trestaný pro krádež, a jeho konkubina Fr. Becková,
24 roků staré, příslušná do Hrádku n. M.,pro toulka
4Okrát a pro krádef 4krát jiš trestemá, a dvě léta
přecovny. Tažné ptactvo slodějské satleno.

Vyšetřování. Josef Slezák, 80 roků starý, na
pravou raku chromý z Náchoda, dosad zachovalý,
octnul se vo vání pro sločin násilného smilstva,
jehož se dopustiti měl na nedospělých děvčatech v Ná

„ Ke koaci měsíce dubna p pa „pánimangelé Srajbrovi v Kaklenách čeledína J. Spindlera,
24 roků starého a Frant Figrovou, slušku s Radi
bořic. Páreček tente měl již mezi sebou delší dobu
známost, malinkým potomečkam. Ujednali

si v] 60 sl. a Figrovra40 sl. a usadili
DJne Koklenách. Y nedělidne 1- t. m. dádal narajbrov er peníse, a těchtonedostal,
B napil a ns slosť Kobnoranéšádosti
obdršel celou mzdu i a Figrovou. Pak se oba sebrali
aodešli. Téhoždne as opůl noci přelesliplot, vráNÝC n aeto , ča
e ním spolu pořinu albou,po , koňskou

Keeno telu zromm,Oris Jelo epmv . , ne

obl nikdoora vpeci.do pí hiídáavěma ostraš ediné na
milencích, šelacino sobě saopatřili něco do výbavy.
Byli zatčení.

Píj či nepít? Tato důlešité otáska zaměstnává
od několika dní mysl všech věrných ctitelů ohnivého

nápoje a četných návětěvníků smíšeného nekfestanského obchodu pena Karla Kornfelda v Pobřezí-Skalce
a nevyrovná-li te věck všeobecnému uspokojení, může
s toho povstati hrozná žaludková revoluce, která může
sakončiti neobyčejnou událostí a to pitím vody. Za
krásného totis letního jitra, dříve ještě neš si slunko
oči protřelo, přišel do «míněného obchodu statný
mládenec se „spálené“ vesnice, aby na ty trampoty
nastávajícího dne „pulčíkem“ se posilnil. Ach, jaká
to pastva pro oči, sřít ten čistý, « nápoj perlit
8) ve sklenici! než jen zvolna musí se dávattato po
sila nedočkavému daludku, aby si více hutnal.
V tom přichází majitel a možná še i vyrábitel toho
čertovského nápoje a z toho samého soudku natáčí
i sobě, aby se napil? nikoliv, ale by si ústa vypláchnul
a pak, — ranního hosta pojímáhrůsa, sávrat,

em žaludku cítí nevolno, k ee s ním točí, lidé
dobří kde jste kdo, pomoste| — „nažinec“ s úst vy
pouští kořalku skrze trychtýř spět do soudku! Dobré
sašití přeji, k takovému pití jest potřebí notně vysmo
lený šaludek. aby to snesl. Jen co je pravda, chybe
eestala, nedáse to popřít.Aleabystevědělivyob
čané sač moje kořalka stojí,bouch bác, tu ji máte —
a soudek s obsahem byl na silnici. Jaký pošitekzas
ta mastalnajiné straně! Nosy prodlužovalyse o půl
metru na dálku, čichajíce vonný mok, hmys přilétal,

aby též dpdsoa nepojil tím nektarem, který anivé na Úlympuneznali, ptactvo veseleji ten den
zpívalo, jen ti nešťastníci— světe, politujje — uva

šají: p či nepít? x
a execírku"by hedakdn srdce rád sapomněl, jen
kdyby na takového málo pamětlivého brance zapo
mměly slavné úřady. Je to safraportaké, myslí si dnes.
jistě také Bob. , že ač je taková opousta vojska
v naší armádě, přece víse okašdém jednotlivci, který

nedostaví ze kpovinnému cvičení. Boh. car, nyní
38 r. stár odbyl si tříletou vojenskou kázeň a pakse na Cestupo Rusku se známoukapelou z Ne

cka, jíž dělal kapelníka; pobyl si tem pajeh
10 roků, mestaraje0e lake cvičenívojenská, niměbyl několíkrát volán. V těchtodnech, majeza tu, že
je jiš se seznamu vojska v se do své
domoviny, do Rychnova. Tamvšek byl četničtrem

| satčen a odveden na vojnu, kde bude nyní zameškaná
cvičení mesit naslahovat. Jmemovaný jest šenat a
otcem 6 dětí.

Oheň.Dne16.t. m. o 7.bodiněránovYpokl
obeš v,domka oo v Roudnicipod. Způsobená o j ištěním.
Příčina obnějest neznáma, Hry jet pod

« V měsíci čerrnu od 18. do 18. strá
|celo ne s kých lak patřícíchdvora Šternberkov

skému a iště blíše Albrechticmnožství posečeného
sona. U udání četnictvu, které tajně jalo se Jaka

hlídati. Dne H čařýta po 10. Bodině večerní mnaměžilocivíce s Albrechticnaluka= byvše
upozorněny jákýmsi člověkem, náhodou tudy jdoucím,

že luka jsou atřešena, vrátily sezpět. Byly sice sadršeny, ale nemohlo jim býti ničeho do o. Při
předsevsstédomovníprohlídcev Albrechticíchsa pří

tomnosti p. ksáně . Vysloužilaa obecního výborap. Fr. Kodoňka nalezlo četnictvo u více osob větší
množstvísena, které poznánosa senos panských luk.
Vymlourali se sice buď, že seno te poc s příko
pu, aneb je jejich, však náhodou ti kdož nějakou louka
měli, deměli jí dosudposečenou. — V Dušníku ukra
den byl = jné komory kočímu Pavlu Grundovi
u mlynáře Am. Baudy, pytlíkkoziny se 70 marky a

bot a čeledína J Kloversovi s téže komory,
rou pachatel vypáčiti musil, prádlo. Podezřeníihned

podlo na čeledína Frant. Vinsence s Olešnice, který
a tamnějšími místnostmi důkladně obeznámen byl.

Sebovrašda z mošťastné lásky. Ve u ve
2 hod. odpol. nalezena byla ve stromořadí na levém
břeka Orlice za vojenskou plovárnou mrtvola mladíka
s roštřištěnou lebkou: záhy poznáno,že to je ttl
obařnický pomocník Radolf Kreislík příslušný do
lezněho Broda.Týž pracoval posledním časem u zdej

di. obuvníka p.Resslera. Dle okolností dalo se s0uji, fe sebe seděl na první v oněch místech stí
seté lavičce, kde nabiv si novou jednohlavňovou pi
stoli silným nábojem prachu adrobných broků střelil
ae do pravého spánku a padl s lavičky na naklonén
břbb. Otvorem v hlavě spůsobeným vytékal
krve promísený kusy mosku dolů. U mrtvoly nalezena
byla vražedná zbraň, jiš avíral v race, fotografie jeho
6 jakousi dívkou, 1 K. penčs a na kuse papíru psaný
dopis šenskou rakóou. Vedle něho leželo malé srcádko,
do něhož anad se díval při vypálení rány. V dopise,

jenž patrně„pochásí od milé, s níš bylfnazýván je t „draze upřímným miláčkem“ a sdě
luje ee mu, de veliká jejich láska nezůstane bez ná

sledků, čehož p se věak nemá lekat. Milkou neštastníka a pisatelkou zmíněného dopisu je, jak se doví
dáme, M.V. s Nového Hradce Králové. Jak se zdá,
ulekl se zamiloraný mladík této proň choulostivé
zprávy, an byl odveden a zanedlouho bylo mu na
stoupiti k vojsku, tak, že hleděl všemu uniknoati
ranou s pistole. Mrtvola sebevraha dopravena byla do
umričí komory okresní všeobecné nemocnice.

Krádež. Dne 16. t. m. ve 4 hod. odpol. vůbmdil
se neznámý zloděj do meuzamčeného obydlí Fr. W
límka v Radostovicích a ukradl tam různé fatstvo a
šporky v ceně přes 48 sl.
-Ukradl stovku. Dne 16. t. m.zatčenbyl v Ne

chanicích Josef Hašek = Libčan; lpí na něm podě
aření, že odcizil Ant. Kodytkovi tamtéš 100 sl.

č řepad velecipedista. Dne 14. t. m. jelEd. Minic dát n. 0. o taic k Brandýsun. 0.
na kole a nic slého netuše, byl s nenadání přepaden
dvěma mladými tuláky, kteří jej sbili kamením a spů
eobili mu dosti snačnáporanění. Mimo to utrpěl pře

paden volací ista značnou škodu na kole.prchli kéramel. Ze semské donucovací pra
oovny v Pardubicích uprchli v těchto dnech 4
káranci. Dne 30. t.m. uprchl Jaroslav Šimůnek, Siletý
obuvník s Mnichova Hradiště a V. Kalenský Siletý
soustružník z Ves. Lhoty u Nov. Bydžora. Dne 2!.
práskl do káraneckých bot úšletý dělník Ant. Schicht

přísmšný do Bingelsheimu u Jablonce a 27letý kameník KonradGleisner s Bausnice u Trutnova. Bade-li
to takto pokračovati,zůstane donucovací pracovna
brzy ná.

Utepi se. Dne 15. t. m. utopil se při koupáníK. Šv v Třebechovicích v tamním potoku.

Z Pardublo. Jednota pro postavení ko
stela v Pardubicích měla v neděli 12. t. m. druhou
řádnou hromadu v místnostech Měšťanské Besedy.
Schůzi za četného účastenství zahájil předseda Jednoty
p. okresní bejtman Jindř. Vojáček, uvítav přítomná,

načež následující správu jednatelskou a po
kladní: Na konci drahého roku trvání jednoty nemů

žeme sice ještě poukászati na velké a skvělé úspěchrnicméně ze správy mojí seznáte, že horlivou a dů
elednou prací jsme se o zájmy spolku přičinili a še
vador nepřízni doby mnoho vykonáno bylo, čím Jed
nota svému cíli opét o značný krok se přiblížila. —
Jednotěse nepodařilo získati pro stavbu kostelat. zv.

Krausovu realitu, jejíž cena vystoupila na výši, ježprostředky naše daleko přesahuje. to však byla

uzavřena s obcí Pardubickou amlouva,v Jednotarávo překupní ku hřbitovu u sv. Jana Křtitelenejd.
Eisk. konsistoří jí vyhražené postoupila obci pod tou
podmínkou, že Jednota bude míti právo v případě
potřeby kdykoliv na hřbitově tomto viti no
chrám a de obec z přislíbených v zásadě 10.000 zl.
složí hned 1009 zl. a ostatních 9000 sl. pak že bude
spláceti v půlletních lhůtách po 900 sl., s nichž bude

rvní splatnoa jiš 1. ledna r. 1897. — Jednota na

[esa v geometruP. Skrbkovi sílu, která neočekávaněs nejlepším úspěchem zájmům epolkovým posloušila.
Týž pán s velkou pílí a snalostí věci vypracoval plán,
dle něhož by se mohl vystavěti nový chrám na místě,
kde bývala sturá kasárna a sice mezi Zelenou branou
a Haldou, při čemž by se část starého děkanského
chrámu sbořila, nejkrásnější část jeho ale pro bu
doucnost zachovala. Pamětní spis v té příčině panem

metrem sepsaný Jednota svým časem uveřejní. Ři
ditelstvo ve své schůzi dne 18. červnajednomyslněseusneslonatom,šenávrhtense přijímáaženazá
kladě jeho 8 dají vypracovati plány nového chrámu.
Zároveň obec aby věnovals potřebné místo,
které jest majetkem obecním, Jednotě zdarma. Obecní
zastupitelstvo ve schůzi dne 8. července dádost ta
přísnivě vyřídilo a tak spelek náš dospělk důležitému
odatavci činnosti své, kterým zajisté nový a svěží
život v něm zavládne. Při příští valné hromadě čle
nům apolku a celému obyvatelstvu se již asi budeme
moci vykázati obrazem chrámu, jaký jednota vysta
větí na sebe vzala a snad také poměry dovolí, sby
se příštího roku přistoupilo ku položení základního
kamene. Jakmile dospějeme tak daleko, že budeme
míti y nového chrámu, pak zajisté vyšší úřady
se nebudou rospakovatia sajisté svolí k tomu, aby
s kostela Kojického byl nám odevsdán slíbený jiš

»Š



obnos 10.000 zl. a také s úspěchem sepotké žá
dost za vydatnou Adporu, kterou chceme. podati
k náboženské Matici. — Při tom nemohu mičením
pominouti, že zdejší peněžní ústavy: občanská zálož
na a městská spořitelna k žádosti naší v zásadě se
usnesly věnovati nám větší peněžní obnosy a že, jak
doufati můžeme, do roka dary tyto realisovány budou.
Toho času čítá jednota 5 členů zakládajících, 18 pod
půrců, 79 členů skutečných a 86 přispívajících. Jmění
spolku obnáší na hotovosti 9482 zl. 43 kr. (v čemž je
za 1220 sl. losů), dále jest upsáno 32780zl., tak že
jmění spolkové obnáší toho času 13.162 zl. 48 kr. Mimo
to ale ještě jest upsáno obcí 9000 zl., které nejdéle
do 9 lej a kdyby se se stavbou dříve o, ihned
se splatí. — Umrtím ztratili jsme z ředitelstvahor
livé a zasloužilé členy vd. pana děkana Chmelíka a
p. dr. Žáka, i prosím, abyste památku svěčnělých
uctili povstáním. (Shromáždění povstává.) Za prvě
jmenovaného zvolen byl do řiditelstva nynější děkan
vdp. Frant. Sloup; za dr. Žáka
volba vykonána nebyla, — Řiditeletví odbývalo od
poslední valné hromady 4 schůze, jež byly četně na
vštíveny a v nichž se vzácnou jednomyslností zále
žitosti spolku byly vyřizovány. Běžné práce mezi
schůzemi těmi obstarával předseda za pomoci vdp.
děkana, obou místopředsedů, dp. kaplana Voříška, p.
inž. Kottena a p. G. Bébra. Zpráva tato přijata se
souhlasem, načež následovalaspráva kontrolní komise.
K návrhu p.A. Červinkyprovedena bude volba no
vého řiditelství teprve v příštím roce po prošlém tří
letí. — Do kontrolní komise zvoleni poznovu pp. říd.
Chocenský, K. Stránský a J. Šíp. — K žádosti ně
kterých pánů slibuje p. předseda, že sbývajícími sta
novami počtem 500 kusů ochotně podělí nově přibylé

eny Jednoty, jakož i ty, kteří byse jimi státi chtěli.p.
předseda Jednoty pro své neocenitelné zásluhy o církev
v našem městě vyznamenán byl papežským křížem
„pro ecclesia et pontifice“ a přeje v souhlasu a za

povstání všech přítomných panu oslavenci, aby Jůobrotivý Bůh v jeho blahodárném. působení dlo
léta zachoval a mocně podporoval. Po krátkém upřím
ném poděkování se strany pana předsedy, pokračoval
vdp. děkan ve své řeči vybízeje všecky ku přilnutí
celým srdcem k dílu tak slavnému a vznešenému, jaké
provésti míní Jednota, aby i skutkem dokázala, že
jsme hodnými potomkyslavných, zbožných a mocných
otcův našich. Nato sdělil, že vyjednával již s osvěd
čenými stavitely chrámů, mnichy Beuronskými na Slo
vanech o provedení plánu, ježto vyblídnutý k tomu
p. architekt Mockr je jinde příliš zaměstnán. Vyjedná
vání to potkalo se s příznivým výsledkem, takže
Jednota na základě zevrubného, architekty emauskými
sdělaného plánu bude moci co nejdříve přikročiti k dílu.

Z Ústí nad Orlicí. Zdejší Svato-Josefská jed
nota katolických jinochů a mužů slaví v neděli dne 38.
srpna 18v6. slavnost svěcení spolkového praporu. Pra
por posvětí Jeho Milost nejdůstojnější pán pan Ed
vard Brynych, biskap královéhradecký. Matkou pra
poru bude velectěná paní Arnoštka Hofmannová,choť
c. k. okresního soudce, kmotrovetvím budou státi:
velectěná paní Barbora Horáčková, choť měšťana a

šťana a továrníka.
, Z Cervených Peček. | Křesťansko-katolický
vzdělávacípodporujícíspolek „Svornost“pořádáv ne
děli dne %6. července 1896 výlet do vrchnostenské
obory v Opatovicích. Vyjde ae z místnosti spolkové
o půl 3. hodině odp. O hudbu a zábavu jest posta
ráno. Vstupné za osobu 10 kr.

Z Velimě. (Odpověďnevelebnému lista.) Čtouce
zprávu v čísle 23. „L. Pr., poznali jsme, že p. dopi
sovatel měl dojem, jako ten voják, nováček, po první
šarvátce, když pravil: „Na nepřítele střílelo by ae
dobře, kdyby jen odtamtud nestříleli.“ Také dopis
v „L. Pr.“ všecky je čtoucí přesvědčil, že dopis v „Ub
nové“ trefil, anto „L. Pr.“ už poslední odpověď prý
dávají. Nu, my jsme nezačali; snad nemusíme ku
všemu mlčeti, co o nás a proti nám a zvláště proti
nejdůstojnějšímu našemu panu biskupovi se píše?
Vy myslíte, že nemůžeme vám odpověděti? () ano,
budete-li chtíti, i před soudem usvědčíme vás, že není
pravda, co jste v čísle 20. psal; ale stím, kdo pravdu
nepíše, nikdo rád nemluví a sním se nesondí. „Ukrý
vají nenávist rtové lživí.“ (Přísl. 10, 15.) Co jsme
napsali, že pravda jest, dokazuje vaše přiznání druhé
otázky, jenže omýváte tím, že v evangelických časo
pisech bylo odsouzeno. Pamatujeme to a víme, jak
napsal „Český Bratr“ v č. 19. r. 1895 str. 148, „proč
zasedá p. Szalatnay v zemské školní radě? Ne proto,
že je nějakým znamenitým školským odborníkem, ale
proto, že je evang. superintendentem, a aby tam za
stával zájmy evang. církve. Jak je zastává, vidíme!
Oo nerozpakuje se hlasovati pro nařízení, které ať už
se provede vzhledem ke školám evang. tak či onak,
vždy bude porušením církevního řízení. V každém
připádé bylopovinností p. Szalatnaye jako evang.

„superintendenta postaviti se na stanovisko své církve,
: kterou zastůpuje, ne-li hlasovati proti, aspoň pro
(evang. školství na základě círk. řízení vyhraditi církvi
volnost jednání. To superintendent p Szalatnaj neu
činil a tak těžce prohfešil se na zájmech evangelické
církve. jejichž strážcem z povinnostimá býti .....
My toho nechápeme, či snad má secírkev tímto způ
sobein odvděčiti státu za zvýšení paušálu !? Ó Sione,
podivné jsou cesty tvých superintendentůl“ Vidíte,
jak vytýkají vaše listy, že váš Szalatnay nekonal'po
vinnost. Když náš ndp. biskup koná povinnost svou,
smečku podlých lidí na něho se vrhá, jej tupí a uráží.
To je v pořádku? Začnou-li katolíci bojovati, je zle;
hned píšete, že lživě s uráškami osoby vysoce vůžená
se dotýkáme. Kterak? Ó otázce třetí míčíte, drubou
přiznáváte s umýváním, první nazýváte urážkou. Či
snad opravdu může býti v milé paměti osoba, jejíšto
hlasováním cesta z Baierveku byla zamezena k továrně
s konkurence proti filialní váze továrny ké? tím
se cesta občanům zdloužila o tři čtvrté hodiny více.
Dost! víc neřeknu neš to! Ten, jak se domníváte, ve
lebný dopisovatel.

Z Mal.Svatohovie. Lázně zdejší, které pů
vodně dle systemu faráře Kneippa založeny loňským
rokem též ooddětagí slatinné bylyrozšířeny, těší ne- r

,

+

nyní za nastalé poh
šitelným důkatem důvěry k nim jest okolnost, se

mnozí nemocní, kteří dříve u.KndiPDe samého v léčení byli, seznavše účinek zdejších lázníse salíbou
opěť po roce je vyhledávají. slední době zaví
tali sem mimo jiné P. T pp: JohnBensh s chotí,
obchodník v Chicagu, Václav Potěšil, rada zemského
sondu v Šelčanech, vdp. Frant. Dregslet, děkan tam
téš, vdp. Josef Pršala, c. k. n. professor x Mladé
Boleslavi, Jos. Weiss, továrník z Jablonce, Jan Kober,
obchodník z Branné, pí.Frant. Pohlová, soukromníce
z Králové Dvora n. A mimo jiné z blíášího okolí.
Dle četných přihlášek i 'a"krahů duchovenakých dá

eh souditi, že ani letošní eaitona za dřívějšími netane. < . .
ABOi

(Zasláno.)

Péndm lgistům „Obnovy

Králové poradní schůze lígistického kronšku. O
schůzi této byl všem 20 Jigistůimkaslán důvěrný
referát dne 1. června večerní poštou.Ježto však
zjistili Jsme 2 případy, že fádně frankované tyto
a uzavřené dopisy adresátům dodány. nebyly a
nám rovněž nebyly vráceny, jakkoliv zasýlatel byl
oznajeu, žádáme zdvořile, aby všichni druzí pp.
ligisté přihlásili se, jimž protoltol tento dodán ne
byl. Ztracené tyto dopisy budeme reklamovati u
příslušných poštovních úřadů. 0

Revidenti „Obnovy.“

(Zasláno.)
. Pomozte!

Krutý požár zničil dne 16. července t.r. po
10. hodině večer 39 dřevěných stavení v městysi
Horním Jelení, okresuVyuokomýtskéhoa zba
vil: přes400 obyvatelů k nejchudší třídě patřících
nejen obydlí ale i všeho šatstva a nábytku.

Nelze vypssti bídu, jaká povstala a bída ta
je tím citlivější, že i ostatní obyvatelstvo městyse
našeho úplně jest chudé i není mu možno po
skytnouti podpory vydatné.

Stavení byla vesměs dřevěná, šindelem krytá
a proto do základů shořela. Také pro chudobu
obyvatelů nebyla ani pojištěna; však i ta, která
byla pojištěna, byla jen na částky velmi nepatrné
a za náhrady ty nebude uijak možno to nejpo
třebnější opatřiti, an škody přes 40.000 zl. obnášejí.

Proto nejen pohořelí, ale s nimi i ostatní
spoluobčané smutně bledí do budoucnosti a v ous
kosti té oddávají 8e jediné naději, že ještě jsou
štědré race, které pomáhají tonoucím a nešťastným.

Kéž by bylo možno bídu požárem způsobenou
ukázati ve. skutečnosti, pak by zajisté každý sou
eitný se pohoul.

Prosíme proto enažně, kdo můžeš, pomoz; i
sebe menší podpora setře tak moohou elzu trpícího.

Příspěvky buďte laskavě zasílány obecnímu
úřadu v Horním Jelení, kde zvláštní sbor o roz
dělení se postará.

Z1 každý sebe menší dar voláme: „Zaplať
Pán Bůhl“

Z obecního úřadu v Horním Jelení,
Jan Tichý,

starosta.

“.

Tržní zprávy.
V Hradoíl Králové, dne 18. čerreoce 1896. 1 h'

pšenice sl. 5:90 až685, žto 3. 9-20 až 5.50, ječmen
sL 0-— aš 0-—. oves zl. 8-10 až 370, proso zl 5.30
až 0.—., vikev sl. 6:50 až 5-76, hrách zl. 7- — až 0.—,
čočka z!. 0——až 0 —, jáhly sl 9.00 až 0, 'krap zl.
8.50 až 21.50, bramborů nových sl 2.30až 230, jetel.
semínka červeného zl. 11-— až 14-—, jetel. seminka bí
lého 0-—, jetel semínko ruské zl 00-— až 000), máku
81.—— až 00:—, olejky sl. 0.00, Iněného sem -ne zl 0 —,
sž 0 — 100 kg. titných otrub sl. 5-60, 100 kg. pšen'duých
otrub, sl. 5—, 1 kg. másla čerstvého zi. 090 už 1—,1 kg.
másla převařeného 000 1 kg, sádla vepřového sl. 080
1 kg. tvarohu 14 až 16 kr., jedno vojoe dva a půl kr.
1 kopa drobné zeleniny zl. 0-30 až 0-75, 1 nek. cibule zl.
0-22 saláta 020 ež 030 — Na týhodní a obilní tr dca 1!
červ. 1896 odbývený, přiveženo bylo hektolitrů pšenice 326
žita 154, ječmene 16 ovša 436, prosa 0, vikre 4, hra
cha 1,čočay —, jehel 12, hrup 0, brambor 55A, jetel se
mínka 025 „'nenéhbosemínka O—, olejky 000 mabu 001
drobné seleutny kop 387 cibule 132 salát 368 pok vepřů
kusů [8p+devinčst 458 kusů kůzlat ku:ů —

I000000GGGG00000GGOC
tráta vlasů

a tvoření lupů
te pod zárukou jedině jistě

zamezí

(BINOGENIM

J. Beyšovce v Jičíně.
Cena láhve s ochrannou znémkou © zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázcs 3 zl.

závod Sklady v lepších 1aaterislních obchodech a holičekýchech.

10000006060G00G6G66:

: „Jak může svěl věděli.
co výborného na skladě
mám, kdyš mu to nesděheslama <=;

» —— : Vanderbild.

o celých východních Čechách.
dosáhn zistěsí

Akodnýmopří Obnova“ným imserováním v

ne "Projichc. p)e a 

chodních Česk: "9
Ioseroyání v listě našem je tím výbodněj

šum, ježto v ném dle vzoru amorických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem. že ioserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

Inserty přijímámejen od solidních
firem křesťanských.

Iosertní poplatek: 8 kr. ra I petit. jedno
sloupcový řádek.

"Nabídky insertů příjímáadministrace časopisu

»Obnova« v Hradoi Králové.

Truhlářskou dílnu
čtvrt hodiny vzdálenou- od města

í pronajme

p. Saar v Hradci Král, č. Í3Í.

am půjdeme -na výlet!„ Nampůjdeme na výlet:
1. Do Týniště! Podíváme se tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A.Stojíto za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. hotových ko

berců nejrozmanitějších jakosti, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostane nahrazené jízdné drahou ve
třetí třidé na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání ?
B. Ovšem, velice mnobo aco záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdarl

Malířský uměleckýatelier

Jarolíma olantejského
ov Litomyšli

doporučuje 8e veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úfadům

ku provedení dokoaalých

"= maleb kostelních, ji
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za míroý konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čenímijakoži diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychin
barku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějovápr Olo

mouci, Brué atd. ,

DA 44405 ABrBrDD
Umělecký

zá vodmalbu
na skle

L SIAD,
Brno.

Speclalní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzerniky k na
blednutí (franko.

Ceny mírné.



Velmi důležité 
pro nemocné

chadokrevmé, choré osoby trpící žaludeč
ními a střevními memocemí: osoby mer

Ssdorrovapioa
které tak rychlé obliby neleslo a od nejpřrvněj
ších a nejsvědomitějších lékatů se odporučuje.

Toto pivo ze známého pivovaru G. Pechorra
v Mnichové, c. e k. drorního dodavatele císaře

Erakouského a německého, stáší se do lahví dle
všech pravidel moderní techniky a při detfení

M)"dravotních zásad, jest kvasnic úplně prnato,
udrží se po měsíce v každé teplotě, nezpůsobuje
tédnou kyeslínu v šaludku, nenedýmá ale povrbu
zuje veškeré tělesné fankce jakof i tvoření se
krve, dodává obať k jídlu jek žádné jiaĎ“pivo,

m účinkuje občerstvajícím a uílícím spůsobem, sníž
by jeko jiné i nejvíce renomovaná pira ensdno
opojila nebo nervosou stížené oeshy roačilile, ne
způsobuje nikdy boleníblavy,jelikož mnicborsté

rorniká pivo obsabuje pramalé mnolgtví alobolu.

Hlaval sklad pro Hradec Králové a okolí
nalezá 00,u pana

ADOLFABAŘTIPÁNA V HRADCI KRÁL,

s krásně zařízenou velkou
8 nejlepší vyhlídkou na

Novém Hradci Králové
Wap“se prodá “g

Bližší adělí administrace t. 1.

ovocnou sahradou,

Do Hrade Krábyé a okolí!

řezekče,čakrařke0 marené:
Jsemce na

výrobu zboží mramorového
": jako json: leštěné desky na nábytek, mycí

, oOní a nálevní stoly, pulty,obladicí desky pto oukráře atd.
Prede, by vpřípadu nějaké“ potřeb zá

v k soutěži vysván byl, ujišťuji,le snahou mojí
vědy bude zákazníky své co nejlépe uspokojíti.

ZDENKO JEŽEK,
kamenická dílna na zboží mramorové a pomníky 

v Hradci Králové.

Jan Horák,
vlestní výroba suken

v Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobu jarní a letní

pravé vlněné látky
| za ceny mímé. Četné opětné objednávky,

zvláště z krabů vid. duchoveustva jsou mil
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cenalikyna požádání irankeo.

Zámiky na dobírku,
vid. duchovenstoudle přání bes dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největěl.
Četná doporučení z kruhů vid. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

Novýpraktický vynález!
Nejlepší prací přístro

Jediný exisující jest ne
vynalezená c. výhr.

praní přadka
L zr. ruční valcha

„Patent Elaváček“,
která předčí vše atávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest me

vždy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné smě
hobíjéa rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní
pére, tím jest hladší a lepší,

zkáze podléhají a zdranělými
plochami prádlo ničí.

Při tom však jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny
jsout
I. vel. 25/30cm. zi, 8.50
IL "M30/35 M + 3.0

IH. |, 35/40 4.80

aneb dobírkou zasýlá na vše
choa místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový
Atelier Hlaváčkův

v Strakenicích Čechy.
BIB“ Pp. obchodník. rabat,

Do Hradce

umělých hnojiv atd. atd.

OD“ Rovněž úpině zdarma k
amateusymé nově zařízená

ješ opatřena jest všemi i nejnovějšími foto,

eh p- amateury, by ai neobtěžovelinout, rovněž tak můj všemi moinými fotograf. apparaty, pletnami,
' a zásobený sklad s cenami
SP* Apparáty též na splátky.“

OOO00000000000000
Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1804

zlatou modailií a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesněa solidně na základě dlouholetých zkuše
ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně ctě
ného obecenstva, znamenám se v hluboké úctě
oddaný

deset Úásia
zubní technik '

Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.
Br offo křestní listy

skárně40kusů(kniha)za80kr

Stříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání
zlatá záslužná medaile s korunou. — ný diplom.

Veškerá patentní mýdla
vyráběná ze všech možných i nemožných meteriélů a téměř ve všech ča
Bopisech doporučovaná — pominou — až es lidé přesvědčí, že bylo a bude

nejlepším jedině

pravá nefalšované mýdlo jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřele doporučujeJir.dadřich Jelím.elr,

mydlář v Hradoi Králové.
Týž dovoluje si upororniti na specielní novinku „Jelímkove levan

odporučené pro jeho výtečné vlastnosti
celou řadou lékařůa specialistů v kožních nemocech.

Kus za 5 kr.
Hlavní sklad u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č. 3.

a 37- U p. Aloise Jelska v Pardubicích a u Čeňka Zimy v Kutné Hoře.
Telefonické spojení.

Do Hradce Králové a okolí.
Dovolujeme si slušně oznámiti, že zařídili jsme v Hradci

Králové ,tovární sklad

šamotových kamen
bílých a barevných glasur přesně dle míšen

skóho způsobu vyrobených,
dále budouna skladěkrby, sporáky, majoliková a poly
chromovaná kamna. Mimotochovají se na skladěkamna

tahová (t. sv. „plrenky“) re amotového materiálua barevnýchp'nsu

Sklad nalezá se v domě p. Mikeše v Hradci Králové
a svěřen jest zástapci našich továrních výrobků, osvědčenému kam
náři p. Fr. Mrkvičkoví, kterýjednak sám,jednak osvědčenými
stavěči z naší továrny a našeho Pražského skladu veškeré práce
stavěčské svědomitě vykonávati bude. Též převezme p. Mrkvička

veškeré čistění kamen.

Továrna ná Šamolová Kamna 4 majplíkovů zbožíV ILOUNECH.
Vuhledem na předchácející oznámení prosím P. T. -obocenstvo, pp.

nejevědomitěji dostsl.



„OBROVA“
vychází každýpátek dopol. ©Ti.hod.

Vydavatelstvo: dl jako:

PolitickédružstvotiskovévHradciKr. | B Z E

Veškerézásylky,dopisyapředpistnéadresujte op a © 3
pouze - P. T. dzčhovenstve o velecténou

»(Obnova« v EFXradoi Ek rál. přízeňaEo étvěre,mmeumnánsev úchůhloboké

spěla práněčehě vydaním

Učtesez dějjin.
Uomo k oněl mládeži od-stasiko vleslemno.

Předplatné: Teo krátký přehlolnepěehoomnnaýh
Na celý rok. . 4al ! důjinčeskýchdastati Ise
napůlroka . 2,
na roko. 1, v biskupské knihtiskámě

Stran6D8% —Oeno16lv.
MN .

|odiháreevětšího maodství

Jednotlivéčíslovmístě 7 kr., poštou8 kr.

Mistnesť rodakoe:
WHradel Králové. Velké náměstí č. 84.

r++0+00+00+00000©o

i Grio 7,
pravé voskovéi polovoskové,pa

2ODOODOOGOOGOGOGAG Pan .

Vyhláška.
j. ZA 4hosouěn ©Hradci
i Nejsvětější Oválosli Oltářní Ea amor ejné dráty omížovacíměst ročně

| posvěcený.. b)| práce stavební
nea | PŘ) TndněnkjíaLra,

čestný intnovnéh©ředilei úslavu NejmeětějšíTrojice A výnosemdon VO O 108prE
Dle III. vydání přeležl © DNĚ| 14.178 ochtálené a budo drašba ta

VOJTĚCH KAMEĎŽ,

ručuje veledůstojným farním a

slavnýmpatronátním úřadům,
rovněž i

ž
> schaly, trojhrany, grana, jakož i

nejjemnější druhy kadidla, dopo

ž

:

á

P. T. pánůmobchodníkůmv jakostinej- rá? + ovcích ; dne 20. července (200
lepší a v cenách nejlevnějších. Chřen : - kasedláří odANáklbisk.koneistoře.Tickbisk.kaihtiskárny. o8. bodisěodpolednív prezidiální

Zárovců odporučim světlade věčných * | P

kp 7 aš hořícízvůssboonězanet: © Biran Bl BS — Respočtšnésama obadší 514sl 27kr. 8: ÁCenabrošovanéhovýtisku 70 kr., fraako k beřene saconu vyvolací; kance obnáší 52sl

J f"Díly k * d80;vtubévazběceloplátěnéfranko1zl.LŠ| Kvoronáv hotovostinebv
ose áče : ; Recensin, or knih víz[ slositna Dolet? dražebnía vrozpočetIsevpre—poslední ita „Rádce dache

= Hradol Králové. + E přijímábiskupská aká aa . uldidiní vúředníchhodináchnahlédnazti
Závod voskářský„u Albersů«založenr. s809. ci Králové, V Mradoi Králové, dse 17. červonee 1806.'. M1 Zeekpresidenta:

Proper ron ooooooovově1 2 Proká.(54
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Za jednomyslné nelíčené projevy důvěry x

m a přátelské náklonnosti, p!„B jichž oc mi tak neočekávaně dostalo u příležitosti přátelského večírku cyklistského po- Ý
řádanéhona počest milých hostí z Prahy dne 22. července vzdávám

»S«srdečný díle. 6%
Děkuji zejmena deputacím ol. klubů českých velocipedistůz Josefova, No

vého Bydžova, Opočna, Týniště n, Orl, přítomným p. t. denhím hosotím restaurace
p. Macákovy a ovým milým ocudruhům z klubu našeho. Na zdar!
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Alfred Procházka,
t ©.jednatel klybu českých velocipedístů v Hradoi Kr., ólen Č.Ú. J. V.

a klubu českých velooipedistů v Josefově.


a V Hradci Králové, dne 23. července 1896.
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Pomníková demonstrace.
" (1) Nedůstojnése chování jistých pánů z praž

ské radnice při jedsání o pomník Husův jest
' gnámo z denmích listů. Dokud galerie tleskávala

Grégrovi, tu „promluvil národ.“ Alk když katolíci
teskali umírméné, katolické a spolu vlastenecké

Řeči kanovníka Marka o Husovi, tu bylo ne s ga
„Jeriealyšetivýkřiky:Lumpové,lotři, uličníci,
klaci atd. —'a to i na muže v poctivépráci a
v nejupřímnějším vlastenectví sestárlé.

V dějinách města Praby bude na věky za
| psáno, že jistí páni učinili ze zasedací síně staro
slavné radnice — uhelný trh, na němž rozsteklené

-báby výlevům citů svých otevřely stavidla. Kdyby
ové takoví i jindy, kdykoliv se galerie ozvala,

Ji se tk rozčilili, neřekli bychom nic, ale když
Jen oproti katolíkům — af i demonstrujícím —
užívají výrazů ze slovníků bokyň neb pepíků, tu

sám nesmí mítí za zlé, když jim i my v „slohu
|prostonárodním“ pravíme: Škodili jse si.

Byli jsme žádostivi, v jaké tonině ozve 80
n Březnovský. Byli jeme opravdu překvapeni.
le Hlaau Národa pravil pán ten: „Prohlašuju se

sa katolíka, a poslavíl bych se kaidémo, kdo by
Bodlal sahati mi na víru.“

F: To je jistě veliké překvapení pro český ná
" "«$od. Až posud totiž p. Březnovský nikdy jako ka

tolík nevypadal. Dle tohoto vyjádření jebo by byl

každý človék s pravidehným myklonln očekával, žese pan Březnovský přidá ku kan Markovi.
Ale p.Břemsova uch nám v tom oka

mžení ( druhé. Óa sina víru sabati
nedá, ale českými klerikály se terrorisovati táž nedé.

Jest patrno, že správné myšlení — logika —
Bení odborem pana Březnovakého. — Vždyť právě

-Merikál není vlastně nic jinébo než uvědomělý
-katolík, právě klerikál pracuje o to, aby Konečně

o to „sahání na víra katoliokon.“ Jak jame
%rádi, žo p. Bteznovský je katolíkem, tak nás

to rmostí, že mu musíme říci, že sí ani z daleka
-BonÍvědom,cokatolinismuejest| (heelizesebe

© FEUILLETON.
0zapomenutém nezapomenutelném knězi.

Blasphemant, guae ignorant
Zavrhují, čeho neznají!

V řadě těch rozmanitých, připravovaných
vlasteneckých jubilejí, ješ přítomná doba slaví,
schází jedno, jež mlčením pominouti nemůžeme.
Jedná se tu nejenom o slavného Čecha, ale také
j o krajsna oašcho, jehož se vice i v čítankách a

„učebnicích školních stručné vzpomíná, avšak na
kterého naše národní společnost nehodně zapo
míná, třebas že on si Čestné paměti povždy za
sluhoval. Jedná se však o knéze, s tu se již na
šemu vlastenčícímu panstvu nějaké nedopatření
prominouti »musí.«

Dne prvníha srpna budou tomu dvě stě let,
co v Zsmberce spatřil světlo světa Prokop Diviš,
slovutny fysik a i proslavený hudebník.

Jest tedy zcela časovo, když sejširšími kruhy
svého čtenářstva sdělíme učkolik důležitých mo
rmentů ze života tobot» zapomenutého nezapome
nutelného kněze, aby památka jeho mezi Čechva
krajany byla alespoň dle našich siloživena a uctěna.

Prokop Divá ve svém chlapectví dostal se
do Znejma, kamž se jeko rodiče ze Žamberka ze
příčin nyní neznámých odstěhovali. VeZnojmě dán

„byl na studia gymnasijní, jež jednsk u tamních
Jesujtů a pak ve praemonstratském klášteřev Louce
pod Znojmem odbyl a do kteréhožto kláštera také
vstoupil. Roku 1720 složil zde jeanoďůché sliby
řeholní a napotom léta 1726 posvěcen byl na kněze.

Jeho znalost věd přírodních azajisté že také
(obliba, se kterouž ae jimi obíral, byly nej ochybně

mu za povinnost, aby na klášterním ústavě vy
učoval vědám přírodním a filosohii.

Avšak již pa roce byl naň vznesen úkol, aby
přednášel bohosloví, v némá patrač neméné vy
nika), jako vynikal ve vědách přírodních a ve fi

: Ročník II.
ožě :

smýti skvrou poubého frásisty bez logického my
šlení, jsme mu tou radoa, aby přece něco o ka
tolictví četl, a rak mluvil. Aspoň já bych se bal
veřejně mloviti n. p. o rukavičkářství, poněvadž
bych mohl k veliké veselosti celého obecenstva
ukázati, že v rukavičkářství odborníkem nejsem.

Ale s překvapeními nejeme u konce. Pan
Březnovský řekl: Naše strana činí z otázky pom
níkové demonstraci, která je nutná všemi směry
politickými. (Výborněl V levo. Hl. Nár)

Co jsem si v srdci svém dávno myslel, to
nám pan -Březnovský spečetil. Hus jako hlasatel
nauky náboženské, ať nám dá pokoj. — Hus jako
mož o vlast zasloužilý — to „netáhne.“ To v ji
stém směru připouštějí i katolíci. „Nadšení“ vo
ličů pro nás by mohlo schladnouti, a proto mu
síme křičeti: Podívejte se, klerikálové tupí vám
Husa, největšího Čecha, jim je milejší socha po
stavená na potupu národa. Jsta-li vlastenci, nás
masíte volit -- A „stateční“ voličové kladou do
osudí volebního hlasy své pro ty, ktefí statečně
potírají ty klerikály, ty „zrádce národa.« Je to
tak, či není to tsk? — to ponecháváme k tichému
zpytování svědomí panu Březnovskému a jeho
straně. Zlobiti se proto na nás nesmí, řekl nám
to zřetelně, a my jeme mu za to vděčni. Na dů
kaz vděčnosti své otvíráme i my srdce svéa pra
víme: Všecko na světě sevšední a sebe lepší jídlo
se přejí — jen me dobrý, pravý domácí chléb. —
A tak myslíme, že se katolickému Jidu českému

počíná již přejídati (en k zachránění — na frásose spolebající strany — stále udržovaný, neslaný
a nemastný husitský rejd a třebas k tomu páni
přisypávali i papriku „pomaikové demonstrace“—
ale že 50 aspoň znenábla vrátí k tomu vědy
chatnému pravému a zdravému chlebu zásad kře
stanských. A zůstane li pan Břeanovský při svém
výroku, še 8i „na víru sahati nedá“ důsledně —
ze jen poubou frásí — zvláště, přičiníli se, sby
katolicismus opravdu poznal, — pak, tušíme, že
zanechá papriky a Že i jemu zachutná ten domácí
staročeský chleb zásad katolických.

————É—-
losofii, v níž doktorát si na université olomoucké
zjednal. Studiím bohosloveckým pak věnoval se
s pilnou borlivostí a podstoupiv přísné bohoslo
vecké zkoušky, byl na základě svého spisu +De
Dei unitate« roku 1733 oa universitě solnobradské
povýšen na doktora bohosloví.

V době této as sepsal také bohoslovecký
spis »Tractatus de beatudine«, kterážto obě díla
vyšla společně v jedné knize ve Vídni roku 1735
u universitního knihtiskaře Huetha.

Za časů těchto, kdy spisy tyto psal a vydal,
působil dále na školách klášterních v Louce, od
kudž byl roku 1736 poslán na faru do Přímětic
u Znojma, kde se dále potom věnoval bádání ve
vědách přírodních a sice způsobem, který ho oprav
ňuje na trvaloa paměť věků napotomních,

Ve Přímětících obíral se Diviš přemítáním
o úkazech boření, dále hydromechanikou, vymysliv
znamenitý stroj, pomocí jehož čerpal v zahradě ze
studné vodu a vedl ji až do výše Jo sábů, pak
bloubsl v tajích zjevů elektřiny a při tom horlivě
pěstoval hudbu.
„Avšak na fařepřímětické pobyl pouze 6 let,

jsa roku 1741 povolán do Louky do kláštera za
převora. A tu zažil s klášterem a klášterními svými
bratry těžké chvíle, a sice do krajiny znojemské
přihrnuli se tehdy Prusové, loucký klášter zde ze
jméná posužovali a opata jého Nolbeka odvedli
do Prus do zajetí. :

Po skončení vojny a“po uzavření míru roku
1745 vrátil se Diviš do zamilovaných svých Pří.
mětic, kdé dále, kochaje se sludkou hudbou, od.
dával se hloubíním v tajéch véd přírodních bá
daje především o příčinách a podmínkách elektric
kého ohně. “

Sím vlastním důmyslem sestrojil si zde stroj
na jeho vyrábiní a stroj ten nozval elektrum.

t:hdy známých fysikálních stfojů ke hromadění
většího množství elektřiny, s níž rozmanité a v te
hdejší dobé nevídané pokusy a hříčky provozoval

Bankrot- nevěry.
(18) Německý básník Góthe napsal ve avé

knize: „Westěstlicher Divan“ následující, paměti
zaelabující slova: „Všecky epochy světových dějin,
v nichž panuje víra, jsou plny záře a přinášejí hojně
užitku badoucnosti, všecky epochy, v nichž do
byla nevěra vítězství, mizí v budoucna.“ A měl
pravdu, kdežto víra vtiskuje nezbladitelné a ne
Bmazatelné stopy pro všechen příští čas, nověra
nemá té moci, té síly, aby sanecbala památky
důstojné, které by hlásaly její krásu a její dobro.
Kroky její znamenány jsou baď písmem krvavým
a to hledí smazati co nejdříve pokolení příští,
nebo nejson znamenány ničím a zapadají samy
sebou! Poslednější pak jest v vaších dnech třeba
rosvésti, protože dnes mluví se o nevěře jako po
žadavku moderní vzdělanosti a mnohý ze „vzdě
lanců“ myslí býti již opravdu nedosti vzdělaným,
kdyby neuhodil se sebevédomě v prsa s hrdým:
já nevěřím. Máli pak se přece jen čím chlubiti
takový? Je-li pak ta nevěra takovou anamenitou
věcí, že zasluhuje té chvály, která se jí vzdává
dneska? Je-li pak ona tak nutnou ku vzdělanosti,
jak se domnívají mnozí? A tu pravíme, že není
nutnou ba že je škodnou pravé vzdělanosti, pro
tože nevěra není původkyní toho, co povanáší vzdé=
lanost, ona není roditelkou ani vědy ani umění
ani osvěty. Vidíme, jak se stahují tváře mnohých
k útrpnému úsměvu nad takovýmto odsouzením
tak povznášené nevěry. Ale nemůžeme sleviti
z toho ani písmenkyl — A proč?

Nevěra není roditelkou vědy. Slavný biskup
Orleanský, člen francouzské akademie ve svém
dile „Nevěra a nebezpečí socialní“ píše obraceje
se k nevěreckým vědátorům: „Co jate vyvedli
posud? Nic, než samé negace (zapírání). Negace
Boha, negace duše, negace budoucího života, ne
gace rozumu atdl“ Ano negace, upírání a zapí
rání jest zaměstnáním nevěrců. Věda však nebu
duje se upíráním, ale kladením jednoho základu
po druhém. Proto z nevěreckých vědátorů dosud

—

a nové mu úkazy její a příčiny jejich sledoval a
vyhledával.

Ukazy ty rozdělil si sám ve tři druhy. Jeden
vyvolával pro zábavu, drubý ukazoval jako zají
mavost a ve třetím hleděl nalézti pro lidstvo pro“
spěch a užitek.

Ovšem, že se pověst o jeho pokusech s elek
trickým ohněm záhy rozšířila v míře nejširší, tak
že ho ve Příměticích navštěvovaly nejenom osoby
vsoešené, aby se na jeho experimenty podívaly,
ale vvbledávali ho zde také i učenci a dopisovali
mu znamenití vědátoři, první svého věku Zpráva
© něm donesla se také až x císařskému dvoru do
Vídně, ksmž bvl roku 1750 pozván, aby před krá
Jovnou Marií Terezií s před císařem Františkem
pokusy a hříčky své prováděl. Dovednost, znalost
a vědomosti jeho byly při císařském dvoře obéma
vladaři nejplněji uznány a Divíš za svá vědecká
bádání odměněn byl těžkými zlatými medaliemi
s obrazy uvedených panovníků.

Královna Marie Terezie ješté i při své ná
vštěvě Moravy dala si od něho potom ukazovsti
pokusy s elektřinou a Karel Lotrinský bostil Di
više po čtyři neděle u sebe za příčinou, aby mu
Diviš ukazoval zvláštní způsob blesku elektrického
« aby pro ného zhotovil rozmanité přístroje
elektrické.

Při těchto svých pokasech v bádání choval
však Diviš velkou myšlénku a epochální snahu a
sice dopracovati se k tomu, aby dovedl odníti
bšuřkovým mrakům elektřinu a aby padající z nich

-blesky učinil neškodnýmu,. (Dokončení. )

“ Po 25 letech
»Podepsení bratří se zavazují <. - - 

k utužení bratrské lásky po 10 letech, (t. j. 1881)
svého kněžství, dáli Bůh sejíti se u toho, jehož
okolnosti budou k tomu nejpříděřenější, VHradci
Králové 21. července 1871«. — To si nepsali
kačží svěcení r. 1871 v Hradci Králové do svého



žádaný nic kladného nepověděl a pověděl-li, bylo
to takové, to jeho ták jíž mu to vyvrátil a ros
bořil. A může býti jinak? Neréra jednou do srdce
vsazena Bohu rozmakése pak proti všemu.
Nevěřímli Bobu, jak bych mohl věřitipak lidem,
byť sebe větší autoritu měli ve světě učeném.

utač musí vésti nevěra k bankrotu na poli vě
deckém. A proto ti největší učenci všech věků
byli věřícími.

A kam vede norěra v uměsí? Vezměme
stavitelství, sochařství, malířetví. Vymyelila nevé
re mBěconového? Byla enad pověra původkyní
slobů pohanských? I tam to byla víra — byť po
baaská! Že křesťanských slobů nevěra původkyní
nebyla, zřejmo. Ona nevystavěla chrámů v slobu
gotickém, renaisančním, oasilikovém, románském,
ona tyto pomníkyspíše níčilaí A což v sochař
ství a malířství?Nevěra jediný snad slob poma
hala budovati a to jest sloh vydřidušskýchtováren,
těch vysokých komínů, k nebi o pomoc pro utls
čovaný nevěreckým panstvem lid volajících svědků.
A stvořila nevěra něco. krásného v básnictví?
Největší básníci byli nejvíce věřícími | Netřeba
svědků. A básníci nevěrci eo krásného napsali,
napsali buď jako jeátě věřící, nebo tknotí paprskem
víry snad již zase v druhém okamžika hasnoucím,
ale přece jenom víry. Nevěra itam na poli umění
vede k baskrotu!

Anapoliosvěty?Cojesttoosvěta? Osvětajest
to, co člověka osvěcuje, co mu rozžehuje světlo
v temnotách života, co mu svítí na cestě k nej
vybšímu ofli? Osvěcuje nevěra človéka, rozžehuje
nevěra světlo v temnotách fivots, svíti ona jasně
k nejvyššímu elli? O nikdy ne! Proto také ti

největší nevérciBývají nejneštastnější, když obklíčíjemrakyčití,dokudnevrátísezpětkstarévíře
své, proto také mnozí z nich sí zoufají a V zo8
falství dokonávají život avůj. Nevěra není avétlem,
ona je matnou bludičkou, nemůže býti tedy ro
ditelkou osvěty. Urznávají to sami nevěrci, ovšem
mlčky. Kdyby nevěra byla roditelkou takové osvěty,
jak oni říkají, zajisté, že by nmeseděliapoštolové
její v kathodrách učebných síní, nebo na stolících
u psacího stolku, ale šli by mezi neosricené divochy
a nerzdělané lidojedy a tu jim kázali osvětu svou.
Ono se to pěkněpovídá o osvětě, když ta osvěta
pracně sbadovaná byla cizím přičiněním. Pohodlnější
jest vždy trhati ovoce se stromu cizího, než péstovati
vlastní stromy. Nevěra nikde nedokázala moo svoji
osvětu, tu pravou osvětu šířiti. Ona šIfí prý sice
osvětu, otázkou ale jest, je-li ta osvěta pravá a
dokonalá. Rozhodné ale pravíme, že i na poli
osvěty nevěra učinila a učiní vždy bankrot!

Hrobařem vzdělanosti nazvána může b

og nevěra, bankrot její ve vědě, aměni.00est očividný. Kdo, ehtěje býti svás vzdělanoem
myslí, že třeba mu k tomu býtí nověrcem, mýlí
se, hrozně mýlí. Oršem, jest to modou dnes! Ale
jako žádný rosumof človék neběží sa bláznivou
modou našich dnů, tak rozumný a opravdu
vadělaný muž nebude více tvrditi nebo se pyšniti
sbankrotělou nevěrou| Ono sice se to snadno de
klamuje o nevěře, dokud člověku Bůb dává sdraví
a požehnání, dokud jest všabo dost, co brdlo ráší,
ale jednou přijde den, kdy všeckototo bude adáti
sei nevěrci ničím a kdy jedna myšlénka bude== v =
direktáře., — A psk poslal je Pán na vinici svou. —

Podali si ruce, vzali svůj brevíř a šli. —
Jeden se dostal na konec diecese v Krkonošských
horách, druhý za Kutnou Hore; jeden zapadl
do tiché děd.ny, jiný do hlučného města. Kde
položili svůj křížek, tam byl domov jejich. Dva
2 nicb byli více než dvadcet let katechety na
měšťanských školách; jeden byl kooperstorem dva
a dvacet let, a to ješté — excurrendo; jiný co
22 letý keplan zemřel. Dnes jsou všickoi již mimo
dva, kteří jsou na odpočinku, na farách, a po
hliží zpět na tu dobu, kterou přežili.

a práce napsaly za těch 25 let své trudné
písmo vráskami do jejich tváře, šedinami a ly
sinou oa jejich hlavy. —

Byla to doba těžká; všude rozhbáranost po
školních zákonech, která ještě ani nyní, po více
než 25 letech, se neusadila. Přišly zákony květ
nové z roku 1874; lid štván byl proti knězi lží
a pomluvou. — Žeň byla velika; ale dělníků
málo! Přišla leta, kde bylo pro celou diécesi čí
tající půl druhého millionu katolíků vysvěceno
3—8 kněží.

Uplynulo deset let, nesešli se. Poměry ne
byly k tomu. Uplynulo r5let; mnozí sešli se —
u rakve kollegy profesora Pohla. A pak zase se
rozešli, aby pracovali každý na brázdě své. Všichni
pracovali poctivě. Mnohý ve své komůrce pře
stál boje, o nichž svět nemá tušení; nejeden
obětoval povolání svému svou sílu, své zdraví,
svůj život.

Učitelové jejich odebrali sa na véčnost. Dra
toliko z nich dosud žijí v důstojoosti vznešené:
vadp. kanovník Dr. Aut. Brychta v Hradci Kré
lové.a vsdp. Dr. Fr. Kryštůfek, kanovník a pro
fessor universitní v Praze. Vděčaě vapomačli jeme
na ně, a nevědouce kde-právě dlí, posíláme jim
tekto uctivé díky: své. —

J s nicb jeden po druhém padal; nebylb
snad ani jednoho mezi nimi, aby nepracoval zas
dva. Pét z nich kleslo na brázdě své: dobrý Fr.
Jiroud, farář v Petrovicích, na hranicích slezských;

při
těšit ta nejsladěl jejich teč,
mluva. Přijde hodina, kdy
sahbřmímu slova Kristova: „Já jediný jsem
pravda a život“ Okéžby aspoň každýj
s nich čas po bankrotu
spravedlivé a uspokojivé narovnání 6

———

Čistota — půl zdravi.
(Kapitolaprokašdáo,kdorádmadre©všetkých

Prostonárodní mudrosloví učí nás maché
pravdě, bohužel, že ne dosti ocesémé pravdě, dle
níž bylo by velmi žádoucí říditi se.

Jedním s přísloví vsatých ze životní skuše
Bosti jest i věta: „čistota — půl zdraví“

Co lid vyjadřuje příslovím, to vzato jest
nade vši pochybnostze skušenosti.

O skušenosti dí kterýni francouzský ducha
plaý spisovatel, že nemí prý vlastně nie jiného,
nežli řadou bloupcstí, které byly provedeny a jichž
škodlivé následky jeme . Šťastný ten, kdo
škodlivé následky těch provedených hloupostí spo
zoroval na jiném a nabyl tedy zkušenosti bez
vlastních blonpostí a tedy i bez vlastních škod;
méač šťastný ten, kdo zkušenosti nabyl "následkem
vlastních hloupostí. Tomu jest ovšem nabytá sku
šenost drahou. Celkem vzato, jest zkušenost vždy
ceanou avšak jen tehdy, jedná-li dle ní člověk.

„Moudrý sknšeného poslochne,“ dí jiné pří

jh i jiné opět připomíná,že „spálenédítěce
Ze zkubeností plyne opatrnost a tato dobrá

vlastnost jest matkoumoudrosti, jak zase výborné
české přísloví nás poučuje.

Doepívajíce skušeností ku posnání, varujeme
se vócí škodlivých, avšak me vědy tak jednají
aní jednotlivci, sni národové.

Mnobo, velmi mnoho přísloví užívá no « řeči,
sle velmi málo jich bývá následováno ve skutcích.

Jedním s přísloví tak málo všímaných, jed
ním zpřísloví, dle něhož se jednotlivci i náro

S j aěde P znají—jestpřísloví: „Čistota půl zdraví.“
Milý čtenáři! Pokrčiša. a řekneš azi:

„Isu, tohle budezase jednou nějaké prafádaí kan
torské kázání, vhodaé pro chlagce, kteří přišli
neumytí a neučesáni panu ečiteli do školy“! 4

Přisnáváme se, nebude dnešní náš článek
sršeti zábavnýmvtipom, bndeť dosti snad fádním;
ubezpečujeme však čtenáte, še o potřebě m
mýdlem, koupání, česání, prášení- odévů a ejdění
bot atd. atd. vůbec „o dělání toilety“ —jak mo
derně ale ne správně po česku se říká — nebe
deme vykládati, jsouce že toilety své.
dbá nyní více než jindy kde kdo, vímeť, šei pod

šlechetný Jos. Kofránek, far. v Čenkovicích oa
horách moravských; poctivý Jan Bělský, kaplan
v Přibyslavi, upřímný Dr. Ant. Pobl, v srdci dič
Cese, u své kathedry, bystrý Vác. Křídlo, kaplan
v Pecce po těžké zkoušce.

Ostatní dočkali se stříbrné mše své, a sešli
se a kollegy Jana Řeháka, děkana v Opočně. Báb
dopřál jim té radosti, že oba představené své,
svého rektora i svého apiritudla vidéli mezi sebou
při aSletém jubileu svém. Kanovník Zima, bývalý
vicerektor, v Pánu zesnul r, 1890, Boh odplat
mu každé slovo, kterým nás napomínal, a každý
krok, kterým nás přeháněl

Sešlo se nás dvacet; P. Prokop, druhdy Jos.
Baudyš, modlí se za unás v celi Emauského klá
štera v Praze. Jedeu z kollegů, nemocen, poslal
nám telegram, že nemůže přijit; litovali jeme jej
všickni. Kollega Seleucus ma cestě onemocněl
rbeumetismem, a zůstal ležet v hostinci. Odtud
poslal nám srdcelomný list. Chtěli jsme mu poslat

prozatímný dekret za podazrtu, ale scházelonám — vísum repertom. tím ma posíléme
srdečnou soustrast. —

Redostné bylo ahledání v Opočně, kde po
adravili jsme svého bývalého spirituala, nyní ge
nerslo(ho vikáře, kapitulního děkana vysoce důst.
Monsignora Dr. AL. Frýdka, jenk s většinou ko
legů z Hradce přijížděl; jako včely vyrojili jsme
se kolem něho. Ač zub času více méněi na
každém z nás hlodel, a mnozí celých aSlet se
nevidáli, poznali jeme se hned všichni.

Vstoupivše do povozů,které nám kollege
hostitel připravil, jeli jsme do měste; vše
sekrátcev děkanském.kostele-posvačilijsmena
děkanství, a -když prvaí- uvítání -bylo vykonáno,
zavládlo ticho; odebrali jsme“se k ctihodným
Otcům 'kapecínům, abychom-každý - vykoaali
zpověď svou. — Pe r

Nová radost: e 6, bodině přibyl. ctihodný:
náš bývalý rektor, vys. děst. Monsignor J.:Klein
arcikněs v Činěvsí,

Večersešlijeme„senaděkanstvípřispo

nohou doškovou střechou nalezli nůsné
„kosmetické prostředky“ vokavá mýdla, pasty ns

suby, OBaVTÍ pomády a vše možné jíné, o čeměse mle Meré nám. čaro
krásné „národnívyšívání“ s jiné , které

byly chloubou výdavy nám — MŽVOsnu
nezdálo|

ještějsdsosBoštk vel br (ut řeáienon: ov o po
chopenéhojako jest přísloví: „Čistota půl sdraví.“
Jak to? Ina takhle! Povíme to bned, prostme
však o malé strpení milého čtenáře. —

Čistota jest zajistévlastností nejvýše žádoucí

a kašdé dobré české ozepodyně u každé pravématky domácnosti. N ani připemípati,že
tam,kde čisto, nedržíse neřesti a nevznikajíne
mocekdo čistota panuje, tam nedaří ce
příživnému organismu nechénáležídle

posdájení přírodospytného k jakékoličele
Lékaři,rědouceto, radiprotopředevšímk či

stotě i tam, kde ce byla choroba jič uhostile.
Lékařů mámo však nyní značné množství a

to různých specialistů.
Jedni totiž hojí nemoci těla, jiní pokoušejí

steusdravoratii jinéchorobya nemoceato cho
roby celých národů ano prýi choroby
celé společnosti lidské na této semě.
kouli žijící. Žel Bohů,že mezí„lékaři“ kteří
snaží so prý léčiti chorobytakové,jest největší
množství dryáčníků, nedoukůano j dí na
prosto neu , kteří snaží se léčiti choroby
společnosti lidské dle receptů nikdy posud neo
svědčených. Věru jest ku podivu, že títo samo
zvaní neskoušení léčitelé, nemajícío složení
lidské společnosti a -potřebách její ami ponětí,
smějí zcela voloč svou „praxi“ vyko
návatí, ač lidské společnosti více mnazdraví
mobvu uškoditi než-li mohou uškoditi jednotlivci
ty ubobé báby — kořenářky, sbírající bedraík,
šalvěj, černý kořen, tolitu a jiné byliny a pomá
hající nakuřováním a zaříkáváním. — Kdošto
proti bábám vyvotane kde který „do
ctor medicinae“ mlčí na mnoze oproti

hudlařům léčicím národy i samí po doktoři jaris, ano,mnosí se jich bojí ajiní
se knie i přidalil — :

Moderní me lékaři chorob spološeostilidské, růsní ti židovští vůdcové socialalch demo
kratů, anarchistů, pokrokových socialistů a jak se
všechny ty odrůdy nejmodernijších a nejprohlou
beečjších směrů nazývají — nedbají všichni do
hromady přední zásady každého moudrého M
kaře — čistoty|

Ano, ned té sdenůy svém
dryáčaickémlěšení chorobBa dbají
sásady té ve své mravnosti! —

Mrarnost jest pronárody nesbythou, mají-li
skvétati,čistota mravů pak jest půl
sdraví amo,zdraví samo celých národů.

Jako čistotatěla a věcí kodívámí a v do
mácnosti potřebných samezuje vzníku neřesti, za
mesuje vývoj hmysu příživného, chorob a jiného
sla, jímžtěloohřadnea bubenobývá,taktéžjest
i čistota mravů nesbytaou pro sdravý
fivot národů arůzných vreter společ

lečné večeři. Mžikem vyměnili jeme sí stará jména
seminářská a hned rozproudil ae hovor srdečný
a bratrský. Vypravovali jsme, co jeme zažili od
svého vysvěcení, vzpomínali na mnobý kousek
seminářský. Kollega Klouček bavil svými szku
Jenostmie z německých stací svých. S otcovehem
šetraostía mateřskou láskou poslouchali oba pémí
prelati žerty hravé i dravé svých chovanců.

Bray zasněly tichem letního večera tklivé
zvuky písní národních před děkanstvím; bylo to sa
staveničko Caecilské jednoty, kterým mile nás pře
kvapila. Oba p. prelati sestoupili k pěvcům a p.
gen. vikář poděkoval jim připomněv slovo básníka :
milerád si prodli, kde se zpívá; není písní, kdo
zlý lid přebývá, a ukázal, že dle sv. Tomáše Ag.
zpěv přetrvá všecko umění a potrvá i na věčnosti.
Jménem jubilantů poděkoval kollega Jos. Kašpar
za tu pozornost, kterou vsbuzeny byly v nás nej
krásnější upomínky našeho mládí, pochválil sbor
mistra a vybídl k setrvání v krásné Jednotě.

Druhého dne, — v den našeho svěcení, 23.
července — ráno společně ili jsme 68 cír
kevní hodinky v děkanském kostele. Pak procesím
šli jsme si pro oba p. praelaty. Vys. d. p. gen.
vikář promluvil k námpřede móí sv, slova otcovská
plná lásky, pří nichž snad nebylo oka v celém
naplněném prostranném chrámu, jek by neslzelo.
Veškeré úřady císařské, knížecí | městské, školní
mládež se sborem učitelským zvýšili přítomností
svou naši slavnost; pak slouž | za assistence
jobilantů slavnou pontifikélní mši, ku které také
zavítali vdp. Pelbřím Novák, čestný kanovník, b.
vikář a děkan z Nov. Měste,a p.vík. sekretář
aděkan z DobruškyAnt. Flesar. Sborna kůru
potětil nás korrektním spěvem svým. Eu komci
sepěl p. pontilikant slavné Te Deum, amy jako
před.. chvílí hluboce dojati slovy svého bývalého
spirituala přijímalijsme z rukou jeho Tělo Páně,

Bohu, „jehož milosrdenství.zacbovalonás do té
chvíle, sa všecky milosti a potehnání, jehož jsme
byli účestní za čtvrt století kněžetví svého.



x ,

nosti lidské vůbec majíli řádněso
vyvljeí . :: m, kdenení čistoty mravů,tam daří se
též velmi dobře různým příživným živlům lidské
společností, lidem žijícím
kulací, žijícím a tyjícím jedině nekřesťanekým vy
kořisťováním slabých stránek jednotlivců i celých

vrstev společenských.
7. Podívejmese jen takletmodoulic velikých
měst, do těchto mravemišť lidských snah, kde so

vše kde jedni přes druhé klopotně se
jenou za m chlebíčkem | za roskošemisvěta.
00 ta všude ostňující krásy ve výkladních skříních,cotalákadelpročlověka,cotazapeníze
mebisí se různých pěkných věcí ku radosti,
kuži i k vyoiknatí oad jiné,
e

se

u k zábavéo tu „láček na pomírze“, jakříkává

ee Jčnk, oa tobo starého,d o jádra. Ano,co tal co ta pastí na peaízo marnivýchlidí.
Meochý krám jedině bezcennými léókami ta

kovýmijest naplněn.Musíto všakprýbýt,žádá
to moda a té podléhá a té slouží kdo jen může.

Za reku, sa -rok nejdéle jsoutakové modní
tretybezcennými,zakrátkýčasjsoutukovétrety
smetím, za něš aikdo nic nedá a

opětkupuje je mernivost lidská otročící —
Maraivost však sopatří ka čistotě

mravů. Z koupě trestů moderníchnemá užitku
leč spokulast, nepracující ani hlavou ani rukama.
Věru, užasl bys milý čtenáři, kdybys viděl, za

jaký mizornýgroš roboti dělníkv továrnách na

ao chto moderníchtrotech draho prodávaných
-© Vízme však zboží BOmravné spo

kulaci ce vyplácející. Jest to zboží na trsích
kaibkujpockých, fedy sboší literární.

Reklama různých moderních a nejmoder
nějšíchknčh zde, reklamatam; slov se v novinách

SADAOÚno orlí o če=
dílo epochální, dílo oméra naprosto nového atd.

- Mladý neskušený ovět jde a — k
Čte, otravaje daši sobě,posbývá ideela c
tene v babsč matorialistických, sobe
okých názorů. Zošklivuje si svět a lidi
v-něm — čistota mrevů jebo je ta tam.

Parasiti lidské společnosti mají pak zase
bojeě po ka svému vývoji a ku své exi
stenci.Jim daří se jen v mravní nečistotě,
vmravní skleslosti a v mrovní zbědova
nosti, hledí jakýmikoli prostředk útitá
a jtí, neštítíce se toho dosíci ně.
dách ani v uméní a to kteréhokolioboru.

sábavnou,divadloavšeco snímsouvisí,
hledizejména k zekalým účelůmsvým,ku zao
mravnění, vyafitkovati, že jim mesi
snemravnólými mernotratníky sojlépo
dafiti se bude! ,

o eeí a nevěra hlavaímiexistence opokulati příživného
živlu Itisvebodomyaltého, jícího „modurau“
v literaafe i. v jiných umění! Živel ten
Basazujevšechny páky, abyvyužil olabé stránky
hidíprosebe,abysamolibosťa margivostjedno
tliveů podnítil a.s ní pak bezohledně kořistil

Posnidavše osvědčili jseae poslušnost nejdů
stojnějšímu vrchnímu pastýři svému, a prosili o
potebnání jeho. Zbývajícího času užili jsme ku

knížecím parkem.
Ještěkrásnějia upřímnějiukázela se bratrská

shoda při společném obědě. Veselí a radost rostla,
zdyž došlo od přátel množství telegramů, pozdravů
a přípisů, s nichž zvláště zmíněny budtež od ko
JegyP. Prokopa z Emauského kláštera, od konsistorní
kancelláře, od pp. děkana Pardubického, faráře
Prosečského a Vrbického, jimž všem i zde nej
menovsným díky vadáváme za bratrskou upo
mínku. Dovršena byla pak radost naše, když došel

otcovský telegram od nejdůstojnějšíhopana biskupa.
V nadšeném přípitku vzpomněl kollega Jos.

Kašpar tří biskupů v Pánu zesnulých: Hanla a
Próchy, naších světitelů a Haise, do jehož bisku
pování naše práce na vinici Páně padla a vybídi
nás, abychom jebo nástupci nynějšímu pnejd.bis
kupu v-jebo šlechetných snahách pomáhali. Po
něm kollega Kerner vroucími s srdečnými slovy
poděkoval oběma p. praelatům, bývalým našim
předsteveným vsemináři, konečně kollega Schmid
j m uoěmeckých bratří dojemným přípitkem
vzdal díky našim profesorům v Pénu zesnulým
i dosud žijícím. —

K večeru pozvala nás urozené paní braběnka
Colloredo- Mannsteldová přelaskavě na svačinu do
roskošného parku a mile bovila se s námi. Bůh
odplat Její Excellencí a celé jasné rodině za její
dobrotivost, kterou poskytla pohostiaství oběma

. p, praclstům v knížecím zámku a za její úča

Seenenvípři rekviem.se vPánu zesnulébratry
- Večer utrávili jeme v upřímné bratrské 24

berli vpátek cápo obětovali jeme nejev. oběťzav Pánuzesnulé kellegy. Společně pomodlili j
se sa ně bodinky martvých, procesím přivodůi p.

do chrámu Páně, kde Monsignorarcikněz
in sloužil za asistence všech jubilantů ponti

Samolibosť rozmařilost a nověra,
s níž rodí se otupělost k vyšším oflům, vy
žadujícím začasté sebeozapření, jsou ty
aboabné nečistoty mravů, před nimiž
pelse ani dosti varovati zejména dospí
vající naši mládeš.

" Rosmařilost vedek rozkošaiotví, to
plodí zhýralost a chudoba bídubmot
nou i dušovaí, nejhorší to choroby jed
notlíveů i národů.

Samolibostvede věski k pýšeatento obavný
hřích mají 1 sami židé v nenávisti, přejíce jední
drahým — když to nejhorší svolávají na hlavu
svého protivníka— „nechť se tě chytí pýcha“ |:

„Pýcha a hloupost rostou na jednom dřevě“
dí německé přaloví a české praví, že „pýcha před

čházipad“íry ovšem není a pyšného, 50
jměnaneviry katolické učíťvírata
pokořeatapyšnémau se protiví

Jeou tedy nečistotoumrarů hříchya těch
vystříhati se učí nás náboženství naše.

Cotutofečenobyloojednotlivci,platíi o
celých národech.

Národ,kterýzachovalsi mravypočestné,v pravděkřesťanské,jest jediněnáro
dem svěší síly, jestnárodemsdravým,života

schopným. Běda národu, jehož mravy Byly porušeny, běda národu snemravnělému| historii
starověku již nalézáme ku pravdě tédokladů hojnost.Národvšaksloženjestsjednot
Jliveá. Ta pak při Í maně na mysl slova
jednébásněNerudovy:„Bode-likašdýznás skře
mene, je celý národ z krádrů“. Málo by to však
národu našemu prospělo,kdyby jenom tvrdý
a nepodajný byl jako kvádr všdyti
tennejterděl kvádr bytby i žulový
byl lsepfispásobiti rásným formám
dobrou oce 7 aby te byl sdráHleďme , z I sdráv
na duchu a éře, abybyl mravá čistýcha badezdrávasilen celýnárodnáš,

staré heslo „nedejme90“bude i respektováno
od nepřátel! 224.

Pražská kronika.
K. V Praze, dne 90. července. (Půr. dopis.)

(Pomámkyk debatěomístéproHusůopomník.)
| Kdykolivěk blíží anebo blížily so volby do

sboruobecníchstaršíchkrál. hl. městaPrahy,tu
strana mladočeská nemá a neměla omictolik ste
rostí, jako odobro,zdar a skvěttéto našídraho
cenné slovanská matičky.

Co všecko pro mi zjednati ohce a chtěla,

Po na zvoleni,tohojest ne
Dávno sliborale odstraněnípo aeupravení aplavnosti VltavyPraboa, spojen .

městí s Prahou, novou kmnalisaci, pitnou voda,
upravení nábřeží, asi tři nové mosty přes Vltavu,
urovnásí oesnází tramvayových atd. atd. a satím
nepostaralaseanioto, abyBotičdálezbytečně
mepáchi tak, jak morově páchne. Kdo pečlivě půn
pomodliv se Libera, obrátil se k lidu a pravil:
Pomodlemežse Otčenášza ty, na které jsme nyní
vspomínali. Jsou to tři biskupové: Hani, Průcha,
Hais, dva generální vikářové Rais, Prašingr, a pět
kollegů těchto jubilantů ....

Po upřímoém a nad míru srdečném rozlou
čení rozjeli jsme se zase ku práci své.

Když jsme se loučili, abychom se snad více
neshledal:, bylo mi uloženo více vzkazů, jež tuto
dle skrovoých sil svých vyřizuji.

První svědčínejdůstojnějšímu vrchnímu
pastýři našemu: NejdůstojnějšíVrchní Pa
stýti nás! Jeme synové jedné doby ; druhdy spolu
alumnové pozdravili jsme Vesši Milost jako milo
vaného svého biskupa. Prošli jsme tvrdou školou
života, a vstupujeme do stáří. Jsmeť, abych tak
řekl, již stará garda | Dějiny praví, že jednou
v krutém boji volala stará garda : Garda se nevzdá.
Zemře, ale nevzdá se. Zůstane věrna. I my sli
bujeme dnes, že jako věrná garda střežiti budeme
svého biskupa. My umíráme jeden po druhém;
ale garda se nevzdá. Čím více pomluva jedem
svým chce pokálet našeho biskupa, tím věrněji
státi budeme k němu!

Drubý vákas plstí našim druhdy předsta
veným v semináři, Hlavu jejich zdobí nej
vyšší vyznamenání církevní; a na prsou jejich stkví
se vedle kříže Církve kříž panovníků. My nemů
žeme, leč chudý dík vzdáti jim sa otcovskou
lásku jejich. My přejeme svému bývalému spiri

voloví, dnes vysoce důstojnému Moasignorovi
Dr. AL Frýdkovi, generálnímu vikáři a kapi
tolnímu děkanu, sby Báb. který vedl jej s tichých
sdí seminářských na nejvyšší důstojnost a
učinil jej erdcem diecese,jako byl jsa spirituslem
srdcem semináře, zachoval to dobré, šlechetné a
zlaté srdce dlouhá léta diccesi, biskupovi i nám.
Ráčíte být, vys. důst. Pane, dědicem tradic neza

jse, dědicem lásky jeho v die
Cesi; dej Báb, abyste ráčil se dočkat let Raisových

sobení mladočeského panetva na staroměstské rad
nici sleduje, teese každýs nevolíodnéhoodvrací,
neboť právě jebo přičiněním provádí se zde neú
Bavně Bové a novékousky zpátečnické umíněnosti.

Kdo první proti tomu příkře se ohrašoval,
kdo prvoí mladočeské výtečníky na staroměstské
radeici nemilosrdně za copy tabal, to byly „Ná

rodní Listy“, tak že v Praze popularita mladoče
ských slibů dávao oprchala a jest otázka, jest-li
letos své květy ve třetích sborech udrší, neboť

) svým osvědčila mladočeská utrana ve
své většině na radnici naprostou nespůsobilost a
siceosvědčila to před voličstvem, jemuž není

dnes nic tak protirnéhoa směsného, jako ze kruhů
živnostenských všdy mladočeský obecní starší (po
žívající nezbytného mu úvěru z některého staro
českého peněžního ústavu anebo dokonce ze sva

továclavské záložny), který najednou si masa
saje skřipec a myslí, še náhle prohlédl — —

Ano mladočeská strana a její stoupenci stali
se v Praze na radnici nesympatickými svoa vlastní
vinou a Sice svou nezdatností, neboť mladočeská
strana vysílala a na radnici voliti dávala z většiny

osoby, které se do pp enetva král. hl. městaPrahy svým celým iotelektem naprosto nehodily
a .

My jednotlivcům ničeho nechceme vyčítati,
jenom to tvrdíme, že většina z mladočeských obec
alch starších byla by snad tak vbodnou za
konšely ještě do Mrkvantic, ale ne do matičky
Prahy, již dnes tolik obrovských úloh čeká a tíží.
. Většina pánů těch nemá(bez vlastní viny)

toho nezbytného rozhledu. jenž jest pří hodnosti
otce města Prahy nutným, většina páců těch nemá
aniponětí,00to znamená,zasedativesboruro
presentujícím hlavní město království českého a
dle toho se ovšemtakó chové a jedná. Totiž noví,
©.co se vlastně jedná a chová seobuď úplné ne
vědomě anebo dle vlastního rosuuu i bloupě.

- VPrazežije plno intelligence,ktaráse na
toto působení s posměchem dívá, tak že „Národní
Listy“ se kolikráte s rozhořčenímza své nce
na radnici již veřejně styděly a je škoda, že je
nyní při jejich komické vycházce hledati misto

ro Husův pomník dle zásluby nekoply, jako osoby,
Které nevědí, co na radnici chtějí a chtíti mají.

Otáska postavení Huporapomníka leží dnesvlastně případně ještě možná v nedozírnézatím dáli.
Sešlo se naň as 80.000 zl a tu mladá ge

nerace si přeje, aby peněz těch užíváno bylo
na a výchovaotadentstva, aby jich ušito
bylokevzdělánía povznesenínároda.Prototské
dle tohoto svého mínění k otázce této se chová.
Obrátila se kní zády. A stoupenců tohoto mínění
bade mezi mládeží přibývati.

Dále 80.000 zl. není však ta částka,za kte
rou by se „svétový“ moderní pomník postaviti

Proto mladočeští pásové z radnice se měli
dříve spolku pro vystavéní pomníku Hufova ptáti,
mají-li dosti na to, oo chtějí provésti. A když by
byli viděli, že toho doposud dost není, tak měli
jim poraditi, aby zatím ještě počkali a neměli

i sa v boj, který prohráli a jímž stali se
komickými před celým národem. Co všecko pámové

U]
a zlatý paprsek sekundice, aby ozdobil mitru na
na ctihodné blavé Vaší.

A my přejeme svému býválému rektorovi,
dnes MonsignoroviJanu Kleinovi, erciknězi,
rytíři řádu sv. Alberta, děkenu v Činěvsi, který
zapomněl na chvíli na staří své a spěchal s radostí
ke svým posledním alumnům, aby Bóh, jenž
zlatým paprskem padesátiletého kněžství ozářil
mitru na ctiboaných šedinách jeho, aby požehnal
letům dalším až k dismantové koruně šedesátile
tého kněžství, aby provázen vážností uctivou svých
svěřených, pietou svého biskupa, a vděčnou láskou
svých chovanců dlouho ještě pozdvihoval rukou
svých při sv. oběti.

A třetí vskaz platívám, mladší bratří na ví
nici Páně! I my klesneme jeden po druhém na
brázdě své, a ponecháme Vám tu roli, na níž pra
covali jsme svým potem i svou krví, pro ten dobrý
český lid. Vy nastoupíte na místa prázdná, kde
my složíme rukou svých po klopotné práci. Bůh
žehnej Vám, i tomu lidu drahé vlastí|

/ 1 Tobě, drahý kollego, kterýs nám, jsko jsi
osádě své, v té době všem byl vším, žehnej Bůh
a dej úplného zdraví. Na ty chvíle, které jsme
ztrávili na Tvém děkaaství, nezapomeneme nikdyl

Jubileum pak slavili: J. Řehák, děkan na
Opočně, Brdiček A, far. Jestbořický, Friota V.,
far. Kácovský, Janisch J., far. v Limberku, Kašpar
J.. far. vé Dřítči, Kašpar J., far. v Radiměři na
Moravě, Klouček L., far.v D. Olešnici, Kohout
V., far. v Nemyčevsí, Ltičař J., far. Třebovický,
Procházka J., far.Mlázovický, Richter O., far. Pu
stokamenický, Rufert Fr., far. ve Vopa
Sedláček Jos., far. Solopisský, Svoboda Ant., far.

. Kačerovský, Vlček
J., far. Hehmanický, Vykoukal V., far. Chboltický,
Vogel Fr., far. ve Forstu, Zajíček Fr., zámecký
fuadatista v Cerekvicia Hradecký.
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u s. ových busitských
alovělitA sa bonec, kdybyse da0e seova
-sovalo,kde má Husova socha států,pedli by i
celou fadou vesta c) hlasů, noboťcelé šatla z nich
jis uznala a pochopila, že nebyla vysláno do sboru
obecních statších proto, aby dělala několika novým
Jidem štafář, kteří se do oboru dostati chtájí,
třebas i je samé odtamlnd vystrčiti měli — —

Zkrátka poslední nopředloženéjedaání mla
dečeských zástapců na radnici staroměstské při
pravi'o je o valnoučást sympatií, důměsyi víry,
fe tam něco platnéhoprovedou a dovedou. Neboť
zašažení jejich v otázka postavení pomníko křusova

dnes vécí naprosto svou agitační předčasoostí
předmětnou a sice proto, ponévadž spolek,

který 6e má o postavení pomaiku toho slarati,
doposud nevládne ani dostatkem prostředků, jichž
jest k postavení pomníku takového zapotšebí. To.
si mohli pánovó všechoo ušetřit, Čeho se Ba sta
roměstské radnici dožili a měli se raději starat,
abysečeskýlidv Prazeblásilovolobnéprávo
do V. kurie.

Strana mihdočeská to totiž byls, ktěrá
„stojíc pevně na státoprávním stano
visku“ na říšské radě do nejrozmanitějších vše
říšských záležitostí plésti se nepřestává a také
otásku všeobecného hlasovacího práva ma denní
pořádek uvedla. A když nyní krok k uskatečačnívatohosesta),tuooazatímstaralate0věc,

4 byla naprosto předčasná, ale nijak nepečo
vala o věc, která byla zrovna časovou a také
i její, a sice nepečovala jako vedoucí strana v ná
rodě o to, aby všichni, kdo k tomu v Praze právo
majt, své volebaí právo pro V. kurii reklamoval,
takže dožilase (6 ostudy,že v Praze,v ma
tičce Praze! přihlásilo se voličůdo V. kurie
pouse 3216 a tu podotýkáme,še přes polovici
těchto nových voličůjestomýšleníros
hodně katolického.

Apak -ješténěco. KdyžomehdyPraha jedao
myslně promlavila po známém sákasu teplickém
ve prospěch jedaolitosti českého království a ve

práv českého lidu a českého jasyka, ta
ve dalo očekávati a takó se očekávalo, Že celý
venkov jedaohlasně k hlasu její ce přidá. Ale
poněvadž to Praha promluvila ke vládé, tak český
„pokročilý“ ven'tov ehytřea opatroě mlčel, vělehni
radikálové se po českém královotví na
jedaou stratili. Ale když pak několiknespů
sebných jasyků sačalo na staroměstské radnici
nadávatkatolíkům,—kteřínemajíporuce tolik
moci, játo má vláda — ta kde je po Čechách
jaký politický Povídal, ihned se k nadávání tomu
hrdiasky pří uje projevemsouhlasu a při tom
jest pro případpotřeby domapotomochoteapopříti,
še vůbec o tom projevu ani noví. A tomu
Hkají mladočeši „politika“. — —

Kam s ní dojdou, to brsy, dá Běh, poznají.
Ať jenom 'rozvážnější lidé ze stramy mladočeské
přemýšlí, jaký vlastně planý a zbytečný křík se
tostálezjejicharanyvede, azajisté žstaké
uznají a přísnají, že pro Praha udělali méně,
než-li nic.

Většina pražské isteligence říkáto již dávno
a většina pražského živnostaictva nahlíží to ko
nečně také a nebude to dloaho trvat, kdy nastano

účtování co Mladočeši činili se svěřenou jim“ břívnou.

js

Co týden dal.
Státní rozpočetpro. příští rok jest: již hotov,

a bude snómorné poslanecké hned po její sejíti
se předložen. Ministerský předseda bude prý na
lehati, aby sněmovna jej do 15. prosince vyřídila.
Do 15. února mají pak býti schváleny ptedloby
vyrovnávací, načež pak prý bude říšská rada
uzavřena.

Příjezd oarských manželů de Vídně astano
ven konečaě na den 27. erpna. Přijedou zvláštoím
dvorním vlakem mezi 8. a 9. hodinou raaní. Je
ich Veličenstva císař František Josef I. a císa

řovua Alžběta poibudou k uvítání svých vzaebe
ných hostí dne 25. nebo26.srpnaz Išlu doVídně.
Také všichni ve Vídni meškající členové císařské
rodiny budou při uvítání ruských císařekých man
želů. Pojedou li carští manželé odtud do Paříže,
jest ještě nejisto; jisto jen, že nepojedea-li, neza
vítají také ani do Berlina.

Oprava poplatkového zákosa. Finanční mi
nisterstvo hodlá, jakmile badou skončeny stati
stické přípravaé práce, provésti rozsáhlou opravu

ústanov ot nových a kolkových.Za tou příčinou byly obchodní komory vyzvány, aby všecky
nepřístojnosti, které byly v této příčině zpozoro
vány, jakož | žádoucí změny a opravy ustanovení
těchto ministerstva obchodu oznámily.

. V Belgii konaly se v neděli volby do pro
viaciálních rad. Výsledek jejich je, še strana ka
tolioká celem udržela své posice a že liberálové
dobyli mnohých elst na úkor socialistů, kteří
všude až na Charleroi jeou ve značném ústapu.

Na oslrově Króté se sitaace horší vždy víc
a více. To doznává sám guvernér kretský Berovié
paša, jenž v rozmluvě s dopisovatelem řeckého

pí PDnOPokE“Soienací o svěřenéhoostrovavyslovilse velmiskepticky. lídkyna pokoření
ostrova jsouvelmi slabé amízítím rychleji, čle déle

-© mr

o Abdullahpašapakcochvíleporužpříměří a nutí křesťany k bojí, v námě oslatké Tur
kům nedaří se valné

Zakročecícarovove-prospůskkřesťánův Ta
recka. Zajímavá správa o onobném:zakročené ca-

poterzaje.Car vyslo
vil svew nelibostnad chováním se tareckého voj-,

Armény, Kre a Mhoedonce: novými nadějemi
a porabodí jejk pokračorání:v beji: proti tareckým
slotádám. to na bílédni, se- ruská vláda ne
může nechat dlouhobos: porěímantí. neustálé krve
prolóvání v Malé Asii a.v jisých. částech tureské
říše, neboť Rasko perf. ve smažilo vždy. aby své
dobývačné plány na Východě.nakrylu, še se vy
dávalosa ochrancekřestnaů.wTurecku. Pokus
Augie, aby převzala tento. úkol, se nezdařila car
považnje nyní sa svoapovinnost aby významRa
ska v očích křesťavů noutrpěl, povznésti nad nimi
svoe roku. Nejbližším následkem jeho psojevu
bylo, še kníže Lobanov dal Pualě vyslovith pulito
vání caroro nad chovánímse tureckého-rujská
na Krotě.

Váelicos.

M nosí pp. odběralilé dosud opoarékuli
bnovitipředplníné,ce miosdvořiškpřípo

i , '

rolníkům. Jek je záhodno,
aby rolníci všude řadné a rázně vystupovali proti 00
elalistickým štvanicím a poažívali proti nim osvůjle
ného recepta jesenického, o tom orěděí bezobledné
vystupování socialistických listů proti rolaictvu. Tak
píše prostějovský „Hlas Mde“: „Jak so zachová rol
nictvo při volbě do páté kurie, jest věcí jeho, ale
jestli zapomene ua křivdu, která te čisi tok velká
létadělnictvua budepomáhatipři volbáchv páté

ných obledů od dělnictva, kdyí toto také zaujme
protl nástrojům buržrasie ové rozhodné stanovisko.
Nebo my máme úplné právo šádati po mašen rol
nictru, by vno táblo opolečně do boje s dělnictrea,
protože omo tak trpí a snáší křivdy od velkokapi
tála jako my a k toma pod tíhos dnešních poměrů
klesá víc a více do dlubů, jeho statky jsou ve vel
kém počtu exekačně prodávány, jeho dítky jsou vrhá
ny na trh práce mezi námezdný proletář, takže rolník
stal se hlavním dodavatelem pracovních sil velkoka
pitálu. Bade-li rolnictro tak merosamné a zároveň
předpojeté, že zapomene na vlastní krer v řadách
dělnictva a potáboe s panstvom za jedea konec, pik
nebade zbýrah dělniotra ničeho, nožii aby též od
bodilo krevní pásku © rolnictrem a jako proti bar
žoastí vedlo boj. A běda rololctvů, kdyby k po
dobnému bojí došlo. Rolnictro naše doposuj dělsíka
zaměstnává jen v nejnutnějších případech, když růbec
nemůže ce bez cizích sil minoat a kdy téměř každá
minata jest v práci drahá. A ta nezbývalo by děl
nictvu, v pádu de -by rolnictro táhlo společné
s buršoasií, ničeho nelli rozmíchati na venkově třídní
agrární boj mezi zemědělským dělalctvem proti rol
níctvu, který by měl: se následek, že z jedné otrany
konkurenční boj ze strany velkokapitále, = druhé
strany boj námezdních dělníků, by jej úplně zničil a
přived! v řady námezdného proletáře.“

České kruhy zemědělské chystají na dea
sv. Václava velký ajezd rolnický do Prahy. Před
ajezdem bude v druhé polovici srpna ještě napřed
anketa znalců, která projedná některé palčivé otázky
zemědělské, jako: Kterak odstraniti na bursách obil
ních úvindl s obllím na úkor rolsíka (tak zv. oboho
dy differenirí a lhůtaí, kterýžto obebod zamezen
Jetns svláštním zákonem v Némecku) a jak se obra
diti proti kartelům. | Auketa o otázkách vypracaje
zvláštní spis a podá pak ajezdu a vládě.

Německé školy pro „našince“. Na gy
measiu v Kyjově bylo letos 6Ď taků, mezi nimi 42
židů, 12 Čechů, 1 Angličau a jen 10 Némcň! V Uber,
Hradišti mezi 290 žáky bylo 129 židů, 42 Čechův
a 59 Němců. Na pětí něm. gymnasiích v Praze bylo
oslkem 1417 žáků: z alch 682 židů, 209 Čechův a
514 Němot; na Staroměstském na př. bylo 208 ži
důvajeu 45křesťanů,totiž39Čechůva 17Němok|
—Ato jwepakněmeckéškoly! A Némcisoza
měnestydí

Na zachování Kunětiekých historických
památek ráčili dále vónovati:Klab českých tariatů
10 sl, pí. Ottilie Helnrichová s Vratislavi Ď marek,
aoonymus 30 kroje. Zeplaťt Pán Bůnl Za další hojné
příspěvky, jmenovité za- pořádání k účeli tomu sta“
dentských sábar, divadel atd, snašně prosí ©Váčlav
Kudrne,farář v Kaněticích.

(Jak je veliký Londýn? Z nověvydaných
statistických údajů o největším cčstě vyjímámo ní
sledující: V Londýně šíje více katolíků nežli v Říeě,
více židů nežli v Palestýně a více Irčanů nežli v Bel
faste. Kdyby všecky ulice postaveny byly v jedné
fadě, byla by Zato dioubá 3000 angl. míl, to jest asi
670 eil zamépisných. Londýn čítá así 8000 hostinců
a 1700 kar Obyvatelstvo čítající nyuí přes čtyry
miliony duší, aftřebuje ráčně 300 000 kusů hovězí

8. '

do Vobytky,tatišiča
dettože a svěfo

Ž

Kněčské- exercicie. Boněvaděmnesí r
olvších se knóší nemohli se súčastníti nám. ex ,
v Králíkéch ve daech těchto odbýraných,
majeme,že od 17—31 srpna-a od Bl. srpns č
sáří opétašbudou se konati dachovní cvičenívtamním
klášteře,k nimždle poměr svýchkaždýdřívenab
posdějipo ohlášeníse utamaéjšíhopanerekápra
přijíti máte.

Zprávy, diáessní. VRánu seconi: p Jos.
Btlftor, děkan-afarářv Ostražně,dne 27..dervence1906:Vyznamenámijaon:ppAst Teé
vníček, ár. v Krásné- Hoře, jmenevánbiok.
notářem, p. Dom.Králík, děkaaa sr. v Lip
nici, vikariathím ockrotářem. Ustanovoní
jeeu:p. Jos. Zahálka, admjnistratopOpateoskýse
admin.do Semanína, p Tom. Koeteík, koep.
sa administratorave Zrači, p. J.Salžek koep.Pilníkorský,zafandastistuvo-špitalev hutnýHořa.
Uprázdailacefarav Ostružné,patron.hrab.Slikood
18. čerreace 1896.

Južileum vsáp. £ A. Šrůtka. Vneděli,
dne 96. červenesdlavil vody. arojáhte a
prelát Josef: A. Šrůtek zlatou mší svatou.
předtím a v densamýdostavilo se hoj
k vsdp. prelátovi, by ma. k olav
a četnételegramya , A
lásky avůšnosti, kterél jebilané ve v
dechousastva 1 občansávavšdy. požímal.
den dostavila se nejdíst. kapitolo dy
veacosy, kdež vedp. prelát a
Dr. Alois Frýdek, pýlměřenoe řeší oslovil
cíbočlenakapitoly,našešvprůpodušlos0 do
bednélního chráma Páné, kdeá Jubílár slouží
slabou, mši sv. v poatlfikalích. Slaraost ukončena

niif
.

„iš
l;k

e sobotu dne ). arpaa 1896 o 11 hodině dopolední;

práce instalační jevu v plném proadu, dle jiš sézjevují, že bade podnik bohsté obsslán apoučné
uspořádán Zajména v historickém jeho Bddělení na
jdou narštěnovatelé mnohopůvabné. leky a vhodné
příležitostí k porovnáním 8 pracemi přítomnosti. Co.
se moderního průmyslu týče, Již Myná upozorůajemo
mimo četné jiné sbírky na krajkářské výrobky české
bo severovýchodu a práce odborné krajkářské,
jakož | aa překrásné krajky uherských a
moravských Slováků, noryčerpatelné svérázrými mo
tivy. Přednáška pí. Renáty Tyršové sPrahy „Okrajce“,
katž je vstup úplaš volný,baje vnedělidne2.
erpaa 1894 o 4. bodině odpolední vrejsovné státní
reálky; budese dojistatěšiti nejbojnějšímuúčastenství.

Na dům lužických Srbů dolle másod dp.
J: N. Alb. Vaňka, faráře v Dalejové 1 ai, 64 dp.
J. Dvořáka faráře n. p. tamtéž rovněž 1 sl.

Ve prospěch pohořelých v Horním Jelení
odevsdal naší redakci nejmenovaný 1 zl. — Rodim
Oollinova oderzdala ve prospěch týchž 20 tudů
různého šatstva. Za další dary se prosí.

Výlet. Ve prospěch pohořelých v Horním Jelení
pořádá v neděli dne %.srpna 1896 Svatojosefská je
dnota na Slezkém Předměstíze spoluúčinkování jednoty
katolických tovaryšů s Hradce Králové do zahrady
p. J. Špriňara u nádraší. Hudba Skalická řísením
kapelníka pana Vanického. Na programu spěvy, 20
lové výstupy, pošta, balon, tombola, koulení o ceny.
Začátek o 2. hod. Vstupné 10 kr. Dobročinnosti se
meze nekladou. Za nepříznivého počasí odbývá se
výlet o týden poaději. — Vstupenky na výlet ve pro
spěch pohořelých Ise dostati v „krětinářekém ob
chodě pí. Hamplové a uvlásenkáře p. Hodka.

Osobní. Poštovní praktikast p. Jar. Lošotícký
v Hradci Kr., jmenován byl pošt. asistentem.

Diecésní jednota eyriliská v Hradci Králové
uotivě zve P. T. členy cyri h jednot všech) die
cásí, duchovenstvo, ředitele k učiteletvo a jiné
přátele hudby posvátné na cyrillské eoxeraioie,
jež za spolupůsobení kostelního sboru hořického napo
řádá ve dnech11.,12.a 15. erpna 1896. v Hořicích.
Přednášky a praktické cvičení konati se budou v c.

k. odborné škole,církevní produkce v děkanskémchrámu Páně a večerní zábavy v místnostech h
Ponrova. Program: Dne 10. erpna. V 8 hodin ve
Čer uvítání P. T. účastníků. Na to volná zábava dle
zvláštního programa. Dne 11. erpna. Svátek av.
Filumeny, panny s mučednice. Dopoledne: O '„5. bo

kůra v Hořicích zapěje kostelní sbor hořický mě:
„Ecce Dominus veniet“. slošenon pro4 smíšené hlasy
a varhany od Frant. Hrušky. — Introit a Commanio
ze mše Logaobar (s Commune Virginum: Pro virgime
et martyre) čhorálně, Grádnale z téše měe recitarido,

Offertoriam| „Afferentaro 3 re Ooprána tenora průvodem varhan od Joa. iKiknechta, Pange lia

ga 6—8 blasně. od Iga.Mitterera. Od 4B.—/„ll.od. chorájníovišení tické a praktickés účast



exercicií. (Fremt. Jivkesk: Bádlkel kůru v Jišíně
i. Josef Mrštík). Od 11.—12. hod. přednáškaDr.

Jos Mrštíka: „Jaká mábýti církevníhudba ?“ Od
: Od 2.—1. hod. prektické cvičení vípehlasné

.ú . (Fr. Jirásek). Cvíčiti se bude dronhlasá
mšeod Mich.Halleraop.8.:MisenIV.ad2vooes
da cs vel harmonie "comitaate. O 4,5, hod.

akoe cikovních skladeb. Provede řízením Č. Pi
hořický sbor kostelní: 1. Sanctus s jednoblasné
„la homorem Spiritus Sancti“ s průvodem varhan

dos. Nešvery. 2. Offertorium *„Gloria et homore“
prám a alt « průvodem smyčcového orchestru

Jak. Guadfliega. 3. Kýrie ze tříhlasé mše „Inme

Bo Bráh Sct. Mothodii“«průvodemvaros. C. 8 . 6. Ofertorium, ropriem“

smíšenýsbor od Fr Wilta. 5. i
honorem s. Adajimeti“ pro dhlasý amíšený

ři

z Eti
SF É

V
,

Jos. Fórstra. 6. „O saerum convi
průvodu v den Božího Tělapro

sbor s průvodem čtyř trombonů od« Gloria se dhlasé mšeVIII toni:
j' ay perda“ od Orlaada di Lasso.6. Sano

bhlasé Řitos tertia Octavi toni od Jama Croce.

© s Shlasé mio „HodieChrirus natus ost“S Malestriav. akci : uje podehuání
jev.Bvátostí. V 6 hodis večer společnázábava dlo

u. — Dne 1%.srpna. Svátek sv.
anny.Dopolodno: O 9. hodině mile sv., při

ický abor kostelní řízením ředitele Č. Pilaře
ede oamši amížená. : „l' Hora pass“

věkuvradann [atroits uniose me
Dilexisti“ (z Communevirginam: Provi tum)

ohorálně,Gradualereci ajm. Mittarora Filinerem“ pro soprán a alt itterera. i
chorálné

Hl HI
ě*5.L

ES
sE

Pnage lin
. Od "/49.—'1l. hod. chorální cvičení

retické a praktické s účastníky exercicií. (Jirásek,
. 11.—12. hod. Moas. Boh.

Hakla, „ vikáře a děkana v Hořicích: „O vývoji
hadby ct/orní.“ edne: Od £—3 hod. oké

-eričení chorálsí s tky. E Mrštík).Od 3—4),hod. cvičení polyphonické s exercicií. (Pi
lař). Cričiti sebtde část měe „L'horapassa“od
Viadany. Od 6—3 hodia epolečné skouška
Ba uzitřejší mši sv..
od Mons. F. J.
V 8 hodia vešer . poebnáním Nejev.Svátostí.va dleprogram

e IV. infra Octaram s. LanDne 18. stpnb.

zánipředčvovuvhladby:rosičndku ret.jet vdoběnes00 Y

nk motáznkba horyPa ndora— . '8— 11
tbeoreticko-praktícká „0 písilidová“ (30s. Bidlo,
ld. učitel a kůra + Miletíně). Od /11.—11.
bod. skvér. V 19. hodin 83, min. a Hotio 1.
vlak. Odpoledne užije se k tomu, by P. T. účastníci,
kteří ješté v Hořicích zůstanou, mohli sobě-probléd
moati město s nejblišším okolím.

O klášteře Veršilek v České Skalici. O klá
„šteřích napsány byly jiš celé Jjemmé knihy; v naší
-osvícené době ovšem všechny zprávy jsou klašterům
nepřátelské, zednářsky zbarvené. Nicméně v každé

vědecké historií nalezneme vády, kdykoli
kalturní obras té které doby se kreslí, saslonšené
-dhvalospěvy vadávané kiášternímu působení ve všech
semích. Tak i otec dějepisu českého, Palacký, všdy a
všude chválí zásluhy, jíchá sobě klášternietví o náš
národ dobylo. Áno Pás císařJosef 11., ktěrý tolik
klášterů zrušil, aspoň'v jednom směruusnal jich
blahodárně působení, ponechav takoré, které ošetřo
váním nemocných a vaděláváním mládeže se sabý
valy. Ano, upřímně vyznávám, všechna čest budiš
vsdána dívčíc: školám klášterním i za doby naší.
Že mluvím pravdu, dosvědčí mač přeamnohýs pánů
arciliberalů, a já myslím, kdybych saklepal u p. dra.
Orégra, še by ani om „sub rosa“ neodporoval. Za

-doklad povedu svého kollegu ze studií, ktorý je advo
katem, líberalem, při tom českým vlastencem, jené
vše hledí vyvrátiti „chladnou logikou.“ A hle, on se
mi přiznal, de avon dceru, pravého to diblíka jinam
ma vychování dáti nemoh! meš do kláštera, asice
kdyš mu z Prahy domů ujela, zavezl ji bodné daleko
—aš do Rakous.Nu aalečínka,kteráv klášteře
„v Němcích“ 6 roků pobyla, zůstala upřímnou Češkou
s z díblíka stala se roztomilá dívenka, vzorně vadělaná
i.vychovaná. Kláštery, jež vychováváním a vyučo
vázím fenské mládeže se zabývají, náležejí ponejvíce
fáda sv. Voršily, který do Čech roku 1650 zaveden
© v Prase usazen byl. Od té doby salošeno bylo u
Más více klášterů tohoto řádu, a když v Německu

"surovým způsobem veškéré řády katolické zrušeny a
vypověseny byly — tuším así v r. 1876 — povataly
s těchto srušených německýchu nás kláštery nové a
sice ne Moravé v Přestavlkách, v pak vHo
stinnám, Králíkách a České Skalici. Chci se krátce
smíniti o tomto, poněvadá nedávno jeem jej navštívil

-a důkladně prohlédl. Klášter Voršilekv Skalici
překrásnou polohu ne komci města; obklopen jsa
sým parkem a zelenářekouzahradem deší v ros

košném údolí řeky Úpy, která právě před Skalicí
u Ratibořic omývá „bělidlo“ a zavlešuje „babiččino

údelí,“ ješ nám nevystihle zvěčníla Božena Němcová.
Lolpice pemsionatu jsou proatramné, světlé a vzdušné,
učimy vybovojí úplně požadavkům moderního školství,
kabiset hojně jest zósoben všemí pomůckami. Jídelna
jesl útulně zařínena, však pravým skvostem celé bu
dot je čistounkádomácíkaple. Vprvémpatře na
lésk pe prostorný sál, kde cheranky rušní přáce ko

5,0 kzábaráza tanečním i děvadelnímse sbroma
V poasionaté nalesá fe pfes 30 ato>

asi žaček bydlí mimo*dům , Děvčátka
| Rdravím a s oček jim záčí pravá spokojenost.

Učfa» zde všema, čeho bddonaj křesťansky vzdélaná
šesiy.potřebovati. bude, mime.Jo i tomu, čemu se
ktéWš chovanke r lásky věnojiř: jeou to celkem

předměty: čeští aa ina, italština, i.
šero dále předmětyšáply

obccné i měštanské, ktomu Inadbe(piano, harmoniem,
bomsle, citera), malba, (s té svláštně skvostné ukácky
jeme viděli), konečně učí se chovanky 1 tanci a spů
sobnému se chování společenskému jakoá i vedení
domécnosti. Velebné sestry jsou učitelky velice do
volné amilé, knimádívenkytak jakoka svým
matkám celým srdcem Inou.Směšnoubajkou je tvr
noní, že by 02ade české dívky odaárodáoraly. Předně
katolicismus vůbec nikdy rušivě nepůsobí na národ
nost, tím méně v klášteře česko-skalickém. Zde dí
vemkyvadělávají se v základě svého mateřského jazyka
přivčujíce se drahéma jasyku zemskému. Češky učí
se ostatním jazykům, a četné Němkyně přiučují se
češtině. npiritaal tamní jest ryzí Čech i
rodovec. V tomto klášteře byly jiš vychovány dvě
moježačky:sjednéje velicepůvabnáčeská statkářka,
drahá letos opustí klášter a jiná zaujme její místo.

— Ku poučezí rodičů přáli bychom
ai, by hojného rosšířegí došla: Korama ev. Voršily
sestavenáTh drem. K.L. 'Řeháhem.Oto byse měly
postarati klášterysamy..

překvapení. Vjednom českém městé,
byl velmi neoblíbený přednosta

jsko Němrc zufirý se smutad vyzaa
. Kdyškosečněpřece někamhodnědalekopře

vyšší instancí, vítalo obyvatelstvo s potě
ráve jednobo místního listu, který sděloval,

stepcem jebo je Čech, který prý docela byl
kdesistarostou Sokola. Podle jménas0 tak s00

ajih
Rž

dilo, když ale službu nastoupil a s rodinou na nové
působišté přesídlil, ukásalo ze, šes tím češstvím vý
padá to bledě. Větším ještě překvapenímbylo,- když; k

dne aja pana domů na
scoroviskou na hlavě— Ta:

7
volecipedisty. Vahledem ku častým stí

s obecenstva vydalo zdejší hejtmanství na
„jehožšetřenísestrany velocipedistůbude třeba

dbáti, budou-li se totiš chtítvyhnouti nemilým ne
příjemnostem. V nařízení onom uvádí ne zejmena, še
velocipedisténemajíjesditipochodnikách,vykázaných

Předměstí,při vyhýbánímají jat jemdeina kolechsalvy jeti jesdci na kolechza

rebo, nilor rada be td Prořádnéhos mamane nařízení, jež kašdý ve ta
sná, nebo má znáti. ! P

Vytržnest © kukleaské pouti.Vbostinci „na
růšku“ v Kuklenách o pouti bylo blučno. Za svuku
ryčné hudby bavili se staří i mladí až do bílého

rána. Zábavy té súčastnil Sean bývalý,řeznický
pomocník Václav Fliegel s Mělníka, nyní hoa us

ů

lovrátek u kolotoče a hra hudebníků ne plechové
inštrmenty při pouti je velký rosdíl, ale Flieglovi se
o tom nezdálo, jakoby nevěděl, že kdo v kole chce
ee točit, ten še slaláky v kapse musí mít. Poroačel
si stále hudebníkům, sby mu vyhrávali, ale k pla
cení se neměl. K ránu hudebníci odepřeli mu bráti.

Te Fliegel na blísku stojící hůl a nemilosrdně
bašil dosoavených hudebníků, pří čemž mu statečně

máhal drahý pomozník odkolotoče. Nastala vřava,udebníci na takýsilný takt nesvyklí, přívolali obec
ního strážníka Vacka, aby dobrovolného kapelníka
skrotil. Šlo to z těžka, Fliegel tal po strášníku holí,
rostrbl mu blusu, čistě novou k pontiřízenou. Stráž
ník nucen byl oproti suřivci tasítišavlí. Ač Fliegel
hůl odhodil, přecekdyž prohlášen za zatčena, se bránil,
neboťnechtělo se mu po pouti do Kuklenské šatlavy.
Uhodil sebou o zem a teprvé za pomocí zjednavých
lidí byl výtráník do šatlavy donesen.

Záhadný nápis, jsk se dovídáme, objevil ee
v posledním a manádražív Častolovicích
na svítilně osnačen jest směr vlaku prý v řeči, j
nikdo scestujících nerosaměl a hádá se jen, že bude
to nejepíše nápis— čínský.

Hradečtí řesníci bez jatek. Řezníci králové
hradečtí používali dosud jatek na Pražském Předměstí,
jež jsou majetkem Julia Pokornéhoa V. Gůnzburgra
z Hradce Králové. Jatky tyto jeou závadnými již svou
polohou a co do u a úpravy jsou dávno na
prosto nedostatečnými. Vzhledem ku značnému pou
ívání jich astále rostoucímu počtu porášeného a za
bíjeného dobytka vzmahají se zdravotnické závady a
nepřístojnosti, nač jiš okresní hejtmanství mnohokráte
poukázalo a nápravy nebylo lze docíliti. Majitelé vy
mlouvají 8, že nemají žádného užitku s jatek a kdyby
majetek svůj věnovali jinému podniku, lépe by jim
bylo a nabízeli městu jatky v nájem do uří no
vých jatek. Řesníci opět ku slepšení nepodalkají ni
čeho snad z té příčiny, že touží po nových jatkách,
moderních. O otázce jateční mluveno zde maohoa
více roků, však výsledek jednání byl stále týš. Ko
nečně nešvaru se starými jatkami učiněn rázný konec
se strany okr. hejtmanství zdejšího. Nyní snad bade

oblaka jieční vyřísena najisto. Jest věra divno, ževm Hradci Královédosud žádných řádnýchjatek
nestává, ač okolní mnohem menší mésta jiš dávno je
zřízena mají.Společenstva hradeckému vydáno úřední
nařízení, kterým se zakazuje cd 1. a 18v6 další
ušívání jatečních místností na Prasském Předměstí k
divnostenskému porášení dobytka a upozorňuje se, že
i podané pří
sádného odkládacího účinku. —

V nebezpečí utonutí nalezal se dne 28, £ m.
16 letý žák zámečnické školy Jos. Veselý zHr. Týnce.
Týž koupal se naznačenéhodno ve vykázaných místech

v Orlici NS 'ozskon branou, ale zašel až ze výstraáné
suamení, Kdenalosejí se značně Blobokévo „ kdo
os. KuPomocipřispělitaneacímu ee le idač. . 2e sistavámy R. ří jejdohrarilinabřeh.: K 1)

Obcň.Opůlnocidne13.t m. vypuklvedře
jméstodole,sl kryté, patřící rolníku V. Tichéma

v Častalovicích čp. 168 oheň. Valíkým štěstím bylo,
%e obc záhy ván a uhasen,tak feškoda jest

celkem nepatrná. Nebezpečí bylo: tím větší, ješto
ostatní stavení hospodářská, jakož i okolní stavení
sousedů jeou dřevěna. Po delším pátráníajištěno, že
původcem ohně byl tesař Antonín Jelínekz Častalovic,
61 let . Jelísek -salošil oheň ze msty, jelikož mu
nebyla vydéna pracovní knfáka. Před ohněm byl za
večera viděn, de obchází stavemí Tichého. Z prvu
Jelínek k zločinu svému doznal vymlouvaje 0e, še
byl opilý.

Ukradený pes.V měnícičervau £r. stratil se
řesníka Antonína Šrofkovis Jaroměře velký černý

pos. Po£" ani stopy, aš teprve tyto dmy dovědělsop. Šroněk, še jeho pes byl prodán v Jesenici jistému
obchodaíku v nádobí Jakubu Vítovi se 1-50 zi. Pre
toho odcísili Vojtěch Malý a František Slezák, sedníl,
Jaroslav Kalenda, dělník a Jaroslav Řezníček, všichat
s Jasenéa o penízestršenécestejnýmdílemrosdě
lili. Nyní budou opět poděleni jiným s méně pří
jemným.

Rychloviak kal. Vpondělí udála se na nádraží v Pardubicích veselá příhoda.Zrychlíku od
Prahy k Vídai, odjíždějícího « Pardubic o 3. hod. vy
stoupila paní a hovořila s kýmsi na peroně. Jsouc

zebréna v horor, nepozorovala ami, šejiní cestující
něvstupují,že jižpotřetísesvo aParostroj

pel. Když dle vlak se hnula již 60rozj urzoměla si dotýčná s hrůzou, že všecka její zav a
nalézají se v odjíždějícím vlaku a ona zapovídala se
se známoutak, dezapomělado vlakuvstoupit. V prvním
okamžiku sděšeně vykřikla, jako by jí hlavu řezat,
vyskočila na stupátko jedoucího již v a spůsobila
takový rámus, Ze vše s restaurací a celého nádražíhrnulose maperonvdomnění,žestaloseneštěstá.
Po chvilce na to, k všeobecné voselosti k za
stavil .a paní vyhledala si své místo ve vínku, jehož
sastavení přišlo jí jistě draho.

Umí lacino kupovat. Dne 25. t. m. přistišena

byla 50 n Anapečkoré s Borkundejáího jívo jku, a odcizitiu 

aka p. Řezáče balíček pražené kávy v ceně 1 sl.
Damské hodinky v ceně 100 zl. stratily 00

v těchto dnech jisté paní z Vídně. Dotyčnápaní bylav blízké osadě na svatbě, kde ji dosud nedopa

sloděj hodinky přes moc odcizil. Hodinky byly zlaté,s dvojím pláštíkém, s nichž jeden byl-poněkud od
ohně en. Pod jedním $ pláštíků nalezala se

dobenka.*Řetízek Šlánkovýrovněž pane opatřenbnistřapočkem. jenž jakopřívěsek. y přís
k vypáttání sloděje; oddrší odměny 30 zl. přispěl
i Vojenský sběh. Od zdejšího 37. dělo
střelců uprchi dne 20. t. m. vojín V ě
*t r. at. příslušný do Poděbra

Velké krádeže. V noci na 25. t. m. vlonpali
se cikání oknemdo obydlí R. Veselého v Říčes u
kytnice a ukradli tam skvosty, peřiny, šatstvo a j.
v. v osně 196 sl. Des před tím tábořila tlupa cikánů,
sestávající ne 6 mužů, S šen a 7 dětí v nedalekém
Jese. — V noci na 22. t. m. dostal se neznámý zloděj
do uzavřeného pokoje hostinského Jos. Mazače v Bu
diměricích u Nymburka a odnesl sebou několik peřin,
šatstro atd. vceně 180 sl. Povlaky peřín byly červené,

bílepruhované.— Vednechplné t m.ukradiměkdo s uzamčené místnosti obeeního starosty Jos.
Tlaskala ve Slavětíné u N. Města n. M. zlaté hodinky
cilindrovky, s jedím pláštíkem, a slatý řetízek, vše
v ceně VO sl.

Zmizelý chlapec. Ižletý J Hlubuček, žák
5. třídy obecné,měl od jakživa oo dě manii po ce
stování; kolikréte odešel s domů a sa několik dní
opět přišel. Dne 12. března taktéž odešel a dosud so
nevrátil. Zmizelý jest postavy malé, posláblé, má vlasy
kaštanové, oši modré, nos krátký, široký, má pod pra
voa sanicí na krku jízvu, obličej kulalý, zaby zdravé,
a má řeč chraptivou. Noail světlošedý kabát a šedivoa

lyšovou čepici. Zpráva vyžaduje si Kateřina Vaňát
ová, manželka šaláře vHradci Králové, č. 4.

Změna držebnosti. Lesní restauraci p. Aloise
Dvořáčka na Novém Hradci Králové s krásnou velkou
zahradou, hudebním pavilonem, e velkým tanečsím
sálem, kde „Sokol“ svoji tělocričnoa místnost má,
ukoupil těchto dnů dosavadní nájemce p. Birmer za
11.600 zl. Zahrada i místnost se hodí velmi dobřa
pro hromadné výlety.

Sym proti etel. Již dávno tomu, co jeden
mladík s Lomnice, ač nepatrné vy a sotva skole'
odrostlý, při jedné „musice“.zabil jistého hocha, který
tančil s jeho vyvolenou. S ohledem na mladost odse
děl si za to asi 5 let. Týš jsa teď na svobodě nepo
bodl se s otcem a chtěl i otci zle ublížiti. Matka
b.ánila a dostalo se jí mnohé rány od nezdary, otec
v sebeobraně uchopil láhev a rozbil ji lotrovskému
synovi o hlavu Nezbedný oyn je zatčen a dle všeho
odsedí si nějaký čas, sby rozjímal o čtvrtém při
kázání. 

Přepedena byla slečna L. se Želásnicena sil
nici vedoucí z Lomnice do Jičína v lese Ploučai
ci („pod baráčkem“ — lesní samotou) voj zemské
obrany. Nesla ušité šaty do Lomnice v neděli (80.
července dopoledne. Byla zraněna v obličeji a šat na
"mi potrhán Napomee jí přikvapíl jakýsi muž, který

próvé. S ořonadlne se ubízi., dat kcslečnu | se sedu, utekl a prozradil so
vhostinciinci a intě Bradlecké.

Pobodán v sobotu 25. červencejistý vběan na
Tužíně prý ze msty ode dvouZ tresnice propoštěsých.
Vypravuje se, že bylo to při tanečaf vé v sobo

tal Při tom sluší podotknouti.úe svatby ani „iusi
ky“ neměly by se v sobotu odbývati. ©

Oheň. Dne 3v. £. m. o půl 5. hodiné odpoledne

nypokt s neznámé posad příčiny obeň v domku mantelů Kašparořých v Úpicipod stravovnou. Jelikož
majitelé právě na polí se nalezali, nespozorován dříve,
aé když nlamen veškébou sílou na venek vyrazil ohro
žuje přinastalém větrů došti vážně jaksouseďní sta

vení Keichmanovo tak ibůďava městského chylobinre.

dený

Dík vlek úsilaěma namáhání statečn,ch zedníků firmy



J. Budinský,kteřína blízkupracovali,jakoži hasičů
místních a pak Suchovřetických, Sadeckých, Havlo
vických a Batňovických, kteří s usnáníhodnou rych
lostí, zvláště sbor Suchovřtický a Radečský na místo
požáru se dostavili, podařilo se oheň na hořící objekt
omeziti. Škoda pro pohořeléhojest tím citelnější, še
nebyl pojištěn a uyní v čas šní, znovu staviti muaí.

K volebním příprarám v páté kurii. Dleprávě předsevzatého sčítánípurkmistrovského úřadu:vN č,čítatibudenová.tatokurietamtéšne
méně než 1800 voličů.

Pradká bouře řádila v edních dnech ve:

více krajíchvýchodočeských. Na ohradecku snesla... prov rnačným vichrem ve čtvrtek po
poledni i byly místy dost veliké škody spfsobeny na
polích. Jak se nám píše ze Zbraslavic, vznesla se
nad tamnějším okolím velká boaře s kroupami. U
Bedvančic, kde dělníci pracovali u dvora na louce,

ukryla se !7letá dívka se dvěmahochy pod vůz, abyBe před lijákem uchránili. Blesk udeřil dovozu, líšeň
roztříštil, zabil děvče a popálil chlapce tak, že museli
hořící oděv uhasiti ve struze. Matka nad náhlou
emrtí dcery omdlela a sama nebezpečně onemocněla.

Stihaný sleděj. Na konci měsícečervna vloupal
se neznámý pachatel do hostince číslo p. 25. Marie
Mertiíkové ve Starém Plese. Vypáčil dváře a vnikl
do komory vedle hostinských místností a odcizil sde
aklepnici Frant. Slezákové as 110 zl., zlatý náramek
a zlatý křížek v ceně 60 zl. Z krádeže této jest
dezřelým 44 roků starý tulák Josef Bubeníček s Bo
rové u Nového Města. Týž před krádeží v hostinci
meškal a měl se Slezákovou jakousi nevůli a v den,
kdy se krádež stala, kol 10.hodiny večerní viděn byl
blíže hostince od hlídače ovoce Josefa Hulky. Jest
stíhán. Bubeníček jest snadno znatelný, čilhá totiž
na levé oko. :

Něžný manšel. VáclavKánský, nádeník z Bělče
nerad pracuje a pracuje-li, výdělek propije a vůbec
nepožívá dobré pověsti. V sobotu dne 1f. července

řišel vešer domů v stavu podnapilém bez peněs.

na, k sá musí starati 60pth nedospěléad napomízala he,což jej rozčililo že po
nůž a píchl šena evou do ruky kdvé utekla,
se za ní a stoukl ji.

tlák. HajnýAntonín Dvořák na Kletné po
zoroval eldí ní ma v revíru kdos líčí častějiAs
svěř. Když opět přišel na oko políčené na srny, stáhl
je a ivě střežil ono místo. Téhož dne k večeru
objevíl ee v lese Václav Krejčí s Bohousova. Opatrně
se rozhlíšeje došel k oku a vida je stažené, navrhl
poznovu. Přičínu byl však na obezřelým hajným
přistižen.

Rvačka. V ém dvoře ve Světech pč

se dne W. t m. dělníci Nieder s VáclavemŠukon a4
došlo ke rvačce. Nieder uchopil vidle a udeřil jimi
Štefce tak, že zůstal bez vědomí. Manšelka Štefcova
byla také téhóž dne neštastná, byla totiž sbita děl
níkem Vítkem následkem růsnic domácích i rodinných.

Splašení koně. V sobotu odpoledne jel s koňmi
ého Předměstí k Šostenám rolník František

dětí a poplašeni čkočilí i e-vepenrdo-věly. i
viti o velikém štěstí, že neutonul Česák ani syn jeho.
Koním se taktéž ničeho nestalo; byli však po nad
lidském namáhání za pomeci kolemjdoucích = práce
trestanců i a vozem výtašeni. '

.. .
*

Z Dobřenle. V neděli, 10. dervence o 2. hodině
odpolední slavili jsme zde utěšenou slavnost za veli
kého a horlivého účastenství věřících. Kaple av.Anny,
zvaná u „Posvátníka,“ stojící o samotě v poli ucesty
mezi obcí zdejší a Vosičkami, jakož i obraz sv. Anny
v ní nemálo byly sešly od r. 1877. vlivem Času apo
větrnosti a vyšadovaly nákladné jiš opravy. Letos
však ujeli se jich dva šlechetní dobrodinci ct. man
želé p.Otakar Beer, hospodářský sprárce ve Slavěčimě|
Hrádku na Moravě, a choť jeho Anna, zodem Kuče
rová z Dobřenic, kteří ze slibu Bohu učiněného dali
na počátku tohoto měsíce vlastním nákladem svým
nejen dotčenou kapli důkladné obnoviti, vnitř i vně

pěknou malbou opatřiti, kolem pak kaple ozdobnouatbrou ohradu s řádným zámkem apříslušné schůdky
zříditi, ale i v loni již ku konci listopadu zaslali sem
krásný velký obraz sv. Anny v širokém zlaceném rámu
s pěkným véncem, žádajíce, by obraz ten na místě
sešlého obrazu v kapli u „Posvátníka“ umístěn byl

řed svátkem sv. Anny, čemuž ovšem k nemalé ra
dosti místního duchovního a osady zdejší letos vyho
věno bylo. Oprovedení. veškeré oné práce a opravy
postaral se na šádost jejich tchán a otec p.Jam Ku
čera, zdejší mistr řeznický, Řečenou neděli před 2.
hodinou odpolední shromáždila se přečetněnejen školní
mládež, družičky a dospělí věřící v chrámu Páně, ale
i velice četné processí dostavilo se z obce Malovo
sické s družičkami nesoucími sošku Marie Panny ase
sborem hudebním, zbožný zpěv doprovázejícím, takše
kostel brzy naplněn byl zástapem nejméně 400 hlav
čítajícím. Povykonanémposvěceníobrazu, jenžv lodi
chrámové na nosítkách rudým suknem pokrytých spo-
číval, sapěl radostně zástup k uctění av. Anny píseňt

„Já jsem si vyvolil za ochrana,“ po jn rvních dvouslokách zvédly dražičky za zpěvu: „Tisíckrát pozdra
vujeme tebe“ obras na nosítkách, načež dítky, řada
50 drušiček a zástup lidu s duchovním a sborem hu
debním seřadivše se v křesťanský průvod, nbírali se
za zbožného zpěvu marianského a hlaholu zvonů
k dotčené kapli, u níž obraz s nosítek aňat a rakou
dechovního na příslušnémísto zavěsen. Na to pro
mlavil od erdcek srdci místní farář k zástupu pod
kaplí shromášděnému, vsev si za předmět „nač

matujenáskapleta s obrasemsv.n tejí osamotě, u cesty, u studánky a na pahorku.“ Na konci
řeči duchovního zapěl zdejšíchorální spolek svato

cecilský dojemný čtverozpěv k oslavě Rodičky Bosí
který mistrně řídil adejší c k. říd. učitel a ředitel

kůru Karel Píč. Po skončeném vu konány li
tanieKs. Anně s příslušnýmimodlitbami, po nich
pak odperměivěeještě sebe acelouosadunaši vochramu

mocné plímiavkyně . Anny, mastoupili j
Vprůvsda €za delšího zboánéhozpěvazpádečnícestu

do chrámu Páně, kdeš utěšená slavnost skoněsa ndě
lením s N. 8. 0. Bůh dobrotivý odplať
hojně na přímluvu ev. Anny a Rodičky Boží Slechet
nou obětavost dotéených dobrodincůa opatraj naši

chudou,pod však sbožnouosadu.ličky. Den 8. července t. r. byl pro-adejší
město a svláště zdejší katolickou farnost vý
snamným. Téhož dne savítal do svéfarnosti, které
odchodem vdp. Bisa po osm měsícůosířelá byla,nově
jmenovaný děkan vdp. Jeadinský, dosud a bisk.
vik. sekretář veMHčně u Jilemnice. O 4 hod. shro
mažďovalo se místní a okolní duchovenstvo, tace
všech úřadů, lkové, cechové a veliké m í
obecenstva na horním předměstí u kaplo av. Jana
Nepomuckého. Pan děkan, jemuž na nádraší Svitavské
vyšli vstříc sástapci patronatníhoúřadu a před město
četné banderium přifařených, uvítán byl park
mistrem, administratorem a některými přednostý: na
to odebral se průvod do děkanského chrámu Páně,
kde uděleno bylo věřícím požehnání Nejavětější svá

tostí oltářní. Po úkonu tomto přijímal děkanblahopřání od přednostů všech ů, ústavě a. spolků.
V úterý 14. t. m. u příležitosti kanonické visítace
konána byla slavná installace. O 7 hod. ranní četl
vdp. vikář Jan Hejtmánek mši sv. pro školní mládež,

kteréž předsevzata byla zkouška ze sv. nábošenství.
10 hod. započaly obřady installační sa přítomnosti

četného množství věřících; slavnostní kázání konal
vdp. děkan a biak. notář « Hoříněvse Ant. Kozák,
načež za assistence místního a okolního duchovenstva
slouáil vdp. installant mši svatou. Jemu z upřímného
erdce voláme: Ad multoe annos!

Z Hronova. V zprávě o svěcení spol“ praporu
Sv. Josefské jednoty v Hronověbyl omylem v seznamu
katolických spolků, které se této naší slavnosti sú
častnily, položen epolek = Ústí n. O.; správně má
býti: Kostelecn. 0.; což tímtomilerádi opravujeme.

+ZNovéhoMěstan. M.(Včelařskávýstava)
Machy se sice našemu p. jednateli nerojí, však rojí
se mu to v „sápisníku účastníky kursu a výstavy.
Těchto jest již přes 50, oněch přes 200. Na jich po
čest a zábavu pořádá zábavní odbor vůdcovstvím
p- J. Žilíka tyto vychásky. 1. Husí pochod roman
tickým údolím řeky Metuje po nové turistické cestě
do „Pekla.“ Tam zastávka a volná sábava dle libosti
pp. se účastnivších. Návrat přes Přibyslav. 2. Vy

c s hudbou překrásným údolím , opotovakým“do známého lázeňského místa Rezku, kdež bude kon
cert a taneční zábava. Zábavy na den poslední i
ostatní ustanoveny budou později dle počtus přání

přítomn ch. Budou to hlavně delší vychásky do přesných partií okolních. — O poloviční snížení cen
na dráze pp. účastníkům kursu se vyjednává. -- Po
něvadž získána byla pro přednášky nově zřízená ve
liká místnost p. Martinka, možno ném ještě dodatečně
přihlášky do kursu i výstavy přijímati.Tytéž přijímá

9 F. Hájek, t. č. jednatel "včelařského spolku v N.četě nad Metují.“
Z Nev. Bydžova. Časopis „Čech“ přinesl pod

nápisem „Skon pokrokovéhou * zprávu o tragic
kém konci řídícího učitele Jana Novotného ve Vyso

lostí veřejnosťani seznamovati, n rodž je vády lépev případě takovém mlčeti nežmlariti. činíme tak
předce, považujeme tentokráte za svou povinnost,
abychom dali průchod pravdě a amstali se cti myje
mrtvého, byťi méně čestné se uvěta byl odešel.
Redahve Čecha nebyla nikdy více mystifikována jako
se to stalo referátem Ligy + 14, o ktaré bohudík
z jiné strany určitě víme, še není to kněz, uýbrž
laik, který v posledním čase nešťastné pero své za
světil „Čecha“ a snad i „Obnově“ tak ačiniti samý
šlí. V cejágp referátu o „skonu pokrokového učitele“
jsou pojme 3 věci pravdivé: jméno říd. učitele, obec a
způsob smrti. Vše ostatní jest lží od začátku až do

Jopoe. Jak si mohl dopisovatel „echa“ vše vybáspiU, ví sám Bůb; zdá ce, fe snad onen pán byl někdy
blízkým nějakému pokrokářskému žurnálu, kde se to

s pravdou ne přísnou váhu nebere, jen když to dělásensaci . . . Řídící učitel Novotný nebyl! žádný radi
kál — dej Bůh takových učitelů radikálů. Byl to
učitel ještě z té „staré školy“, kdy vychovatelé mlá
deže, jsouce si vědomi vznešeného povolánía důleši
tosti ev. náboženství na zušlechtění ardce, chová
vali mládeš nabožensky — mravně, předcházejíce sami
dítkám konáním zbožnosti. | v dobách, kdy s dít
kami do farního kostela nechodíval, bylo viděti jej
každé neděle obcovati slušbám Božím. Jakým byl
pokrokářem“, viděti s toho, že odsuzoval veřejně

bezbožeck otravující směr pokrokářských listů a še
sám odebíral listy katolické, Kterak somýšlel jako
katolický křesťan a katolický učitel o svém biskupo
vi, patrno nejlépe z jednoho čísla bydžovské „St. n.
C. vydané v čase visitace vrchaího pastýře, kde řídí
cí učitel Novotný postaven na ýř za to, že chtěje
dáti výraz úctě k svému biskupovi, mezi sousedy
vysočanskými působil,aby uvítání stalo se co nej
slavnější. Poměry rodinné učitele Novotného nebyly
nikterak roshárané, nýbrž od nějakých 8 let zcela
normální a spořádané;i poměry jeho finanční byly
dobré, an ých dítek nikdy neměl. Odkud vzaly
se „ty děti“ v hlavě dopisovatelele „Čecha“ 111
K nešťastnému kroku přivedly neštasníka delirické
záchvaty, jimié od několika let, často a bolestně trpěl,
tak že -v okamžiku takovém až v nepříčetnost u .
Že takový záchvat příčinou byl činu onoho nešťa

5 dní před amrtí
svou naříkal si na strašné bolesti hlavya že lože jeho
té noci, kdy život si vzal, hrozně bylorozryté, d
to bolestí nešťastníka. I ve chvíli poslední vědom si
byl posvátnosti školní budovy. Poněvadě nade vší
pochybnosť byla zjištěnazde nepříčetnosť, nebyl ode

n mrtvole b církevní, jak to je církev
tolická o sebevrasích příčetných. Tak se má

kového učitele“. Očekávámes tím „skonem po na
jisto, te redakce “ uveřejnění opravu v této
věcí. Vyadeje toho j jednak tajednak vedlnost, j
okolnosť,aby odvráceno bylo podesření, že snad kněů
stvo samo oučiteli řádnémpsalo tak nepravdivě a
tak nebeskýmtonem,jako to učinil referent „Čecha“

-i

(Zasláno

C. k. poštovní "apořítelna

roseslala včera všem majitelům kont chekovních Thlášku německou dle výnosu c. k. ministerstva
chodu ze dne 14. června 1806. Žádáme veškaré (td
jitele složních listů, aby dopře hned vrátili s dů
rasnou žádostí za vydáníčeskévyhlášky. |

Ústřední výbor

Národní jednotysovoročeské.
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prspěvky na Adalbertinum: Ve. Gustavmabyl, professor theologie B 21., dp.Josef
vejdar, farář v né 5 zl., vadp. tišek

Kvěch, biskupský vikář a děkan ve Srinčanech
10 zl., dp. František Šinkora, farář ve Vosicích.
5 zl., dp. Fraatišek Sedlatý, farář ve Ždánicích
20 sl., p. t. páni semijubilanti s r. 1871 při sla
vení svého jubiles na Opočně 100 zl, s biskup

skébo vikaristu Králického 20 zl., vid. JgnatHorky, biskupský notář a děkan na odpočinku
24 zi. Za všecky příspěvky „Zaplať Běh“; o další

BYTD

pro studojícího.
truh

tov Hledá se byt se

dřské
aryšo

dobře «práciobesnalé,| stravou pro žáka 3.
přijme : třídy gympnasijní u

spořádané rodiny. —
dasef Nelaka, -| Fotidky přijmá adnini

trehlářnaSlezuPředměstí- psán
uHradceKrálová. ODOO0000

Malířský umělecký atelier

Jarolíma Šlantejského
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřaděm i veledůstojnému duchoveo
stvu, jakož i slavným nátním úřadům |

ku provedení dokonalých |

G-maleb kostelních, Ji 4
opravy fresk a olejových maleb i no- *
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotač
ng požádání návrhy maleb. Dále zbotevuje
spolkové prapory na bedvábí malované, velmi

vkusné za mírnýMenerář.
Závod může se prokázati mocha vysvěd
čeními jakož i diplomy a msoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychi
barku, v Janově u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicíčh, Prostějově, v Olo

mouci, Bruě atd.

Umělecký

zavod
malbu



Nejsvětější ovátostí Oltářní
posvěcený.El]

Sestavil:

ABBÉ A. HEBRVY,
čestný kanovník a ředilel ústavu Nejevětější Trojice

e v La Marche.

Dle III. vydání přeležil
VOJTĚCH KAMEĎŘ,

farář v Chřenovicích.

Nákl. bísk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiekáray.
Stran 514— 8“ —

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
80; v tubé vazbě celoplátěnéfranko lsl.

Becensi této výtečné adorační knih vis
posledním sešitu „Rádee duchovního.“ E>
jednávky přijímá biskapská knihtiskárna ©radci Králové.
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DOMEK
s krásné zařízenou velkou ovocnou sahradou,
s nejlepší vyblídkou na

Novém Hradci Králové
Ba“ se prodá. "By

Bližší sdělí administrace t. 1.

rn zo aramororho
jakojsou: leštěné desky na nábytek,

J noční a nálevní stoly, pulty, ohladicí Zesky pro cukráře atd.
Prose, by v u b

můjkroměyd ode jaképotřeby,závod
J vědy budo zákazníky “ co nej ópe nspokojíti.

ZDENKO JEŽEK,
kamenická dílna na zboží mramorové apomníky

v Hradci Králové.
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„Jak můše svět vědět,
co výbornéhona skladě
mám,kdyšmuto nesdi
lm novinamiP*

Vanderdild.

dosáhne 20nejjistěj

S níapřít Va
P ESulistěvý.99 D0

on Ček v Řietěnašemje tím výhodněj
im, ježto v něm dle rzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čími každé oznámení dojde jistého povšímnatí.

Inserty pjimáme jen od serem křesťanský
Insertní poplaták1 8 kr. ra 1 petit. jedno

sloupcový řádek.
Nabldky insertů přijímá administrace časopisu

»-Obnova«v Hradol Králové.

ká

Žádejte všdy a všude

slivoviciaborovičku
ITesňal

Novýpraktický vynález!
řístre

Jedla Bzloující o. nově

pry, ononá © výhr.

pranoron pračka
t zv. ruční valcha

„Patent Hlaváček“,
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest ne
rmarná, všdy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné snů
hobílé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní
pére, tím hladší a lepší,
kdežto pračky dosavadní záby
zkázepodléhají a zdranělými
plochemi prádlo ničí.

P tom vlek jsou pot.

ne“vel. 35/30cm.Bi. 2.50
I- 30/55 » + D50

UL m 35/40 BO
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zacýlé na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:

C. k. výhr. priv. sochař. a
uměl. průmyslový

Atelier Hlaváčkův
v Strakonicích Čechy.

Ba“ Pp; obchodník. rabatt.

diplom. mag.

umělýchhnojiv

MY“Rovašž úplně zdarmak použišíjen
ametturymánově zarizená

- jež opatřena jest všemi i nejnovějšími fot
boji szváni si neobtěžovali začizeni cobě

) zku na takmjvšemiaim fotograi. De pleti velmi levnými. : :

est pro pány fotografy.

Ex offo křestnílisty
jsou ma skladě v bisk. ti

skárně40 kusů (kniha) za30 kr.

Jan Horák,
vlastní výroba suken

1 Rychnově n. Kněžnou
nabízínadobu jarmíae letní

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z kruhů vid. duchovenstva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
ocenalikynapožádání frankeo.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.

PH hromadných objednávkách výhody
oo možno největší.

Četná doporučení z kruhů vld. duchovenstva | P. T.
učitelstva k nahlédnutí.

Též ma splátky a bez zvýšení cem.S O
Vyzmamenán na výstavě r Hradci Král. ro 1894

zlatou medailií a diplomem.

nejlevnější a poroučeje ae do vzácné přízně ctěo obecenstva, znamenám se v hluboké úctě
oddaný

subní technik
Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.
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—až lidé přesvědčí, že bylo a bude
nejlepším jedině

„Jellakove levan
ené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

Telefonické spojení.

Králové

chromovaná sporáky, majeliková a pelykrb
Řimo to chovají se na skladě kamma

glasur.

robků, osvědčenému kam
sám, jednak osvědčenými

vnovém
nejevědomitějidostél. V nejhřahlí úctě oddaný

Fe. Mrkvička,
kamnář v HradoiKrálové.



dddorná výstara k
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príno koslolní,
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjjemnější druhy kadidla, dopo

ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Josef" Pilnáček
u Headoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen ft. 1809.
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O00000000000000000000

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

ÚRINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně,
Cena láhve s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších 1aaterialních obchodech a holičských

závodech.
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NTKESMRĚKA,
první křesťan.-katelická továrna

nasukna lodenya vlněnélátby

v Humpolci.
látky oblekové, svrchníkové,have
lokově, kostelní a basičské za oenu

tovární.

„OBROVA“
9 „rotacíkatypásekčepel©A.bed

Vydavatalstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškerá(táapiky, dopisy s předplatné adresujtepouze
»Obnova«v Fradol EKrál.

Předplatné:
Na celý rok. . 4 2l.
ne půlroku . 2,
Da čtvrt roka . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštva 8 kr.

Místnostredakoe:
VHradel Králové. Velkénáměstí č. 84.
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Politické dražstvotiskové
V Hradci Králové

Učte se z dějin.
Slere K maží mládeži od stzrěho vlasicnce.

Tento krátký přehled
- dějin českých dostati Ire

V hiskupské knihtiskárně— Cena 16 kr.

dečný dík.
sI=
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Číslo 73. V Hradci Králové, dne 7. srpna 1896. Ročník II.

K odhalení pomníku králi Jiřímu
2 Poděbrad.

Přesvědějli i dočkali jsme se, že při všem
tom siatení náhledů a mínění, v němž dnes skoro
celá česká vefejnost tone a v němž se provedení
nesčetných platných věcí u nás utápí, předce je
Bom MofDO pronésti u přednésti vždycky ještě ně
kolík slov, která tfebas s nevrlostí vyslochnuta,
předce konečně přívětivé jsou přijata.

A proto také víme, že největší část i našich
nynějších protichůdeů ve své svobodomyslnosti

postí, že máme za včasné, abychom k nadchá
zející slavnosti odhalení pomníku králi Jiřímu
v Poděbradech přednesli bratku časových náhledů.

Slavnost tu nijsk kaziti nechceme. Naopak
K jejímu zvýšení a zvelebení přispíváme, třebas
še jsme rovné pověděli, čeho za dnešních poměrů
povédéti třeba.

V naší národní společnosti jsou lidé, kteří
se na bistorickoa postavu krále Jitlbo dívají ne
správně. Budou i ti, kdo krále Jiřího mají a míti
budou za uáčelníka bouřlivých hnutí, za náčelníka
vzdorů u amíněnosti a snad podobnými kulnými
sokly i na slavnost poděbradskou poblížeti budou.

A proto právě v nynější rozkvašené a po
knaté době uvésti sluší, že odhalení pomníku králi
Jiřímu v Poděbradech za dnešních dnů zuamená
B nás manifestaci legitimity, volání po pořádku a

českého.
Želeti nutae, še odhalení pomníku králi Ji

fimu nepředcházelo vydání wnodernépoaného
a dle nejpodrobnéjších správ a pramenů sepsaného
jeho životopisa.

To jest již zakořeněnou a takřka chronickou
ebybon u nás, že oslavu jedeotlivých historiekých
osobností nepředchází nikdy důkladné zpravoní o
jejich působení, výklad o jejích životé, poučení o
dejich dílech. Oslavy historických postav u nás
provázeny jsou pravidelné jenom krátkým ohbném
bevgálským a sřídka kdy rozžat bývá na mohyle
oslavovaného plamen čisté silné voskovice, na niž
látku literární včely pracně snesly. Voskovice ta
ovšam že všemi barvami nezáří, ale svítí jasně,
oma nečondí a nepáchne. .

FEUILLETON.
0 zapomenutémnezapomenutelném knězi

(Dokaačení.)

Za časů oněch k návrhu Franklinavu stavěny
již na vysoké budovy vysoké špičaté železné tyče,
což Diviš prohlásil za škodlivé a neprospěšné,
neboť byl prvním, kdo již dříve vyzkoumal, že
třeba tyče ty do zemé prodloužiti a blesk na ně
sjevší tak odvaděti.

Náhled Divišův ukázal se býti správným,
neboť několik nehod při postavení ne+dvedených
tyčí dalo za pravdu jeho mínění, že nutno elek
trický obeň mraků se přirozeným ohném země
vyrovnati. Sdělil toto své mínění s berlínskou
skademií, avšak nedostalo semu za to ani odpovédi,

Proto všecek roztrpčen přikročil sám konečné
rokn 1754 k sestrojení »bromosvodu« podle svého
mínéní a dle své myšlénky, již choval dle vlastních
slov již dloubo před tím. Dje myšlénky jeho měly
býti mraky četnými, se zemí vodivě spojenými
hroty zvolna odelektrisovány a sice tím, že by se
elektrický obeň mraků s přirozeným ohněm země
vyrovnal. Stroj pak měl sváděti blesk do
kdyby do,sého vjel. Že dříve, ihned po pojetí
této myšlénky ku provedení její nepřistoupil, tobo
příčinou dle vlestního jeho doznání bylo očekává
ní, cojiní učenci v této, tehdy časové a akatní
otásce svedou.

Sestavení Divišova hromosvodu jest vebkeré
naší iotelligenci známo se škol tak, že se © něm díříti
netřeba. Podařilo ee mu skutečně oblesky lepaři«

© seškodnými činiti, avšsk pro zdar tento v tak
veliké otásce zjednol citolik závistníké, še blaho

Popatřme ku př. na postavu krále Jiříbo, jak
si ho náš prostředníi vzdélaný člověk představuje.
Vazměte si ve svém okolí celou serii osob ve pří
čině té na paškál a tu seznáte, že největší díl
našeho obecenstvao králi Jiřím sní jenom legendu
a sice ponejvíce bludnou. Zřídka naleznete koho,
kdo přečetl si z Palackého dějin kníbu o vlada
ření slavného Poděbruda. A i ta nezbytno uvášiti,
že Palacký dobu panování krále Jiřího vydal a
tedy dopsal před 36 lety t. j. r. 1860. a že pra
meny a pomůcky sbíral v letech třicátých a čty
řicátých v tomto stoleti, tedy před šedesáti a pa
desáti lety.

A tu, aniž by kdo Palackého práci na dů
kladnosti chtěl to nejmenší ubírati, uvážiti sluší,
že historické bádání — a to především české —
za posledního půl sta let učinilo takové pokroky,
že dnes biaturický rozbled na některé doby dějin
našich jest úplně jinaký, vežli jaký býval před
padesáti lety, kdy Palacký základy k českým dé
jiném kladl výslovně problašuje, že co započal
jiní teprve dokončiti a zvelebiti musí.

Proto také rysy doby Poděbradovy došly no
vými publikacemi a shledáním nových pramenů za
posledních padesáte let tolika doplňků a podrob
postí, tak se nám přiblížily, že by Palacký
sám o Jiřím dnes psal zcela jinak, nežli jak si
ho mob! předetavovati nřed padesáti lety.

Jiř Poděbradský vyrostl ve společnosti vel
možů českých, s nimiž jako odrůstající chlapec na
Lipanech prý bojoval precti Táborům. Jaké pak

zk *nestětilehů
Ladislava Pohrooka správcem Českého království,
jebož jmenem v semi v nepořádky uvedené pořá
dek zaváděl, mečem a ohoém stíhaje a kratě pro
následaje veškeré kazimíry urožené i nemrozené.

Když pak po náhlém skonu mladietvého krále
na trůn český byl svobodnou volbou, konanon na
staroměstské radnicí v Praze, povolán, ta železná
raka dosavádního pana správce změnila se v ruko
ocelovou, kteráž neváhala a nebála se sáhnoati
do největších neřádů a nesprávností v zemi.

Král Jiří napravoval zlehčilou minci, král Jiří

ženské. král Jiří povznášel blahobyt měst, zkrátka
byl králem kladivem, které neváhalo z rotžhavené
tebdy národní hmoty kovati mocný státní útvar,

volné působení jeho stroje -- nebylo uznáváno a
od vídeňských matematiků bylo docela popřeno a
zamítnuto, když se jich císař František po dobro
zdání o něm tázal.

Dvorní mathematik Abbé Marci, přítel Di
víšův, ho proto těšil“ slovy: +Blasohemant, guae
ignorant!«

Ano, zavrhovali, čeho nesnali a to nejen zá
vistníci Divišovi, ale k popudu jejich činil tak také
i lid v okolí Přímětic, který Diviše pronásledoval
žádostmi, sby stroj svůj odstranil, poněvadž jest
prý příčinou panovavěího tehdy sucha. Když pak
tomu farář nevyhověl, tu lid sám stroj jeho zmařil.

Lid výborného svého přítele na popud zá
vistníků jebo pokládal za svého — nepřítele. Za
to, že lapati s mařiti chtěl a dovedl hromy a
blesky — —

Lid jest stále stejným, k lásce dává se těžko
pobnouti, ale k nenávisti botov jest ihned na
popad mnohdy nejspustlejšího ničemy, k jehož
vyzvání ochotně i nejšlechetnějšího svého přítele
kamenuje a pronásleduje.

Takovým jiš svět bývá a kdo ušlechtile e
platně působiti chce, nesmí přízné doby hledati
a musí véděti a doufati, že mu Čas sám | zadost
učinění přinese.

To stalo se také i Divišovi.
Lid, duchovní správě jeho svěřený, z jara

mulapačehromáablesků,odštváčůjenpopu
žen, sbodil a převrátil aJi v létě na to, když
brom začal nesbyčejad shuste přes tu chvíli do
chat přímětickýchfarníků prát s bít, když hroznébouřeesnadkrovyjejíchsnášely,zdyšjei ro
diny jejich děsily, tu se zase plnílítosti a studu
a sahenbení kesvému feráfi přiblížilise sagánoo
prosbou, aby ' jenom "stroj nalgpání
hromů a bleskůPoet vu

to ;

což ovbom že o nesnášeloných toboto světa.
Třebas že si vzem fnomdře a spravedlivé

vedl, třebas že vždy jes přtepšeby svého státu
měl na mysli a na paměti, tak předce se ueustřehl
urážek, o nichž dnes se především českému lidu
vypráví, kdežto tichá jeho domácí vladařská práce
přechází se mlčením.

Jaké spory vedl s papežem, o tom se pořád
planě mluví, jaké však boje musil podaikati s do
mácími nepořádky, bouřemi a intrikami, to se po
míjí. Co všecko na národní roli provedl, o tom
se nechce věděti, ale jenom se hovoří o jeho spo
rech, které pro dnešní Český lid mají daleko méně
významu, nežli kolik významu má jebo práce doma.

Král Jiří dvacetiletými boji rozvlněné České
království dovedl ocelovou svou rakou uklidniti
tak, že začalo opět kvésti, blahobytu a štěstí se
těšiti.

Že skrze kompaktáta s papežem Piem II.
v nevÚli přišel, to 8e Českému lidu stále na mysl
uvádí, že však kláštery obnovoval, chrámy a 8va
tyně zveleboval, náboženskému blouznění nepřál,
to však uvede o něm teprve dle pramenů a sou
časných svédeetví někdy historik příští.

Proto také oslavu jeho sluší pokladati za
projev konservativního smýšleuí českého lida, který
Bice vo své většině o něm nepoučen podrobně,
předce si ho váží, že jako první po bouřích hu
sitských v, Praze opět sídlící král dovell rozbá
ranému tehdy českému království zjednati lesk a
sláva slavného a mocného státu, pod jehož zášti
tďa moli se národ český v pokojia pořádkuopět
klidně vyvíjeti a žíti. .

Že král Jiří přijímal pod obojí, to neznamená
za dnešních dnů ani pro náboženské agitatory do
cela vic, neboť on spravoval se kompaktáty, jež
zejmena se dnešními evangelickými konfesemi ne
mají a neměly ani zdaleka docela nic společného
a proto jeho formální náboženské nábledy a jeho
politícké spory 8 papežem dnes nějako vyhořisťto
vati jest činem, který se musí zavrhnouti jako
nemístoá, nepřípustná a planá agitace.

Krále Jiříbo postava ve skaotečností v mo
derní české historii znamená vítězství pořádku.
spravedlnosti, pokoje a proto znamená porážku
roztržek, všetetných mudrlantství a nekřesťanské
brabivosti.

s politikou jiných moe

Zde mohlo by býti uvedeno časové podo
benství, jak lid náš následkem svedení svéhoi
dnes oproti svým nejlepším přátelům krutě a nes
smvslně si vede.

Než dále o Divišovi! ©Ten sice roztrpčen a
dojat předce ve svých studiích o elektřině pokra
čovsl a jeho sluší pokládati za nejprvnějšího vy
nálezce hromosvodu a jemu v obledu tom náleží
čest a sláva priority, že on, český kněz, o šest
let dříve nežli Franklín šťastně pojal myšlénku
chréniti život, příbytek i majetek člověka před
smrtícími a ničícími účinky hromu a blesku.

Na Diviše česká společnost zapomíná a snad
byl by v nepaměti úplně utonul, kdyby byl rych
novský rodák, protessor Pelcl na konci minulého
století ve spisu svém +Abbildungen bohm. und
měhr. Gelebrten« památku Divišovu před zapo
menutím a vymizením nezachránil. Ušlechtilý,
pokročilý a dobrotivý, nezapomenutelný ten kněz
byl by býval úplně zspomenut, jsko jest zapo
mínán nyní, kdy právě dvoustoleté jubileum jeho
narození připadá.

Vzpomínáme toho a památce jeho se kla
níce, připomínáme ji také Ndu českému a zejmena
jeho krajanům.

Diviš zemřel r. 1765. u zasluhuje, aby se
naň více vzpomínalo, oež-li se naň i mezi vlast
ními rodáky vzpomíná, -anebo, aby se osň aspoň
tolik nezapomínalo, jako as naň zapomíná,—

Mněšeké jubileum.
Medešla dobs prázdnin; kdo po celý rok

úsllovaé precovel, dychtí po nějakém odpočinku,
getavení; zvláště staršímu dělníku na vinici Páně
jam nutno oddechu, usboť přibýváním, let ubývá

X



Památka krále Jiřího máleší v Čechách na
pole práktiokých zájmů a jest-li jeho sled jejich
svedl ho ve srášky s jinými ropresentanty tehdejší
politické moci, toho příčinou byly ty nešťastné
rysy české povahy, které v jiné formě později po
třicet let na české království vodily zástupy ci

sinod, aby tito tady pod zástěrou pomoci hrabaliro s0
P Král Jití bez domácích nepřátel mebyl by se
unepřátelil s cisieci.

Že paměť jeho skutků byla v erdelch lidu
českého oživena, to národní škodou není žádnou;
avšak „dříve než-li byl za jednobo z nejpopulárněj
ších českých králů prohlášen, měly býti českému
lidu hlavní příčiny tobo objasněny, aby si he pak
nepředstavoval kašdý jak sám chce, 8 ne tak,
jakým král Jiří ve skutečnosti byl.

Oo jako jehu svatý patron Prozřetelností byl
povolán k tomu, aby ještěra nešťastných roztržek
a sboubných svárů v českém království zahnísdě
ného a český lid užírajícího zhubil, což se mu

Hilo,jak napotomní dlouhé ticbé panování krále
ladislava svědčí.

Ta přemíra frasí, jakou o králi Jiřím všeli
jací dnešní mluvilové dle své potřeby nebo fantasie
házejí, ovšem nic neznamená.

Pro rozvášné, vlasti a lidu svého mílovné
Čechy král Jiří jest představitelem pořádku v zemi
a národě i přes to, že dostal se do formálního
sporu s tehdejší nejvyšší mocí církevní, za jejíž
nastupování zodpovědným není nynější její před
stavitel, třebas že v Římě sldlel.

To bylo případně možná te největší jeho
politickou neopatrností,a poněvadžse v obledu
tom nikomu + vynějších liďí nesvěřil, proto my
nynější musíme při něm vyhledávati a ctíti pře
devším jenom to, co nám ho činí sympatickým t.
j. platným a milým a to jsme již naznačili u vě
domí, že český lid krále Jiřího vzpomíná ne pro
nějaký jeho spor s papežem, ale pro jeho velké,
slavné zásluby o znovazřízení a zvelebení českého
státu na základě pořádku a spravedlnosti.

Sektáti, rozkolníci a živlové nespokojení a
rušiví mají ovšem ve králi Jiřím toho nejmenšího
patrona, v čemě s námi zajisté každý, kdo si vy
líčení života jeho třebas jenom povrchně pročte,
oublasí a souhblasiti nepřestane.

Autoritářství.
(1) V jedné vosnici seděli v rohu hostince

© stolu nejpřednějšího etarosta a několik rolníků.
Vstoupil tam i čeledín, a byl tak smělým, že ne
cha! na blavě, ba když jednu byl vypil a druhou
obdržel, chystal se k tomu, že si sedne ke -stolu
mezi vesnickou elitu (vybrané osoby). S tím však
nebyl srozuměn pan starosta a pravil: Sem ty ne
patříš, a smekni — rozumíš. — A čeledín z cho
vání novějšího odvětil: V kostele a v hospodě jsme
všicknirovni, a až vy budete před Pánem
Bohem v kostele klekat, budu já před
vámi v hospodě smekat.

A řekl tím velikou pravdu. Pravdu tu uka
zují nám nynějíí veřejné poměry nad slunce jasněji.

Před Pánem Bohem klekati čili zákony Boží
rozhodně rachovávati přestal od delší doby lec
který atát evropský, a celé vrstvy obyvatelstva
přestávají před mocí státní smekat,to jest nemají

sil, ano 1 lecjská choroba tělesná, skleslost ducha
se objevuje, a tu vyhledává nějaké místečko útul
né, léčebné, kde by se osvěžil na ducbu a posil
nil na těle k práci další. Vyhbledali jsme si s upří
mným bratrem sousedem takové místečko u to
Bělohrad; krajinka to utěšená, pravý český ráj to
na pobled, kde ročně na sta chorých vyhledává
a nalézá uzdravení neduhů rheumatických neb gi
chtických v blahodárných“lázních slatinných. Roz
milý to útulek, prost vší dělané nádhery a pře
pjatého přepychu, ale pln upřímnosti a vzájemné
lásky, která srdce blaží a zahřívá a k uzdravení
a zotavení tak velice přispívá. V nečetném kroužku
bratří kněží plynuli nám dnové pobytu vw Bělo
hradě v radostné a spokojené náladě, k níž nemálo
přičinil se domácí srdečný bratr pan vikář svou
vlídností, staročeským pohostinstvím a svou šla
stnou letorou povždy veselou a sdílnou, začež
jemu buďtež zde veřejně srdečné vzdány díky. —

Tělo okřívalo, duch se osvěžoval a blížil se
den rozloučení s tím tak přemilýmkoutkem naší
krásné české vlasti. Tu dochází od bratra tam na
Labi působícího pozvání, abychom se dostav li do
Praby všicci, kterým dobrotivý Pán dopřál 35.
rok kněžství, abychom společné z Prahy zajeli
na svatou boru u Příbrami pod perutě divotvor.
né Máteře Boží, tem milému Páou Bohu díky
vzdali za všecky milosti po tak dlouhý věk kněž
ského působení prokázané a odporučili se pod
mocoou ochranu Boží rodičky, této knčžstva ka
tolického tak mocné orodovnice. Dychtivě jsme se
dočkali dne odjezdu z Bělobradu do Prahy a na
cestě vzpomínali jsme všech milých bratří spolu
žáků, jak asi se sbledáme, jaké proměny na tě'e
š na duchu doznali jsme za těch ro roků, co
jsme se posledně sešli a viděli při svém semiju
bileu u bratra tam Labi, od něhož pozvání nás

v uctivosti již ani panovníka, neřkuli úřadníky a
sákony. Jen násilím udržuje leckde stát, jak říkají
„veřejný pořádek“, vlastaš v maobém ohledu ne
pořádek.

Před Pánem Bohem „pokleknonti“ přestalo
se voleti v moobém vojsku, s vojsko, jako k. p.
v sousedním jednom státé, zevně ještě „salutuje,“
uvnitř všsk smýšlí volmi mnozí hrozně málo cí
eafsky, jak o tom socialistické spisy v kasárnách
svědčí. Před Pánem Bohem přestali klekati leckde
professořia očitelové,a jak to s tím smekáním—
to jest s tou úctou k jich autoritě,s láskou, vděč
ností a mravností jich chovanců- vypadá, není jíž
tajemstvím.

Před Pánem Bobem klekati nechos leckterý
fabrikant, mistr, hospodáť,a jak se k němu chová
dělnictvo neb čeleď, ví om tém nejlépe; o úctě a
lásce není již ani řeči, jakžtaké udržuje vše ještě —
žaludek. Kdyby toho nebylo, nenaleslo by se ani
jediné ruky pracující, natož pak smekající. Že ale
jest tisíce a tisice rakou uchystaných k bití do
majetku a majetných, ví už nyní každý.

A jako to jest v případech právěuvedených,
tak jest to i v politicenaší. Klekání před Pánem
Bohem — (toJest náboženství vůbec — nebylo
pojato v rozpočet politiky naší. Obzvláště pak o
katolickém náboženství nesmělo býti zmínky. Za
to naopak všeho, co kde jen bylo z dob dtívůj=
ších i nam bližších, když to směřovalo k podrytí
vážoosti náboženství katolického, se smělo užívati
k „probuzení a sesílení národa.“ A následek toho?
Velká čásť národa přestale „smekati“ před vůdci
jívak zasloužilými. Velká jejich druhdy vážnost
nazvéna jest posměšně „antoritátstvím.“ Přišli na
vreh „svobodomyslní,“ netušíce, že sami, více neš
kdo jiný páchají „autoritářetví.“ Celým vrstvám
národa, šlechtě, duchovenstru, staročechům — ale
i dělniotva a pak vůbec jistým velmi mladým ře
klo se: Sem ty nepatříš —a smekni — rozumíš.—
Ale co se stalo? Krom těch slepých čtenářů jistých
listů a zfanatisovaných voličů nechtělo 8e mnobým
do toho amekání. Smekati nechtěli nejen šlechtici,
kněží a dělníci, ale právě ti nejmladší pravili:
Pryč s autoritářstvím. A tak se tu vyskytla strana
nejoovější. nejmladší, a beře to s tím „nesmoká
ním“ od kořene, to jest radikálně. Její listy do
vedou do bláta a kala strhat vlastence i nejzaslou
žilejší, muže v pracech vlasteneckých seředivělé;
běda každému, kdo se opováží — „nesmeknoot“
před nimi. A tek tu máme autoritářství zase, au
toritářetví lidí nevyspělých, udržované často pustým
štvaním a hanobením nejen osob „nesmekajících“
před nejmladšími, ale i všebo na světě, co we
některé jejich hlavě nelíbí. 

Tak se k. p. nelíbilo jedaomu mladému au
toritáři, když šel aesoudrahy ve tří čtvrtě na 4 hod.
ráno z vlastenecké práce, že měsíček ovítil, když
v hostinci „U pochodně“ pracovali, kde ho patrně
třeba nebylo, ale nyní když jdou domů, že je tina
tmoucí. Padl totit přes hromádku den před tím
naškrabaného a nakupeného bláta. takže si kalem
potřísuil nejen své „poctivé ruce“ ale i svůj nos,
který sice jindy do všeho strká, ale do tohohle
rosbodně strkati nechtěl.

Vstávaje pravil: Potvora měsíc! On je kon
servativní. Svítí dle zastaralých copařských řádů.
Ale šelma strážník pravil: „Vrazte ho do novin —
at přece pokračuje 8 duchem času; ať avítí jen
ráno, když jdou pokrokáři z hospody

Ráno pak se povídalo v městě, až bude ta
novověká republika zařízena, že to měsíčkovo au

došlo ke schůzi letošní. — Sešli jsme se a bedli
vě vzájemně se prohlíželi a seznali, že poslední
desítka Jet mnohé způsobila proměny ne nás: ta
potuteloá desítka každému z nás ve tvář mnohou
vryla vrásku, sbélela vlas, tělesné síly seslabila a
různými obdařila chorobami — slovem nadčlala
3 nás — sterců; avšak nepodařilo se jí zlomiti
v nás pevnou důvěru v Boha, zvyklati oddanost
k svaté matce církví a duchovní své vrchnosti a
seslebiti horlivost pro čest a slávu Boží v nvněj
ších tak pohnutých dobách; vyznívaly z úst
všech projevy síly téměř mladistvé, založené však
na důkladné mnoboleté zkušenosti, projevy to
dobré a nezlomné vůle pracovati dále, seč síly
stačí až do úmoru — až do dechu pos'edního|

Pisetel těchto řádků, který nakreslil obráz
ky — fotografie bratří jednotlivců po semijubi
leu, jakých proměn doznali za 25 let od dob se
minářských, jež tenkráte v »Čechu« uveřejnil,
pozoroval bratry milené s napnutou pozorností,
okem fotografa, aby postřehl proměny za posled
ní desítiletí; a tu ku svému nemalému potěšení
shledal v povahách bratří malé jen změny, které
hodlá tuto jen krátce načrtnouti a prosí bratří za
laskavé prominutí, zajede-li oékterá črta do ži
vého — parce pater virgis . . . .; aby žádného
neurazil, koho prvního, koho posledního by. vy

Učil,Psí ae abecedy, jak jmény svými po soběnásledují. :
Prvaí zůstal tím tichým, skromným a

zbožným bratrem, ač někdy i ve své řeči píchme,
štípne, jako to nevinné zvířátko, jebož jméno nese;
nezměnil se přes to,že přechází jak míč z ruky do
ruky různých patronů; jen bylo pozorovati, že

měrů pomahá si častým šňupečkem, jímž zahání
všeliké nepříjemnosti a bystří svůj srak i um.

toritářetví dle něhož se mají lidé osví

cení fíditi,bude sve KAYol da; 0 „he —Ale měsíček so jim v ap ; On Be
jse autoritou jeho, še so podrobuje Jedině
tákonům svého Stvořitele.

Kéžbysi páninejenpokrokáři,alei vělckní,
kteří pořádně „před Pánem Bobem neklekají“, tato
větu dobře zapamatovali. Kde věčné,nezaměnitelné
sákony Boží nejsou ve vážnosti, nejsou aut ori
tou, tam nikdo na světě nemá práva, aby někdo
měl vátnost k němu, i kdybyotcem byl a o úcta
dítěte k němu se jednalo. Tam je i sobe více
oprávněná autorita autoritářetvím, to jest neopráv
něným osobováním ei autority. Tam ale též zcela
důsledně nastává pohrdání autoritou každou, 58
tek všeobocný,hrob svobody,vláda vášní lidí
silnějších. ..

Et nuac reges iatelligite! A oyní králové
rozamějte, praví písmo. Rozumějte, kdo děláte zá
kony, kdo máte vliv na mládež, na lid. M
v srdečné úetě zákony Boží, hleďte, aby
v duchu zákonů těchto se fidilo, pracajte, aby
nebyl tupen, kdo hájí sákony Boží, ale aby zaa
mením škůdce vlasti byl poznamesán, kdo úctu
k nim podkopává, pracajte, aby vysoké i střední
školy nepodrývaly víra ve věčného Zákonodárce
a úctu k jediné autoritě Boší, nepodporujte bes
božnický tisk, ale naopak čífte knihu, list v duchu
úoty k Bohu psaný, zanechte vychvalování mužů,
kteří si podrýváním autority jedinépravé, získali
jméno — a prospějete lidu i vlasti. Neučiníte-li
tobo, bade vám potomstvo vyčítati, že jste buďze
zaslepenosti a pýchy, anebo ze slabosti vili
ee maodpor škůdcům drahého národa našeho.

Kdo jsou zpátočníci.

(18) Není zajisté ošumělejší fráze nad om,
s kterou se setkáváme každodenně v listech ma
lých i velkých strany tek zvané pokrokové — nad
frázi bázenou po lidech jinéko přesvědčení: vy
jste zpátečníci | Rozumí pak sajisté tímto slovem
jako keždý přemýšlející člověk, too, kdojdezpět,
kdototiž vrací se k zásadámdávnosapadlým,a kdo
i jiné tamže strhnouti se snaží. Frotože pak uží
vají jmesa tobo jako výčitky, ba Jako příbaay,
natně rozuměti se musí pod zásadami onémi, zásady
špatné, společností lidské neužitečné ba škodlivé.
Jinak zajisté neměla by fráze ona tó váby, s jakou
ji tak rádi citují. Protože pak nejraději hází se
tímto kamenem po křestanech respektive katolí
eich, kteří nestydí se náboženské přesvědčení své
ukasovati veřejně skutky a kteří neostýchají 86
povatati na obrasu zděděné víry své, jest třeba
posvítiti si réh
křesťanském na utrhače tyto a říci jim pravdu,
kde jest skutečné zpátečnictrí a kde pokrok. Atu
pravíme bned na počátku, že právé om, kteří uží
vají proti katolíkům potupnéhu slova zpátečníků,
jsou sami prvními a největšími spátečníky! Pra
vili jsme, že zpátečníkem jest toa, kdo jde zpět
k zásadám zastaralým a to špatným. Nuže jdou
tak katolíci? Zajisté že nel Katolíci drží se zásad
starých, odvěkých zásad Bobem a Spasitelem na
Řím zjevených, nad každou pochybnost stvrzených,
a nad vše dobrých! Mobontedy býti zpá
tečníky? Jsou snad zásady banců a tupitelů jmena
katolického lepšími neš zásady víry katolické?
Nikdy ne! Katolík učinil základem svým nábo

Druhý, jenž dříve byl již vážným vždy,
tak že již v semináři avláštního příjmění získal,
když mne nemocného obsluboval v nemocnici ©
strhla se mezi námi filologické hádka, je-li slova
»obstarožný« dobrým významem českým, zvážněl
pokud možno ještě víc, což mu ovšem na újmu
není, nýbrá prospívá velice při jeho zvýšeném
postavení úřadu vikariátního, který eminentné za
stává ku pochvale svých představených a spoko
jenosti svých podřízených; i tomuto napomáhá
v jeho vážnosti úřední stříbrná tabatěrka nemálo,
kterou často ku pomoci a osvěšení mysle otvírá
a zavírá. .

Třetí, Edvard omluvil svou nepřítomnost
komissí, které přítomem býti musel doma, jelikos
vyjednávala se stavba nového kostela; bvlo nám
líto, že jsme jeho dobrou tvář nespatřili a jej pro
jeho pingue beneficium nepoškádlili, ač jméno bene
ficia jeho divné zavání. .

Čtvrtý, jehož jméno v diecésnímkatalogu
nenalezneš, přispíšil si naperutích brotrské lásky
sž z Malého Boru u Horažďovic diecése budějo
vické a byl první na místě, ač doma opustil přátel
a příbuzných, kteří ho na poutní slavnost navští
vili a druhého dne bez ného nějaké ty zbytky
poutní hostiny ze světa zprovázeli. Jeho fara je
vlastné rozsáhlý hospodářský dvůr, od něhož příj
mění své odvozuje, a byl chudák pln starostí cko
nomických, dělnických a čeledinských. Povaby své
dobrácké nezměnil a pro jeho dobrotu po jeho
smrtí dědicové nebudou se asi rvát o výnosné
dědictví.

Pátý z krkonošských krajin německých —
Matoni: má realitu stejného jména, jen že svým
vřídlem výtečné kyselky na statky vezdejší výnos
nější, s nímž- by prý ihned a milerád majetek
svůj farní vyměnil — or kem angefehrea ve své



tenství. Pravda, nábojenatví rá, staré
tak jako pokolení lidaké, ale vée, o které
nikdo nemáže říci, že by byla špetsá. tomto
základě, základě zsjisté dobrátm staví všecko do
brý katolík a staví zajisté povně. Nazákladě ná
boženském stává 8e cnosto a spravedlivým,
stáváse skrátka člověkem,jakýmbýtimájako
obras Boží.

Co činí si základem moderní vyznávač po
kroku? Jem čtěme nebo poslouchejme apoštoly
pokrvku! Jednomu jest ještě náboženství věcí sou
kromon, drubému, který pokročil dále, jest nábo
žonstrí zbytečným a třetí volá: „Pryč s nábo
ženstvím, jest věcí naprosto škodlivou.“ Základem
tedy jejich jest beznabožatví, beskonfessijnost,
mevěra! Jest to krok do předa nebo do zadu?
Člověk bez náboženství, člověk bez vysnání, ne
věrec stojí se vším svým vzděláním daleko hlou
běji než divoch ostrovů australských, který sice
ctí své modly, ale má přece jiskru, špetku nábo
ženství. Bezbošecvrací se spět,neboťon kráčí
sa brenicí veškeré kultury, on staví se pod stu
ped nejzdivočilejšího tvora s duší nemmrtelnou,
klesá na úroveň tvora s duší smrtelnou — zví

řete. To jest zajisté prach nejhlubší akrchkrouspátečnictví, jaké jenom může. A na
základě vratkém, ba naAkladě nijakém co může

jk stavěti jiného než co stavítak mnozí „pokrolejší“ pokrokoví muži. Kam jinam mají přijíti
než k zásadám takovým, k jským přicházejí, k zá
sadám, jež nošlechetnost staví na ojtář, nesprave
dlnost na trůn? (Co užiješ, to máš, buď sobcem,
kráčej přes mrtvoly bližních za svými požitkyl
Pak ovšem není možno jim učiti jinak, než učiti,
še člověk jest zvíře jako jiné, jep že učenější a
intelligentnější. Ale proto i nebezpečnější! Vyšší
tato intelligence, vyšší tato učenost upravuje mu
různé cesty a odkrývá mnohé prostředky, jimiš by
cbtíče své nezřízené ukojil. Učenost, vzdělání stává
se mu mečem, kterým vraždí bez smilování. Jest
sbraní v ruce zlobohové! Proto pravíme jedaou
poe vždy a s námi zajisté každý upřímně samý
šlející: Vy páni pokroku, vy kteří kamenujete nás
katolíky zpátečnictvím, sami jste oejboršími, nej

dkodlivějšími a nejnebezpečnějšími zpátežníky. aak těm, kteří vám věří a kteří s Vámi jdoul
bóda národu, který by bohopustým buronským

křikem vaším dal se strhnouti a šel za vámi. Na
pěkné byste ho cesty dovedli! Jen si jděte pěkně
sami, dokud neosvítí ae rozum Váš tak, abyste
poznali, kde je ten jediný, pravý, Bohem posvě
cený pokrok! Přezdívkami vašimi nedáme se dále
zastrašiti. Křičto si sobe více: Pryč se zpátečníky,
to nás nesalekne, voláte sami sobě artel smrti.
Končíme slovy velkého Albana Stolze: „Naše zpá
tečnictví jest návrat spět k Bohu, váš pokrok jest
krok k pekla, naše zpátečnictrí jest cesta zpět
k pokojičasnému i věčnému, váš pokrok jest krok
k fasné | věčnésáhuběl“

Co týden dal.
Svolání říšské rady. Ve Vídni se ujišťuje,

že zprávy o ovolání říšské rady v určitý den jscu
pouhé kombinace. Dosud jest jen jisto, že říšská
rada sejde se v poslední třetiné měsíce září a že
jí bude předložen hned rozpočet, aby jej 00 Dej
dříve vyřídila. Zatím, co rozpočet bude projedná
ván ve výboru, vyřídí poslanecká sněmovna do

jest věc utará,.
jestto

před nedávnem povýšené hodnosti děkanské, až
nés to zarazilo; však po odbytém prvoím strachn
viděli jsme, že je to ten starý upřímný Ferdinand,
trochu tice poněmčený, ale ryzího srdce českého.
Rád by sspoň na stará kolena dostal se s hor do
kraje, aby si ulehčil, ač stojí pevně na svých no
hou, které právě v horách se ptvrdily a posilnily
častými chůzemi s kopce do kopce; přeskočil by
moobého z nás z kraje, kteří samou rovinou roz
mazleni belhéme se všelijsk, jsk v Bělohradě ří
kali: statní lidé, ale šmatlaví.

„ - Šestý přijel drahou jeko dvorního eráru
zřízenec za poloviční ceffu jízdného — záviděli
jsme mu to, ale brzo jsme se zpamatovali, « jemu
to v ducbu odpustili vědouce, že co ušetřil na
železnici, vydal dříve na pozvání nás k této naší
schůzi. Tento bratr od L.abe zdá se z nás oej
mladším, nikoli dle let, ele dle tváře ové, která se
nezměnila v červení — jen v objemu jí značné
přibylo; nemá ještě ani jediný vlas šedivý! Snad
to dělají ty dobré časy mezi pány ode dvora, snad
te bezstarostnost jeho letory, tek že lze o něm
tvrditi, še mu více přibývá na váze, nesli na letech.

9 ed mý ohlášený sice, ale poněvadž zároveň
s námi nepřijel, toužebně očekávaný, přibyl přece
drubého dne, jelikož mu bylo předchozího dane
odbývati slavnost výstavy Nejev. Sv. Oltářní, vážil
dajekou cestu od pramene Tiché Orlice, aby aspoň

na oěkolik bodinpobyl mezi bratřími. Bodrý, vždyrázný a horlivý Jeník nezměnil se na své povase
pranic, těší se pevnému zdraví a zdá se, že slety
přibývá mu rázností v boji proti nepřátelům věci
svaté, přibývá mu borlivosti pro stánek Boží; po
našem odjezdu zůstal ješté na Svaté Hoře, aby
vykonal si svou pobožnost a uctil Rodičku Boží
Svatoborskou.

sák některé menší . Vláda

PAL 9 je přesvědčen de ropočet bode projede

Borní sněmovsé bude

pa ,nándo konce roku.

oprava v panské
drobena dle všeho velmi radikální změně.bk

zprávy komise, které byla přikázánazmíněna vládní předloha k předběžné poradě, činí tato komi
ee panské sněmovně návrh, aby všecky příslušné
berní zákony byly schváleny tak, jak poslanecká
eněmovna na nich se usnesla, poslední odetavec čl.

te výšah z platebního roskazu, v němž osnačen
jest poplatník a výnos daně z příjmů, jemu vymě
tené, má býti vyložen po 14 duí u berního úfadu
k cahlednatí všem poplatníkům | osobní daně

z přímá v témž okresa, má býti vypuštěn. Panskátmovna snad návrh sró komise schválí, načež
berní oprava masí se vrátiti do poslanecké sně
movay, která musí dáti k této změně své svolení.
To však zdá se býti za nynějších okolností velmi
pochybné, neboť i němečtí liberálové — alespoň
část této strany — budou se sdráhati odstraniti
tento spůsob veřejné kontroly ze zákona, jenž

ono se téměř všech vrstev obyvatelstvu takc .

Carští manželé odejeli v neděli do Nišního
Novgorodu, kde nyní soustřeďuje se veškeren ži
vot ruský ve velkolepé, opravdu zdařilé výstavě,
která v tomto městě ospořádána. Touto cestou za
hájili carští manželé cesty své. Tento měsíc ještě
snad již z Novgorodu zavítají totiž do Kyjeva,
odtud do Varšavy, odkudž pak přibudou do Vídně.
Jak se tvrdí, přibude i císařovna naše do Vídně,
by se aúčastníla slavnoatí pořádaných na počest
carských manželů. Mezi tyto slavnosti patfiti prý
bude i velké cvičení vojenské, provedené dvěma
armádními sbory v okolí Mostu nad Litavou. —
Co se dotýká návštěvy Francie, přibude lam car
okolo 16. září a sice po válečné lodi buď do Bre
stu nebo Cherbourgu, odkudž odebere se k vel
kým vojenským cvičením ve kraji angoulemském.
Po manevrech prý pojede do Paříže. Je-li tento
program cesty carovy do Francie správný, pak
bude návštěra carská ve Francii okázalou a velmi
významnou.

Mezinárodní sjezd zecialistický v Londýně
skoačil v subotu rokování své a přijal celou řadu
usnesení, dle nichž se napříště přívrženci socia
lismu říditi mají. O agrární otázce přijata resoluce,
ve které se žádá proménění majetku pozemko
vého v majetek společný. Ovšem poměry majetku
pozemkového jsou tak různé a rozdělení tříd oby
vatelstva venkovského řídí se namnoze dle zemí,
že prý není možno vytknonti pravidla, která by
ve všech zemích byla závazná. Za to má prý býti
pro každou dělnickou Stranu prvním a nejdůleži
téjším úkolem, aby organisovala boj tfídní ven
kovského pruletariatu proti jeho vykotistovate.ůuu.
Sjezd ponechává to však každému národu, aby si
ustanovil k dosažení společného cíle taktiku a
prostředky takové, které by byly nejpříměřenější
poměrům v zemi. Na to přijato pět resolucí vše
obecného obsabu, ve kterých se prohlašuje, že
nejdůležitějším prostředkem vedoncím k emanci
paci dělníků a k zřízení mezinárodní socialistické
republiky jest dobytí politické moci. Proto mají
dělníci ve všech zemích žádati: 1. všeobecné hla
sovací právo pro všechny dospělé, 2. rovné právo
blasovací pro všecky dospělé, 3. užší volby; 4.
iniciativní právo a refereadum ve státě a v obci,

Osmý, tem kde Jenikov větry je zmítán,
na hranicích česko-moravských, brání se sice proti
všem nepřátelům svým, avšak jednomu zhoubnému
nepříteli nebylo mu lze ubrániti se, jenž bo po
valil na lůžko bolesti a protož nepřišel; vzpomí
najíce naň prosili jsme Bohe, aby mu v brzku
předešlého zdraví popřáti ráčil.

Konečně devátý, můj milý soucrub v lá
zních a na cestě, školmistr na slovo vzatý, po
stoupiv arci v hodnosti, avšak i ve zdraví se
trochu upevnil, což mu jest nejvíce přáti, jelikož
všeliké starosti a práce v kollátuře tak rozsáhlé
— v Athenéch severovýchodních Čech veškeré
jeho sily tělesné i duševní vyčerpávají a se mu
zúplna pozdraviti nedají; přes to sle zůstal vždy
své něžné, m'rné a rozvšžné letoře věren, je bra
trem všem upřímným a obětavým a — zkrátka
je to můj milý Aurel.

Tak vylíčení phbyh jsme na stanici Při
bramskou, kde nás dva důstojal otcové Nejsv.
Vykupitele pozdravili, přivítali a povozy objedna
nými na Svatou Horu si odvezli, dobře vědouce,
že sterci Šedesátníci by s velikou jen námahou na
dosti vysoké a příkré návrší Svaté Hory se do
pravili Navštívivše svatyni, poklonivše se velebné
Svátosti a polibivše soáku divotvorné Rodičky Boží
byli jsme uvedeni do svých bytů v budově klá
šterní, kde jsme se uvelebili a veškerého pohodlí
požívali, což bylo nám všem po dosti dlouhé a
namahavé cestě velevíténo. Mlčením pominu, s ja
kou zbožností jsme na tak posvátném poutním
místé s Bohem se smířili, s jakou vroucností jsme
tu nejdražší oběť Bohu u oltáře císařského a ma
rieoského přinášeli, s jakou dětinnou důvěrou di
votvornou Matičku vzývali a pozdravovali; kojíme
se pevnou nadějí, že naše prosby a modlitby, které

Sjezd hájí právo sebeurčení nárolů, žádá úplnot
emancipaci žen, která jest nerozločna © osvobo
zením dělnictva a savrbuje osadní politiku.

Všelioos.
Svár v rodině mladočeské. Jak se mámla

dočeské mezi sebou rádo, o tom je stále dost
křiklavých dokladů. Tak píše orgán posl. Špindlera
„Podřipan“ o posl. Vašstém mimo jiné takto: „Pan
Vašstý bausiruje. Nejkomičtájší figurka vídeňské sně
movny vydala se na cesty po volebních okresech a
pořádá schůze voličů. Nedávno prodakoval se v Stra
kouicích a pří té příležitostí opět dle obvyklého spů
sobu svého tcela rytířského jal se oztouzeti nepří
tomné kollegy a odsuzovati jednání ohromné většiny
českého klubo. Komická figurka vídeňské sněmovny
domnívá se, že když sama nic kloudného vykonati
není schopna, proslarí ze před voliči nejlépe tapením
klubu neodvislých poslanců. Směšný panáček, jenž
stydí se za vlastní šediny a jako nějaký bejsek sta
ročeské vousy si barví a parukou pleš zakrývá, Da
lezá se v mrzuté naladě. Doufal. že mu klub dopo
může k lacinému mučedlnictví a vyloučí jej ze svého
středu pro několikeré již porušení vtanov anešetření
klubovní kásně. Klab však nechává pana Dra. Vašatého
tropiti allotria jeho dál a nevšímá si osůbky jeho,
která se očínila nemožoou sama svou žlučivostí a vášní

děti pravdu, a svou strojeností, při starých pánech
odpornou, která vtiskoje celému| zevnějíku ráz
vtělené lái. Aby však klub neodv. poslanců nedomní
val se, že snad přece Gamin Vašatý nalezá někde
ohl su mezi voliči, neopomenoli poslanci Hofman Janda
v Čes. Brodě a Erv. Špindler v Bělé naprosto odsouditi
jednáuí Vafatého a to za úplného souhlasu pp. vo
ličů, mezi nimiž jak v Č. Brodě, tak i v Bělé nena“
lezlo se jediného, který by byl pevázanosti © neplo
chy nakyslého a žlačového parukářa vzal v ochrana.
Slarný hrdina z nesčíslných soubojů dohrál svou ža
lostnou úlohu v národě a hausfrování nynější po okre
sech nic mu nespomůže“.

Komedie s vážnou věci. Tak nazývají „Nelské
Noviny“ mladočeské štvanice pro Husův pomník ja
píšou zejmena: Z té celá věci kouká nastrojená ko
medie, za tou příčinou, jenom aby měli příčinu při
příštích volbách druhé straně vynadat a pro sebe tím
agitovat. Podobá se, že se nechali Starými přehlaso
vat naschvál, jen aby mohli proti nit vystoupit;

světlit. — Není to bobaprázdná hra? A což to spí
lání těm katolickým kněžím, kteří byli proti posta
vení pomníku Husovi! Každý musí uznati, že kato
lický kněz, jako ne př. kanovník Marek, víc na pros
pěch Husu ani řící nemohl. Ale to vše nic není, řek
ne-li katolický kněz: Kdyby se jednalo o to, aby se
postavil pomník vynikajícím mužům českým, tedy
buda první proto, aby se Hus postavil na míeto
první. Ale nežádejte na mně, co knězi katolickém,
abych hlasoral pro zvláštní pomník muži tomu, který
se přece jen prohřešil proti církvi, jíž náležím.“
Avšak to nic neplatí u našich katolických Mlado
čechů. Jeou nejen nekatolíky, ale oni jsou naprosto
nevěřícími. Kde toho ale třeba, jsou věrnými katolíky,
a zase, kde toho třeba, hrajou ei na ty největší ka
cíře. Chlapíci, věru chlapícil V případu nynějším se
jedná o věc náboženskou a katolicismu chtí vytnout
ti mladočeští katolíci z Nár. Listů pohlavek. A kdo
je proti tomu, bude bit. A opře-li se proti tomu ka

jsme přinášeli za sebe, své milé živé i mrtvé, za
brstry spolužáky živé i mrtvé, za svého vroucně
milovaného arcipastýre a své duchovní představené,
nesly se zajisté na perutích milosrdenství Božího
temk věčnémuTvůrci a nejvyššímupastýřiduší
našich, a že tem vyslyšení dojdou. Zeslali jsme
telegrafický pozdrav Jeho Biskupské Milosti a vy
soce důstojnému generalnímu vikáři, na který se
nám dostalo laskavé odpovědi. Zanesli jsme jména
svá do pamětnice klášterní s heslem: Maria, ora
pro nobis peccatoribus! — Pobyváe na Sv. Hoře
po dva dny a slíbivše si navzájem, že — dá-li
Bob, za 5 roků zase se na tomto posvátném místě
sejdeme, rozloučili jsme se se Svatou Horou a
vespolek dojemné plni citů zbožných, předsevzetí
dobrých a důvěry v Boha nezlomné — posilněni,
povznešeni. ,

Ku konci budiž ještě vroucí dík vzdán dů
stojným otcům Nejsv. Vykupitele, kteří nás přijali
nejen s upřímnou bratrskou láskou do domu svého,
ale náš pobyt všemožným způsobem šlechetného
pohostinství a nevinnou zábavou příjemnýmuči
niti se snažili; a protož ústy všech nás, kteří jsme
u Vás tak radostné chvíle zažili, volám Vém, dů
stojní otcové a brat'í z bloubí srdcí našich: „Za
plsť Vám to Bůh na přímluvu divotvorné Rodičky
Boží Svatohorskél“ Liga 19.



tolický kněz, je bit také. — Páni chtí na katolickém
knězi, aby zapoměl, še je knězem katolickým, a aby
hlasoval pro to, co omimu předepíšou, oni, ti nevěří
cí katolíci. — Ta Vaše licoměrnost Vám, pánová,
špatné slaší. Chcete-li Husa ctít, proto, jak píšete a
kážete, že se opíral moci papežské, která tvoří článek
víry katolické, a chcete-li býti lidmi poctivými, pak
musíte opustit církev katolickou, a buďto se stát hu
aity anebo ostat mimo každou církev. Takhle ale jste
prašpatní katolíci, ač před lidem chcete platit za
katolíky řádné. Avšak té odvahy nemáte, poctivě před
světem se chovat, tak jak uvnitř emýšlíte; mohlo by
to škodit Vaší kapse. To děláte v politice, to děláte
v náboženství, s ním tropíte šerednou hru. Jste pra
vověřící katolíci? Tak nemůžete stavěti muži, jejá
Vaše církev prohlásila za kacíře, pomník, a byť to
byl muž jinak sebe větší. Či nejste pravověřící ka
tolíci? Tak opusťte církev, jejíšto učení nenznáváte,
a přestupte tam, kde bez porušení věrouky můžete
ctít Husa proto, še neznal moc papeže římského.
Jedno nebo druhé. — Vy ale máte každý spolek ná
boženský za takový tábor lidí, jaký je ten Váš poli
tický, v němě se mohou srovnat lidi třeba s naprosto
protivným přesvědčením. Ovšem kde v tábor liberální
se přijímají i konservativci, tam mohou také platiti
kacíři novověcí za pravověřící, a tam mohou žádat
na knězi, sby k vůli nim ei hrál na kacíře! —-Jenom
že ne každý má takový žaludek jako mají páni ti,
jišk vůli trochuzisku nepoužijou,ačse jinak vydávají
za ty největší ochránce svobody osobní, za ty nej
větší liberály světa, ani té nejosobnější svobody, avo
body svědomí a vzdor svobodé té, státními základní
mi zákony zabezpečené, v jejížto oživení jim nikdo
nepřekáží, neopustí církev, v jejíž učení nevěří. Bo
žínku, jak pak také něco takového na nich žádat?
Kam by se děli nevěřící páni poslanci de svými man
dáty; je-li pravda“ A proto raději v církvi ostati,
dělat tam ostudu, svobodu svědomí zradit, jen když
si neuškodí, A ten hloupý lid? Ten je bude míti za
ty pravé katolíky — Inu, šarlatánství je šikovnost,
kterou nemá každý. — A do arsenálu mladočeských
vůdců zase přibyla jedna flinta. Třeba byla dřevěná.
Na ošálení lidu je dobrá.

Valná hromada matičná v Prostějově.
Výbor Ústřední Matice Školské, smlaviv se s pří
slušnými činiteli na Moravě, svolává mimořádnou valnou
hromaduÚstředníMaticeškolské du Prostějova
Tato valná hromada koná se v neděli dne 16.
srpna t. r. o 9. bodině dopolední v sále p. Pade
větové (dům p. Vaitův). Na pořádka jest: 1. Zpráva
o činnosti Ústřední Matice školské na Moravě za
svého patnáctiletého trvání. 2. Organisace Ustřední
Matice školské na Moravé a jeji poměr k místním
školským Maticím moravským. 3. Volné návrhy. Po
névadž k této mimořádné valné bromadě žádná zvláštní
pozvání se nerozesýlají, žádají se místní odbory ma
tičné a členové Ústřední Matice školské vůbec touto
veřejnou cestou o hojné účastenství.

Dryáčnickou reklamu pod záštitou vlaste
neckou vytýkají českobrodské „Naše Hlasy“ výpravě
cyklistů z Praby na Morava. Zmíněný list píše: „Světu
českému se výprava tato, pořádané několika obchod
níky s bicykly za příčinou reklamy pro jich „české
závody s nejlepšími bicykly“ líčila jakosto vlustenecký
podnik; svétu se roztroubilo, že Němci ontí tato „vla
steneckou“ výpravu skaziti, jeden obchodník dal do
cela raziti památní medalies nápisem na jedné straně:
pvýlet českýcu ciklystů na sesterskou Moravu“ a na
drahé „Nejlepší velocipedy u firmy — —*“ VYčele
výpravy jel známý zednický mistr Saller, který drahdy
v konvikté problasil, že „první je chleba, potom ná
rodnost“, celá ta družira se nechá na své soukromné
zábavné cestě vítat zástupci měst, při tom se dává věděti
předem, aby cestou kudy pojedou, se děti a psi po
zavírali — to už je vrchol vítězství jalové fráze a za
roveň smaitné svědsctví, co u nás může na účet vla
stenectví tropiti několik obchodníků, prodávajících —
cizozemské bycikly a dryačaicky je Českému obecen
stva vnucujicích. Pfi tom je jeden za osmnáct, drubý
bez dvou za dvacet.“

Kněžské sanatorium v Goriel a Janských
lázních. Pražský „Čech“ píše: „Obnora“ přinesla
pozoruhodný článek © zřízení knéžského sanatoria
v Janských lázních a přeložení ústřední správy goric
kého spolku pro podporu chorých kněží do Hradce
Králové. Četli jsme celý článek s velkým interessem
a můžeme říci, že 8 nim zplna soublasíme. Jeť zaji
sté za nynější doby stav duchorní následkem přetí
žení pracemi a rozrušivým životem v šamc vydán
nervose; plicním nemocem a jiným neduhům náslod
kem povolání svého. My Čechové můžeme s chlou
vou poukázati k tomu, že český kněz nyní již vete
rán, vsdp. prelát Dom. Filip, který nyní v lázních
neahauských u Celji ve Štýrsku dlí, svou neácavnou
Čiuností zbudoval tři sanatoria pro kněze a to v Me
ranu, v Gorici a lce, která jsou čtenářům našim do
statek známa. Na letošní vuitaci daroval šlechetný
perkmístr v Janských Lésních pozemek ku stavbé
kněžského sanatoria. Nyní je ovšem tfeba kapitálu,
kterého nikdo sotva sebnati nedovede než spolek go
rický se svým velezasloužilým předsedou v čele. Dow
fáme také, 1e tak bumanitnímu podnika své přízné
neodřekue ndp. biskup Brynych. Kóž by se již apl
nila také touha mnoba vet kněží, aby 1 v Karlových
Varech postaven byl kněžský dům. Dosud ovšem
mají duchovní útalek v domě av. Josefa, který je
však malý a velikému návalu dachovenstva naprosto
nestačí. Dokud však sestry, spravajíce dům svato
Josefský nebadou prosty dluhů, jemůže se na sanate

rtem v Karlových Varech pomýlleti. Syuhlasíme s n
zorem „Obnovy“, aby ústřední správa spolku přenesena
byla do Čech ato přirozenědo onédiecése,zkteré
zakladatel a doživotní president spolku pochází u 1 z té
příčiny, že královéhradecká diecése nejvíce čítá členů.
Pak jsme také toha mínění, že duchovenstvo na jibu
valně interesu nejeví na hamaatních podnicích, které
jsou vlastné založeny pro nás severany. Z důvoda
tobo velmi závažného přejeme velice myžlénce té, aby
správa sanatorií kněžských byla odevzdána do utaro
stí nejd. konsistoře královéhradecké, anf vsdp. prelát
Filip stářím svýmjiš zoaven velice cítí tíhu starostí
agend spolkových. Také bychom byli toho názoru,
aby pro případ, še by členové spolke pro přeložení
presidia do Hradce králové byli, na jihu v čas sai
sony byl stá.ý spnomocněný upolkový sekretář, který
úřad velezasinužílý náš krajan děkan vdp. Košátka
zastává, agendy spolku exekvovul a sanatoria problí
žel. Našim přáním by bylo také, by Časem ganatoriam
gorické výhodně se prodalo a za získané peníze sa
natorium v Karlových Varech se vystavělo, | Naším
přáním jest, aby vadp. prelátu dopřáno bylo dovršití
jebo dílo sanstoriem v Janských Lázních a rádi by
chom uvítali zasloužilého veterána v milé české vlasti.

Zvěsti z východních Čech.
Stavba obecných škol v Hradci Kr. sadána

byla v mimořádné subůci obec. zastapitelstva, ve středu
dopoledne odbývané pp. Ant. Manychovi z Pardabic
a Aut. Pokornému, podnikatelům staveb. Uelkem po
dáno bylo D ofert. Podnikate'é staveb Fišer a Dvořák,
již prováděli stavbu zdejší zámečnické školy, žádali
půl 2 proc. přídavku dle rozpočta. Hellmann inženýr
v Jaroměří slevoval 4 a čtvrt proc., Křička, architekt
v Kolíně žádal 3 3 proe, přídavku, M. Nekvasil s Kar
lína žádal 2 proc.; naproti tomu slovili Manych a
Pokoroý průměrně 609 proc., totiž skoro 11.000 sl.
z rozpočtěné ceny, pročež jim na návrh městské rady
stavba byla zadána. Mimo těchto oferentů podána
byla též jedna na práce pokrývačské. V odbýrané
schůzi schváleny byly přejložené obvyklé všeobecné
podmínky pro stavitele a městské radě udělena byla
plná moc k uzavření konečné smlouvy. Se stavbou,
jež prováděti se bude na bývalém výstavišti, má so
započítí co nejdříve,tak aby ještě letos práce z bruba
byla provedena, ač nezdá se býti pravdé podobným,
že by v tskkrátkém čase bylo to možné; za rok
má být stavbaúplně dokončena.

vnost na bojišti. Komitét pro udržování
po na bojišti Královéhradeckém pořádá v 00
botuý dne 16. srpna slavnostní posvěcení nového po
mvíku roku 1866 padlých vojínů c. a k. 49. dolnora
kouského pěšího plaku polo. marš. svobodu. pána
z Hegsu u lesa Holá mezi S»dovou a Lipou. Pořádek:
V 8 hod. 53 min. dopol, uvítání cizích hostů, spolků
a korporací na stanici Sadovrá-Dobalice. V 9 hod,
dopol. sořadění súčastaivšího se vojska, spolků a kor
porací. V půl 10 hod. dopol. průvod k pomolka.
V 10 bod. dopol. proslov, pak posvěcení pomuíka.
V půl 12 hod. dopol. rozchod. — K uávštěvě bojišté
možno použít vlaků: V 5-22 bad. ráno z Ostromáře
do Sadové. V 7-60 hod. ráno ze Smiřic do Sadové.
V 8-3 hod. ráno z Hradce Králové do Sadové. Zpět :
V 12.7 hod. poled. ze Sadavé do Hradce Králové.
V 12-12 hod, poled. ze Sadové do Smiřic.

Sjezdy. Doba prázdnio, doba ajezdů. V Hradci
Králové sešli se dne 4. € m. po deseti letech abi
torienti zdejšího gymoas'a z r. 1896, dne Ď. t. m.
abitarienti učitelského ústavu z r. 1881. Oba ajezdy
těšily se hojné účasti bývalých kolegů z dob studij
ních. Četně dostavili se zejmena bývalí spolužáci ke
sjezdu gymnasijních„desítiletých abiturientů“ k ně.
muž dali podnět pp. dr. Morávek a A. Novák, pro
tokolista b. kons.; průběh ajezdu toboto byl vestněs
pěkný, zábavapři něm srdečná. Také ajezd učitelů
vydařil se náleáitě. Společné obědy obou sjezdů ko
naly se v botelu „u černého koně“, kdež uspokojilo
všecky účastníky řádné pobostění.

Odborná výstava průmyslu krajkářského

vého muses pro sevorovýchodní Čechy od 1. do 10
t. m. v bodově vyšší reálky. Pěkná apoučná výstava
tato jest umístěna v rozsáblé kreslírně reální, ktoros
zcela vyplňuje. Bobatě zastoupen zejména oddíl bi
storický, který v přečetných vzácných originálech i
fotografiích rnázorňaje vývin krajkářetví od prvních
počátků ve všech téměř zemích až do dob jeho nej
skvělojšího uměleckého roskvětu. V oddělení moderním
zastoapen lidový průmysl zejména severovýchodních
Čech a jest exposicí centrálního kursu krajkářského
a odborné Akoly Vamberecké podán jasný důkaz, jak
výborné o moderní průmysl tento počaje Škola od
borná, snažíc se přivésti jej na dráhu plné dokonalosti.
Výstaru obeslaly mimo průmyslové muzeum v Hradcí
Kr. i uměl. prům. musea v Praze, ve Vídni, vPlzni,
dále m. museum v Hořicích a Jaroměři, vlasteu. mu
seum v Olomoaci, jakož 1 četné jiné korporace a
Jednotlivci. V neděli dne 2. t m. odp. přednášela
známá spisovatelka pí. R Tyršova o krajce.

Velká národní slavnost veprospěchÚstřední
Matice Školské sdraževých spolků na Pražském Před
méstí. Ka předeslaným zprávám možno již nám daes
blláší oznámiti. Přípravy ku slavnosti pokročily již tak,
že možno dnes dík neunavné prácí komitétu téměř

litoe, oděliti. Co mojhlavnějšíčástě urédímeprovodení
selské svatby v národních krojích to všemi dávnými
obřady a svyky, sakončení této národními tanci, tanéj=
ešeb50 párů. pavilione prodejemdrobnéŽa
poperie, za spoleúčinkování dam v kroji ek.
Světelná fontána, velkolepý žívý obraz proveden 80
osobami, divadlo atd. Přesný program bade nám jiš
možno v příštím čísle uveřejaíti. Podotýkáme, že pří
slavnosti účinkovati bude úplná městská hudba Parda
bická.

Pohořelým v Horním Jelení věnovalidále
šatstvo : pí. Franková, sl. Scefanová, pí. M. Beránková,
pí. M. Červená-Hermanová, pí. A. Černá, pí. J. Gan
zová, p. A. Siager. p. V. Colliao. Na pomázích: al.
Eigiova 1 al., pí. Fraaková 2 sl., p. Cejnar v Před
měřicích č zl., p. F. Strnad hostinský 4.35 al.

Výlet ns Slezském Předměstí dne 2. srpna
pořádaný sv. Josefskou Jeduotou ve prospéch poho
řelých v Horaím Jelení navštívilo ke 500 osob. Vý
téžek bude dosti značaýe Podrobnější zprávu podáme

příšté.
Pivorar v Kuklenách. Zařizející výbor pi

vovaru v Kaklenách, obdržev ochvrálení stanov spo
lečnosti akc., svolává ku dni 23. srpna valnou hro
madu, jež konati se bade v hostinci Šrajbrovu na
Kuklenách o 2. bod. dopoledot. Na programu jest
podání stračné správy jednací, volba správní rady a
revisorů účtů a usnesení o smlouvách v příčině zaří
zení provozovárny. Tím vystapuje teato nový průmy
slový závod na půda skutečnosti a uení pochyby, že
při patřičné činnosti a čilosti mužů, ktoří se mu v čelo
postavili, v brzku skatkem se stane. osod jest sa
jištěno200 000 zl. kapitále, jelikož vóakjiž does jest
jisto, še bude nutno pomýšleti na zvětíení závodu,
přijímají se ještě do 23. srpna podílaíci,kteří se baď
ústné přiblásí a 10 proc. upeaného kapitála složí nebo

možso se za podílníka přihlásiti.
Jubileum svého 40 letého kněšetví olaril dno

25.červencet. r. vdp.Jos. Šimek, dékanv Polné.
Ráno v 9) hod. byl v průvodu 9 knéží a svých tří
bratří (professora ma paedagogia, poštmistra a ředi
tele cukrorare) uveden do kostela vdp. kons. radou
a vikářem Knobem, kterýš k jubilantovi slavnostně
promlovil, smíniv se o jeho zásluhách, zvláš:š o sta
roslavné město Polnou, a odevzdal mu dekrét, jímž
jmenován bisk. notářem. Jubilant promlaviv vzletně
o životé svém, vykosal slavné vysnání víry a složil
v ruce vdp. vikáře předepsanou přísahu, načež cele
broval za assistence přítomnýchkněží (obou ze Ždírce,
faráře = Krucemburku a Vojnova Městce a 4 míst
ních). Blavaost te, jíž se súčastnilo žactvo všech
sdejších škol, dále okres. sastapitelstro, deputace ně
kolika spolků a mnoho lidetva, zůstane p. jabilantovi
po celý život v milé paměti. Věž pak na děkanském
chrámu Páně, o jejíš vystavení rdp. děkan Šimek
v rooe mioulésu přičínil se všemožně a kteráž tak
mocné imponeje městu, naršdy bode srát Polnou k
vděčnosti a k vzpomínce na jebilanta. Bylaf Polné
bez věže již od r. 1863, kdy zhoubným požárem dne
4 urpna popelem lehlo 178 domů i s věží i krytem
chrámovým. Na konec ještě připojujeme, že s 19
kočží před 40 léty ze semináře vyšlých jen sodmí
dopřáno slaviti jabilenm toto, ostatuí již klidně spí
vpánok spravedlivých.

* *
*

Fabrióni fnšeráctví vzmáháso ke škodě na
šich řemeslníků všude, kde tito řádně nemohou hájití
své zájmy a kde obesenstvo lecjakým laciným výrob
kům á la „papírové boty“ dává přednost před dobrou
prací řemesinickou. Jako jinde, začíná to vypadati
jiš také v Hradci, kdese nemnoží sice tovární závody,
ale zato počínají se tu rostahorati sklady věelijakých
„Dašineckých“ fabrik. Jaké kumšty dosud prováděl
obuvnický skladník Bauer, o tom ví širší veřejnost a
zejmena hradečtí obuvníci znají to dobře. Jak se do
vídáme, bude zde zařízen ještě jeden sklad obuvnické
továrny, coš by křesťanské obnvníky mělo jiš po
vzbuditi k vážné společnéčinnosti. Skladník Bauer je
sice členem obchodního gremia, ale před časem hlásil
se též u živnostenského společenstra. Nyní docházejí
etížnosti na ledacos, proti čemu by se mělo rázně sa
kročiti. Nechceme prozatím uváděti, jaké fušeráctví
se kde děje, ale pro poučení a výstrahu přinašíme
jen následající zprávu o tom, co se stalo v Plzni s
co by se moblo státi také v Hradci. V „Obuvnických
listech“ čteme: Z Plzně. Když roku 1893 přistěhova
la se do Plzně a svůj obchod a obuví otevřela firma
Jindřich Zeiner, nebylo to jistě vhod zdejšímu epo
Ječenstva a již před časem ucházelo se představenstvo
u tehdejšího p. parkmistra Krofty a ještě na jiných
místech adádalo, bylo-li by možné, aby nebyl obchod
ten povolen, jelikož jiš více takých obchodů se
v Plzni nalézá, jako na př.: Mnichovo-Hradištský
sklad, Mědlingský sklad Kůfstůts a ještě téhož času
nějaký Kohn, a teď dokonce firma ona, a tu bylo
odpovědáno panem purkmistrem, že by bylo nejlépe,
kdyby také páni domácí nebrali jej do bytu, čímá ta
věc byla by nejkratšeji spravena. Po nějakém krátkém
čase dozvědělo se společenstvo, že u firmyté se ne
jenom vede obchod s obuví, nýbrž še se tam provo
zuje živnost po řemeaslnicku, i nemeškalo představen
stvo učinit o té věci ohlášení u živnostenského úřadu,
načež firmě té před předsedou upolečenstva Max.

Mattasem a výborem Společenstva p. Tichým dalšíprovozování sakázáno. Jak obyčejně bývá, jedou po
souda osoby teké lu domů, při čemž dotyčný
slíbil, že ve svém č nenechá ani štrupli přišítí
pod pokutou tisíc zl. Ale jak uměl onen pán dršet
slovo, dokáže další. Za néjakou krátkou dobu zadal
si o živnost obavnickou jakýsi dělník p. Ries atu 60
představenstvo dozvědělo, fe to má být jako záštitaprofirmuta,atedyopětšalovalojakp.Biess,tak



dila, nepo
s | představen

O živnost sém Zeinerpodal i sapravil
a přes všechen zákaz pracovalo we dále. A tu

byla vyhlídnuta osobar jakýsi dělníkJakub Šlenc,zas o šivnostenský list prý si zadal, še bude
covat ve svém bytě prácí Žninerovu. Tak to šlo
e a pracovalo se neustále, až za nějakou dobu,

jak se to obyčejněstává, nepobodl se dotýčný y Šlenc6 Zeinerem a žádal svoje dokumenty zpět, jelikož je
potřeboval pro sedání oHereovu600 zl. nadaci, která
založena jest pro divnostníky, a tu tyto dokumenty

dle vyjádření pana Šlence p. Zeiner neměl a žádal
ro něho list živnostenský a teprve po delší době
yly mu dokumenty vráceny, Takových a jiných věcí

bylo pořád v představenstvu k vyřizování dosti. Slušípodotknout, že p. Ries přišel k předsedovi oBlásiti
učně, načeš předseda odpověděl: „Přineste hochovo
propouátěcí vysvědčení ze školy a domovský list, a
eště by mně bylo milejší, kdybyste s ním přišel sám“,
Ale p. Riesvícekráte nepřišel a jak sám pak sdělil,

měl byt onen učeň sám Žeiner. Když firmapořád pra
covala dále, nemohlo to představenstvo anésti a vy

*slalo depataci sestávající s pp. J. Mattase, Šneberka,
Rovenského a Tichého k p. místodržitelskému radovi
s prosboh, by tu véc nálešitě dal vyšetřit, což on též
slíbil a ihned šel k panu referentovi, by nám tu věc
náležitě vyřídil. Ale jaké bylo překvapení, když do
tyčná firma si sadala sama 0 živnostenskýlist, při
loživši k tomu i výuční list. Uchopilo se tedy opět
věci představenstvo a žádalo, an se nenalézala v žá

dosti precosní doba žadatele jako dělníka, by firmata podle zákona zakázána byla, coš se i také stalo.
Nicméně pracovala firma dál. Představenstvo pátralo
dále a zajistézásluhu o věc tu má velkou. Téhož
času p. Tichýtaké v něm zasedal a dopisy a jiným
podobným doptáváním se dozvěděl, že výuční list vy
stavil nějaký pan Rrmoutil,mistr obuvnický veLnařích.
I usneslo se téhož času představenstvo vyslat dva
pány z výboru do Lnář, by ae zjistilo, zdali se v tom
roce osoba ta učila. Delegáty onémi, kteří se zvláštní
ochotou k tomu se zavázali, byli pánové:Šneberg,
místopředseda a Tichý jako výbor, kterým nále
šitém přeptání celá obec dokazovala, že jaktěživ se
tam žádný žid neučil, a co se týče podpisu starosty,
al prý tytýž na páně Rmoutilovo vyjádření,že opravdu
2e tam učil. když představenstvopo správě té, kterou
oni páni podali, k firmě opětně šlo a vyjádřilo se, še
jí není dovoleno pracovat, odpověděnomu dosti hrubě,
načež představenstvo žalovalo firmu pro falsifikát vý
učného lista u krajského soudu, kterýžto ale neuznal,
že by to falsifikát byl. I žalovalo představenstvo opět,
dokarujíc, že nemůže s tím býti spokojenoa tvrdilo
opět, třeba výnění list není faleifikát a jest správně

polem že mistr Rmoutilai dovolillistvydat, anišy se byl Zeiner u něho učil, je tedy list nesprávný,
a tím se dopustil BRmoutil
který takorou věc tresce. Po náležitém vyšetření
byl přece mistr Rmoutil trestán pokutou, proti

čemuž se odvolalk velesl místodržitelství, odkud ale
ta věc b pět vrácena sl. hejtmanství v Blatné,
kde tak dlosbém » úsilovném namabání
«domohlo ve představenstvo toho, že firma dostala

i

bmn+p

řestupku proti zákona,

„meslnicku. Jak asi toma pánovi jest, k se vy
jádřil u al. c. k. okresního Bojtinamatrí,4 kvůli
tomu společenstvu se nebude učit zámečníkem a že
vůbec poroučet si od představenstva nedá, ale po půl
čtvrtém roku přece nusil. Tu jest vidno, že by každé

apolečenetro o A tak počínati a nedati se odstrašiti a i i ro společenstvo pracovati, jak
to dokázali v Plzni. pro pal '

Jatky. Vsobotu uzavřeny byly jatky na Praž
ském Předměstí. Řexníci tvrdí, že něbylínikým na
usavření uposorněni, tak že někteří z nich chtěli ještě
ráno v sobotu porážeti. Předseda třetího živaosten
„ského společenstva spokojil prý se tím, še výměr úřední
Bi přečetl pouze sam. Vzdor protestům a prosbám
nedovoleno více jatek užívati. Starý nešvar uice od
straněn, ale na místě toho vzrostlo 20 nových. Řeznící
-nyní porážejí, kde mohou a kde kdo jim vůbec dovolí.
„Zdravotnictví tím valně neposlouženo. Společenstvo
řezníků a majitelé jatek podali p. Drem. Čzurbou ve
čtvrtek stížnost, avědčící vys. c. k. místodržitelství,
by bylo povoleno užívání starých místností ku porá
žení dobytka potud, dokud by nové vystavěny nebyly.
V záležitosti té nad jiné důležité, nejeví se žádná živá

-účasť a zájem. — Nejlépe je na tom obec Pražeké
Předměstí. Co tu bylo po drahnou dobu namahání a
„svízelů, aby jatky ze středu obce byly odstraněny.
Ani hrozící cholera nepomobla, všejednání bylo bez

účelně.Dnes„pojednou neočekávane bez námaby obecsbavena slořádua,kterýby trpěnnebyl ani v té nej
horší vsi kdes na posté nhordké. 7 4

Smrt spůsobená zuřivým kancem. Z Kladrub
u Chlumce n. Cidl. se nám oznamuje: Zvláštní ne
štěstí přihodilo se u nás dne 31. m. m. Domkář a
obecní posel Václav Vrzáň choval si dva kančíky

k připonátění: Naznačeného dne připouštělopět jednoho z kanců. Zatím coobvíral. menšímu, vyběhl
A chlévka i druhý kanec a jako dirý vrhl se na
Vrzáně a saťal mu silné tesáky do hoření části nohy

tak silně, že ma spěsobil velkou ránu, která na prvníhled nezdála ae býti tak nebezpečnou, alespoň ni
oho nenapadlo, že by byla smrtelnou; ve čtvřt ho

«lině však raněný zemřel, patrně následkem otravy krve.

fe robodný, 26 roků atarý, bydliště nestálého, proež trestaný a práce ivé štítící ae člověk. Roz
mrsen rad tím, de má jen cizím krásti obral konečně
svého vlastního otce Jiřího Fejtka, s kterým jiš téměř
tří léta nežije. Za jeho nepřítomnosti, kdyt týž pra
coval v továrně krčínské, vloupal se do uzavfeného

u otcova a ukradl mu různých věcísa 5v zlatých.i jiným oejchy, datstvo, hodinky, kodije a t. d.
8 věcmi těmi utekl. V České Skalici byl sice polapen
A zatčen, ale již neměl věcí ukradených u sebe.

Odsouzen. Buďto nešťastník na smyslechchorý
aneb hestie v podobě lidské byla postavena dne 30.

„července před zdejší krajský soud v osobě Františka

Švába, 80 r. starého chasníka = Rosnic u N
kterýsedopustilaločinu,kterýzákonpod
smilstva proti přírodě subsumuje. Za zvířecký
sločin edsouzee ku dvouměsíčnímu žaláři.

Pezer ma kapsy. O sdojšíchtýdenních trzích
zlo atrá keatuinudíknám nějekýslodějste
cialista-kapsičkář, aniž by podařilo se jej polapiti. O
posledním trhu padlmu za oběť obsah překup
nice T. Chlebové a Prahy, jíž dle u na sáletý
mladíkvytáhl zkapsy 29zl. azmísel bezestopy.
Proto hospodyňky, posor na kapsy!

Čtverák „fei“. V zdejším jednom hotelu za

;5
vosm
tento

městnám byl jako druhý omek, 28 letý František
Mrkvička z Dobřenic. Jak se sdá, vábilo Mrkvičku
více chození do sklepa, do společnosti lahví víná a
sudů piva, než jeho zaměstnání na dvoře a tak se
stalo, že v hodině strašidel napadla jej všdy notná
šízeň a neodolatelná touha fvati se do pánových
sklepů. Při takovéto jedné návětěvě v posledních dnech
byl „fici“ postižen hotelierem aodevzdán: strážníkovi.
Tomato pak se vyznal, že sklepy častěji navštěvoval,

otevřev vi zámky, ale že v jej tomu naučil sklemistr, I7letý Fr. Jaroš « ochod u Roudnice n.
Následkem této výpovědi byl zatčen i sklepmistr a
oba odvedeni do vazby vyšetřovací, kde se zjistí, jak
se svěřeným jim sbožím hospodařili.

Kenakurs. C. k. krajskýsoud v Hradci Králové
uvalil dne 4. t.m. konkurs na jmění firmy R. Kaskeline
v Úpici. Zatímním správcem jmenován p. Dr. Weies
berger, advokát v Úpici. '

Uprchlý káramec. Ze zemské donucovací pra
covny v Pardubicích uprchl dne 4. t. m. káranec Jos.
Michel 5U r. stár, příslušný do Schonwaldu.
. Trestanec na útěku. Od zdejšího krajského

soudu uprchl dne 3. t. m. trestanec Radolf Kaněra
s Radechové u Náchoda. Téhož dne byl dotyčný za
městnán stěhováním nábytku, při čemž použil příhodné
chvilky k útěku. Netěšil se však dlouho svobodě; již
drahého dne byl zatčen v Josefově tamějším četnictvem
a dopraven zpět do vězení.

Cikánská praktika. Ku konci měsícečervna
zatčena byla tlupa cikánů pro nějakou krádež a k uhra

šení škody krádeží povetalé, |maty a prodány jimbyly koně. O nehodě této dověděla se záby spříbuz
něná = těmito rodina Lokačů a koně šťastně zachrá
nila; dala totiš za ně dotyčnému kupci zlaté hodinky
se řetězem. Má sesa to, že hodinky pocházejí z krá
deže. Hodinky jsou staré, o jednom pláštíku, uka
zovatele vteřin, jsou o 10 kamenech a t. zv. cilindrovky.

Krádeže. Dne 18. července.odpoledne vnikli do
uzamčeného obydlí manželů Františka a Anny Vilím
kových v Radostovicích č. p. 16. neznámí dosud slo
dějové, kteří se jen hemží po našem venkově. Ukra
deny byly stříbrné hodinky se řetízkem, šaty mužské
a ženské, povlaky, košile, peří atd. Byl pozorován u
stavení neznámý muž asi 56 roků starý s pytlem na
rameně právě v dobu, kdy krádež tato spáchána byla,
leč týž zmizel a veškeré pátrání zůstalo dosud
výsledku. — Miynářským pomocníkům Václavu No
vákovi, Antonínu Šimkovi a Ceňku Adamovisebral jakýs
ničema veškeré cenné věci, šatetvo, hodinky a posled
nějšímu i 5 zl. na hotovosti. Čím kdo byl šetrnější
a měl více věcí, tím bylo pro něho hůře. Podezření
však mají na jistého pomocníka pekařského, peněz
stále postrádajícího, který hned druhý děn po krádeži

z práce vystoupil, tváře se na oko pojednou v místěs nespokojeným.
Ku konci komtumace, která dnem 6. t. m.

přestala, chytil pohodný při obchůzce městem malého
černého ostříbaného psíka bez známky a náhubku.

Kontumace psů přestala ve městě zdejším a
okolí dnem 0. t. m.

Také starožitnosti. Mezidělnictvempracují
cím buď na bourání hradeb nebo na novostavbách
panuje zvláštní horečka nalézati nějaké starožitnosti
ačasto přinesou na policií až směšné věci, vydávajíce
je sa starožitnosti, jež prý vykopali. Staré hřebíky
od bran na vláčení, kus vánovního pantu pomazaného
hlínou, čásť formy .z cukrovaru, v níš dělají
mole cukru, střepy n4 cestě sebrané atd. Ža malou
odměnu,jež jim je za skatečné starožitnosti vyplácena,
dávají při práci pilné pozor.Při kopání na takovéto
stavbě přišlo několik dělníkůna velký hrnec a rozamí
se, že byli v napjetí, jaký poklad bude nález obsahovat.
Kdyš jej opatrně vyhrabali a doneslijako „starožitnost“
na policii, shledalo se, še nádobu tam v krátku před
kopáním nějaký ferina ze fertu zakopal a čímsi pá
chnoucím naplnil. Takové zklamání bylo nálezcům
ovšem nemilé.

Kradl ma hřbitově. František Paneska, shámý
pobuda a tulák jest zároveň známým pobertou. Tý4
učil se kdysi asi dva měsíce zahradnictví, jaký div
tudíž, že přilnul neskonalou láskou k něžným dítkám
Flořiným. Aby ee krásou jich kochati mohl co nejvíce
— kradl je všude kde může a nejraději na hřbitovech,
kde květů hojnost a dozor stížen. V oboru tom jest
specialitou a byljiž pro podobné krádeže mnohokráte
trestán, z toho si však málo dělá. Proto nebyl hrobník

popehovoký příliš překvapen, když přistíhl jej nařbitově,kterak vytršává z hrobů květiay a pod ka
být je schovává, aby je bezpochyby někde „střelil“ a
peníze pak probil. Panenka byl udán a odeousen těchto
dnů pro přestupek krádeže na 13 dnů do vězení. Zdá
se však, že stará láska ke květinám hřbitovním v ném
nentuchne. .

Z Dobřenle. Veliká pohroma živelní stihla okolí
udejší: Pravy, Dobřenice,Syrovátku, Roudnici, Krato
nohy. Ve čtvrtek. dne 80. červencepo celé dopoledne
panovalo dusné horko a tlakoměr hlabokoklesl. Asi
o půl 1. hodině odpolední za úplného bezvětří zaha
lila se náble obloba temnošedými mraky a příšerné
nastalo temno. Kašdý úzkostí trnul, co se díti bude.
Náhle zadu! od jihozápadu silný vichr, še až stromy
k semi se skláněly, a již lil se z oblak děsný příval
sa vzdáleného blesku a hučení hromu, a krátce na to

počaly děsným třeskotem sypatí se kroupy hnány prud
ja větrem takměř rovnoběžně se zemí u velikostivlašekých ořechů. Lidé uděšeně pohlíželi na tu hrůsu
a spoustu, jež se děla, a dslostně rukama lomili;

drůbeš zmateně pobíhala« pr hr křikem, koněu povozů, před bouří na pole aných pro obilí,
divoos se spínali a plašili, fůry,vezoucí mandele, jako

ka zpřevraceny, okna na straně jihozápadní u všech
ů vesměs rozbita, se stromů listí, ovoce i silné

větve znrášeny, nejeden strom z kořené vyvrácen, na
poli pšenice, ječmen, oves, směska skoro úplně vymléá
osny a se zemí srovnány, žito tu i tam ještě na řa
dech nebo v mandelích rozmetáno a zabláceno, nať
u řepy a zemčat na padrť rozbita a do země zatlu
čena, jeteliny blátem pokryty a jako zdupány. Zrní,
kroupami na poli mlácené, lítalo až na tři metry da
leko do strnišť a cest. Příval krup rozbil na kostele
všecka okna kotoučová na jižní straně, takže řešetům
se podobají; na budovách velkostatku čítá se 600, na

anském hostinci 6v, na faře Iv rozbitých oken. Do
Kostela valily se rozbitými okny proudy vod a krap,
a spousty střepin skla pokryly nejen dlažbu a stolice,
ale hnány prudkým větrem, lítaly přes loď chrámovou
až na protější zeď. Na oltářích však, díky Bohu, ne
spůsobeno téměř žádné škody, zvláště pak ne na hiav
ním oltáři, obnoveném teprve v března t. r., jelikož
okna nad ním jsou jen poloviční a postranní stěny
jejich mají šikmý směr, od oltáře odvrácený, tak že

příval s kroapami hnal jen na sapné a několik jenstřepin padlo na pokrývku oltářní. Místnífarář, nejsa
na plodiny polní pojistěn, utrpěl veliké škody na poli
s zahradě, tak že sotva sklidí výsevek. A což teprve
chudina zdejší, ješ má jeden nebo dva korečky najaté
od velkostatku, zádaše nebo obce! Velkostatek Dobře
nický jen na plodinách v zrnu mé na 26.900 zlatých
škody, která však jest přiměřeněkryta pojištěním.

Z Pouchova. Výlet besedy „Tarinský“, pořá
dsný dne 2. t. m. do háje ve Správčicích opětné uká
zal, jaké oblibě se mladý spolek těší. Bylot účastenství
neobyčejněčetné a nálada, dík „kumštům“ a „legracím“
prováděným mladšími členy Besedy přímo výtečná,
již ani vydatný deštík po 6. hodině nezměnil. Za to
hudba se příliš nevyznamenala. Také způsobil podi
vení zákaz p. vrchního pořadatele, aby již po 7. hod.
pivo se nečepovalo. Začalo se ozývati reptání, které
wostupňovalo, až na rázné zakročení několika zvláště
žíznivých byl nový „hektor“ naražen. Obecenstvo uspo
kojeno ještě dlouho v háji se bavilo. Večer byl v Pou
chově ve spolkové místnosti uspořádán věneček. Čistý
výnosvýletui věnečkujest přímopřekvapujícía bude
ho použito ku zřízení spolkového jeviště.

Z Kostelce n. Ori. Katolická Jednota v Kos
telci n. Orl. slaví dne 80. srpna tohoto roku elavnosť
svěcení spolkového praporu, Prapor posvětí a slav
nostní řeč prosloví JehoBiskupská Milosť'ndp. Eduard

Jan Nep. rynych, biskup královéhradecký. Matkouraporu bude J. Exc. paní hraběnka Zofie Kinská.
Kmotrami prapora budou velectěná paní Anna Mo
ravcová, choť továrníka a velectěná paní Marie Alber
tová, choť vrchnostenského lékaře. Odpoledne v den
svěcení praporu při elavnostní echůsi promluví dr.
Rudolf Horský.

Z Polné. Dne %. t. m. konal zdejší dp. katech.
Vlček důvěrnou přednášku v místnostech spolku av.
Josefa,jejíž théma téhož dne ohlásilna rozích. A'théma
ono táblo znamenitě. Spolkový sál byl přeplněn a to
nejen sociály křesťanskými, ale též troškou sociálů
„červených“, kteří jako hosté přišli poslechnout,Řeč
ník poukázal v důvodné a přesvědčivé řeči na neur
valost, s jakou píší proti náboženství nevěrecké plátky
radikální; zvláště poukázal na jich nízkost v posled
ním čísle (které ač c. k. censurou zabaveno, přecedo
Polné v 16 exemplárech přišlo, kde útočí se brutálně
na „mravnost hasičů přibyslavských, že při svém žup
ním sjezdu súčastnili se mše svaté “ Řečník probral
článek onen větu za větou, vytkl nestoudné )ži tam
obsažené a sešlehal patřičně dekadenci moderních ne

věrců, za češ větkrát mocnýmpotleskem vzdána muhvala. Přítomní „demokrati“ na konec začali se
uřit, a když v nastalé vřavě zjednáno jim slovo,

tu „mluvčí“ jich p. Losenický, který nejvíce boořil,
byv vybídnat, by projevil svou myšlénku, odpověděl:
Já nejsem řečník,já mluvit neumím . . . Ostatní de
mokrati zatím „strageticky coufli“ a p. Losenický za
hlučného smíchu všeho obecenstva byl poslánza nimi.
Tak špatně pochodili demokrati jako sedláci u Chlumce.

Z Ostružna u Jičína. Ve čtvrtek, dne 30. m.
m. přijala posvátná zsmé u půlnoční zdi chrámové
ved pana Josefa Stiftera, děkana a faráře v Ostružně.
Farní chrám Páně v Ostružně a filiální na Bradech
osiřel, jakož i pět kapliček kryjících se ve stinném
loubí na okolních vrších. V krásném koutku naší vlasti
sešli jsme se, abychom se pomodlili na hrobě veleza.
sloužilého kněze a vzdali čest jeho horlivé působnosti,
Přes třicet kněží « neméně i učitelů a mnoho úřed
níků hraběcího panství Šlikovského, jakož 1 občanů
zdejších a z míst okolních sklánělo hlavy nad otevře
ným rovem a mnobéma zarosily se oči při dojemné
řeči vysoce ctihodného urcikněze Mugra. J. Kleina
z Činěvsi. Vznešený duch zářící důstojnosti, osvícený
mocnou věrou plál v řeči nadbrobní a dovedl srdce
roznítiti pro slasti rajské. Cbvějící se slzy na řasách
pro druha z mladých let nedovedly zastříti jiskrné oko
hlubokou úctu budícího kmeta, jenž v ulužbě Boží
sešedivěl. Dp. farář Tichý vylíčil Zivot a zásluhy ze
snulého. Pp. učitelé zapěli u domu a u hrobu smu
teční sbor. Zesnulý působil v Ostružně 17 let, ale co
dachovní celkem 48 let, stár byl 73 léta. Nezištnosť
svou ukázal, že nepřál si fary výnosnější, ač by ji
dostal. ( dobrotě a laskavosti jeho mluví, kdoš jej
znali. O přízni a lásce svědčilo četné účastenství ob
čanů z míst dosti vadálených. Budiž mu země lehká.

Z Bohárny. Třicátý červenec zůstane po dlouhá
léta bolestnou upomímkou osadníkům Boharenským,
přifařeným v Homili a Puchlovicích. jakož i obyva
telům celého okolí. Tobo dne dopoledne bylo neoby
čejně dusno a pařlivo jako před boařkou a ta 8e také
brzo dostavila. Byla 1 hod. » min. s poledne, když
tu 9e nám nebe na celé jiání straně černými mraky
pokryté objeví a v pěti minutách strhne se děsná
vichřice, která stromovím jen zmitá, je ohýbá, láme
a kácí, listí, větve a ovoce nezralé sráží, daleko bází
a zanáší, střechy wlaměné cochá, nasdvihuje a trhá,
stohy odkrývá a rozvaluje, břidlicové tašky se střech
dolu sráží — a nyní se ještě přivalí šedivý mrak



e kroupaní. Okna začnoa praskat a hned na to kroupy
hustě ee sypat, okna hrozně řinčí — kusy skla s oken
jen se hrnou z venčí a lítají do vnitř obydlí « tako
vou prudkostí a ostrostí, že nelze k oknu přistoupiti.
Ta spousta skla z rozbitých oken smísená s kroupami
od velikosti lískového ořecha až do vejce slepičího,
valí se a iachotí po zemi ve avětnicích, pokojích, po
stolech i postelích. Děsné to divadlo! Jako o vánocích
všude vše bílé. Dvory, zahrady, pole, laka jsou v mi
nutě pokryty místem na £—3 cm. kroupami a kde se
jich nahrnulo moc, bylo je viděti až do druhého dne
ežeti. To vše provázel liják jako průtrž mračnový

strašaě hučící a v desiti minutách veškeré obilí před
tím bujné — luštěniny, zemáky, řepy na polích a ze
Jlenina v zahradách — leží přednámi povaleno, spu
stošeno, zničeno, rozbito, vytlučeno a již na poli všecko
stéblo vymláceno. K tomu, co jen živo bylo, uhání,

rchá před tím rozlíceným a hrozné burácejícím šiv
em, neboť všemu hrozil záhubou. Kuřata, elepice a

husy utíkají, skrývajíce se kde jen mohou; co nemůže
utéci a se skrýti, kroupy raní a ubíjí. I ptactvo vi
děti zde onde omráčené ležeti. Z polí, kde kdo může,
úprkem utíká, aby se skryl a život zachránil, neboť
kroupy se sypou všude jako nejhustší liják. Rolník
S. s chasou nakládali žito na poli, a když byli něco
málo naložili, ujížděli s tím domů, aby přívalu unikli,
byl rolník i s vozem, na němž seděl, mocným vichrem
ze silnice i s koňmi do příkopu ameten, na štěstí bez
úrazu. — Na celé čáře, kde krupobití zuřilo až po
Hořice, není jedno okno celé, všecka jeou rozbita a
vytlačena. Sklenáři nemohou stačit se zasklením, ale
ubohý rolník a nájemce hledí zoufale do budoucnosti,
protože celoroční úroda zničena, stracena — a pomoc
nekyne odnikud, neb mimo jednoho rolníka nebyl
žádný pojistěn proti krupobití, což neštěstí to doplňuje.

Z Červ. Peček. V neděli, dne 2. t. m. odbýval
katol. spolek „Svornost“ výlet do vrchnostenské obory
v Opatovicích. Ač počasí mnohoslibňé nebylo, neboť
nebe stále bylo sachmuřeno mraky, přece šťastně vše
dopadlo. Průvod za zvuku hudby vyšel o 1. hodině
z Nebovid do Cerv. Peček. Spanilomyslných děvčátek
přistrojených v národním kroji bylo přes 40, tak že
průvod velice malebné vypadal. V oboře započal živý
rej, a statečné selky v pestrém kroji obveselovaly srdce
mladistvých junáků, že těmto z kola ani se nechtelo.
Výlet vydařil se nad očekávání snamenitě a svoji pří
tomností poctil nás též obětavý vdp. děkan Dvořák,
vp. Záruba a vp. ze Sukdolu. — Dalšímu rozkvětu:
Zdař Bůh! —

Z Cernilova. (Svěcení nového oltáře.) Velikého
vyznamenání dostalo se farní osadě naší, poctilť ji
dne 26. července t. r. sám nejdůstojnější velepastýř
svojí vznešenou návštěvou, aby požehnal nový hlavní
oltář, postavený obětavostí osadníků Černilovských.
Slavnostní náladu zříti bylo již několik dní před
tím, v pracech přípravných na ozdobu Černilova. PH
jezd Jeho Biskupské Milosti ohlášen k půl 10. hod.,
ale čilý rach nastal již od prvého rána, ze všech obcí
sjížděli se přečetní banderisté, scházela ne obecní sa
stupitelstra v plném počtu, přicházeli věřící v ra
dostném rozechvění. J. B. Milostivyjelo vstříc až
na hranice banderium vedené p. Ant. Tomanem, p.
c. a kr. patronátní komisař, vrchní správce ze Smiřic,
Fr. Kubr, a v jiném kočáře Černilovský p. starosta
Vach s p. radním V. Prokšem. Za hlaholu zvonů
přijel J. B.'M. už ke hlavní slavobráně, kdež očeká
vala jej školní mládežs pp. starosty, veliký početdrů
žiček, sbor hasičský z Librantic a davy lidstva do ti
síců. J. B. M. uvítal slovy srdečnými p. starosta
Černilovský, jenž o celou slavnosť velikou má záslu
hu. Drůžička Marie Hofmanova tlumočila apoštolské
mu otci milovanému city dítek, a oběma vlídné, milé
dostalo se odpovědi. — Na to ubíral se průvoddavů
nepřehledných k farnímu domu, kdež očekávalo J. B.
M. duchovenstvo místní i okolní se svým vadp. bis.
vikářem, konsist. radou a děkanem, Ant. Nyvitem,
v čele. Vítaje zde místní farář vznešeného hosta, dě
koval za milostivý příchod, ubezpečil o lásce, odda
nosti, vděčnosti, s jakouž všichni osadníci k nejdů
stojnějšímu velepastýři avému Inou. Po přijetí rouch
liturgických nastoupena cesta do chrámu Páně, jenž
již téměř byl přeplněn, takže nesmírná většina mimo
chrám se nalezala. Nejdůstojnější arcipastýř příslušně
uvítán, načež zapěna píseň před kázaním a J. B. M.
vstoupila na kazatelnu a jako jindy, mistrně, slovy
tak milými líčiti ráčila slova apoštolská „Máme oltář“
pojednavší o uběti novozákonné, její podetatě a ceně,

dále ctění ostatkův asvatých. Více než hodina trvala jímavá řeč tato, ale zdálo se to býti chvílí jen.
Posvátné ticho provázelo slora otcovská, oko radostí,
láskou plálo, každý přál si déle ještě posluchačem
býti. Nezapomenou osadníci na slova, jež tak mocně
dojala ardce i mysli. Po kázaní ráčila J. B. M. oltář,
sochy, svatostánek požehnati, načež ra azsistence
obětoval u nového oltáře první měi av. „coram epia
copo“ místní farář, při níš nejdůstojnější velepastýř
uděliti ráčil apoštolské požehnání. Předpožehnáním
Nejsvětější Svátostí zapěla školní mládeš tři verše
„Pange lingua“ chorálně, o čež záslahu má chvály
hodná ochota a píle pp. učitelů i p. ředitele chora.
Po přenesení ciboria na hlavní oltář obdržely drů
žičky od J. B. M. pěkný obrázek Rodičky Boží, čímž
slavnosť skončena. Radují se osadníci ze svého oltáře,
ale radost všech dovršena, že sám nejdůstojnější
velepastýř oltář požehnatiráčil, kteráž vysoké vy
znamenání z pokolení na pokolení přenášeti se bude.
Oltář proveden v ušlechtiléh alohu renesančním,
z dubu, bez barev, napuštěn olejem. Provedení jest
mistrné, že od mnohých slyšeli jeme slova: „toť prá
ce překrásná“ — a jest dílem mistra p. Ant. Bělského
z Černilova, jenš za svoji svědomitoeť i nerzištnosť
cbvály hoden. Na oltáři jest pět soch: hlavní socha
sv. Štěpána, prvomučedníka, v nadživotní velikosti,
jemu po boku menší sochy av. apoštolů Petra a Pavla
a po stranách kříže nad svatostánkem klečící.sndělé.
Sochy jsou provedeny v bohatém, vroubkovaném bro
kátě a pravím o nich, že hodny jsou umělce Krej
číka, jenš jak za dílo umělecké i za cenu mírnoa
vřelého saslnhuje odporučení. Pravým akvostem ce
lého oltáře jest svatostánek, jenž svým nádherným

hatě zlatem vyšívaným. A co dodává rovněž ceny a
okrasy oltáři, jest šest obrazů svatých patronů 6e
ských, umístěných po třech vedle svatostánku. Obrasy
podávají důkaz o štětci umělém a práci neúmorné —
pro detailní provedení jsou to miniatury vzorné. Čtyři
snich jsou utéšené originaly. Dovedemeoběti vosť ce
oceniti, co stály jen modely, drapeřie šatů, jak na
mábavé bylo stadium historie životopisu a obleků.
Vše je co nejdokonaleji vystíšeno Rytí desainu jem
ného do dřeva, něžná a bezvadně provedeno. Ze zla
tého pozadí přepěknělahodí oku postuvy umělecky
provedené. K dokonslému posouzení bylo by třeba
znalce — odborníka. Ač obrazy ty ve skutečnosti
representují cenu velikou, věnovány umělcem, jímž
jest dp. Eduard Neumann, farář v Rohozné u So
janova, za cenu velmi sníženou. Přejeme dp. faráři,
aby moh! ještě mnoho kostelů svým: skvosty, dýší
cími duchem jak uměleckým tak církevním, okráš iti,
přejeme i dachovním správcům, aby u něho v čas

třeby práci důstojnou hledali. Pozlacovačskou práci
dovednou rukou vykonal p. Ferd. Eigl z Jihlavy. To

chtěli jeme poznamenati, sby tém, kteří v nezištnostisvé přispělike zbudování oltáře krásného, jenž tak i
od J.B. M. nazván, aspoň nějakého dostalo se uzná
ní. Slavnost minala, dojem trvalý zanechala v osadě.
Možno-li, ještě více přilnula osada naše k tak do
brotivému otci, jenž nešetře námah a starostí, přijíti
ráčil, aby oblažil dítky oddané. Potěšení, posfleni
v životě katolickém prosíme, aby sám Hospodin byl
J. B. Milosti štědrým odplatitelem.

Dodatečné zprávy.
Pro poškozené krupobitím na Nechanioku.

Jeho Biskupská Milost byla první, která přispěla
pěti poškozeným obcím okresu necbanického kra
pobitím ze dne 30. července obnosem značným,
dvě stě padesáti zlatými. Mezi těmi je město Ne
chanice. „Vivaaot segnentes!“ Bůb odplaťt vším
dobrým!

K činnosti „našinců“ po českém venkově.
Do města X. přistěhoval se letos z jara nový
milostphán. Najal průmyslový podnik a z cucko
vého sukadla stala se obratem ruky továrna a ze
židáčka továrník. Ale všecka sláva polní tráva.
Když nastala lázeňská doba, sebral i novopečený
fabrikant svoji Ráchel a hajdy do lázní. Ponévadě
ale z evropských lázuí žádné nevyhovovaly, vy
bledal lázněv Americe, zanechav věřitelům tróchu
nábytku a mnoho nevyrovnaných dluhů.

Ve prospěch ústřední matice školské
pořádají vlastenečtí spolkové ve Rtyai dne 9. č. m.
slavnost obžínek. Jelikož obce vůkolní a jich spolky
spolapůsobiti přislíbily, lze donfati, še účastníkům
dostane se krásnó podívané a zábavy, Marici pak
slašný přispívek.

Krádež. V noci ze dne 31. Července na 1. srpna
vloupali se neznámí dosud“ zlodějové do uzavřené
místnosti Josefa Nývita, obavníka v Mal. Svatoňo
vicích, otrávivše dříve pea venku hlídajícího a od
nesli koží a různého šatstva v ceně přes 100 gl.
Některé z ukradených předmětů nalezeny byly ráno
u kapliček horníky jdoucími do práce. Lupiči náleží
dle všeho téže bandě, jež se přede dvěma měsíci v téže
obci na více místech o vloupání pokoušela, ale všude
tehdá šťastně zaplašena byla.

Doporačení.
Pasf. B. Purger

V Gródenu (Tyroly.)
Skupina „Mater dolnrosa“ u Vás objednaná

jest mistrovským dílem, jež mezi věřícími nalezlo
velkou chvála a obdiv. Krása této skupiny budí
v každém pocit zbožnosti i jseoa proto před ní
kašdodenně mnozí lidé sbromážděni.

Mobu tedy firma J. B. Purg>r v Grčdenu
co nejlépe doporučiti.

. J. Novetný,
kaplan.

V Novém Městě n. Mel.

Tržní zprávy.
V Bradoci Králové dne 1. arpaa 1896. 1hl.

půemicesl., 6-10 až 6.49, žito sl, 4-8 až 5.20, ječesn
sl 4-90 až 430, ovas zl. 3-59 aš 370, preso zi 0—
až 0.—., vikov al. 6-30 al 6-50, brách sl. 0-— aš 0.—,
čočka si. 8-— až O—, jábly zl 9.60 až 0.-, krap sl,
8.50 až 21.60. bramborů nových zl 1.10až 140, jatel.
semínka červeného zl. 12-50 aš 14-50 jetel. semínka bí

sl. ——aš 00.—,olejky21.0.00, Inénéh>sem-ne 21.0—,
až O— 100 kg. žitoýoh otrub zl. 6-50, 100 kg. pšen'čných:
otrub zl. 5 —, | kg. misla Čerstvého zl. 1.0) až 110,1 kg.
másla převsřeného 000 1 kg, sádla vepřového sl. 0-80
1 kg. traroba 14 až 16 ke., jedno vejos den a půl kr.
4 kogs drobné z+leniny sl () 30 až 0-75 1 nex. cihule sl.
0-92 salátu 0-20 až 030 — Na týhodní a ohslní trh dca 1.
Červ. 1896 odbývaný, přiveleno bylo noktolitrů pšenice 172
žita 206, ječmene 85 oves 383, prost 7, víkve —, hra
oha —, čdočny1, jahel 12, krup 2, brambor 5692, jetel. ge
mínka 022, lučného semínka O—, olejky 1-05 máku 0 68
drobné selen'ny kop 367 cíbale 122 salát 368 pakvepřů
kusů 18 podavinčat 458 kusů kůslat kusů. —. ,

„ Kam půjdeme na výlet?
5. Do Týniště!Podívámese tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. hotovýchko

beroů nejrozmavitéjších jakosti, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostaně nahrazené jízdné drahou ve
třetí třidě na vzdálenost30 km!

A.Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice mneho aco záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu a Vámi! Na zdar!

m KO C Bi ETA KDLOK.: C
Ma KOP a /VPXEA PN IA p

2, n — dása :m . 6Z . č
A František Paulík,

6; šaříjzámečníkvHradciKrálové,PX
bk T doměpana Petrof, torárnlka čislo 6 2
X3doporučuje P. T. ctěnému obecenstvu, zvlá- F3
pš ště pp. stavitelům a podnikatelům svůj nové if
; * rozšířený X ht

po. 4 + « e , ©
závod zámečnický.%

T

rěž | Následkem rozšíření tohoto mohu nyní v
(FRi sebe větší práce na se převzíti; též i)
73 pevně doufim, že svoje dosavádní příznivce F
nýŽa odběratele k plaé jich spokojecosti také je

ZMbudoneně vždy obsloužím 00 nejrychleji Za

Ů|

INTEDmli

S
a

LA

nd prací vzornou. hle
VR „B

ej OB“Cenynejlevnější."B pP A .
a Ba PS LEE k Ů i "m ,m r- P PO O dalky bad Alle) PCE5 R o VATC

Dobré a levné

krmivo pro ryby
K Sigmund,droguista v Hradci Kr.

vydání její

O0PUKU

DOODOOKDOO

zajisté s radostí

ODOOOOOOEC



„OBROVA"
vychází každýpátekdopel. ©11.hod.

Vydavateletvo:
Politické družstvotiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujte
pouze:

sObnova«v ElradoiE rál.
Předpininé:

Na celýrok. . 42
na půlroku . 2,

-De Čtvrt roka . 1,
Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Místnost redakoe:
"VHrade! Králové. Velké náměstí č. 84.

ro00+0000000000000000i

Gvícekostelní :
| pravé voskovéi polovoskové, pa

schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a

slavným patťonátním úřadům,
Tovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveň odporučím světla de věčných
lamp 7 dnů hořící a všeobecně za nej

lepší uznaná.

Josef Pilnáček :
w Hradoi Králové. +
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tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CRINOGENEN

" J. Beyšovce v Jičíně.
Cens láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

'franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších iaaterialních obchodech a holičekých

závodech.

Změna míislnooh.n
Mičepodepooný dovoluje o 8 8. ob«

osnoton, sejmína svým očšiným | Jooa
oádním pllenivcům osnámsli, čeplessdlil

One 3. stpna £, «.

ovůj značně wojidený |

Závod pozlacovačský
a sklad obrazů, zrcadel

09 „četného hon“ 8 domu p.Miše
. pročoké brány, napsoti olanici

ndKlubu českých vslocipadistů.c

Diáuje sa plíseň dosavádní, v tak hojné
emita mně. odnovanou, prosím, by muni
č4do now misčnost: na dale nadována

byla. E) dokonale úcli

dosef Masti, poslacovac,

“
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r | BYT
truhlářské “

tovaryše pro studujícího.i Hledá se byt se
dobře Vořijmebeznalé, stravou pro žáka 3.třídy gymnasijní u

doseí Netuka, spořádané rodiny
truhlářne Slezs. Předměstí Natídky přijímá admini

u Hradce Králové. strace t. |.

Umělecký

závodmalbu
na skle

L SEURDL,Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

8 Vzorníky k na
Mednutí franko.
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Ceny mírné.

NAVŠTÍVENKY
od60kr.výše
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Bisk. knihtiskárna

v Hradci Králové.
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Politické družstvo tiskové ž$
V Hradci Králové“ ŽŠ

vydalo právě druhé vydání spisku

Učte se z dějin.
Slore k naši mládeži od starěho vlastence,

Tento krátký přehled negřekr
dějin českých dostati lze

v biskupské knihtiskárně

Při odbírce většího množství přiměřena
srážka.

BOOOOCOOOOOOOOOCX

Bicykl poduškový
zachovalý jest za35 zlatých

na prodej.
Bližší sdělí administrace t. L.

RR
Malířský umělecký atelier

Jarolíma Štantejského
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchoveu
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

Č G-maleb kostelních, -jiš 4
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář.
Závod může se prokázati mnoba vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychu
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Olo

mouci, Bruě atd.DDD DO
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(Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.o

Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejsvětější Trojice

v La Marche

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎ

f farář v Chřenovicích.

a Nákl. bísk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiskárny.
Stran 514 — 6. —

i Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
80; v tubé vazbě celoplátěné franko1 zl.

MLAKOOOOOOOOKAKM

Recensi této výtečné adorační knihy viz
Av posledním sešitu „Rádce duchovního.“
j Objednávky přijímá biskupská knihtiskárna

Hradci Králové.

ACCOMOX

DOMEK
s krásně zařízenou velkou ovocnou sahradou,
s nejlepší vyhlídkou na

Novém Hradci Králové:
BE“ se prodá. "yt

Bližší sdělí administrace t. 1.

Do Hradce Králové a okolí!

P. T. pánům uzonáčám.
řezníkům, ok že zařídi

výrobu zboží mramorového
jakojsou: leštěné desky na nábytek, myol
noční a nálevní stoly, pulty, ohladici de
sky pro cukráře atd. .

„, Prose, by v případu nějaké potřeby, závod

můj k soutěži vyzván byl, ujiad že snahon mojívšdy bude zákazníky své co nejlépe uspokojiti.

ZDENKO JEŽEK,
kamenická dílna na zboží mramorové a pomníky

v Hradci Králové.

„Jak můše svět věděí,
co výborného na skladě

„ mám, když mu to nesdě-.
lím novinami 7"

Vanderbild.

ve všech kra
chodních Čech:

Ioserování v listě našem je tím výbodněj
šim, ježto v ném dle vzora amerických listů zs
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařnďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšěímnutí.

Inserty přijímámejen od solidních
firem křesťanských.

Iosertní poplatek: 8 kr. ra 1 petit. jedno
sloupcový řádek. 

Nabídky insertů příjímá administrace časopisu

»Obnova« v Hradol Králové.

| Žádejte vždy a všude

slivovici a borovičku
jen od rmyNL.ITesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

z ofo křestní listy
jsou na skladě v bisk. ti

Nový praktický vynález!
Nejlepší prací přístro

skárně 40 kusů za
.- vyýhr. 30 kr. (kniha)

Jan Horák,
| vlastní výroba sukon

1 Rychnově p. Kněžnou
pabízínadobu jarníe letní

pravé vlněné látky
za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláštěz krabů vid. duchoveustvajsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
cecennikynapožádání Iranko.

k

| old. duchovenstoudle přání bes docorky.
Při hromadných objednávkách výhody

: oo možno největší.
- Četné doporučení z kruhů vld. duchovenstva i P.T.

učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bez zvýšení cem.

Vyznamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894
zlatou medaili a diplomem.

Umělé zuby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající
přesně a solidně na základě dlouholetých zkuše
ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně ctě
ného obecenstva, znamenám se v hluboké úctě

oddaný .
deset Čáslarský,

zubní technik
Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

BITPITITT?

t. zv. rační valcka

stávájící

vždy hladkou a či

Při tom však jsou pat.

I 4 3035 + + DBO
" 34/40 "o 4.50

Hlavní sklad u Jindř.

a jediný výrobce:

z VRRTIRITIKKTKAU"YYLPEYPYPYL "-. III

ý diplom.

nejlepším jedině

T. ct. obecenstvu vřele doporučuje,

6 odporučené pro jebo výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.
Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č. 3.

Telefonické spojení.

uměl. průmyslový

v Strakonicích Čechy.

POOOCOOOOCO

umělých hnojiv atd. ate.

VED*>Rovněžúpinězdarmak

jež opatřena jest všemi i nejnovějšími foto

Jujle zvát PP. amateury, b

Králové

dále budou na skladě

stavěči z naší továrny

krby. sporáky, majoliková a pely
jmo to chovají se na skladě kamma

glasur.

a našeho Pražského skladu veškeré práce

oni Vzhledemnasebě
plot

Mepte:a vydavatelPolitleké družstvo



Orgie „ignorance“ v Čechách.
Česká Stráž“ v svém čísle píše,

še v jistém českém městě slavili v těchto dnech

pomátka „Stoletého úmrtí“ Havlíčkova. Zmíněnýist jménoonohoměstatají, tak že so za to může
míti, že je to pouze časové vtipkování na dnešníBašepoměry,sanichžv Čecháchskutečněulaví

přímopustá ignorance Otrest donebevolající orgie.našem občanském, národním, politickém
i společenském životě roztahují se dnes a hlarní
slovo vedou živlové k tomu nejméně povolaní.
Kdežto ještě před 16 a 20 lety do ropresentace
obcí, okresů a království vybírání bývali mužové
nejlepší ve směrech všech, dnes nahrnuly se
+ popředí českého národa v Čechách
osobnosti, při nichž přední ctností jest leda —
opovášlivá huba.

Kdo jest smělejším a bezohledaějším ve vy
se, ten dnes plstí unás za rázného;

jest troufalejším a drzejším v házení frázemi,
ten platí za bystrého; kdo jest nešetrnějším a ne
všímavějším ku právům druhých, ten platí dnes
u nás za pokročilého. A kdykoliv se v poalední
době oto jednalo, kdo má býti kam volen, vždy

ok agitacednešní vynesla na svůj štít předetoho, kdo jest „řečníkem“. A třebas že
se dnes naše vlasť bonosila celými stády řečníků
okresních a byť se naše noviny chlubily a bono
sily také i řečníky semskými a českými řečníky
říšskými, tak předce o jejich jakosti již rozsoudil
český lid sám, který tyto řečníky ani poslouchat,
ani čísti více nechce, nebot 99 procent veřejné
pronesených politi uější doby honogila
s takovou prázdnotou a ignořencí, že se i nejtr
pělivější lidé dnes začínají toho brozit, jaký to
rosvrat v naších veřejných poměrech nastal.

„Pravda nág vysvobodí“ a „Pravdu sobě
mluvme a dobří spolu buďme,“ alyšíme v táborech
našich politikářů a politiků stále blásati a proto
toto jejich theoretické hlásání přeneseme drobet
na pole praktické s poukážeme na pravdu, která
jest dmes u nás zjevem velice smutným, ale která
záby u nás vybičoje všechnu tu dušerní sebranku,
jež za přítomné doby po Čechách chce poroučeti
svým křikem.

Křik ten nebude míti docela žádné jinaké
ovoce, než-li že konečně za krátko vzbouří kde
koho inteligentního, rozumného a vážného muže a
doufáme, že není daleko do té duby, kdy všecka
ta, dnes veřejný náš život terrorisojící chasa bude
prchati před karabáčem, jímž ji začne vzbuzený,
sdravý rozum zpátky do její děr honiti.

Pokud je člověk dobré mysli, tak má za pří
tomné doby v počínání největší většiny dnešních
representantů národní české společnosti neskonalou

"sábavu. Většina její skutků vypadá, jako by byla
objednána přímo v Kocourkově.

Popatřme jenom na velevášenou representaci
českého národa ve Vídni. Pánové dají se volili
do říšské rady na základě státoprávního programu,
jehož kardinální zásady předce každý chlapec

„může chápati. A naše velovážená representace ua
říšské radě nejenom že se neohražuje a nepracoje
proti té spoustě zařízení, jež státoprávnímu stano
visku českého národa nejsou na žádný prospěch,
ale ona dobrovolně centralisuje sama, ona sama
centralistické navrhy činí, ona pro centralistické
principy hlasuje. Nechceme tvrditi, že tak činí
z úmyslu a vědomé, ale pak musíme říci, že to

koná z nevědomosti, z hříšné ignorance.
A dnes jeou i mezi stoupenci strany mlado

české mužové, kteří s bolestným sklamáním a 8 nej
trpčími pocity netají ta děsnou pravdu, že dopo
sud nikdy tak úepěšně a lehce centrali
sace oproti státoprávnímu programu ná
roda českého pnepostupovala, jako se jí
to dařilo saorýjaladočeské kdysoublas
mladočeských Fástupců českého národa
byl jí nejenom ochotným pomocníkem,
ale kdy z mladočeské strany vycházely
návrhy, které byly rázu čistě centrali
stického, které svýmpodánímstáto
právní stanovisko zemí koruny české
naprosto ignorovaly.

|

Pravdu tuto z dějin českého národa nikdo
více —nejméněpak pustým,surovýmnadáváním—
nevymluví a nevymaže. Kdosledoval jednání říšské
rady a postup mladočeských politiků tam, ten nám
dá každý za pravdu.

A ojest přitomsmutné,že seto mlčky
trpělo, že se mladočeské taci na Híšské
radě rovaě ze strany voličstva neřeklo, že v obledu
tom stojí na stanovisku svém vlastním a nikoliv
na stanovisku českého lida. Podrobaostmí, bude-li
třeba, poslonžíme.

Tu nejmladší česká politická generace, po
krokáři totiž, pokad e nimi můžeme mloviti jako
se slušnými lidmi — poněvadž řadu všelijakých
lidí nepošestných a řvavých mezi nimi vo vážný
počet nebeřeme — mají pravdu, když mladočechům
vyčítají řadu politických hříchů, chyb, nedůsled
Bostí a nořestí.

Vědyť mladočeši od okamžiku, kdy se .
tického vedení národa ujali, vlastoě ani nevědí, co
chtějí. Na sněm království českého r. 1889 vatou
pili snejnctivějším návrhem adresy k Jeho Milosti
králi, aby se dal v Praze na krále českého koru
novati. To byl první a hlavní bod programu jejich
politiky. Ale když byl nešikovně provedeo, tu páoi
najednou vstoupili do opošice, aniž by byli lida
mandáty své vrátili a přizmáním,že nepochodili a
aniž by nové volby byly jim daly právo, aby 09
posičně politisovali.

Oni jali se politisovati oposičně bez voleb=
ního uznání správnosti oposiční politiky a proje
vem ignorance největšího druhu bylo, že celá řada
politiků se staročeskými mandáty k nim i se svými

litické nevyspělosti a bezcharakternosti v národě
českém. Dle posledních úkazů dá se souditi, že
u nás každý politický dobrodrab smí se opovážiti
na účet národa honiti třebas i svůj nejsoukrommější

táměr a zájem bezobavy; že bude za to ihnedzahnán tam, odkud přišel.
Český lid dnes ve své většině snad také ani

neví, co chce, nebot by pak nynější jeho represen
tanti nesměli zcela beztrestně dělati to, co se jim
líbí a cose naprosto příčí tomu, 00 činiti slibovali.

Ovšem ta representace také vypadá podle
toho. Zejmena seleká strana v národě upadla ve
blud, z něhož se jednou ke své největší škodě a
zděšení probudí. Učinila si totiž zásadou, že za
své zástupce nebude voliti žádné učené lidi, žadné
doktory, žádné proiessory, třebas že to byli i ma
jitelé největších statků. Ona prohlásila, že bude
voliti jenom rolníky.

A co vyvedla? Naší sedláci, o nichž šlo
přísloví, že jedeukaždý z nich je chytřejší než-li
dva advokáti, navolili si místo rolníků a doktorů
celou řadu pánů, kteří svůj mladý vék na vysokých
školách promarnili a pak bez diplomu a doktorátu
vrátili se tatíkovi nebo paoimámě na krk a přijali
velikomyslnětitul „sedláků“.Atito „tali sedláci“
kteří na školách neučinili za dosti ani svým po
vianostem sami k sobě, k rodičům, k národu, mají
epasiti selský stav — —

Co by z tak mnohého takového „sedláka“
bylo, kdyby rodiče jeho neměli náhodou statek?

A co je toho příčinou, že u nás musí ustu
povati učený, vzdělaný člorěák i v zastupování
národa povaleči, sběhlému studentu? Toho příčinou
jest ignorance, která dnes u nás slaví hnusné orgie.
Zřídka kdose vzdělává, zřídka kdo přemýšlí, uva
žuje, ale největší dfí dnešního našeho lidu jen
křičí, papouškuje křik druhého a následek toho
jest, že včera zapřisáblý staročech je dnes urpat

ným mladočechem, který„pv i po své vlastní minulosti, po svých včerejších prý zásadách.
Zbéžně jenom jsme na žalostný ten zjev u

nás ukázali. Ukázali jsme naů při nejpředuější re
resentaci národa, která si ve své ignoranci a za

ignorance lidu dělá sama co chce i proti nejpřed
nějším politickým principům celého národa.

Řádky tyto zajisté že vzbudí po Čechách
bojnust úvah, že jako jest v nejpřednější represen
taci národa nepochopení a nevědomosť, co má či
piti a jak to má konati, že podobně jest i ve sbo=
recb repregentujících okresy a obce.

Hledejte dnes ve sborech těch muže osvícené,
vzdělané, uvědoměléa shledáte, že jenom povídání
a mluvení jest i u lidí vzdělanými být majících
sástěrou jejich ignoranoe, po i, jehkovášného
pojímání nejdůležitějších otázek a český lid dal se
tím mluvením a povídáním tak oblouditi, že ve
své většině bez sobovzdělávánt d uvašování spěje
ku probuzení, které bude strašaým pro ty, proti
nimž 6e pak jednou tato široká, obrovská igno
rance lidu ve hněvu a zklamání svém obrátí.

Staročeši v ohledu tom zkusili mnoho, ale
mladočechy čeká odměna ještě daleko hroznější.
A odměna ta pány jistě nemine. Neboť jest nemů=
vratnou při tom nezušlechťování a novzdělávání,
ale štvaní širokých lidových vrstev, které ae ve
chvíli, až jim dojde trpělivost a až je omrsí mla
dočeský tou, obrátí především proti těm, kdo jí
v tuto dnešní duchovní bídu přivedli.

Zkušenost učí, že nezdárný, rozhýčkaný, ne
káruný a nevzdělaný syn obrací se předevšímproti
vlastním rodičům, na něž se neštítí třebas i ruku
svednonti.

A český lid vedoací strany doposud svědo
mitě nedbaly, aby lid příslušně vzdělaly. Jedna
za to svou odměnu a a na drubou zasloužená
odměna čeká, neboť není možno, aby dnešní orgie
ignorance v Čechách trvaly tak dlouho, aby pří
slušné odvety nedožilř se ti, kdo národ nevedli,
ale svedli k té bídě, která dnes ze všech poměrů
se na českého člověka šklebí.

Klerikalismusg, 

(1). „Prosím jich„Pon nemohly by mi říc'co to jest ten klerikál 9“ — Tak tázala se na
trhu jedna druhé.

»Klerikál?. — Paní — to je jim moc zlýčlověk“|
„Aleto bych přece neřekla. Vždyť můj muž

říká o panu páterovi, že je hrozný klerikál, a
viděj,já ho mám tak ráda, že bych každému oči
vyškrábala, kdo by ho haněl!*

„inu to maj z toho, že nečtou noviny. Já
jim povídám, klerikál je moc zlý člověk. Jen si
pomyslej, klerikálové chtí, aby lid byl hloupý;
ale což by bylo o takové, jako jsme my, ale i
pan pulmistr má být hloupý a má dělat, jen co
budou chtít klerikálové.“

„Tak |“
„A pak chtí, aby se v Čechách mluvilo jen

německy. Pomyslej' si, biskup je němec a neumí
česky !“

„Paní, tohle nevěřej. Vždyť jsem byla
vN... ích za kaotru sestřině holce, a slyšola
jsem ho kázat“

„Když oni moc věřej' kněžím. Já bych jim
řekla ještě něco horšího, ale jen jim — to vědí.“

„Inu — jak do hrobu tmavého.“
N„Neslyšínás někdo? — Pomyslej' si, kle

rikálové pijvu lidskou krev.“
„Ale paní, jak by jea tohle mohly věřit|“
„Inu, když oni věřej' kočším. Ale vědí, můj

zeťje u Sokolů, ačte noviny, co píšou proti kné
žím, přijde mezi pány až v Praze; ten mi to po
vídal.“

„Inu, já jsem 'ednoduchá, sprostá ženská,
páni vědí víc. To už teď, aby člověk nevěřil žád
nému na světě. S Pánem Bohem !“

Tato v trhu zachycená rozmluva ukazuje
jak naše venkovské listy v duchupokrokářství
psané šíří — „světlo“. Takové nese ovoce jejích
běžná fráze o klerikalisiu, který prý udržuje
hloupost lidu a překaží osvětě. Fráze ta se jako
na kolovrátku opakuje každého téhodne v lístku,
každého dne v krémách. Povídejte jim tislokráte,
co vy za klerikalismus vyblašujete, to není kle
rikalismus, ne — oni zůstanou při svém. Právě
v královéhradecké dieccésí bylo pastýřským listem
biskapovým vyloženo, co je klerikal, a co kleri
kalismus. Slovo. klerikál nepochází od kleriky,
roucha kněžského, ale od řeckého slova kleros,
což je tolik, jako podíl. Klerikem a pak i kleri



ká'ec jest tedy člorěk, který Boba sa podíl má,
-čili Bobs nade véecko cení. Klerikalismus pak
jest saaha, aby dle Boha,dle zákonů Božích
vše se tidilo a opravovalo. A poněvadž sákony
Ref! nejdokonaleji zjevil a zdokonalil Kristes, jest
klerikalismussnaha,aby v duchu Kristové
vše se řídilo. Jest tedy patrno, še klerikál není
miejiného, než věřící křesťan a klerikalie
mus že není pic jiného,než křes(anství A

něvadá uvědomělý katolík jest přesvědčen, že
Ja katolické křesťanství jest jedině pravým křes
fanstrím, jest tedy klerikál tolik co katolík a kleri
kalismustolikco katolické křesťanství
čili anaha, aby celý náš svukromý, rodinný, spo
lečenský život, naše politika, naše zákonodárství
byloproniknatoduchemučení asákonů Kri
stových, jak je pevně drží katolická církev.

Ze vůcho vysvítá, te nejprvnějším klerikálem
Jest Kristu s sám a nejdokonalejšímiklerikály
jsou nejlepší plaitolé aákona jeho.

Řekneli tedy někdo, já jsem katolík, ale kle
rikalismem se terrorisovati nedám, neví, co mlnví.
Dáváli někdo křtít, sebe a své po katolicku od
dávat a pochovávat a nebo chodili docele i pra
videlně na bohoslužbu katolickou ana dokonce 1
svátosti přijímá — a proti klerikalismu brojí, —
jedná nedůsledné. A chceme-li nejmírnéji o něm
souditi, musímo říci, že vlastné neví, co kleri
kalismus jest a „má tedy klerikalismus za něco,
zač jej vyblašují fanatičtí a nevědomí členové jie
stých redakcí. .

A tvrdíme směle, že klorikalismas jeat pravý
opak toho, zač jej vyhlašují, a to právé proto, že
on mic jiuého není, než pravé křesťanství.

Křesťanství pak uečiní člověka hloupým,
jek ty rozličné „báby“ nejen na tržištích, ale až
třeba na radnicích pspouškojí. Čeho nelze ve do
pátrati žádnémuučenci,totižučenío původusvěta,
o Bohu, o duši, o nesmrteloosti — to klerikalie
mus hlásá malým dětem, tímto světlem naplňuje
klerikalismus daše lidí nejníže postavených, vísky
nejodlehlejší, cbatrče mejchudší. A kdo jen něco
málo více ví, než mu předkládají naše venkovské
listky, tomu je snad xnámo, že právě klerikalis

" 8 že i v naší vlasti položil základ ku vzdělanosti,
na kterémž základě jame se vyšinuli aš na vrchol
škol vysokých.

Pravý klerikál není „moc zlý člověk“, nýbrž
čím lepším jest klerikálem, čili plnitelem zákona
K ústova, tímulepším jest i člověkem. A neo
stýcháme se tvrditi, že ji nedokonalý klerikál
v mravním ohledu na jisto výše stojí, než tak
mnobý náš aotiklerikální velikán z našich — kr
čem. Ano právé mnozí z těch, kteří tupením kle
rikalů, hlavně pak biskupů ae živí anebo do výšo
si peuahají, jsou co se týká ploční mravních zá
konů Kristových tak nízko, že kdyby takový jea
špetku studu měl, neopovažoval by se ani na svě
lo vylózti, natož pak Špiniti lidi nejmravnější,
nejlepší. Klerikalismue nechce, aby lidé a obzvlá
ště páni „pulmistři“ dělali, co kněží chtí, nýbrž
jen to, co Kristus chce. Klerikalismus chce, aby
neměla svobodu jen nevěra, zloba, ne
mravnost a násilí, ale aby svobodumělotaky
učení Kristovo a zákon jeho.

Klerikalismus dle filosofie z tržiště — ne
pije krev lidskou — dle slohu novinářského —
není pijavicí lidu a národů. Kde pravý klerika
lismus — zákun Kristův — proniká zákono
dárství státní, — tam kretl až posud vždy hmotný
blabobyt národů, a sice tak, že nehromadilo se
bohatství na bromadu jednu, nýbrž že majetek
byl rozdéleu v mnohé a mnohé race. — Ale pro
tiklerikální liboralismas obobatil jednotlivé, zničil
Stavy střední; nekřesťanské zákonodárství zasadilo
Dijavice na télo národů. A jestliže se nyní zmáhů
antise.nitisemus (protižidovatví) a socialismu: —
(snaha, aby majetek byl společný), musíme říci,
jest to jen důkaz našeho tvrzení, že se lid chce
z aviti pijavic, které mu zasadil duch protikřesťan
ský. Konečné klerikulismus český nechce, aby še
v Čechách mluvilo jen německy. Že jsme nebyli
poněmóení na dubro, © to první zásluhu má kle
rikal svatý Václav tím, že vedi národ k upřímné
mu přijetí křesťanství. (Srov. děje Palackého.) A
co méné klerikáloi Přemyslovci uváděním němeů
do zem: zavinilitakže jasyk českýbyl jěvi3 a
14 století ohrožen, tomu hráz postavil klerikál
Karel IV. — Jest pravda, že i Hus si získal zá
sluhy o feč českou, ale tolik jest tim více pravda,
že nové — v Němcích a jinde v 15 století po
vstalé víry — otevřely „Da Boro němčině bránu
do vlasti naší, a že přispěly k děsné ráně náro
du 'našomu zasazené lehkomyslnou revolucí 1618
a Bílou horou 1620. — Právě klerikálové ujali

svaleského jasyka, kdyš s ním bylo nejhůře. Asměle se můše 00 pra k

p rise , 60pravýčeskýklerikál,v né pomluvy biskupa a klerikálů, že
by chtěli Němcům nadráovatí, pocházejí odtad, že
mladočesko—poxrokářské vlastenčení chce vy
lačiti zákon Kristův, a učínit národ náš ná.
rodem bezbožným. Biskap pak a klerikálové vůbec
ohtí Krista, jako pevný základ blaha národa na
Boho lidu zachovati. Páni svobodáři balamatí lid,

Jakoby jen nevěra byla pravým vlastenectvím,ado se opováží jejich řádění na odpor se posta
viti, tobo vykřikojí za vraba národa — a ibou

nich je tedy klerikál moc slý člověk, čífí hloupost,
potlačuje svobodu, a pije lidskou krev -— zatím
je všecko naopak. "

Neděláme ei ovšem naději, še těchto několik
řádků snvře ústa frásistém a utrhačám — ob
zvláště těm ne, kteří z tuposí křesťanství žijí a

jí. I na dále naleznou se, kteří jsou prý kato
„ale proti klerikálům brojiti nemstanou. — I

na dále bude klerikalismoe na maobé radnicí die
vsora Žiželic, Necbánie a jim podobných svéto
vých měst posuzován dle hokynáfské moudrosti
naší pokrokové báby z tržišté. Jea pomale léší
se národové ze svých bludů, — ale tolik jest
jisto — uložilali Prozřetelnost Boží ve svých do
brotivých úradách zachovatí i po nynějším mravním
úpadkuobohýnárodnáš,že 66 to nestanena zá
kladě narádomého a fenatickéhn bouření do kle
rikalismu, to jest do Krista a jeho zákonů —slo
po upřímném návratu národa v jeho celku k sá
sadám svatého Václava a Karla IV.

Dejtenám Husa.
(6) Disputovalo se nedávno o pohřbu sebe

vrahů. Z předmětu toho dostali so rozmlouvající

tu jsme slyšeli věci dosti zajímavé.
Slyšeli jsme slora hoévu vůči Latheránám,

„Helvetům,“ protestantům vůbec. Proč si přisvo

její Husa? Ať PŮ se drží svých sakladatelův aať nestaví s nimi Husana jeden stupeň. Tím prý
jej enižají. Drží ae ho jen proto, by se vmluvili
ve přízeň ú. Je tochytrý úskok, aby oslavou
Husovou nalezali stále příležitosti brojiti proti
církvi katolické a ji Čechům— k vůli Husovi —
v nechuť uvedli. Jiného života církve prole
stantské beztobo nemají. Kdyby bojeproti církví
„římské“ nebylo, umřely by po třech stech letech
scšlostí věkem, marasmem. Nemají prý v/ce dogma.
Dogma jejich jest jedno: tupiti církev katolickou.

To všecko slyšeli jeme z úst horlivých cti
telů Husových. Uznávali vášnost církve katolické,
boj o Husa nás však prý v Čechách rozdvojuje.
K vůli němu hledí katolík na katolíka novrativé
Konec konců: Dejte nám Husa a bude dobře.

Slova tato stojí za povšimaatí.
Kdo vám bere, pánové, Husa? Nikdo na

světě vám jej vzíti nemůže. Osoba jeho náleží dé
Jinám a dějiny jsou majetkem všem společným.
O to Be tedy patrně jedná, jakého Husaod nás
žádáte.

Chcete Husa—vlastence, který vřelemi
loval národ svůj?

Rádi vám jej dáváme. Boj jebo o práva Če
chů na universitě nepřinesl sice jen pruspech Úe
cbům, ale také škodu v jedné příčině. Víme, že
od doby, kdy vydán byl známý dekret kutaohorský,
jímž rozůiřují se práva Čechůna universitě, uni
versita pražská ztrácí na vážnosti. Dříve byla
zfídlem, k němuž patorali národové celé střední
Evropy. Praba byla metropolí všech vědy chtivých
Němců, Polákův a jiných národů. Po roce 1409
klesá však jej. význam. Národové cizí opouštějí

Praha nejen na významu, ale i na sámožnosti.
Ale k tomu nehleďdme. Tato okolnost nesmí

zastíniti činnost Husovu. Uznejme, že vždy uka
zoval se Čechem národ srůj vřele milujícím, za
čež jej jen ctíti musíme.

Husa—vlastence vám tedy rádi dáváme a
s vámi ctíme.

A chceteHusa—spisovatele?
Má zajisté Has své předchůdce v tvorbě

krásné české řeči solsovné, jakým byl zvláště
Thoma ze Štítného. Uznejme však ocholné, že zá
sluby Husovy o řeč 8pisovnoa jsou veliky. Oceniti

zabývají historií české literatury. Myjen řekočme:
choete-liHusa—spisovatelea tvůrcečeskéřečí
spisovné, rádi vám jej dáváme u s vámi si ho
vátíme.

Či chcetesnad Husa—reformatora mravů
mezi kněžstvem a lidem? Husa, jebož kněžské
ctnosti některé, jako čistota, nelíčená sbožnost ja
sně se stkrí v jeho životě?

I toho vám dáváme. Nebyl sice ani r této
činnosti osamocen. I papežové dávno před ním
horlili pro oprava. Jim věsk nedostává se sa to
od moohých než novděku.

Od státníkův a politiků směra Febroniova,
kteří chtějí církev učiniti odnoží ministerstva kultu,
tolik oenáviděný Řehoř VII. papež nebyl méně
ostrý karatel a reformátor mravů, než Hus. Hor

ili pro opravu i Předohůdcové Husovi v úřadě kasatelském, Petr Valdhauser, Jan Milič a Matěj
z Janova. O reformu dbali též biskupové té doby
ve spojení s dobrými panovníky, jak ukazají „Sta
tata Ernesti“ t. j. sbírka nařízení reformačních
arcibiskupa Arnošta z Pardubic. A na sněmu Tri
dentském ukázala církev katolická — jak dobře
praví prof. Kalousek v kritice díla Denisova —
že dorede reformu na údech svých provésti, aniš
Se tříští na kusy a rozpadá.

Horliti pro nápravu bylo tehdy potřebou.
Nechceme hleděti aci na formu, jakou to činil
Hus, jak káral své kollegy—kněze, odpusíme mu

i to, že káral ty, ktorých seznal sal neviděl,vše
cko přehlédněme a choe-li kdo Hus — |
mravů, dejme mu jej a neodpírejme mu ové.

-| Aleeboete, bychomvám dali Hus ate
lika? Nemážeme. Vesmétesi jemjediné učení
jeko: Kdo jest ve bříchu těžkém, vá být

údem SýkveKriste , a"řstání Ujd pojedem,ve bříchu ém vá ,
král ve hříchu těžkém přestává býti králemr —a
tak každý správce úfadu. 2

Měže býti rovolu učení nad toto?
A může býti p šibo včení? Kde jest ta svě
boda svědomí, o u Husa pořád mluvíte,
svobod: taková, jak vy jí rozumíte a snad i pro
vádíte? Ne:hcete sacbovávati desatero, slovo břích
pozbylo u mnohébo výsnamu a bázně, avy chcete
se chlubiti Husemjakošto obranosm takové svo
body svědomí, ač on tak přísný méel nábled ©
hřicbu těžkém a milosti? Vězte, že při svobodě
svědomí, jak vy jí rosamíite, kázal by vám Hus
pobrati vaše eynokury a nazval by vás dětmi se
tanášovými.

Nemůže býti ačení nemilosrdnéjšího nad Ha
sovo o následcích hříchu téžkého. Atímto jediným

býti Hes na půdě katolické, do
epěl jím nutně k učení o církvi neviditelné, k po
pření primatu a celé řady pravd jiných. |

Aproto chcete-li,neod nás, ale ed dějin
Husa—katolíka, dáti vám jej nemůžeme.

A choete snad Husa—voleducha?
Zkoumejme, byl-li Has veleduch. A tu nám

připadá přirovnání s jiným reformatorem, podob
ným Husovi, demokratem, ba demagogem s celé
duše, Savonarolou.

Čteme-li o něm, jak ném jej líčí Bolanden,
vidíme, že neostýchá se vo slovech kárných cotý
kati se i papeže. Vidíme asketickou jeho postavu,
z jejížto očí sálá oheň, slyšíme proud řeči jeho,
která ee valísice jako bouřena kterévšakpřece“
pozorujeme,že řečník jest al vědom mezí.aš ků *
kterým se smí odvájiti. Ví, že v ohledu dogma
tickém nesmí přijít do rozporu s učením své círk
ve, rozliáuje úřad od osoby, a i když skoumá
oprávněnost klatby papežské, on uznává přece, še
tu moc papež má, jej souditi, že třeba ehy
bající, jakým bohužel Alexander VÍ.byl, nepte
stává býti hlavou církve, jeho nejvyšším soudcem.

Tam na té kazatelně ve Florencii je ráznost
neobyčejná, ale také určitost, tam neaí rozpaktv
ani v příčině. dogmat, ani v příčiná discipliny
(aspoň ve věci hlavní). 

Savonarola, jak nám jej líčí Bolanden, až aa
bloasoění posledních let, jest postavou badící úctu
a činí skutečně dojem veledacha.

U Husa o této určitostí nemůže býti řeči.
Tápá v nejistotě, svíjí se, tvrdí měco a ťtotéš po
pírá, opravuje se, odvolává, pláče a stýská si, že
úru nebylo porozaměno a naposledy ravrhuje au
toritu soudcovskou na zemi a dovolává se soudce
noviditehného, Ježíše Krista. o 1

Domnívá se, že je pravověrným, nevidí pro
pasti, která jej dělí od víry obecné. V této pří
čině hraje před očima diváka soudného úlohu do
sti ematnou a budí ne tak obdiv, jako soucit.

Veleduchem v obora myšlení Hus rozhodně
nebyl. .

A chceteHusa—mučenníka? .
Kdo ješt mučenník? Ten jen, kdo umírá pro

myšlénku objektivně pravdivou, ne subje
ktivně. Kdyby byl každý mučenníkem, kdo
umírá pro myšlénka, kterou sám za pravdivou má
ve svém nitru, pak by pravdu méli také anarchisté,
kteří do svého kalendáře dávají zvláštní své mo
čenníky, ty totiž, kdo pumy vrhali do palácův a
dýky vráželi v srdce vladařů, jako Ravachol a

aillant.
Aby někdo mačenníkem byl, nedostačí př ©

svědčení osobní, nýbrž třeba, aby trpél sa
pravda skutečnou. Smrt toho, kdo umírápro
své přesvědčení, byl-li jinak muž v moohém šle
chetný jako Hoe, může býti sice tragická, ale
člorék sám není proto mučenníkem v pravém
slova smyslo.

Ale i když vesmeme osobní přesvědčení Hu
Sovo, pro které umíral, víme, še bylo velice vrát
kým — zase ta zmíněná kolísavost. Přesvědčení
jeho měnilo se dle ehoutek stoupenců. Dobřevíme,
te s počátku byl proti přijímání pod obojí, když
ale soznal, že lid si toho přeje, zvrátil hned ná
hled svůj. A dobře pamatujeme slova zemřelého
prof. Miltaera, jemuž nikdo nespře ducha kriti
ckého aneb nestrannosti, který když ve třetí třídě
vylíčil žákům svým krásné stránky povahy Hu
sovy, uvedl jako nejhlavnější jeho stín: velikoa

koubu po popularitě svóho národa, které obětoválvšecko
Kdovšak e divot zlásky kté které

společnosti ať většíať menší, není-li při tom sku
tečně na cestě pravdy neb apravedlnosti, nešže
slohoje jména mučenníka. Svatý opravdový musí
náležeti celému lidstvu a býti proň vzorem, právě
tak jako pravda, cnost a opravdová krása.

Kdyby tomu tak nebylo, pak by, jak jsme

již pravili. kašdý národ a každá snové (ianarchistů) mohla vypočítati své zvláštní svaté,

které by sama velebila, jimž be však společnostdrubá snad klaule Bismark a Moltkebyli by km
př. zapsámi v dějinách císařství německého jako
svatí, v dějinách národů jiných jako krvežízviví



Takovítosvatí nejsou žádní svatí. Aproto
ef Hosnončanníka vámusmatineměla: 26
Bmíral pro pravdu objektivní, skutečnou, nýbrž
subjektivní, zdánlivou.„Tolikmohouřicikatolícidlesvědectvídějin
amvolání:DejtenámBoena bůdedobře.Dáme

. vým body vlastence, reformatora mravů
s počátku úctyhodnaěbe, v mnehých cínosteh vy
nikajícího, všdy budeme želeti jebo osudu, cítiti
tragiku jeho života, ba litovati, še přísných zá

konů světskýchprov bladařám dána byla plná00 i vtomto p : nikdyale nemůžemepři
smati, že by byl blodů nejsáhubnějších, že

1 veledochem aspoň na poli přemýšlení a pro
vos, a že umíral pro pravdu objektivní.
Kdo utuduje dějepis z románův a tragedií,

ten ovšem bude vždy háseti frásemi o světci a
mučenníku. Kdo však učí se dějinám s tou vát
postí, jakou měl první náš dějepisec Palacký, tea
nzná s Palačkým, že „Hus snadno sapomína!, že

také ron kuKo iný:p vahyHui.A t ja právě rys jedisýpo usovy,
který mu zjednal tolik následovníků. Ani jeho
živá víra, ani zbožnost nemá více ctitelův, a ostatní

febostnasti, jako cednost,čím jsoupokolenínaa .
Co bylo na charakteru Husově sku

tečně úotyhodného, upadlo v zapome
nutí a novažnost, a co kárá dějepis jako
slabost osudnou — nedostatek pokory,
toabupopopularitěnemírnou,tojej činí
e najích krajanů, čtoucích ovangelium
Národních Listů, velikánem, kterému má
dána býti ptednost před Tou,kteréžtoon
tak horlivým byl ctitelem, Pannou Ma
rií. Apravípřitompřece,žejsoutaké —katolíky.

—m— V Reříši, dne 11 srpaa. (Pův. dopis).
„Velké pozornosti nejširších vrstev těšil se zde

čínský místokrál Li-Hung-Čang, který byl vyslán
ku korunovaci caře a nyní cestoje po Erropě, aby
Sde odkontal tajemství západní civilisace, která
Japoncům dopomohla ku vítězství nad říší Středa.
Praví se, že Li-HangČang jest v celé řísi prvním
bodnostařem po císaři, také bývá nazývác člnským
Bismarkem. Byl přítomen přehlídce vojska na Long
champs, byl nadšen pohledem na defilující řady.
Kdyš bylo mu připomenuto, eo řekl při přehlídce
vojska v Berline: „Viděl jsem první vojsko světa“
nepřišel nijak do rozpaků, ale odpověděl: „Tenkrát
mlovil jsem pravdu, neboť neměl jsem příležitost,
obdivovati se vojsku francouzskému“ Tose ovšem
Pařítanům líbilo.

Žurnalistické reptilie bismarkovské dělají
vříširámus,žese eísařVilémIL rosbodlpro
officielní účastenství na světové výstavě
r. 1900. Mnozí se těší, že výstavoa touto bude
sahbajena nová perioda evropského míru a plodné
práce. Kéž by tomu tak bylo! Vzpomínáme na ty
nadšené hymny spisovatelů anglických roku 1851.
u příležitosti první světové výstavy. Předpovídán
věčný mír a návrat zlatého věke. Výstava byla
brillantní;a satřiléta, třimocnosti,kterézde
s nejvétšim leskem vystupovaly, dobývají Seba
stopol. A výstava adejší r. 1867. ruvněš byla
předehrou války z r. 1870. Nebndiž tedy této
mobilisaci balíků a beden přikládán význam po
Jitichý, ale pouze obchodní. Alkoetaková jest ovšem
přirozeně pokojná, jen že při likvidaci někdy vy
rovnávají se potom difference a mečem v ruce. —
Jame ale přesvědčení, že aspoň do roka 1900.
j samo Německo ručí za mír.

-| Gařtedy vydá se na cestu po Evropě; půjde
Bejprve do Vídně, pak do Darmstadtu; dovolí-li
iateresantní stav jehu choti, aby i do Paříže přišel
osvědčit svého přátelství ku Francii, půjde také
pak do Berlína a do Londýna. Ovšem po těchto
návštěvách zdvořilostních nastanou asi jistá vyjed
mávání, která u národů súčastněných vasbudí aci
rozdílný zájem.

utno posnamenati, še v Belgii záviselo ví
tězství katolíků ch ud 40.000 hlasů jí
berálních. Kdyby se tito byli přidali ku svým
dřívějším spojeocům radikálům a socialistům, byla
by Belgie vydána těmto bořitelům lidské společ
nosti. Ale liberálové zaražení vzrůstem živlů pod
vratných raději přidali se ku svým odpůrcům než
ke svým kompromitovaným spojencům. Situace ana
logická jest i u nás ve Francii, s tím však roz
dílem, že katolíci francouzští pro svou nerozbod
Bost, slabost a nedostatek uvornosti, ač by mohli
sami dobře i majority dosáhnoati, odsouzecí jsou
k úloze belgických liberálů; json nuceni podpo
rovat levýstřed, opportanisty, kteří jim tolik zlého

ppěnobili, jenom s té příčiny, aby odvrátili věci
Katolická Francie, ověem jen její zednářské

vláda, ustanovila za svého generálního residenta
na krvavě a obtížne dobytém Madagaskaru prote
stanta Laroche; jak jsem svého času v jednom
lista svém dobře předpovídal, p-važuje tento pán
sa Svůj úkol, podporovat zde své souvěrce, totiž
missionářeanglickéa tak stává se vlastnéagentem
Anglie. Že byl kruté umučen katolický missionář
franecuzský od velidských Hovasů, P. Berthieu,
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cožnatom,byljea—jesnita!Kdybysešlápio
někdev Tenisu některému fidovi na kuří oko, toť
by byl jiný poplach, jak nedávná skněenost učí.
A tak autorita Francie pa Madegaskaru klesá a
misi. Hovasové jso dílem pobaná, dílem skepti

podporu Anglie proti Francii; ostatně nepřichází
jim za těžko své náboženské přesvědčenísměniti.
Protestantátí pastoři to dobře vědí, a aby jim
konversi usaadnili, nežádají od svých neopbytů,
leč aby přijali od nich bibli. Takovým způsobem
lehko se pochopí. ž= počet jejich duší obnáší ko
lem 500.000 proti asi 100.000 katolíků. Intervenco
Aoglie může tu býti vyvolána tedy velmi snadno
a tak může Francie lehko opět přijíti o tento ostrov
s takovými obětmi získaný. —

„ Pochopujeme, že jemnocit váš a vaše odda
Bost k panovnickému domu brání rám mluviti o
osobě budoncího nás.npce rakouského císaře. Zde
jest za takového považován pan arcivévoda Otto,
přes to, še se stále u vás officielně ujišťaje o do
brém zdravotním stavu pana arcivévody Františka
Ferdinanda.

Rakonsko ztratilo svůj vliv v Srbsku a
Bulharsku, jest zřejmo; rovněž jasno, že trojspolek
států balkánských, totiž Srbska, Balbarskaa Černé
Hory stal se působením Ruska. Toť zajisté není
postup na Soluň! Ale hrabě Goluchowski zdá se,
že vyzná se ve spádech bismarkovských. Na od
vetu snaží prý se o alianci Romanska a Řecka
pod ochranou a ve prospěch Rakouské, aby tak
rovnováho na Balkáně udržel. Allienci tuto slaší
prý považovati za hotovou událost.

List z Prahy.
—a. V Prase, 19. srpna. (Pův. dopis.)

Mrtvé období oživeno literárním sjezdem
družstva „Vlasť.“ První schůze zahájena v pondělí
o 10. hod. v malém sále sr. Václavské záložny.
Schůzi předsedal Dr. Kovář, který věnoval ve své

uvítací řeči čestnou vzpomínka + P. Jos. Svobodovi. Shromáždění bylo velmi četné. mezi nimi
mnoho dam. Slova se ujal refereat Fr. Hammer
schmied, který v krásné řeči kritisoval směry če
ského dějepisu.

Odpůldne byla sekční schůze o tiska, knihov
nách a kolportáži. Předseda vedp. kanovník Dr.
Krásl v dlouhé i soudné řeči vyjmenoval veškeré
světové knihovny založené církvi katolickou a ob
jasnil také, co elrkev katolická učinila v tom
směru v národů českoslovanském.

Na to ujal se slova referent dp. R. Vrba,
který rosvinal obraz veškeré tiskové produkce
v národé českém, karakterisoval krátce tisk mla
dočeský, staročeský, realistický, sociálně-demokra
tieký a pokrokářský.

Vypočítal potom veškeré noviny katolické.
Uvedl spisy, které se r. 1894. vytiskly a označil
všdy počet spisů katolicky psaných. S touto pro
tivou dospěl referent k tomu, že posluchačstvu
ukázal, jak malý jest tisk katolický, jak obromnou
a škodlivou nadprodukel literární jest malý český
národ obdařen, kdese mu podávají ve svůdném
rouchu nebezpečné záaady nového socialismu, ná
boženského rozumářství realistů, podvratné zásady

pokrokářů. Z toho vyplývá povionost nás katolíkůstarati se o to, by lid váš zásoben byl duševní
sdravoa stravou a proto navrhl referent přísluánou
resoluci.

Po řeči té poučil shromážděné vdp. vik. sekr.
Uhlíř o tom, kterak se zadává o licenci k prodeji
kalendářů, novin, periodických tiskopisů.

Nato následovala přednáška dp. Žáka o smě
rech moderní poesie v Čechách.

Slavnostní schůze ve velkém sále se neoby
čejně skvěle vydařila. Sál byl přeplnén, viděli jsme
asi 50 dam. Přítomné abromáždéné uvítal vřelou
řečí Dr. Horský jako předseda družstva „Vlast“,
potom domácí pán prof. Drozd uvítal příckozí a
pak vldp. kanovník Berger promluvil za diecési
brněnskou, vdp. vik. sekr. Uhlíř za královéhra
deckou | Ve shromáždění viděli jsme hr. Vojt.
Seběnborna, vdp. kan. Marka, prof. VI. Šťastného
z Brna, Dr. Jiráka z Č. Budějovic, četné ducho
venstvo = Moravy, Čech, inteligenci katolickou
£ Praby, členy kat. lid. apolků a kat tovaryšů.
V sále panovalo děsné vedro a přece posluchač
stvo vytrvalos obdivuhodnou statečností.

řednášející Dr. Podlaha mluvil ve velmi
dlouhé řeči, která na mnoha místech příliš učeně
a pro mnohé z přítomnýchas nepochopenazůstala
o Směrech malítství. Nám 90 velmi líbila energická
slova řečníka, kde ostře vystupoval proti natura
liemu a kultu naboty v malířství. To byla krásná a
mužná slova. Naše přesvědčení však jest, že před
náška ta patřila do schůze sekční. Po něm před
nášel dp. Konečný o směrech v české literatuře.
Měl zajisténesnadné postavení, posluchačstvo bor
kem remdlené, avšak přece všichni skorem vytr
vali až do konce.

Sál sv. Václavské záložny ukázal se býti
malým. Ze zpravodajů pražských časopisů pozvání
byli pouze zpravodajové novin staročeských.

Přísná problídka legitimac se prováděla od

pole, soft se ukázalo, že pokrokáři86 poeli o to vájknouti do schůze.

Vidíme na tvářích nadšenost, velikou vytrva
lost a zajisté doufáme, še tento literární sjezd byť
by i nebyl co do lesku na venek okázalým, že
bude tím více biti positivně na účastníky. Re

fereati já ohromný mat-risl, který poslu
chače v kašdém sačro. Jest to věru
v pravdě sjezd katolický.

V úterý dop. konala ee čtvrtá sekční schůze,
při níž ač, J. Flekáček pojednal © divadle naší
doby; v páté echůzi posusoral dp. T. Pícha pří
rodovědeckon literataru. Odpoledne byla slavnostní
schůze, v níž dp. farář Weber kritisoval snaby
protikatolické, dr. Horský psk trefně vylíčil směr,
jímž se béře družstvo „Vlast“

Ve středu dop. pojedaal dp. R. Vrba dů
kladně o otázce zemědělské, o čemž se rozpředla
delší debata, při které vdp. vik. sekr. Uhlíř pou
kázal na dubró účinky záložny v Jesenici. V další
schůzi, jíž předsedal vdp. Ublíř, referoval dp.
Holba o záložnách Raifeisenových.

Po třídenním trvání byl sjezd zakončen třetí
slavnoství schůzí, v níž proneseny pozdravy jme

nem katolických polků v jednetivých diecesích,načež předseda družatva„Vlast“, dr. R Horsk
pronesl působivou řeč socialní, ve které tlumočil
snahy katolického boutí. Schůzi zakončili vsdp.
kan. dr. Krásl a prof Kovář děkoracími řečmi,
načež provoláva třikráte „Slával“ papeži, císaři a
biskupům i zapěna na konec hymna papežská,
rakouská a „Kde domov můj.“

Grégr si nepřijel pro kyku,
V Chocni, doe 9. srpna. (Pův. zpráva.)

Je ticho pořád. Z časopisů seje prázdosta,
sloupce mnobých novin plní se jen nářkem nad
politickým suchoparem.

„Očekávali jsme, žev době letních prázdnin
bude rozpoutána činnost oposiční po celých Čechách
a Moravé, že schůze stíhati bude schůzi, že poslanci
zemští i říšstí, kluby, kandidáti poslanectví se
rozjedou, aby národ povzbudili proti počínání vlády,
proti vyrovnání s Maďary. Zatím byl klid. Několik
málo sch?zí se ozvalo a ty nebyly daleko tím
čím v této dobé, tak důležité měly býti! Naooak
v některých se rázuý dach ještě otlačovali“ Tak
naříká „Vyšehrad“.

„Čas“ zase vzdychá: „Čechy poskytají ta
kový obraz politické mrtvoly,jakého nepamatujeme
ani z doby staročeské. Nemíníme tím podceňovati
Slavnosti Husovy a Havlíčkovy, podivojeme se
však tomu, že političtí vůdcové naprosto zamikli.
Ovšem-je choulostivá věc, co se má národu 0 ny
nější politice říkat ?“ .

A jiné listy zase lamentují, šei ty slavnosti
Hasovy a Havlíčkovy dopadly smutné. Tak Špin
dlerův „Podřipan“ vyznává, že na Podfipsku Ha
vlíček uctěn a oslaven nebyl; praví, že kromě
přednášek z ohřívaných chvalořečí dob starších,
několik výpisků ze životopisných dát a citátů
s epigramůbásníHavlíčkových,nepodniklose něco
vážného a důstojoébo; k jádra věci nesáhli nikde.
Podobně pardubický list se durdí na místní Mla
dočecby, že nepřišli k Havlíčkovu večeru, při
němí „byl trapný pobledna zející prázdnotu sálu.“

A jak divné se konají přípravy k volbám
páté karie do řišské rady, o tom vypravoje chru
dimský list: „Politický úřad vykonal svou po
vinnosf tím, že svolav obecní starosty celého okresu
politického podal jim poučení v edělání seznamů
voličů. (Obechí starostové pak ihned vyhláškami
oznámili, v které době obecní úřad přiblášky v-
hěů přijímati bade V Chrudimi, sídle to několika
politických a vzdělávacích spolků dopadly velice
smutné. Za dobu od 21. července do 28 července
t. r., ve které přiblášky díti se měly, se u obec
ního úřadu z voličů páté kurie nepřihlásil —
nikdo. Obecní úřad zdejší musel tedy jiným
spůsobem seznamy voličů adělati: O kom z vlast
ního přesvědčení úředníci ob. úřadu věděli, že do
V. kurie patří, toho zanesli beze všech okolků
semi. Roseslány též dopisy do továren, dílen a
kanceláří atd. s důvěrným vybídoutím, aby za
městoaní byli sepsání a úřadu obecnímu ozvámeni.
Tímto spůsobem po nemalém úmorném namáhání
teprve sdělány seznamy voličí V. kurie.“

Tak se dnes a nás všude jeví obraz úplné
nečinnosti a zbědovanosti politické. Za takového
suchopsru očekávala se tím dychtivěji řeč, kterou
v neaéli, dne 9. t m. měl v Chocni pronésti dr.
Ed. Grégr o nynější politické situaci.

„Z Chocně. Dne ». srpna zavítají k námposl.
dr. Ed. Grégr a Josef Sokol. Oba poslancové náležejí
k té ekupině, která vidí možnost vítězství naší vóci
jen v rozhodném vystupování proti vládě vídeňské a
jest na našem lidu, aby osvědčil, že souhlasí s radi
kélní takovou oposicí u že odsuzuje poznenáhlé zabo
čování většiny klabu poslaneckého do šlépějí staro
českých. Proto očekáváme, že účastenství z města i
venkova bude velmi četné. Pp. poslancové budou na
nádraší uvítání . . .“

To v předvečer dnešní schůze v Chocni ohlašoval
mladočeský list pardubický, ale po jarém tom ohlá«
šení místo ryčně radikálního projevu došlo ku tiché
ochůzi, ke smotnému sklamání. Bývá svykem,že kam
koli dr. Edv. Grégr zavítá, všude je „nadšeně“ vítán,
ne-li slavnostním benderiem a střílením = bmošdířů

,



aspoů lepě opentlenými dražíčkami
kvítím. Také Choceň jemu vědy věrná uchystala na
dnešekvše, včemby se muzalíbilo; na nádraší
uchystáno akvělé uvítání, na řečniští stála pěkná kvě
tinová vása, aje na nádraší nevítal nikdo nikoho,
neboť v poslední teprve chvili dostal občanský klub
trapnou telegrafickou zvěst, datovanou s [Čerčan a
snslanou patrně ze čtyřkolského zátiší, še dr. Grégr
nemůže přijeti pro náhlé ochuravění a še proto jen
přejeschůzi nejlepší zdar...

Ale tím právě nezdařila se ochůze celá. Přibylý
posl. Sokol sám ocítil se v rozpacích a na otásky,
proč Grégr nepřijel, nedovedl odpověděti. A ve větších
ještě rozpacích byli pořadatelé schůze. Radikálně na
laděných účastníků sešlo se přes tři sta, většinou
s místa a měst okolních (v obcích venkorských ná
sledkem stále nepohodlného počasí raději klidili obilí),
ale všichni přítomní netajili se rozmrzelostí, když
svěděli, že Grégr nepřijel.

Za tak špatné nálady zahájena byla schůse o
půl 8. hodině odpol. v sále hotelu „panský dům“.
Když poslanec Sokol vstoupil na řečniště, pokročila
k němu ihned sl. Držmíškova a hlasem třesoucím
přednesla oslovení patrně pro dra. Grégra přichystané
i podala posl. Sokolovi vkusně upravenou, velkou
kytici „jménem statečného občanstva.“ Po ní také
rospačitě představil předseda občanského klubu p.
Kudláček poslance Sokola a zároveň c. k. komisaře
z Vys. Mýta, přečetl telegram došlý od dra Grógra a
navrhl, aby za předsedu schůze zvolen byl starosta
p. Cejp. Když byl tento zvolen, udělil hned slovo
posl. Sokolovi o politické situaci.

Poslanec Sukol pravil s počátku, ženaší idoou
Jest: národ, vlasť, naše práva a všecky podmínky po
třebné k zachování národního života. (Čas utíká, jiš
šestý rok dochází, co národ vachopil se k činu, je
kého se ve Vídni renadáli: byly to volby v r. 1891,
ješ dály se ve znamení opravdové, rozhodné, zásadní
oposice, která čelila nejen proti jednotlivé vládě, ale
proti osléma cislajtanskému systema,

Vládě vídeňské oršem opravdová oposice ne
byly dvakráte vítána, ridélať, že oposíční dach je v Jida
samém: poslanec byl od lidu všdy porzbozován
k ostřejší oposici, odnikud nestalo se vyzvání k mír
Dosti. Z tobo vláda musila sezoati, še lid nechce

- jen zdánlivou, líčenou opogici, ale že to s odporem
proti cislajtanskému oystámu béře do oprardy; jak
mile to hleděla oposičního dacha s lidu
vypaditi. Ale vláda nebývá všdy mocná: někdy je
nemocná, jdou na ni mrákoty a v takových chvílích
oposice udrší se, jen když to lid cboe. Ale národ
politioxy vyspělý jedná jinak, asi tak, jako jsme to
před 30 lety viděli na Maďarech. Každá, zejména
vídeňské vláda má však prostředky k okamžitému zlo
mení české oposice: jsouf přání naše skrovná, splní
telné — aplnit tužby naše, okamžitě by bylo po opo
sici. (Bouhlas.) Ale tobo prostředku se vláda vídeň
ská nechopila, nýbrž chtěla naší oposici potlačovat.

ník uvádí dále, čeho každá vláda může použiti
k potlačení oposice, načež pokračuje:

Je pravda, že vídeňský vzduch Čechovi nesvědší
(Souhlas),ale ten vzduch šíří se též a nás
a působí jako rak na živly nejen kon
servativní, aletaké na radikální, Proto
třeba, aby poslanci nabývali osvěření od lidu, jemuž

mají proto vykládati pravý stav věcí. Jetohotím více
třeba, ježto vláda použírala protí opozici již z po

čátku také obmezování práva shromažďovacího —
jednou „kolera“ v Africe, jindy něco jiného bylo zá
minkou k zákazu schůze. (Veselost). A když se sohůze
povolila, nedovolilo se mluvit ani o naší šlechté
(Hlas: Protože ji nemáme!), zkrátka, působilo se vše

jeriti." aby se oposičoí vědomí lidu nemohlo pro
Dále vykládá řečník, že mladočeští poslanci vyšli

dělnictva vstříc návrhem na všeobecné rovné právo
hlasovací právě vdobě, kdy jevilo se značné jitření
v dělnictva, před nímž pak sám hrabě Taafo kapi
tuloval. Řečník vzpomíná pak výminečného stavu i
praví, že v Praze pronásledována zejména gene
race mladší, jako by jeji udolánímmohlase po
tříti oposice česká celá. To se nedocílilo, ale za to
staly se jisté oposiční nedůslednosti, jež byly
chybou. Nelze popříti, že generace mladší osai vy
měřený výminečným stavem přijala klidně a s brdostí,
Jež by elušela i mužům: nebylo proto potřeba, aby
oposiční list (“Nár. Listy“) odmítal od sebe zodpo
vědnost za svedení mládeže. Nebylo ani třeba, aby o
Jednání odsousených psalo se dle policejních raportů,
aby se o nich vydárala sensační brožara v Českém
knihkopectví jako o nějakém Rinaldu Rinaldinim. Po
liticky vyškolený národ se tak nechová Kpolitickým,
byť mladým odsouzencům, neboť setrráme-li v oposici,
příbodé se nám možvá jestě několikráte, fe bude vý
minečný stav prohlášen nad Prabou nebo nad celými

Čechami a pro takové časy je třeba si to zapama

Však ani výminečným starem nebyla oposice če
ská potlačena, všdyt za koalice postoupili jsme až
k obstrakci. Hrabě Badenipak poznal, še výminečný
stav nepotřel radikální enahy, zrušil jej a propustil
jeho půredce, jenž padl, ale ne dolů, nýbrž — na
bora. Badeni také aménil taktiko k českým poslancům
ableděl osobně —tak aspoň ce říká — sesnati,
V čem Zestárá česká otáska. Ale znamená to, še
chce opravdově aplaiti naše přání, nebo je to jen
směna taktiky, aby se oposloe zlomila vlídností
a přívětívostí? (Hlasy: Tak jest!) Ne-li ke zlomení,
může tato taktika vésti k nalomení naší oposice. Což,
Chen-li hr. Bademi nás jen za nějakou chvíli utišiti,

»

při panktacích a nebylo třeba šestileté oposice. A
setrváme v oposici dále? (Hlačné volání: Ano!) Ano
zůstaneme v oposici, neboť jen tou cestou můžeme
dosíci splnění svých cílů. (Soublas.)

Máse však oposici ještě jinou, mejen proti

mesí nás plniti obavou, co s národem naším bade
dále: kdyby se území to mělo pro nás úplně uzavří
U, byli bychom pak tísuění víc a více. K tomu ne
smíme býti dále Ibostejní jako dosmd, vidyt chceme
jen apět dobýti půdy dříve nám urvané. Nedejme
proto ani píď zemé české dále sabrati cizincům; když
se obětaje dělník v uzavřeném území, proč tam nejde
také někdo zámožnější? Co se u nás v tom dosud
dělá, to není řádná organisace.

DálepoakazajeřečníknaodporMaďarůproti
nám, vystapaje proti klerikalismu a končí: Na všecky
strany se vzpružme, jen tím spějeme lepií budoucno
sti vatříc. (Potlesk a pochvala.)

P. Dršmíšek navrhujeresolaci,vníž90pro
jevuje poslancům mladočeským důvěrs, protostaje 20

pronásledování českých menšin (Hlas: To jsou
lepiči českých dětíl), požaduje se vzhledem k vyrov
nání stejná krota pro obě polovice,vyslovujese proti
předloze o zdanění piva a pro setrvání v rozhodné
oposice, od níž se nemají poslanci odvrátiti ani sliby
ani hrozbamí.

Na to resolace přijata ovšemjelaomyslně, neboť
byli přítomní voličové jen jednoho smýšlení, načež
předseda prohlašuje schůzi za skončesou a přítomní
rozcházejí se za zpěvu „Hej Slovanél“

Co týden dal '
K národním bojům v Čechách. „Národní Li

sty“ oznamují, že „výkonný výbor strany mlado
české se usnesl, aby co možná nejdřívo bylasvo
lána do Prahy schůze českých poslanců za tou
příčinou, aby protestovali proti akutkům násilí a
neslýchaného terorismu, kterého se dopouštějí ro
zeštvaní národní odpůroové naší na českých men
dinách ve smíšeném kraji a aby na místech pří

slušných co nejroshodněji žádali za ochranu Čechů,jimě v tomto kraji pírají se pouze práva ná

rodnía Z a ti nímžzabájennamnoha místech ý boj vyhlasující, .že
propouštějí se s práce a vypovídají z bytů a ji
nak všemožným spůsobem týrají.“

Zprávy © krisi v Uhrách nenticbají, ba šíří
se více a více, tak že se jim jiš ve vážných kru
sích politických přikládá víry. Banffy prý dojista
odstoupí. Co pak se dotýká nástapov jeho, tvrdí
jedni, fe bude jím Szilagyi, ministr spravedlnosti
v kabinetu Wekerlově. Týž sestavil by prý mini
sterstvo tak, že by v něm zasedala většina členů
ministerstva Wekerlova a Wekerle sám by prý

řevzal finance. Sluší ale podotknouti, še Szilegyi
je v nemilosti císařově, o niž rozbil se pokus jeho
dostati se do kabinetu nynějšího. Jiné správy
tvrdí, že zřízen: bude ministerstvo koaliční. Však

této A nejméněse věří. .aršti manželé navštíví německého císaře na
měsíce příštího a sice ve Vratislavi, kdež

ve dnech těch budou se konati velká cvičení voj
ska německého. Budou tam ve dnech 5. až 7. září.
K těmto vojenským cvičením očekává se i císař

Vratislavi konala schůze trojoarská. —| Carští
manželé nastoupí cesty svápo Evropě dne 24.t

m., po ukončení velkých vojenských ovičení ruských u Krásného Sela. Na cestách prodlí až ke
dní 1. listopadu, kdy jakošto v úmrtní den cara
Alexandra III. opět již badou v Rasku.

Srběti radikálové po delší přestávce v čin
nosti veřejné zase jednou vystoupili s politickým
projevem. Na výslovné přámíkrálovo povolila vláda
jejich strané tábor lidu, aby se dokázslo, že ko
runa má stejné pocity pro všecky strany, s že ání
vláda avi korona nemusí se obávat nějakých osvěd
čení. Tábor rento konal se v neděli v Bělehradě,
byl četně oavštíven a průběb jeho byl úplné klidný.
Vůdeové Pasič, Andrej Nikolič, Katič, Bača a Ve
limirovič mluvili velmi umírněně. Po té byla je
dnohlasně přijata resoluce, ve které se prohlašuje,
že soustava vládní po státním převratu z r. 1894.
vehnala zomi re zmatky, se tvoří přehradu mezi
králem a národem a še měla za následek po
klesnotí významu Srbska. V tomto přesvědčení
prohlašuje shromáždění radikální strany jako pře
vážné většiny srbského národa: 1. Ústavní, parla
mentární vláda většiny jest jediným bezpečným
základem státaího života, následkem čehož životní
prospěchy Srbska rychlé řešení ústavní otásky
vyžadují. 2. Jest třeba, aby semě byla národo

hospodářsky esena. 9. Jen sa upravených

kryly jedině státními b 

nybyly příaé potr SastouposlHide.4. EoPacké

Tohle ohlašovaly „Národní listy“ v listárně ro
dakce dne 1%.tm. To je pěkný obrázek k toma
dnešnímu vlastenčení; v Poděbradech slavně oslavují
českého krále Jiříka a musejí se teprve ptát v redakci
„Nár. listů“, jak si mají sežíti český prapor.

Radikální politika. Pokrokářské „Radikální
listy“ přišly nedávnona ten nápad, že byse vsáří
měla do Prahy svolati velká schůse, k níš by byli

ij starostovévšech českýchobcí a vníš byse
prohlásilo, že bez provedení našich státoprávních po
žadavků není vyrovnání s Uhrami možným. „Selské
noviny“ k tomuto nápadu podotýkají: „Je po starosti:
starostové okresní a obecní z Moravy a Slezska
sejdou se 17. září v Prase, vypijou tam několik he
ktolitrů olseňského, snědí tam kde co bude, utratí
tam kde jaký groš, projedná se tam program: „České
státní právo a rakousko-uherské vyrovnání“, vláda se
tamrossekánamancáry,všeckoserosseká(toťneví,
že huboe), největší herci političtí, ať už jim říkají
Herold nebo Baxa, nebo jinak, se budou producírovat,,
„slávy“ nebude konce, „hanby“ nebude konce, a aš
se z této legrace dne 18. sáří vyspíme, budeme ovšem
tam, kde jsme byli před 12. zářím, budeme zase ma
„na tom fleku zde“, jenom še budeme o několik set

chudší, a snad o několik „opic“ bohatší. —
A tímto způsobem máme si dobýti státu českého! Tak
prý to chce lid, meboť „Rad. L.“ mu prý, dle jejich
tvrzeníaspoň,„mlavíz duše“.Mošné!Neboťnavíce
lid vskutku nepomýšlí, nemysle dále než-li jeho vůd
cové, vjejichšto moudrost pevně věří. A dále ten res
um těch pánů doktorů s„R. L.“ nesáhá, neš-li k ta
kovétonicotné demonstraci? „Třebaobstrukční cestou !*
Bošínku;ta vládamá asi strach sté obstrukce!Ne
stojí ji to nic, neš-li malinkou změnujednacího řáda,a osláobstrukceje nahromadě,—Ovšemtí advokáti
myalí, de svou švádou smohou celý svět. Ale dosud
nezískalineceléříšskéraděani jedachopřívršence
a přece ji chtí přemoci oslou.“ :

„Svůj k svému“ plníopět sloapce listů, jej
denní politika v době parlamentární“a diplomatické
prázdně nestačí vyplkovati. Obáváme se však, še se
bude i o něm více mlaviti, neš se bude skutečně pro
váděti, a še i ten zájem veřejnosti a tisku pomine,
jakmile přiblíší se kampaň volební nebo parlamentární.
Obvyklým způsobem byla veřejnost naše pobouřena
zákasem okr. hejtmana v Litovli, vyvěšovati tabulky
s nápisem „Český obchod“ a výstrahou jeho před
prováděním hesla „svůj k svému“; o účelnosti těchto
opatření samy německé listy pochybují, vědouce, že
se jimi nadšení ještě rosdmychuje. vým jest upo
sornění našich listů denních na to, še půvaby našich
českých krajů horských lépe oceňují Němci, neš my
sami. V Krkonoších, na Šumavě, v Tatrách — všude
setkáváme se s Němci s říše, satím co Čechové zá
možnější utrácejí své peníze v Išlu, Gmundenu, Ebensee,
Reichenhallu, na bodamském jeseře, v Ženevě, Paříši
nebo Londýně a letos ovšem i na výstavách v Ber
líně, Drážďanech, Norimberce a Pešti. Snad by pro
spělo, kdyby denní listy přinášely výkasy hostí a
trvalých návštěvníků, jakož i popisy lázeňských a
horských míst českých místo dlonhých referátů a
feuilletonů o Berlíně, Pešti atd.

Sdružení rolnictva českého za vůdcovství
pp. J. A. Prokůpka, St. Kubra, Jos. Horáka, J. 8y
rového s J. V. Markalouse vydalo právě srůj pro
gram, v němž žádá: A. Všeobecné sásady: 1. Státní
právo české. 2. Nejširší svézákonnosf A samosprávu
zemskou. 3. Rornoprávnost obou zemských jazyků a
zarečené zastoupení národních menšin. 4. Spravedli
vou směnu volebního práva na prospěch zemědělců.
5. Intensivní hájení bmotných prospěchů, jakoš | ve
škerých hospodářských a národohospodářských zájmů
týkajících se. B Speciální zásady: a) veřejnoprávní:
1. zřízení hospodářských komor s právem vysílání
poslanců do sborů zákonodárných; 2. přímé volební
právo venkovase spravedlivýmzast apením dle počta;
B. oprava domovského práva; 4. celní a tarifoí polí
tiky; Ď populární soudnictví v menšíchzáležitostech;
6. snížení poplatků z převodu usedlostí zemědělských;
7. enifení vojenské povinnosti na 1 rok; 8 oprava
čeledního řádu; 9. zřízení amírčieh okresních soadů;
10. oprava bonebního zákona; 11. vydání zemského
sákosa v příčině obecního statku s ječní; b) vzdě
lávací: 1. politické a odborné vzdělávání zemědělské
ho obyvatelstva; 9. zvelební a rozšíření hospodářského
vyučování a pokusaictví od školy národní sí do sří
zení vysoké školy zemědělské a školy zvěrolékařské
v Praze; 8. zrušení školného při všech nižších uči
Iištich; ©) agrikultarní: 1. vyvazení bypotekárních



dlebů ; 9. srušegí terminovéhoadifforenčníhoobcho
dhnaberséchplodinových;2.odstraněnídaněpo
semkové azavedeníprogressivnídaněosobní spříjmů;

savedezí tmosného zemského pojišťováníproti obní
krupobití; O omezsezí volné zadlnšitelnosti pozem

há! 6. podporování, zřizování a udržování statků
atřední velikosti; 7. nncené zoslovéní pozemků záko
aow zemským; 8. podporování meliorací; 9. podpo
rování chova hospodářského zvířectva a zvelebování
vebkoerýchhospodářských odvětví vůbec; 10, soustavná
úprava českého vodstra; 11. prodej semen, umělých
hnejiv, krmiv postaven badiž pod zákonsý dosor a
ohréněna budiž provenience českého obmelo, vína a
jiných osvědčených prodaktů českých; 12. rozšíření
sákona na vyhubení plícní nákazy na Jiné zboabné
nemoci zejména perlovku, sněť ajezinovou, osdřivko
a červenku u vepřů; 14. úpravafádu exekučníhoso zře
telem k nekapitalistické povaze posemků bospodářských,
jakož | zaručení exristenčního minima. d) Organiuace
rolatetra vůbec a co do nabídky a poptávky svlášt:
1. Účinné podporování ve veškerém zemědělském
sdružování. 2. zařízení pojišťování rolnletva a jeho
dělnictra pro případ staroby, onemocnění a úraza;
9. zachování v platnosti práva českého iokolatu a
zákonné opatření, aby v král. českém cizinec nemohl
se státi vlastníkem malých aal volkých statků ani
jich nájemosm; 4 zavedení trbů plodinových, zejmé
ne ječmenoťých v Praze; Ď sřízoní veřejných obliních
aklaiist; ©. zadávání vojenských dodávek zamě pro
ducentům, jakož 1 dodávek do zemských ústavůl 7
sřízení masné kasy při ústředních jatkách pražských
8. bájení hospodářského průmyslu. ©) Konečně půmo
beno budiž k toma, aby 1. byle srašena loterie; 2.
odstraněn kořaleční mor; Š. srašena veškerá mýta;
4. aby tento program českých zemědělců, jakož i vů
bec zájmy stava tohoto byly povolanými k tomu či
mitelí na místech rozhodujících náležitě bájeny a pod
porovány. — K hájení a šíření programu toboto má
býti založen nový agrárně-politický list. Redaktorem
slista bude posl. Jos. Horák.

Obrázek maďarské svobody. Maďarskélisty
rpřinášejí zajímavé zprávy, jakými prostředky pracuje
uherská vláda, koná-li se ochůze strany lidové. Tak
maSlovácka ve Varině zakázal otoliční sedí všem
obcímpodpokutou100zl. sáčastoitiseschůze.Zá

obsadili četníci most přes Vah a nepouštěli ni
města. Poněvadě však se také převáší přes

zabavili všeckylodice, še jsou chatrné. Před
v Solné sdrábal se vypravit objednané již dtyří

vagony a na trati Bohamín-Košice nebyly
žádnélistky.Přes-to se sešlona 7000

Mdí. Kdyš měla schůze počíti. problásil sudí schůsi
se rospulténoa, poněvadž prý řečniště brozí spadooe
ti. Toto jednání rozčtlilo lid do té míry, še by sto

utloskl. Ačkoli sudí protestoval, zahájil hr.
Zlohy schůzi. Přivolsl si tedy na pomoc četníky,
kterým poručil ryčistit silnici, na níš prý lid zby
tečné překáží. Když ve lid nebýbal, poručil četníkům
doněho střílet.Titovšak nesposlechl.Na te pro
hlásil hr. Zichy stbůsi za -skončenou Pěkný to věru
obrásek maďarské svobody|

Strážník nad purkmistra. V Tábořeudála
se kratochvílná historie, která mohlaby se pokládati
sa podařenoa satyru, kdyby nebyla skutečnou prav
dos. — Méstský strášoík bubnoval totiá po městě
nůsledející vyblášku: „Uvádí se ve všeobecnou zná
anost, ie ve Starém Táboře vypakla mezi dětmí ná
kažlivá nemoc, zvaná „dasivý kašel.“ | Nařizuji pacu
starostovi, aby učinil všechna opatření, by styk s dětmi
Btarotáborskými byl přeralen a vyzývám obrodsího
Jékaře atd.

Nejmladší bicyklistka. Snad nejmladěl Wi
cyklistkou ve Spojených státech severoamerických či
na celém osvětějest Anna Bralnova z Des Moines.
Jest půl čtvrta roka stará, začala so učit jízdě asi
před devíti týdny a za pět dní potom již ji bylo vi
dět jezdit po ulici veďle svého otce, jenž jest jedna
telem bicyklistského -klaba. Na zakázku dělaný její
bicykl jest nejmenší na světě, válí poaze 10 liber a
stál prý 200 dolarů. Ditě to před veřejností jelo
poprvé při ajezdu bicyklistů v Oakajoosa, dne 17.
června a v Cedar Rspids due 4. července. Při prrní
vyjíšdce obdržela stříbrný pohár na památku a při
„druhé krásné zlaté bodinky.

;

Zvěsti z východnich Čech.
Zprávy diócesní. VPánu zemali: p. P.Ade

-odat Tafaer, kopventual Augustian. kláštera
ve Vrchlabí dne 21. července,p. Jos Stifter,
děkan a farář © Ostružné, dne 27. července, p. Jan
(Úervenka, děkan afarář vRonově,dneĎ. srpaa,
p. Jos. Pochbyba,čestnýkanovník,b.vikář,dékan
+ Norých Hradech, dne 8. srpaa 1896, p. Ant
„Holubář, koop. v Zbraslericích,dne 8. srpna 1896.
— Vysnamenáníjsou: p. Tomáš Střeboský,
-„děkan. a vik. sekretář v Mikmlovicích jmenován b.
notářem, p. AL Kopecký, vik sekretář a farář
v Proseči, správcem vikariata Skutečského. — Usta
movenijsou: p. Vil. Ke jslar, kooper. Juseluvský,
za faráře do Vidochova, p. Fr. Okroublický,
kaplan se admisistratorá v Ostružaě. — Uprásdněná
místa: Ronov, fara, patroa. fandace Millesimovaké,
od 6 srpsa, Nové Hrady, fara patron. hrab. Harbaral

-Obamaré od 9. srpna b. r. ,
rada okresních výborů zesovorovýchod

„míchČech koná so dae 14. £ m v Hradci Kr. Po
rada týká se otázky, 00 se má podalknostiproti

nařísoní zemského f.nanóvího ředitelerí o vybírání
mýtuích poplatků na erárních stanicích najatých okresy.

V zájmu samosprávy. Dne 10. srpna t. r.
honalase vČeské Skalici v nále pí. Bartoníčkové
schůze zástupců samosprávných sborů a hospodářských

kterou svolali poslanci Dr. Jan Dvořák a
Jan Jaroš. Do schůze se dostavil též poslanec For
mánek aasi 80 zástapců okresních a obecních za
stapitelstev a bospodářských spolků, většinou rolníci.
Program vykazoval mimo jiné tyto rozpravy: 1.) Po
rada o prostředcích k zmobutnění samosprávy obcí a
okresů. 2.) Porada o svolání sobůzí zástupců obcí
v jednotlivých okresích po osvědčeném způsobu n.
Opočenske. 3.) Porada o zřízení krajských či župních
zastupitelstev. 4.) Porada o povznesení -nynějších
stísněných hospodářských poměrů 6; Porada o volbě
zástapce zemédélstva v 5. kurii skupiny naší. K čí
slám 1. 2. 3. 5. mluvil poslanec Dr. Drořák, k čísla
4 poslanec Jaroš z Čáslarek, jehož řeč proti karte
lům, termioové burse a požadavkům sociální demo
kracie došla všeobecného souhlasu přítomných rolníků
a proto i navržené příslušné resolace byly všemi
hlasy přijaty. Při čísle D. nestalo se žádné definitivní
usnesení.Schůze,která trvala od 3. hod. do 7. hod.,
méla průběh klidný a důstojný.

Českým živnostníkům a společenstvům
v obvodu komory liberecké ! K rozkazu mi
nisterstva obchodu připravají obchodní komory ma
terial pro statistiku ÚSbazování práce. Obchodní
komora pražská obstarala na vyzváníministerstva Dro
všechny komory v zemích korany České formuláře
pro dotasníky v českém i německém jazyku. Všechny
komory opatřily si formuláře v obou jasycích, jen naše
liberecká chce vnucovati i českým in
terosentům a společenstrům německé
ttakopisy. Toť ta komora, kteráž zvláštní re30
lací vyžadaje od zemského výboru v příčině ařísení
zemského záložního fondu pro maloživnostníky úplné
rovnoprávnosti obos v semí panajících řečí a obou
národností, ale sama so ve své správě proti saredení
Jen sdánlivé rovnoprávnosti vapírá a péra českého na
tiskopisechsvýchnesnese.Jest tedy naší sva
tou povinností brániti svého. práva a

německé vraceli a na komoru
naléhati, aby rovnoprávnosti od jiné svéprávné insti
tace vyžadované sama dbala, jí šetřila a tedy
českýminteresentůma českýmspole
čenstvům jen české formuláře saslala.

Nikde : tím méně
Cyriilské exerolcie v Hořleleh začaly dne 10.

arpna večer po 8. bodině. Třeba začátek byl necyril
aký, přece jsme přesvědčení, že exercicie budou míti
velký sdar a účinek, V besední dvoraně hotelu Pou
rova přivítal předseda diecésní jednoty Dr. J. Mrštík
účastníky, vylíčiv, proč právě v Hořicích exercicie se
konají. Potom přivítáni účastníci jmenem Hořické be
sedy, a Msgr. Hakl přednesl několik valetných slov
o významu zpěvu posvátného v poměru k národním
písním, Následovala zábava a čísly hudebními a pě
veckými rázu sice umělého, ale profáního. V úterý
a ve středu celý den, ve čtvrtek pak dopoledne stří
daly se přednášky v kamenické škole se cvičením a
produkcemi, produkce odbývány v kostele dílem při
mši ev., dílem odpoledne před požehnáním. Účastníků
bylo nad očekávání mnoho. Přibylo jich 85 a toi
z Moravy, většinou učitelů a 18 kněží. Mimo to bylo
mnoho účastníků s nejbliššího okolí, kteří ne
předběžně nepřihlasovali, a s Hořic samých. Všickni
jevili láska a úctu svláště ku tvůrci JednotCyrillských,
Megru. Ferdinandu Lehnerovi, faráři s Vinohrad,
který exercicie svou přítomností poctil a pozdvihl.
Slibojeme si od ulavných těchto dnů rozkvět nejen
diecásní Jednoty, ale vzpružení rachu Cyrillského vů
bec a vznik celé řady nových Jednot, tak aby Hra
decká diecése ukázala, že hlásí se k heslu: „Bohu
náleží obětovati vše pokud možno dokonale upravené:
čisté srdce, čisté | chrámy, čisté modlitby, čistý
spěv, čistou oběťl“ Anebo: „Co se nesluší jinde,
v kostele má býti dobré dosti? Budiž od nás vzdá
leno takové rouhání |“ (Liga +8.)

Vojenský konoert ve prospěch fonda pro
podporu vdov a sirotků voj. kapelníků pořádá se
v parku důstojnickém dnes, dne 14. t. m. Začátek
o 5", bod. odp., vstapné 30 kr. Na programu jsou
také české skladby Koumzákovya Horného.

Filialka „Typografické Besedy“ v Hradel
Králové pořádá v sobotu dne 15. srpna 1896 o půl
8. hod. večerní přednášku v místnosti spolkové v ho
stinci u „české koruny“ („u Strnadů“). Přednášeti
bude p. Jos. Hevera, redaktor v Hradci Králové: „O
účelu spolků vsdělávacích“. Po přednášce přátelský
večírek s programem bohatým. Hosté, jakož i dámy
jsou vítání. Vstup volný.

Národní slavnest. Ve prospěch Ústřed. Mat.
škol. pořádají v neděli dne 28. srpna t. r. sdružené

lky v Pražském Předměstí: „Čtenářská ochotnické

Jednota dělníků“, „Dobřoslav“,podpůrný spolek železn.sřízenců, První občanská beseda „Komenský“ a tělo
cvičná jednota „Sokol“ za laskavého spolnúčinkování

nilomyslných dam a pp. studujících velkou národní
slavnost v městských na Střelnici v Hradci

Králové. Pořad: Ó 1. hod.odpol Otevření pavilonůe sahradních místností. O 2. hod.odpol.: Divadelní
ředstavení na sabradním jevišti. O 5. hod. odpol.

Slavnostní řeč pana JUDra. Karla Pippicha, zemského
lance z Chrudimi. O 4. h. odpol. Uelská svatba.

ástin starodávných obřadů a zvyků. O půl 6. hod.
odpol. Oběd svatebčanů v selské ho č. O 6. hod.
odpol. Národní tance provedou svate . (Taačí 40
párů.) O půl 6. hod. odpol. Otevření tanečního sálu.

edba p. Vstapné *0 kr. O 8. hod. odpol.
ivý obřas: Prašsko- 6 spolky holdají Ustř

Matici škol. (Skupina 80 osob.) O půl v. hod. večer:

Sritelná fontána. Zářípospěche skin narvých. nakejony. eje ve p stř. M.šk.
stan: prodej drobné áaponerie dámami v daponském
kroji. Buffet dam: Chutně upravená studená jídla.
Levné ceny dle jídelního lístku. Kavárna acukráms:
Dámská obsluha. Perníková chaloupka: Prodej perníku
a drobných cukrovinek. (Dámy v kroji národním.)

kládačka karet. Selská hospoda „u zeleného stromu“.
(Ďámská obsluha v národním kroji.) Dámská kapela.
Vstup volný. Matiční pošta: Prodej listovního papíra.
Doručení bezplatné. Stan květinový. Prodej doutníků.

Národní tombola. Skvostné hry. Vzdochoplavba:Zábava pro malé i velké. 4členná hudební kapela.
Americký orchestrion. Koulení o ceny. — Množství
cenných výher. Hry dětí. Závody atd. Hudbu obstará
úplná kapela pardubická osobním řízením kapelníka

a Schlemmra. Vstupné: Pro osobu 20 kr. Rodinný
fstek (4 osoby) 50 kr. Děti 8 kr. V případu nepří

snivého počasí odkládá se slavnost na neděli dne
80. srpna.

flet pořádaný ev. Josefskou jednotou na Slez.Předměstí byl navštíven četně. Již ke8. hodině roz
proudila se čilá zábava, jejíž průběh byl do konce
srdečný, ač se deštěm trochu zkalila. Výstup, jejž vy
volal známý křikloun, nespůsobil zdaleka takové po
horšení, o jakém se rozopsal v nedostatku lepší látky
zdejší pokrokářský list — výtržník ten byl prostě ze
zahrady vyveden. O 9. hodině odobrali se hradečtí
výletníci domů. O značný hmotný výtěžek, věnovaný

pohořslým v H. Jelení přičinili se mimo jiné dárce
o výher a tomboly zejmena pp. Šolc, Kieslich a sl.

Pokornpa ujte vas ee Měj dík!“ Nekupujtepa vé boty, nýbržopatřujte si
řádnou obuv, jakou.sa levné eny dodává,poctivý
český řemeslník Jos. Matějček, na jehož insert
v dnešním čísle svláště upozorňujeme,

. ©..
Osobní. Moravský zemský školní inapektor,

známý vlastenec český p Václav Royt, zavítal k ně
kolikanedělnímu pobytu do Jázní Malo-Svatoňovických.

Co všecko už maše radikály pálí.V jednom
s posledních čísel těžce to nese zdejší lístek radikální,
že ředitelem kůru v Náchodě zvolen klient a chrá

něnecpena děkana a hradeckého biskupa Brynycha.Půjde-li to tak dále, nebude dlouho trvati a naši
ikálové budou koketovati i s těmi pověstnými avíč

kovými babami. Kandidátů na takováto uprásdněná
místa bylo by mezi nimi dost.

Na ulici octla se nedávno redakce místního
lístku dělnického v Náchodě, jehož první číslo před
časem vyšlo a na jehož pokračovánícelý Náchod až
dosud marně čeká. Snati se při stěhování slavné re
dakci rozbil kalamář.

„Našinel“ a obllní trh. Často se stává o té
bodních trzích, še vidí-li „našinecký“ obchodník obi
lím, na něž jest rolník se svými výrobky téměř vý
hradně odkásán, že mohl některé zboži koupiti o něco
levněji než jak je na začátku trhu zakoupil, jedno
duše je nechá a nestará se oň. Rolník pak může če

kati na náměstí usvých pytlů třeba do poledne na
"přesýpání a zaplacení aného obilí, přece se kupcenedočká. Podobného něco stalo se v sobotu, dne 1. t.

m. jistému občanu z Blešna, od něhož koupila Weis
sová z N Bydáova jetelové semeno, které pak neode
brala. Občan čekal dlouho, ale marně. Konečně zašel
si o radu na policejní komisařetví, odkud bylo Weis
sové dopsáno, načež přišla obratem odpověď, aby do
tyčný přišel si příští soboty do trhu pro peníze, které
mu také byly vyplacenya mimo to i náhrada £a opět
nou cestu do města. Podobná tahačka o pytel čočky
byla i dne 8. t. m. o trhu. Pozor na „našince!“

Hledá se Pavel od Tremělna! Povedená pří
hoda stala se zdejšímu pekaři p. Říhovi.Týž přijal
na zkoušku do učení as 1Aletého Slováka, od néhož
se dověděl, že jmenuje se Pavel a pochází od Tren
čína. První učednická práce, jak známo, bývá strkání
vozíku se zbožím a proto také měl se milý Pavel po
drobiti přijímací zboušce. Den po přijetí poslal jej
mistr do kantiny k hostinskému p. Frant. Benešoci
a chlebem naloženým na dvoukolový vozík. Nový učeň,
jak se zdálo, rychle vpravoval se do nové své funkce
a jako by jakživ nic jiného nedělal, než strkal samé
vozíky, uchopil se zračně dvoukolky a klusem rozjel
se na naznačené místo. Zde zboží složil až na jeden
bochník, který nechal si přikrytý ve vozíku, přijal

ro mistra 4 zl. 30 kr. a odjel.Když však se dlouho
do dílny nevracel, byl mistr již netrpělivým a poslal
se za učněm přeptati, trefil-li na místo. Odtud ovšern
Pavel již dávno odejel, ale kam, to nikdo nedovedl
Hci; smizela sním vozík i peníze beze stopy. Nejspíš
že se mu pekařeníznelíbilo a opatřiv si šikovné pe
níse a ník chleba a k tomu ještě vozík na cestu,

ráskl se vším do opánků. Neprozradí-li jej vozík,
bude pátrání po Pavlovi z Trenčína dosti nesnadným.

Falešné máslo na hradeckém trhu za pracé
rodával dne 10. t. m. obchodník drůbeží a máslem
an Stejskal z Proseče u Turnova. Jmenovaný byl

pokutován a z města vykázán.
25. zl. pokuty.. Dne 10. t. m. zadržána byla

-vdova po nožíři M. Kratochvílová, bez výkazu, dle
udání z Pardubic proto, že nabízela po domích ve
sdejším městě ku koupi nože a různé poťřeby k ši
címu stroji. Jmenovaná předvedena byla na c. k. hejt

manství, kde byla jí vyměřena pokuta 26 zl. pro ne
dovolený podomníobchod.

Ztráta žemy. Dělníku Janu Jahelkovi v Čer
veném DvořeuKokien odešla dne 11. t. m. žena z domu
a dosud se nevrátila, aniš lze u její vypátrati.
Má se zu to, že přihodilo se etařené, ješ byla 70 let
stará, nějaké neštčatí. .

Falešná pětka. Dne 9. t. m. čňoval si
jistý vojín v hostinci „u růže“ za dvě pětkydesítku.
Hostins 4, jiš o desítku žádal, poznala při bedlivějším
prohlédnutí podávaných jí peněz, že jedna z bankovek
jest falešná a proto odepřela ji přijmouti. Vojín vida,
Že je v nebezpečí, ještě v čas uprchl a dosad se po
něm pátrá.

po:



Zlodějský árek. Firma Ant. Leder e BedřichHovada v berku nebyla aioe ani protokolována
ani mepracovala pomocí reklamy, nikdo oní anj ne
věděl a vzdor tomu vedla čilý obchod. Až najednou
chefové ocnuli se dne 10. t. m. před zdejším čtyř
členným soudem žalováni pro zločin krádeže. Leder
je stár 10 roků, příslušník obce žamberecké, prokrá
deš vícekráte trestaný, dělník bes práce a bydliště
péchal po okolí dlouhý čas krádeže a rejstřík jejich

est příliš obejlý Zejménaokradl dělniciFrantiškuDostálovou v berku o různé uzamčené věci, ko
láři Ant Kodytkovi ukradl kalhoty, obuvníku Josefu
Mergancovi boty, obchodníku Ed. Popelíkovi deštník,
Hyaku VYondrovi,dělníku na dráze boty v ceně7zl.,
Teresii Macháčtové a Barboře Prožákové různé věci,

A. Kotyvové v C. Rybné poronník, V. Lípkovi, hostinkému v Lukavci nůž, V.Kalouskovi v Henicích
bot, A. Šafářoré v Lukavici šátek atd. Věci tyto
ich Hovada, mandlířeký pomocník, 86 roků starý,

vícekráte trestaný apeněžovala prošantrošil, čímž se
dopastii aviny zločinukrádeže. Obě kvítka potu
lovala se a zaměstnání, živíce se výhradně
krádeší a byla postrachem okolí. Soud, jemuš před
sedal pan rada semského soudu Pospíšil, uznal oba
vinými a odsoudil Ledra na 8 a Havrdu na 6 měsíců
do éh> žaláře.

Roztomilý tehám. Vojtěch Orlický, horník
v Krčíně má svého setě zedníka Václava Joneše ve
velké lásce. Vyhrožoval mu, kde a jak mohl, sliboval
mu vyhoditi chalupu do povětří,až konečně v měsíci
červenci v noci naň vystřelil“ Kule na štěstí minula
se cíle a Joneš svému roztomilému tchánovi vyrval
revolver nabitý ještě 6 ranami a odevadal starostovi.
Když se četnictvo o výstupu tomto dovědělo, před
nevzata byla u Orlickéhoprohlídkaa nalezeno u něho
v bytě 19 ostrých patron revolverových, na půdě ki
logram trhacího prachu a tři zapalovací šnůry Mezi
tím byl Orlický v Josefově dopaden a zatčen, kam
byl po činu prchl. — Dne 11. t. m. zkoumali a pro
hlíželi věci ty aložené zatím v bývalé vojenské pra
chárně ve hradbách znalci pp. Em. Můhlbaner, pro
fessor a puškař D. Majetič. S něžným tchánem jest
zavedeno soudní vyšetřování.

Výtržmís!. V noci, dne 9. t. m epůsobili dva
dělostřelci společně se čtyřmi občany výtránost ne
náměstí. Na své noční poutiulicemi přepadli ženu
jistého povozníka, hledající svého muže. Na pokřik
této přikvapil strážník Valášek a chtěl výtršníky zat
knouti, čemuž však jeden z déloetřelců. tasiv poboční
zbraň, se rázně opřel, v čemž jej zedník Fr. Peter
bauer z Čeliny u Dobříše podporoval. Než přikvapila
vojenská hlídka, dělostřelci prchli, tak že byl zatčen
pouze jmenovaný zedník, jemuž zůstala na hlavě če
pice kanonýra a tomuto zednický klobouk, který jej
nejspíše prozradí.

Okradený hlídač. Na stavbě zdejší obchodní
školy ukradl nékdo dne 9. t. m. hlídači u téže stavby
při spaní tobolku se 7 zl. Z krádeže této jest pode
zřelý dělník Jan Kepl z Nového Bydžova, který byl
v krátku na to viděn, že u domu p. Dr. Srdínky za
hrabává něco do země.

Při hře „Jedníka““ přistižení byli dne 11. t.
m. dělníci J. Kepl = N. Bydžova, J. Košnar, J. Knittl
a Frant. Mašín s Kolína, saměstnaní t. č. u stavitele
p. Křičky na stavbě zdejší obchodní školy. Následkem
toho byli všichni jmenovaní odsouzení na 34 hod. do
věsení pro zakázanou hru.

vní povozmiel. Vídenštíporozníci proslulisvou rychlou jízdou a jsou považováníza nejrychlejší
v celém světě. Hradečtí hodlají vyniknouti snad zas
jiným spůsobem. Po půlnoci, dne 1:. t. m. shluklo
se jich několik na Malém náměstí za ohromné hádky,
z které vyvinula se v několika okamžicích bitka na
facky, jíž strážník a ponocný stěží svým zakročením
učinili konec.

Pro výtržnosť v okresní stravovně sebrán byl
policií dne 7. t. m. krejčovaký pomocník Jan Što
s Vísky u Hořovic.

Oheň při hasičském ovičení. Dne 9. t. m.
pořádal hasičský sbor v Úpiciveřejné cvičení, při němž
vypakl v obydli p. Kašpara oheň, který vzdor rychlé

moci hasičů, jimž naskytla se tak vhodná příležitost
jako na zavolání dokárati svou zručnost též v praksi,
strávil stodola a obydlí jmenovaného. Oheň zavinily
prý děti.

Krádeže. Ku konci měsíce Července večer po
9. hodině nabízel vojín zdejšího zásobovacího sboru,
Jaroslav Kraus obchodníka ve starém železe a hadrech
Eduardu Drašnerovi starý mědéný kotel ve váze 13
kg. a něco olova asi 10 kg. ve dvoa kolách slitého.
Drašner věci ty koupil sa 2 zl. Když však se dověděl,
že vojín jest uvězněn pro krádež, vrátil koupené věci

jiteli zpět a vzdor tomu, že nevěděl o věcech těch,
že kradené jsou, měl se záležitostí touto nemilé dplé.

tání. — František Matoušek, rolník v LokotěŇ; ijal18letou Bohumila Dvořákovou do služby. Jednoho
dne, když byla sama doma, odeizila se sklenníku 14
al. 60 kr. a prchla. Hospodář zpozoroval krádež hned
po svém příchodudomů, jal se pronásledovati mla
distvou slodějkua dopadl ji v Rychnově n. Kněžnou.
Z peněs utratila jiš 8 zl. 60 hr. Byla zatčena. —

V noci ze dne 31. Července na 1. srpna byly neznámými pachateli z domku Josefa Nývita, obuvníka
v Malých Svatoňovicích odcizeny různé šaty v úhrnné
ceně -90 zl. Zloději vnikli oknem do uzamčené ko
mory. Krádež tu jedině mohli spáchati cikéni, kteří
se v okolí před tím potulovali a po krádeží zmizeli.
Kol stavení naleseny stopy bosích noh. Jedna tlu
cikánů byla jiš v Markouži zatčena a okresnímu sondu
v Trutnově dodána.

Prohlášení. Slavná redakce! Do čís. 67. časo
pisu „Obnovy“ vydaného dne 26. června zaslal jsem
dopie„Vražda po hospodské hádce,“ jemuf byl pod

ká ten smysl, jakoby p. Josef Javůrek, hostinskýz Jeníkovic a p. Joeef Vávraobviňování byli s vraždy
aněbo z účastenství na téže a oznámil! jsem, že vy
šetřování soudní jest zavedeno. Celá ta zpráva byla
nepravdivá a já pouse na základě zlomyslných pověstí
jsem zprávu onu podal. Prosím zdvořile pana Josefa
Javůrka a pana Josefa Vávru za odpuštění, poněvadá
ukázalo ae, Se na celém udání ani slova pravdy není
Váš dopisovatel L. V. — (Poznámka redakce.) Uve

nás právě dollý a připomínáme naším
dapisovatelim, aby nám podávali zprávy jen upole
blivé, za které bychom skutečně odpovídati mohli,
jináče při nesaručených správéch mogili bychom jméno
zasýlatelovio udati.

Dopadený káranec. Václav Riegl, t. č. cho
vanec donucovací pracovny v P 0

nějakým časem nenáviděný ústav a toulel ce dle
vějšího svého zvyku po světě a kradli, nač právě

Dne 9. t. m. však na Novém Hradci Králové
en adodán c.k. kr. soedu vChradimi,sn

v obvodn téhoš soudu spáchal po čas svého výletu
větší krádet.

Nemravný útek na jisté Idleté děvče s Po
lánek učinil dne +0. 4 m. šajetý svobadný dělník M.
Vanický, koželah z Opočna. Násilník byl zatčen a
dodán do vazby vyšetřovací..

řejšujeme dopis

.
-Z Polné de Polné. Občané, katolíci! Odvo

lávám se k vám ve své záležitosti, kterou krátce do
no si vysvětliti. Dne z. srpna večer měl jsem
v jednotě sv. Josefa přednášku, vo které jsem doků
zal, že v Polné rozmáhají se proudy protinábošenské
vůbec s protikatolické zvlášť. Na to 9. srpna v „Ji
hlavských Listech“ byl uveřejněn dopis, který měl

bjů snad odpovědí na moji přednášku;ale na místěy vyvrátil, co jsem dokázal, vrhl se dopisovatel ten
na moji osobu, charaktera úřad katechetský lačností
hyeny, při čemš hlavní pomůckou mu byla lež a jen
les. em onen umravnéný dopisovatel tvrdil, še
jsem se prohlásil v jisté veřejné schůsi proti hierar
chii a šlechtě e pak že jsem v brněnském „Hlase“
odvořal. Pravda však takto zní: Kdyt dr. Brsorád
v dotčené schůzi mlavil nepříznivě o klerikálech řka,
že v čele hnutí toho stojí vysoké kněžstvo a šlechta
protinárodní, tu jsem se přihlásil o slovo a pravil,
te hnutí tak zvané klerikální jest po většině křesťan
skosociální. Kdyby, pravil jsem ve smyalu dr. Brzo

ráda, takové zpátečnické strany ntáralo. Deč ve dlepějích jejích vlačeti se nedáme. Umravnéní dopisova
telé pak do „Nár. Listů“ a do „Jihlavských“ napsali,

niji tak sa tím úmyslem, aby mi na jistých místech
uškodili. Na to zaslal jsem opravu do Čechavšem
Jistům, které o tom psaly, jednou pro vždycky. Tedy
oprava není odvolání a lež, jak rozumuje umravnéný

dopisovatel do „Jihlavských“, a pak opravil jeemlživé zprávy v „Cechu“ a nikoli „Hlasu“, o čemě p.
dopisovatel neví a přece chce na základé |ži a nev
domosti špiniti můj charakter. Milý p. dopisovateli
do Jihlavských, vy vůbec nejste schopen mlaviti o
charakteru, když v témže dopise na dvou místech,
ovšem neoprávněně, mé ndáváte a voláte v ušlechti
lé své mysli po policajtech. Vy a vaši přátelé to má
te vůbec v krvi, neboť všeobecně v Polné snámo jest,
odkud ta rozličná udání v Polné u úřadů vyšla Dále
mluví p. pisovatel do Jihlavských, že šířím vexhortách
zásady křestansko-aociální a še hodiny náboženské

ne přídi svědomitě odbývám. Já vím, že působímve školejako katolický kněz. Socialistický a protika
tolický Lid a Ruch ovšem ve škole šířiti nemohu,
abych snad chvály p. dopisovatele získal a též libosti
toho, jenž jako lživý našeptavač zvláštní cestou kdesi
cosi o exhortách vídal. Ostatně o mém působení
ve škole mohou roshodovati a souditi ciaitelé docela
jiní, neáli naivní p. dopisovatel a jeho našeptavač.
£e jsem šířil skonfiskovaný list, jest lež, protože jsem
jej jen četl a protoše obsah jeho mnoha exempláry
v Polnéjiž dávno byl znám. Rosličné ty nadávky,
jež prý jsem pronesi|, jsou zkomoleniny. Rovněž lež
jest, že jsem nazval konfiskační úřad bůvolem. Řekl
jsem, než ee něco akonfiskuje, že to musí trknouti
jako bůvol, čímž jsem chtěl jen zdůrazniti váhu pro
tikatolického projevu „Lida“ s Polné zaslaného.Ma
býti p. dopisovatel ve schůzi, byl by lépe slyšel! Že
by mě páni z Polné rádi odstranili, dávno vím, ale
še p. dopisovatel klesne k takovým dětským malo
mocným výhružkám, toho jsem se nenadál Důkaz to
jen, kam až do směšností dojde strannicky rozvášněný
člověk. O tom se nedá rozumně mlaviti, tomu 6e
člověk musí jen saamáti. Katolíci, občané! Vidíte nyní,
o co šlo v dopise do „Jiblavských“.? Mě pošpinita
sostudit, aby mým slovům věřenonebylo. y jisté
pálí, že jsem na ně ukásal v pravé jich barvě, aby
Jim obecenstvo vidělo do karet. Měli dokázat ne

ravdu a nedokázali,-jenom háseli blátem. Chtí do
t, že spolek sv. Jdesfský jest zpátečnický, ale ne

mohou. Ovšem náš spolek nepozval na svůj věneček
předsedu „šulferajna“ žida Sima, naši členové si ne
dělají ve výboru smích z katolických povídek, v kříši
aMarii“ obsažených, s naších členů nikdo nevyjádřil
se způsobem désným před dítkem školním o Kříti, na
němž zemřel Spasitel atd... ., bude-li libo p. dopi
sovateli více a 8 určitými jmény? Krátký konec

konců bude, kdyš se věc roshodne předveřejným ahro
mášděním. Já dm mluvil vědy o našich zásadáchkřesťansko-sociálních otevřeně, v poslední schÁzi jsem
dokazoval jasně. Nafe vše, co proti mně a naším zá
sadám kdo má, nechť to přednese veřejně před naším

lidem. Proto vyzývám R dopisovatele, aby, chce-libýti mužem čestným, veřejně svolal echůzi a tam vše
povědě), co ví, já se budu hájiti. Scbovávat se
v novinách jest ošklivé s nemravné: doufám tudíž,
že tak statečně bude mlnviti a dokasovati vetejně
jako rytířsky vede si v novinách a tajně. Na konec
nemohu opomenonti malé poznámky, krásné pletisvěd
čící. Obzvláštní péči o mne měla spanilomyslná slečna
J. P. Co povídala, nemohu říci v jejím vlastním

sájmu, neboť by její (Spenilomysinoat objevila se veevětle příliš temném. Kéžby byla spanilomyslná
slečna mlčela, byla by aspoňzůstala moudrou. Ferd.
Vlček, katecheta v Polné.

(Zasláno.)
Obražujeme se co nejrozbodnějí proti neprav

divé zprávě „Osvěty lidu“ o společném výletu na
dich jednot dne 2. arpna b. r. na Slezském Před
městí. — S největším opovržením odmítáme nejp
všecbny jizlivé nájezdy na našeho nejdůst. p. b
akupa, odmítáme útok tobo pána, který je snad

nesdařeným pokutem získati ků
podník svůj za ceau slibu vstou

roku minolého. Komstatujeme,
sepři velikém účastenstvílidei ; 5 83ď

byli odkásání, když nebylo
im dovoleno bráti účast ma výletních slavnostech

pro nepěkné Jich počínání — byloť to
isté úmyslem jejich překaziti a bouřlivě a de

čiti klidcý průběh výletní. Neprav
(dou jest, še nebylo Ise dostati jiného místa pro
výlet, že se vůbec žádné jiné nevyhledávalo,.
ač došly četné nabídky — neboť dosti ná
zahrada p. Špryňara úplně dostačila. O zdařilém
výsledku dosti jasně“mluví okolnost, že vybráno
bylo 86 sl. 40 kr.,z čehož 82zl. 64kr. po ukrytí

valkerých výloh věnováno ubobým pobořelýmv Horelení.

Výbor jednotykatol: toraryšů rHradelKrálové.

Pýborkatol. jengty na SlerakímPředměstí.

n

(Zeeléno.)

VÝBOROVÁ SCHŮZE
politického družstva tiskového

pod ochrenre sv. Jena Nepomuckéhobude v poadělí dae
24. orpza ve dvě hodiny odpoledne + místnostech spo'—
kových v rede: Králové, velké náměstí č, 86-[.

V Hradoi Králové, 13. orpna 1806.
Dr. Aleis Frýdek,

| De.František Šule,
jednatel.

'

(Zaláno.)

Třetí řádná valná schůze
politickéhodražstva tiskového

pod onbranou sw. Jana Nepomuckého boda v pátek
dne 28. srpas t. r. v 8.hodia ráno vrefktáři krěšekého
semináře v Hradci Králové.

Programse ustanovína výborovéschůzídne $4.
tohoto můsíce.

VHradci Králová 13. srpna 1696.

Dr. AlelsFrýdek,

Dr.františek Šale,
jednatel.

Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 8. apna 1996. 1hi.

plenice sl. 6-— ná 6.89, žito vl. 4'A0 0ž 5.05, ječutea
al. 4-25 až 4-75. oves zl. $— st 380. proso sl 0 —
aš 0.—., vilov l. 0-— aš 0—, hrách al 7-25až 7.60,
dočka si. 6-— aš 10.60, jáhly s!. 9.50 až 9.60, hrup zl.
8.50 až 31.60, bramborů nových zl. 1.60až 340, jatel.
semínte červeného si. 13-— vá 16—, jetel. semínka bí
lého 80:0, jetel semínko ruské sl 00—, až 00:00, máku
al. 11-—aš 00-—, olejky sl. 6.75, iněnéhu semsne sl. 5-50,
aš 7— 100 kg. titných otrub sl. 660, 100kg. pšení
otreb. si. 5— 1 kg. masla čerstvého si. 1.00 až 1:16, 1 kg.
másle převařeného 000 1 kg, sádla vepřového 2l. 0-80
1 hy. trarobu 14 až 16 kr., jedno vejos dva s půl kr.
1 kopa drobné seleníny sl. O- až 0-70, 1 nek. cibule si.
0-26 selátu 0-20 až O80 — Na týbodní a obilní trh dos 8.
červ. 1806 odbývaný, přiveženo bylo Loktvlitrů pšenice 816
žita 490, ječmoce858 ov« 180, prosa 0, vikre —,hra
chu 6, čočay 11, jshel 8, krap 30, brambor 156, jetel. 60
mloka 008, Iněného semínka 18, olejky 103 méku©—
drob. selen:nykop 403 olbale 160 okursk 1179pak vepřů
kusů 06 podeviočet— kusá kůslat kosů,—. :

POZVÁNÍ
k

řádné valné hromadě
delegátů a zástupců zaměstnatelů

Okresní nemocenské pokladny v Hradci Králové,
která se bude odbývati

vnedělidno23.srpna1000.©9.hodinědop.
v Sokolně v Hradoi Králové.

Pořad:
1. Zpráva předsednictva za rok 1896.
s. Čtení protokoiu s mioulé reloé bromady.
8. Zpreva pokladniční a dvšorčcho výboru.
4. Volha dozorčího výbora.
8. Volba rushodčího souda.
6. Volné návrhy.

Veškoří pámí do'egácížádají se, sby v plném počtuvalnébromady00súčestnilia odelegtimaormi60pro
ukázali.

Kdyby se domatečný počet páně delegátů v ustenofenoubolinumnesošel,odbývatise budedrazávalná
hremeda o bodinu posději bez oh eda na počet přítomných.

představenstvaokresnínemownsképokladny
z pod v Brada Králové, >

dne 1%. červenos 1896.

FrantišekČerný.
taritel, 16 starosta..



„Jan Horák,
vlestní výroba suken.

v Rychnoré u, Kněžnou

nabízínadobu jarmía letní

7 pravé vlněné látky
za ceny mímé. Četné opětné objednávky,

: svláště z krabů vid. dnchovenetva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem beslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
conníkyna požádání (ranke.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvu dle přání bez doosrky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největěl.
Četná doporučení z kruhů vld. duchovenstva i P.T.

učitelstva k nahlédnatí.

Téš nasplátky abezzvýšenícen.

Maliřský umělecký atelier

Jarolíma Šlantejského
v Litomyšli

doporučuje 8e veledůstojným děkanským a
farním úřadům ij veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

W-maleb kostelních, Ji
opravy freakových a olejových maleb 1 no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
Da požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za míraý konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoba provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychm
burku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd.

na skle

Brno.

Ceny mírné.

Šylos kostelní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i
P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej

lepší a v cenách nejlevnějších.
Zároveňodporučímovětladověčných
lame7dnůhořícíavšeobecnězanej

lopěíuznané.

Josef Pilnáček
Závod voskářský „u Albersů« založen r. 160g,

O00000000000000000000
oo0*000000+400000+00000000000000

o+000000000000000000000000000

rantišek

Á v , :
ž štěpp.stavitelůma podnikatelůmsvůjnově k oškoré:sásylky ze předplatnésdrovujtes

3 rozšířenýX RE| sObnova« v Firadoi E rál.
“ , v o ,

jzávodzámečnický.k jané:
úd| Následkemrozšíření tohoto mohu nyní[7 na půl roku

pi sebe větší práce na ce převzíti; též bř) na Čtvrt roku..

4 = odběratele k plné jich spokojenosti také ji
i budoucně vždy obelouším co nejrychleji ČŇ

prací vzornou.

Dobré a levné

krmivo pro ryby
prodává

K olámand,droduista YHradci K . posvěcený.

Změna mtotnosh. bj „čestnýNon Žutaraamet Trojice
© ———————————

DŮLěrpodepsoný dovoluje o 8. 3. obs
osnslou, sejména svým | odšenýem 9094

vádním plisnivcům osnámiti, še plooělil

dne 3. stpna t. 1.

svůj pnačnětosšidený

Závod pozlacovačský
a sklad obrazů, zrcadel v HradciKrálové.

09 „čestného koně“ 90 domu p. k
DT: 43e $

4 Úýv. pračoké brány, napsole olanici
zAlubu českých vslocipadiotů.«

Dikuje sa příseň Bosavádní, v tak hojné
mile. mně ojnovanou, prosim, by mně
43 © noví mistnosti na dale padhovdno

byla, S) dokonalé úcti

Josef Wiesfich, postacoveč.

v

Nový praktický vynález! NZ |ÁZIVO
Yejlepšíprací přístroj| PA p (2 COXCO

Jediny exisující jest nové “vymalezená c. k. výbr. | C5 , . ,

riv. u 0) H |PŮ ss Dokrál, věnn, města HradceKrálové a okoli . SSmmmpilBA o> = ©
t. zv.račnívalcha A? 0

„nun Xarunr“ |] PŘEVZETÍ OBCHODU. ©
která předčí vše atávájící| jděte a »
neboťtvrdostí, nesdolnosti | hěEě Velecténému obecenstvu král, věnného města Hradce Králové a fajiskk
karrar. mramoru jest ne-| ED okolí dovolujisi ve anamostuvésti, že dnem 1. Července 1806. O

kone bezvadné ná M převsaljsem ohvalněsnámý Ce
hobíléa rychlévyprání| PRA OBCHOD PL
docílí a čímvícese na ní a . >

páre, tím jes Bladáía epůl, Ne o 0 velto ky dosavadn y| (Oka daj vit | jso)ZADNÍ ROVOJIIAUNNNÍ,(S
plochamiprádloničí. já ý u

Pi tom však jsou pat.| BB . Dá

jsou: 7 — o Ppls.. 390| 59 pana MaxeKryštůfka Kč
HL. 3540 4.50| DMM . ns,

ProtiZ obnosupředemn v Hradoi Kr álové, <“aneb dobírkou zasýlá na vše-| těesl , . .... Man

chnamístapřímoSynálozes ee v domě pana Č. Mahrleho, na býv. řeznickém tržišti, wu
a jediný výrobce: HBEA a ten samý na dale ve svém vlnstnivtví povedu. ad

C. k. výhbr. priv. sochař. a | (ROSS Spoléhaje na dlouholeté zkuš-nosti, které jsem v obchodech ns- pE8€)

uměl. průmyslový £ © byl, vyomenažímse, sbych sobě důvěru et. P. T. sákazníků sbožím 3

Atelier Hlaváčkův | ba5 nejlepšíjak“ati,mírnýmicenami©vzornouobsluhouzískal. i Dav Strakonicích Čechy. L Zvláště dovoloji si uvozorniti na velký skled pravých přírod ©aky
BE“ Pp.obchodník.rabatt. MiPo=Gních vín a vkusné upravenou vinármu. Dále třikrát týdně No

l K prašená káva bez př sady, velkývý.ěr v kávě.solené, labůdek, Nabon

A Z afaj Ašemně vzáoné přínvů et «wbecenstvarénovánabude, <a
NAVŠTÍVENKY | [SG] snemenámdokonaléúclé Aod60kr.výše| ší V. BOUČEK <ip) . 9

nabízí +3 M dříveM. Kryštáťek, obchod zbožímkolonlalnimlahůdkami a vínem. 07%

Bisk. knihtiskárna RY TT7ATT7:v HradciKrálové. Ka (G8) 0400G8G8)a| ZDECANA PSN C!(LA
9
c
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SVŮJ K SYÉMUÍ " Brusinky ©
©nejjemnější reůnádě savařené

Bkilový soudoček

o WB>-tranko za 21.275
zasíláJ.E'áborsle“

w Týništi m. Ori.

Přesídlivdnem1.t.m. svůjzávodde prostiornějších
mlstnooli vpřízemí v č. 136aa Velkémnáa

oměstí, dovoluji ci p. t obecenstvo upovoruiti, že bude mi nyní
možno vytíditij akoakoliv objednávku v době nejkratší. Děkuje ct.
obecenstvu sa hojnou prokamovanoe mi přízeů dosevadní, pros
sim, by | ns dále byla mi táž poskytasta v míře nejhojnější
Jedincu mojí anahoo bude, vyříditi ct. objednávky rychle. poo
oleušitizbožím dobrým, trvalým v cenách zejle

Ce přísní veleráženého obecenstva poroučí se
v úotě dokonalé

o
Jos. Matějček, obuvník v Hradci Kr

Výtečná jakost zboží.ae
tráta vlasů Dva
a tvoření(upů| truhlářské

a podzárukoujedinějimě tovaryše

CBINOGENEM|" priciobenaé[|
J. Beyšovce v Jičíně. | | MM Menlu |h

Cena láhre s ochrannou známkou r zl. při 3 lahvích f truhlářna Slexs Předměstí
franko na dobírku, neb lépe proti pošt.poukázce 3 zl. u Hradce Králové.

zárodeAdyvlepšíchtnaterialníchobchodechahuličskýcha

Do Hradce Královéa okolí.

Dovolejeme si slušně oznámiti, še zařídili jsme v Hradci

tovární sklad |

šamotových kamen
bílých a barevných glasur přesně dle míšen

ského způsobu vyrobených,
dále budou na skladě krby, sporál olíková a pely

movaná kamna. Mimoto hovno) na skladěkamna

tahová (t. zv. „plsenky“) re famotového materiálu a barevnýchglasur.

Sklad nalezá se v domě p. Mikešev Hradci Králové
a svěřen jest zástupci našich továrních výrobků, osvědčenému kam
náři p. Fr. Mrkvičkeví, který jednak sám,jednak osvědčenými
slavěči z naší továrny a našeho Pražského skladu veškeré práce
stavěčské svědomitě vykonávati bude. Též převezme p. Mrkvička

veškeré čistění kamen.

Továrna na Šamotová Kamna a majolíkové zbožíOVLOUNECH.
Vzhledem na předchácející oznámení prosím P. T. obecenstro, pp.

[© stavitele a podnikatele staveb v Hradci Králové a okolí, aby mi dosavadní
svou přízeň, kterou jsem si všude při vykonávání svých prací sískal, na dále
v novémpůsobenízachovatiráčilia vynsenažím0e, abychvšempožadavkům
nejevědomitěji dostsl. V nejhlabší úctě oddaný

|

|

i

| Fr. Mrkvička,
|

Stříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání
zlatá záslužné medalic s korunou. —Čestný lom.

Veškerá paten(ní mýdla
vyráběnázevšechmolnýchinemežnýchmateriálůa téměřvevšechče

popu doporočovamá—pominou Mí aege přesvědčí,žebylo abudenejlepším j

pravé nefalšované mýdle jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřele doporučujeTinmdřich.Telínelr,

mydlář v Hradolt Králové.
Tě dovoluje ai upozorniti na specielní novinku Jovan

dulové neutrální“ odporučeněpro výtečnévinetnosticalou řadou a specialistů v kožníchKusza5kr.
Hlaraí sklad u Jiodř. Jelfoka v Hradci Králové M60 Malšovicích č. 3.a37- Up. AloiseJelínka vPardubicích a uČeňka Zimy v Kutné Hoře.“

Telefonické spojení. : :

Do Hradce Králové a okolí.
KAREL SIGMUND,

diplom. mag. pharmac. a droguista
v Hradoi Králové

doporučuje svou mevě otevřeneun,el. o. k. hejt. konoeesovanou

chemickoulaboratoř
ku zkouméní vody, mléka, másle, líhu, řepy, melassy, ječmene, sledu, moče,

umělých hnojiv atd. atď.

Jednodušší pro . zákazujkyrezbery aanelysyjsou P mé pp

PRD“Rovněžúplně zdarma Kpouží jm proré Popryamateury má nové rarízené

tmavá fotograf. komora,
jež.opatřena jest všemi i nejnovějšími fotograf. pomůckami a přístroji. Dovo

bojtej.zvátipp. amatsury,by si neobtěžovalivzorně eh ní soběprohléjncuti, rovněžtak můj všemi možnými felegraf. appar plot
nami, papiry a pomůckami hojné zácobený sklad ocenami

velmi levnymi.
gap* Apparáty též na splátky. "ij

Tamtéž se přijmou dva praktikanti zavelmi výbodných*podmínek.kamnář v Hradci Králové.
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NV 1-bu)zvláště důstojnému a velebnému duchovenstvu vikariatu Čáslavského s vys. důst. p. Frant. Vomáčkou, bisk. vikářem

ze Žlebu, jenž pohřební obřady vykonal, a veld. p. J. Lašťovičkou, sekretářem vik. a farářem v Bestvině, jenž dojem
nou řeč učinil, velectěným pp. úředníkům nadačního velkostatku v Ronově s velect. p. Janem Charvátem, administra
torem panství a patronatním komisařem v čele, velect. p. Dr. B. Petráňovi, obvodnímu lékaři v Ronově, za obětavé
a úspěšné léčení, velectěnému sboru učitelů, zvláště pak p. Josefu Tocháčkovi, řídícímu v Ronově a p. Jos. Smutné
mu, řídícímu ve Zbislavi, velect. pp. studujícím v Ronově za laskavé spoluúčinkování při zpěvech, všem slavným
spolkům a korporacím Ronovským, jakož i všem, již jakýmkoliv spůsobem ku slavnosti smuteční přispěli neb sou
strasť svou na jevo dali, vzdáváme

mecjvřelejší dík.
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-Před pětadvacíti lety a dnas,
Horká slza lítosti i nadšení vléva se do

oči, když jeden čte anebo vypravovati alyší, jak
bylo v Čechách před pětadvacíti lety a když
uvašuje, jak je zde dnes.

olitika panstva, ješ chtělo v Rakousku tla
čiti slovanské národy ke zdi, selhala tak. že
ústavní zmatky dosáhly sde počátkem roku 1871
míry skutečně povážlivé. V stála státo
právní oposice neslomně ma svém stanovisku,

alič a Tyroly volaly také po celé. řadě změn,
tak še tehdejšímu ministerstvu Potockého, které
nemělo se k tome, aby poměry takové uklídilo,
předpovídal ee brzký kegec. Všeobecně se uzná
Valo, že musí nastati mocný obrat, neboť roze
chvění myslí a netrpělivost docházely všeobecně
takového stapné, který veřejným míněnímdával
pocitům lidu bezohledný výraz.

Nezbývalo,než-li « jednolitým národem
českým vátně počítati. Proto také počátkem února
spůsobila úřední „Wiener Zeitung“ politikům do
mácím i zanraničaím očekávané sice, ale
přece ještá neočekávané překapení. Přinesla totis
správu o propuštění ministerstva Potockého a ihned
sároveň uveřejnila jména ministrů povolaných do
nového kabinetu.

Presidentem ministerstva a zároveň ministrem
vnitra jmenován byl do té doby místodržitel
v Horních Rakousích hrabě Karel Hohenwart a
kabinet jeho sestaven byl následovně: profesoři

ministrem spravedlnosti a dr. Schěřle ministrem
obchodu a orby, ministerský rada Josef Jireček
jmenován ministrem osvěty, ministrem financí 20
stal « propuštěného ministerstva Potockého Holz

[oa ministrem zemské obrany stal se barunoll.

Jak úřední noviny uváděly, naznačil sám
Jeho Milost král a císař ministerstvu tomu jeho
úkol slovy: „Zjednejte mír mezi mými národy“

Mesi národy slovanskými uvitána tato histo
riocká odálost e největším plesem, ač v Čechánh
ihned následkem nezralosti politické a následkem
osobní nepříznivosti nevrle šeptáno, proů že ne
stali se ministry ibned uznaní vůdcové národa.
Krátkozraké tyto žehry ovšem že nikdo tehdy
rázně nevyvrátil poukázáním k nemožnosti teho.
Neboť ačkolivék nové jmenované ministerstvo ne
mohlo a nesmělo ee pokládati za ministeretvo Slo
vanůim přejné, a ačkoliv úloby své chápalo se pod
beslem: učiniti po právu všem rakouským ná
rodům měrou rovnou, což prohlásilo slibem, že
zamýšlí státi úplně nad atranami, tak přece ne
blahá strana ústavověrná čili Giskro-Herbstovská
se svými židovskými orgány apůsobila takový no
vinářský povyk a rámus proti novému kabinetu,
že byly okamžitě jasaými její cíle. Chtěla kabi
Betu tomu každou jeho působnost znemožniti a
vyblašovala ho přímo za zpátečaický a za ultra
montání a obrátila se především proti českým
jeho členům dru. Habětínkovi a Jirečkovi 8 neví
danou dosud příkrostí a sprostotou, troplc si z nich
mejsurovější posméch a to tím spůsobem, jakého
jsou pouze židovští novinářští šmokové schopni.

Německé, židovskými škrábaly obslahované
„Boviny již předem tupily každý krok nového ka
binetu, jemuž daly přídomek „micisterstvo ma
sopnstní“.

A v Čechách nikdo proti tomu se neozval
Snad to na jistých místech i lahodilo, když se
sejmena proti dru. Habětínkovi a Jirečkovi tak
surově pro český jejich původ brojilo. Že
by se byl některý z nich vlastenectvím polámal,
to ne ovšem o nich tvrditi nemoblo, třebas že jim

. nikdo českou horlivost apříti nedovedl i přes to,
že se J. Jirečkovi vytýkalo, že se v dobách Ba
chovských „dával příliš unášeti prondem při te
hdejší vláde panujícím“. To však nikdo neuva
žoval, co by byl oedobrého natropil na místě Ji
rečkově, který mimochodem pověděno, byl zotém
Safatikovým, cynický nějaký renegát a prot když
po 40 letech o tom uvažujeme, tedy ptiznati mu
síme, že Jireček České věcí více pruspěl, nešli jí
ublížiti dovedl.

Vůdčí kraby českého národa mlčky očeká
valy další skutky © nového minirterstva a tím
mimoděk připaštěno, še německý odpor proti němu
mohl dostoupiti tó oporážlivosti a drzusti, jejichž
ostrost napotom odpykala — věc česká. Ano, ze
strany české začalo £e na ně dorážeti a vytýkati
mu, že se za Hohonwarta totéž děje, jako za Giskry.

Avšak zatím co noviny všech stran na mi
nisterstvo to více méně sočily, ono tiše ale jisté
pracovalo a bledělo si připraviti pevnou silnici
pro další své kroky a podniky. Především cestou
soukromou vyjednávalo e předními vůdci národa
© vyrovnání se se státoprávní oposicí českou a
současné svolávalo důvěrníky ku prozkoumání stíž
ností proti nově zavedeným zákonům školním.
Při tom pak vedlo tuhý boj a říšskou radou, v níž
měli ústaváci většina a urputně protivili se proti

kompetence zemských sněmů. Návrhy ty ústaváci
zamítli a když Hohenwart později prohlásil, že
úmyslem jeho jest učiniti Čechům za právo, tu na
říšské radé přijata byla Herbstem navržená adresa
k císaři, kterou projevena byla ministerstvu Ho
benwartova nedůvěra.

Jeho Milost král a císat však odpověděl, že

ministerstvo požívá Jeho důvěry, dae 11. července1871 obě saěmovny říšské rady byly odročeny,
dne 12. srpna pak sněmovna poslanecká rozpu
štěna a zároveň svolán byl samém království če
ského na den 14. září. .

Jednání s vládou vedli za český národ jmé
nem lida dr. Rieger a v zasto

meškali, pozvání jsouce, ve Vídni a konali tam
porady s ministerstvem a sice o tom, jakým spů
sobem by ae žádoucí a nezbytné vyrovnání pru
vésti dalo k obapolnému uspokojení a bez újmy
práv jiných zemí. Výsledkem těchto porad byly
hlavně předloby pro sněm království českého a
pro rada říšskou, do které měli Čechové vetoupiti
Jenom ještě za příčinou vyrovnání a za příčinou
zákonné formální změny ústavy, avšak s výhradou
proti kašdému praejudikátu.

Příznivý Čechům obrat smýšlení ve Vídmi
jevil se nejen v ochotném vyslýchání jejich stesků
a přání, ale mezi Čechy vyslán byl jako »namení
největší přízně u dvora tehdy dvanáctiletý krá
levič arcikoíže Radolf, který byl po Čechách všude
nejvřeleji vítán a všude si obzvláště svou znalostí
jazyka českého v srdce lida cesta razil.

Dalším důkazem úploé změny politické si
tuace bylo také jmenování nového náměstka krá
lova v Čechách, kterým býval od starodávna až
do r. 1844 vždycky Čech. Tenkráte stal se ná
méstkem královým v Praze vynikající člen české
šlechty hrabě Bohuslav Cbotek a nejvyšším mar
šálkem království čekého a předsedou jeho sněwmu
jmenován upřímný a horlivý vlestecec kníže Jiří
Lobkoviv.

Does žije ještě hojně pamětníků oněch dob,
kteří jich divěji vzpomenouti dovedou, nežli jak
my zde na obmezeném místě vypisovati můžeme.

Ano, jest tomu zrovna teď dvacet pět let,
kdy se poslanci českého národa chystali na eaém.
kterýž jest bez odporu nejdůležitějším v celém
XIX. století. Ano, jest tomu zrovna nyní dvacet
pét let, co připravovány byly fundamentální články.

Scém ten sabájen dne 14. září asice Čtením
věkopamátného královského poselství že dne 12.
září 1871,začínajícíhoslovy: „Majíce v paměti stá
toprávaí postavení koruny české.“

Jak dále bylo, co následovalo, to náleží v po
jednání historické, o tom si může dát český lid
podrobněji od pamětníků toho a od svých zástupců
vyprávět.

My jenom zde novinářsky vzpomínáme na
váha, hterou český národ a jebo politika měly
před pětadvaceti lety. A uvádíme vzpomínku tu
na denní pořádek proto, aby si náš lid vážně nyní
srovnal, jak zájmyjeho stály tehdya jak stojí dnes.

Avšak tu uvažovati sluší ce ch!apecky, nýbrž
vážně, mužně, ano dnes českým politikům patří
zpytovati svědomí a nebylo to a nebude pro Di
koho s ních hanbou, kdyby vyzaal a doznal bříchy
t j. cbyby, které se před pětadvacíti lety staly a

jichž napotom za celé čt icháno bylo
tolik, že pod tíhou jejleh dnes márod klesá
a přitom jenom jelem na druhého vinu asvaluje,
místo aby bylo vyznáno: hřešeno a chybováno
bylo na strunách všech, někde více, někde méné,

Poněvadž pak člověk s chyb a škod nabývá
nejlepších zkušeností, tedy by neškodilo, aby ze
jména mládeži upřímně bylo oa mysl a srdce vlo
ženo, čeho se má varovati, aby za nových dvacet
pět let nebylo u nás ještě bůře, nežli je dnes.

Nechceme v této chvíli nikoho přím» z ai

této vzpomlaky bratrsky race tiskneme a za nej
větší společnouchybu máme, že český národ
stále jenom vyblodává to, co ho va
spolek rozdvojuje, ale nikdy to, co ho
spojuje ve kvádr, o němž mlaví Neruda.

Zpytujte, uvažnjte a rozumujte! Nejpřednější
však společnou zástavou naší jest a vždy bnde
jenom především kříž, pod nímž se všichni dříve
sejíti musíme, abychom a pokujným grdcem a ve
vzájemné lásce, majíce kralovství neheské zabez
pečené, platně mohli ziskávati také 1 výhody na

ho království pozemského, naší milorané vlasti
ké, již neméné tak vřele milujeme, jako ti,

kdo po nás sprostě a uličnicky kameny hásí proto,
že vyznáváme Krista, že věřímejeho učení, v némž
žili a skonali naši rodiče a na jehož základech
také jediné spočívá stará sláva i moc našeho mi
lovaného království Českého, kteréž nechť dále
žije a kvetel

Doktor Horolů v Poděbradech,

(1) Těšili jsme se, že se národní slavnost
poděbradská vykoná jako slavnost celého národa
Českého, převahou velikou katolického. Domnívali
jeme se vším právem, že bude šetřeno přesvěd
čení a citů katolíků českých. Zatím však dr. Herold
uznal za dobré prudce útočiti na stolec sv. Petra,
na Řím. Pan doktor musí odpustiti, řekoeme-li
j my mu otevřeně,že ukázal velikou neznalost
dějépisu vůbec a dějepisu českého zvlášť, leč by
— co tyrditi nám nelze — lépe jsa o dějinách
poučen, — přece byl mlavil tu, o čem věděl,
že to přivedezástopy v rozčilení a roce k tles
kání.Hásby nějaký „mužlidu“, který odbyv obecnou
školu jeu z novin svoa vzdělanost čerpá, dle běž
ných frásí bez rozumné rozvahy byl promlavil,
řekli bychom: „Papouškuje po jiných.“ Ale muž
se vzděláním vysokých škol měl by oyní již vě
děti, že žijeme v době, v které nejrosvážnéjší učenci
a znalci dějin za oprávněný považují náhled, dle
něhož jest zapotřebí dějiny naše zbaviti zúmy
slnéhojich přibarvování ve prospěch
s Němec nám pfišlého protestantismu.
Nechceme, aby se zamičelo neb vylbalo vše, co by
vrbalo stín na správce církve naší. Církev, ač
v zakladě svém je dílem Božím, přece svěřena
jest ku správě lidem, chybám podrobeným. Pravé.
uvědomělý katolík dovede rozlišiti v církvi svó
božské od lidského, jako m. p. všsorný syn ctí
autoritu otce svého, jako Bohem mu danou, a ač
želí toho neb onoho poklesku rodičů svých, neod
pírá jim přece úcty a nevydává je v pošinéch.
Prosíme pana doktora, ahy přemýšlel o sobě jako
o otci, a tekl nám, zdaž si nepřeje, aby syn jeho
rozlišoval autoritu otcovskou od nedokonalostí osoby
jeho Paa doktor uznal dlo Hl. N.) za dobré vrbnonti
mezi lid potupu stolce Petrova v tom smyslu, že

pež staral se více o to, aby křižáci podmanili
by, než aby byl se staral opotření Turků.

Právě tato myšlénka budila se nejméné pod
pomník Jiříkův. — Křižáci nebyli posláni na Čechy
jako na Čechy, — ale na tu část Čechů, kteří
— Bohatel — přivedli to až k loupežným výpa
dům na cizí majetek doma i venku, aaž k vraž
dění lidí; někteříz fanatismu náboženského
-— jiní mezi ně přimísení ze řemesla vojenského.
— Takovévýstředníky— anarchisty svého
věku s náboženským nátěrem — potíral přece i král
Jiří. Jestliže jest tady potupen Stolec Petrův pro
potlačování českých anarchistů, padala by potupa



ta i na Jiifhr, neboť i Jiří byl by hubil český,
národ, když bubil české tábority, Adamity a
Jim podobné vektáře. Pan doktor zapomněl tedy
Bejen na dějepie,.ale ina logiku, zapomněl,
že bo poslouchali i lidé rozvážní, nejen poabým
citem uchvácení dobráčkové z katolíků, a ráští
proti Římanaplnéní helveté z Poděbradska. Kdyby
tak nekolik anarchistů vniklo panu doktorovi do
jeho kanceiáře až k nedobytné Wertheimské a až
k jeho brdlu, zdaž by nerolal po policii a čet
nících, a až by tito čeští anarchisté byli pověšeni,
hubil by pan doktor český národ. Máme ještá
v čerstvé paměti, jak doktor Herold hájil ji
atébo pana kollegu vÚbradini, který co se týká
cizího majetku, neřídil se zákonem Božím, vtom
ohledu byl anarchistou a vedle toho i škůdoem
ubohého lidu našeho. Muž ten přišel přece do vě
sení, je snad Čechem, a tak bydle logiky páně
doktorovy soud hubil český várod.

Cu pak so týká Turků, tu musíme panu do
ktorovi připomenouti,že papež Pius I[. o to stál,
aby král Jiti, když na vrcholu slávy své vedle
Fridricha císaře se nalezal, v čele křižácké vý
pravy proti Tarkům do pole se vydal, což ale
král Jiří odmítl. Neubližujeme tedy nikterak panu
doktorovi — a jen k vůli čisté pravdě píšeme, —
Ťekneme-li, že dějepis není „oborem“ páně do
ktorovým. Přejeme mu zo srdce ty wandaty, bez
starostné úfady, výnosná obhajování, — ale dé
jepis není trestním zákonníkem, pravdy jeho ne
mají se kroutiti jako paragrafy dle potřeby.

Co pak řekl pan doktor o velké revoluci
českého národa za dob husitských, to jeho věhlasu J
u lidí rozvážnýchrovněžuškodilo.— Revoluce,
pane doktore,aš dosud vždy jen bouřila,
a když se vybonřila, vždy a vědy jea návrat
k základu zákonů Božích byl bojitelemran
revolucí zasažených a opétným staritelem blaha
národá. Tak to bylo vždy a tak to bude zase.

Němectrí, které vinou Přemyslovců se sde
rozmohlo, mínil asi postaviti bráz Karel IV.
Nevolil ovšem způsob nedovolený, násilný, revo
luční, krvavý, ale cestu spravedlivých, mondrých
zákonů na ochranu řečí naší drahé slovanské. A
jsou i byli lidó v Čechách, kteří jsou přesvědčeni,
že cesta tato byla by téš vedla k cíli, ale bez
zpustošení vlasti,bezzdi vočení lidučeského
v bouřích husitských. A díme opět: Právě pud
pomník JiHkův nepatřila.tato chvála revoluce,
protože byl Jiří potlaóovatelživlů revolučních,
a Da základě zákonů v duchu křesťanském snažil
se rány národu zasazené bojiti a blabo svého lidu

Podporovati Obzvláště v téchto dnešních dnechneodvážil by se rozvážný řečník lidový revoluci,
ať jen minulou scbvalovati. Lid náš nyní tak ro
zeštvaný,nespokojený jepravedlivě vmnohémobleda
rozhočvaný nepotřeboval by tolik mnoho, abyi dnes
viděl jedinou spásu v revoluci. A kdyby k ní mělo
dojíti, pak běda nám. Bílá hora a osud Poláků
json nám varovným příkladem. Ač neupíráme, že
na konec řečipáně Heroldovy, zástupy obecenstva
vaplanoly citem vlasteneckým, přísahajíce před 80
chou Jitíkovou, že budou usilovati opovznesení
českého království, přece zase nelze námzatajiti,
že takových vzplanutí měli jsme již mnoho, k. p.
na obou výstavách, ale z Vídně i po takových
vzplanatích dostáváme čímdále tím méně. Taková

„Vsplanutí přejí nám naši rozvážní odpůrci z 06
lého srdce, vědouce, že to jest právě jen vzpla
-nutí ohně ve slámě, které jim neškodí. Kdyby byl
pan doktor vystihl Jiříka poděbradského, byl by
uposornil,že právěJiří král stálo potření roz
kolů, o sjednocení národa. Kdyby byly jehopo
„sluchači přísahali, že necháme hádek, že si od
pustíme, te každý stranník zmírní svou vášeň s že
nebude míti na zřeteli jen prospěch své strany,
neb dokonce avůj osobní, kdyby byl dr. Herold
pod tím pomníkem krále pořádku a sjednocenosti

„položilzáklad k obnovení jednoty národa,byl
by vlasti zajisté prospěl ajméno jeho bylo by sa
psáno v dějinách našich. — Bohažel! Nestalo se
tak! Prameny revoluce a zbouby naší — totiž
odtržení se od jednoty církve — byly na novo
otevřeny, katolíci uvědomělí byli bezohledně ura
žení a tím jako do národa nepatřící odatrčení —
a na konec konců, co z tuho všeho? Bratrovra
žedný boj domácí, jehož potíratelem byl Jiříkrál,
bude trvati dále, fráse a vášeň bude řáditi dále,

potřebná rozvaha bude acházati i budoucně.Pomníkditíkův budev Poděbradechstáti a Čechovébudou
jednati vrávě naopak, než jak jednal on.

Den poděbradský bude zapsán v dějinách
zaších jako den, kterého jsme nedovedli užíti
k pravému prospěchu avému, a jmeno Dra He
rolda bude zapsáno jako jméno muže, který mobl
službu velikou prokázati vlasti své — ale neučinil
tak, nebo nedovedl toho.

„ Katolíci vědí nyní tím více, še od ji
eh pánů doktorů nemohou pro své náboženství

vati nic jiného, než urážky — nejmírněji
řečeno — z nevědomosti pocházející. Nesmí ae
Jim tedy zazlívati, že pomýšlína to, aby 8e národ
ohled po mužích jiných, kteří dovedou na základě
zákonů Božích pracovati ku pravému blaha jeho
a pohrdajíce prospěcby osobními a „vsplanotím“

itým,budoupracovatis výsledky trvalými.

vta)šíJB

Cyriliské ezeroioie vHořipich.
(10.—13. orpas 1896)

Radostní dnové, jež jmne v Hořicích zažili, jsou u
konce, avšak upomínkana ně nevymisízpeměti naši
mikdy! Konány tam byly prvé exercicie oyrillské v di
ecési královéhradecké a prvé, jek po 16letém trrání obecné
jedaoty oyriliské byly na venkově. Posud na exercicie
oyrillské odvážily se pousů Praha a Brmao S pocbybnostmi
rosličnými připutovali asi mnosí účas:níci do Hořic. ma
jíce za to, že byť1naprogramu byla čísasebe krásnější,
nebade lze s ochotaíky v městě poměrné malém doko
nale je provéstí. Pořadatelé znajíce výši, na které půsto
vání spěvu v Hořiciahst jí, této obavy míti nemmili,
spíte však se obávali, že účastenství s př čin výbe nasna
česých asi v-lcé nebude. Neš pochybnosti účastníků a
obavy pořadatelů rozplymuly ee v niveo, jakwile exercicie
započaly. Účastníků, kteří jména ová do prsesenční listiny
zapsali, dnetavilo se 138 a to s Hošio 37 a odjinud 101.
Z hradecká diorése 130, s pražské 4, z litoměřické 3, 2
brněnské 2. Kněší bylo 80, samostatných ředitelů kůra
10, říd. učitelů a epolu ředitelů kůru 26. Dostavil se též
učitel círk. zpěvu královébradeckého semináte a učitel
budby při ©. k. paedegogii v Plani. Ostatní účastníci
náleželi většinou stava učitelskému Kolik bylo účastoíků,
kteři jmen svých nesapsali, není nám ení možno určité
říci. Pokud víme, jen s Mil stína samého přijelo Cyrillistá
Da 4 vozích. Z obecenstva pak hořiského a s okolí jek
k denuím,tak i kvečerním produkcímtaké se dostavil počet
účastníků velice slušný. Že pořadatelé Hořicezvolili, ne
stalo se baz rozvaby. Hudební život v Hořicloh jest tolik
utéšený, že nebade tak hned drubého místa daleko bí
roko, kde by so mohlí pochlutiti podobným. Vyavíté to
z následujících stručných dat: Mužský spěvácký spolek
v Hohoich „Ratibor“ čítá činných členů 51, dívčí spév.
spolek „Vesna“ 47, hudební epolek „Dalibor“ čítá 43
ólenů výkonných a vydává jiš 18. rok vlastní Časopis
„Lyra“. Spolky pak ty nežijí pouce na papíře. Teprv
nedávno 13. s 14. června 1890. pobádaly tyto jednoty ve
spojení e 21jinými spolky sdruženými v „První českou
půveckou a hudební župu“ yelikolepý šapní sjezd, při
némě se súčastnilo 308 pěvců a pěvkyů a 58 budebníků.
Vydan k této slavnosti 1 zvláštní slavnostní list, kdež
bohatá činnost hořických jednot vypsána jest. Pokudpak
s týče círk. hudby, přičiněním dvou ředitelů kůru p.
Fr. Jiráska, nyní ředitele kůru v Jičíně, kte ý reforma
círk. budby v Hořicích započel a nynějšího p. Čeňka
Pilaře dospěla hudba chramová hudba takdaleko, že čítá
repertoirpřes80 mešníchskladebaprovádějíse nakůru
skladby polyphonní i Sblasé, na něž odvašíti se může
pouze obor vyškolený. Ad jsou prázdniny a mnozí čie
nové litarg oboru ohrámoveho mimo Iobice dií, čítal
v době «xercicií pěvecký sbur obrámový s Heditelem srým
přece ješté 36 pěvoňůa pěvkyň dokonele vyškolených.

Exercicie zepočaly dnem 10. arpna v 8 hod. večer
v místaostech hořické Besedy (v hotelu Poarově) přiví
táním účastníků předsedou diec. jednoty cyrillské Dr. Jos.
Mrštíkem, profess rem bohosloví v Hradci Kralové, dále
zástupoem výboru besedy prof. Rabličem a vysdp. Mons
Boh. Haklem, děkanem hořioským. Následovala pik hu
dební a spěvní produkce, 0 niž se posteral p.prof o. k.
tdborné školy Al. Bablió. Program bylvelice pečlivé
sestaven jak tento večer, tak i následojící dva. večery a
došel tak veliké pochvaly, že dámy a páni účinkující na
obecnou žádost přidali celou řada čísel jiných, takták
velice pěkných. Po všecky tří večery plailo obeosustvo
v dobré něledé rozsáhlé mistnosu Besedy a vytrralo na

místě až do pozdních hodem. MVúterý dne 11.srpna opůl 8. hod. ranní aloaši
v děkanském chrámu Páně slavnou mél sv. 8 aezistencí
vysdp. Mons. F. J Lebner, zasloužilý tvůrce © předseda
Ovecné jednoty cyrfilské. Na kůru sapěl ltargický sbor
domácí Hsenim p. řel. Pilaře mši pro smílené hlasy a
varhany: „Eoce Dominus veniet“ od hořického
bohužel sahy zemřelého,Fr. Hrušky (nar. 1847,1 1889),
bývalého ředitele hůra v Mladé Boleslaví. V Grorlajest
skladba ta osnihlasa. V Glorie a Samotusvyužitkovrány
hlasy mistrně ku chvále, ješ části tyto obsahojí. Rovněž
Benedictas, kde aupránové solo dyše vroucí sbožností.
Taktéž ostatní části vynikají sejáštovmaprociténícs i sbože
ností. Mis tetopouze vyšaolenýmsborům jest přistupnáa
habický chrámový abor dokázal, že k takorým sborům
vším právem naleží. [atroit a Commanio zapěny gTegJF.
chorálem s pravým porozuměním a přednesem. Gradnale
provedeno úulaeně recitando, pouze Alleloje chorálně,by
účastníkům podán byl vzor pro recitaci n h částí
zpív. mbe av., které užíti lze dílem k akrácení délky
litarg. spévů, dílem pak k vůli rosmanitosti. 8 prospě
obem Ise recitace všude i tam ažiti, kde ješté nemohou se
odvážiti na spávaní nápěvů oborálních. Sohildknechtovo
Ofortorinm „Afferentar regi“ zajímavo bylo sestarením
hlasů. Jest sloteao pro soprán a tenor. Pange lingua 6-8
hlaané od Ign. Mitterera provedeno s náležitým předne
sem. Přednášky theoretické s praktickými ovideními ko
nény byly v o. k. odborně škole kamenické a eochatské,
jejíš mistaosti ochotně nabídl slov. p- ředitel odborné
školy Vilém Dokoupil. Srdešný dík budiž mu za lneka
vost tu. Přednášky sahájil předseda obecné jednoty ore.
Mons. F. J. Lehner, jenž poukázalna to, še cyr. jednoty
vypučely s přirozenost: českého národa, kterýů nad jiné

slavil. Cyriliské jednoty nie jiného nejsou než dědicové
ujel bratrstev literátakých. S přáním, by exereicie dobře
se sdařily a i cyr. jednoty vzkvétaly podobně jako slavné
jednoty lterátské, půk řeč srou ukončil Netopřednálel
p. řed. Fr. Jirásek o theorii chorálu a Dr. Jos Mritík,
předseda dieo. jednoty cyr. v Hradel Králové řídil porat
tické cvičení v ohorcda. O 11. hod. Dr. Mr
bík otázku: „Jakámé býti círk. hadba?“ Odpověďspěla:
Oirk. hudbamá býti takorá, jakou soběoírkev přeje.
Přání avé projevila církor vydáním předpisů týkajícíchse
obsahu 1 formy skledeb kostelních, jakož i osob, kteréž
clrkovaí kudbu provovují. Řeč ta přineseme na jiném místě.

Odpoledne od 3 do 4 hodin ončij teditel Jirásek
a účastníky vdědnou dvouhlssou skladbu mešní a průvodem
vorhen: „Misa guute“ od Mich. Hallera. Mělbýtipodán
důkaz, še í «jednodnohými prostředky dá se dooíliti dů
stojného oalavení bohoslužby. Zbývající čas vyplašu oriče=
ním chorátním. O půl 5. hodině provedena v chrámu P.
produkce círk. akladeb domácím sborem kostelním, kte
ráš každého účastníka vnejvylší míře uspokojile ový
bornýmpřednesemokladebposlechačedonutilak úsedku,
bo chrámový aber hořioký náleží k prvním kostelním

oborůmnejenvdleodnikrálovéhradecké,alei vcelévlasti
české. Úsadek (este promtten od kom snaloů,
s nichž zejména urádímo stmého předseduObecné jednoty
oyrillské Mons. Lobnera. Program produkce ssstaren byl

velice důmyslně: Zapošato jedaoánchoa skladboubeehlasou a postupováno až k bohaté akladbě Ghlasé.
přograma provedena dílem bez průvodu, dílem s průvo
dem varhan, smyčlového orChestru a goertetta trombo
nového. Když mysl posluchačů povsbesena byla až knej
vyššímu napjetí, vystavena byla nejsv. orátnet oltářní, pří
niš ozvalo ee chorální Paugo lingua úřední to apóv cír
kce, dle výrobu círk. enamu pmašského a r. 1860. svěv
k bohoslužbě nejpříbodnější, ku obválení Boba a kupo
vsnesení (myali nejechopnůjší. Když Mons. Hakl Nejev.
Svátosti adělil požehnání a Bůh sám © nebes vyše pro
náše! slova požehnání nad lidem svým, emlkl kůr s
rozradostněné cíty věřících po požehnání tlamočil pak
mistrnou brou na varhany varhaník na slovo vzatý pan
Jirásek. Pokud se týde jednatlivých skladeb, provedeno:
1. Sanctus z jednohlacé mte Nešverovy „in honorem Spi
rita+ sancti“, jež vzdor jednoduchosti své působilo mo
hutně. 2. číslo: Offertorium „Gloria et honore“ pro s0
práu A ajt s průvodem smyčcového orchestra od Jak.
Ouadfliega podalo důkas, že i ce skrovným miterialem
možno docíliti úspěchu a še církov ušíváli se hudby ná
strojové střídmě s pedrobemím se textu tohoslužebnéma,
instrumentální hudby nezevrhuje. Jak Církevnísněmpral
ský s r. 1860. se pronáší, církev instremosntální bndbea
depouští, Chce však a přízně šádá, aby ničeho při ní no
bylo. což by lehkovážnost, světský omysl a vkus diva
detní prozrazovalo. Skladby a neobyčejné přechody te
kové, kterým! se prudké vášně vyjadřují, nijak nenáležejí
k bohoslatbé. Rozlohavé nástroje, které hlukem ©třepe

vymítěny. 3. číslem produkce bylo Kyrin s tříblasé mbe
„la memoriam millenariera Bot. Methodii“ « průvodem
varhan od rodáka diosése královéhradecké Jos. C. Sychry

oram conrivíum,“ 4. to šta0epři průvodu vden B.Tělapro 4bl.

skrovným obsazením plechovým docíliti lze skladba pů
sobnou 8 že není třeba leckde ještě obvyklých zakáza
ných věsk od cirkve intrád, aby jimi rás slavnostní bo
hoslašbé byl dán. Průvod tromovonový vyjímal ve jsvchrámuP.přízaivě,jakvelebnépůsobíasi,kdysse
bo užije při průvoda veaku! 7. Polyphonní Glorie se
4 bl. mše VII. tomi „Paisgee j'ay perda“ odOrlanda dí
Lasso (mar. 1932, + 1594) provedeno s náležitým pore
suměním a besradnýra přednesem deklamačvím. Skladba
plna obné avšak ( plná obtíží. Zde sbor ukázal, jak hravě
dovede obtíže skladby té přemáhati. Platí to i o č. 8.:
Sanntas z Shi.: Missa tertis Ootavi tomi od Jana Croce
(nar. kolem r. 1560, + 1609). Vrcholem produkce bylo
Ágnes s Shlasé měe „Hodie Christus natas est“ od kní
šete círk. hudbyJ. Palestriny(nar. 1526,+1594) oněmě
Witt v časopise Musicaonera r. VIL str. 98 00 pronáší:
„Studajte oněch 11 taktů Agaus Dei zemše Hodie Chri
stus natav est, jestliže pak se pokorně před Palestrinou
neskloníts, tedy jistě te jste bo nepochopili. Co jest
proti němu vše mollové barvení tonů. vadychání evěto
bo mé, co všecky vynálesy « odstíny břetislavské školyS
Mh tato ceiou má hořický sbor na repertoiru. Od roku
1878, kdy při alavnosti 900letého jubilea salošení biskup
ství pražského dávana byla mše teto za Hfzení samého
Witte v Praze, mšetato, pokud známo, proredena nebyla

nera, který skladbu tato dobře sná, an jí r. 1873 kelav
ností té se sborem svým nestudoval.

Dne 12. srpna ve středu splrána pří mši 0v., kte

Mantay, + 1645. Jeho mle vyznamenávají se svadností a

lyphonního. Řízení mše této bylo v rakou povolaných,
nebof p. ředitel Pilař před 2 léty sobrálně sobů zajel do

aby tam u pramene seensl dokonalý způsob pro
veděsí polyphonních aklsdeb. Řezno zajisté slyne daleko
široko v hudebním srétě jako přední sídlo klasické po
lypavnie. Mše provedena s náleňitými přísvuky dekla
mačními ku všeobecné pochrale. Dle příkladu- tut> da- 
ného pochopili účastníci exercicií spůsob apívámí poly
phonie pravě, když odp. od 3. do půl 5. hod. některéčásti tétoměs p. Fed.Pilařeme ními byly oričesy.I
ohorální částí mše jakož i Offerterium „Fillse regum“
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mojíodmistraEm.Š. Petra£Prohyastály6000zi. Po
skytnute účestníhkům příležitost posnatí zřízení a všecky
přednosti moderních +urhan. Zajisté, že v maohbém účes
níhu a v samém panu Jiráskovi mocně ozývalt se touha
podobných varhanách. Přejeme zvláště p. řed. Jiráskovi,
smehs jeho po nových varhanéch v Jičíně korunována byla
oD nejdříve postavením důstojného královského stroje var
basového. Jik k vůli výtečnému varhbaníku svému mála by
s8 si. zájušní »prava jičímeké postarnu u varhamy, doved
nosti jcho přiměřené. Jak by tím mskale přemnuho chrá
mová hudba jičlaskal Ac s výkladem o varhanách nadedel
večer a již se stmívalo, horlivost pp. účastníků jebté nebyla
slou.sna, žádaliť přítomní kočží, by času do večerní pro
dukce zbývajícího bylo užito k opakování litargických zpěvů,
kteréž kočží zpívají. Přání jich vyhověl dp. mcerektor D.
Orel, včncl zpěvu při kněžském semináři v Hradci Králové.
Preocteno u přaní, kterak by bylo prospěbno, aby př pa
sterálních konierencích j tomutu oboru venvváno bylo něco
Čeou. Zajisté, že v kaidém vikaristu najde sc Sepoň jeden
kněz, zkušený zpěvák, kterýž by s bratfítmi cvičení taková
konati mohl. Jak mnoho by získal na kráse církevní zpóv
kněžský Litaniemi Lebnerovými, jež dovedně zpíval dp.
Fr. Melich, starší kaplan hofický, střídavé skůrem a lidem
četně ahromážděaým, podána ukázka, ktersk zvalebiti Ise
odpolední pobožnosti a dán spolu i důkaz, na jak vysoký
stupeňi lidovýzpěvchrámvvý v Hořicích ae povznesl. Nejen
litanie provedeny k úplné spokojenosti přítomného skladateic,
ale alydolijsme | zbožnězpívati a souměrné,ačchrámbo
Bický dosti jest veliký, veskerým lidem Lehnerův +Otče
náše a „Zdravas“ i aatifonu „Pod ochranu Trou“, jakož
k bymous „Zvéstuj těla“ e po pošehnání závěročnou píseň
ePochrálena a posdrevena budiž Nejev. Svátost Oltářní.“
Zajisté, že pobožnost tato přispěje značně k rozšíření krás
sých zpěvů Lehbnefových.

13. srpoa vo čtvrtek předsosli pří mší ov., kterouž
aloužil vysdp. Mons. hakl, účastníci exercicií skladby, jež
sami vdoběezercicií nacvičiliato: Kyrie aSanctusze mle
Vladanovy „I'Hora passa“, Gloria, Benedictus a Agnus z dvou
hlesé mic Hallerovy Mesa IV. a Introit, Graduale, Offer
teriom, Comemunio, resporsoria a Pange imgua chorálně,
V arátké doběezercicií probráno zajisté mnobo,neboť mimo
skledby tutuv uvedené asznámuli se účastníci ještě s cho
rálním Asperges, Vidísguam a acelou mší chorální, kteráž
jest v novém disc. zpěvníku královéhradeckém; Halieroce
ende nastudována celá ai vpolypbonil nacvičenyješti nůkteré
jiné části Vízdanovy můe.

Po mů: 8v. byla přednáškataeoreccko- praktická: „O
přani lidové“, kterouž s6 zdarem měl miletinský řía. učitel
p. Jos. Ridlo. Pan přednášejíc má v Mileuně 1zornou cy
riliskou jednotu, zpěv lidovýna vysokém stupni a © vzácné
znalosti zpěvu lidvvého důkaz podal svou přednáškou, již
měl roku losského při Í konferenci učitelské a Bterou
pak uveřejnil v Cyriilu. Při předašáce své letvání promluvili:
8) oceně akráse písněstaročeské, by o úpadku azavádění
pisní ceay pochybné v době josefinské, c) o tom, ie cy
riliské jedny «sají povinoost kostelní písné a zpěv lidový
tříblu. V čásu praktické odpověděl na otázku: kterých chyb
dopouštime se při zpívání planí obecných a kterak chyby
ty odstraniti by se mély. K jcaému cvičení zvulena
písců „Otče naš, mílý rane“, při niž názorně untzáno,
tersk píseň tato zpívati se má a (cho teba se vystříci.
Přednáš.a přijata s pochvalou věsobecnou.

K závěru promluml nejprv předseda obecné jednoty
cyr. Mons. Lehner. Pochráliv sdárvý průběh ezercicií, vzdal
dis poředaterům i účastníkům a vyzval účastníky k pilné
práci. Podobed učinil předaeda diec. jednoty králoréhra=

kládaní cyriliských jeunot, ukázav, aterak spojenými silamí
více se Já dukazati, bos.edního slova se ujal vysip Magr.
hMakl a poděkoval jako míst, duch. správce za Cest, která
se Hořcům uspořádáním cyr. exercicií dostala a diky vzdav
za vše iárci věshodobra, spřánímstastné buduucností cyrils
čzercicie ukončil. Pokud ješé čas stač'l, prohlédli sobě
účastníci odbornou šaolu, kdež obdivovali ac úděelnémuje
jímu zařízení ikrásným pracím, ktoré ve škole té provedeny
byly. Předodjezdem dustavilase ještě deputace pořadatelstva
ezercicii k Mons. Lehnerovi, by mu zvláštní vzdala dík začinnéúčastněníseexercicií.Učastnícidali00též
vatj. Reprodukce fotograée té uveřejněna jest v Č. 225. Čas
sopisu „Kurýr“ ze dne 10. srpna 1896.

Budižjelkéjedenkráteardečnýdíkvzdénvšem,kdož
jakýmkoli způsobem ku zdaru exercicií přispéli, vřelý dík
budiž ivšem,kdožtelegrafickyneb dopisyúčastenstvísvé
kexerciciímna jevo dali, zejména J. M.A. ndp. biskupovi,
jenž na telegrafický projev úczy 66 strany účastníků exer
cicií telegramem udpovrědél následovně: "Gyriliistům a
jejichsnahámžchnám,sreformouspóvuvakvetezasevíra
otců našich.“ Velice potělsla účastníky «xercicif telegrafická
vzpomínka nejd. besk. kathedrální kapitoly hradecké: „Uy
rliskym cxzerciciieevyprudujeod Pána Boha ádoucíhu zdaru
kath. kapitola Kr.-hradecka.“ Budiž jí za to nejuctivější dík.
Vděčně připomínáme | následujících telegramů: „Hliným a
vytrvalým buditelám důstojného zpěvu a hudby ohrámové
bojsého požehnánípřejepolitickédružstto tiskové vHradci
Králové. Váš příklad povzbudí zajisté mnohých. Dr. Alois
Frýdek, předseda.“ Cynl. jednota Vítějorska přeje: „Nechť
Jest sjezd Váš požehaaným zdrojem posly aobraze vůsm
farním jednotám.“ Proslulý skledatel Sychra, jenž na 6xer
Cie přijetí chtěl avšak nemuhi, zaslal telegram: „Lituji, že
se pemobu účastnítiojezdu a přejimnobo s4aru.“| Lieek
podobačhuzměnízasl.lCyrillistům1známýhoslitelpro
přesnou posvátnou hudbu Zelinka a dp. Al. Vašátko, farář
vKrálovéMéstci. Cyr. jednotav Zdechovicíchu Zlnaos
Moravépíhepořadatelstvuexercicií:„ církavní
spěvyafrozičhají60vmalichchrámechnačestP.Bohu
a ma radost lidem.“ Na cyr. ezereicie vzpomněl též milým
lstkemažzevzdálenéhoKolínan, R. dp.Em.Peukner,
jednatel obecné jednoty cyrillské a křítovník pražský.

Prval exercicie cyrillaké v dlecísi Královábradecké
a Da venkově českém vůvec jsou tedy ukončeny. Účastníci
rozjelí6«navůsckystrany.Umaohéhoz mich,ažpřijde
domů, do prosy úivota a -nepříznivých pumárů, ochaboc
snad nadiení asw semenecyrillskými ozerciciemi zasetého
nevzejde snad hned žádoucí ovoce, než doufati lze, že mé
to zachová sllu svou klíčivou a za příznivějších pomárů
přece vzejde aužitek přinese. Kdevůnk símě cyriliské najde
půdu příznivější, tam jistě přinese užitek sonásobaý. Dou
fati tak možao vším právem, vzpomeneme-li nadšení pp.
účastníků, jehož jeme byli svědky a požehnání božího, jež
slíbeno jest tém, kteří Církve, metky své poalušní jsou.
Kéž př.opějí tyto cyr. emercicie ku povznesení círk. zpěvu
vosadéch co nejčetnějších,kéž přispějí ktomu, abyhudba

chrámovápomocí cyr. jedaottolik se zvelebila, by budoucné
každoročně jinde podobné exercicie cyrillské odbývány býti
mohly. Tobo-li se docílí, n bude- li při nich podobná bor
livost, jaká .e jevila v Hořicích, pevně se nadějeme tobo,
še posvátná budba u nás opět tak vykvete, jako to bývalo
v dobách rozkvětu slavných našich sborů líterátských.

Cotýden dal
Na obranu českých mesšin. Všichni čeští

poslanci, zemětí i říáští, ojedou se v neděli dne
23. t. m. do Praby k úradě o krocích, jaké pod
niknoot: ne maji na obranu českých meukin vůči
násilnostem strany 'něrmecké na nich v uzavřeném
území pácbaným. Projektován je společný protest
proti německým násjinostem oněm a vyzvání ku
sbírkám na prospěch českých menšin, by tyto
germánským nátiskám vydatnéji čeliti mohly.

Příjezd carských manželů do Vídně poutá
jiš dnes posornosť všeho aréts politického. Pro
gram slavností, na počesť vznešených hostí pořá
daných vykazuje m. j. velkou vojenskou parádu,
kteráž konati se bude na Sohmelzu v pátek dne
28. t. m. Súčastní se jí vedle celé jinak nezamě
stnané vídeňské posádky ještě více pluků jízdných,
které schválně za tím účelem do Vídné povolány
budou. Vojsku bude voleti sám císaf a car Mi
kuláš předvede J. Vel. svůj dragouuský pluk.

Sňatek italského korunního prince Viktora
Emannela s černohorskou princeznou Helenou
možno považovati za jistou událost již dnes. Dlí
totiš korunní princ na Cetyni již od neděle a sice
Jako žesich, a byltam také již jako takový v kní
ževím paláci uvítán. Zvolíl si princeznu Helenu
či Jelena za svou nevěstu pro její neobyéejaou
krásu. On sám narodil se 11. listopadu 1889,
princezna Jelena 8. ledna 1878. Knišecí manželé
černohorští mají, jak známo, devět dětí, tři prince
a Šest princezen, z nichž nejstarší, priucezna Mi
lica, od roku 1889 za ruského velkoknížete Petra
Nikolajeviče provdaná, narodilase roku 1866,nej
mladší pak,princ. Petr, narodil se r. 1889. Dru.
bým dítětem byla princesna Stana, od r. 1889 21
Jiřího knížete Bomanorskébo, vévodu « Leucbten
bergu provdaná. Třetím dítětem byl korunní princ
Danilo, po něm pak následovala princezna Helena,
nymí nevěsta korunního prince italského. Sňatkem
prncezny Heleny vstoupí černohorská knížecí,
vynÍ již těsné s carským dvorem spřízněná rodina
v blízký pří»uzenský svazek s jinými čelnýmidy
pastiemi evropskými. Na Cetyni a na ČernéHoře
vůbec panuje arciť pro to vše veliká radost a to
tím víc, an také srbský král Alexandr, jenž při
bude v první polovici září na Cetyň, bude se
ucházeti © raku princezny Anny černohorské. Aby
mohl býti důstojné uritán, byla oslava 200. vý
ročního dne založení dynastie Petroričů Něgošů,
chystaná na měslc září, odložena na příští rok.

V Americe otázka volby presidenta udržuje
veškeré kraby politické v horečném napjetí. Volba
nemá býti manifestací nějaké strany politické,
nýbrž má býti spíše výrazem snah obchodně pv
litických, snah, jež jdou za úprarou poměru mezi
zlatem a stříbrem. Celý ten pohybuje ve
jedině okolo čísel 16: 1, jež v poslední své řečí
demokratický kandidát Bryan na New-Yorském

moetingu b4 za pomér mezi zlatem a stříbremstanovil. Kdybyskutečně zastanci stříbra s apo
štolem svým Bryanem pří nastávající volbě preci
deatské svítězili, znamenalo by to ovšem velmi
mnoho pro obchódně politické poměry celého světa.
Strana demokratická, snašlo ee zabezpečiti volbu
Bryana, pokoaší se o spojení s populisty. Proti
těmto stranám stojí strana republikánská s Mac
Kinieyem. Dnes ještě Jest pochvbno, kdo z nich
zvítězí, jisto však jest, te volba toho či onoho
znamená pro obchodní poměry v E velmi
mnoho, a že hlavně provedení Bryaao názorů
stran stříbra by působilo ma emropekýteh velmi

Váelicos.
Svatováclavský dar Matioi. Mezinovověkými

podniky našeho národa náleží Ústřední Matice školská
k nejsdárnějším, poněvadě žádné jiné sdrušení české,
ze účelem vlasteneckým ařísené, nevykazuje se vý
sledkem tak pronikavým a všeobecnýmjako ona. Přede
vším vzdělaným světem můše Ústřední Matice školská
honositi te ovocem svého kulturního snažení, kterým
poskytnuto učení a vadělání jedině prospěšné, že vští
peno jest mateřským jazykem. Avšak nejen mládež
česká v krajinách odlehlých, kde bez pomoci Matice
byla by se národu a vzdělanosti odcizila, nýbrá i
otcové a matky této mládeže jakož i přátelé jejich
pomocí Ústřední Matice školské znova byli národa
získání. Kdekoli škola matičná byla zřízena, tam při
hlásilo se ke korouhví svatováclavské na sta, na ti

-síce krajanůzapomenutých, v cisotách již jiš tonon
*eích. UstředníMatice školská činností svou veliké
sástapy synů a dcer národu vrátila a vědomí o vla
stenecké povinnosti jím vštípila. To jeou všeobecné a
velmi znatelné výsledky patnáctileté práce, jíšto se
Ústřední Matice školská s pomocnými sbory svými,
odbory místními, podjala. Výsledky pak svláštní, sta
novami vytknuté, jsou úkoly její počtem 117 aš do

sud v 78 obcích koruny Svatováclavské zřízené. Jsoa
to 2 gymnasia, 66 škol obecných a Bu škol mateřských
a opatroven, které Matice až dosud zřídila. Kromě
toho zřízeny pomocí Ústřední Matice školské střední
školy v Hodoníně, Lipníku, Místka a Zábřeze, jakož
i kupecká škola v Brné. Z těchto škol do veřejné
správy převzato 1 gymnasium a 17 škol obecných.
Dvě školy byly zrušeny. Tři veřejné školy snahou
Matice zřízeny bez předchozích škol matičných. Do
správy jiných jednot převzato sedm škol mateřských.
Na školách matičných a na školách vzešlých ze škol
matičných vyačoje we ročně více než 14.000 sáků. A
na nových středních školách + markrabetví moruv
ském, jakož i na jiných od Ústřední Matice podpo
rovaných čkolách učí se aspoň 3000 žáků, čítá tudíž
žákovský sbor matičný nad 36.000 hlav! Ústřední
Matice skolská, zřízená k obraně proti výbojnému
útoku, až dosud vítězně mařila úklady a odrážela
výpady. Útočníci ochabují — avšak Matice nesloší
sbraň dříve, pokud nebude bezpečno pro národní ja
zyk v těchto vlastech českých, pokud nepřátelské
úklady strojiti se a k udolávání ducha českéhodoma
i za hranicemi pomoci dovolávati budou. Vytrvání
v zápase o nejdražší klenot národní jest svatou po
viností každého věrného syna a milující dcery vlastí
— a k této rytrvalosti opětně vybízíme v tomto
období svatováclavském. A vybízíme tím důtklivěji,
tím horlivěji, čím více hrozí nebezpečí, že ruka bo
jovná umdlí, še zbraá naše nebude dosti pádnou!
Volání o pomoc z krajů, v nichž rodákům našim do
movské právo se odpírá, doléhá do srdce země, do
maúčky Prahy pronikavě a úpěnlivé — avšak pro
středků k uspokojení prosebníků se nedostává. Výbor
Ústřední Matice školské napjal v prošlých drou letech
všechny síly, aby volání po nových školách vyslyšel,
ij zakládal dosud žádané nové školy v důvěře, že ne
bude opuštěn. Nyní všsk vidí, že peněžní schodek
dostoupil číslice neobyčejně veliké. V sedmi měsících
správního roku vydáno na školy matičné o 46.000 sl.
více neš bylo přijato! Výbor Ústřední Matice šetří
pravidla, aby se prohlásila o věcech matičných vády
jen pravda, ať nepříjemná nebo lichotivá. Ani tento
kráte výbor od pravdy se neuchyluje a žádá, prosí
každého, v němž česká proudí krev: pomoz, přispěj
darem Svatováclavakým!

„Národní listy“ a husitismus. Úvodníčlá
nek „Národních listů“ nadepeaný „Zápas o místo pro
pomník Hasův v Praze“ oplývá bombastem a neprav
daai tak velice, že stoji véra za to, aby náležitě
byl oceuéu a čtenařové naši sesnali, jak lze drze poáti
dějepisné nepravdy a při tom — nejspíše ze zlostí
nad vlastní nezoalostí déjin českých — nadávatí ka
tolickému koéžztvu. — „N. L.“ pojednávajíce v úvod
níku výše dotčeném o Husovu pomníku a podobných
věcech pro časopis ten v nynější mrtvé sázoně jakoby
objednaných, píší tonem tak bombastickým ano i per
fidním, te tentokráte věra překonaly v této „dored
nosti“ turnalistické samy sébe. Ku kvnu famosního
úvodníka svého píší: „... byl Hus soudobouhierar
ohjí římakoa k smrti nenávidén a na smrt odsouzen.

Avšak přišel den — kde táš bierarchie Hmská —
musela přednímna kolenapadnouti aučeníjeho
sa pravé křesťanské umati. Ano, přilelden, kdy
Bárod český neodolatelnou silou chrebrosti své a
pravdy avé schýlil to hrdé Říma temeno — jediný
v dějinách, $e slavný církevní sbor basilejský musi
slavné odvolats ten ortel kostnický, vyřkantý v. létech
1415 a 1416 nad našim Hosem a Jeronýmem. Jděte
do muses královatrí českého — vy páni ultramuntaní
1 vy jejich služebníci realisté s přečtěte sobě v zla
tém písmé pokorné odvolání paličských rossadků otců
kostnických. Tam vista kompaktata (|), v michšsbor
církevní usnal nejen u učení misiru Jana
Husi nýbrá více ješté usmal oprávněnosti posdější
a mnohem pokročilejšíreformacehusitské usmavpo
tomky (doslovně!) Husovy „sa dobré křesťanya sa
syny prvotní církve svaté.“ (Poznámka redakce:
Tato věta jest v úvozorkách v Národaíeh listech, je
koby to bylo doslovné citování, cožvšak — jsk níže
ukážeme — stalo Be S naprosté neznalosti toho „2is
tého plsma.“ Pisatel podal důkas, še to
Ažlaté písmo“ nečetl.) Na to pokračují „Národní li
sty“ v tomto tonu dále a končí článek svůj úrodní nadá
váním kněžstru „paskvilantů“, „vlků katolictví“ s —
SParversních dekaden/sstů “ Kopec článku tobo jest
přímo zbésilý. Přihlédneme-li klidně k élánka tome,
else nám nežli baďúčrpně se usmál neznalodi
věcí pisatele onvho článku, baď politovati zuřícíbo
člověka, který ten článek psal s sámyslně překracoval
pravdu. Píší-li „N. L.“, že přišel den, kdy „hierar
chteřímskápředHusemnakolenapadla a učení
Jebosa pravékřesťanskéuznala“—tedypíšíleš.
Let jest vědomé povídání nepravdy, a še by nikdo
s redakceN.L.neznalčeskýchdějin,tomupředce
věřiti nemůžeme; naptaly-lí tedy N. L tato větu a
snají li české dějiny, — lhaly. Velmi by se savdé
čily kašdému, kdo o nepopíratelné velmi výsnamných
dobách hnutí husitského o Čechách novýchpramenů
k jich náleštému seznámí shledává, doslovným C
továnímtohopramene,dleněhožučeníHusovo„htt-.
rarchic římská“sa pravé usaala! To vůbec
pravda.není,jest tedytolikJší,kolíkslovv této
větě „N. L.“ napsaly. Pokud jdeo kompaktát, která
slalým písmem jsou prý napsána v museu královstvíčeského,tedyjesttotopovídáníN.L.zasebaďlží,
baď ohromnou nevědomostí a nesnalostí věci, Vma
ses královasví českého šádad kompaktota Čechie
sborem basilejským povolená nejsou slulým písmém

napsána ! Ymuseu jsoupouže dvé kamennédesky
z kostela „Božího Těla,“ který stál na dřívějšímdo



Tytodvěkamennédeskybyly
ní sesdényna schodištia do

staly se
oeity slavného učence kněze abbés Dobrovského, otce
elavi český a latinský. Český
nápis (hlásající totéž co latinský) v zlatých literách,
k němuž se „N. L.“ odvolávají, zní doslovně takto:
„Léta MCCCOXXXVIL = rvakazanie Ciesarse Zik
menda a logatuow Basiloyakých w tomto kostele hla
seno (zesky, latinie, uhersky s niemeczky: še Czo
chowe s Morawane Tielo Bozie a krew pod dwogi
apesobů praigimagic, gsu wierní krzestiane a praví
synowé cierkwe “ (F. j. Léta 1437 s rozkásání cí
saře Zikmunda a Jegatův Basilejských v tomto kostele
hlášenočesky, latině, uhersky a německy: že Če
chové a Moravané Télo boží a krev pod dvojí spů
soboa přijímající, jsou věrní kfestané a praví synové
církve.“) Tak a nejihak sní ten nápis, v ném „Ná
rodal Listy“ spatřají — kompaktáty! Kde jest v tomto
nápteu lo u-nání jší a mnohem pokročilejší
reformace Austilské“ — jak „Národní listy“ píší?
Tážemesedále,kdevkompaktatechvůbecjestmání
pokročsilojší £. svanéreformacehusitské.A nyní
mílé „Národní Listy“ na slovíčko. Vý nasýráte ob
sab vnápisu toboto poddáním a odvoláním rozsudku
nad Husem, uznáním jeho učené atd. Měly byste však
věděti a o tom lid — pro néjš své úrodníky bom
bastickým slohem paávate — též poučiti, že o pří
jímání pod obojí způsobou mepočal učití Hus, nýbri
knéz Jakoubek ze Stříbra, který první rozdával lidu
pod obojí po vykonané před tímušní spovédi v ko
stele „sv. Martina ve zdi“ na Starém méstě Praš
ském. Dále by „Nar. listy“ véděu měly, že církev
katolická nepovažeje přijímání pod obojí za kacířské,
nýbrž učí, že jest kacířem ten, kdo ačí, že jest při
jímání pod obojí nevyhnatelné potřebí baď proto, že
je Kristos nařídil nebo že ho ka spasení cevyhnu
telné potřebí. Církev katolická čilí — abychom mlu
vili slovy „Národních lustů“, Řím dopouštěl přijímání
pod obojí obecně až do 12. atoletí, pak z důležitých
příčin nafídil, aby vářící 1 knéší, ktoří mší sv. neo
bětají, přijímali jen pod způsobou cbleba, ačkoliv i
potom činil a činí od tohoto nařízení výjimky. Vidyť
papež Pius IV. r. 1064 na žádost císaře Ferdinanda.
dovolil některým biskupa, aby jejich kněží podávali
Nejsvětější Svátost pod obojí. A Řekové nesjednocení
i sjednocení přijímají pod obojí dosud a Řím jich
proto nemá za kacíře nýbrá sjednocené usnává za
věrné křesťany a pravé syny církve. To měly „Ná
rodní listy“ uvážiti a pak by byly neřekly, že Řím
klek! před Husem na kolena, te sněm basilejský od
volal ortel kostnický a že dovoluje přijímati pod
obojí uznal potomky Husovy „za dobré kfestany asa
syny prvotní církve sraté.“ Povolení kalicha Oschům
ajednánío kompaktatanebylotedyžádnýmodvo
lánémani pokorením se církveansusnáním pok ro
čílejší reformace r Čechách. 0 té pokroči
lejší reformaci busitaké dovolíme vi s „Národními
sty“ alovíčko promlaviti, Plšíce o . po
sdější reformaci husitské v mají „N. L.“
na mysli veskrze odcbylné učení Taborů a jiných sekt
od církve obecné. Odcbylného toho učení Táborů jest
vrcholem nevěra o proménéní chleba a vína při mši
svaté čili nevéra a transsu bstanctuce. Nevěru tu vždy
zavrbovala církev katolická, avšak toto učení tak zvané
pokročilejší posdější reformace v Čechách měl vošklí
vosti i sam „tatik Žiška“, oož by „Národní listy“
měly věděti. Jest to velmi pozorubodvý úkaz. Mórní
kahšníci stramy Pražské amo 6 Sirotci věřili v bran
sudstunciaci. Táboři v čele s Prokopem Holým ne
věřili. Učení zavrbojící víra v proménění chleba a
vína slmo v Čechách učením pikhartským a Žiška
tobyl,kterýpikartskékněsepronásledovala pá

zatajují, aby snad tatíka Žišku důkladné nemusely
vimstt s barbarstvíprávětak jako nyní jiminemá
veděný — „hám.“ —-„Národním listům“ taková
pravda dějinná nehodí se prosté do krámu a proto
35 tají ! Dokladů schrálué neuvádíme, nechť si je ten,
koho véc zají má, nalezne ©dójepise. „Národním listům“
radíme upřímné, aby to učinily| Naleznou tak všelicos,
co je velmi dobfe poučí. Budou-li tedy „Národní
listy“ opět chtíti vynadati katolické církvi, nechť sí
vspomenou $ na Žašku,jak on trestal kněze,o nichž
domníval se, še jsou kacíři! Přestávajíce prozatím na
tomto odbytí neomalenosti „Národních listů“, podo
týkáme jen ještě, že nad nadárkami „paskvilaniů“,
„vlků katolictví“ a „parversních dekadentistů“, ji
miž obmyslily kněze katolické, kteří postavili se na
odpor švindlu, jejž „Národní listy“ s pomníkem mistra
Jaua Husi provozají — vyslovajeme „Národním li
stům“ svou soustrast. Připomínáme jsm, še ten kdo
k nadávkám se smášuje, nemívá pravdu. Nemoha
porasti protivníka důvody věcnými, ulevuje slobé
své — tupením[ Radíme jen ještě „Narodnímlustům“,
aby i ve alovech, jimiž apílají, užívaly — byť i ne
českých významů — tož aspoň furem, jichž český
jazyk vyžaduje. 232X3=4

Svůj k svému! Nejméně smyslapro keotnou
stránku vlasteneckého ruchu — má naše milá matič
ka Praha. Ani v Kocourkové nešanádejí „vlastenai“
tak bezmyšlenkovitě čeaké penize do rukoa cisiuců
Jako se to důje v Prase. Podle toho také Praha vy
padá. Z desíti obchodů pražských jediný je český.JděteodPrašnébránykekavárněslavila od
Narodního divadla k „modré hvézdě“ a počítejte: na
Jeden obchod český devět cizích. A potoss se dirme,
že početně cizí fivel slábne, hmotné však ohromné
se vzmahá. České straně stále přibývá v Praze —

chudiny, cizí živel všsk hromadí milioay, jimiš
politické a národní naše smsky ubíjí. A odkud
ty milijony?Od českýchzákasníků| A ce české
V Českých Badějovicích zřízena byla před
velkolepé parní bednárma, Jo to jeden s
spodářských podniků, jimiž 00 má upovniti
rodnost v Českých Badějovicích. Ale není
vlasteneckoaařvanost! A okutky?..... Pr
prašský měšťavský pivovar v Holebovicích
130.000 zl. bednářskéhosboží u firmy ....
Bodenbeim v némecké říši, v Hesensku. A až milý
první prašský měšťanský pivovar vHolešovicích začne
vařit pivo, obratí se s provoláním k vlasteneckému
obecenstru, aby chuté pilo vlastenecký výrobek prvé
bo měšťanského pivovara pražského, A nad
vlasteneccého pivovaru bade vláti bílý a
prapor, zakoupený u firmy Moses Koha,
vlastenecká důkladnost!

První kázíní prince z panující rodiny.
Jak známo, opustil princ Mex Saský drábu vojenskou
a vénoval se povolání du:hovnímau. V nedélí pak dne
9 t. m. konsl ve dvorním chrámu drážďanském, který
do posledního místečka byl mepinén, svoje první ká
zání. Vycházeje od tělesné némoty a hlucboty hlu
choněmébo, přešel ma duševní nómotu a hluchota
nynějšího lidstva zvláště téch tek zv. „radělanců“,
která se jeví nedostatkem ©smužilosti u projevování
víry a ryznávání pravdy, v netočnosti a sanodbávání
v posloschání slova Božího. Ostrými slovy bičoval
princ t. sv. „vzdělaný evět“, který sice vždy ocho
ten jest mlaviti slova lží, poaslavy, skutky smyalao
sti a požitkářství, volný bývá naslouchati slovům ší
1 svůdce, aloe alyšeti pravda, víra veřejně vyznati,
k tomu jest lenivý aneb vlastní vinou slabý. Uchvat.
nými slovy obrátil se po té řečaík k rodičům a uči
telům vybízeje jich, aby draboceného pokladu pravdy
pravé víry v srdcích mládeže srářené opatrovali, aby
jich vinou ládná duše v zábuba neapadla, Jest
tobo tím vice tfeba nyní, kdy pravda všudese tluaí,
a tapí, a kdy žíznící po pravdě od pramene pravdy
skažeností světa, příkladem a špataou četbos odvá
dén bývá. Proto kéž Bůb opětné nad námi své „efota“
promluví, aby pravda všade hlásána, pochopena, při
jata a vysnávána byla, ta pravda, kterou hlásá církev
katolická, Narážeje na známou enoykliku, obrací se
řečník na bratry vírou oddělené s přáním, aby na
vrátili se v náruč prrotaí mateřské církve. Kázání
to s citem pronešené zamechalo ve všech poslacha
čich mocný dojem.

Jak vedlo se předkům naším ve vězení.
Poměrné dosti dobře, a:poň pokud se jídla a pití

dotýče. Mezi odsouzenci pro iorostí předbělohorskénacházel se také Mikuláš st. Stolos Gostomky, který
původně ke smrti odsoazen milostí císaře byv pardo
norán na zámku Křívoklátě spolu s jinými trest vě
zenísi odbýval Týždostával k obědusedmero ak vo
čeřiŠesterojídel, vesvátekpak a vneděli jak kobědu
tak k večeři po šejdlíku vína. Později nařiseuo, aby
jsa věkem i chararosté sešlý k obědu osmero jídel
a k vočeři sedmero jídel a k tomu třikráte denné po
pěti žejdlících starého piva hnědého dostával a aby
se ma dávalo týdoé dosavadních čty fejdlíků nyní
Šest žejdiíků vína ameb za to penize.

kEŘEčtk
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Atšíje

Zvěsti s východních Čech.
Výborová schůze politického družstva tisko

vého pod ochranou sv. Jana Nep. bude v pondělí,
dne 21. t. m.0 3. hod. odp. v místaostech spolkových.
Třetí řádná valné schůze bude v pátek, dne 20.
t. m. v U hod. ráno v rofoktáři kuóžského somináfe.

Zprávy dlécesní. V Pána zosnul: p. Fr.
Úujan, zám. kaplan a exposita ve Větrném Je
níkové, dne16. srpaa1896. Ustanovení jsou:
p. Staniol Micbálek kapl. v Luši, za kaplana
do Opatova, p. Karel Neutil kaplan za admi
nistratora v Ronově, p. Václ. Bayer, kaplao za
administratorav Nových Hradech. Noomysté:
p. Frant. Donát, za kaplanado Zbraslavic, p.
Jos. Matouš, za kooperatorado Josefova, p.
Jos. Kulda, za kaplanado Chvalkovic.

Okresní dům má se stavěti v Hradci Kr., jak
se © tom včera v zásadé nanoslo okr, zastapitoletvo,

Je to pravda? Pardubický„Pernátýe“ pile:
Arciradikál na vojné. Kolínský „Ó List.“, který byl
mladočeskou vůdčí stranou založen ba odboj proti
působení radikálních poslanců a listů, přináší v po
sledním Čísle zajímavou správa o bývalém hrdinovi
ze slavných daů t. sv. Omladiny dru. Al Balinovi,
svědčící o tom, še bývalému arciradikáloví aš véecky
zuby vypadaly. Teď už nokouše, jea líže, nebot obmi
vý kazatel protimilitarisma podal letos maje na 13
dní „narukovati“ do Terezína jako resorvista, pomí
ženou supliku na nejvydší místa, aby ma důstojnické
hodnost, již rozendkem v procesa „Oaladina“ stratil,
byla vrácena. Vyřízení žádosti ale dlouho neslo a
doktor Rašín měl rakovat jako kmán. I prosil tele
Graficky 00 nejponišenéji, aby mu ovičení odloždho
bylo na přiští rok, aš bude moci narukovat jako ofi
cír. Prosbě ršak vyhověno nebylo a dr. Rašín zajel
do Hradce Králové a zde vyškomral si alespoň tolik,
te bo ma základéardečsí vady uznali pro letošek
za neschopného ku cvičení . . . Neschopnost k poli
tickému života prokázal už dávno. před tím.

Klub deských velocipedistů pro HradecKr.
a okolí dosábl počet jednoho sta členů, kteráž ndalosť

bede přiměřeně oslavesa. Přísalvel darovali kisbu
okvostaoukorouhev,kterábadev neděli,ne2D,«.
m. odevzdána a vztyčena. Pod protektorátem p. Plsehy,

majitelevelkostatkuve Správěicích,B aj ambost,jejíž průběh bade za příznivého počaší > Dogo
ledne vítání hostí, společný oběd v klabovnímístností
„U Urnerá“. Ve 3hodiny ojpoledno: Průrod vyklist
skýod klabovníhodomutřídouKomeuskéhodo sa
hradníhobostince„naBrně“ uNov.HradceKrál.
Vstep rolný. Ve 3 hodiny: Odevzdání kluborní ko
roabve. Odevzdání diplomo čestného členství stému a
čestnémučlenu „Kluba. českých velocipedistů „Kimit“
na Opočně.“ Ve 4 bodipy: Vypaštění dvou velkých
balonů.Hosbasa šaškem. Hadí bitva. V Ďbodip:
Na prostranství před hostiseem seřadění cyklistakého

vodu, j účastníci fotografování budou p. Aut.
Žentákom,fo v Hradci Králové. Pak odobé
fou 60 na Střelnici ku velké národní slavnosti. ZÉ
nepříznivého počasí: Odpoledne uvítání hostí v kla
bovní místnosti „u Urnerů“. Tamtéž re 4 hodiny
odevzdání klubovní korouhve a diplomu čestného
členství. Na to: Komcert kapely Sokola Třebechovic
kého. Vatup volný. 1

Z okresní nemocenské pokladny. Řádné
valná hromada delegátů a zástapců zaméóstnavatelů
okr. nem. pokladny v Hradci Kr. bade se konati
v neděli, dne 23. t. m. o 9. bod. dop. v Bokolovné
s tímto poředeu: 1. Zpráva předsednictva za rok
1895. 2 Čtení protokolu s minulé valné hromady.
8. Zpráva pokladaiční a dozorčího výbora. 4. Volba
dozorčího výbora. Ď. Volharoskodčího soude. 0. Volňé
návrhy.

Schůze hasičů z okresu pardubického konali
se bude dae 23. t. m. v Opatovicích n. L Ve
fejného cričení místních hasičů súčastní se také ha:ič
aké sbory z Čeperky, Libišan, Pobřebačky a Vysoké.
Po cvičení bude koncert v zahradě J. Kratochvíla.

Vlastenecké sebevědomí. Přítelnašeholistu
píše nám: V tomto týdnu navštívil jsem vóelařekom
výstava v NovémMěstén. M.Po prohlednutí výsta
vy zašel jsem na oběd do blízkého hostince vedlo
kláštera Milosrdných bratří. Společnost byla četná a
výhradně česká; vo třech lokaleca nebylo ani slovič
ka německého alyšeti, a6 bylo i ačžolik „uašinců“
přítomno. Po obědě zavolal jsem ai slafobního ducha,
abych dlažný účet vyrovnal. A blel v Novém Městě
nad Motají,v městěryze Čiském,v bostiaci,kde
obrocmačaje se česká společnost,kde má sídlo i místní
odbor Ústř. Matice školské — byl mi předložen mé
mecký účes!/ Nechtěl jsem ani vlastním očim véřti,
když jsem četl: Hotel Rambousexia Neustadt a d. Mett.
Aovsgezoichnete Biere und Weine. Vorzigliche Kůche.
Billard atd. A na druhé straně: TheodorBóbmchro
molitbogr. Kanstarstalt, Bach und Steindrackorel £
Joarert Fabrik, Neustadt an der Metraa. A na celém
účta ani slovíčka českého, jea cifry, mocbo-li mám
zaptštiti,alekyjecu vlastnémezinárodní,původuarab
skóbo. Tohle až je přeci neborázná národní hbráost
a vlastenecké sebevědomí! Nebylo by dobře, aby mě
který člen místuího odboru Ústf. Matice aspoň jednou
za týden přednášel v „Hotel Rambousek“ o kráse
jasyka českého a našich vlasteneckých povinnostech?
Po případě snad by neškodilo vyvěsiti tam i mapu
Čech, aby každý z hostů mohl se ihned přesvéděki,
že Nové Mésto dosad neleží v usaviraném území.

Upravení škol v Náchodě. Badoacímškolním
rokem rozdělena bude skolní obec Náchod -ve dra
obrody. V prvém obrodé bude pětitřídná obeczá
škola chlapecká spojená se školou měšťanskou, pěti
třídná obecná samostatná škola dívčí a rovněž samo
statná téšťanská škola dívěí. Ve druhém obvodé pak
sřsena bude pótitřídná obecná škola pro chlapce a
čtyřtřídná pro dívky každá pod zvláštní správou.
Nájberná badovrapro obé pojléze jmenované úkoly
Jem už postavena a bade po prásdainách účelu svému
odevzdána.

Národní podnik řezbářský. Životnašich
krajanů v chadém Podkrkonoší jest velmí trudný.
V cbudičké jisbě jeden nebo dva tkalcorské stavy,
za nimi vybublý mož a vyhmblážana pohání osnovou
od božíbo rána do noci v jednotvárném tempu tkaj
coveký člunek, aby vydělali demních 40—60 kr.
k sehnání svého šití. Z jiné chalospky zas vyprarí
se maf i šena za ranního soumraku do némecko ži
dovaké tkalcovské továrny, vzdálené aš 2 a půl hod.,
aby sa noci mohli vracetí se domů s „uspokojením“,
že vydělali celých -60 —80 kr.l A k tomuto nebla
hému šití naších bratří pomezních draží se ještě celé
řady trpkých ohvíi, které přípravují jim denně mílí
sousedé — Němei. Jest bolno, býti uvědkoc všech
téchto trapných poměrů. A tak to vypadá i v chadé
více Dolním Nemajové a Král Dvora a.
Labem. Aby těmto, ze všech otran utlačovaným
naši krajanům aspoň částečně zpomaženo bylo, se
řídla naše neunarná, oběti rády schopná Národní
Jednota BSoveročeská podnik fozbáfeký
pro práce nábytkovél galanterní vezmíněné
obcl Idá ce nadevši pochybnostočekávati,še na
lesnepodníkten róude,zvláštěvpříslušnýchkragigh
náležitéhoporozumění i nesbytné podays.
Podniktemzaměstnávájiš dnes30dělaítů, vedených
počlirýma dovednýmmistroma dáseočekávati,4s
počet ten za příznivých okolností v krátké době
vzroste. Účelem podniku jest, vyřisovati všechny objed
návky«nejvétšípřesností, dokonalostialovně.
Doporučajese zvlášťvřeledílná trablářfským,
které ponejvíce potřeba fezbařských prací až dušád

6 vbrazy, zrcadly, rámy, křiži a poj. ve velkém I



Z tábora pokrokářského. Aby naši čtenáři vědili,
stojí včele toho štvaní, ješzačízají naHradecku
dva pokrokářské čtrnáctidenníky, vyjíméme z úřed

ního listu zprávu, še u krajského soudu jako obchodního
senáta v Králové Hradci byla zapsána firma: „Družstvo
vydavatelské „Lidová osvěta“ v Mradci Králové, zapsané
společenstvo s ručením obmeseným.“ Družstvo založeno
Ba společenské smlouvě. ze 16. kvétna t r. za účelem, aby
pómocno bylo svým členům při jejich živnosti a hospo
dářetví, aby na základé vzájemného úvéru vydávalo svým
meb cizím nákladem kniby a časopisy politické, literární
a odborné. Správu družstva vede rada o devíti členech,
volených vědy v ledau na rok. Závodní podíl stanoven
ma 25 zl. a ručí se mimo to stejsým obnosem. Vyhlášky
dájí se v časopisu „Lidová osvěta“. Do správní rady byli
svolení: Frant. Červinka, soukromník ve Stéžerách (před
seda), Bohomil Košťál, hostinský v Hradci Král. (místo
předseda). dr. Alois Zimmer, advokát v Hradci Králové
(pokladník), Radolf Janský, statkář ve V. Bělči (účetaí),
dr. Bohumil Klika, okresní tajemník v Hoticích, MUDr.
Josef Jaako, obrodní lékař v Libčanech, Boh. Vančura,
okresní tajemník v Nechanicích, Jaroslav Stachlík, pekař
« Plotištích, Viktor Červenka, chemik na Kr.Vinohradech.

Pohořelým v Horním Jelení složili v naší
"redakci poutníci s Hrachoviátě u Bejště 50 kr.

Vojenské ovišení. Dne 18. přibyl do Hradce
31. plak a zdržev se sde do dneška, odtáhi s ce
Jou brigadou na cvičení v okolí Jičína. Rovněá dělo
střelectvo nalesající se na cvičení ve střelbě u Týnce
a. L. přibylo dne 19. do Hradce zpět.

Německé myš vyvolalanedávno velký shlak
lidu, když ubírala se dooburnického skladu „naši
necké“ továrny z Mnich. Hradiště; vběhla do krámu

a čerstvě atekla pryč, nekoupila nic... Většídhsoraosť budí nyní slušná reklama, kterou si dělá
obuvník Jos. Matějček, jehož nejlepšímdoporučením
jest, že za levné cemy dodává dobrou obuv. Upozor
hujeme na jeho insert v dnešním čísle. Srůj k svému

„Wašinecký“ řezník a selský „balík“. Kdysi
kdesi žil a tyl s velkých dobráků českých malink
řezník „našinecký“, který si v nestřežených chví

tak velkopansky, jakoby jiš ani nestál o své
odběratele. V těchto dnechkupoval a něho maso

jeden venkovan,„B jehož odchodu „našinecký“ řezník
prostořeceprohodil: o eelský balíku, já ti buduvybírat pěkné masol“ urážku pronesenou hla
sitě slyšela jedna takto tichá paní, kteráš od té doby
nechodí kupovat k „našineckém“ řezníku, jenž svým
odběratelům umí za zády tak pěkně nadávat.

Výstrahou pro půjčovnykol mohl býti již
nedávný případ, který přihodil se zdejšímu p. Prokšovi,
kdy mu neznámý kandidát sporta velocipedistského
ujel se kolem, jež pak nalezeno bylo pohmoáděné kdesi
na hradbách. Dne 16. t. m. vypůjčil si nějaký zedník

a jak se zdá, týšsportaman ze závodu p. Herbrichaza umlavenou cenu kolo,s nímž pak se ani drahého dne
nevrátil. Konečně 16. t. m. v moci nalezeno bylo toto

stavené u kostela sv. Ducha. V tomto případé byl

faké velocipediste dost poctivým, še kolo přivezlaleapoň do města. Někdy by se mohlo státi, že by zpět
bec netrefil. Divíme 8e jen tomu, že je možno půj

čiti beze vší zálohy někomu kolo, jehož vůbec neznáme.
Verbovala do Ruska! V předešlémtýdna

oznámila na policiiFr. Bublova ze Štěžírek, že jí na
bádala Jul. Voleskováz Jeseuice u Jaroměře k cestě
do Ruska, k čemuž dala jí zálohy 26 sl. Mezi tím
zaslala její pracovní knífku na konsulát k potvrzení.
Když knížka došla, rozmyslila si Bublova celou svou
výpravu a do Ruska se jí nechtělo. Zálešitost tato, jež
zavání čímsi trestním, oznámena ustát. návladnictví.

Uprchlí káranel. Dne 18. t. m. uprchli ze
semské donucovací. pracovny v Pardubicích Gustav
Vendier a Fr. Kirachner, oba zaměstnaní téhož dne
na stavbě domu v městě.

Zabil se pádem s komě. Dne 12. t. m. jel Fr.
Tomášek 31. r. starý ze Suchéu Nechanicplavit koně.
Na cestě, jak to bývá, popohnal koně do trysku, při
čemž vedl si tak neopatrné, že spadl a zabil se.

Mladistvý kandidát kriminálu. Dne 4. t. m.
vloupal se oknem do bytu Al. Faltyse v Rozběřicích
1lebý Václav Skořepa a ukradl tam ve vestě se na
lezající stříbrné remontérky se řetízkem v ceně 13 zl.
Hodinky byly u něho nalezeny, on sám však utekl a
dosud nebyl dopaden. Podobných smělých krádeží
spáchal jmenovaný již několik. .

Nešíka velocipedista. Dae 16. t. m. jel na
kole J. P. z Plotišť a v rychlé jízdě vrasil do jistého
4letého chlapce, porašiv městského hlídače Krejzu,
který chtěl právě děcko e cesty ahnouti. Velocipedista
byl zadržen a pokatorán pro neopatrnou jízdu.

Vyloupená pošta. Dne 16. t. m. vlonpali se

nesném pe atelé v noci do poštovníhoúřadu v Kněžicích u Král.Městce a ukradli = pokladny 240 zl. a
sice 1 kusy v stozlatových a ostatní deseti a pěti
slatových bankovkách. Mimoto odnesli sebou zásuvku,
s poštovními známkami, kor. listky atd., jiá však po
hodili nedaleko v poli a obsah rosházeli okolo. k
se za to, že krádež spáchali cikáni Růžičkové, kteří

*toho dne se v okolí potulovali.' Téše noci dostali se
patrně titéž zloději do krámu obchodníka Riegla rov

- néá v Kněžicích, kde ukradli z kg. kávy a láhev kořalkySebevraždy a neštěstí. Neblabájakási hvěsda
zářila předešlý týden nad Upicí.Dne 9. t m. zatčen
byl pro podezření = četných krádeží, jež se poslední
dobou v tamním pivovaře staly, 19 letý řeznický
chasník Jan Kincl a den na to nalezena byla v rokli

to až dosavade zachovalého. Ve středu pak na to
ukončil život evůj stejným spůsobem u Kincla v nájmu

b 80 letý kořala a pro krádeš trostaný Bohumil
olf. —Ve čtvrtek sestapovále 60 letá stařena Karo

lins Haumplovápo schodech dolů, spadla však a utr
pěla takových poranění, že krátce na to skonala.

Ve rvačne o řev hospodě Viléma Pfobla v Badči (okres Úpický)
rvačka mezi tamním pití oddaným obu m J. Seidlem

a jistým nedávno sem přišlým mlynářským, ke kterémavdal napilý Seidel chováním s příčinu. Při tom
bodl mi ký soupeře svého nošem do obličeje tak,
fe Seidel následkem toho o jedno oko přijde. Bohužel,
še drahá tato savyučenástíhno vprvní řadě rodinu

meurvalcovu. * Seidel mimo manželku ještě pět
dítek.

Utopli se. Dne 10. t. m. vrhl se do hlubokého
bníka „Čermáka“ uČer Kostelce 80 letý tkadlecHynek Balcar z Bohdašína, kde mrtvola jeho později

vylovena; učinil tak pro rodinné neaváry.
Hleďá sé obchodník. Před čtyřmi týdny ode

šel obchodník střížným zbožím Ad. S. v Ú. Skalici

nestala li se mu nějaká nehoda. Týž byl posledně dne
14. t. m. viděn u nás v Hradci a jak sesdálo, vedlo
se mu dosti dobře, takše o nějakém neštěstí u něho
není řeči. ,

Z úzkosti a strachu se stal bicyklistou Že
lezniční strážník Vilém Leder ve Vel. Svatoňovicích

volán byl tyto dny k vojenskéma cvičení do Jičína.
Oponštěl tentokráte svláště nerad domov, jelikož oče
kával každé chvíle něco, čemu se říkává radostná
událost, co ale bývá v rodině sice vždy událostí,
avšak nikoli po každé radostnou. A tušení ho neskla
malo. Pojednou dostal telegram: „Přijeď okamžitě;
musí býti povolán lékař.“ S depeší v ruce chvátá do
bytu setníkova za dovolenou. Alesetník není doma,
odjel na procházka do osady as hodinu vzdálené a
nevrátí se až za dvě hodiny. Za tu dobu ale ujede
vlak, klerý ho má dovésti domů. „Na kole dala by
se véc ještě v čas zaříditi“ mínil kdosi, ale Leder
jakdiv na kole neseděl. Vida však nezbytí, vypůjčil
si kolo, « rychlosti se dá poučiti a pádí za setníkem;
dvakráte sice spadl, ale účel byl dosažen. Našel set
níka, dostal dovolenon, v půl hodiněbyl na nádraží
a zastihl šťastně vlak, který ho s odřeným ovšem
obličejem přivezl domů, kde slyší sa daných okolností
poměrně příznivou správu: „Dítko nice mrtvo, ale
matka mimo vše nebezpečí“. ChválaPánu Bohu, jen
když aspoň tak!

Okradi soudruha. V minulých dnech ukradl
AL. Vodička z V. Skalice, čeledín u rolníka V. Prašá
ka v Nedělištích druhému čeledínu šatatvo ve větší
ceně a práskl do bot. Po zloději se pátrá.

Nalezené sedadlo. Dne 12. t. m. ztratil někdo
při slavnosti na Chlamu vycpané sedadlo s lehkého
vozíku. Dotyčný může se oň přihlásiti u Jos. Jedličky
ve Svob. Dvořích.

Zapomněl koně | s vozemna cestě. Podivnápří
hoda stala 0 ředešlýtýden jistámu občanus nedale
kých Věkoš. Týžvraceje se z trhu z Hořic seděl na
vozíku taženém jedním koněm. Cesta z Hořicdo Hradce
a do Věkoš je vzdálená a jaký tedy div, že mohl by
se někde staviti a na další cestu se posilniti. Měl asi
podobný nápad jako onen vozka s kteréhosi humori
stického časopisu, který sedě na fůře sena, zavdal si

s láhve, již měl v kapse, aby„B se to koním dokopce lépe jelo. Tak i on přijeda do Sadové, uviděl
na jednom stavení pěkně malovaný věnec, v němš ze
staré zkušenosti poznal, že jest symbolem hospod;

( to roznítilo v něm palčivou žízeň mofno-li
ještě ve větší míře. Kdoby při takové příležitosti
odolal ochladiti ji dobrým mokemkmotra hostinského;
žena se o tom nedovrí a domů je konečně dost času;
se Sadové došel by i pěšky natož pak jet a ještě
k tomu kdys se na cestu posilní, to se to pak nějak
pojede, myslil si náš občan a jiš vcházel do hospody
nechav koně s vozem venku. Čerchmant však někdy
nespí a tak nastrojil nepěkný kousek i bodrému občanu.
Sotva vešel do hostince, vítala jej kupa známých a
jiš zvalo jej uprázdněné místo mezi ně. Za řeči se to
pěkně popíjelo, až měl hostinský radosť a čas utíkal
jako to pivo z půllitrů do žíznivých hrdel. Konečně
však známí jeden po druhém se rozešli a náš občan
vida, že je sám, vzpoměl si, že žena bude dnes hu
boat, že nejde dlouho z hospody. V takovém případě
nejsou s ní věru žádné žerty; proto se sebral, zaplatil
a vracel se domů. Když čel tak po silnici již asi hodinu,
zdá se mu ta dnešní cesta z hospody jaksi delší než
obyčejně; jindy nebolivají jej tak nohy. Podle svého
stavení však ještě nešel, tak ještě není doma. Konečně

dlouhé, kdo ví kolikahodinné cestě došel konečně
ů notně utrmácen a *ospalý a rovnou do postele,

nestaraje se o své okolí, jen když žena je z ticha;
patrně dnes náhodou spalu. Ráno probudí se občan
z těžkého ana a tu se jej hned drahá polovice táže,
kam dal koně s vozem. Jakého koně s vozem, myslí
si občan; v noci se mu sice něco zdálo, že byl v Ho
řicích na trhu s koněm a s vozem, ale to přece byl
sen. Konečně po dlouhém napínání mysle opamatoval
se, že sen jeho byl akatečností a on stratil někde
koně i a vozem, kterého pakpo dlouhém hledání našel
re smíněném hostinci. Mezi tím však pátralose jiš,
dle tabulky na vozo zanechané, kde jaké neštěstí se
mu přihodilo.

Ztráty a nálezy. Jos. Šanda saměstnaný ve
zdejším hostinci p. Javůrka nalezl tobolku ee 40 sl.
a státními papíry,což stratil jistý občan s Prahy,
meškavší de na návštěvě: nález byl mu jiš ode
vzdán. — Jistá služka ztratila prsten, na němž vy
ryty jsou písmeny F. H.; nálezce, je-li poctivým,
jistě tuto ztráta napraví.

Oheň. V pátek,dne 14. t. m. večer vznikl oheň
ve stodole rolníka Bareše v Pobřebačce u Upatovic.
Mimo této vyhořela i stodola rolníka Vosyky. Škoda
est značná, an bylo tam složeno na 1500mandel obi
1 a poškození byli pouze na třetí díl pojištěni. K po

žáru dostavily se hasičské sbory z Opatovic, Vysoké,
perky, Ždánic, Libišan, Břeshradu a místní sbor.

Má ce za to, že oheň byl založen se msty.
Krádeže. Dne 10. srpna kolem 13.Řodiny noční

vnik) nesnámý dosud pachatel do světnice krejčovské
ho mistre Václava Katíka v Cernilovéěa navázav si
Tanec věcí smizel. Mezi pohřešovanými šaty nalezá
se tmavomodrý svrchník, tmavohnědý símník, 6 loket

kalmuku, * kalhoty, 9 vesty a několik kabátů. Zloděj
byl sice pří krádeži dopaden, avámk utekl i s „upem
aměrem k Josefova. — Rolnici leně Zvienerové
v PotoceuKrálík ztratila se dne 8. t. m.
s uzavřené truhly desítka. Pátráno po smělém zlodějí

A podesření pedlo na š6letého pro krádeže již trestanádeníka Aloise Heinricha, který ne val ©
přece na poměrysvé utrácel více peněz. Bylčetní
ctvem vŘalé Moravě vypátrán a zatčen. 7

Lžíce v plvě. Že mlsné mouchy mívají chuť
ma pivo a rády si sednou do půllitrů, to je dobře
známo, ale že by se v pivě octla kávová lžice, o tom
asi málokdo slyšel. Nestalo se sice žádné neštěstí,
lžici v pivě nikdo nespolkl, ale je viděti, že naším
sluškám opatrnosti nesbývá. Jistá méněopatrná elužka
přišla v těchto dnech do hostince p. Javůrka pro
pivo, vypláchla si ve vodě džbán a přitom ani nes
zorovale, že z pivnínádoby vyplovala jí stříbrná ká
vová lžička. Komulšička schází, může se o.ni při
hlásiti v hostinci p. Javůrka.. .

Z Bernartic uTrutnova. S touhou pohlížela
naše malá jednota katol. tovaryšů dni 2. srpna vstříc.
Hodlalať v den ten, jakožto výroční svého založení,
desitileté trvání své řádně oslaviti, a zároveň bratry
z ostatních katol. jednot v Krkonoších ku přátelské
schůzi slušně uvítati. Přes půlnoe trvající dešť hrozil
sice radost našich pokaziti, leč nebe nám bylo mi
lostivo; k ránu se obloha vyjasnila a slunce, bojujíc
s přehánějícími mraky zlatilo pohraničné naše hory,
naznačující cíl pouti bratrským jednotám z Vrchlabí,
Javorníku, Maršova, Trutnova, léře, pruské Libavy
a Landeshutu. Od 8. hod. ráno nestačila hudba vy
hrévati přicházejícím spolkům, neboť vedle uvedených
již jednot, eúčastnily se slavnosti veškeré spolky osad

přifařených. (To by čeští pokrokáři, jimá uvědomělýoral ani vody nepodá, neudělali. Za to ať se přijdoa
podívat, kam až organisace rolnictva a živnostenstva
v Němcích pokročila.) O půl 10. h. seřadil místní pan
představený Jos. Rauch, velitel voj. vysloužilců slav
nostní průvod, jehož se 31 spolků s 9 prapory a více
jak 500 členů súčastnilo a sa veselých zvuků hudby

nul se dlouhý průvod k bytu p. představeného,jehož
choť kmotrou našemu praporu byla. Tam odevzdána
spolku družičkami skvostná dvojitá, plyšová, zlatem
vyšívaná stuha a s družičkami a kmotrou praporu
v čele ubíraly se spolky ku farnímu chrámu Páně.
Po slavnostním kásání trutnovského prvníbo kaplana
a předsedy jednoty katol. tovaryšů Jos. Tólga, jenž
slovy vřelými promluvil dle slov přísloví: „Modli se
a pracaj“, o dvou cnostech každého dělníka, totiž o
zbožnosti a pracovitosti, posvětil veledůst. p. diecesní
předseda Dr. V. Ruth, jená opětně jednotu naší svou
vzácnou návštěvou poctil, stabu družičkami věnovanou
a celebroval za asistence 3 duchovních slavné služby
Boší. Po těch defilovalý spolky před přítomnými hod
nostáři a rozešly se do svých bytů. Odpoledne o půl
3. hod. svolávaly je zase trabky dohromady a s obli
čeji radostí zářícími táhly spolky dlouhým tahem
k odpolední zábavě na lučinu stoly opatřenou a rů
znými boudami, žertovnými a praktickými ohraničenou.
Sotva dáno po odevzdání praporů znamení k odchodu,
jiš rozvlnil se čilý životpo celé prostote. Tu pokoušel
se jeden zbohatnout vytáhnatím peněz z mísy vody
elektřinou nabité, druhý se dal elektrisovat, třetí fo
tografovat; tam oblehali tombolu, dále pochutnávali
si avláště bratří „z říše“ na českó kávé a pečivě,
mládež oblehala boudu s cukrovím a zmrzlinou a i
statní muži neostýchali se vedle hned ve střelnici
čestný odznak +i vydobýti. Celé odpůldne bylo na
házecím kuželníka o tři ceny hráno a polní pošta
mnohou švandu působící, úřadovala vzdor nedělnímu
klidu až do večera. Veselý rej přerušen na hodinu
slavnostní řečí dělníka sedlářského a redaktora „Fre:
heit“ z Vídně, jenž slovy úchvatnými líčil stranu
křesťansko-sociální a její program. Napjatá naslou
chali dělníci tovární, havíři, tovaryši, rolníci, řemesl|
níci, učitelé i úředníci přesvědčivým slovům prostého
dělníka, dávajíce svůj souhlas voláním „bravo“ a po
tleskem na jevo. Po slavnostní řeči rozproudila se
opět volná zábava, již učinil k 7. hodině konecprudký
liják, po němž zbytky spolků, jež v boudách se byly
ukryly, ve veselém průvodu k faře se nbíraly, by tam
spolkový prapor uložily. Slavnost pak ukončena vě
nečkem v místnostech tak zvaného „českého kasina“.
Slavnost tato zůstane zajisté všem účastníkům v milé
paměti a doufáme, že i veledůst. p. diecesní předseda
milý dojem si odnesl, vida, jak lid zdejší, 8 nímž se
mnohý tak zvaný osvícenec a pokrokář z kraje ani
porovnati nemůže, ku avé víře Ine a Katol. spolko
véma životu přeje. — Spolku došly v slavnostní den
blahopřejná telegramy jadnot katol. z Upice a z Luže,
jimž tato vřelý dík buď vysloven.

s Ze soudní síně.
Oblodnaná vražda. (Tři rozsudky smrti.)

Před porotou královéhradeckou.
Dlouho již nepocítili jsme odporn a ošklivosti

takové, jako při prvním přelíčení tohoto období po
rotního, na jehož programu nalézá se tentokráte 11

řípadů. Obecenstvo prostornou síň plnící, zejmena
y, naslouchaly s hrůzou znění obžaloby, jejíž

tíhou vzlykala a svíjela se předzeleným stolem soudců

osoba nehodnápodoby lidské, žena, která po létadbala o bezživotí svého mnže a sbáněla vraha, který
by jej ze světa sprovodil. Štkala, aby vzbudila soucit

rotců a klesala, aby zakryla svůj vzdor. V první
en přelíčení, v pondělí dne 17. t. m., čtena byla po

vylosování porotců obsáhlá, pečlivě sestavená a né
kolik archů čítající obšaloba, jejíš čtení trvalo téměř
přes celou hodinu. Celý smutný tento děj, jak v ob
želobě bylo vylíčeno, sbéhl se následovně: Fe. Kuže
lová provdala se sa svého muže Fr. Kušela, rolníka
v ně u Nechanic, když bylo jí as 18 let; jejímu
muži bylo tehdá 33 let. Dle shody stáří a toho, že
oba vzali se z lásky, dalo by ee souditi, že man
šelství bylo šťastné, anebo aspoň spořádané. Tomu
však nebylo tak. Jiš v rrním roce byly u Kuželů
různé nesváry, které se rok od roku atupňovaly. Kužel
dovídal se totiž, že manželka jeho není mu tak věrnou,
jek měla by být a konečnédopátralse toho,že udržuje



nedovolený poměrs jakýmsi hospodářským adjunktem
Ulrichem. o Hetém manželství obdářasí konečné
byli děckem a o se, fe nastane u nich žádoucí
mír a Kuželová že obrátí se na cestu pravou. Věak
nikoliv; Kuželová měla patrně svého řádného muže
dosti a toužila po jiných nedovolených známostech,
kterou také brzo našla s 32letým synkem sousedního
rolníka Janem Bednářem, s nímž jse častěji scházela.
Tohoto dopadl jednou také Kužel u avé ženy a vy

plativ jej, trápil se dále ve svém nitru. Za jeho zádyula se však mezi jeho ženou a jejím záletným mi
lencem černá zrada a ukládáno o jeho život. Kuže
lová slibovala svému milenci, nezkušenému, obmeze
nému to mladíku, že když zbaví ji muže, že si ona
pak vezme jeho; když dloubo neměl se k provedení
tohoto jejího záměru, psala mu psaníčka, vskazovala
e stýskala si mu, že je od muže svého trýzněna a
nalehala naň, aby ji tohoto břemene zbavil. Konečně
ma i vyhrožovala, že sama si vezme život a jej pak
po smrti bude strašit. Bednář se Kůžela, který byl
mnohemsilnější a statnější,. bál, že by jej sám ne
amohl a tu přišla nevěrná žena na myšlenku, aby ai

k tomu„Břjednaí svého kamaráda Jana Hypiusa,
který chodil za„jeho sestrou abyl celkem povahy rásnější. Sama o i prostřednictvím Bednáře, který
Hypiusovi slibovalsestru, jíž sám své věno přenechá,
an vezme si pak Kuželovou, která má jmění dosti,
přemluvili konečně, že slíbil jim tento pomoci. Hypius
slovu danámu dostál. Dne 14. dubna večer t. r. po
číhal si společně « Bednářem na Kužela u zahrady,
kudy tento vracíval se z hostince a když Kužel při
cházel, zasadil mu Hypius dvě eilné rány do hlavy
klackem a vhodil uché tělo do rybníčka vodou
naplněného. Mrtvola byla ještě téže noci nalezena a
o všem spraveno četnictvo v Nechanicích. Poměr Ku
želové k mladémuBednářoví byl v osadě znám atak
veřejné mínění hned naznačilo pravé vrahy, kteří
také jiš druhého dne byli zatčení a dodánido vazby
vyšetřovací, kde z tku sice zapíráli, ale se
částečně doznali. Zvláště Hypiue přiznal se záhy,že
Kuželovi zasadil dvě rány klackem, ale vše to še
bylo nastrojeno Bednářem a Kuželovou, kterášto mu
elíbila 50 zl. a další peněžité sasílati za ním
na vojnu. Následkem těchto a jiných okolností, svěd
čících o tom, že praví vínníci jsou v rukou sprave
dlnosti, vsnesena byla na všecky tři těžká obšaloba
a sice: Fr. Kuželová 35 roků stará, rozená Honcova
ebžalována ze zločinu dokonané vrašdy sjednané dle
63 154 a 180 odst. tr. z., Jan Bednář 2% roků starý
rolnický syn v Lodíně obžalován z téhož zločinu a
mimo to ze zločinu epoluviny dokonané vraždy zjed
nané, Jan Hypius 11 roků starý nemanželský syn
Anny Markové, čeledín ze Suché obšalován pro sločin
dokonané vraždy zjednané. Nejprve byl podroben vý

slechu obviněný pins. Týá popíral, že by byl takvinen, jak v obžalobě jest naznačeno a jak byl dříve
udali tvrdí, že muBednářřekl, aby šli Kuželovi
jen nařesat, tak aby cítil prý rány, jaké dává on
své šeně.

Na domluva předsedy, proč udává nyní všejinak, praví, fe nemluvil dříve pravdu proto, že chtěl
se ze všeho out. „Na zabití“ by byl prý nikdy
nešel. Osudného dae byl v Lodíně odpoledne, čel
do Suché, odkud se navečer opět vrátil a s Be

dnářemdo 9hod. v . Bednářse prý pak šel

aeyjáry do hostince, zda-li je tam ještě šel a kdyf
1, šli oba k přelízce Kuželory zahrady, kudy tento

s hospody,chodi a jsouce ozbrojení silnými klackyješ Bednář doma vyhledal, číhali. Kdyá se Kngel
lížil k domovu, skrčil prý se on sa plot vedle hrušky,

ale Kužel jej uviděl a oslovil; mesi tím prý Bednář
utekl. .On, maje strach, aby si od Kužela ničeho ne
utržil, ohnal se dvakrát holí, po čemž prý se Kušel
skácel do rybníčka as 3 kroky vzdáleného. Na to dal
se obviněný na útěk, za vesnicí dohonil Bednáře, oba
apolečně vydali se na cestu do Suché a zašli do ho
spody. Kužela prý zabít neměl v úmyslu, měl sice
naň trochu zlost, še sí ho jednou v hospodě dobíral,
ale zato chtěl mujemnařezat.Že by jej Bednářa
Kuželová vybíseli ku vrašdá, popírá, ač se k tomu
dříve byl doznal. S Kuželovou sešel se sice při od
vodě v Nechanicích, která si mu tam stýskala, še ji
mus trýzní a pravila mu, že její jediná útěcha je Je
níček Bednářů. Neslibovala mu tam však žádné pe

míse, ani jej nrkékr ku vraždě, jenom prý hoprosila, aby Kušelovi „nařezal“. Všecko dřívější udání
vyšetřajícímu soudci učiněné nyní popírá.

Obhajce obžaloby: PoslouchejteHypiuse!
Proč pak jste Kužela uhodil do hlavy, kdyš jste ma
chtěl nařezat?

Obžalovaný: Jé té chvíleměl strach a ne
věděljsemani, kam jeem mudal.

Obhajce obšaloby: Strach mohlmít Kušel,
mevy. Druhý obžalovaný, Jan Bednář, přihlouplý
mladík, bledé vyšilé tváře vypovídá velmi nesouvisle
a sdlouhavě. Obviněný přiznává,še měl důvěrný po
měr s Kuželovou, ale nemůže porosuměti slovům: poměr
„nedovolený“, maje za to, že taková „známost“ není
mic zlého. Byl sousedem Kužel a chodil tam
do vsi“, svláště kdyš mebyl Kužel doma.

Jednou prý, když tam byl, vracel se náhle Kužel
domů a ta jeho nevěrná žena, aby nebyla s milencem
překvapena, zavřela jej do komory. Kužel však jej
přecezpomorovaladal mutři notnépohlavky.Jinak

byli Poj spolu dobří 6. hdeřejný šalobce: Pěkní jste
mu chodil za ženou. přábolé, kdyš)

dejimuž sužuje proslajejaby maz tomaláji muž sudujea jej, aby muza to '
ale ne zabil, jak dřívoudal. Při dalších otázkách se
však obviněný spletl s udal, že mu jednou Kudelové
řekla: „kdyby se stalo a Kužel dostal bítí a zemřel
s toho, vsala bych si tebe Jeníčku.“ V tom případě,

aaa Kuželováj bohatá, nepotřebovalby byl Sny
Hypina Tohotoproto vybísel aby pomohl+ přiypius. To vy y ma
„Dařesání“ Kuželovi, proto še se tohoto sám bál. Že
jej Kuželová sirašila tím, že sí vezme život a po
emrti ho bude chodit strašit, doznáváobviněný.
V okamžiku, když uviděl Kužela přicházetku

přejísko, kde naň i, dostal prý a utekl a„dóví, co dělo se mezi Hypiusem a Kušelem. Za Lo
nísem však ne Hypiusepočkal a ptal se ho,kudy om

utek|, načeš mu tento vyprávěl, že neutek', ale že
dal Kuželoví klackem do avy, tento prý se svalil
do rybníčka, kde však te toval a posadil,

načež prý mu Hypius sasadil je jednu rána, Bníž se Kužel pohrvažil a kručel. Pak se teprve dal
Hypius na útěk.

Kuáelová má se rovněž za nevinou. Ze za
čátku po svatbě žili s mušem ve shodě. Později však
jí stále nadával, že nemají dětí, čehož vinu svaloval
na ni. Kdyš po pěti letech měli děcko, nadával prý

snámosti“ s Ulrichem, který. jest nyní kdesi v Praze.V den vrašdy přišel muž z Nechanic z kostela, odpo
ledne as ve 4 hodiny odešel do hospody, odkod se
vrátil v 7 hod. k večeři. Pak zas šel do hospody a
více se nevrátil. Ona s domáeími hrala ve evětnici
v karty. Po deváté hodině toho nechali a odešli do
vedlejší světnice, kde hovořili. Megi tím strhl ee u

zahrady neobyčejný štěkot prů: ona vyhlédla oknema zaslechla prý šplouchnatí do vody a krnočení, ale
měla za to, že muž šel z hospody opilý a spadl do
dolíku Nemyolila však, že by se utopil, an dolíkje
jen as metr hluboký. Bejíc se Kuželová, že muž zas
jde s hospody opilý a ona, že bude něho bita,
vyskočila oknem s odešla na druhý konec vesnice
k švakrovi, pak se s ní vrátil a nalezl! Kužela
v rybníku mrtvého. Dále doznává, že navádéla oba
obžalované, by muže „vyplatili“, ale tím prý nemy
slila, aby ho zabili. Muáe líčí jako velmi zlého a
prchléhočlověka, přednímě se vše třáslo a často
prý všichni s domu utekli. Ona nejednou byla nu

cena utécipřed ním oknem.Odpoledne téhož dne vyslýchání byli svědci
předvolaní. Lékařští znalci, kteří pytvalimrtvola Ku
želova, MUDři. J. Stos a Fr. Plánička shodovali se
v tom, še smrt nastala výlevem krve do mozku iven
následkem rány spůsobené tupým nástrojem neahlavu.
Rána byla naprosto smrtelná a stnrt při jakékoliv
pomocimusila nastati v několika okamžicích. První
ranou, menší, byl Kužel patrné omráčem, do
rybníčka, sde se ve vodě vzpamatoval a chtěje vylé
sati dostal ránu vedenou neobyčejnou silou, při níš
učiněna prohlubenina do lebky ve velikosti husího
vejce. Hána tato mohla býti zasašena sekerou nebo
i těžkým sukovitým klackem, avšak naprosto me tak,
jak líčil nyní Hypiue, totiš že byl držen od Kužela
sa límec, při čemů ae něm ohna!; k tomu bylo
třeba rozmachu a voln .

J. Joachymethaler, četnický závodčís Ne
chanicudává,že nalezlnamístěvraádystopu,která
úplně se shodovala se stopou Bednáře. kárš pak dal
vybrati z rybníčka vodu, seznal, še Kužel se patrně

vzpamatoval a hledě) se dostati a vodynendapechavv y; v tom však b po
druhéakod kednu. ns

Fr. Skalák, hostinský s Lodína líčí zavra
šděného jako dokonalého člověka ve stavu stříslívém.
Kdyš však se napil,což přihodilo se málo kdy, byl
prý svárlivý. V denvraždy loučil prý se s ním nějak

nápadně,ano irakumu , cožnikdypředtim
nedělával, jakoby byl tušil, co se s ním stane.

Rolník V, Klíma, kdyš dovědělse ještě v noci,
že Kužel je zavražděn, pomyalil prý si hned, še jej
zabil Bednář a Hypiusem a také to Kuželové řekl do

očí. Ona však jala se mu tonápadní přesvědčivé
vymlouvati a pravila že spadl do vody, jselavy nejspíše o kámen.

Fr. Bednářova, sestra obviněného a milenka
Hypiusa vzdala se svědectví.
' Bývalá služka u Kušelů, 18letá Amna Orctova

kdku "Ruže prý vyčítal denč, še drží « Bednářem
a Hloukl ji proto často. To tvrdí i išletý R. Langner
s Kotvice u Hostinného, který učil se u Kušelůčesky.

Podobně vídala Fr. Honoováé Góletámatba
obžalované, 9 doznala, že když dověděla se o

poněra obžalované k Bednářovi,ta prý řeklosamaúselovi, aby jim o nařesaj. Dále mlaviti
ve prospěch obviačné. ČeledínAatonímn Chmelař

a obecní strášník Fr. Valenta vypovídajípodobnéjako předešlí.Na to čtena řada protokolůa tím první
den přelíčení skončen.

Drahého dne vyslechnuto několik jiných svědků;

ještě d dne belo průvodnířoení skomóeno,načnldány byly porotcům čtyřihlavní otázky a 5 oventa

elních pro případ„papřevádčení k otázkám hlavním.I. hlavní o týkala se obžalov. Hypiusa,
adabyl k vraždě zjednána tu také skutečněpro

B ma přímoa proěedscn(m Bednáře Hypime
sama p a piusa

kvrašdě přemlonvala.IMI. Zda Bednář -přemlouval
Hypiusak činu tomu a IV. zda Bednářpřispěl
k vrašdě, še opatřil klacky. Žádost Dr.Badolla, ob

hajce Hypiusa, aby položena byla ve jehoMEDoondn Av P nna těle, by tnata, an celé neby!
prokázáno, že by byla se strhla mezi ním a Kušelem
rvačka. Na to následovala důkladná s vědčivá

řečpáse eb A a oplera, kterýje o viněvšech obžalovaný přesvědčen
přisvědčení k otáskám hlevním. Po té pak ujali 60
slova obhajci obšalovaných a aice Dr. Rudolf, ob
hajce Hypiusa, Dr. Baše, jce Bednáře a Dr.
Fultner, obhajceKufelové. jejichbyla«

bi mad„míratěžká, ale přes 10 jiš ne , žesejména obviněných Kušelovéa Bednáře jsou
obratnou obhajců seslabeny. Po
trvavší přes hodinu byly
otázky jednohlasně, třetí 10 a čtvrtá11 hlasy při

svědčivě a tím osud všech obviněných opočetin a Raděje jich při řeči obhajců vybledla na dobro.
Na návrh veřejn žalobce vyměřen byl pak

všem třem obžalovaným trest smrti dle $ 126.
tz. z. a ustanoveno, že má být nejprve raven

Bednář,pak pas A aposled Kuželová. co zato, še budemilosti 6doporučenpouzeBednář.
Pochopitelné pohnutímegi obecenstvem, které

obe dny porotní sál, kde panovalo nesnesitelné

o, naplňovalo doEo*edního místečka, nastalo povynešení tohoto řídkého a spravedlivého rozsudku,

jasnheči be kdoočekával.Eo soudilo" neslpos i, že zejmenaBednář úplně
sproštén. Hrozně účinkoval sdrcující tento Posendek

na obžalované. k9d ius, celkem lhostejně na vše pocelé přelíčení hledící, zbledl jako stěna, akživíl ústa
a vytřeštěné hleděl předsebe do prázdna. Kuželová
rovněž na smrt bleda stála nepohnutě jako u vidění.
Pouze Bednář usedavě plakal. Zvláštním bylo, še
naše dámy v mnohém ohledu tak útlocitné setrvaly
na svých místech do posledního okamžiku a pohlíšely
na nestastníky, jako by se vše samo sebou rozumělo.
Páně Švandova společnost by ei byla poslednělibo
vala, kdyby bylo bývalo každé její představení
navštíveno, jsko bylo při této tragedii u poroty.

modního závoén.
Třetí den přelíčení). :

Na lavici obžalovaných octl se z3letý krejčovský
mistr Jan Heyzlar příslašný do Spáleniště, nyní
bytem v Domašíně, jsa obžalován ze zločinu pod rodu.
Jmenovaný maje 500 zl. na botorosti v rukou, dělal
si velké plány do budoucnosti. Zařídiv vi začátkem
Joúského roka v Dobrušce krám s hotovým šatstrem,
myslil, že postačí, když vyvěsí si nad něj velkou
křiklavou tabuli, že kupci ee k němu pohrnoa tak,
že nestačí ani ukládat peníze.Svět však je nyní po
divný; ač dle svého náhledu zařídil vóe co nejlé
kupci ne a ne jít k němu kupovat a tak ce stávalo,
že tržil náš majitel modního závodua k:ejčovské dílny
celých 60 kr. denně za zboží. Ty ovšem stačily mu
právě tak, aby se skromné sám najedl. Na zaplacení
Činže z krámu a dilny, jež obnášela 80 zl. nezbývalo,
tím méně na látky. Agenti však nyní se jen hemáí
v kašdém městě a tak i do Dobrušky k Heyslarovi
sabloudili. Příležitost dělá zloděje. Heyslar objednával
sboží na dluh a když obleky nešly na odbyt doma,
vozil je po j ch a dával je cenu, nestaraje
se, příjde-li ka svému. Dokud měl peníse, platil ho
tovými a splácel objednané látky. Hůře však bylo,
když nebylo čím platit a věřitelé usilovali o zaplacení.
Po 7 měsících po otevření závodu viděl, že dleh
stoupají s úžasnou rychlostí a ku svémaozděšení viděl,
še zboží v jeho krámě nemá daleko takovou cenu,
která by kryla pohledávky věřítelů. Když viděl, te
není možno krach zadržeti, koupil za A5 sl. koně,

vpůjčil si vůz a črezl na či většinusbožíaejší zastavárn naň vypůjčil 100a. Lístky
stavní prodal za80.al. ím se zase udržel ně
kolik dnínad vodou, ale konečné nastala po
V krátku na to dověděl se obch. Ledeč z Dobrušky,.
že modní závod, u něhož měl on také větší pohledávku

sa látky, klesá,poopíšil ai a zbývající sboží zabavil,
které bylo později prodáno as za 160 zl., jimiž sečástečně pohledávka jeho kryla. To byla ovšem
Heyzlara katastrofa; to oesypali se naň všichni
ostatní věřitelé a on neměl, čím by zaplatil. Pasiva
jebo obnášela přes 1000 zl. Poněvadž objednával a
přijímal objednané sboší ještě tenkrát, kdys jiá věděl,
še nehnde je moci zaplatiti, obžalován byl se zločinu

podroda 800 zl. převyšujícího.Při dnešním přelíčeníinil obviněný dojem ne švingulenta, ale obmezeného
člověka, bes obchodního ducha. Celá řada obchodníků
a továrníků hlásila se o své pohledávky a většina
připojila se k trestnímu řísení. Obrinéný vymlouval
se na to, že čekal stále zlepšení obchodu a zvláštěhodlalsi i ženitbou,ješvšaksemunedařila..
Hlavní kuiba jeho závodu sestávala z účtů a upomí
nek pečlivě k sobě sešitých, jichš byl heský svazek.
Po obhajovací řečí dra. tnera odpovéděli
na dané jimotásky týkající se viny obviněného čá
stečně ve prospěch tohoto, načež byl obvinénému vy
měřentrest 1 měsíce tuhého vězení. Přelíčení
řídil r. z. e. p. Stolla, přísedícími byli pp. c. k. r, a.
Moravec a adj. Malijovský, zapisovatelem agsk. 
venka. Obšalobu zastával sabst. st. návl. Kohler,

„bumírova“ mincovna v Jaroměři.

S"7letástařena, matka tamnějšího pazíře
a naleseny u ní dva falešné niklové peníse. Hned
na to učiněna prohlídka u jejího syna, který jiš před
několite lety byl obžalován pro padělání mince;
leseny byly dvě velké formy s hlíny, v nichá byly
dvaceti- a desstihaléřů. V jedné s forem nalit

podoba s ulito tím způsobem několika
bných pravým. Následkemtoho bý

ošnačen jako peněsokaz. Nyní tý
bývá, shon po falešnýchmincícha p.
vrub Hanuše. Pravilo se, šenikdo jiný, nezaplaví
roměř falsifikáty, neš ten starý kujon „Lamír,“
se Hanušovi přesdívá. Mimo jmenovaných věcí

policie v jeho bytu smíšenina kovus cínu arný bro prášek. Po saalání těthto věcí
covnímu u ve Vídni, vyjádřilae tohto o ni
peníze jsoulity ztéhož kovu,j nalésan byl u
nuše a že jeou postříbřeny podobnýmpráškem. O
vednosti mincovny „Lamírovy“ vyslovil te hla
mincovní úřad pochvalné, Hanuš byl a je také

dovedným řemealníkem. Zůstal starýmje mu 56 roků; při tom jiš dospělém věku má prý
však dosud naději,že se ještě ošení. Ačje Hanuš
dobrákem a dovedným, je však porahyvýstřední, lí

šící se úplně od jiných lidí. Někdopovažuje jej semudrlanta, jiný ne-li sa blázna, tedy o ném alespoň
řekne, že mnoho rosumu nemá. Hanuš, obviněnjee
ze zločinu padělání mincí, vymlouval 6e, že kdysi na

jaře obě formy 1 sodlítkem vnich našel půl procházce u Zvole sahrabané ns břehu řeky © je
smích kov ku svému

hb

T:

n ki
3
i

týž dojem jako na
rotce, kteří usnali jejtéměř jednohlasně

, Bačeš byl tento obžaloby sproštěn.

řídil r. z. «. Petřík, obšalobu zastával "ebst. návi. p. Rotter aoběalovanéhohájil dr. Zimer. Čk..
— Další nynějšíhoporotního semaní je temto:
dne 31. t. m. učitel Fr. Petter podvod, dne $£.

„ Jetleb a spol. pro úhářetví, Ed.Musil pro násilné
smilstvo, dne $4—2e. Jos. Motti a spol. pro fajšorání.
mince, 27. Jos. Semerák pro těžké ození ma těle,.
28. V. Ulrich násilné amilstvo, 39. Adam nedoko
nané zásilné smiletvo,r. Rottrová zavražděnídítěte1.sáříA.Jelínekšhářství,3.J.Prousaasp. .

mH;

dý



"VÝBOROVÁ SCHŮZE
politického družstva tiskového

ochranou sv. Jana Nepomuckého bude v pondělí
- dne24. srpna ve dvě hodiny odpoledne v místnostech
spolkových v Hradci Králové, velké náměstí č. 384-1.

V Hradci Králové, 13. srpna 1836.

Dr. Alois Frýdek,
předseda.

D+.František Š
adm

Třetí řádná valná schůze
politickéhodružstva tiskového

ochranou sv. Jana Nepomuckého bude v pátek
-dne 28. srpna t. r. v 8 hodin ráno v refektáři kněž
ského semináře v Hradci Králové.

Program ee ustanoví na výborové schůzi dne 34.
tohoto měsíce.

V Hradci Králové, 18. srpna 1806.
Dr. Alels Frýdek,

Fedseda.
P Dr. František Šelc,

jednatel.

(Zasláno.)

Litorární sjezd ligistů „Obnovy“
bude v pátek,dne 28. srpna t. r. po valné schůzi

„politického družstva v místnostech spolkových
v Hradci Králové 8. d. 34.

V Hradci Králové, dne20.srpna 1890.
. Revidenti „Obnovy.“

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 14. arpna 1896. 1 hi.

pěonice sl. 6-85 až 6.40, žito sl. 4-10 ná 4.70, ječmen
sl. 4-— ož 4-60. oves zl. 3-90 až 3.60, proso sl. 0 —
aš 0.—., vikev al. 0-— aš U-—, hrách sl. 6-50 až 6.60,

- čočka sl. 7-— až 8.60, jáhly si. 9.50 až 9.50, krup sl.
8.50 až 31.80, bramborů nových zl 1.20až 1.40, jetel.
semínka červeného zl. 11-— až 16-—, jetel. semínka bí
lého 280-0, jetel. semínko ruské zl 00—, až 00-00, máku
sl. — — až 00-—, olejky sl. 6.75, inéného semene zl. 6-—,
až 7-— 100 bg. žitných otrub sl. 6-60, 100 kg. pšěeničných

sotrub, si. 6-—, 1 kg. másle čerstvého si. 1.05 aš 1:15, 1 kg.
másle převařeného 000 1 kg., sádla vepřového sl. .0-80
1 kg. trarohn 14 aš 16 kr., jedno vejce dra a půl kr.
1 kope drobné zeleniny zl. 0:60 až 0-80, 1 bek. cibule ul.
0-60 okurek 0-20 až 0 30 — Ne týhodní a obalsí trh dra 14.
červ. 1806 odbývaný, přivešeno bylo Lektolitrů pšenice 673
žita 380, ječmene 671 ovsa 541, prosa 0, vikve —, bra
obu 15, čočky LY,jahel 4, krup 20, brumbor 245 , 1etel. sa

mínka O—, |něného semínka 16, olejky 0 — maku 0.93
. arob. selenrny kop 402 cibule 160 okurek 1179pak vepřů

pů 06 podoviočst— kusů kůslat kusů,—.

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CBINOGENEKM
od

J. Beyšovce v Jičíně.
Cena láhve s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 lahvích

*franko ma dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

area A ady v lepších 1aterialních obchodech a holičských. ch.

300660606000000066666
, „Jak můše svět vědět,

co výborného na skladě
mám, kdyš mu to nesdě
lm novinams 7"

Vanderbild.

o celých východních Čechách.
dosáhne: 56 nejjistěji 6

vhodnýmapřitomlev- NOVA
ným tinserováním © *
nejrosšířenějším| listé
ve všeca krajích vý- 9

ch

Ioserování v listě našem je tím výhodněj
šim, ježto v ném dle všoru amerických listů za
vedenajest oavědčenáamerická reklama
tím způsobem, že ioserty zařaďureme vedle textu

Inserty přijímámejen ed solidních
rem křesťanských.

— Ineertní poplatek: 8 kr. ra 1 petit. jedno
sloupcový řádek.

chodních Čech:

čímž každé oznámení dojde jistého povšěímoutí.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

KI00AGGOGGGOGGE*30GG6£

Změna wmmolnosh.4
Pičepodepsomý dovoluje vi Š. 8. obe

oemolou, sejména ovýMmvášiným Do0a.
vádním přisnivům osnámili, ši pleodlil

One 3. stpna £, 4.

svůj snačně sosšíkený

Závod pozlacovačský
a sklad obrazů, zrcadel

09 „černého honď“ 90 domu p.
O ikže

“ bo. pročoké brany, napsobi olamici
ndllubu českých velocipediotň.«

Aikuje sa plíseň dosavádm, ©tak hojné
omila mně olnovonou, prosim, by mně
čáš o noví mistnosti na dále sochována

bylo. ©) dokonalé udi

306006060660606660606066
Žádejte všdy a všude

sliroviciaborovičků
Jen od ArmyMO.DTesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

I00G00000BGGBGOGGGOGGGSE

- 64 ... m “ +

$e Potitické družstvo tiskové v Hradci Králové :
. právě vydalo tiskem biskupské tiskárny a

4 v BaF“ II. vydání spisu: "UB Aý +
+ +,: 66 *oVÍlÍ Víry.:
x Napsal Eduard Brynych. p

| Stran 107velká 8*cena60 kr. franc 63kr. Na10 výtisků ©
X 11. zdarma a franeo. ++

Důstoj venstv jíc z rvního n iteln
náo:+ +

+ : o o a

2 Objednávky příjímá bisk, kniktiskáma v Hradci Králová. © S
.. + : +DODO

„OBROVA“
vychází každýpátek depel. ©11.hod.g

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky,dopisya předplatné adresujtež
pouze:

»Obnova« v Firadoi EKrál.
Předplatné:

Na celý rok 4 ul.
na půj roku . 2,
Da čtvrt roku.. 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Místnost redakoe:
V Hradce! Králové. Velké náměstí č. 83.

LAA A A AAA XNARAKA A KE
©

| „teda“|
1Nejsvětější brátostí Oltářní|

posvěcený. |

čestný kanovník a ředitel ústavu Tiejevětější Trojice
v La Marobe.

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEŠ,

: farář v Chřenovicích. :

; Nákl. bisk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiskárny. £
Stran o14— 89 —

J Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko :
80; v tubé vazbě celoplátěné franko 1 zl. |

LA

Recensi této výtečné adorační knihy viz PA
posledním sešitu „Rádce duchovního.

bjednávky přijímá biskupská knihtiskárna [
Hradci Králové.

dv
0

Umělecký

"závod
malbu

na skle

L SEUDL,
Brno.

Speelalní závod
pro malbu okem

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzerniky k na
hlednutí franke.

Ceny mírné.

Malířský uměleckýatelier

Jarolíma Slantejského
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokooalých

W-maleb kostelních, Ji
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně

na podán návrhy maleb. Dále zhotovujespolkové prapory na hedvábí malované, velmi
vkusné za mírný konorář.

Závod může se prokázati mnoba vysvěd
čeními jakož i diplomy a mpoba provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychm
burku, v Janově u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
TYebové,Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd.



Obuvnický
závod.Nejlevnějšíceny.

0000

u
Jan Horák,

„vlastní výroba suken
v Rychnově n. Kněžnou

nabísínedoba jarmía lotnmí

pravé vlněné látky
| za ceny mírné. Četné opětné objednávky,
: zvláště z krahů vid. duchovenstva jsou milým
| pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po
| ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren zůstal.
ceennikyna požádání iranko.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.

| Při hromadných objednávkách výhody
oo možno největší.

| Četná doporučení z kruhů vld. duchovenstva i P. T.
učitelstva k nahlédnutí.

Též na splátky a bes zvýšení cem.

v domě pana Petrola, továrníka číslo 61.

(ě doporučuje P. T. otěnému obecenstvu, zvlá- E3Mště pp. stavitelům a podnikatelům svůj nové SE

>*<rozšířený X

Dobré a levné

krmivo pro ryby
prodává

K Sigmund, droduista v Hradci Kr.
Noo+00900000000000000002 ©

pvlne koslolní,
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhraný, grana, jakoži.
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveň odporučím světla do věčných
lamp 7 dnů hořící a všeobecně za nej

lepší uznaná.

Josef Pilnáček
v Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů= založen r. 1Rog.

Wio+00000092000040000000000000000

000000000000000000000000000O00000000000000000000|j

b

Sloro knaší mládežiod stariho vlaslence.

Tento krátký přehled
dějin českých dostati lze

v biskupské knihtiskárně
Stran 62 8“ — Cena 15 kr.

Kam půjdeme na výlet?
5, Do Týniště!Podívámese tam na

výrobu koberců u Adolfa No

ného o
oddaný

votného.

B. Ano! Viděti tam za 80.000 al. botovýchko
bereů nejrosmanitějších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10sl. nakoupi,
dostané nahrazené jízdné drahou ve
třetí třídé na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání?
B. Ovšem, velice mnoho a co zácloa, pokrývek atd.
A. Nuže já jedn s Vámi! Na zdar!

padající

zubní technik ?

Nový praktický vynález!
Nejlepší prací přístroj

Jediny exisující Jest mové
vynalezená c. k. výhr.

pramomá přčlá
t. zr. ruční valcha

„Patent Hlaváček“,
která předčí vše atávájící
neboťtvrdostí, nozdolností
karrar. mramoru Jest ne
zmarná, vědy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné sně
hobílé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní
pére, tím jest hladší a lepší,
kdežto pračky dosavadní záhy
zkáze podléhají a zdrenělými
plochami prádlo ničí.

Při tom věsk jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny
sou
I. vgl. 25/30cm. 21. 2.60
0 3035 + BO
HL 4 3540 2, BO
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zasýlá na věc
choa místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:

C. k. výhr. priv. sochař. a
uměl. průmyslový

Atelier Hlaváčkův
v Strakonicích Čechy.

MNE" Pp. obchodník. rabatt.o"=Ko0u0uea
Dva

truhlářské
tovaryše

dobře v-práci obeznalé,
přijme

Josef Nefnka,
truusařna Slezs. Fředměstí

u Hradce Králové.

S e"a"e"““'"““
NAVŠTÍVENKY

od60kr.výše
nabízí

Bisk. knihtiskárna

v Hradci Králové.

TPIITICS:UZTUKL| TYTYDITYP<. DITIIYIITIIY
Stříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání

zlaté ráslužná medaile s korunou. — výdiplom.

Veškerá paten(ní mýdla
vyráběná ze všech možných i nemožných materiálů a téměř ve všech ča
dopisech doporučované — pominou — až se lidé přesvědčí, že bylo a bude

nejlepším jedině

pravé nefalšované mýdlo jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřele doporučujeJimařich Telímn.ele,

mydlář v Hradoi Králové.
Týž dovoluje si upozorniti na specielní novinku „Jelínkoeve levam=
dulové mvýdlemeutrální“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti
celou řadou lékařů a specialistů v kožních nemocech.

Kus za 5 kr.
Hlavní sklad u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č. 3.

a 37. U p. Aloise Jelínka v Pardubicích a u Čeňka Zimy v Kutné Hoře.

Telefonické spojení.TIT ZZ
OOOOCCOOCOOCHOOCOCOCOCOOCO

Do Hradce Králové a okolí.

MAREL SIGWMUVWD,
diplom. mag. pharmac. a droguista

v Hradoi Králové
doporučuje svou Nověotevřenou,si. o. k. hejt. konoessovanou

chemickoulaboratoř
ku zkouméní vody, mléka, másla, lIílhu, řepy, melsssy, ječmene, sladu, moče,

umělých hnojiv atd. atd.

Jednodušší rozbory a analysyjsou pro mě pp. zákazníkyzcela bezpl .
ONY*Rovněž úplně zdarma k jest pro pány fotografy

amateury má nově zarízené “fjij

tmavá fotograf. komora,
jež opatřena jest všemi i nejnovějšími fotograf. pomůckami a přístroji. Dovo
lujim zvétl pp. amateury, by si neobtěžovalivzorné její zařizení sobě
prohléjncuti, rovněžtak můj věcmimožnými fotograf. apparaty, plet
nami, zásobený sklad oni

papiry = po velmi levpými. „s
" GB- Apparátytéž na splátky.-W

o Tamtéš se přijmou dva praktikanti zavelmi výhodných podmínek.

8O0000000000400003000 "OOO00



O českých terroristech.
V rosjubilované nynější době bylo škoda

přehlédnouti a mičením opominouti bročaru, jiš
letos dvacet let, £ j. r. 1876 vydal dr. EJ. Grégr
pod názvem „Naše politika“. Brožurka ta slaví
tedy letos dvacetileté jubileum svého trvání. Jest
to otevřený list dru. Fr.L. Riegrovi, v němž dr.
Ed. Grégr předevšímpronesl své náhledy ostátním
právu, o ktorém napsal (str. 9 a 10):

„První a nejhlavnější chybu vidím v tom,
že politický náš program vsamých základech byl

bybený. My založili svůj politický program na
storiekém státním právu korany české. A tomuto

Bašemu práva nikdo na světě nerozuměl — a my
také ne!

Státní nakeprávo zakládá se na starých listinách a přísa naších králů, tedy na starých
smlouváchmezinárodema dynastií.Našiprávníci
— atakoví byli právě naši političtí vůdcové — cho
pili se těchto smlnv a vedli naši politiku jako nějaký

právnický proces. Př: tom ale zapomínali, že neylo žádné vyšší instance, ku které jsme se mohli
odvolávati a která by byla mobla a chtěla proces
tento rozbodovati. Každá emlouva má jen tenkrále
cenu, když obě smleuvající strany smlouvou 86
cítí býti vázány, aneb je-li nad stranami nějaká
moc, která může strany k dodržení smluv při
nutiti. Drží-li se jen jedna strana smlouvy a druhá
ne, aniž by ji k tomu někdo mobl nutiti — nemá

„«smlouva žádnou praktickou cenu. A tak 80 to má
i 8 naším státním právem. Národ český jest ovšem
hotov uznávati a šet:iti starých smluvstátoprávních,
poněvadžjsoujemunaprospěch; aledrahástrana
nechce o nich ničeho věděti a nepovažuje Be za
vázánu jimi. A národ český nemá té moci, nemá

té sily, aby ji k uspání atarých smluv donutil.Kdyby však tu sílu a moc měl, pak by věru ne
zalšád +-Bak by jaho

právo znělo jednoduše: „sic volo, sic jabeo“! tak
chei a tak poroučím — sice!

© FEUILLETON.
Kousekcesty Moravěnkou.

»Kam letos pojedete ?“ ptám se známého u
nás po světě cestovatele.

sAle — do Londýnal«
»No, hezky Jaleko. Uvidíte moře, trochu se

seznámíte s mořskou nemocí, poznáte aoglické
lordy a žebráky — tož — šťastnou cestu l«

Ptám se drubý den jiného: »Kam vy máte
namířeno?« +Do Berlíns, Lipska, Drážďan a přes
Prahu domů.« Aha, ten má už okružní lístek,

Ptám sc jiných, ale nikdo nepovidá: „Po
jedu do Krkonoš, do Šumavských hvozdů, na
Moravule Jezdí se také tam, sle já na žádného
ze známých jsem netrefil. Cizinu prolézáme, pe
nize tam utrácíme, ale problédnouti domov, to
ném nenapadne. Chceme »znovuzřízení českého
státu“ — ale sčeský státe je nám pro cestování
malý. Zatím nám sem čím dál, tím hloub lezou
Berlíňáci, Aogličané, a kdoví jaké nace, a kupují
hektar za bektarem, pivovar za pivovarem, staví
tramvaje a železnice. Dobrál Jezděme jen po ci
zině, snad potom budeme viděti, kde bychom se

. usadili, až nás z vlasti vyženou jako nepohodlné
nájemníky.

Nejsem turistou ze řemesla. Ale lékař po
ručil: sJeďte do světa a nechte domov na chvíli
s pokojem —« a jel jsem. Kam? Na Moravu!
Přítel mne pozval a slíbil, že mými nervy pořádně
otřese, aby přišly do pořádku.

Cesta vedla českými kraji, kudy němečtí in
ženýři naměřili a kudy Taláni dráhu postavit:
rovinou a horami, tunely a plánémi, stromovím a
Jadou, polem a lesem k Rájci. Meditojte chvílil
Maté.oa te kdy. Jdete pravé tak i vy chvíli po
kojnou cestou, chríli zase neschůdnou. Najednou
navají ge vám do cesty hora překážek, pak druhá
a kdo ví kolik! (Co s ními? Provrtejte je silou

. Víry a důvěry v Boha i pilnou prací! | Oživujte
pláné, kde jaké jsou, skutky lésky, osvěžujte ne

Ato je vlastnětostátní amezinárodníprávo,
které v světě panuje; tomu rozumí každý a to se
praktikuje denně před našima očima. Králbano
veránský, kurfiřt hessenkasselský mají historic
kého, státního a mezinárodního práva na své bý
valé země plné koše — a přece je Biemark jed
noduše strůnu shodil a země jejich sebral. Pa
má zajisté nepopíratelná práva na území římské,
a přece tleskal celý svět radostí, když je Viktor
Emanuel konfiskoval.

Státní právo bes patřičné moci, která by mu
dovedlazjednati platnost,nestojí anizafajtku tabáku,
a my bycbom mobli dlouho čekati, než bychom se
našimi protesty, adresami, memorandy, deklaracemi
uneb tím nešťastným trpným odporem dodělali oz
nání oašeho státního práva. Myjsme si tím naším
státním právem jen škodili. Nikdo némnerozaměl,
nikdo nás nepochopil, a každý ne nám jen vysmál.
Nynější svět nemá smyslu pro staré pergameny
a předvěké přísahy potentátů; celý směr naší doby
běží k tomu, stavéti státy na jiných základech,
než-li na starých smlouvách.“

Tuto stať « brožurky dr. Ed. Grégra, kde
vystupuje se svou známou „fajíkou tabáku“, uvá
díme předem jenom mimochodem, připomínajíce
pouzejejí jubileum aproto ji otiskujeme, poněvadž
největší většína novinářů neví, kde a jak dr. Ed.
Grégr své pověstné „fajfky“ užil.

Avšak další obsah jeho brožurky „Našepo
litika“ jest daleko zajímavější než-li uvedené výše
jiš místo. Ač jest dvacet let stár, tak přece Be
hodí zejména straně, v níž dr. El. Grégr hraje
nemalou roli, za zoamenité poučení.

Dr. Ed. Grégr totiž volá dále na str. 10 a
16.: „— — potřebujeme nového politie
kébo programu praktického, přiměřenéhozmě
něným okolnostem a póměrům. Program, který 8e
staven bude s moudrou umírněností a s nepřed
pojatým uvažovaném-okutočné síly-rároda, který
nebude výtvorem bujné politické faatasie, aneb
překypujícího hněvu uražené národní hrdosti —

=

vinným plesem, rozveselujte sebe i jiné — a ve
jdete v ráj. Na světě možný je jen nějaký ten
réjec, ale ráj? Toho zde není.

Jsme v Rájci. Shledáváme se s přítelem. Ale
do toho oikomu mimo nás pic není. Vidíme tu
ristické značky. Table červená vede k Sloupským
jeskyním. Ta nás povede. Zde je na stromě, zde
na plotě, tu na kamení, a jdete pěkně podle zna
ček docela bespečně. Cbcete, abych maloval kra
jiny? Zavolejte si malíře, anebo fotografa, já se
jim do řemesla nepletu. Jdeme dva kněží a jeden
herec. Pékná shoda, co? My kážeme pravdu,ato
leckdy tak, jakobychom jí sami nevěřili, chabé,
bezdůrazně -- herec podává výmysly lidské a to
Často tak, že i on i posluchač to má za pravdul

Jdeme, potíme se, žárem sotva už vidíme—
a najednou se objevuje poboříčko a kostel Sloup
ský. Nabízejí se nám dva vůdcové k jeskyním.
Jeden hned vykládá obrázky, modlitbičky, knížečky,
ale je podnapilý. A to byla jeho i naše nc
boda. Jeho nehoda, neboť šenkýř ho vyhodil, jak
zpozoroval, že jeho stav nám není sympatický.
Naše nehoda, neboť byl to vůdce k novějším je
skyním Sošůrským, do kterých Sloupský vůdce
nevodí, protože náležejí sousední obci. Ejhle,Slo
vanstvo svorné! Sloupští nám o Sošůvce ani ne
mukli, a tak jsme prošli jenom jeskyně Sloupské.
Každý svíci v ruce, klopýtajíce a shbýbajíce se,
vlezli jsme do jeskyně krápníkové. Krápaíky jsou
sačezeny, ale přece jejich tvary nás překvapují.
Zde jsou skupiny jako pomníky oa břbitové (dali
tomu jméno: Turecký hřbitov) onde visí dolů
jako záclona, jinde tvoří zkamenélý vodopád, jinde
uhbodíš li na ně, vydávají zvuky, jako by dle škály
byly laděny. Lámati si je nesmíš, sice bys platil
pokutu, ale vůdce ti po východu na boží rvětlo
nějaké zlomky prodá. Několikráte zapálil magne
siový drát a měl patrně radost, když se nám ta
podívaná líbila.

V druhé jeskyni není krápolků, mimo malé
tu a tam stopy, ale ohromná, černá sklepení její
působí, akoro velebněji, mocněji na tvou mysl.
Zde svítí jen průvodce a jeho chasa smolnicemi

jako jest naše deklarage. Potřebujeme programu,
který sdélán bude v dorošumění se « ostatními

proticeniralistickými árenami rakouskými, anebterý alespoň nenaraší ga rozhodný jejich odpor.
Poštěstí-li se nám takového programu se do

dělati, pak nastane ovšem otázka druhá, totiž:
jakými cestami, jakými prostředky se máme do
mábati uakotečnění jeho? A mám sa to, že dosa
vadními prostředky našimi ničeho80 nedomůžeme.

"Že to musejí býti cesty a prostředky jiné,
než jakých jsme užívali dosud, vysvítá již ztoho,
že jsme 8 dosavadními prostředky nedodělali se
ničebo.“

Zdaž se toto dra Ed Grégra jubilejní volání
nehodí na naše poměry dnešní? Zdaž není hlasem
přímoživým, čerstvým?

A slyšine dále, jak jiš předdvacíti lety chtěl
dr. Ed. Grégr léčiti chorobné poměry v politice
národa Českého. Na str. 20 ve své zmíněné jiš
brožuree praví a volá dále:

„Hledíce k tomu, že nynější náš politický
program je chybný, že neshoduje se víoe se smě
něnými poměry rakouskými i mimorakonskými,
mám za nutné, aby se předeovzala důkladná re
vise politického programu našeho.

K tomu konci bylo by zapotřebí svolati schůsi
všech poslanců českých, jakož i vynikajících mužů
všech politických stran k společné poradě.

Aby ale celý nár d se soustředěnými silami
svorně a nadšeně na uskutečnění nového politic
kéhu programu svého pracovati mohl, k tomu je
zapotřebí, aby se napřed vyrovnal a uklidnil spor
mezi politickými Stranani“.

To měl za potřebné dr. Ed. Grégr před 20
lety a ta slova jeho zůstala ve vzduchu vieeti až
du dnes, neboť v ohledu tom nestalo se doposud,
čeho bylo zapotřebí již před 20 lety.

A proč se to nestalo?
-« To pověděl dr. Ed. Grégr vesvé brožeře na
str. 8, kde píše:

„Několikžurnalistů terrorisajecelý==
a vede tě až k pokraji propasti, do které hodí pár
kamenů. Racbotí to asi minutu, pak ticho, pst!—
zase to rachotí — až rachot kdesi v jícnu země
zaniká plesknutím. Kámen je ve vodě. Prý se
může až tam, ale tu radost jsme si nedopřáli.

Bože, to se volné dýchá, když vylezete zase
ven| Je to krásné, velebné, dojemné —ale je to
přece jen tajuplný hřbitov věkův. A takových je
skyní prý tu všude plno, ještě nevyzkoumaných,
nepřístupných, snad plných nové a nové krásy.
Voda a vápenec stále pracují, stále tvoří nové a
nové divy, aby překvapily člověka, který jednou
ty taje světu odhalí.

Tropickým vedrem kráčíme k Macoše. Kudy?
Inu. podle turistických značek. Konečně jsme u
ní. Myslil jsi, že je to jakási díra do země, vhodná
drakům za příbytek? Aj, jak jsi se zmýlil!

Přijdeš-li od Ostrova, farní to vesnice neda
leko aa kopečku stojící, octneš se naproti Macoše.
Hledíš na vysokou, kolmou, rozryčou stěnu, nad
kterou vznáší se železná pavlač směle sem přiru
čená. Pod stěnou do skály ztrácí se voda, která
zesood skal vyvěrá jako potok Punkva, Nyní ho
dil kdosi s pavlače kámen. Vidíš ho, jak letí, a
najednou slyšíš hlomoz, jako výstřel děla. Obchá
zíš údolí — a za chvíličku jsi na téže pavlači.
Díváš se dolů, ale jsili nácbylný k závrati, dlouho
to oevydržíš. Házení kamenů rovněž tě brzy omrzí.
Chcete Ji viděti důl s vodou z blízka, třeba se
stoupiti dolů.

Ale napřed se posilníš u útulny. Stojí tu
právě za tebou. Uhledný domeb, stále obklopený
bostmi. Jsou to právě cyklisté z Praby. Někteří
také kola s sebou sem přivlékli a pilně tisknou
razítkem, kam jeo mohou, slova: »Utulna Ma
cochy« — aby jim vlasť a národ věřili, že dů!e
žitý úkol národní práce vykonali, že svoje kola
až k Macoše dopravili.

Jai li z Hradecka, napacne tě nějská my
šlenka. Ven s ní! Tible páni chtěli, a docílili toho
lechde, že byli po cestě uvítání, jako výkvět vla
stenectví. A biskupa vítati — tot prý nedůstojno
národa svobodného. Jděte mi“is tím kolem na kolo!



národ. Když 00 u uds dia žarňalisté
musí se mezi sebou prát celý národ. Jinde íraj
politické strany své časopisy, u nás naopak musí
míti každý časopis svon strana. Jinde mívají vý
tečníci národa své časovisy, u nás má každý ča
sopis své výtečníky, kteří mu sluuží za z
štít, za choobol, sa kokardu, a kteří se nestydí za
své časopisy votonpiti sami do Špinavé areny ča
sopiseckých polemik, když jim to slavná redakce
poručí. Jaké to nezdravé, ničemné poměry!“

Ano, před dvacíti lety několik žaroalistů
terrorisovalo celý sárod a to délo se pak dále po
celých dvacet let a děje se to po daes, kdy poli
tiku a postup národa nediktují jeho zájmy, po
třeby a pruspěchy. Ano, dnes právé terrorisován
jest celý národ několika žurnalisty, kteří wajt
v Praze a po kraji v zásohě hratko figoranlů a
Úguranti ti pro nepatrný osobní zisk poslouchají
velení novinářů, jimž nikdo ani novinářskou obrat
nost, ani vlasteneckou horlivost a ani potřebné
vědomosti „vyčítati“ nemůže proto, poněvadž se
8e jim nedostávají. v“

Atitočeštíteroristétinásboarézvůlipokrok
národa vlastněubíjejí.Tiťo čeští terroristé
a jejich přátelé astonponci jsou vlastně
nejhoršími reakcionáři, jaké kdy čoská
země nosila. Omi nazvali se v části své také
pokrokáři, ale jenom at někdo sleduje jejich Činnost,

Kde a v čem chtěji nějaký pokrok?
Uni stále zaovu obřívají jenom staré zelí,

oni stále brajou na rozkřípaném Hladinetěstarou
plsníčku, již sám dr. Ed. Grégr již před dvaciti
lety zavrboval, dovolávaje se jednak sestavení no
vého politického programa, dovulávaje Be jednoty
a předevšímvyrovnání v národě a sýskaje
si na novinářský terroriamus.

Auo, třeba se konečně jedava co nejrozbod
něji ozvati a zvolati, že to, co nynější čeští terro
risté s nejsvélějšími zájmy národu provádějí, to
jsou samé dávao završené a nezdatené dobrodražné
pokusy, ješ jenom temné stíny tramp5t a nesnází
V náš narodní, společenský a Lospodářský život
přivolávají a právě zdárný pokrok národních našich
zájmů zdržují a maří.

Jakých pokroků ne kde čeští terroristé do
mobli nebo dodělali?

Je uralení výminečného stava na Prabu po
krokom? Je rozpuštění sta upolků pokrokem? Je
Uvrzuéní sta chlapců pokrokem?

To zde věe již před čtvrt stoletím bylo! To
vše bylo zarržeso a uznavo za chybu » kdo měl

ed čtvrt stoletím lví záslubu na tskovémto „po
oku“ národa, že v něm až kosti praskaly aslsy

sla rodin denně prolévaly ?
Hlavním hrdinou tohoto a takovéhoto „po

broku“ před čtvrt stoletím byl muž, jebož jméno
jest všeobecně zaámým, a který se k tomu také
přiznal. To by) Karel Sabina — —

Nechceme vyvotávati černé vzpomínky! Avšak
to musite říci, že kdybychom tak sehnali do kupy
zástup dnešních českých terroristů, že by tak
mnohý, kdo opovažuje si ze své hlobokosti inravní
pokleslusti nejálechotnéjší a nejvážnější muže sliaou
drzých úsměšků anadávek ostoučeti, že by neobstál
přel soudem veřejavsti, kdyby se ma jeho „po
kroky“ vyčtly. To, co se dnes v Čechá:b zase

Posíliti jste seř Tož s Bohem, Macocho!

že jsme na té cestě nohou nepolámali. O4 pro
pasti — a musíme s takové výše dolůl ale ne
naříkejme!| Blánské údolí nát párkrát nadchne
k obdivu. Punkva, skály kolmé, plné děr, střílen,
bran, zákoutí, tu a tam zakryté lesy — tof stálá
scenerie. Jenom bouře adaleka dunicí nás přitom
netěší. Nebyla síce zlá, ale pokropila nás právé
před Blánskou stanicí vydatným deštem.

Co škodí! Do «laku nepršelo a do restau
race v Brně rovnék nikoli.

Mam popisovati Brno? Ani mne nenapadlo!
Kupte si »+PrůvodceBraem a okolim,« tam měte
i obrázků i textu dosti. Praba to není. Ale za
podívanou stojí tu budova maohá, misto leckteré,
Tak bned Špilberk, který Brnu vévodí. Jeho ka
sárna s bídnou kaplí ovšem vás nenadchoou k ob
divu, ale zaplaťte vstupné a počkejte naprůvo i
kyni, vypůjčte si tuké vojenský plášť a pojďte.

o hledite! To jsvu prosim Špilberské žaláře.
Tuhle v té tmavé, dusné, děsné chodbě, do těchto
problubin uvazovali vězně na tak dlouho, až se
šíleli, do těchto kobek polřbívali za živa oběti
spravedlnosti. Zde zakleto tisíce zoufalých vzdechů,
zde vzdýchá tisícerá kletba a tuto ve vyšší chodbě
máte celly vězňů politických. Tu trpěl a modlil
se Jilvio Pellico. Na druhé straně Špilberka jsou
podobné chodby a celly pro ženské. Zde zazdívali
krkavčí matky — daes je propouštějí poroty bez
trestu —zde mučili. Je tu nevolno tmou, stuch
linou — 1 myšlenkám. trudnými.

Cisař Joset II. má tam památník: v prkenné
ohradě jeho prý podoba, socha, je ukorána asi
tek, jak býval ukován mnohý zdejší vězeň. Chtěl
prý to zkusiti sám na sobé a dal se na ten
spůsob ukovati na hodinu, načež zdejší žalářzna

pouzíva.
Anebo druhý vrch Brněnský Petrov 6 bi

skupským kostelem, anebo chrám Páně sv. Ja
kuba —gotický, kamenný les směle sklenutý, nebo

de Bed jodano veligeemataoukapsteloz v hi
Lidé volaj.cí zde po pokroku, vyvolávají

vlastně atále stará nešíčstí, staré chyby a pracují
Beunavně do pera inRotnašim největším nepřátelům.

Dr. Ed. Grégr již před 90 lety ukazoval na
sbonbné působení českých terroristů a ono jich
za dvacet let nejenom že neubylo, ale přibylo.

Bůh dobrý sám jediný vl, jeat-li tí lidé mají
tašení toho, co provádějí. Někteří ovšem mají
3 tobo osobní zisk, ale většina následkem nové
domosti své počíná si jako kosel v zabradě. Vše
podupe, porve, mečí pří tom hlučné, a tomu jed
nání říká se u nás „pokrok.= ©,

Je to pokrok, ale „pokrok aspět“, když se
dají sta tisíce vážných mošů od bloněku sc 
lých existencí auebo domýšlivých ignorantů, ješ
kdo vi kdo tajné vede, zaplašiti z veřejacho ži
vota, anebo když se dají statisíce mužů strbnouti
do téchproudů, které jit před 20 lety byly uznány
za zboubné a voláno bylo p> nových pr.gramech,
po přátelském vyrovnání v národé, kterého pře
devším potřeba, aby všelijaký ničema oeopovažoval
Se pod zástérou vlastenectví pravé zájmy a přiro
zený rozvoj národa hubiti. ,

Ati roakcionářětí terroristé, kteří
v Čechách vždyckyjenom zbytečnépersekuce' vy
volalí, třebas že se moozí z ních chlálku pro
své osoby vyhnuli a ještě při pronásledováníjiných
tloustli, bonosí se býti — svobodomyslnými.
Avšak ta jejích svobodomyslnost jeví se v tom,
fe nikoma nedovolují pronésti vlastní mínění, že
každému, kdo se s nimi v nihledech nesdilí, Jají,
že ho pronásledují jako nějací pochopové starově
kého orientálního satrapa.

Ann, při dracetiletém jubileu brožury dr. Ed.
Grégra „Naše politika“ měli jsme sa včasné k tomu
vouaatati, jak naše politika a náš vrřejný život ne
pokračují, nlejak jdou zpět, a když bude o tom ka
ždý je: chvilku rozvašovati, tak uzná, ato nezbytné
vzná,že naši Čeští terroristé nejsou žádní
lidé pokrok národu zjedudvající, neboť
to jsou boď z vevědomosti anebo s o
sobní spekulace — kteří na

a dávné traupoty ovolávají.

Kořalka litérární
a její účinky.

Proti „kořalečnímn moru“ začasté jiš ozvaly
se důrazné hlasy; maché rady dávány ku vyhla
seal této nemoci, loč vše marně. Výsledek všech
kroků protiopljení sa lihovinami, proti otravování
těla tímtojedem nad jiné zbrubným není posud
valný a to s té příčiny, te vždy naleznou 6e
zadal dvířka, jimiž výrobci a prodavači toboto
zle řádicího jedu dovedou sebe přísnějším nstano
vením a zařízením uniknouti.

Známo, jak zle řádí kořalka mozi kmeny do
morodců různých zemí afrických a jak zboubné
řádila aimnericho-anglická „braady“ mezi Iudiány,
jichž už ani mnobv nežije.

———ě———

kostel vojenský, dříve Jesuitský s ostatky ochra
pitele Brna Jesuity bl. Martina Středy, anebo ko
stel Minoritů s Lorettou — vše to stojí za návštěvu,
A jste-li chůzí unaveni, v besedním domě anebo
ved'e v Slavit vás pohostí. Jenže třeba míti sho
vění, někdy je obsluha poněkud liknavá — snad
tím vedrem, které každého skoro uspává.

Máme namířeno ns Veveří. Náš spolucesto
vatel od Nár. divadla náshned na nádraží opustil.
Jedeme s Brna pěkně lokálkou až do Písárek, od
tud pěkně se jde po bilnici nedávno vystavené
přes Kohoutov.ce a Žabětía a potom lesy listna
tými stále dle znamének ku krajině skutečně krá
sné. Přítel mi vyprevuje: „Loni jsem vedi touto
cestou patera K. a ten celou cestou klel« Pán
Bůh mu to odpusť! Co se mu stalo? Inu, je an
titemita, a tuhle ty lesy, ta obora, údolí, i tam
hle ten hrad s témi věžemi, domy, palácem, par
kem, sklenníky, palmami, i s tím zbytkem sta
rých hradeb a hlásek i s tím smělým mostem,
který ty obě skály v závratné výši spojuje
— to všecko je židovol A aezdědil toho po
arciotci Abrabamovi, tot, koupil to od kněžny
Ypsilanti (myslím, že se tak jmenovala), která jen
touťo cestou mobla zaplatiti čestný dluh svého
psna manžele, udělaný při kartách. Chtěl to kou:
piti korunní princ Rudolf, ale přišel o celé 24
hoJiny pozdě. Škoda! Tak' se stal pánem na Ve
veří baron Hirsch. A uměl dělati pánal Eapli
katolickou zrušil, obory naplnil skoupenou zvěří,
pozval anglické lordy — a bývaly hony, jek jinakP
Daes Hirsch zemřel, sle Veveří už naší, ba ani
cizí křesťanské šlechté se nenavrátí, Proto páter
K. tolik klel. Odpusť mu to Pán Bůhl

Ale pod Veverským hradem při silnici k Brnu
mají dobré plzeňské a dobrou kuchyň. Tam jsme
na tu žalost i zlost zapomněli.

Povídám tuto upřímně, že se nedržím chro
nologie při svém vyprávění, ba ani ne mapy. A
proto mohu nyní zcela směle od Veveří přijít
k Velehradu, od hradu židovského ku kolébce
křesťanstva. (Dokončení.)

m—

1 řealo zhoubnýjed jest jedalm z poáukté„Bejmoderačjšíclvilisace,jestjedalus pro
duktů nadjiné důmyslné výroby zs pomocí obe

vědy to sa která k msohým užiločsano i volikóbo dosakuvěcem lidstva pomobla.
se věru býti kletbou takořka civilisace, že má
mimo produktů zdárných maožetví odpadků, maně
ství jedovatých výměsků, které jakoby odvěký
škůdce pokolení lidskébo, dábel sám, bleděl do
krajnosti vyažitkovati ku zkáze lidstva.

ravíme. žo každá kultura má své odpadky,
še tá ové jedy, jimiž Lzeškoditi lidstva převelmi.
Otrarné tyto odpadky každéma byly by odporny,
kdvby je lidstvo seznávalo tak, jakými jsou, bez
přípravy s nalíčení.

Jako ku JP kořalka bausoě přiboudlinom(fasel) páchnoucí, nebyla by oblíbena, kdyby ne
byla slazena a kořenéna, nebyly by i jiné jedy
zhosbné na daši lidskou působící oblíbeoykdyby
nebyly oslazeny vlastoneotvím aokofe
něny bumanítos. Často všakpřipravenychut
nají colým davům lidí, dychtivě jsou bitány a lid
opíjí se jimi tak, fe zmačastéal v ruřirost pro
puká, až jednotlivci sbavení jsonoe naprostozdra
vého rozamu, všeho citu pro spraredlovsta práro,
vší lásky k blížnímu a všěobo soucitu — páchají
zločiny nejohavočjší avi vraždy se noštítíce a to
vše — jménem lidskosti a svobody

Máme na mysli kořalka literáraí,
onyškváry a odpadky mudráctví jimíš
opíjí a omamují se celé davy, jimiž lidé
Jistého draha hledí opojití a stemrav
niti naši dorávtající mládež. -1

1 Pakovýmito EVA Jiterarními, pravoa tokořalkou literární spitý lid páchá děsnýakutky —
vidíme to na veliké revoluci francousské — kdy
+ prosdech krve lidské tone spravedlnost utápéná
katany — jménem spravelnosti, svobody,rovoosti
občanské, volnosti a jieých hesel, jimž bůře nešli

Ha a pohanských přinášeno krvavých obětíidských!
V takové době hrůzy, kdy spitá madráckými

odpadky lůea boří chrámy a kácí irůsr, vykr
vácí mnobý i nejšlecbetočjší člověk,
mnohý učenec a opravdový dobrodimec
lidatra Za dob veliké rorolace francouzské
nevykrvácel na popravišti jenon kríl nýbrí i
slavný učenec Laro:sier, zakladstul moderní
vědy obemické, který poprvé « váškami v race
Jal se zkoumati látky a rozposoat zákona o po
měrecb' mnotství, dle nichž ae látky alučají.
Za utrašlivých těch dob veliký ten muž vykrvácel
pod guilotiovu jako sločinec a ohavnon skvraou
Bašimi pokrokáři a liberály velebené rovolace
francoozské jest i véta v rozsudka smrti tohoto
tuše, která hlásá, še „republika| franoouzeká
neputřebuje chemiků 1“Ejblo! toťjedna jen ukázka
zločinu mudráckým jedem sp.tých davůl Po opo
jení tom náhle tak foemrarněl národ frsboouzský,

sklonil šíji pod jeho deleznou pěsť a opět vaděn
byl tyranem tím po Evropě jskoby za jatky před
ústí děl a pašek — — —pro „sláru“ toboto
uohratitele!

Takové v pravdě jsou následky té
literáruí kořalky: nejprvé opojení nž
k šílenosti pak soslaboní a sealátačal,
soeroravněntaúpadekdo jha otrockéhol

Lid dáš otrarován též růzmýmidruhy
kořalky literární a to ktémušcíli. Otravovánr.s

ati hesly a nesm mudráctvímkořeněnýmvlastenectvím a bumaditou, ná lid nák býti osla
ben, zbemrarněm A — zotročen, mí býti za
podnož dán tomuaživlu, pod jehož vůd
covstvím literární kořalka ona lidu se
rozdává

Jako kořalk:u líhovonspíjí ne Hd až k š'
lenstrí, taktéž i četbou různých bezbožeckých no
vin a literárních dkvárů, četbou ničemného mu
dráctví spíjí se lid a otravnje duševně, pozbývá

"zásad mravních nábořenstvím našim hlásaných,
slábne pak duševněa orslabenstává se zbýralým
slábne i tělesně A nejsa schopen odporu ne ní
schopet ani svépomocíi oprotisvýmatisko
vatelům, oproti vydřidachům tyjícím z jeho mo
zolá( Na tomto stupni duševní otupělosti, otrlosti
u mravní skleslosti chce míti lid náš vůbec ogem
živel mezinárodní, otravající jej kořalkou literární
různých drahů, slazenou vlastenectvím a kořeněnon
humasvitou, oršem že předstíravým!

Proti kořalečnímu moru povstali mnozí, zaa
jíce houbu jebo, avšak výsledky všechopatření ne
mají snačného posud úspěchu a jedině z té

příčiny,že mnobá sadní dvířka zůstala i přisebe lepších opatřeních otovřena, jiziž mohl do
ený utéci.

ped Nászdáse býtisábodnozakročeníiproti
literární kořalee — otravující lid více ještě nežli
kořalka líhorá — se strany státních správ různých
zemí, kteréžto zakročení by moblo níti sdáraéko
výsledku věsk jen tehdy, kdyby i sde výrob
cům toboto jedu nezůstala nejen mnohé
zadní vrátka otevřena do kořán—nýbri,
kdyby se výrobcům tohoto jede poho
dlně „zadní brány“ ořímo nestavělyl

Kdočteš,rozaméj! ax8=4



Jaká má býti církovní hudba?
Řeč, kterou szerrieiichpyrkých “ Hořicíchdne11. srpns pro: osef M rštík, předseda

discsaní cyriilská + Airadci Králové. —

Vysoce důstojsí pánové! Spanilomyslné dámy!
„ — Vekdtěné shromáždění! |

Čas exercicilm vyměřený jest příliš krátk
Bež aby o -všom, co třeba jest. -pěstiteliponvátcé
hudby znáti, moblo důkladaě býti pojednáno. Ne
sbývá tedy, neš vše podati v pouhých nárysech,
jež by váženým posluchačům zavdaly podnět dále
akoumsti a vědomosti své čím dále tím více pro
hiubovati.A tak t«bétřebe jest činiti se -sodpo
věděním otázky. kterouž kladev čelo dotění úvahy
a ješzni: Jutó má bytí císk. hudbu? Látka ta
jest tak bohatá,že věrujeem byl na. cch,
kterak jí aměstnáti v rámec krátké .
Každý zajisté bod úvahy obsahnje tolik látky,
by stačil na delší přednášku; úvaha však nabo
vyžaduje zodpovědění více bodů. Neš dílem důle

tost předinětu, dílem pak i snaha velecténým
účastaíkům exercicií podati pokodlze vše, co třeba
jest pěstiteli badby posvá né znáti, pohnula mne
př ce k tomu, bych při thematu zůstuj. Nutno však
omeziti ne sa to nejdůležitější

© | Jaké tedy má býti církevní hudba? Krátká
odpo. čď zmí: /fludba círk. má býti taková, jakm
stcírkev přije. Odůvodbuvat tato odpověď, doufám,
že třeba nemí, nebo jes věcí přirozenou, aby
O vlastuostech církevní hudby rozhodovala církev,
která jest k tomu mejkompeteotnější a nikoli snad
aby o círk. hudbě rozhodoval každý dle subjek
tivního mínění svého. V zodpovědění tedy otázky,
jakou hudbucírkev sobě přeje, bude podána odpověď
i na otázku hlavní.

Prání ová v příčině círk. budby projevila
| eírkov paříseuímiči předpisy, které o círu. budbě

kčlervyáb) neneí Peloný A blíže určují L a) obsaha b) /ormu (sloh)Audby posvátné, jakož i
I pravidla vyměřují,dle kterýchse říditi mají U,
kdož církevní Audbu provosují. voj
. Promluvíme tedy nejprve o předpisech týkajícíchse La) obsahu poseálné,čitoho,co
čárkev chre,aby se při bohoslušbě apívalo. Vůli
svou v příčině té na jevo dala církev vydáním
bohoslužebných kovib, zvláště měssdlu, brevíře u
reuálu a jim přizpůsobených knih: gruduálu,

su © notami“ oputřeného rituálu. Zde
uloženy modlitby a zpěvy olrkve, jimiž Boba chválí,
jemu děkoje, jej prosí a smiřuje.Zde urč-td oma
čila, co, kdy a v jakém pořádku se spívati má,
Má-li tedy spév posvátný býti opravdu církevním,

jely ro A majeý adnánaje Pak-li tohobočiní,může ua ne u uábožensk ikoli
však církevní. a Da, ahoj

Zejména a) pro bohoslužbu slavnou vydala
církev určitá předpisy, co, kdy, a v jakém pořadu
kůr zpívati má Círk. zákomovónařizají, če se má
spívati o tom jasyku, kterýž bohoslažebné knihy
vykazují, všecka (a slova a ne jiná, než která
předepsána jsou; není dovol mo něco ibovolně smě

pla vymechatémb přidati, leč by to bohoslužebnékoiby samy připouštěly.
Z toho možno seznati, zdali správné jest,

na při slavné měi ov. užívá 50 jiného jazykulatinského, když při slavné bohaeložbě setká
Vámese s čoskýsi melními skladbami, neb s ué
jakou plsné v obecném jazyku, která třebase mší
vůbec ami mení v néjikém spojení. Jak nevhodné
na příklad jest, kdyžkněz zazpívá: „Gloria n
excelsis Deo“ a místo „et in terra pax“ osve 80 2.
verš známé písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe:
„Přispěj také nám, 0 Matko naše, všickoi s vrou
cla srdcem žádámo; tys jediné útočiště naše“ atd.,
apeb z písně: „Vzpomeů, ókrálovno milá“, druhý
vérš: „Kdo Tebe o pomoc vaýval, zdaž nebyl
vždy vyslyšen?“ atd. Juk překva jsem byl,
když kdesi přizpív. mů:sv. ředitelkára mi spustil
litanie lanretánské a na omluvu pak mi tekl: Co

pak se hodípro fandační mi sv. lépe než právěitanie? Jak podivněse vyjímá,kdyžna sv. Petraa
Pavia zpívá ne místo příslušného textu „Ave Maria“
eb když text určený pro zoelajinou slavnost, násilné
8eupravípro slavnostjinou, aťjiž pakseto hodínebo
pe: Když va př. z Creda vynschá se nějaká část,
aneb text Creda mezi hlasy tak se rozdělí, že s:ce
všecky blasy dohromady Credo celé zazpívají,
avšak v skutečnosti jednotlivé blasy pouze něco
sCrela vyznávají, eba i bludného! Má-li Credo
býtiv pravdé církevní, nesmí se z něhovynechati
ani jediného článku víry, musí býtí ve skladbě

oP text a to neskomolený, jinak jiš to neníCredo katolické, při němž všiokni věřící a tedy
i zpěváci vysnávatí mají víru jednu. Škrtáním
v Čredu spáchal leckterý komponista a ředitel
kůru mimoděk blud, aneb aspoň takový nesmysl,
kteréhož by asi nikdy nepodejsal. Pamatuji se
Da příklad, že v jedné Horákově mši bass hlásá
čirý patripamianismus, či bludné učení, že ne Syn
Boží se vtělil a nás vykoupil, ale Báb Otec!
Osadný tento hlas bassový spívá totiž: Věřím
v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe
i země—— —, jenžpronás lidiapronaši
spásu sestoupil s nebe a se vtělil!

K zpívané mši náleží, aby zpívány byly mimo
odpovídky (responsoria), Kyrie, Gloria, Gradnale,
Credo, Uftertorium, Sanctos, Benedictua a Agnos,
ještě: Introit, pu Graduálu v postní době Tiactas,

v době velikonoční místo Graduálu předepsaná
Alleluja s ceršíky, po Graduála při jistých slav
postech i Segueucea vždy zpěv zvený Communio,
Beš nejen te zpěvy ty se opomíjejí skoro všeobecné,
ale vynechává se i Graduale, aneb nabrafuje 6e

slov, jak sám kdesi toho jsem byl svědkem. Ba
anámmipřípad, že v jistém velkém městě reguiem
spívané záleželo v pouhých odpovědích kačzi,
kdeato při ostatních částech kůr úpluě mlčel. takže
aci pseň v jazyku lidu se nezpívala! A jako to
Jest s vynecháváním,tak jest i s přidáváním. Katdý
snad z velecténých účastníků bude míti v živé
paměti nekonečně dloubé mše, zaviněné sáhodlon
bými předehrami, nechutným množením Kyrie,
cam e830o Spiritu, Amen, dona nobispace n, da
pacem. Zpívá-li eo vše tak, jak jest předepsáno,
neprodlouží se zajisté mše oikdy, poněvadě, apívá-li
se jen to, co předepsápo, bez přídavků dlouhých
předeher a bez opakování zbytečného, a když po
případě některá část se vyrocituje, mše 8r. přes
3, hod. jisté troaté nebude. Třeba však jest, aby
hned po zsazvonění k oltáři po krátké předehře
zpíval se ihned introit, jebož opakování se může
recitací zkrátiti, Gloria i Credo též se zkrátí, když
se předzpěv kněze neopakoje, a Amen kolikeró

řidává, podobně jest to při Sanctus a Benodictus
a Hossana. Když Agous začne hoed po Vax
Domini a dona nobis zbytečněse noopakaje, zbude
času dosti na zpěv Communio.

Pokud se týče A) tiché mše sv., ponechává

si, aby písně, jak dí církevní sněm pražský
2 roku 1860, byly podle úmyslu církve přemčřeny
slavnosti, která se světí a bohosluědé, která +e
koná. Zpírají-li věřící při oběti máe sv., tu uspoň
sa Kononu (od Sanctus do přijímání)jenom takové
písně bráti sluší, kteréž obsahem svým ku av.
konání se hodí. Písní pak má so užívati jen
takových, kteréž by obsahem +6formuu sloužily
ku cadělání, takové pak, ješto Úludny, mejupny,
aneb na spůsob světský složeny, aby se vyplenily

I b) Jestliže círker předpienje, co se má
spívati, nebude nikterak podivné, že vydala před
pisy týkající :e i formy (sloh+) hudby posvátné,
či toho, juk se apívuti má. Církev zajisté užívá
upěva při bohoslužbě, aby slovo lilurgi ké nabý
valo větší moci, aby pohnutí mysli tonem Svuwbo
licky vyjádřeno a v srdcích lidu probuzena bylo.
Záleší tedy církvi pa tom, by nápév byl výsnamný
a skulečné snásornéní slova tonem A takový zpěv
církev sama si vypěstovala a za Svůj zpěv pro
hlásila. Jest to gr-goriáaský meb římský ch.rdl.

-Jsou sice někteří, kteří mají za Lo, že církev ně
jakého určitého slohu nepředpisuje a že chorál
jest pouze odbytvu neb překonanou fasí vývoje
círk. hudby, však ti jsoa na omylu. neboť církev
aš do nejnovéjší doby chorá' prohlašuje za zpěv
ovůj úřední a kdykoli tobo potřeba se vyskytne,
pro nové slavnosti vády též chorálul formuláře
předpisuje, jichá uržeti se dlužno. Abych 8e nestal
obšírným, ptipomínám k dotvrzení slo7 svých použe
to, te církev, dyž na sněmu tr.dentském znešva
řenou polypbonii cutěla zakázati. podržeti chtěla
pouze chorál, Čímž zajistě chorála zvláštní význam
a důležitost přikládala. Zač církev chorál pova
žovala a považuje, vyslovila se církev nejnověji
při vydání fimského graduálu Pustetova, jehož
zkrácené vydání „Epitome: v rukách máme. Puste
tovo vydání graduála římského opraveno jest dle
vydání medicejského, kt-róž dle úchval sněmu

(1605 —21). A tuto vydání Pustetovo svatý Otec
Lev XIII. dekretem ze doe 26. dubna 1833 pro
hlásil za takové, které jediné onen spůsob spěvu
o sobě chvvá, jehož římaká ušícá církev. Prohlašuje
pak dále týž dokret: Aby tedy spév, jehož se při
posvátné litargii v užším smyslu užívá, všudy
stejnotvároý byl, v nových vydáních mmissálů, ri
tuálů a pontifikálů mají provésti se ony Části,
které budebními notami 88 vyzoačají, dle normy
řečeného, od sv. stolice schváleného vydání, jukoáto
obsahují úhovlastní spěv Liturgickýcírkoe římské (jk
ukasuje sám násrv v čele kašdé knihy uduný), tak
aby textu toh) vydáuí zcela odpovídaly“ A jak
z přídavku na konci této knihy graduální pře
svěděiti se můžete, vydulu církev skrze kong'egici
ritu r. 1893 zvláštní formulář mešní pro nocý
svátek Svaté Rodiny, jenž se koná nyní každo
ročně v 3. neděli po zjevení P., čímž zřejmé vůli
svou na jevo dala, že fenío spůsob spěvu su svůj
prohlašuje. Je-li však chorál zpěvem církve, jest
$ oprávněné nařísení, ješ prašský sném círk. z r.
1860 davá slovy: Pomévadá chorální spév jest
vlastné círl.evní, k bohoslužbě nejoříhodnější, ku
chválení Boba a ku povznešení inysli nejschop
nější, takže zvukovéjeho, pravidelně-li se přednášejí,
neschoulostivělým uším a nábožuým srdcím velice
labodí: budou pečovati biskupové a s nimi spo.ečné
jest se přičiniti správcům chrámů, aby výborný
tento spév dle mošnosti byl pěstován, opět šuváděn
a podporován.

Kéž by toto přání círk sněmu pražského,
jenž chorál výslovné za vlastně církevol probla
Šuje, i v pp. častnících exercicií zvučného ublasu
došlo, aby chorál opět tak zobecněl, jako to bývalu
před věky, kdy i lidové písně kostelní, ba též
světské skládány byly vducha chorálu anebi pod
kládáu byl pod noty chorálová Český text. jako
to wdíme u staročeských zpěvů roratních! Chorál

bobušel u nás ma množe téměř ani není snám, na
nejvyš slyšeti jest chorál při pohřbu a regolích,
pak jean při některých funkcích zvláště svatého
téhodne, uež bohužel často tak skomo'eoý, že věru
i ušíin ocsoboulostivělým s nábožoým ardcím stává
se kamenem úrase. Přidáme-li, že notové plamo
chorální a způsob jeho přelnášení bez taktu v mo
deraí hadbě obvyklého mnobým jsvu n-ssámy,
Že staré tonipy moderníun uchu na mooze jsou
nezvyklé a nepochopitelné, že ina ústavech užeb
ných pro množství předmětů jiných odboru tomn
málo Času se věnuje, tu ovšemnikterak diviti ae
nelze, že chorál netěší se té pozormoslí a úoč,
které zasluhuje pro svou způsobilost k ohbválení
Boba a ku povzuošení mysli věřících. Než obtíže
ty nejsou tak veliké, jak rami se budete moci
přesvědčiti. Kouu by notové písmo chorálu činilo
obtíže, pro toho jest chorál vydám inovým písmem
nolovým, snterva/ly pří chorálu nejsou veliké,přednes
dle uivoda, kterýt podán bude, snadno se pochopí;
poněvadí dále churál nevyšaduje velkého mnošstvý
spěvákůa iod dété su prováděti dá, jak sám o lom
s dostatek jsem se přesvědčil, ba s samolnému
řediteli káru poskytuje přílešstost, by sám bez
pomoci zpěváků liturgicky správnou m. prorésti
mohl, tu doufám, že v-le:t. účastníci exercicií
a chutí se uchopí chorálu. by vkostelí h svých
úředaí zpěv církve péstorali v míře niležité,
žádvucí. Jeat-li by i z počátka zpěváci neb i lid
v chorálu sobě uevbliboval, přeavědčíte se Časem,
šou, vytrváte li v úsilí svém a bude'e-li pilně
pěstovati enorál. brzy senate, je správně soudil
známý Omido s Aressa, když napsal: Tokožádám,
abys sobě všlápil, še kušly spév podobné jako stříbro
ble číslším a lesklejším se stává, čím více pěstován
bývá. Co s počátku se nelíbí, dojde obliby, jestliše
častějším chvaktebným užíváním juksi „se opiuje.“
Ostatné přidá-li se k chorálu průvod varůan, zpří
jemní se chorál i uchu moderní hudbou schoulosti
vělému. Zaámo sajistó všeobecně, že na příklad
v Emauzích, ač tam pouze chorál se zpívá, chrám
benedistinský vždy četně navátěvován bývá. Mimo
jednoblasý zpěv chorální průběhem času vyvioula
so i t. zv. Agurální hudba církevní, ktervuž nyní
rozumí:ne obyčejně inatramestální hudba, v pravdě
však jest to kužlá budba a zpěv, pří kterých
jednohlazé melodii přidány jsou jiné hlasy k osdobé.
[ čistá badba vokálaí beze všebo průvodu hudebních
nástrojů náleží k Ggurální budbé, pamévaudžjest to
téš ozdobná, fgurams opatřená hudba. Vícehlasá
hudba jest bnď Aomopkonníneb polyphonní. [mo
pAonní hudba jest ta, při které svrchní blas vede
melodii, ostatní pak hlasy ji v stejnodobých notách
provázejí a jen k v*li harmonii jí přidány /sna,
aniž by tvvřily vlastní melodie. Polyphouní pak
bodba záleží v tm, že všecky hlasy mají zvláštní
melodis buď od svrchního hřasu rozd.lné neb docela
neb částečné stejué, jež dohromady t:k jsou kon
tranakticky seřaděny, by tvořily i harmoniccý celek.
Pokud melodie ty zbudovány jsou na sťarých círk.
toninách, uazývají se dle blavaího r praesentanta
slohu toho polyfonním slohem Palestrinovým, pokud
pak melodie zbudovány jsou na fomsnáchmoderních
a užito při nich jest všech moderních vymožeností
vzhled.-m k selodi:, chromatu u modulaci, nazývají
se moderním stylem polyphonním. | Netřeba připo
menonti, že i Palestrina psal homophonné (na př.
Luproperie,) a še nynější moderní sloh humophonné
od starého tém se 1ožesnává, že užívá podobně jako
polyphoauí sloh moderní vymožeností doby nové.
Modsrní pak sloh bomophonal i polyphonní liší se
od slohu starého (bomophonatbo i polypbonotho)
též tím, že užívá 1průvodu hudebních nástrojů,
ač tento nevyhontelně k nému zenáleží.

Z těchto slobů církev sloh Palestrinův přímo
chválí, moderní puk vokální i instrumentální hudbu
přepouští, přednost však dávajíc hudbě vokální před
tnstrumentální. Při každém však alohu tom církev
klade jisté podmínky, jichž dlužno sobě všěímati,

má likterý v chrámu při bohoslužbě míti oprávněnost. Zejména stanoví se, aby mápév sloušil
textu a nikoli naopak. Tezt liturgický musí celý
přejíti ku své platnosti, a jak již jeme Be zmínili,
memí dovoleno, by na př. tezt rosdělen byl mest
Masy luk, aby část textu apíval jeden klas a
drnký součusné jinou, jako to učinil Horák; tím
zajisté by text ztrácel ua srozumitelnosti. | Pokud
pak se tyče nápčvu, vyžadují se nápěvy vášné,
domu Bošímu a chválám Božím přiměřené, VY
lačuji pak se takové, které lehkovášnost, světský
smysl u vkus divudelní prosrazují. Hadba instra
mentalní nesmí přeblušovati zpěv a proto ryoučeny
jsou z círk. badby hlačné nástroje, pokní samo
stataé vyztapují a blukem a třepetáním svým blas
lidský přeblušají. Proto s4kasuje rárk. sném pražský
£. sv dntrády a nelze připustiti du cbrámwuleckde
obvyklé světské pochody po slavué mši svaté V ad
veutu pak a postě zakazuje 8e instrumentálof
budba na prosto a dovoleno užiti k průvodu pouze
varban neb harmo.ia. Soěm pak pražský z r. .8j0
o instram ntáloí hudbě ješté následující © kye
dává: „Dopouštějíce bulbu iostrumentální, chceme
nicménéa přísné žádáme, aby ničeho při uí nebylo,
což by lehkovážnost, světeký smysl a vkus diva
delní prozrazova'o; skladby a neobyčejné přechody
takové, kterými se vášeň prudká vyjadřuje, nijak
benáležejí k boboslužbě.“ ©Konečné vzhledem ku
hře na varhany vyžadaje týž círk- vní sněm, by
byla vážoa, prosta všeliké marnivyt a hledanostů
a byla slažbám Božía přiměřena.



vshledemku měiPalestrénové „Missa Papas Marcelli“
r. 1565imidbufguralní podršela a papeš Pous IV.
(1659 —65) ualyšev tuto mai, pln udévení,svolal: Tef
Jsouharmonienovéhospěvu,jejšapoštolJans nebe
skéhoJerusalémasnílsslyšel,a kterýšnámpozemský
Jan (Palestrina) v posemském Jerusalému slyšeli
dává. Ze církev slob Palestrinův zvláště chválí a odpo
ručaje i v nynějších dobách v ceremoniálu biskupů
z r. 1886, lze vysvětliti spadno tím, že jak týž

coromonidl biskupů dí: sloh Palestrinův ničímjiným není, neš spěvem, který konirapunktickým
spracováném hlasů s gregoriánského chorálu takřka
setkán jest.“ Nelzo tudíž říci, že sloh Paleatrinův
jest podobně jako o chorálu někteří praví odbytou
neb překonanou fásí vývinu posvátné hudby. Zpěv
vždy bude tím církevnější, čím více se k římskému
chorálu oliží a tím méně církevním, čím více se
od něho vzdaluje. Dle toho bude vždy i úsudek
církve. Jest-li někomu sloh Palestrinův se nelíbí,
příčina opět jest jako u chorálu v nesnalosti a
v pokašeném vkusu. Kde jiš polyphonie jednou
začala 8e pěstovati, tam najde oblibu spěváků
i lidu, poněvadí poskytuje daleko více rozmaní
tosti a jest mnohem bohatší než spěr homophoaní.

(Dokončeaí.)

Co týden dal
. Pre české menšiny. Mladočeští poslanci ko

nali v neděli v Praze schůzi, aby se uradili, co
dlužno učiniti v zájmu pronásledovaných českých
menšin. Scbůzi bylo přítomno 71 poslanců. Zpra
vodaj dr. Herold navrhl: 1. aby poslanci učinili
osvědčení, 2. aby strana opatřila vydání brožury
v několika jazycioh, ve které by poměry českých
menšin podrobué byly vyličeny, 3. aby sťízen byl
národní fond ku podpoře menšin. V generální de
batě mlnvili poslanci Adámek, dr. Moravec, Schwarz,
dři. Kaizl, Dyk a Koldinský, red. Anýž, Horák,
dr. Engel, jakož i dr. Tuček, který tádal aby
obranna činnost našich menšin vztahovala 8e takó
na Moravu a Slezsko. Poslanec H. Janda ohledně
zřízení foudu učinil návrh na následující prohlá
šení: „Sbor poslanců národní strany svobodomyslné
2 Čech a Moravy shledává nezbytnou toho potřebu,
aby k pudpofe českých menšin v tak zvaném usa
vřenéu úsomí za účelem jich obrany proti proná
sledováním a útiskům zřízen byl národní fond, za
tím účelem buďtež požádána a vyzvána celá Česká
veřejnost, zejmóna okresní zastupiteletva, vbecní
zastupitelstva, spolky a jednoty, pevěžní a prů
myslové zavody a váichni čeští vlastencové bez
rozdílu, aby svou hfivnou k založení tohoto fondu
přispěli; konečné ukládá výkonnému výboru ná
rodní strany svobodomyslné, aby bez odkladu do
hodi se se zástupci jednot našich, Ústřední Matice
školské, Severočeské a Pošumaveké národní jed
noty, předních korporací, peněžních podniků a
průmyslových závodů o orgauiBaci a Bprávé uve
deného fondu.“ Návrhy výkonného výboru přijaty

Předseda sdělil, že před schůzí zaslali písemné
návrhy poslanci Sehnal, prof. Kura, Sokol, Parg
bart atd., a doporučil, aby návrhy ty přikázány
byly výkonnému výboru. Při hlasování přijaty ná
vrhy výkonného výboru ad 1. a2. jednohlasně,
návrhJ. formulovanýposl.H. Jandou všemi hlasy
proti jednomu. Návrhy ostatní pfikázány výkon
nému výboru. Předseda sdělil přípis rady králov=
ského mósta Plzaó. — Dr. Šzarda přečetl přípisy
rad města Tábora a Král. Městce, jakoži okr.
výboru v Novém Bydžově.

Aatisemité v Dolnioh Rakousíeh. V neděli byl
ve Vídai první protiliberální sjezd dolnorakouský
sa účelem nastávajících voleb do sněmu dolnora
kouskéhoa do říšské rady. Sinluvenaa upevačna
na něm jednota strany křesťansko-sociální s ně
mecko nacionální. Dostavili se všichni antisemitští
a německo-nacionální poslanci jak říáští, tak semětí.
Schónererovci sjezd neobeslali. Dr. Lueger zahájiv
sjezd, protestoval proti domněnkám,jako by strana
nadržovala klerikalům; nechce prý uadrládé klera,
které se lento 8ám nodomáhbá, nýbrž choe jenom,
aby náboženství chováno bylo v úctě. Mezi kře
stanskými sociály a německými naconály jsou
v oboru hospodářskémstyky, pročež jest žádoucno,
aby zachovaly obě strany uvoraost. Za předsedu
sjezdu zvolen německý nacionál Richter, jeho ná
méstkem antiseimnita Polzhofer. Richter prohlásil,
že jeho strana jest antisemitská a že zachová al
lusaci volební s křesťanskými sociály. Hlavní vóo
jest jednota a rozhodný odboj proti tidovsko
iuďarské vypínavosti. Lr. Lueger sdělil, še anti
semité postaví kandidáty ve všech vídenských
vkresích. Kníže Liechtenstein kandidovati bude v
okresích XV. a XVI. Také v I. a IL.(rmtřaí mě
8to a Leopoldov) podnikne strana boj. Pokud se
týká měst, bude podniknut zápase svlášté proti
Uzedikovi v Koraeuburga, proti Koppovi a proti
Weitloffovi. Na mjezdu bylo vypočténu, še antiso
mité mohou dobýti při nových volbácu zomských
42 mandáty a tím většiny na sněmu doloora
kouském. Potom prý by, tak bylo praveno, nejea
musil ustoupiti mynéjší zemský maršálek a celý

v časopise „Picoolo“ v

praví: Zasnoubení prince s černohorskouoktalaníSoou má vysoký výrnama znamená Prý |
Italie s Roskem, mezi nimiž dosad panovalo od

cisení. Prvním symptonem téchto ardečných uznáje vyslání Leontěra do Říma. Jeden s nynějších
nejnebezpečnějších nepřátel Italie v okolí něguše
působí nyní na rozkaz ve prospěch pro
puštění zajatých Vlachů.Princezna D8
prý tyto zajaté jejich vlasti. Dále se v článku
praví, že dosud nebylo korannímu prlaci italskému
možno, aby nalesl nověstu. Katolické princezny
prý s důvodů politických málokteré mohly přijít
v úvabu. Projektovaný sňatek s princeznou Kle
mentinou belgickou prý samezili belgičtí „ultra
montáni“ Anglikánské a luteránské prinoetny prý
se zase lekaly změny víry. Královna Viktorie an
glická prý v tom ohledu prohlásila: Moje noteře
provdají se jenom v tom náboženství, ve kterém
se zrodily. Sňatek s princeznou Helenou černo
horskou není pouze sňatkemz lásky, nýbrž je
také v politickém ohledu potěšitelným.

ve dnech 24—28. srpna řízením vdp. P. Ed. Ostatka
8. J. Zpovědníkem zvláště pozvaným byl R. D. P.
H. Filipp, provincial Františkánů v Prase. Při celých
eričeních přítomní bylí J. M. ndp. biskup Edv. J.
N. Bryvyeb, vedp. kap. děkan Msgr. Dr. Al. Frýdek,
členové kapituly, celkem 202 duchorních.

Pivovar v Kuklenách. Ustavející valná bro
mads „Prruího akciového pivovaru a sladovny v Ku
kJenách“ konala se dne 28, t. m. za velice hojného
účastenství akcionářů z celého okolí královéhradecké
ho v Kuklenách u Hradce Králové. Schůzi zabájii
předseda výboru zařizujícího p. Josef Loučný, který

na jednatelem p. Vinařem zpráva od poslední valné
bromady a přikročeno ku přečtení vládou dříve jiš
schválených stanov společnosti, které přítomnými sk
clonáři jednomyslně byly schváleny. Stanovy tyto
budou nyní vloženy do obchodního rejstříku králové
hradeckého, načež akciová společnost ihned počne
činnost svou. Zároveň bylo přečteno problášení výbo
ru sařizujícího, že veškerý ahciový kapitál 200.000
sl. r. m. ve amyslu stanov spolkových upsán a složen
byl, kteréžto prohlášení — ode všech členů výboru
zařisujícího podepsané, přítomnému p. ©. k. notáři
ze účelem zápisu firmy do obchodního rejstříku bylo
odevzdáno. Při volbách do správní rady svolení byli
tito pánové: Josef Lončný, statkář v Řibske, J.

Srdínko, statkář ve Svob. Dvorech, Frant. Chmelař,
statkář v Kuklenách, Čeněk Souček, statkář ve Bříze,
Karel Kupp, statkář v Roudnici, Fr. Plesnivý, stavi
tel v Hradci Králové, Voleník, inženýr na Pražském
předměstí a J. V. Balcar, c. k. podmistr v Kuklenách;
za rerisory účtě zvolení byli pp. : Fr. Vyblíd, říd. učitel
v Číbazi, Heřman Hrdlička, hospod. úřadník ve Sté
žerách a Josef Vinař, statkář v Sedlici; za hlavního
revisora účtu zvolen p. Jan Urban, řiditel torárny
v Kuklenách. — Poněvadž veškerých 1000 akcií po
200 zl. akciovoa jistinu společnosti troficích úplně
rozebráno bylo a četným poptávkám novým po akci
foh vyhovětí lse nebylo, dojde bezpocbyby v nejkratší
době k nové emisi akcií. Podmínky pro zfízení pi
vorara jsou nejpříznivější, kraj bobstý, potřeba pi
vovaru velmi nalebavá, lze tedy s plnou jistotou oče
kávati, že pivovar kaklenský, o jebožto uřizení žá
doých pochybností více není, sa krátkou dobu bude
zkvétati.

Okrskové ovičení sokolské. Sokolské jed
noty sdrušené v I. okrsku Orlické župy Sokolské
(Hradec. Králové, Kakleny, Pražské Předměstí, Plo
tiště, Nechanice a Norý Hradec Králové) pořádají
veřejné okrakové cvičení v neděli dne 30. srpna o
3. hodině odpoledne v nádroří továrny p. Ant. Pe
trofa při hudbě Sokola Kralohradeckého s tímto po
řadem: Cvičení dorostu: 1. Prostná s tyčemi. 2.
Ráznosti. 8. Hry. Cričeníčlenstva: 1. Prostná cvičení.
2. Cvičení na nařadí a ve skoku 53. Zápas, různosti
a bry Po oričení sábara v sabradním hostiaci „u
města Brna“. Koncert hudby Sokola Kralobradeckého.
Večer vrěnešek v spolkové místnosti „Sokola“ Novo
hradeckého (v hostiaci br. J. Birnera dříre p. Al.

Dvořáčka.)
Pohořelým v Jelení. Pan JUDr. Alfred

(T be věnovalpobořelýmv HornímJelení balík šatstvakusů).
Odborná škola tkalcovské v Ústí nad

Orliel. Zápis žáků do denního kursu koná se denně
až do 15. září od 9 -12 bodin dopoledne v feditel
né ústaru. Do školy přijet může býti každý bozů
honný mladík, který nejméně 11. rok věku svého
dosáhl a ovecnou neb některou vyšší školu s dobrým
prospěchem odbyl. Vyučování pro řádné žáky jest
bezplatné a toliko při sáplsu jest natno aložiti 2 sl.
Obu lí, však velice pilní a nadaní žáci obdrží pod
poru, na niž má ústav k disposici 1600 zl. Kurs
denní trvá 2roky avytčaje se vněm | následajícím

předmělům :prohllckému tbmní Meobyčejných a Sac
gnardových stavech, technologii: ručního tkaloovutví,
BABce ©Szrovinách, dehompocici, kalkulaci,
kresleníod raky aodbornémakr vsorů,kresle
ní odbornéma(patronování), kreslení měťickému a
průtmětnéme, jednodachéma úbotalctví a msa-© ©
eměnkách, písemnostem jednacím a obchodní kores
poodeaci, náboženství aněmělně. Útyříneděle před
sačátkom Školního roku otevřenjest kmrspředprarný
sa tie účelem,aby novépřistupajícížáci v době
této osvojili si základní vědomosti praktického tkal
covatví, ješ ku porazumění osnovou předeptaných

leko-včelářská výstavka. Ve dneci
A7. —50.září pořádá k tomu cílí ustavený výbor
ovocnicko -vóelařskou a květinářskou výstarku pod
protektorátem slav. okres. zastupitelstva novopackého
v Noré Pace. Přihlášky přijímají se du dne 15. m.
září t. r. předměty výstavaí dodány musí býti aspoň
na 2 day před otevřením výstavy. Výboru taaal a
tane na mysli následující účel: sestaviti normální 60r
timent ovocný pro okres novopacký, porzbuditi každou
snahu za povznešením ovocnictví a včelařství i kvé
tinářetví se nesoaaí B poskytovati hojného poučení
v týchž odborech, seznámit! zejména « užitkováním
ovoce a medu, seznámiti s odboraou líteraterou, po
třebné nástroje a nářadí. Výstavy účastniti se moh)
i vystavoratelé mimo okres, pokud předměty jejich

obeslány nobadou. Z místa se neplatí. Veškeré do

v Nové Pace. :

Baurovy botky utratil tky. My 6
„eice tak hned neleknéme,Před atm ani Jane neza
„snamenali vyhrůžku před svědky pronesenou: „Dokud
redaktorovi nenařežu, nedá mné pokoj!l“, ale máme
vážnějších záležitostí tolik, že jen občus uvádíme stíš
nosti těch, kteří se napálili koupí obuvi u známého
ekladníka „našinecké“ továrny z Mnich.Hradiště. Při
národní slavnosti, jež se kónala minulou neděli „na
střelnici“, vystoapiia v ch botkách u Baura

Konpených pí. J., mánšelka zámečníka s PražskéhoPředměstí, ale dlouho si v nich nevyšlapovala; pod

patky prý dřevěné záhyodpadly apí. J. prý po tomtomaléra poslala hned odpadlé podpatky přítomnámu
Baurovi. . . Moudré naučení s toho ať si kašdý
vezme sám. My jen podotýkáme, še dobrou obuv ho
toví p. J. Matějček, na jehož insert vdnešnímčísle
upozorňujeme. j k svému!

M
. ©.

Dalekohled z lucermy. Opět nový nějaký vy
náles, pomyslí si náš čtenář a oennýlí ne jedná 6e

ta skutečněoKl vynález,jehožprvnízkouškavšak se neosvědčila. Kdyby se to bylo povedlo, mohlo
být jméno vynálezce mezi hvěsdáři zapsáno zlatým
písmem. V těchto dnech vzpoměl si jistý občan, který
na svých výletních cestách zajel si také prohlédnout
náš Hradec, že podívá se na naši bílouvěž a použije
nějakého dalekohledu, aby se přesvědčil, je sku
tečně odtud vidět Prahu. Čestana věž je sice namá
havá, alo alibovals se odměniti krásnou vyhlídkou.
Za tou příčinou vypůjčil si milý turista od kohosi
dalekohled a sotva si, když byl již na pavlači, od

trochu na čerstvém vzduchu, zaměřil směrem ku
e. Však co to? Den jest jasný a on ať daleko

hled natahuje nebo zkracuje, přece vidí stěží Kukle
ny, ač poohým okem je vidět dále z Kozinky, neřka-li
bílé věže. Konečněpo dlouhám šroubování daleko
hledem jal se tento prohlížeti a tu shledal, že je za
sklen — obyčejným sklem a to ještě poškiábaným.
Dotyčný majitel totiž přišel u svého dalekohleduo
skla a tu připadl na starou pohozenou lucernu, ustřihl
si z papíru kolečka potřebné velikosti a dal si u
sklenáře dle toho uříznout = lucernyskla, jež pak
do „dalekohledu“ nasadil.

Smrt v lomech. V pondělídne 24. t. m. ráno
nalezen « hlubokém arázném loma rolníka p. Ant.
Kulhavého v Podole Váp. dělníky do práce přišedšími,
Jan Znojemský, dělník s Podola na vyčnívajícím ska
lisku vězící, úplně bez života. Ze stavu, v jakém
ubožák nalezen byl, soudí se, še asi těžce se smrtí
rápasil. Bylť asmrcený na polo avlečen bez kabátu a
čapky maje ruce rozepjaté a na zadní Části hlavy
hlubokou sející ránu. Jakým spůsobem nešťastník do
lomu se dostal, není známo. Míval ve zvyku ve akále
též nocovati jsa v noční době zaměstnán hlídáním
hrachu jednomu občanu. Má ee za to, še obcházeje
v noci kolem, přisvé krátkozrakosti do lomu spadl e
se zabil. K ohledání mrtvoly dostavila se soudní komise.

Pokus sebevraždy. Včara o 9. hod. dopolední
skočila M. Šrámkova,dcera kamenníka s Kluku za
občanskou plovárnu s levého břehu do Orlice v sebe
vrašedném úmyslu. Na štěstí nalézá se ta místo hu
stou travou, plovoucí po vodě, porostlé, takže kandi
datka sebevraždy zůstala na povrchu lešeti. Mezitím
byla dvěma kolemjdoucími y Spozorována a notně

romočena vytažena na břeh, načež dopravena byle
do nemocnice. Zdá se, že studená tato lázeň staženo
jmenované chuť na podrahé k něčemu bnému,

Šlechetný čim. Dne 16.srpna v Chrasti u Chru
dimi zemřela po porodusdravého s ka žena chudého
sámečníka Julie Poláková. Ovdovělémn manželi zů
stalo na sterosti 8 malých dětí, s nichá nejstarší
děvče čítá 11 let. Ubohý muž byl všecek zdrcen. Toho
dne odpoledne přišla do města slečna B. Hodkova

s Rakovníka nesouc věnec na hrob + bisk. ředitele. Bébra. Kdyš položilavěmec na hrob sesnulého, šla
| domu smutku; tam od okolostojících zvěděla,

co se stalo. Vešla do vnitř a pokříšovavší nebožku,
nechala ai okásati zdravé novorozeně a ubobému ci
rotku samaod sebenabídlase sa kmotrua do vínku
mu darovala 10 sl. Nečekajíc pak ani díků ufaslé
rodiny odešla. Kašdý chválil šlechetný skutek spani
lomyslné slečny.

Neštěstí stihlo sdojšího kožešníka p.Berama.
V úterý šel se jeho 14letý chlapec, žák reálky
podívati do pekárny p. Štěpánského, jak se peče chleb,
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Krádeže. Dne 14.£. m. vlo . nesnámý-pachatel oknem do bytu rolníka V něe | v Pravec
u Dobřenic a odnesl 65 sl. a stříbrné hodinky ne ře
tískem v ceně 80 sl. Jiné cenné věci přehásela ne
chal. Dle toho byl to zloděj náramně vybíravý. —
Dne 19. t. m. navštívil u Bukovka u Přelouče

husí zlodéj a odnesl 6pěkných vykrmených opeřencůrolníku Kvasničkovi, 8 Fr. Hoškovi a 4 Pacovakému.
vetnictvo je sloději jiš na stopě.

Dopadený zloděj. V těchto dáech dopaden byl
Jos. Hušek z Bělče u Třebechovic,na němš Ipf po
Adezření,že dne 19. t. m. vloupal se do obydlí Frant.
Vilímka v Radostoricích, kde spáchal peřin a
šatstva v ceně 48 sl. 0

Okradl vlastní matku. Dae 31. t. m. ukradl
K. Schejbal ve Všestarech vlastní matce tamtéž by
dlící prsteny a jiné skvosty a práskldo bot.

Cikémi. U Jos. Antošev Konecchlumíspáchána
byla v těchto dnech krádež šatstva vcená 40 sl. a
má se sa to, še pachately byli cikáni.

. " .
Z Ústí m. Orl. (Slavnost ověvenípraporu sr. Jo

„efské Jednoty katol. jinochů a mužův Ústín. Orlici).
Jiš ode dlouhých dob nevidělo město naše slavnosti tek
nadšené a krásné, jako tomu bylo ve dnech 32., 25. a
24. srpna. Nejrětšího lesku dostalo ve slavností přítom

„ností nešeho vroucně milovaného, nejdůst. pana biskupa
Edrarda Jena Nep. Brynycba, jenž s laskavostí v pravdě
otoovskou prapor spoluu našeho posvětiti se arolil. Ovšem,
de slavnostní výbor snažil se, aby spolek přízně jema vů
nované hodným se ukázal. Proto nešetfeno ani píle, ani
«česu, jen aby slavnost stala se důstojnou manifestací ka
tohockéhodělnictva veměstě i okolí. — Vsobota odp.,
dne 23. srpna počaly vláti sestřech domů prapory; večer
pak před 7.hxd. ebromáždili se adojší úřadové a hodno
stál manáměstí k uvítání J. B. M.Obocenatvasošlose
k uvítání volíké maožetví. K uvítání vsnešeného hosta ma
mnádrašívyjelo 7 kočárů, v miché eodělí: purkmistrp. Fr.
Sychra, okr. starosta, p. Josef Kabašts, torárníci p. Flor.
Haraych, p. Jan Jandera, pan Jossí Cibulka; deputace
spolkuvoj.vysloužiloů,tři členovénašíjednotys místo
předsedou p. Dr. Jos. Slsbým. V České Třebové, odkul
J. B. M. k nám přijetí ráčil, sešlo ne na nádraží okolal
duchovenstvo. Tam také přijel vstříc nejd. pauu erětiteli
„náš velesasloužilý předseda vdp. Antonín Nývlt, děkan
-s vdp. Dr. Ferd. , v jichá průvoda
knám J. B. Mpřijel. J. B. M. avítán byr nsnádraší
« Ústí n. Orl.od p. ©. kr. okres. bijmaní Dr. rytíte
Kommerse,vsodi do kočáru a se střeltys hmošdířůjelo
+s do města. Na náměstí uvítali J. B. M. zústapoové
všech zdejších o. k. úřadů, přednostové stanio státní a
severozáp. dráhy, spolek voj. vyslontiiců, naše jednota o
množství obecenstva. Když pak J. B, M. odebrala se na
děkanství, pobela 600objevovatí v oknech ovětla a ze ne
dloubo sářilo náměstí i allcs ve skrělém osvětlení. Za
saku hudby ubíral se pak průvod s pochodošmí k dě
dranství. Před děkaostrím zahrála budbi pspažskou bymna.
Meri tím vdevsdala depatace spolků našeho Nejd. Panu
-skvostné provedený diplom čestného členství. Nejd. paa
biskup hlessom daleko olyšitelným děkoval sa oslava ma
prokázanou, vybízeje všechny k saterání v boji se věc
epravedlivou. Hrímavým proroláním „Sláva“ a „Zdař
Bůh“, jež několikrát opakováno bylo, dalo obecenstvo,
ježnadvoředěkanstvív počtunesletnémse shromáždilo,
souhlas i radost svou ne jero. Zastaveníčcem pak u rele
otěné paní matky a veleotěných paní kmoter prapora
„skonden předvečer slavnosti. V neděli, dne 29. srpoa pro
-ohásela jiš časně ráno budba městem hrajíc badiček. Po
-hled na saobmuřené nebe, s něhož chví'emi drobný dešť
ee oedil, plnil obavou mysli nebe. Než obavy ty v brzce

„rosptyleny byly radostí nad hojným účastenstrím jednot
bratrských s blíska i z dálí, jež mažně stojíce v daném
slovu a uelekajíce se nepohody, jiš od prvních hodin ran
ních dostavovati se podaly. Přes tu chvílí přivedéli jsme
sastupce nových a novýcu jednot bratrských do místností
spolkových: dáčastaily se paktyto jednoty: Nách>d(s pra
porem), Hronov, Červené Pečky, Třebechovice, Králové
Hradoo, Poličza (s prap ), Přelouě (s prap.), Proseč(s prap.),
Hlinsko, Kostelec n. O., Svitavy, Litomyšl (s praporem).
-Čermná, Dobromě Dolní, Hnáta:ce, České Třebová, Hyl
-váty. Báh zaplať statečným jonákům sa jejích obětavost
a lasku. Okolo 9. hod. seřadény spolky katolické jakož I
„slavné spolky: vysloušiloů sdejších, z Něm. Libohav a
s Dolní Dobrouče v imposantní průvod, jená za zvuku
dvou hadeb. kapel ubíral se do chrámu Páné. U kmotry

„praporu pí. Horáčkové přivojily 6e k průvodu družičky
na skvomných stuhioh prapor nesouce. Hnedna to vston
pil do ohráma i nejd. avětítel v průrodu dachovenstva.
„Nymí náslsdovalo slavnostní kázaní. Slovy prostými, leč
hlaboce promyš.enými akásele J. B. M.. že pravý pokrok
jest jen v navratu ku křestanetví, kdešto to, 00 nyní

Jmylbě „pokrokem“ se tre, jen k zhovadění čověka vede,
Kostel nabyt byl poslnohačetvom, jež očima i srdoem Ipělo
Ba vanedenám kozateli, jehož svučný hlas po všech pro
-storách nadeho chrámu Páně ss rosiéhal. Po kásaní ráčila
J. B. M. posvětiti prapor, načež následovalo obvyklé sa
tloukání břebů od světitele, matky a kmoter prapora, od

„četných přítomných hodnostářů i zástupců spolků o pří
pednými hesly. Po tom předstoupila matke praporu pí.
Arnoštka Hofmannová, ješ pronesla „snoa Heó, na
kterou praporeóník pan Josef Tyl přiměřené odpověděl.

„Na to usjdp. biskup sloužil slavnoa pontificalní měi ov.,
po kteréš spolky odešly do epolkorých místností, kdež byl

„rosohod. Phi společném obědě čteny byly došlé telsgramy:
ješ poslalyzejmenakatolje jnotyz Laže,Chradimi,L>an,

-dp. Alow Dadek a j. Borněš i mnedství dopisů obdržel
spolek náš hu slavností. s niché dýho vroncí laska bra
trsky opřizněných jednot. Uvádíme zde tyto dopisy: od
katol. jednoty vPrase, ©Úpici; od Tomibe Jirouška se
Organisorané katol. dělnictvo Pražské; od katol. jsdnoty
w Bedlóanech, v Trhových Dejaíkénh; od sr. Josefské

„Jednotykatol. jin. © musů pro král. České v Prose VII;

aa. Balalova;spánůpak p.
Jan a Frant. Čížek. Nával do dwvádla byl tak veliký, že
thozí pro nedostatekmíst s nepořísenouvrátitisemusili.
Intelligence zdejší byla sastoupena velmi čotně. Kakonci
sbýrá nám ješlé radostná povinnost vedáti nejyronondjší
diky všem, kteří o sdar slavdosti naší se přičinil. Nej
pekornější íky vzdávámevprvé ted J. B. M.zajeho

jskož i sa velkomyshnýdar 00 sl.;-urosenému pánu Vla

myslným démám pí. Arsoštce Hofeannové, pí. Barboře
Horáčkové, pí. Anne Cibulkové ma vlídnou ochotu, s je
kou uvásaly se vzíti na sebe fánkci matky a kmoter
přaporu, slečnéMarti Balaloré a pí. Fraatišce Jirgesové
na spojaúdinkovází při divadle, všem vělectěným drukid
kám, všem slavnýmzeměpanským Asamosprávném úřadů »,
všem velectěným příznivcům za poskytaatí povozů, vele
cténéma pana Hernychovi, měst. staviteli sa propůjčení
potřebnéh | materiálu ku stavbě tribuny, všem slavným

spolkům na'jich účastenství, všem ólenům našeho epolku
za jich přičiněnía úsilí, véem dobrodinoům opolku, všem
Odplatiš to Běhi

Z Jaremiřska. „Knčáské druhotiny.) Šlechetné činy muiů, kteří zasvětili divot svůj Bohu i
lidstvu, bývají v době naší milým předmětem vděčné
oslavy. Tohodokladem byla tichá jindy dědina Ho
lohlavy, kteráš právě tyto dny ne sama, ale s dal
ným krajem důkaz podala, kterak srdce lidské pří
stupno citům vděčnosti e lásky. — Byl to den 3. m.

bna t. r., kdy slavil ové kněžské drahotiny vys.důst. pán Alois Nývlt,skutečný rada a přísedící
bisk. konsistoře, bisk. vikář a dě v Holohlavech.
Padesáte Jet života činného v povolání těžkém —
dlouhá to fada, ale útěchy plný pohled naspět v léta
v píli, práci, boji, vítězství ztrávená. Jiš před pří
chodem na místo děkanské v Holohlavech blahodárně
jevila se činnost vsdp. jubilára, čehož důkazem mnohá
vyznamenání, mnoho pochval zasloužených nejen od
duchovních vrchností, ale i od společenstev jiných.
V Holohlavech ršak objevilo se, co můše kněz dobrý
vykonati pro Boha i vlast. 8 velikým úsilím staral
se vadp. jabilant zvláště o okrasu domu Božího, o sve
lebení zpěvu posvátného, o uvědomění lida katolické
ho nešetře při tom obětí. Nechceme s nebudeme se
o obětech téchto zmiňovati, bylo by to protiskrom
nosti kněze dlechetného, dosti, řeknemeli, že záhy
stal se otcem, rádcem, pomocníkem osady. Jest otcem
především chudiny, kteráž ví, kde dostane se ji po
moci, u koho odmítnuta nebude. — Jest rádcem ne
jen prostých, ale i učených: přímoať, neličenosť, ry
zosť povahy získává si při prvním setkání srdce kas
dého. — Jest otcovským pomocníkem osady: kolik
mužů již jeho příčiněníma sásluhou pracuje na vadě
lání a povznemní národa našeho! A hle! z těch tak
mnoho dostavilo se i ze vsdálí, aby radovali se v den
slavný s otcem svým — jaké to svědectví pro práci
neámornou! — Jest ipodporovatelem účelů dobrých
stálým, jest pracovníkem v oboru svém i jako bisk.
vikář neunavným, nešetře dne ni noci, začež i od
svého vrchního pastýře, k němuž neobmezenou úctou
i láskou Ine, rysoce ke dni jubilea svého byl vyzna
menán byv jmenován skutečným konsistorním radou
a přísedícím nejd. bisk. konsistoře. Život plnýzáslah
— nemůžeme o všech mluviti, promluvilo tu však

účastenství nemo,deš bylo illustrací živou lásky avděčnosti. Již předvečer jubilea shromášdil přečetné
ctitele, předevšímze staroslavného města Smiřic, jemuž
čest a chválu pronášeli všichni za ten úcty hodný,
něžný projev lásky, k budově děkenské. Velkolepý
průvod lampionový, jenž zářil světlem při východu
ze Smiřic, překrásné zpěvy sborů Hanky i Zory, pro
jevování blahopřáníod zastupitelstev, korporací, sborů,
velký počet praporů, to vše již předem jakoby dávalo
tušiti obraz dne příštího. Samo nebe přálo dnislav
nostnímu | Sešlo se lidstva do tisíců, kněží 26,i
sám vys.důst. pán Jan Barták, sídelní kanovník
vHradci Králové, nejen z úcty a přátelství k vsdp.
jubilantovi, ale i jako delegát J.B. x. a spolu jménem
nejd bisk. konsistoře přijíti ai“ neobtěžoval. Z du
chovních byli přítomní vd. pp.: Antonín Kulhánek, 1.
bisk. vik. tajemník a děkan v Kocléřově, sám již jaa
plných 60 roků knězem. František Pochop, 2. bisk.
vik. tajemník a děkan v Josefově. Antonín Kozák, 3.
bísk. vík. tajemník a děkan v Hořiněvai. P. Klement
Šandera, O. P. bisk. notář a vikář a děkan v Hum

lci. Antonín Nývlt, děkan v Ústí n Ocl. P. Method
Nývlt, O. P. bisk. notář a převorv Želivě. Ant. Ště

sk, děkan v Jaroměři, JosefBeran, děkan v Krá
ové Dvoře, Ignác Matouš, farář v Hradišti., Fr. Novák,

farář v Jásené, Jos. Kavan, farář v Zaloňové, Kar.
Kuhn, děkan v Žírči, Fr. Chejnovský, faráf v Sedra
šicích, Jan Letošník, -bisk. notář a farář v Čiíbuzi,
Ad. Dvořáček, fand. v Kuksu; Jan Fr. Seidl, farář
v Černilově, Jan Čapek, farář v Kolči, Vác. Rosecký,
admin. v Dabenci, Váci. Hvězda, kaplan v Chrasti,
Jar. Horák, kaplan v Černilově, Lad. Suchánek, katech.
v Jaroměři, Jan Štandera, katech. ve Skutěi, Jan Ka
rásek, adm. zám. kaplanství ve Smiřicích, Er. Frydrych
a Vác. Koza, kaplaní v Holohlavech. Bylo tu sl. c. a
k. úřednictvo panstvíSmiřického v počta plném, pře
četní pp. učitelové škol měšťanských i obecních, sa
stapiteletva obcí, ješ jmenovaly vedp. jnbilára svýro
čestným měšlanem, zejmena město Bmiřice, obecNes
nášov, Semonice, od kteréž obce velmi konfessně smí

šené jednomyslně zvolen, coš nejen šlechetnosti Ejubilára důkazem, ale i uznalosti, nestrannosti těc
jiš tak jednali, skvělým jest a čestným svědectvím.
Po deráté hodině vyšel průvod z děk. chráma Páně
s manožstrím drůžiček. Dachovenstvo vstoupilo do

ného p. vikáře k oltáři. Vedp. jabilant dlel na mo
dlitbách ve svém příbytku. Prvý ordečnými alovy
jeko bisk. delegát a spolu jmánem nejd. isk. kon
sistoře oslovil vádp. jubilára p. t. p.kamovník Jan
Barták, jenž zároveň konaličestnou funke officianta.
Na to upřímnými, milými slovy tlamočil vdp. Ant.
Kozák, bisk. vik. sekretář a an v Hořiněvsí city
a vřelé blahopřání duchovenstva vikariátního a ode
vsdal jménem téhož skvostný kalich jako dar vika
riatu kedni jabilejnímu. Po pohnutlivém proslovení

red. p. jubilanta nastoupena cesta do chrámu Páně,jenš v slavnostní háv oděnslavnostně uvítal svého
jubil. duchovního správoe. Zde dokonány obřady, při
ověnčení vedp. jubilára a udělení jemu berly nezů
stalo oka suchého, vroucně přednesená slova p. t. p.
officianta dojala všech. Na to byla slavnostní řeč,
jiš činil býv. žák p. jabilárův, nynější vedp. p.bisk.
notář a vikář, spola děkan v Humpolci, P. R. Šan

a jeho slova otevřela, možno-li, ještě větší pramen
als apřímné lásky a úcty a to i u mužů vznešených.
Za pěkně provedených zpěvů v duchu církevním ce
lebrovsl hlubocejsa dojat vadp. jubilár svoji slavnoa
jubilejní mži ov. za velké assistence. —-Slavnosť chrá

mová skončena 8 no Deum“ a udělením požehnáníN. S. O., načež ubítal se průvod do budovy děkanské,
kdež za míle se rosproudivší zábavy čteny četné bla

bopřejné telegramy a dopisy. Mezi hostinou povstalp. kanovník Jan Barták a ve vzletné, dobře pro
myšlené řeči vzpomenul blížícího se jubilea Jeho Ve
ličenstva a končil provoláje „Slava“, jež hlučně byla
opakována, Nato sám ved. p. jubilár slovy srdečnými

všech obrátil k milovanému velepastýři našemu
M. a jemu za nadšení všech přípitek svůj pro

nesl. Pan ředitel Petr Skořepa poukázav, že velikým
pozemským blahem a odměnou za práci vykonanou
jest úcta, vážnosť a láska těch, jimž práce věnována,

fipil sa vřelého souhlasu ctěnému, vášenému a mi
ovanému vadp. jubilantovi. Při celé zábavě krásné

salonní skladby přednášela kapela Hořiněveská. To
asi průběh slavnosti, jež ukázala, jak dovede si lid
český vážiti svého kněze. Co toho dneHolohlavy vi
děly, zřídka kde se opakuje. Nepíšeme, abychom chrá
lili, ale povsbudili a ukázali, co v tichém kraji možno

pro Boha a vlasť vykoaati v úmyslu šlechetném. nRo:mínka na den slavnosti nevymisí z myslí osadníků
ani ostatních účastníků, kterýchž všech dojista jest
vroucím přáním: „Stafečka dobrý náš, Pán Bůh nám
Tě dlouho, dlouho ve zdraví a spokojenosti zachovej !“

Z Jilemnicka. V klidné a útulné naší městské
dědině, jež v stína košatóho jilmu, znaka to měst
ského, pílí a se batolí, —rozčeřila se na mírné jindy
hladině vlna varachu zvláštního. Dne 31. července,
kdy zakončovali jeme školní rok a upřímně po kře
sťansku za dary © hůry obdrlené jsme déko
vali, shromáždili jsme ge dle možnosti, kdo nebyl
vásán svojím „Te Deum“ doma, do vikariatní kathe
drálky naší, abychom byli svědky i blaho-přátely na
šemu jubilantu Nestora duchovenstva i učitelstva
vdp. Bartošovi, jenž bystrým okem rozumu svého
i ušlechtilým srdcem svým se byl zdárně osvědčil —
při připínání záslužného kříže od Jeho Veličenstva
jemu za opravdové zásluhy věnovaný a od p. hejt
mana J. Bozděcha u přítomnosti celé honorace,všech
spolků a všeho žactva s celého děkanství mu připí
naný. Jak ze slov i z tváří všech milezářících videti
bylo, tlumočeno bylo přání: ad multos annos!

Z hory matky Boží u Králík. Dne 2. srpna,
v den sv. Alfonsa, konala se na hoře matky Boží
způsobem slavnostním 25 letá památka prohlášení
dotčeného evětce sa učitele církve papežem Piem IX.
Nanebevzetím pak Rodičky Boží nadešel výroční den,
kdež před +00 léty položen byl biskupem Tohiášem
Beckerem základní kámen k zřízení téhož místa pout
ního. Za příležitosti té měl vysoce důst. pan Mon
signore Bergmann, rodičz Králík německou řečk obe
censtvu jednající o významu téhož zařízení, — Ud
8.—17. srpna t. r. konalo 51 učitelů svá duchovní
cvičení, kteří se tam byli za tím účelem « blízkéno
Praska dostavili, a dne 321. ukončen jest první běh
duchovních cvičení námeckých pro kněze. K cvičením
těmto přišlo 25 veledůst. pánů z okolních diecésí; v
z nich přináleželo k biskupství nadema královéhra
deckému.

Ze Rtyně. Slavnost obžinek, kterou vlastenecké
spolky zdejší dne V. t. m. ve prospěch Ustř.Mat. šk.
uspořádaly, vydařila se v každé příčině nade vše oče
kávání. Slavnost sama počala,abych tak řekl, v užším
kruhu lampionovým průvodem a divadelním předsti
vením v sobotu večer, rozvinula pak se v neděli
v pravou slavnost národní na níž veškeré šíré okolí
účasť bralo. Již záhy po polednách proadily nesčetné
zástupy lidu, mládež po většině v lepých krojích ná
rodních, ke Rtyni, kde většina příbytků prapory ozdo
bena byla, aby svědky byly vzácné na venkově podí
vané slavnostního průvodu, jehož středem byly vozy,
znázorňující tkalcovství, kovářatví, polní hospodářstvý,
českou chalupu, postavy předních buditelů atd. Na
místě slavnosti rozproudil se brzy čilý život, jehož
posledním cflem bylo, matiční pokladně co možno nej
větší přinésti užitek. A de se to apanilým prodávačkáui
a hádačkám jakož i různým fortelným umělcům a vy
volávačům podařilo, dokazaje finanční výsledek, kťerý
se páčí z hruba na 900 zl., z čehož připadne Matici
asi 500 zl. Úspěch to zajisté na horskou obec více
než pozoruhodný, zvláště urážíme-li, že krátce před
tím v blíském městě pořádaná slavnost k témuž účelu
vynesla 450 sl. Pp. pořadatelé mohou býti 8 činností
svojí úplně spokojeni a zaslouží plný vdék nejenom
Matice, ale i všeho obecenstva, jemuž den 9. t. m.
tak brzo z paměti nevymizí.

Oe
Ze soudní síně.

Před porotou královéhradeckou.

Měmocký učitel — podvodníkom.
Vzorný zajisté vychovatel mládeže oc'l se v pá

tek, dne 31. t. m. před porotou v osobě 31 letého
německého učitele F. Pettera z Libotova. Jmenovaný
učinil si „známost“, jejíž zámožní rodiče nehodlali při



%

vojiti k užatku. Zamilovaný učitel, aby ukásal se co

vnejsopěím světle v očích své vyvolené, nakoupil sirůzných drahých věcí, jako slaté hodinky, kolo, bon

Kdyš pak byl pro dluhy dalován©konečně| feado:y yl pro 3 šalována konečně i fea
ván,připadlvsoafalstvína myšlenkupomocisi pod

vodným k penčsům až 69podálati spořitelní následovně. Do a ložny vlodil
vklad 1 zl. 80 kr., listy, na nichž byl tento vklad
zanečen, slepil dohromady a ms druhouj stranu, pa

dělav úředníka. si v 800 sl.
knížku vypůjčil si u jiného ústavu 800 zl.
Jinde opět vložil 200 al., sa několik dní vybral 1958gl.
a list, na němž byle vybraná částka zanešena, prostě
vytrhl a měl opět vlošeno celých 200 zl., e nimiž na
pálil sas některý jiný ústav.
číslovány, jak to dosud někde bývá, nedal 00
tak lehce poznati; hůře bylo v opáčném p č, kdy
mnael švingulant éhati pouzena menší o ost

jehož al napáliti. Tímto způsobem na
pélena byla celá řada epořitelen a záložen; t. sejme
na v Liberci, Jaroměři, Hořičkách atd. Míra však

podvodů učitele byla přece jednou dovršena a Damoův meč se mu sřítil na hlavu. Dne 24. dubna t. r.

ebyly-li strany v kníšce
vod

půjeka 1800 zl., na niž dával v zástavu knížku apoitelny královédvorské znějící na vklad 2000 zl., vy
mloavaje se, še potřebuje peníze na vadiam na dražbu
jisté usedlosti ve Velkých h, jiš chce pro sebe
oupiti. Účetní spořitelny G. Šroněkodkázal žadatele,

aby přišel ci pro peníze as ca tři day po sezení vý
boru. Jmenovaný úředník nepoznal 88 nic ná
padného, ale přece z o osti otázal se dopisem
sáložny kralodvorské, mnoho-li na dotyčnou kníšku
je vloženo a po obdržení odpovědi, která druhého dne
došla, viděl, že nebyla jeho opatrnost nemístnou. Do
věděl se totiž, že)knížka učitele Pettera zní na — 3
sl Ta teprve bil úředník knížku důkladné
hlídce a seznal proti světlu, še skutečně byl ča
vklad 2 sl., Jisty však že byly slepeny a vklad 20 ©
sl. byl padělán. Následkem toho čekalí jiš strážníci
na podvodníka a když přišelsi pro peníze, byl tento
zatčen a dodám do vazby, načež vznešena naň obža
loba prozločin podvodu. Obíalovanýse v předběžném

vání i pfi přelíčení ke všemu úplně dosmal.
Po zodpovídání otázek uznán byl F. Petter vinným
sločinem dle $ 202. t. r. a vyměřeamu trest 18 mě
síců těškého žaláře, zostřeného18 posty. Přelí
čení řídil r. z. s. Stolla, žaloba zastával subst. st.
mávl.Rotter a obviněnéhohájil dr. Heller. Čk.

Gastonodmuziky.
Jedné neděle koncem břesna t. r.„ppřádae ove Svídaici u Kostelce m. O-licí venkovská muzika,

k níš dostavila se mládeš nejen domácí, ale i přes
lní s celého okolí. Mezi těmite bylo i několik mla

fků z Malé Čermé, kteří pak zvláště rozjaření a po
někud víc než růžově naladění vraceli se pozdě v noci

domů. Cestou bylo jim jíti přes Velkou Čermou aponěvadš to byla cesta pro chodce pitkou smožené
dosti dlouhá, krátili si ji různým hovorem a skota
čením; tak drášdili psy,bouřením na vrata badili
klidné občany ze spánku atd. Zvláště Jos. Jetleb byl

toho dne nějak neobyčejněnaladěn bavit svýmišpmy, v nichž nebyl právě vybíravým, své kamarády.
Cestou od Velké k MaléČermé stál poblíž -oesty,ne
velký stob slámy a tu "napadlo Jetleba; Se-cby.'týž
pro legraci mohl zapálit, vypůjčil si sírkya „ktohsku
tečně zapálil. Když to ostatní spozorovali, šlebaly

lameny u suché slámy jiš mimodosah, takže na
kašení nebylo pomyšlení. Celá věc tato však ee do
nesla k úřadů a Jetleb byl vzat do vyšetřovací
vazby a vznesena naň obžaloba pro zločin žhářatví.
Mimo něho zatčen i obuvník Fr. Kopecký ze Svidni
ce a obžalován pro spolavinu na zločinu, an

dle rědi jednoho svědka měl Jetleba k onomu
činu navésti. Přelíčení konalo“se v sobota dne 32.
t. m. před porotou. Oba obvinění usedavé plakali.

Jetleb tvrdil, žeprováděl cestou všelijaké „škudlinky“ a an byl opilý, napadlo jej, že zapálí stob. Na
vedea k tomu nebyl. Po výslechu tehdejších nočních
spolavýletníků uznán byl Jetleb vinným pouze

bená odhadnuta pod +6 sl.. načež mu byl vyměřen
trest jednoho týdne tuhého vězení. Kopeckýbyl
obžaloby sproštěn. Oba obvinění odpykalí si své
„škudiinky“, na něž jistě nikdy nezapomenou, dosta
tečně ve vazbě vyšetřovací. Přelíčení řídil praes. kr.
e. Vondráček, obžalobu zastával st. návl. Rinda
a obžalovaného hájil dr. Srdínko. Čk.

Om „minemistrů“
Osm obžalovaných, pětobhajců, tří dny přelí

čení, přes 20 svědků — to čí,aby poslac
obecenstvo byla naplněna do posledního místa. Po
dobných případů je po řídku a zvláště tento sliboval

zvědavé dost a zajímavostí. V pondělíza
sedli na lavicí obžalovaných ve dvou řádáchnásle“
dující: Josef Motti, 21 letý tkadlec z Dolní Dobrouče,
posléz usedlý v Náchedě, Josef Faltus, 20 letý bar

vířský fk z Beshradce, evaj bytem v Sol
nici, Al. Volf, 83latý tovární dě o z Planice, posléze ram v Selnici, Frant. Červený,27 letý to
vární dělník z Dobré, posléze bytem v Mířejově, Jos.
Volf, 34 letý tkadlec v Solnici, Jan Rejl, 32 letý

lař v Mířejově, Kateřina Volfová v Solnici, Anna
jlová v Mířejově. První čtyři obžalování jsou pra

zločin falšování miací, Frant. ený mimo to pro
řestupky spronevěření a proti bazpečnosti těla, J.

Řeji a K.Volfová pro sločin spoluviny na falšování
mincí. Z obžaloby, ješ byla čtena po cálou hodinu,
uvádíme následující: Koncem lonského a počátkem
letošního zgfířížkolovalo na Rychnovsku množství pa
dělanýeh debsjíhaléřů a zlatníků, jež byly nejvíce
s cin; čaglečněse sloučeniny cinu, olova, cinku a

satimontr Yšfráběny.Po dílně peněsokazů pára dlouho úsilorně, ale marně četníci, soudy i bezpečnostní
úřady. Falešnými penězibyl poškozován zejména
chudý lid, jehož nářky nad utrpenou škodou mnošily

ee více. Loni před vánočními avátkybel ko
nečně išen obšalovaný František Červená když
udal! falešbý zlatník v hostinci J. Diviše v Šolnici,
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kdyš pak odpoledne chtěl odatičraký pedšlan sletník, byl stíhás. Leč vyrval 6 pi lodovatelům,
skočil do říčky, epola zamralé, přebrodil se přeseni s
jes v Solnici neznámý, unikl tenkráte race 9.
dinosti.Seznav,žeje proněhopobytv Solnicine

bespečným, letos začátkem ledna odtud zmizel a odese do krajiny hořické, kde se konečně přišlo na
stopu falešným „mincmistrům“. Obě. Červený a Rejl

prozradili se +5.února t r. vhostinci „ Němce
v Dubn a Nechanic. Sedli sitamv přítmí a po chvílí
chtěl Červený platiti falešným zlatníkem, jejá však
hostinský poznal a vrátil, načež mu bylo saplaceno
drobnými penčsí. Hostinský oznámil p u tuto
četnictvu, ješ po hostech tehd ch pátralo
přišlo jim na stopu, jež vedla k obydlí o Rejla:
v Mířejově, kdež vykonánaprohlídka. Pří této pro
hlídce přistišen byl obž. Červený, jenš měl v kspse
dvafalešnézlatníky,dále 1u nalezeno40 kasů fa
lešných zlatníků, tři formy sádrové ne lití zlatníků, !
lice na tavení kovů,několik kusůbíléhokovu, skrátka j
celá dílna penězokasecké. Tímto nálešem nex

obš E: i Červený byli ihned satšení a venido y vyšetřovací. i běžnémPři v vání
doznal obž. Červený po dlouhém zapírásí, že falešné|

slatníky pocházejí od pbí. Wolfa v Šolnici,ktorý prý.je lil se dvěmapomocníky; ou sám pouze prý jepé-

máhal E ponakí a při tom ci několikked pokradma vzal. Po tomtoudání vykonána prohlídkau
obš. Wolfa v Solnici, kde taktéš nalezeny formičky
na lití slatníků a 20haléřů, jakoěi- padělané-peníze;
Wolfsevymlouval,ževšeckoto u něhomechalČer
vený. Celou manipulaci obš. Červenéhovyzradila po
sléze obž. Kat, Volfová, ješ udala, jak byly kovy ta
vemy a do forem lity, a že súčastnili se padělení pe
něztaké J. Mottl a J. Faltus. Dále bylo zjištěno, še
obě. Mottl vyučil v padělaní mincí mimo Faltasa a
Volfa téš obá- Červeného,jenž pak se v práci té sdo
konalil a výrobu falešných mincí provozoval ve vel

kém, při čemž jej obž. Jos. a Kat. olovi přechová
Tenisu udávali. Z addlaných i ylo celki. ých peněz bylo celkem vy
pétráno 56kiatníbů 3 koruny a 3 dvacetihaléře;
všecky padělky jsou dosti dobře provedeny. Při před
běžném vyšetřování se obžalovaní sice přímo k vině
nepřisnali, ale sváděli všeckojeden na druhého; pouze
J. Faltus doznal, že s Mottlem, Volfem s Červeným
falešné slatníky lil, ale sám prý se na to jeme díval.
i Po čtení obžaloby následoval výslech obdalov

Josef Faltus udává,že bydlil

do továrny. Na. podsim něl si Mottl, že a
jednou vyprávěl jakýsi starý peměszokaz, který W

padělání peněz zatčen, jak dělají se zlatníky a
chtěli to také zkusit. Za tím účel poslal ai

Mottl Volfa do Rychnova pro sádru a cín a počalo
ee nejprve s přípravou formiček. Na prkénko rozře

díla se sádra, do ní vtlačil se s'atník pok novouvrstvou sádry. Když toto vše styrdlo, vyndal se
opatraě zlatník a postraním otvorem lil sedo formy
rozhřátý kov. Z počátku se jim práce nedařila a
zlatníky nebyly k světu podobné; pak ale šlo to čím
dá! lépe a konečně ulili takový, že odhodlali se po
slati na zkoušku, dal-li by se proměniti, Aloise Volfa
do krámu Šabatova.Šabata však prý zlatník poznal,

P gp nafackoval a vyhodil jej i se zlatníkem“.Jiezi tím byl Volf zavřen, fe někoho popíchal,začeš
dostalo se mu později 7 měsíců žalářea vzkázal
Mottlovi, bude-li naň svědčit, že na něho také „něco“
udá. Následkem toho vedli si mladí penězokazi veli
ce opatrně; lili v noci a padělky echovárali pod po
dlahn.

VýpověďMottloru shrnouti lsó ve slova: „Já
nic, já muzikant“. Ač sám byl všeho aranžerem a

da) do závodu kapitál na cín a sádru, popírá vše, co
by o vině jeho svědčilo. Později se přiznal, že také
n, ale že to chtěli jenom prubovat. Ostatně nž se
na vše ani dobře nepa je; je to uš moc dlouho.

Veřejný žalobce: pak jste to echovali
podpodlaha? 1

Obžalovaný: Tenkrát zavřeliVolfaa myjeme
měli strach, abyto na nás neprošťouch'. Oni by pak
mohli přijít,hledali a sebrali by nás všecky.

1. Volf nedělal nic Byl sice u Mottla
a viděl tam formičky a líh a vypravovali mu také,
jak se to dělá, ale on na to nechtěl ani koukat.
by byl dostal od Šabaty, když tam měnil zlatník,

pár facek, je mu divná věca není to nD pravda," Josef Volf přiznává,šeu něhobydli Mottl ale.
on nevěděl, že by dělal peníze. Když pak tento byl
satčen, nalezl pod podlahou několik slatoíků a formičk
a dat to Červenémao, který u měhorovněs bydlil.
Jednou přišel Červený celý pomáchaný a upocený
a vypravoval, že měl v Solnici „vetrené“; honili prý
ho tam, když chtěl udat falešný zlatník.
: To stvrzuje i žena předešlého, obviněná K.
Volová, Ta rorněš neviděla, zda by tam kdo dělal
níze. Červený zůstal jí dlušen na stravu a byt a

ještě si vypůjčil 2 sl. 16 kr. a utekl aniž by 60 po
roučel.

Červený pracoval loni ve Vídni, v září přišel
do Úpice a : k k Volfovi do Solnice; hledalci práci.

Pak mapal milá a on kní odešel do Svitav. Kdyžbyl u Volfa, ukazoval mu tento falešné zlatníky, jež

prý tam boši nechali a Faltus mu pak sedělil,še to„plet“ Mottl a ukazoval mu, jak se to dělá. On se
nu to díval a vstrčil všdy některý podařenější do
kapsy, tak si jich nastřádal 82, ješ byly u BA
lezeny. K formičkám se nezná; uštipoval prý jem
stopky u ulitých slatníků.

Předseda: A opilovávaljste je a leštil.
. Obviněný popírá; někdy prý je strčil i se
stopkou do kapsy. —

Předseda: Nebyl jste zaměstnán Červený při
kovolitectví ?

Obviněný: Áno, ale peníze jsem nedělsl; to
není ilos e.

Eredvod Proto jsou ty vaše slatníky o mnohoPředseda: |
lepší než co lili předešlí; vy jste přivedl výrobujů
na cestu do Solnice zlatník od Volfa a tam m

E)
kš
Ě do autekl. Utíkal proto, še

zs nám aale © 08 Dov así proč.
i dělat koftíček u ale me aby na
ilkov,nýbržabysi mohlohřátkapkučaje.

„ovětahledatSP a vh Bowlfalešných zlatn pro radost, ah byl
. Nacestě se 6 Rejlem, starým

a bylu něho v Mířejově dvě nocí a den.

S Dataa kdrěchtel cestoustav u a kdyá tit útratu,
„fe to s tím aletzákemnení v pořádku

a vrátil majej. Pak byl zatčen.

Manáelé Bojlovi domnávají,žeu nich Červený
yh ékoď dne odpoledne vyalechamtobyl B ovědkůo ba .

V. Němec, bostincký v Duba poznal (ledný
ulatsík a udalto četnictvu.

- V. Čech, četnický závodí ze Stračova, Fr.
Oličar, č. záv. se Sadové,Jos. Planěk, čet. sáv.

dem pátrali“ Jos ano dema je s Polična,em i azec je zatý a
súčastnili sedomovní lídky. JosVondráček udává,
že vyslechl 7letébo chlapceHejlova s ten prý se nu

„přizna!,še tatínek umídělat , ale še maminka
"me sakázpla o tom mluvit. to čtena řada proto

kolů a porotcům Ao nvmědkyapadů a posouzení„Corpora delicti, jako formičky a padělky. Zlatníky,
zvláště některé, byly dosti pěkně ény, sno i po
stranní nápis „viribus unitis“ byl znatelný; lfšily se
však od pravých barvou, váhou a zvláště zvukem.

gap "Řého dne pokračovéno ve výslechu dalšíchsv

Jan Cecbl, šídícíučitels Lanšovabyl přivý
echa chlapče Bejlova, ale napamateje 00 jíš za všeobře

Fr. Šee, obecníradsí v Mířejově byl při
hlídce bytu Majlova. Rejl nežil ve skvělých poměrech.

Ant. Kočová, tovární dělnice v Mířejové,ne
vzdala 6e svědectví. Jednou dostalaod sestry zlatník,

kerý však byl falešný. Sestra prý jej od někohodoa
(JamHavel,pekařvMířejově.poznalomenslatník

za falešný dle svuku.
Frant. Batulke, četnický závodčí v Solnic

zbŽEzsčeĚĚ F
L5p8m4Ě

ko: al domovní prohlídku u Volfa. Velf s u po
Pírel, že by Červenýu něho vůbecprá: když ejRalezeny u něho formy, přiznal se, že Červenýtem
byl; Volfová udala, že ého viděla, když děla)

pe Její muš pak s Faltasem še to také zkoušel.
člfováto ní popírá.Tom. Balon, Svletý okr. četnický strážmistr

trání po faleifi
kátech a zatýkání Volfnvých. Zjistil, še udaly se
v Solnici 4 falešnézlatníky a jedna koruna.

„aTkoro TR Ve%v * c u slešný slataík,
skočil do řeky a tak utek.

E. Švore, policejní rerisor v Solnici byl pří
tomen prohlídce bytu Volfových.

Al. Divišova, dcera bostinskéhov, Solnici.
ijala jednoho dne falešný zlatník. Téhož dne přičel

ýš člověk, v němž poznává Červeného, a dával opět
jiný takový, který však oni poznali Červený měl

ned po race ústřižekposkásky a řek', že zlatníkydostal ne „ Přio kladených enéma

podotýká . Heller, že se to nedá do jedné formyít, an nemá tato otvor.
Předseda: Ono se to noleje takhle mate «

vrch se k tomu přitlačí.
Faltus volá: Prosím, te nejde tak, s chce

vysvětlovat, jak se to dělá. (Velikýsmích.)
Aug. Maryška, polic. komisař v Solnici má za

to, šeVolfovi přišli dovšeho náhodoa. O chování.
jich zmiňujese pochvalně. o

Fr. Ďanielis, pokař v Solaici bonil Červeného
a běšel za ním i přes řeku. Venvšak nemohl vylézt;
mělť vynoké boty, do nicbě ee mu nabralo. Když

řece vylesl, stříkalo mo to pří každém kroku naď
levu, a proto mu „tadyhle pen Cervep“ utek'.

chytíl. ale vrasija so zima..
(Bylo to o vánocích!) Povedená jeho výpověď budila.
všeobecnou veselost.

Ant. Danielis, dělník v Solnici kdyš chytal
Červeného,dostalodněhorázudetváře.,Pakjim
zas utek a kdyš se hnali přes řeku,
něm velkým kamenem.

to rá
Červený PoP ník v rici i

jl Pk oahtěludat falešnýslatníkj u .

M "Rojl p píré, že by vůbec tam byl. Svědek ubodí
prý od tédoby s ksždým slatníkem. o

Jirásek, tkadlec v továrně +Krčíně u Nov..
Městan.M.tvrdí,šemu ýukrad'deštník
v ceně 3 sl. !0 kr.

ervený tvrdí, že nestál ani za 15 kr.
m bylo průvodní řízení skončeno a porotcůn“

poloh no kzo ov:dání 29 otázek. Nato celé půldne
jaly řeči veřejného žalobce a obhajců. Bubst st

náv). p. Kohler pravilmezi jiným: Obžalovaní strkají
vinu jeden na ho, ale já strkám to na všecky.
V onom koaté u Náchoda páše se toto zlo, hrozící
prospěchu národo úřekémau stále a proto vás

soudcové z lidu, abyste nám pomolvi je za
ladit a v zájmu epravedlnosti a chudého lidu, který

j člky nejvíce ozován. obšalované odsouditi.
mluvildr. Hell er obhajceČerveného,dr. Czurba

obhajce Mottla, dr. Gedeldiger obhajce Al. Volfa,dr. Baše, obhajce Volfovéa Faltusaadr Fischer

obhajceRejlových. ca traPo sodpovídání otásek, o
vynesen bylEolem 8. hodiny večer následajicí
sudek: Červenýodsouzen byl do těškého
žaláře na 10měsíců, Mottl na 10, Al. Volf
na 6, Faltus na ? měsíců. Věem přisousen
každého měsíce jeden půst. Jos. Volf byl odeousen
proto, še neohlásil pobyt Červeného ve svém příbytku
obecnímn úřada, k pokuté 6 al. Ostatní obžalovaní
byli obšaloby sprosténi. Štěstím pro odsouzené bylo,
že porotci usnali slatníky jimi vyrobené zs lehko ro
seznatelné od pravých; v ém případ! byli b

vyšší stupeň. Dále vyprání obviněný, že si vz to

něj malér, honili prý ho tam, že má falešné alatofky.
své mícháníse do femeslamincovny o o 



Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 33. arpaa 1806. 1hi.

Venice zl. 5-58 cd 6.80, šito s!. 4-30 až 4.00, j-čmen
al 4-30 až 666, ores sl. 2-70 až 380, proso sl 0—

-sž 0.—., vikov el. O — aš U-—, hrách sl 7-— aš 7.01
-čočka si. 7-— až 10 —, jéhly s!. 9.00 až 9680, krup sl.
-8 80 až 31.00, bramborů nových sl 1.400š 1.00, j-tel.
-semínka červeného zi. —'— rž ——, jetel. semínka bí
lého —0, jetel semínko ruské sl 00—, aš 00-00, máku
ul. 10-— až 11.80, clejky sl. 7. —, Iněného semene sl. 6

sž 650 100 kg. šitných otrab sl. 6-80, 100 kg. půenných
-otreb, sl. $-— 1 kg, másla čerstvého si. 1.— až 1:10,1kg
másla převařeného 000 1 bg., oádla vepřového 2i. 0-80
1 bg. trárobu 14 až 16 kr., jedno vejce dva a půl kr.
1 kopa drobné zeleniny sl. O 60 sž 0-80, 1 nek. cibule zi.
0-60 okurek 0-20 až O30 — Ne týhodní a obslcí trh dra 92.
červ. 1896 odbýraný, přivešeno hylo koktolitrů pšenice 673
di a 361, ječmene 1270 ves 259, prosa 0, vikve —, kra
obu 11, čočky 124, jahel5, krup 3, bramhor 266, tet-l sa
m'aka 7-—, Iněného semínka 29, olejky 0-— méku 213
drob. =leniny kop 402 cibule 360 okurek 1170 pak vepřů
kusů 05 podavinčst— kusů kůzlat kusů,—.

<.e.cecce.

Ústavprovychovánídírok,

V Slatiňanech, prrní t9 stanici soverozá- DY
R padní dráby od Chrudimi, přijmcu se pro nastů- b4

vajicí dkolní rok v klášteře dkolních sester III.
křáda ov. Frant. dírky za skoly obecné neb mě
E úČaoské k dalšímu vzdělání.

Vyučuje se předmětům školy obecné a vyš- J4
šího pobričovacího kursu (pro dívky škole oi

j rostlé), pok zpěvu, hudbě na klavír, housle s Z)
citere, šití prádle, střihu a čití šatů. vaření a
vedení domácnosti. Jelikož jest v ústavě též opa-©
trovoa pro malé dítky, lze se v mém tóš přípra-%
viti ke skouskám pro mateřské školky, opatrovny X|
a děteké z:hrádky. Rovněž lze v ném nebýti

ba Fádné přípravy ke skoušce za uč telku indastri- bd
o alní. Vyočorání a konversace děje 60 v jesyku 9
Ž Českém i německém; v německém hlarně u dívek, $

2 jichá rodiče si toho přeji. 9
, Vem chovankám věnuje se nálešitá, leskavá

LÁ póče a krásná, sdravá krajina činí pobyt v ústavě MJ
| / velmi příjemným. Nodiuí-li se požadavků zvlášt- (|

V ních, platí se s1 celé sa-patření 14 £!. měslóně. M

Správa kláštera © ©
školních sester III. řádu av. Frant. 9

v Slatiňanech u Chrudimi. |

MVVYLLYIVYLRCTLTLTTLC

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jediné jistě

zamezí

CBINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně.
Cens láhre s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukášce 3 zl.

úvod Sklady v lepších waterialních obchodech a holičssých„Avodecho

“ " „Juk může scét cědět,
co výborného na skladě
mám, kdyš mu 10nesdé
lím novinami"

“ Vanderbild.

o celýchvýchodních Čechách.

ZE lion“
vhodným apři lom lev
ným inserováním v
nejrosátřenéjším| toté

ve všech drach východních Čech:

lim, ježto v ném dle vzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímš každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

Inserty přijímámejen od solidních
rem křesťanských.

Iosertní poplatek: 3 kr. ra 1 potit. jedno
sloupcový řádek. ,

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

-Obnova v Hradci Králové.
2E30GAGOGEGGOGOCE I0GGBOE

Uměl. dílna pozlacovačské

JOS. KIESLICHA
v Hradci Král.

o —————
První závod

S obrazy, zrcadly a rámci
nalezá se nyní u býv. pražské brány,
naproti „Klabe českých velocipedistů“.

Rozšířiv značně závod ovůj
v nových prostranných mírtoostech, do
poručuji týž další vzácné přízni velectě
ného obecenstva.

JE JE JEJEDE EJEBEJEDEDCDEDEE CIEDCIÉ

Žádejte vždy a všude

slivoviciaborovičku
jen od rmyNL.ITesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

JEIEICICICIEOCOOOOOGOOCOE

vydání její.

9,0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9

„OBROVA“
vycházíkaždýpátok dopel. ©fi. bod.

Vydavateletvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy apředplatné adresujteí
pouze:»Obnova«v EFiradoilErál.

Předplatné:
Na celý rok.. 4 1l.
na půl roku . 2,
Da čtvrt roka . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Mistnosťreiakoe:
V Hradec! Králové. Velké náměstí č. 35.S

y “
aan“

Nejsvětější Srátostí Oltářní;
posvěcený. !

Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejevětější Trojice

v La Marahe.

Dle III. vydání přeložil

VOJTĚCH KAMEĎŽ
farář v Chřenovicích. :

Nákl. bísk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiskárny. |
Stran ol4— a) — p

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
80; v tuhé vazbé celoplátěné franko 1 zl.

Recensi této výtečné adorační knihy viz
v posledním sešitu „Rádce dychovnmího.* £
Objednávky přijímá biskupská knihtiskárna |
v Hradci Králové.

| Umělecký

"zavod
malbu

na skle

VŠEOLBrno.
Specialní závod
pro malbu oken

„„chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzorníky k na
hlednutí frank.

Ceny mírné.PPV
Maliřský umělecký atelier

Jarolíma Šlantejského
v Litomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním úřadům i veledůstojnému duchoveo
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

"Emaleb kostelních,i
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírpý konorář.
Závod může se prokázati mnoba vysvěd
čeními jakoži diplomy a monobaprovede
nými pracemi kostelními ua př. v Rychimn
borku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd.

MAA AAS 2D BD>Drd>



Obuvnický ==

závod. — v úctě dokonelé

000000.
Jan Horák,

wlastní výroba suken
v Rychnově n. Kněžnou

nabízínadobu jarmía letní

pravé vlněné látky
za Ceny mímé. Četné opětné objednávky,
zvláště z kruhů vid. duchoveustva jsou milým
pro mne důkazem, ře jsem heslu svému: „Po
ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

ího nepoctivého,“ věren zůstal.
cenalky na požádání irankeo.

Zásilky na dobírku,
vid. duchovenstvudle přání bes dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

oo možno největší.
Četná doporučení s kruhů vld. duchovenstva i P. T.

učitelstva k nahlédnotí.

Téš na splátky a bez zvýšení cem.

ko ČI ".

2 raniš
LÍ zámečník v Hradol Králové,|

Á v domě paza Potrola, továrníka číslo 6

doporučuje P. T. otěnému obecenstvu, zvlá- B3
vši stě pp. stavitelům a podnikatelům svůj nově E
* * rozšířenýX

4závod zámečnický.| |
1 Následkem rozšíření toboto mohu nyníy:

ji sebe větší práce na se převzíti; též ny
TŘÝperně doufám, že svoje dosavádní příznivce PA

] a odběratele k plné jich spokojenosti také bz
budoucně vždy obslovžím co nejrychlejiČAJ

prací vzornou. M

Dobré a lovné

krmivo pro ryby
prodává

K. Sigmund, droguista v Hradci Kr.
oo00+0000000000000000

prloo kostolní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo

ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučímovětladověčných
lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej

lepšíuznaná.

Josef Pilnáček
p wHradoi Králové.

©V
0000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 160g.
©

P000000000000c000000|

Skilový

Slovo k naši mládeži od stariho riasteace.

krátk nepřekroussných
Teo dtjle člačýchdostati lze

Vbiskupské knihfiskárně

soudoění Stran 62 6*. —Osma15 kr.

Kampůjdemenavýletů
5. De Týniště!Podívámese tamna

výrobu koberců u Adolfa No

ného o
oddaný

vetného.
Umělézuby A.Stojítozato?

podlenejnovějšíhoamerickéhospůsobuvyrábím B. Ano! Vjděti tam za 890.000 zl. hotových ko

8, konám „reškeré oo p pbor ben i tel berců nejrozmanitějších jakosti cem, velikostí
přesně a solidně na ouholetých skuše- a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších

a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostaně nahrszené jízdné drahou ve.třetítříděnavzdálenost30km!

Jsou tam též zbytky k dostání?
Ovšem, velice mnohoaco záclon,pokrývekatd.
Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!

se vhlubokéúctě

A.

zubní technik B.
A.

Novýpraktický vynález!

Nejlepší prací„Přístrojediny exisuj nov

i mnalscená c. k. výhr.plv.

mamoRá| pčlá
t. zv. ruční valcha

„Patent Eleváček“,
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest ne
umarná, vždy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné sně
hobílé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní
pére, tím jest hladší a lepší,
kdežto pračky dosavadní záhy
zkáze podléhají a zdrsnělými
plocbami prádlo ničí.

Při tom však jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny
jsou :
1. vel, 25/30cm. zi. 2.50

1. „ 30/35 % “ a.
11. » 35/40 "" 4.50
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zesýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výbr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový
Atelier Hilaváčkův

v Strakenicích Čechy.
BP" Pp. obchodník. rabatt.

te“
Dva

truhlářské
tovaryše

dobře v práci obeznalé,
přijme

Jaseí Netula,
truh.ufna Slezs Předměstí

u Hradce Králové.ALK
RAVŠTÍVENKY

od60kr. výše
nabízí

Bisk. kaiktiskávna
v Hradci Králové.

E PYYTPYLO ZZIIXT "ID VYYYVYPYRFY“ VN TPYIITTY

Saříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání
zlate záslužná medelic s korunou. — Čestný diplom.

Veškerá paten(ní mýdla
vyráběná ze všech možných i nemožných materiálů a téměř ve všech ča
Bopisech doporučované—pominou—až selidépřesaldčí,žebylosbude

nejlepším jedině

pravé nefalšované mýdlo jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřele doporučujeJimdařich JTelínmele,|

mydlářv Hradot Králové. a
Týž dovoluje si upozorniti na specielní novinku „Jelinkkove loven

úálové mýdte odporučené pro jeho výtečnévlastnostieelou řadou lékařů
neutrální“

a specialistů v kožních nemocech.
Kus ze 5 kr.

Hlavní sklad u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malševicích č. 3.
a 37., 0 p. Aloise Jelínka v Pardubicích a u Čeňka Zimy v Kutné Hoře,

Telefonické spojení.

PDSAAGGA000 A080 GOT 0 MIOAGO GIGOSGIOM00

go0c000000000H000000000
Do Hradce Králové a okolí.

KAREL SIGMUND,
diplom. mag. pharmac. a droguista

v Hradoi Králové
doporučuje svou mevěolevřemeu,sl. o. k. hejt. konoessovanou

chemickoulaboratoř
ku skoumáéní vody, mléka, másla, líhu, řepy, melassy, ječmene, sladu, moče,

umělých hnojiv atd. atd.

Jodnodněší pro mérozbory a onatysyjsou P Pp. zákazníky
ORY*Rovačů úplně zdarma k použití jest propányfotografy

emetčury má nové zařízená

tmavá fotograf. komora,
bo Spatěmna jest všemi i nejmovějšími foto

f. pomůckami s přístroji. Dovo
zaěizeni sobě

pedtukdáanup- kurt by Aneb vzornékopral. 4 Stetneuti,rov můjvšemi možnými . apparaty,
zásob skladnami, papiry a bojnd eny a cenami

SHP- Apparáty též na splátky.
Tamtéž se přijmou dva praklikanlí zavelmi výhodných podmísek.

OOOOOOONO000I0002000



Číslo 77.

Vzájmuzvelebeníškolya povzneseníučitelstva,

- Litovati dlužno, že největší čdsť českého
túčňtelekého tiaku zabývá se — posuzováním jiných
a to ještě i osob z jiných stavů, než-li je uči
telebý, na místě aby především sama o zvelebení
koly a povznesení učitelstva ušlechtilým spůsobem
dbela a všemi sludnými prostředky pracovala.

To však ovšem že nebade našemu českému
vlasteneckému učitelstva docela nic vaditi, aby

[jes voacující se ma tisk ton a přese všeckyjehoepy a pomlavy šlo dále svov přirozenou cestou
v před, bledajíc povzbuzení a posila především
ve kruzích škole nejbližších, jimž čásť jeho tisku
nadává a laje a to jem proto, poněvadž každý
dělá, co umí. Kdyby někteří redaktoři českého
učitelského tisku úméli dělat básně, psali by básné
a když někteří s nich nie jiného neumějí, než-li
madávat, tedy píáou ostudy, za néž se musí stydět
sami. Vědyť i každý pták zpívá dle toho, jak mu
sobák narget!. Préto nám, ani našemu učitelstvu
konečné trocha tobo blaku deses nesmí překáteti,
abychom se dali od toho odatrašiti a abyebom spo
lečné bedlivé nepřihlíželi ke zvelebemí skoly a ku
povznesení učitelského stavu vůbec.

Uautéji si ve příčině té společně porokujeme.
Lidé blahovolní zajisté že milerádi o prospěších
školy „uslyšía lidé, jimi nejde o zájem věci, ale

"© planý kraval, svým časem také stichnoo.
Jako přináší čas růže, tak přináší takéi

meUv. Každému to, co ma patří a co si saslonžil.
Vhleli jsme y viděli
jeme již mnoho Woudicích pravou cestu šť1stně
malésti a proto nesmíme dbáti na drobet papíro
vého rámusu, když bo vameoze na dluh tisknoncí
tiskáraa tropiti připouští. — —

V zájmu zvelebení školy a povznesení uči
telstva objevil se za přítomné doby na denním
pořádka znamenitý čio, jejž každý přítel školství

- FEUILLETON. ©
Kousek cesty Moravěnkou.

(Dokončení.)

Kolikráte js'e si zabráli a zazpívali píseň
Velehradskou:

Ejhle, svatý Velebral už září,
nejvzácnější perla otčiny,
s milostnou nás pozdravuje tváří
jako sodél s nebes výšinyI
Vizte, jsk nám věže jeho. kynou,
slyšte zvuky, ježto odtud plynou,
Cyrill Method ve svém ve kraji
s radostným nás srdcem vítají.

- Ale nemůžete si představiti, jak trne radostí
poutník, když pěšky, s lidem moravským a českým,
přicbézeje od nádrazí lesíkem, uzří Velehrad a
eslyší ty spolupoutníky zpívati tuto píseň. To je
vanět radosti, to je ples duše, přicházející z da
hekých cest k otci. A jak teprve ple«né zníti bude
ten zpěv, až se splní touha srdcí tohoto lidu, až
nebude v písni žslné volati:

Kde, ach kde jsi, hrobko Methodova.
Ztráta tvoje srdce prorývá;
bory, doly, rcete, kdb ji chová,
který pabrbek ji zakrývá,

Jamena Velehradě| Jesuité nás vítají, Dr. Sto
jan vykazuje místa noclehu a oblašuje pořad slav
ností, hledíte sem a tam, zdá se vám, že nelze,
aby tolik liaí v poládek néjský se dostaloa v ném
udrželo, jde vám hlava kolem. Tu kněží v talá
sech, zde v kabátech, tuto bohoslovci z Uher v
temnomodrých klerikách, onde Slovačky v čiž
mách, vedle nich moravšt. junáci se svými výšiv
kami, zde dima v modním úboru, tu hlouček
pánů — a všecko jako v úle. Nejednou hučí
s věže zvon. Vše jde ku kapli Cyrillce za hudbou,
a již se ten dav řadí Tabulky na žerdích se ob
jevnjí. Nesou je družičky. A již se staví Pražan
k Pražanu, Slovák k Slováku dle měst a dědin
a celou ředu zavírá kněžstvo. Vše zpívá o svatém

: $

ll
vítati musí. A bylo by si co přáti, aby takéi
naši čeští příslušní kruhové nejborlivéji se vzobo
pili a spolopůsobili, aby ústředním spolkem ra
konského ujiteletva měšťadských škol vládě po
daný pamětní spis byl co nejpřívětivěji přijat 4
ve sborech zákonodárných probrán: a kdyš ne
třebas v celku, tedy aby byly požadavky jeho
v největší části uskutečněny.

Zmíněný pamětní spis vládě podaný žádá,
aby byl pro měšťanské školy, — jejichž důleži
tost a platnost v našem národoím životě nejenom
že jest všeobecně uznána, ale které so také jako
utitečný činitel vzdělávací osvědčily — vydán

sovů organisační statut. To jest, na základě osvědčení a rozšíření škol těch žádá se pro ně zdoko
nalení dobé s potřebě jejich odpovídající.

A sice žádá se, aby měšťanská škola dopl
něna byla čtvrtým ročníkem, do jehož učebné
osnovy má býti pojata také algebra a jasyk fran
couzský. Dále se žádá, aby jako kursy spojeny
byly s měšťanskou školou především řemeslnické
a podobné školy. Tímto opatřením, když by byla
měšťanská škola čtvrtým ročníkem doploěna, du
ellilo by se, že by žáci z ní byli oprávnění po
stoupiti do vyšších tříd škol resloých, aniž by se
pak musili podrobovati přijímací zkoušce z těch
předmětů, z nichž byli již před vyttoupením ze
Bkoly měšťanské skoujeni.

Význam tohoto rozšíření a adokonalení měl
fapské školy blahodárně ucítila by ta města a ty
krajiny, jež obětavé měšťanské školy prosvé syny
ařídily. Synové jejich odbyli by si jejstřední
školy doma a na stmdie další odchážělí by X měj
tanské školy do ciziny jenom ti nejschopnější.

Dále výše zmíněný pamětní spis dovolává Be
toho, aby absolventi měšťanské školy byli ooráv
nění ke vstoapeví oa veškeré školy odborné a
aby ebsolventi úkol odborných měli právo k po
stoupení na příslušacu škola vysokou.

Ročník II.

Pro abeolventy měšťanské školy domáhá ze
pamětní spis ten oprávněnosti iu přijetí sa mani
polačního úředalka, kteréšto oati absol
venti nižších atředních ško! pažívají. Déle dovolává
se tohu, aby pro absolventy měštesských škol

jako. jest zavedena pro abeolventy nižších škol
rolnických.

Avšak přijetí do měšťanské školy podmiňuje
spis len dobrým výsledkem zvláštní přijímací
skonšky a dále přeje si pro měšťanské školy sa
vedení odpovídajících jim prost*edků disciplinárních
a pak zavedení při nich dvouměsíčních velkých
prásdnin.

Napotom má za potřebné vydání určitých
ustanovení o stavbě bndov pro uěšťanské školy a
žádá přiméřené zastoupení měšťanské školy ve všech
školních úfadech a korporae/ch.

Pokud pak se učitelstva škol těchkýče, tuklade na to vábu, aby zřísen byl personální status
učitelstva měšťanských škol, ahy za řiditele jejich
ustanovovány byly bezvýmineškě Jenom mužské
síly. Dále pak žádá, aby za učitele odborvých škol
a za učitele na ústavech učitelských povolávání
byli především odborní učitelé škol měšťanských.
Napotom má za vhodné ustanovení po jednom od
borném jenerálním iaspektoru pro jednotlivé od
bory a kategorie Skol měšťanských, při čemž dále
má za důležité, aby okresními a zemskými inspek
tory jmenování byli učitelé škol měšťanských.

Při tom uznává potřebavyšší míry vzděla
nosti pro učitele ch kol a ve příčině
té se pamětní spis onen domáhá zřízení dvouletých
kursů pro učitele měšťanských škol při školách
vysokých a za žádoucí má vliv učitelských sborů
pří zavádění školních knih a pomůcek.

- Vyměření pak služného učitelstva měšťan
ských škol spatřuje za vbodné dle noray X.,IX.
a VIII. dietní třídy, při čemž má zu spravedlivé

Velehradu a proujem vtéká do velesvatyně. Ta
kové tu jsou průvody.

Velesvatyné již nás pojala ve své prostory.
Bylo nás přes 2000 — ale ztratili jsme se ve sva
tyni té tak, že jen zpola byla naplněna. Večerní
svit ozařoval zlaté a žlutým tonem zářící okrssy
a malby klenby, jakož i řadu mohutných pilířů.
Slova kezstelova zvučela prostorami chrámu —
potom varhany provázely píseň, byla adorace N.
Svátosti, požebnání — ale jsilh po nejprv na Ve
Jebradé, nerozeznáváš jednotlivostí, vše volá, hřemí,
zahrnuje tvou duši tak mobutným dojm*m, že
víš jen jednu věc: Jsem na místé svatém, a snad
jsem právě nad brobem apoštola.

Mimovolné klekáš, a proslá, jako prosí jiná
píseň Velehradská:

K tobě hlas prosby z této vlasti vane:
dědictví otcův zachovej nám, Pane, ano,
dédictví otcův zachovej nám. Panel

Druhý, třetí den již jsi jako doma. A jak
by ne. Není to dům otců našich, kteří nám při
nesli slovo spásy? Není to zřídlo, odkud prameny
světla i tepls nebeského plynuly do všech slovan
ských končin ?

Kde lépe, vhodnéji měly by se čeledi slo
vanské scbázeti, dozorumívati, poznávati a sbližo
vati? Aj, velká mvýlenka! Dělí nás hranice a trůny,
dělí nás i různost jazyka, zvykův, historie...
ale společný měli jeme pramen osvěty, sv. Vele
hrad. Kéž spojí nás ten společný otcovský dům
v jelnotě víry.

Že tomu dnes vadí Jesuilé, kterým je Vele
hrad svěřen? O nikoli ! Cyrilla Me:hod byli v pravdě
také tovaryši Ješíšovi, v Jeho jmenu sem přišli, Jeho
jmenem působili. Hleďtena ty Jesuity, co zde jsoul
Jak vítají stejně Poláka iRusa, Chorvátai Srba, Čecha
i Moravane, Slováka i Slovince. Všem Velehrad
je otevřen, všechny volá sbor jeho zvonů. A jak
zvelebují ten svůj svěřený pokled!

Zde místo shledání A míli jednou státi
někde svobodná, slovanská, katolická universita,
Velehrad byl by jejím místem posvěceným a po
žehnaným!

to kontradikce — Čechové — katolíci, Slovinci
— katolíci, Poláci — karolíci, Chorvaté — ka
tolíci. Hodi se to, může to býti? 1000 let volá:
Může a má tak býti. Proč tedy ne: Slované —
katolíci/ A c> tomu brání?

Dilem se neznáme, dílem k sobě nemůžeme..
Aspoň se poznávejme a odkládejme před

Sjezd apoštolátu Cyrillo —
Metbodejského, který se tu pravě odbýval, uka
zoval, jak by to bylo možno. Sjezd akademické
mládeže směleji a určitěji formuloval ještě ty my
šlenky a tužby, a kněží, ctitelé Nejsv. Svátosti
právě zde schůzi mající, jakoby ukazovali: to
možno v Eucharistickém Králi a Jeho církví.

Ve schůzi apoštolátu ukazoval Nlovák na
obtíže, jaké trpí S.ovan-tvo v Unrách, vídeňský
kněz, jak trpí Cechové ve Vídni, český professor,
jak lhostejnost u víře mezi intelligencí podlamuje
naše síly . . . Všude utrpení s boj, ale všude
oheň nadšení pro svatou věc. Nebudu jmenovati
řečníků, sle volám: Podejte ruku k dílu a při
stupujte za členy apoštolátu. Není to těžké, a je
to užirečno a spasitelno nejméně tak, jako do
brovolná daň p o naši Matici. Zde máte o něm
krátké poučení.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochra
nou bi. Panny Marie jest církevní spolek pobožný
a missijní, který za účel sobě klade sv. katolickou
víru mczi Slovany rozšiřovati, hájiti a zvelebo
vati, následovně všecko ponika'i a podporovati,
co by k tomu konci prospěšným se vidělo, při
hlížejíc ku platným při tom církevním předpisům,
Každý spoluúd apošťolátu pomodlí se každodenně
jednou Otčenáš a Zdrávas Maria s přídavkem
*Svatá Parno Maria, sv. Cyrille a Methode, oro
dujte za násle s přispívá nejméně 1 kr. r. ©.mě
síčné čili 12 kr. r. č. ročně. Kdo apoštolátu jdi
ně modlitbou nebo jen peněžitou podporou slouží,
mimo spolek stojíce jako dobrodinci jeho vužení
jsou a ve všech přímluvách a zásluhách spolau
podíl mají.

Udové spoštolátu mají:
1. podílu a) ve všech přímluvách a záslu

hách spolku; b) ve všech duchovních výhodách.
a milostech, jichžto spolek získá;
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e stáří apři vyměťování
výslužného.

Potom žádá zregulovácí supplovácí a ome
sení týdenního počtu povinných bodindle zásad
platných na školách středních a odborných.

To jsou ve struénosti asi hlavní body, které
se nyní na denní pořádekve příčině zvelebení
školství a povzn učitel stva v mezích královatví
a zemí na říšské radě zastoupených dostaly. Dou
fáme, še nejenom české učitelstvo, ale že spolu
6 ním i celá česká veřejn -sť tomuto zdokonalení
měšťanských škol bude přáti. — Neboť se zdoko
nalením Školyměšťanské sdokonalena bude i škola
obecná a B povspesením učitelstva odborného
přijde ku platnosti také i povznesení učitelstva

V-lání po zvelebení školy měšťanské přichásí
na denní pořádek právě nyní, jest tedy v začátcích,
avšak u nás se musí také pracovati k tomu, aby
co nejdříve bylo o něm jednáno ve sborech záko
nodárných a aby se po možnosti brzy stalo plat
ným, užitečným skutkem.

Tolik jsme měli v této velice důležité časové
otázce za vhodné pronésti. Spoleháme, že více
neusne! Máme zvelebení školy a povznesení na
šeho učitelstva nejen v ohledu vědeckém, aloi
v ohledu hmotném sa otázku povšechně čádogol
a proto budeme je rádi všemožné podporovati.

Doufáme, že také učitelstvo samosebe a uvé
školy dále se ujme a uštechtilé, vtastenecké snaby
jeho zajisté uvítá každý skutečný vlastimíl a ná
rodovec s největším potěšením.

Dejž Bůb, abychom brzy mohli uskutečnění
užitečných oprav a zvelebení přední naší chblouby
a nejpřístupnějšího pramene Širší vzdělanosti střed
ních naších vrstev a sice školy občanské zazna
menati jako hotovou událosí.

Noviou, že se na zdokonalení školy měšťanské
v naší blískosti pracuje, máme za nejdůležitější
zjev v obora Školství ve přítomné době a želíme,
že ti, od nichž se pro Českou školu maobo práce
čekalo, ve sborech zákonodárných krásnému typu
českého učitele svým vystapováním jenom citelně
ublížili. Zájem školy, zájem učitelstva jako celku
jsna velice daleko vzdáleny od zájma — — jed
notlivců.

Nám jde především o školu a pak hlavněo
celek učitelstva a proto také především zájmy
jejich budeme všemožné podporovati. Nepřátelství
a křiku jednotlivců dbáti nebudeme, ponóvadě
víme, že dnes jsou nepatroými výtržnostmi, ktoré
ve přátelstvínejvětší většiny representamtů školy
k elrkvi naprosto bezmocně dávno zanikají.

Svoboda svědomí,
(1) V městě jedoom českém byla v letech

sedmdesátých velíká slavnost na oslavu „mučeníka
kostnického.“ Jeden pan doktor tem měl zname
pitou řeč „Jako ty obně na těch výšinách kolkol

2. právo a) ve všech veřejných schůzích
spolkových se súčastňovati; b) u správy spolkové
(8 6.) návrhy ohlašovati;

3. povinnosť s) zájmy spolkové všemožně
zastávati a zvláště b) modlitbou a aslmužnou k
dosažení spolkového účelu napomáhati.

Sjezd okademický ukázal nám potěšitelné
faktum. že nejen naši bohoslovci, ale i četné
professorstvo a akademikové světských feku't há
rají svatou láskou k idei Cyrillo-MethoJějské, a
třeba že ještě nebylo ve všem jasno, jak si ji
kdo představuje a jakými cestami bude mu lze
jí pomáhati ku skutečnosti, přece jen svaté to
nadšení v našich dobách je obném očisťujícím a
ušlechťujícím.

Kočží Euchsristiání mají určitý program a
řád, hle v tom právě je již hodný kus idey Cy
rillo Methodějské: Nejsv. Svátosť je ctěna u všech
skoro Slovan, kéž všickní slovanští knéží v Eu
cbaristii hledají a naleznou střed, ku kterému by
vedli své ovečky!

S žalostí loučili jsme se s Velebradem.,
Velký průvod poutníků pražských jel záro

veň s námi od Uherského Hradišté k Hulínu,
odtvd k Bystřici pod sv. Hostýnem. Pršelo. Cny
stalo se právě k průtrži mračen, která k večeru
zaplavila Hradiště a částečně i Velehrad.

Poulníkům, hlavně dámám nechtělo se v dešti
na Hostýn. Odložili to na druhý den. Ale co my?
Nás budou zítra čekari doma nejen naši domácí
ale i naše povinnosti. Nic naplat! Prš, neprš, na
boru musíme. Jdeme, klopýtáme, kloužeme, mok
neme. Připojil se k nám ještě jeden poutalček.
Stále do kofče. Hodinu jit jdeme, a ješté-tako
vý kopec nad námi. Hřmí, leje se, blýská se.
Přítel dí: -Uz bych se vrátili Jsem unaven («

»Nevrátíme se! Zmokli jsme již a při návratu
by to nebylo lepší. Vytrvejme.« [ poutník tsk mluvil
a jistil, že únava přejde. Přešla opravdu a poutník
povídal: :

+To jim jde Panenka Morianeprotil TŽtek
vědyckybývá! Kdovytrvá, Panna Marishoneopustíl«

-- Jeme oaboře. Z bud vyhlížejí udivené tváře
prodavačů a prodavaček. Panáčky ci1ét v (ak"61

tžení počta
přísložné započte
vyměřování přídavků

lem po širé vlasti, tak nechť plá obeň hněvu na
šeho oproti tyranům akde které srdos české bije,
nechť rozehřeje se láskou k tomu mučeníku za
svobodu svědomí“ Tak řečail pan doktor.
A správu o tom do velikého „čornálu“ našeho na
psal Miatihobke, nejprve pokoutaí písař a potom
„šámožný měšťan“, bylťse totiž oženil ©vdovou a
aš do smrtí zasnoubil se s domem a padesáti korci
polí. K jeho blaženosti tedy nescházelu mic, než
ještě „svoboda svědomí“. Zlí jazykové povídají
sice, še by rád byl „polmistrem“, „ale nemá na
to školy“ to jest, neumí pravopis. To ho ovšem
trochu mrzelo, ale hleděl to oahraditi „mlatibub
stvím“ proti tyranům svědomí. V neděli nz to
sešlo se po „ranní“ několik renkovanů u „koalčka“.
Pan Mlatihubka vstával o osmé hodině a po de
váté chodíval ke koníčku obzvláště v neděli, aby
mob! působiti na ty od kněží „zotročené bibee“.

A proto počalihned vykládati o svobodě
svědomí. Rolnici mu přisvědčvvali a hostisský
též; neboť od takových výkladů nepospíchalo se
tak mnoho domů a dobrá žena dá oběd ohřát.

Ale kdo nepřisvědčonal, byl starý Vondráčekze Lhotky.Tan jedinýpravil, že žádcá svoboda
svědomí není. Pao Mlatihubka se ma dal do
hlasitého smíchu. Vondráček mu odvětil: Já si to
myslím takble: Svoboda svědomí je to, še může
každý dělat, co chce. Tak to porídával u nás
soused Labeda. Ale kdyš ukrad' v lese borovici,

zavřeli ho, „to že prý takováhle svoboda svědomínení“.
Rolníci se zamičeli, ale pan Mlatihabka vy

ložil, takovéhle věci že přestanou, až se roužlři
vzdělanost, statě že musí panorati svoboda
svědomí. :

Vondráček dopil a vstáraje tekl: Ano, ano,
sprostí tedy mají být v tom tyranství a bobatí
a páni mají mít svoboda svědomí. To bybyl pěkný
pořádek. Véak, jak teď svět běží, ono se možná —
všelicos ukáše.“

A svět běžel. Pan Mlatihubka se stal prv
ním radním, že ne měšťanostou, to zavinili ti
v prvním sboru, „Běmá na to školy“ — Však
se ale podívají. — V hloubce srdce svého, ješ
„korce“ zaslepily, jak Vondráček říká, pojal úmyal,
povznésti blahobyt města a okolí, i lidu
k výtivě, a prospěti vlasti tím, že bade poslan
cem. A dobře to navlékl. Svolal schůzi rolníků
městských i venkovských a postaví se cukrovar.
S.alo 86. Akcie se vybraly, on sám jích vzal ve
lice mnoho a byl přesvědčen — vědyť to tak bylo
v novinách — že budemít brzyještě jeden dům,
sto koreů a k tomu poslanectví.

. Oukrovar začal pracovsti. Pomahal lidu k vý
živětím, Še ci jeden pán od cukrovaru pod jmé
dem vrátného zařídil vedle něh> bouda s kořalkou,
to bylo prv mněské dělníky. O ženské však se
staral pamúčetnítak velice,že se stal otcem —
nejméně prý — padesáti dítek ve vůkolí. O ak
cionářepaksepostaralpanřediteltim,.še jo
zbavil starostí o to, co s akciemi, a pod jménem
jistého panadoktoraz Prahycekrovarod nich koupil.

Rolníkům se to dalo do knih. Hůře bylo
o p.;Mlatihubkou, on mél akcií mnoho, v nouzi vy
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dešti putovati — je právě asi řídký zjev. Kotpe
ny svíce s malé obětní dárky a již jsme ve sva
tyni. Jak tu útulno| Klečímea modlíme se, Panny
Marie socha 8 Ježíškem a blesky se na nás usmívá,
Nemá blesků pro ctitele, ale pro kruté vrahy, Pro
blédli jsme si svatyni, od Jesuitů pěkně uprave
nou, i menší kepli a jdeme zase dolů, protože
promočený šat s boty chladí.

Bouře na chvíli ustála. Mračna válí se pod
námi. Jaký to pohled! Aleza chvíli pršelo znova,
jenže mírněji a jen na krátce. Ublácení, znaveni,
promoklí došli jsme do Bystřice. Ale byli jsme a
zůstali jsme veselí jako děti, kterým se povedl úkol.

Viděli jsme Velehrad, viděli jsme Hostýa.
A nyní budeme apotroly apoštolátu. Buďte

také! Řekejte, spanilomyslné dámy, svým méně
spanilomyslným polovicím silnějšího pohlaví: +JJi
na Velebrad, budou tam exercicie pro muže, otcové
Jesuité a druzí páni ti poví, co máš dělati, abys
oemyslil, že pokoj nejdeš jen v bospodě!“

S jistou obrněnou říkejte podobné, mužové,
svým spanilomyslným polovicím, když pozorujete,
že mejí jazyk poněkud ostrý. Pouť na Velehrad
je př vede na jiné myšlenky. .

Akademikové, učitelé, vůbec kažlý, kdo už
víru a církev klade do hrobu, anebo kdo chce za
žiti několika dní upřímného, svatého nadšení a
tak se posilniti k další práci, putujte na Velehrad|

Co jezditi po Německu, Aoglii, Švýcerech,
když u nás doma (Morava je také kus našeho
domova) je tolik krásy a tolik příležitosti, aby
člověk zapomaěl chvíli na pokrokáře, radikály,
modernisty, realisty a jejich nechutné do sebe i
kolem sebe bušení s láteření! Tam na Velchradě
nám 30. na mysl nepřišlo, vzpomenouti si ns
paše politicko — nepolitické hašteření. Tam jsme
žili kdesi nad stoletím a jeho marnostmi. Proto
tak z upřímného srdce voláme:

oNashleJanou budoucíhoroku tá Šaěn le4B208

;
pomáhal pan doktor, onen slavnostní
oslavě mučeníka kostnického, oheň jeho
rasům plál tak mnoho, že sí od ni
písovati, kolik má bráti ze sta měsíčně
a. dům | korce jeou doce jeho, A pan
ka? — Oběsjl se v čatafku.

Svět běžel,jak Vondráčekřekl běžel; vde
odtiJotech se to akázalo, co umí svoboda
třeba se jí řídilí páni vzdělaní.

Jest totiž a jako tak maoho jiného,
svoboda svědomi pouhou frásí, kterou se
všeho roznyslu ohánějí tak mnozí velicí i malí
„ mlatibobkové“ naši.

Bvédomíjest totiž vědomí zákona Bo
šího v duši naši Stvořitelem vtisknaté. Nemí-lí
svědomí hlasatelem zákona Božího, pak „ti může
opravda dělatí každý, co chce.“

Jeden ka př. můle vyssávati a ničiti i ko
talkou délnictvo, —hřích ten, jenž se v kate
obismu čítá mezi »do nebe volající“ dovoluje —
svoboda svědomí. Jiný jako byena ničí ctnost a
štéstí panen na oelý jich život — do.o'oje mu
to — svoboda avělomi. — Třeti je podrodaík,
zloděj a liahvář ve velkém, ale opatrné, aby me
přišel do kriminálu — dovoluje ma to svoboda
svědomí. — Ale učeliví žáci našich pánů oslavo
vatelá mučesíka za svoboju svědomí povídají
dnešního dno: Majetek vám vozmemy, vralia nic
není,petroleja dynamitjestosvoboditelemodrás
tyranů,kdobude silnější a chytřejší, tea
bude panovati —to jest naše svoboa svádomí.—
Ale v tom případě neplá „oheň bněvu proti ty
ranům,“ nýbrž volá se po těch domnělých tyranech
v osobách policajtů a četníků, aby pánům chránili
životy a „wertheimky.“ Alo sotva že jim otrnulo,
již hned zase hromují oproti utlačovatelům srobody

ae totiž klerikálům, „tupítelům| velikánů.

Kdyby nebyl pouhými frásisty a boze všehoblubšího rozmyšlení a k tomu hrabivými a poží-.
vavými sobci, museli by aspoň amlkooati oproti
těm, kteří mají o svědomí vážné, správné a lid
stvu prospěšné názory.

Nám jest totiž svědomívědo ní zákoki Bo
žího a epolu i vědomí toho, že jsme sa své činy
zodpovědní Bohu, bytosti vševéd ucí, svaté, apra
vedlivé. Pří tom však víme i to, že, ačkolí své
domí přirozenosti lidské vyrvati nelze, ono přece
zbloaditi může a skutečně sbloudilo.
Vzpomeňme na příklid na vzdělané římské
pohapy, kteří měli za svou povinnost ctíti boby
amilstvam. anebo za dovolenou věc měli, míti

otroky a jěko se zvířaty e nimi nakládati.Bvědomílidské potřeboralotudíž poučení —
světla. Toto poučení poskytl učitel božský, Kri
stus. Avšak i Kristem poučeným sbloadilo svě
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telem majetku oprávněným,kdo má smrtelný
hřích. — Lotber učil, že se může hřešiti dle li
bosti, še se může smilniti, oizoložiti, píti atd. —
jen když ae věří, že to neškodí. — Kalvín učil,
kdo je předarčen pro spásu, že ma hřích neškodí,

pálení lidí, sodomství atd. .
Za tak emutných poblouzejí vědomí, nesí

se možno diriti, že se katolík drší rád učení Krí
stova, jak je hlásá jeho církev, a že si tudíž čí
stý m učenímKristovýmosvěcuje svědemí. A
tak se stává, že čím Jepšíje katolík, tím něšnější
má svědomí, i malých pokleská se bojí, jich že
lívá, vysaává a napraviti slibuje.

Je pravda, že je to obmezení svědomí, ale
je přitom osvobození od sobectví a níz
kých vášní a chtíéť. Vždy a vždy 00 osvědčuje
pravda,če sloužiti. Bohu jest kralovati.

Kdyby na místo frásí a křiku každý z těch
našich otříštitelů okovů“ nejpre okovy ové rozbil,
kdyby byl něžněsvědonitým vo s uysla katolickém,
tušíme, še bychom byli národem v pravdě veli
kým, silným, osvíceným. — Bobužel jest to nao
pak. Čím více se „nerobozuje svědomíi,“ tím více
pust.eme v každém ohledu. A kdyby si ti jistí
tupitelé našich biskupů, knčíl a našeho přesvěd
čení rozpomnělí. še dle Krista Pána smrtelným
jest bříchem za peníze dělati rozbroje, a šífiti
pomluvy, bylo byto národu našemu ko prospěchu.

Tuky pod pomolkem Jitíkovým z Poděbrad
savaněla fráse o svobndě svědomí. Kdo ví, áo
právě Jiřík potlačoval násilně svobodu svědomí
busitských anarchistů, ten musí želeti, jak hluboko
jsme sklesli v plané fráse, jak mnobý velikán I
nevelikán náš jest pýnem — mletihabkou.

Osvobození národa od tohoto "ulatihubetví
kéž jest úkolem každého přítele jebo!

Jaká má býti církevní budba?
kterou ereielích cyril v Hořicích das

KR KT SO čoALAm-7 dlovésní jednoty eyrillské v Hradci Králové.

: (Dokončení.)

Pondradě však polyphonie vyžadaje lepších
oborů a vyškolených zpěváků, lze v praxi poly
phoalí akoužeti jea- tam, de podmínky právě
udavé jsou, jinde věnk nechť hledí pěsťovate pilně

který všude jest možný a kvůli rozma
pitosti nechťsoužívá též skladeb moderních třeša
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podmí uvedené dodrženya
Badby "als abora byly při R Skladeb

o papežem Benediktem XIV. výslo
vrhujeme mírné užívání zpěva barmomického
Maurálního.“ Žepak iinstrumentální oárkov
mesavrhuje, ač v novém ceremoniálu biskupů mlino
jedné varhany © nDÍse nezmiňuje, sesnávámo
s výroku téhož oměmu pražského, jejš jsme výše
uvedli a jená počíná slovy: „Dopouštějíce hudba
iastramentáloí.. . Jest-li círk. sném pražský o in
strumentální budbě podotýká: Užívání ostatních
nástrojů hudebních (mimo varbany) zvláště na
venkově badiž wírné a řídké“, nikdo nebude se
díviti, neboť kde, jako to na venkově bývá, mají
pouzejednohoneb dvazpěváky,jestzajistésměšné
ohtíti provozovatí instramentální mši, kteráž vy
žaduje, by nástroje mezi sebou a i k hlaům
zpěvním byly v náležitém poméru. Kde nelse se
stoviti řádný orchestr, tam rozhodné lepěl jest

. Aby hudba kostelní byla opravdu cirkevní,
vydala církov pravidla i pro ty, kdoš hudbukostelní
provosují, at již jsou to ředitelé kůru aneb podřísení
zpěvácia budebníci.Zpěremnebhrounanástroje

Pepohománěstávojíseti, kdošnakůrucírk.bu prosozají, uobětníky kněze a přejímají
ma sebe povionost, by tak úkol svůj konati so
smašili. jak to přikázáno jest knězí u oltáře.BohosiušboumábýtBohuvsdánačesíamímo
to má bohoslušda sloužiti 1 ku spáse obětujícího
s vdřících. však tohuto účelu se dosáhlo, vy
šedujesona j,bybohoslužbakonals úmy
slem, konati to, co církev koná, cirkev pak konajíc
bobos.utbu, n-přestává na pouhém zevním obřadu,
oa opravduse modlí; jestliže však jest modlitba
pozdvižení mysli k Bohu s úmyslem ctíti a vzývati
jej, tedy jest patrno, še nestsčí u kněse, by poaze
slova modlitby Hkal neb zpíval, nýbri třeba jest,
by me tólem pouze, ale $ všemi mes
rosumem, cílem 6 vůlí modlitby se účasímil.

„Protolés třeba jest pozornostivnitřní, kterážne
obrací k jednotlivým slovům, ke slovnému a duchov
nímu smyslumodliteb, pozornosti vnější,kteráž žádá
od kněze, aby se vystříhal všeho jednání, při ačmž
vnitřní pozornost obetáti nemůže.

Od kněze dále vyžaduje se, dy všelíkou svou
slušbu konal pobošné, se snahou ochotné a zcela
"věsovati so Bohu, aby ma sloužil a všelikou slnžbu
svvu co nejlépe lze vykonával. A proto nařizuje
církev knězi, by před Lonáním . vykonal
přípravnou modlitbu a všdy ducha svého sebral,
pive než přistoupí k jakémukoli úkonu posvátnómu.
Který kměs jakto přistupuje k oltáti, « (toho
jevéké se bude sbošnost i na venek důstojnosti
a vážavsti v postavéi vpobybech,v ovaté oprav

dovosti, uálechtilé slušnosti a zjara pokoře.„Kněz také povinen jem smáti ritus
(spůsob koaání obřadů) a oslé Lliturgit vůbec
$jednotlivým úástkám jejím dobře romuměti.

Konečné žádá ©: od kněze, by mši sv.
konal hodně,vo stava milostiBožía když by
ahleda!, že jest v těžkém hříchu, má 00 spovídati,
prve než-li k oltáři přistoupí. Když by to bylo
Remožno, má aspoň vzbuditi dokosalvu lítost a
(potom se spovídati pokud lze nejdříve.

To vie„p Paduje Srkov od kněze obětníkaa lo vše na mysli míti len, kdo spévem
neb hudbou na kůru stává se kem.
Proto, velootóní účastníci cyrillských exercicií,
chceteli míti na kůrech svých pravou hadba
glrkevní,Aleďetaké svyse sachovatidle pokynů

Nechtějte se spokojiti poubým mechanickým
odbývaním služby kůrové, ale vždy soašte se ho
abyste měli úmysl službou svou otíti Boha a při
spívati ku vlastní spase i věřících, kteři s vámi
bohoslažb: přítomní jsou.

Abyste mobli věnovati slovům bohoslažebným
onilřní posornost, hleďte seznámiti se též i u vý
smamem textu bohoslušebného. Bohoslažba jest lutiu
ská, třeba tedy, by ten, kdo latinského jazyka
moceu není, postaral se o překlad textu bohvelu
šebuého. Dobře k tomu se hodí překlad missála
od P. Prokopa Baudyše. Kdykuli tedy. cvičíte
nějakou můi, předchásej vždy člení do
tyčného mešního formuláře, neboť jen tak budete
m.ci 8 náležitým porozaméním a citem +*pívati.
Abyste ivnější posornost zachovali, varujíe se
na. kůru vší dobrovolnérostršitosti a všeho jednání,
kterýms byste Bebe a Spulazpívající ba i věřící
v ludi chrámové z pobožnosti vytrhli. Jest to
seju.óaa rozmlouvání někdy až blasité na kůra.

Nechtéjte při bohosiužbě zpírati pouze pro
sábavu, neb pro vlastní chodlu, heslem vařím
badiž: ne mnd, nýbrž jménu Svému dej slávu,
Pane! Ani spěvákům neškodí, aby před spíváním
mysl svou sebrali a aspoň krátkou modlitbou ku
spívání se připravili Vlažností, nedbalostí, lehko
vážností, mrtvým mechanismem snižuje se boho
složba a i ti, kteří toho jsou příčinou. Kde není
sbošnosti, tam není i pokory, tam též není nutné
kásně, každý dělá si co chce, byť i taktovko a
Dapomínání feditele kůru po celém kostele bylo
slyšoti. Vobožnost vaše nechť ve joví $ na venek.
V úvodu k římskému graduálu se dí: „Postava

4 spívání baď zbožná, pokoraáa přímá.
, Ba všecky strany pátrají, zda-li
kteřítedypoazepo chválelidskébaží.
ysvícelidemse IMbilnežBobo,pro

svůj“
00 spóvati máš, a | význam

opil, metny jsou nevyhnutelně skoušky.
skoošek Se jen slendrián, jímě se sa

vdává příčina, že ředitel kůru musí při bohoslužbě
stále napomínati, opravovati, že často skladba v
polovicí so zvrhne a zpěváci « hudebníky teprv
„u koruny“ se ohledají, ač shledají-li se vůbeci
bez zkoušek když se zpívá, nemůže býti řeči o
Bějakém přednesu a zpívání s citem, tu padají
pod pult nejen jednotlivé noty, ale nemožno často
ma rychlo přečísti ani text, tak še zřetelnost a
srozumitelnost spěva so ničí. A to na mnoze platí
i u zpěvákůjiaak dovedných. Že se tím ani náležitá
čest Buhu nedává, ani duchovní dobro vlastní a
věřících nepodporuje, snadno přiznáte. Plasí i tu,
oo tká se o Lasateli: Oui ascendit aine labore,
descendit sine honore. Kdo vystupajena kůr bes

práce, bez přípravy, nostapoje akůru beze cti,
bes chvály.

Vyžadujeli círhev od obětaíka, aby hodně
k oltáři přistupoval, ve stava milosti Boží, patrno,
že i zpěvák kostelní má býti pokad Iso mravně
dokonalý, jenž v životě svém drží se pokynu,
který taktéž v předmlavě ke graduálu římskému
dánjestajenž zní: „Hleďktomu,
$ srdcem věřil, a co srdcem věříš, abys6 skutky
(svými) stvrsoval.“

V čele úvahy dali jsme si otásku: Jaká má
býti oírk. hudba? a odpověď krátce začla: Hudba
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pojednání pravili jeme, še církev vůli svou pro
jevila i vzhledem k obsahu i vzhledem k formé
hudby posvátné a te též naznačila, čeho vyžaduje
od těch, kteří hudbu círk. provozují. Co by 80
zpívati mělo, udávají bohoslužebné knihy, kteréž

zpívati má. Při slavné bohoslužbě má se zpívati
vše to, co předepsáno jest. Má se užívati jazyka
latinského, text bohoslužebnýmá 5e vsíti ten, který
jest předepsán a ne jiný, celý, bez smén, skraco
vání pob přídavků nenáležitých; nikdy nemá se
zapomínatina introit, traktas, segueaci, communio
a nemá se též výnechávati gradual Produkce
hudební bez textu při boboalužbě jsou nepřístojné.

Při tiché měl sv. má asp.Ď sa kanonuzpívati semešní píseň. Pokud se týče slohu hudebního, tedy
choral jest úředním zpěvem církve, který všude
má býti pěstován. Církev však chválí též poly
phonii Palestrinovu pro její spřízněnost s chorálem
a připouští i moderní badbu vokální i instrumen
tální, pokad elrkví dané se zachovají.
Od všech pak na kůru účinkujících žádá církev,
by vždy měli úmysl chváliti Boha a přispívati ku
vlastn: icizí spáse. Mají dáti na smysl
spívaných alov a sdržeti ne věl dobrovolnérostr
žitosti. Zpěvy své konati mají s pobožnosti vnitřní
i vnější, na zpívání mají se vždy nálešitě přípra
viti modlitbou a zkouškami ai životem svým mají

vrzovati, 00 ústypř bohoslužbě spívají. Takto-líostelní badba bude zřízena, bude to opravdu
hudba církevní, Bůh bude důstojné otén a boho
služba stane se bobatým pramenemmilosti jak pro
zpívající, tak í pro věřící v chrámu přítomné.
Poslašností k zákonům církevním. zaslouží sobě
na kůru účinkující odměnu, kterouž Bůh poslušným
dítkám slibuje, Bůh důstojným způsobem oslavený
ráa popřeje zpívajícím milosti své, neboť zpěv
dobře provedený jest vlastné dvojnásobnou mod
litbou. Pravdou, zkušeností stvrzenou, jest zajisté
staré přísloví, še kdo dobře spívá, dvakráte se
modlí. Řádný olrk. zpěv přispěje k pravéma vzdě
lání zpívajících i posluchačů. Zvláště ačitel, který
si na dobrém círk. zpěvu dá záložeti, rozšiřuje
působnost svou velice, neboť círk. hudbon posky
tujese mu příležitostpřímopůsotiti nejenna dítky,
ale i na dospělé, takže se stává učitelem celé
osady. Pří tem má postaráno 0 ušlechtilou zábava
a blaší bo vědomídobřeušitéhočasu.Byťi služba
chrámová namnoze nedostatečně zde na světě byla
odměňována, nezůstane přece namáhání jeho bez
odměny. Jestliže již zde na zemi 80 přidružoval
k zástupům andělů a svatých a snimi v důstojném
oslavování Boha závodil, nebude od mich ani na
onom světě odtržen. Ualyší zajisté z úst Pána
gvého, kterému po celý život horlivá sloužil, ona
radostná slova, která v podobenství o hřivnách
Spasitel náš vkládá v ústa pánu, jenž odměňuje
vérné služebníky své za to, že s hřivnami sobě
svěřenými dobře hospodařili, jim řekl: To dobře,
slušebníče dobrý a věrný: še jsi nad málem byl
věrný, nad mnohemtebe ustanovím; vejdiš v ra
dost Pána svého. (Mat 26. 21. a 323.)

Co týden dal..
Říšská rada má býti svolána na konec září

nebo začátek října.
Návštěva carských manželů ve Vídni pouta

la k sobě přirozenou měrou pozor celé Evropy a
považuje ae všeobecně nejen sa důkaz upřímného,
panovníka našeho i raského poutajícíbo přátelství,
nýbrá také za novou záruku evropského míru a to
tím víc, any srovna tak jako styky obou panovní

ků, srdečné jsou i styky obou říšských kancleřů
a raských i rakoako-uherských diplomatických
kruhů vůbec. Také při alavnostuí dvorní dne 27.
m. ss. konané hostině položilcísař František
Joset v přípitku, kterým vznešené vítal, dů
ras na přáteletví vzájemné, načeš car MikulášII.
poděkovav za láskyplné uvítání, kteréž jema a
jeho choti připravila, připil na sdraví JJ. VY.Oba

čípitky pronešeny byly po francouzska po prvnímhrána byla hymna ruská, po druhém rakouská.
Úmrti ka. Lobanova. Cesta carova z Vídně

do Kijeva byla soenadání přerušena tragickou
událostí: miaistr zahraničních záležitostí, kn. Lo
banor, semřel ve vlaku náhle, raněn byv mrtvicí
ve věku 71 let. Po příjezdu carově do Vídaě byl
ještě úplně čilý. Na zítří ale pocítil prudké pí
chání u srdce. Vyavětloval to svápenatóním aorty
a oddával se naději,že lókaři ve Vratislavi neb
Drážďanech mu pomohou. Když však při hostině
u německého velvyslance přepaden byl záchvatem
tak prudkým, že by málem zemřel, odhodlal se
opuatiti Vídeň a nastoupiti cestu do Ruska. V roce
1882 byl vyslaacem ve Vídni, v kterémžto úřadě
setrval až do r. 1835, kdy vyslán byl do Varšavy
a později do Berlína. Po smrti Giersově převnal
úřad ministra zahraničních záležitostí, ve kteréžto
hodnosti upevnil spolek Ruska s Francií, zároveň
pak elepšil poměry Raska k R+kousku a urovnal
spor rosko-bulharský. Za 1'/„letého svého úfado
vánídodělsl se v Asii velkých úspěchů pro říši
ruskou. Jeho smrt pokládáse po návátěvé carově
ve Vídni a po konferencích zesnulého a min. Go
luchovwskimza značnou ztrátu procara a ruukou
říši, také za ztrátu pro Rakousko a erropský mír.

O vraždění Armenů v Cařihralé píše dopi
sovatel jedcoho listu ze dne 27. srpna: „Na ce
stě své nebyl jsem nikde zadržen, ale viděl jsem
skorovšeckyobchodyzavřené; Arménynebylo ni
kdeuříti, za to ale davyTurkůpředmešitamia na
náměstích. Na některých infstech chovali se poli
cejní strážníci a vojáci zcela trpně, kdy Arméni
byli po ulicích ubíjeni; jen někde zakročili a ode
brali Turkům zbraně; také bylo ve dvou ulicích
loupeženo, o polednách pak byla na náměstí Ga
latě pravá bitva svedena. Mrtvoly pobytých Armé
nů, kleří ponejvíce holemi, obušky, železnými ty
čemi a kameny ubíjeni byli, sházeny jsou do moře.
Poskytovaly dčěanéhopohleda, nebuť byly na kusy
rostrhany. Až do pěti hodin odpoledne trvalo toto
vraždění Arménů a vybíjení armenských obchodů
a vše se obává, že v noci krvavé výjevy tyto
opakovány budou, neboť i večer byli na všech stra
nách prchající Arménové pronásledováni a vraždě
ni.“ Jiné listy vypisojí kryavou fež s takovými
hrůzamwi,že člověku stydne při jejich čtení přímo
v žílách krev. V Galatě a Peře porabéno na 2000
Arménů, ale podle všeho bylo obětí moslenského
fanatisemu daleko víc. Velmoci vyavaly již Portu
kategoricky, aby savedla zas potřebný pořádek,
ale ta se vymloará a trpí pronásledování Arménů
klilně dál.

»

Všelicos.
Velká část naších pp. odběratelů zapomíná, že

časopis má se nejen odbírat a číst, ale také před
plácet. Prosíme všecky, aby si tohoto přípomenutí
jiš laskavě povšímli.

— Peněžní tíseň matice školské. Ústřední
Matice školská ocitla se v nesnázích. Důvěřajíc ve
vytrvalou pomoc národa vyhověla lonského roku ile
tos žádostem o zřízení nových škol m doznala i vý
čitek, Zu ne vždy a ne všude vyhovíla. Výbor ma
tiční ve svém svědomí jest prost výčitek všelikých,
neboť činil více, než vlastné činiti měl, a odmítl-li
některé žádosti o novou školu nebo o podpora, neměl
k tomu jiných důvodů než finančních.Vůči 44.000 zl.
letošního deficitu, kterého se matice do konce čer
vence dočkala, nepodiví se dojista nikde, komu
sdravého smyslu pro naše vlastenecké a kaltarní ho
spodářství se dostalo, že Matice na sklonka roka
ustala zřizovatí školy na doba, pokud její dosavadní
podniky a právní závazky nejsou bespečny. Majío
aření k četným potřebám národním a přílišnému roz
ptylování obětivosti obecenstva dovolává se Ústřední
Matice školská znova všeobecného uvážení, bylo li by
národa našeho důstojno, bylo-li by alušno a eprave=
dlivo, aby k vůli podnikům nenalebavým, odročitelným
a tedy na ten čas méně důležitým nechávala se v ne
snázích Ústřední Matice školská, která na svých ško
lách má 12.000 žáků a přes 200 učitelských osobl
Jest vůči dosavadním znamenitým výsledkům práce
matičné srozumitelnější mluvy než podávají tyto čí
alice? Vstapujeme v období Svatováclavské a voláme«
ke všemu národu: Sbírejte a rychle na místo zasí
lejte Svatováclavský darl

Volby do zemědělské rady pro královatví
české. Místodržitelství vypsalo volby delegátů jedno
tlivých spolků do rady zemědělské jak pro české,
tak i německé oddělení. Všděky spolky, které jsou
dle $ 3. vofjeb. ř. k volbě oprávněny, mají své vo
lební právo „lsemně ohlásití u svého okresního úřadu
a sice v průběhu 3 neděl ode dne, kdy jim bylo vy
psání volby okresním hejtmanstvím přímo oznámeno.
Na opozděné přiblášky nevezme 80 zřetele.

Jsou yeky stejni. Jakai protestantépřed
stavovali rovooprávnost náboženskou v Čeclách, Jezná
váme z us sněmu generalního, který položen



byl do Prahyna den8. česvezce 1619.Dle usneše
ní sněmy toboto — kde mimecho Jem řečeno završén
dosavadní násev »pod obojí“ a přijet úfodně názov vyž
návači „víry avangolické“ — měl býti ráz státe če
ského úplé protestanským:; svoboda vysnání katolí
ků měla sice býti netknoa'a. ale vsuvky koofiskace
statků katolických, ješ se od počátku povetání v Úe
chách udály, měly býti potvrzeny. Nejvyšší úřady
ve všech zemích koruny české měly připadnouti pro
testantům,s ve všechměstech,kde měli protestanté
většinu neměly býti katolíci povoláni do
rady, voměstechpak, kde katolíci byli ve vět
šině, mělebýti v radé alespoň polovice pro
testantá. Jesnité měli býti navždy vypovězení.
Právo stavěti protestanské kostely mělo náležeti
nejen stavům, aloe i sedlákům bez obledu oa
vrobnost, katolické kostely stavěti směla však to
liko vrch nost sedláci uikoli. Jak ta zaručená svo
boda vysnání katolíků by byla vypadale, vidíme
3 Benosení stavů moravských, jež se v srpnu téhož
roku v Brně stalo, a dle něhož všecky pozemky da
chovní a klášterní na Moravě zabaveny býti měly,
vidíme i: dale z bohopustého řádění protestantů ve
obrámu ovatovitském dne 31. prosince téhož roku.

Kdo dělá konkursy? Olomoucký „Pozor“
píše: Máme před seboa výkaz o koakursech v Olo
moeci a nejbližším okolí sa 3 a půl roku ohlášených.
Výkaz ten je zajímavý a poačný. Tak v r. 1893
ohlásili konkurs Heřman Frankenstein (šid), Ignát
Dittel, (žid), Ferd. Loóschner, Jakub Meitner v Ma
jetíně (žid). V r. 1894: Leop. Kulka (žid), Johanna
Jener (židovka), Ant. Zdařil v Hlabočku, Jakab Som
mer (žid). V r. 1896: Fanny Loos a Iga Bipper
(šid). V r. 1896: Hermana Jelinek v Dolanech (žid),
Herman Bradalok v Norosadesb, Karel Rieger a
Faony Schwarz (židovka). (Celkem tedy za $ a půl
roku 14 konkorsů, z těch nebyl ani jediuý Čech za
to ale 5 Němců a 9 židů. "Čísla ta jsod zajímavým
pendantem ku číslicím, jež jsme vjednom s minulých
čísel byli uveřejnili o nebezpečí, ješ města Olowouci
brozí úplným požidovátěním. :

Zvěsti s východních Čech.
Výborová schůze. Výborpolitickéhodružstva

tiskového pod ochrasou sv. Jama Nep. v Hradci Kr.
měl v pondělí doe 24 m. me. ve dvě hodiny odpo
ledne v místnostech spolkových 0. schůzi. Po přečtení
a schválení posledního protokolu podána byla zpráva
o postupa stavby Adalbertina, Výbor ji bere na vé
domí a pokad potřebí schralaje ji a atanorí pro val
noa schůzi uréenou na pátek dne 28. srpna, následující
program: 1. Zahájení schůze předsedos, 2. správa
Jednatelská, 8. zpráva účetní, 4. volba nového výboru,
která se má díti lístky, aby byla úp'ně svobodná,
5. oznámení důvěrníků, 6. volné návrby.

Valná schůze družstva. Na valné ochůzi
družstva sůčastnilo se dle presenční listiny 94 členů
drulstva. Schůzi zahájil v 9 hodin p. t. p. předseda.
Nejprve vítá Jeho biskupskou Milost, který ráčil do
schůze dobrotivé savitati a potrval v nffaž do konce;

ješté nedostihlo úkole svého, zejména jako drušstvo
politické, že však, jakmile bude dostavěno „Adalber
tínum,“ bude se konati v Hradci Královéajezd kato
líků, jaký byl v Brné, v Příbrami a v nejbližších
dnech buda v Taboře. Sjezd tento zajisté velmi při
spěje ku osvěžení a posilnění družstva. Poněvadě byla
jednatelská a účetní správa tiskem vydána, táže se
předseda, má-li se správa celé čistí nebo přeje-li 81
někdo ku zprávě té nějakého vysvětlení. Valaá schůze
upouští od čtení správy a p. administrator Nedrídek
ti jen přeje vysvětlení, co jest liga, o které jest řeč
ve zprávě. Když mu toto vysvětlení dáno bylo, při
supuje se ku zprávě účetní. Poněvadě byla také tis
kem vydána jako II. výkaz o stavu osob a jmění po
Jitického družstva tiskového pod“ochranou sv. Jena
Nep. v Hradci Král, doplňuje ji p. t p. pokladník
účtem za rok 1896. do 28.arpns a echůze se usnáší,
aby se příspěvky na Adalbertinam neúčtoraly a pří
spěvky družstva bromadně, nýbrž aby mělo jak
Adalbertinum tak družstvo účet svůj. — Přikročuje
se ku volbé nového výboru. Poněradš výbor vydal
kandidátní liatiua tiskem, rozdává se tato listina pří
tomným členům s připomenutím, že má každý jméno
kandidáta, s nímž nesouhlasí, přetrhnouti a napsati
pod ně jméno kandidáta svého, ať je volba úplně
svobedaá. Za skrutatory volby požádání byli p.t. p.:
Jan Barták, sídelní kanovník, František Poor, rice
rektor knážského semináře a Augustin Novák, pruto
kolista konsistorní kanceláře. Hlasovacích lístků bylo
odevzdáno 94. Yýaledek voleb přinášíme na místě
Jiném. Mezí sbíráním lístků podává p. děkan Střebaký
správa o své účasti na poradách + Praze ve dnech
literárního ajezju družstva „Vlast“ a nabízí ze, že
8 p. pokladníkem súčastní se ajezda katolíků v Tá
boře, oož schůze bere na vědomí. — Při volnýchná
vrzích blavné jednáno o tom, aby pokud moáno nej
více zfízovaly se spolky pol:tické, aby se počaly již
vydávati měsíční brožary, a aby pučal již činnost
krosáek řečnický.

Zprávy diécesní. Ustanovení jsou: p.
Sobast. Karásek, farář Valteřický,za faráře do
Knaapovce, p. Jan Šandera, katech. vo Skatči,
za kapl. do Labské Týnice, p. Vojt. Krejčí,
sdmin. Vidochovsaký,za koop. do Ostružna, p.
Ant Panlas kaplas v Dobrušce,za vikarista do

Hradce Král, p. Joe. Hájek, kapl. Libštalský,
sa adainistr. do ValtePic, (Needorf) p. Václec
Trojan, admla. Knapovecký,za kapli.do Oustí u.Orl. p.BohuslavBeneš,kapisavÚstízakopl,
do Libštate, p. Ot. Vosáblb za defin.katocheotu
v Holicích, p. Joe. Peřina, za defia. kateobotu
v Loenici. Neomysté: p. Karel Kysalo,
za «00p. do Bystrého, u Nov. Měste n M, p.
Ladisl. Kunte, za kapli.do Dobračky, p. Jos.
Nováček, za kapli.do Nových Hradů. Uprá
zdněné místo: Valteřice, (Neadorf),.fara,
patron. nábož. matice od 28. srpoa 1896.

Výbor družstva. Ve valné schůcipolitického
družetva tiskového pod ochranou ov. Jana Nepna.
zvoleni byli do výboru tito P t. pp.: 1. Výboři: Mogr.

kupský vikář, Jan Sehnal, biskapský vikář, Dr. Jan
Soukep, professor theologie, Tomáš Střebský, vikari
atní sekretář, Josef ý, Gymaasijníkatechet1, Dr.
František Šulc, professor theologie, Václav Ublíf,
vikariátcí sekretář, František Voříšek, kaplan. Frau
tišek Walter, arciděkan; 2. Nábradníci: Autonín Dro«
fák, vikariatní sekretář, Frantušek Chejvovaký, farář,
František Reyl, ředitel Borones, Aatonín Schreiber,
biskupský vikář,

Literarní sjezd ligistů „Oboovy« konal se
dle společné úrady z května b. r. již letošního rožu
po valné schůzí politického družstva, jakkoliv nezmě
něné dosud poměry amíněného ajezdu srovna nutně
nevyžadovaly. Dosavádní vzdálárací činaost ligistů

mické a obranné stránce byla pozornost věnována.
Vyzýváme pp. ligisty, aby sledovali útoky podvratných
živlů a krátkými, jadrnými lokálkami je odráželi. Čím
je odpověď kratší, tím více vydá, ježto neujde po
sornosti ani povrchních čtenářů. Rozrieklé polemiky
se obyčejně přehlédnou bez poršímnatí. Pp. Jigisté
rozděltež si časopisy dle svého okresu a předplaťtte
se Daněnaúčetdružstva.Honorářozaprácebudou
koncem roku vyplaceny. Delší práce budou vítanýmí
zvláště do „Časových úrab“, jež počnou na podzim

vyckáseti.
-Sehůze delegátů krajinsiké organismos

hradecké v Kostelol n. Orl. Při slavnoati ověce
ní prepora katolické jednoty kostelecké ustavils te
krajinská organisace hradecké v důvěrné schůzi de
legatů 10 odružených jednot. Dé jednoty zastoupeny
nebyly. Za předseda hradeckého sdružení svolen byl
dp. Fr. Reyl, předseda jednoty hradecká; do ústřed
nibo výbora povoláso bylo 6 delegátů. První krajia
ský ujezd bado příštím rokom v Hradci Králové.
Hradecké sdružení vyslovilo toubu po ústřední jednoté
všech 6) spolků v diocésí kralovébradecké podle
vzoru badájovického a usneslo se podobnou ústřední
Jednotu založití již letošním rokem. | Upozorňujeme
bratrské. spolky -ua Delsické Noviny, v nichž letos
stanovy ústřední: jednoty badějovické byly otištěry.
Zdař Báb!

(16) Svěcení praporu. Katolická jednota pod
ochranousv. Jiří v Kostelci n.Orl. slavilavnedělí
dae 30. m. m. svěcení praporu, jejž posvětil J. (M.
ndp. biskup Edvard Jan. Radostný tento den pro ko
steleckou jednotu stal se manifestační slavností my
členky křesťansko-socialní na celém českém východě,
neboť vedle četuých spolků, zdaleka přibylých, do
stavily se ku slavnosti věecky jednoty hradecké orga
nisace, která se v týš den v Kostelci nstavila. Časová
pohoda nad obyčej příznivá dovolovala, aby ve svá
teční háv oděné město uvítalo bratrské spolky, které
v četných řadách pod vlajícími prapory hlásily se ne
ohrožené ku zásadám křesťanským. Slavnost celá na
bývala lesku tím, že sám ndp. biskap byl slavnost
ním řečníkem a světitelem. Prostory chrámové nemohly
ani pojati všecky zástupy věřícího lidu, jenš chtěl
poalechnouti proslulého řečníka a lidového“hodnostáře
církevního, jenž s obvyklou výmluvností vyvracel ne
věrecké zásady materialistického učesí a vylíčil vý
snam zásad křesťanských i pro společenské blaho.
Radostné pohnutí spůsobila mufná slova ndp. biskupa,
že „minuly doby, aby se biskup katolický obával ote
vfenou pravdu říci, pravdu pro útoky novinářské.“
Slova tato posílila naše řady k vytrralému boji proti
marnému štvaní nevěreckých plátků. Po působivé řeči
ndp. řečníka následovalo svěcení praporu, jehož účast
nila se osobně pí. hraběnka Kinská, jako matka a
vlct. dámy pí. Moravcová a Albertorá, jako kmotry.
Při měi sv. zapěla komtessa Kinská na kruchtě ně
kolik vložek skvostným, saačně vyškoleným hlasem.
Posorovali jeme, že hraběcí rodina Kinských předchází
občanstvu kosteleckéma dobrým příkladem v plnění
náboženských povinností. Po kostelní slavnosti, jíž se
účastnily úřady, korporace a zástupcové vlasteneckých
spolků s výkvětem občanstva kosteleckého a zástupy
sbožného lidu, zasedly bratrské spolky ku slušně
upravenému obědu v místnostech jednoty kostelecké.
Odpoledne byla porada delegatů organisace hradecké,
o níš jinde zprávu přinášíme, načež řečnil dr. Horský
„0 křesťanském socialismu pokud přihlíží ku dělnictvu
sjeho právům“. Přednáškabyla však vyrašována na
jatou tlupou nedozralých „pokrokářů“, za něž myalil
a pískal „redaktor“ rychnovského listu. I řádění těchto
nepříčetných lidí bylo velmi poučno, neboť nestranný
ovědek seznal očitě, jaký jest rozdíl mezi vaděláním
kaceřovaných klerikálů a vychvalovaných pokrokářů.
Kdyby se národ skládal jen = podobné tlupy „vla
stenců“, pak by nám kořalny a káznice nestačily.
Paralela tato byla velmi názornou a posílila jen po
sici katolické jednoty u všech soudných a vzdělaných
lidí. A oty námjen jde.ZdařBůh!

Ve prospěch didkých poř -dá v wěst
ském divadle Kliopořotů jedaote Živaděťaíchochotajkí
v Hradci Král. v úterý, dna 8, z$ří divadelní před
stavení: Paličora doere. Činohra v Ojednáníchod
Jos. K. Tyla. Režisér: Tb. Pofina. Zadátek o pět 8.
bod. Koaes o půl 10 bod. Ceny míst: Lože zl. T650.
Křeslo60 kr. Sedadlona tribuně60 kr. Bodadlb£
třídy40 kr. SedadloII. tř.30kr. Sedadlouzgalerii
20kr. Parket33kr. Přízemí16kr. Studeotskýa
GarnisonaíHotokdo přízemí10kr. Galeriek stání
10 kr. Předprodej- otků obstará kuibkypeverí p. B.
E. Toleans.|- .

DráhaHradeo Králové-nádraší. Jelikožpo
stavenímístnídráhyz HradceKrálovédoHolicstaví
se v cestu překážky mepfekonatelné, chce avláštní
družstvo vystavéti prosatte dráhu z Ilradce Králové
na nádraží. K provedení této myllesky zřídí se prý
komanditní společnost akelová, v jejít čelo postavila
by se obec kralubradecké a zdejší peněžní ústavy.
Akcie vydány budoapo 200 sl Dráhabude baď
parní neb elektrická tramway © normálních kolejích.

Osobní. Ministrem vyučováníbyli jmenování:
pros. učitel gymaasie v J. Hradci, Ad. Hučka ska
tečným učitelem na rea:né škole v Hradci Kr, B.
Zelinka, dosud v Pardubicích, proz. něitelem na realné
škole v Hradci Kr., pros. učitel zdejší reálky J.
Liška bl. nčitolem učitelského ústava v Jidíné.—
Ku sdujšíma úřada přidělený c. k. okresní kodtseř
pem Václav Brožka povolán byl k c k místodrží
telství. (C. k. okresní komisaf pan Framtihok Vazíš
přesazon s Chotěboře do Hratce Králové.

Na ím gymnasiu bede zápis žáků do
Ltřídy dne 16. a 17.září t. r. od 8—9hodín,
přijímacípakzkouškybedouo pál 10.bodinědope
lodne písemní a o 2. bodíné odpoledneústní. Zápis
žáků na ústacé postupajících bade dne 16. září cd

dae 17.září od 8—10 bod. dopoledne; zápis žáků
s jiných ústavů přestupajícíchbade dne 16. a 17,
září od J—10hod. dopoledne.Přijímacízkonškydo
třídy ILnebojivé vyškíjsoudne 16.září e8. hod.

doprlodno.
Na realeo vHradciKrálovéjeut záple

žákůdo I. třídydve 16září od 8—10bod ade
17.září od 8—9bod. ráno; zápisžáků zeškoleěltanskýchdo třídLIL—IV.jesjendne10.sáří
od 8—10 bod.ráno. Po zápise konají 60hnedpě.
jimací zkoušky.Žáci zjiných ústavůatřelních budem
sepisovánídae 16. a 17.záři od 8 -10 bod. réso a
tácí ua tomto ústavěvo stadiích pokračajícídne 17.
září ve 2bod. odpoledne. Bližší zprávy obsebuje
návéštaítabelev budorérealky.Uprarnéskonšky:
maturitní ns c.k. vyššírealos vHradci Král konají

8 října t. r, ©8. hod. dopoledne.
na „ml é dkolo dívétkonetisebudedne1Ď., 16.a 17.záříodO,do13.

bodia dopoledne a od 2. do.4. hodin odpoledse:

kosá pro

be

Zápisžákůnec. k.gymnasiuv Jidíně
s prvý.ročník 16. a17. září od 9.do

10. bod, pro ostatní 15, 16. a 17.září od 10. do
12. hodiny. Phjimací skonáky proprvý ročník konají

Y misslém roce bylo 307 žátů,
vytrralo 300, jazyka českého všíchní, nábožetetví ka
tolického 286, israelského 14; nabyli vysvédáeníprvé
třídy a vyznamenáním 71, prvé třídy 179, drahé 29,
třetí 7, oprav povoleno [b, meklnastfikování byli $.
04 školaého docele osvobozených bylo 144, do polo
vice 16; na učebniny přijato a vydáno bylo 710 1l.
G0 kr. Nepovinným předmětům uěslo se žáků: ném
činé 3NO,fraačtiné DI, kreslení b, zpěvu 120, tě
locnka 123, tésaoplsu 60, krasopisa 79. Mataritní
zkoušky v Červeoci podnikli všichol žáci VIIL ročníka

a bylo uznáno dospělými B vyznamenáním 6, ostlými 11, opravy povoleny 3, oa rok reproboráni 2
Zpráva tiskem vydaná obcabnje dokonósní otadie prof.
Jindř. Neaderta o Jalisna Odpadlíka.

Z národní jednoty severočeské. Horiivý
odbor v Náchoděstará se o Šediviny, pomesníto
obec obroženos a zřídil tam školu, kteroa vpatřil
všemi potřebami. Také badova pro ni vystaví“ Ústf.
Mative dale tam svéhouóitele. Také titožkola od
boru Nácbodského bude slavnostně otevřena dne 17.
září. Takruku vrace ©naší Maticístaré se Jedno
te o upevnění českého pomezí jazykového a zném
čeného území.

Spolek oukrovarníků východních Čech
bude míti valnou hromadu v neděli dne 13. září o
11. hod. dopol. v místnostech „botela Střebského“
v Pardabicích. Program: 1. Zpráva jednatelská. 3.
Ustanovení místa přiátí valné hromady. 3. O stava
řepy v okrsku východních Čech. 4. O novotách uchy
staných pro nastávající kampaň. 5. Jaké pokroky jeos
sDámy v příčině znžitkovácí melasy. 6. Volné návrhy.

Malíř F. Šafařovic ma Hořičkách. Všeobecně
vážený neboštík děkanp. Jan Štifter,zemřelý na Ho
řičkách u Č. Skalice ručil ve své závěti obnos
500zl., zakterýžsemělprotamníchrámPáněpo
Hditi umělecky provedený obraz ov. Jana Křtitele.
Vykonavatel jeho poslední vůle pošádal za zhotovení

Seann tohochralně „mnáméhočeského č p. F.vice, jeně n na rok m o
fessor v Údčeena Čárném Moi“ Pan vio do

končil započatý již obraz ve dvou měsících a nůdjšíchrám Páně, kde od něho jiš umístán něžný a do
jemný obraz „Zvěstování Panny Marie“, osdoben
tak dílem uměleckým, vážně promyšleným a
s pietou provederým tak, že Šochásí všeobecné
chvály těch, kdož je spatřili a důkladně prohlédli. —
Nebude snad nemístné, kdyš při té příležitosti něko
lika slovy zmíníme se otomto umělci našem, o němš
zvěčnělý Tyrš napsal ve vě besedy umělecké, šejejv oboraportrétnímmůžemevytknoati00sila
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Jikajich, ©de kazů i širším a bystrým pojímánímvyhikající, a dekašdá jeho podobisna vyznačujese toa
meb onou rtránkou interessantní. P. Šafařovic narodil
ce v Písku a jevil jiš v mládí nevšední nadání ka
krealení, studoval v domově, ve Vídni, Mnichově
a v Paříži, kdež vlivem proslulého mistra Cognieta
udělena mu byla na prvé franconsské akademii na
dace, která z vidla šádnému cizinci se neudílí a
také nikomu jinému udělena nebyla. Navrátiv se do
vlasti, působil Šafařovic jako ačitel v Litoměřicích na
škole realné, pak ale věnoval se jen malířství a ve

svém atelieru na Smichově aposd ji na Žižkově vytvořil celou Psda děl znamenitých. Šafafovic jest ši
roko daleko s v kruzích uměleckýchvubec znám jako
umělec dokonalý, jehoš práce vynikají dokonalostí
velikou a svědomitostí neobyčejnou. Kdo navštívil
obrazárnu na výstavě našíroku 1891, bude se dobře

tovati na velikou podobišnu knížete Lobkovice,

haré též od něho pocházela. fovic jest upřímnýmem a Slovanem, mužem vadělaným i zkošeným;
jelikož pak těší se zdraví tělesnému :čilosti duševní,

doufati, že české umění obohatí ještě mnobými
plody své dovednosti. Přejeme mu tobo z plna srdce.

. o
o

Nechoď ma ryby bes rybářského lístku!O rybolov v řece Zdobnici v obvodu obce Pekla u Vam
berka soudily «e mnoho let obec a velkostatkem. Pře
není dosud ukončena. Rybolov zatímně vykonáváza vel
kostatek lesní z Jahodova, p. Chlamecký. Částtohoto ry
bolova najal si od lesního p D. Holenda, mlynář v Něm.
Bybné,za ročníodrodtvkg.pstruhů.Letosv květnn
pozval si p. Holenda na rybolov s Kostelcen O. tech
nika p. Jaroslava Kratochvíla, a týž přibral ssebou

ještě strojníka ze slerárny ového otce, Fr. Štancla.

Oba Spatření rybářským: praty přišli 41. května t.r.do Pekla, aby aa adici pstrahy lovili. Ale štěstí jim

nepřálo, nic nechytili. Za lovu přiblíšil se k ním četník vamborecký, p. Šorš a bavil se s nimi. V tom
přicházel s prutem rybářským na rameně také p.
mlynář Holenda, ale chytání se nezúčastnil. Četn
dle povinnosti své vyptával se na rybářské lístky.

Pan mlynář„pranil že lístek zapomněldoma a ostatnídva vůbec žádnéhoneměli, domnívajíce se, fe jako
hosté lístka nepotřebají Za krátký Čas dostali smí
nění rybáři pozvání k okr. soudu v Rychnově n. K.,

aby o enapovýdal 2 přestupku krádeže 25 zl. neovýšujícího. Čstníkje udal. Při stání vykázal se p.
enda lístkem rybářským a dosvědčil, te druhé dva
J na rybolov posval. Okr. soud všecky tři aprostil

-oblaloby ohledně přestupku krádeše, ale postoupil
spisy okres. hejtmanství. A to odsoudilo všecky tři
k pokutě po 6 zl., že lovili bes rybářského lístku čili
že se dopuatíli přestupku $. 10. zákona ze dne 9.
října 1685.č. 32. z. s. Pokuts připadla chudinskému
fondu obce Pokls. — Taková přísnost by neškodila
také jinde, kde pytláci veřejní nabízejí ryby k prodeji!

Štěstí v meštěsti. Předešlé neděle oslavovali
+0 ch ajezdhasičů,který se tam odbýval,
střelbou z haedířů. Po několikerém vystřelení roz
trhl se jeden s hmoždířů sa silného třeskotu na 6
kusů, jeá rozletěly se náhodou v ona místa, kde ni
kdo z četného obecenstva nestál. Jeden spadajících
k zemi kusů rostrhl jistému občanu ponze kabát a

isté slečněna rukávech „balony.“ Pan Valášek, kterýanonadu řídil, polekal se toho tak, že prý do smrti

na toDivoský kte;. Diveský, svého času odsouzen byl pro
„sločin loupežné vraždy ku doživotnímu žaláři, avádí

oyní u p šálků, taří jee pro týránía obtěžovánísouda, sv mají býtisl i i

okolostch. jí býti slyšenío rozličných. atýkačem stíhaný zledéj ehycem.Chalapník
„Jiří Macík s Bohuslhvěe odošej maeněs rána zdo
mova s dcerou svou na pole.Uzavřeli stavení, stodolu
však ponze na petlici. K páté hodiné odpolednípřišli

"domů a ulyšeli ve stodůlce podezřelýšelest. Otevřeli
-a 7 půdy seskočil cizi člověk a prchal pryč. Náhodou
by) kolemjdoucím občanem Jiřím Kvirencem chycen.

vepní vydával se za řeznického pomocníka.Poněvadžby ezřelým a hledě k té okolnosti, že mohl ze
stodůlky snadno na půdudo stavení a odtud dolů ee

pote a zde věci odcimiti,byl dodán četnictvu. Zdebyl poznán v něm nebezpečný ptáček, zatýkačem stí
Frant. Knebl, 33 roků starý řeznický pomocník

utekl nedávno s jistým Janem Šrámkem z donucovací
pracovny. Na útěku svém provedl více krádeší. Oba
se nalezají jiš ve vazbě vyšetřovací.

Čen strášník. Vminulýchdnechobčaří2 v- rce u Opatovic,jak se s námi sděluje, tam
„nější obecní strážník Balíček. Co dohnalo jej k sobe
vraždě, není zjištěno,

Pro hrubé chování vůči strášníkům osnámen
-byl k trostníma stíhání zdejší povozník P.

Tulák —zloděj. Tulák Josef Fejtek jest teprve

"38let stár, aleporlst má jeko nejprobnanějšínánebezpečnější zloděj v okolí. Pochásí z Táborska. Byl

jit „čes sedmdesátkráte trestán a to buď pro žebrotu,toulání, veřejné násilí a velmi četné krádeže. Po
-sledně si odseděl tři leta. V Nechanicích u Rychnova
n. Kn. byl zadržen přižebrotě. Při vykonané pro
hlídce nalezeny u néhostříbrné hodinky remonterky
se stříbrným fetízkem a přívěskem, zlatý petetní
prsten s písmeny A. A., jeden náramek vlasový se
zlatými sponkami. Věci ty prý dle udání nalezl
w Prnsku. Po majiteli skvostů těch se pátrá.

Lonpešní cikáni. Dne 16. srpoa vloupala se
cikánů, která počtem 11 hlav potloakala se po

okolí, do krámap. Josefa Hladíkovi v Chlamu a
„spáchala značnou krádež, tak že si poškozený čítá
-kolik set škody. Lotři vylámali zeď pod oknem, ote
vvřeli okenicí a vnikli do vnitř. Byli však překvapeni
-A podařilo se jim uniknouti. Táž tlapa cikánská vlou
pala se týmž spůsobem dne 19. srpna v osadě Libo
tové u Králové Drora do krámu obchodníka Václava
Strachoty. Náhodou kráčel syn obchodníka z hostince
domů a přistihl eloděje. Ti sice prchli, leč nebylo ni

čeho oloupeno: Na místě zanechali dláta a jiné různé
oroje, terými zeď do krámu prodlabali. Po cise pilně pátrá.

Chyconý zloděj. Vměcícičervnu byla sklep
nicePrazk Slezáková vs Starém Plese okradena.
Ztratily se jí různé skvosty a přes100 zl. na hoto
vosti. Hostiaské Marii ové odcísen byl téš

ah náramek. Z krádeže byl podezřelým slletýd Josef Bubeníček s Borové. Týž byl dne 143.
srpna v Úpicipřižebroté zadržán a zatčen.

Oheň. Schonwaldu u Bokytnice vypukl ve
stodole chalupníka Sagnera oheň a zničil stodolui se
vším obilím. Čásť domovního stavení padla taktéš
ohni za oběť. Dle všech známek byl oheň založen.

Poreta. Ku odbytým již případům ustanoveny
jsou pro porotní období krajského souda zdejšího ještě
následající případy: dne 5. t. m. ustanoveno líčení

s Robertem Milským pro zločin rušení veřejnéhopokoje a řádu, (za předseda ustanoven r. s. =. Stolla,
obhájcem dr. J. Řellor), na den 7. t. m. ustanoveno
líčení a Ant. Neugebaueream pro zločin podvodu za
předsednictví r. z. s. Prokopa.

Něžný manšel. V těchto dnech zatčen byl Jan
Skořepa, 50 roků starý z Rozběřic pro veřejné násilí,
an vyhrožoval svó-žené zabitím a honil ji s nožem.

Krádež. Dae 29. m. m. ukradeno bylo rolníka
Jos. Přičkovi v Polánce 26 kusů slepic. Podezřelými
s krádeže té jsou cikáni.

Z pojepšovnySe Ma uprchl dne 31. m.m. Rudolf Smíd, 1i. r s s Markoradorfu.
"Clkáni. Dne 30. m. m. zatčena byla tlupa ci

kánů BRůžičků v, Hořicích. Včera zatkl závodčí Po
vondra v Hradci rovněž dva členy jmenované rodiny
cikánů. ,

Zlemil si nohu při koulení kuželek. V pon
dělí dne %1. m. m. odpoledne koulelo několik pánů
v hostinci p. Josefa Šolce v Novém Hradci Králové
kůželky. ků ž přišla řada na p. D. aby koulel, ta si
dal nohy džema kaolil. Noha se ma však smekla a
oa tak nešťastné, že si nohu v kyčli zlomil. Na
to bylpovolán lékař MUDr. Morávek, který mu nohu
obvázal, načež byl p. D. odvezen do Hradce Králové
do nemocnice.

Prudká bouře, provázená ohromným lijábem
a hromobitím, vznesla se ve středu večer nad Hradcem
a nejbližším okolím. Stopy její bylo viděti druhého
dne ráno; dlažba byla na ulicích vymita, venku pak
půda rozryta od proudů vod. Mimo to i několikrát
uhodilo; ve Svob. Dvořích uhodílo, jak se nám sedě
laje do chléva p. Komárka maj. cihelny, kde zabilo
to několik kusů hovězího dobytka.

Dopadení zloději. V poslední době děly se četné
krádeže na kostelecku a nikdy se nemohlo picbate'ů u
přijíti na stopu. až nábodou padli dorukou spravedlnosti.
Telác: Josef Bušez z Volké B lče a Karel Vondra ze Spa
leníska m Opočna, oba pro krádež již často trestaní vra
oslí se právě s lupu, když četnictvo kostelecké v
lavicích je očekavalo. Poslední kořist byla chatrné, dvě
živé a j dos udušena bace v pytlí Husy ty patřily men
želům Hrnbým s Hoděčína. Zatčeným příč tá se více neš
deset větších krádeří, ješ re v posledním čase staly, což
te zahájeným váním dokáte a okolí bude sbareno
najisté n: dloahbotěchto dvou nebespečných slodějů.

. ©..
Z Příbrami. Ode dne 37. do 8f července t. r.

odbývána byla ve zdejším kníšecím arcibiskapském
konviktě prointeligenci cvičení dachovní, ješ řídild.
p. Alois Jemelka z T. J. Exercitie zahájil vysoce dů
stojný pan kanovník, Dr Fr. Krásl vzýváním Ducha
sv. a poučením, kterak jest se účastníkům při této

pobožnosti chovati. Meditace p. Jemelkovy byly úchva
tné, přesvědčivé a jednaly o těch, nejdůlešitějších
pravdách našeho sr. nálašenství. Účastenství bylo

sice na počet slabé, ale cvičení potkalo se s úplnýmuspokojením a zdarem duševním pro přítemné. 
stoupen tu hlavně stav učitelský jak středních tak
měšťanských i obecných škol, dálé se účastnilo též
úřednictvo. Jako hosté pokad povolání dovolovalo,
byli přítomnítéž veled. p.duchovní jednak r města
samého jednak s okolí. Největších zásluh o tento du
ševní požitek získali si p. exercitátor, dále p. řiditel

konviktu a praefekt. Za laskavépohostinství vzdávajívšichni účastníci důstojné správě knížecíhoarcibiskap
ského konviktu nejerdečnější díky. Jelikož Mariánská
kongregace akademiků hodlá každoročně podobná du
chovní cvičení pořádati, bude zapotřebí, by voledů
stojné duchovenstvo a zvláště kruhy učitelské staraly
se o to, by účastenství příštím rokem bylo hojnější.
Letošní účastníci odnášejí sebou krásná zrnka pravd
svaté víry a dávají tímto veřejnosti na jevo svou úpl
noa spokojenost a z plna srdce svého přejí tomuto
spásonosnému požitku duševnímu: „Zdař Bůh! !“

Z Polné. Tiskové opravy pro mnohé listy naše
jsou věci, kterým možno se vysmát. Tak na př. „Ji

hlavské listy“ uveřejnivše opravu p. katechety Vlčka,
poznámkami s Polné právě tvrdí to, co oprava vy
vrátila. Kterak se tu možno takovému mrarnémn

jednání ubrániti? A aby míra lží byla dovršena,generální policejní inspektor a udavač do „Jihlavských“
podkládá p.katechetovi novou lež, še totiž nazval

sokolské Košile „krvavým rouchem svířecího anar
chismu“, v kteréšto příčině „Jihlavským“ zaslána byla
oprava snova. Ovšem, kdo chce udržel jednu lež,
musí jich padesát znovu vymyslit. Ti udavači do „Ji
hlavských*umí tsk překracovati jednotlivé výroky,že
již ani sami nebudou věděti, co jest pravda. Budou
se brzo obat, možnoli maličké přirovnat k velkým,
onomu filosofu,jeng na sta definic stanovil o tom,co
jest pravda. Mimo to myslí si udavači ti, že čtenáři
„Jihlavských“ spuatí se zřetele pro jejich lží věchlavní,
totiž tu skatečnost protikatolických projevův a smý
šlení v jisté skupině lidí polenských, na které může
již dnes každý ukásati. Ono jest pánům pašům ne
pohodlné, že se katolíci ozývají. A ozvou se, pánové,
po celých Čechách a Moravé. Pro svobodné mlurení
mají patent jen oni, jakmile však někdo jiný počne
se hájiti, tu ve své ohromné avobodomyslnosti volají
po policajtech. To je charakter? Co tomu říká mrav
nost“ Nystydíte se samí předsebou za takové jednání?
Velice neobratně však počínal si dopisovatel do
„Jihlavských“ v čísle posledním, kde dí, že se musí
s tím obviněním ohledně katechetství počkat až po

tem pam informátor jest? Honem hledejte ho telefonem!
Nude čekáme, aspoň vyjdou pak na jevo jména lži
vého informátora a též p. udavače, protože potomse
tiskové opravy poslat nemohou. Ostatné p. katecheta
Vlček jest stále ochoten zodpovídati se za své řečí a
skutky, jakoš i za zásady křesťansko-sociální, jen ať
sezvou ti jistí páni třeba schůzi důvěrnou, ve kteréš
polovice přívrženců těch i oněch pak bude soudným
rozhodčím. Pravda se nebojí! Ale pánové přece něco
učinili, echovali se za socialista Šturce, jenf zu po
lenské hrdiny p. starostovi Plevovi a p. katechetoví
Vlčkovi vyčinil ve schůzí, do které se nikdo nenadál,
že tam takové věci se přetřepávati budou s to tím
spíše, ježto se tam j o o otázce, koho budeme

voliti v 6. karii? A nejkrásnějšíjest beránčígpvost, s jakou přítomní mladočeši nájezdy p.
i na mladočeskou stranu vyslechli, to snad proto,o
mohli si ti výtečníci provolati hanba! klerikálům. O,
pánové, my se nebojíme, byli jsme příliš dlouho tr
pělivými, ale trpělivost dostoupivši určité meze stává
se zbabělostí. Proto vás, kdy budepotřebí, klepneme
přes prsty častěji.

Z Pertoltice. Nedávno četl jsem v listě tomto

zpráva z osady naší o milém důstojném panu farářiejším. Zpráva tato každého potěšila. Hodn) jest však
ještě všímnouti si osoby jédné v osadě naší. Jest to
náš horlivý a zasloužilý řídící učitel pan Bedřich Ko
pecký. Přičiněním jeho zvelebena a vyzdobena jest
sdejší budova školní tak, že síně učební staly se mi
lými a přívětivými mládeži školní. Jsouť tu pohodlné,

hledné a dle zdravotních předpisů zřízené lavice a
na stěnách chodby i světnic školních všpde zříti mnoho
pěkných a užitečných pomůcek školních, jež nejvíce
zásluhou a přičiněním neunavného pana řídícího vy
pracovány a opa'řeny byly. Dítky svěřené vychovává
a vyučaje v pravdě s něžností a láskou otcovskou,
staraje se pečlivě o to, by jednou staly se ulitečnými
členy církve, vlasti a národa našeho. Však nejen ve
škole znáti činnost jeho blahodárnou, ale i v životě
veřejném neskládá ruce v klín a zdárně působí. Ve
likou zásluhu má též o to, že v obcizdejší založen
byl a mnohými obtížemi sbor dobrovolných hasičů,
který sajisté každé obci velmi potřebný a užitečný
jest. Pracoval seč síly stačily o zvelebení sboru téhož,
ale tu stavěly se ma mnohé překážky a nedorozaméní,
což těžce nesl a proto činnosti své se vzdal. Bohužel,
že skoro v každém sboru vyskytují se různé nesrovna
losti, což jen na zkázu téhvužjest. Jest žádoucno, by
za všecky tyto snahy a práce všickni občané s úplnou
důvěrou ctili a vážili si svého pana řídícího učitele,
blabodárnou činnosť jeho by podporovali a tak spo
jenými silami ku blahu obce, vlasti a národa svorně
pracovali. Tak zajisté stane se pobyt v obci zdejší též
našemu milému panu řídícíma učiteli milým a pří
jemným a bude činnosť jeho i na dále neunavné a

Prospěšně se rozvinovati. Jen svornosť a mír jsou záadem blahobytu. I já dříve stál jsem v poměru ne
přátelském s panem řídícím učitelem, však nyní poznal

jem v něm přítele upřímného, dobrého rádcea 8ečníka, jehož si váším a ctím w přál bych si 20 ce,
bych moh] dlouho s ním žíti a působiti. L. N.

Z ČÚervenýchPeček. Karol. spolku našemu
Svornosti“ co do místní vzdálenosti nejbližší je spo

lek katol. „Práce“ v Čáslavi. Vzájemné sblížení naše
rvní stalo se o svěcení praporu v lavi dne 31.
větna. Byli jsme tam mile a bratrsky přijati a se

znavše se tehdy s jinými ještě jednotami, byli jeme
vsájemností bratrskou k dobrému povzbuzeni. lší
blíšení naše stalo se v den schůze naší spolkové v

rv. Pečkách dae 30, srpna, když do středu našeho
v ten den zavítali dva členové katol. spolku čáslav
ského, vel. p. Lad. Kalina a p. Alois Jeřábek, aby
nám jaksi návštěvu naši oplatili a zároveň u nás po
Běné ášky měli. Promlavil nejprve p. Alois Je
řábek o víře kat. a vlastenectví. Ukazoval, že ne
právem upírá se vlastenectví nám katolíkům, kdežto
evangelíkům a i šidům se neupírá a dovodil dále,
v čem pravé vlastenectví záleží, ne v planém mluvení
ale v poctivém kat. smýšlení a jednání a v opravdo
vých vlasteneckých skutcích, uváděje přitom doklady
a příběhy hlavně s dějin českých. Mladík jmenovaný
vystoupil tentokráte v přednášce poprve a projevil
chvályhodnou anahu a horlivost, kteráž od přítomných
nelíčeným způsobem uznána byla. Kéž mu to je po
vzbuzením k čiamosti a horlivosti další. Potom pro
mluvil vel p. Kalina způsobem velmi populárním a
srozumitelným o práci vůbec, zvl. pak poukazoval,
jak sv. náboženství naše práci hmotnou posvěcuje a
povznáší. Příklady a podobenství ze života obecného
činily řeč zajímavou a poutavou,a proto 8e jí dostalo
pak zasloužené pochvaly. Ze správ spolkovýchza mé
síc srpen vyjímáme: Spolek náš čítá nyní 119 členů;
v srpna jednomu nemocnému členu dal podpory 3 zl.
Z výleta spolkového, 2. srpna pořádaného, zbylo či
stých přes 48 zl. Spolek zúčastnil se dne 23. srpna
svěcení praporu kat. jednoty v Ustí nad (Orlicí dvou
člennou deputací a dne 40. srpna zastoupen spolek
1 členem přisvěcení prapora kat. spolku v Kostelci
n Orl. Z každétakřka schůze naší viděti jest, že lid
náš na venkové řemeslnický, dělnický a rolnický cel
kem v jádru svém jest dobrý a dobrému vedení pří
stopný. Nechť vede ho kněžstvo katolické s pomocí
Boží cestou víry a spořádanosti křesť. k blahu Čas
néma i věčnému! Nechť sestupuje ochotně k lidu to

mu a podává ma ruky, aby neutonul v prondech záhubných doby naší pohnuté! K dobru lidu toho pra
covati ve spolcích kat. jest nanejvýš potřebno a zá
složno. Kéž vzrůstají řady spolků kat. a ty, které
stávají, sbližují se ve bratrské lásce a vzájemnosti!

*Dá Bůh, že brzy provedenabude vzájemná organisace
všech katol. spolků v diecesi naší a to na prospěch
věci dobré. Budeme se navzájem více pak scházeti,
sbližovati a v Činnosti pobádati. Další dobré snaze
spolků kat. stávajících a vzrůstání nových žehnej Bůh!

Ze Solnice. Pan Josef Archleb,purkmistrv Do
brušce, jakožto koncessionářprojektované místní dráhy
Josefov-Dobruška-Solnice, postoupil v této vécí zase
hodně ku předu Neboť dne 11. září 1896. 0 9. hod.
dopolední odbýváno bule v čekárenských místnostech
v nádraží Solnickém komissionelní jednání v příčině
revise tratě a stanic výše zmíněné dráhy: Při dotyč

ném komissionelním jednání podati lze případné ná



budďkiústně nebo písemně jak ohledněvšeo
becného směru tratě tak i ohledně umístění

. tovanýchstanic spříjezduk nim. Při této komiel
nebudese jednatiopostoupenípozemkůani0sří
zení stavbou dráhy přerušených spojovacíchprostředků,

oporýchěto poslednějšíchotá teprvepoadějípřipolitické obchůsce j o bude.

Ze soudní síně.
Před porotou královébradeckou.

Erkavšímatka,
Hnusný, ale také ne řídký případ, evědčící opo

vase člověkasklesnuvšíhona stupeň zvířete, byl před
mětem přelíčení dne 29. m. m., kdy měla se
vídati 2!letá služka Fr. Rottrova ze a těák
zločinu, dle $ 189, zavraždění vlastního dítěte. Obža
loba kladla jí za vinu, že dne 22. června t. r. své
novorozené dítě ženského pohlaví ve vrašedném ú
myslu vhodila do nádržky u sáchodu. Při přelíčení
popírala obviněná úmysl, še by byla chtěla dítě za
vrašditi; stalo ce prý tak nepředvídanou náhodou,

ana prý byla porodem překvapena. „Jak tady jsempřed Kristem Ježíšem, — zapřísahala se, — af se
z toho místa nehnu, nemluvím-li pravdu“. Výslechem
svědků, rolnice Fr. Thérové,u níž obviněná sloužila,

pak spoluslašky L. Sebkové,dělnice M. Klímové alarně porodní babičky A. Thérové, vesměs ze
byla vina obžalované vzdor f(rání rná. Lékaři
pak potvrdili, že dítě bylo úplně vyvinuté a života

schopné, a plicní zkouška je přesvědčila, še přišlo nasvět šivé. Porotci sice nesodpověděli otázku danou
jim ohledně úmyslné vraždy přisvědčivě, za to však
8 hlasy uznali obžalovanou vinnou tím, áe opomenutím
potřebné pomoci nechala děcko zahynouti. Soud vy
měřil pak obžalované trest dle $ 139 do těžkého
žaláře na 5 roků, zostřeného každého čtvrt roku

postem a vždy dne 32. června tmavou komůrkou.felíčení řídil r. 2. s. Prokop, žalobu zastával zást.
st, návl. Rotter, obšalovanou hájil dr. Tausig.

Starý žkář.
Na lavici obžalovaných ocitl se dame1. t m.

Siletý stařec, otec 8 dětí Ant. Jelínek, tesař, příslušný
do Častolovic, jsa obžalován ze zločinu žhářetví dle
článku 166 trestního zákona. Dne !8. července v noci
ulehl si obžalovaný jsa smožen nejen celodenní prací
ale i kořalkou, jejíž nemalým ctitelem byl, sto
dolu rolníka a obchodníka Václava Tichého v Často
lovicích. Noc byla teplá a tak nechtělo se Jelínkovi
ani spáti; ležel a pokuřoval z krátké dýmky. Pře
mýšleje o svých trampotách, vzpomněl si i na ma

jitelestodoly: u níž ležel a tu připamatovalai. nešťastnou náhodou, še mu dotyčný nechtěl jednou vy
dati pracovní knížku, když jej o ni chtěj
z Častolovic odejíti za dětmi do Náchoda, kde dle
jeho domění mohlo se mu lépe vésti. V té chvíli us
rála v jeho nepříčetném mosku strašlivá pomsta; roz

žehl sirku a vetrčil ji hořící do došků, jimižstodolabyls po a uprchl. Sotva že se vzdálil vyšlebl
Jamen, alev tomtéš okamžiku nastal pokřik a s o
olních stavení začali se náhlým světlem vyburcovaní

ze spánku lidé sbíhati a dík rychlé této pomoci a
tomu, že došky byly deštěm zvlhlé, podařilo se oheň
uhasiti. Žbhářbyl záhy vypátrán, k čemu přispěla
zejména na místě činu nalezená dýmka, náležející Je
línkovi. Následkem toho byl tento zatčen a ve vyše
třovací vazbě se většinou k činu doznal, načeš po

dána naň obžaloba pro zločin svrchu naznačený.Při přelíčení doznal se obviněny opět k činu,

ale omlouval jej tím, že pr byl spitý tak, že nevědělco dělá. Nemělprý po dlouhý čas ženu doma aspával
po maštelích. Osudného večera přišlo mu prý všecko

to na myal, a cítil se celý nešťasten a zapálilnebýt však opilý, nebyl by to přece udělal a to
vyslechnuto bylo 13 svědků.

Václav Tichý, obch. a maj. hosp. v Častolo
vicích praví, že osudné noci nastal pokřik, že u něho
hoří, kdyš vyběhl ven, sběhnavší se lidé jiš trhali

hořící došky. Byl by utrpál alespoň na 2000 sl. škody.Pojištěn byl jea na 900 zl. Ve stodole složeno bylo
seno.

Ed. Vinkler, obch.-vČastolovicích, J. Skala,
krejčí, J. Janeček, rolník a hostinský, A. Kovařik,
krejčí, Fr. Nosek, dělník v pivovaře,Herzan, krejčí
v uniformě hulánské (tento byl pravý vzor, jakým býti
voják nemá a budil svou nejapnou výpovědí a celým
svým chováním nemalou veselost) K Hrušová dom
kařka a sousedka dotyčné stodoly, Rojek, obecní
strážník, vesměs z Častolovic, súčastnili se buď ha
šení nebo u ních obžaloraný pracoval, a nepotvrzujícelkem nic zázažného.

Vysvědčení obžalovanému vydané potvrzuje, že
je to človek zpupný, hrubý a všeho schopen. Porotcům
dána byla pouze jedna otázka znějící v ten smysl,
zda obviněný zapálil stodolu, z čehož měla značná
škoda vzejíti. Žádost obhajce dr. Zimra, aby dána
byla otáska dodatečná, nalezel-li se obviněný ve stavu
opilém tak, že nevědě|, 20 dělá, byla odmítnuta. Po
řečích státního návladního vrch. r. Rindy a obhajce
obvinéného odpověděli porotci na danou jim otázku
10 hlasy přisvědčivě, načež byl tento uznán viným
zločinem žhářetví, označeným v $ 166 a dle téhož ©
vyměřenmu byl trest do těškého šalářena
roků, zostřeného každého čtvrt roku postem. Na zločin
tento jest trest od 10—320let; vzhledem k několika
polehčujícím okolnostem vyměřen mu byl trest pod
sazbou Přelíčení řídil r. z. a. Prokop Čk.

V opici ztratil oko.
V hostinci u Fejglů ve Stolíně sedělo dne 9

února několik hostí, mexi nimiži 4dletý V. Jiroušek,
tkadlec a chalupník zČervené Hůry. Jmenovaný je
hodný člověk, když apí, anebo je-li střízlivý, ač toto

lední nebývá právě na denním programa Jirous
ově. Naznačeného dne vracel se a pohřbu jakési avé

příbuzné a jak se zdálo, utápěl tam svůj nesmírný
sl v kořalce, která se ma v hlavě bonřila a pá
lila jej a nedala ma jinak, než aby se na cestě stavil
ještě ve Stolínč, k čemuž se velmi nerad dával dlouho
pobízeti. V hostinci dal wi ještě několikrát naplnit»

kalíšek « ouškem“ čistou a to jej konečně «zmoblo
fak,še aklonil těžkouhlava na kulečník 'u něboš seděl,

> E od ce [o mě o tohoměli ck, plen)cház-lo několik s přítomný podtr
spáči jeden anich židli atento jak široký tek dlouhý
přišel do styku s podlshou. Toto však pobouřilo Ji
rouškovu kuráž, ktarou dostává, kdyš je ilý tou
měrou, še spustil na přítomnésbylé hostybandarekou,
tloukl pěstí po stol aš aklenice vyskakovaly s na
dával ne právě vybíravě. Počínání jeho budilo s
čátku veselost, ale to jiš přítomné omrzelo a jalř
s9 jej napomínati. To však účinkovalona tohoto právě
tak, jako olej na oheň; nadával ještě více a zvláště
si vzal na mušku továrního dělníka Josefa Semeráka
se Stolína. Tohoto však nadávky Jirouškovy omrzely
s šel a strčil doň. Jiroušek upadl a 1

ce na oku, s něhož muposději musila býti vyňata
v Praze na klinice panenks a on oslepl. Poněvadě
dalo se předpokládati, že mohl Semerák poraniti oko
Jirouškovi dýmkou, jiš tenkráte. právě držel v ruce a
zvláště kdyš znalci vyslovili se, že oko vyrašeno bylo
malým tupým nástrojem, vzneseňa byla maSemeráka

obžaloba pro těžké„oškozmní na a z toho mělse jmenovaný zodpovídati dne 8!. m. m. porotou.
Obviněný vymlouval se, še Jirouška dýmkou neuhodil
a že tento vyštbuchl si oko nejspíše o hrana nohy
ukulečníku,unížležel.Opaktohototvrzenínepo
přelo ani několik předvolaných svědků, mezi nimiš
jako „corpus delicti“ byl i Jiroušek s vyrašeným
okem. Tentovůbec nevěděl, co se s ním tehdáš dá.o,
a teprve drahý den, kdyš 6e z „tej velkej vopice“

trochu probral, doslechi, že mu to udělal Semerák,
na němá oval náhrady 30 51. za léčení. V Praze
oko vyřízli, ale neříkali munic, bude-li to lepší; nej
spíš prý že tomu sami nerozuměli. Poněvadě nenabyli
porotci určitého přesvědčení,še by neštěstí zavinil
pouse obviněný erák, úznali jej jednohlasně za
nevinna, načež byl tento obžaloby sproštěn. Po
hnutliva byla scénapo vynešení tohoto rozsudku; roz
radostněný Semerák děkoval, ke komu se namanul a

jal sepolárat porotcům ruku. Poraněný poukázányl ohledně své náhrady na pořad práva civilního.
Přelíčení řídil r. s. s. Prokop; veřejným žalobcem

byl st. návladníBindaa obhajcem dr.Budolk
Kupovalnavěčnouoplátku.

Josf Prouza, šSletý n tkadlec a dělník,
dříve majitel menšího ví ve Slatině je
celkem hlava vynalézavá a šikovná. Když svou lení
vostí přišel o domek s polem a byla ho nucena
ukoupit v exekuční dražbě jeho manželka, přišel na
myšlenku, še výnosnějším zaměstnáním neš sedět za
stavem, bude nějaký obchod a proto bned chopil se
díla. Ač mnoho číst a psát neumí, přece sestavil
jakž také dopis na jistou firmu « křakýmistroji

sobjednal si mláticí stroj. Firma. majíc za to, deobjednatel jest rolníkem, jak se Prouza podpisoval,
, a mu stroj na úvěr a dobrala si pouzenabí
sených 10 sl. po dodání Stroj tedybyl tady
e teď nastala jiné ne tak velká starost, stroj za ho
tové prodat, coš ovšem mnóho namahání nedalo. Ta
kovým a podobným spůsobem skvétala neprotokolo
vaná švindléřská firma Prouzova vůčihledě.
došla jej žentourová velká mlátička, hned sas různé
čistící stroje na obilí, jindy opět pumpy,řezačky atd.
arozumíse, že všena úvěr a za mělpři tom
na starosti pouze to, aby ňašel kupce a peníze utratil.
Podobným spůsobemošálil celou řadu firem nejen
v Čechách, alei na Moravě; zkrátka kde náhodou 20

nějaké firmě dověděl, už ji napálil. Stroje přivášel
baď domů, nebo ku svému tchánovi Jos. Sei ovi do
Libňatova, aneb, což stávalo se nejčastěji a bylo to
i nejpohodlnější, prodal je hned na nádraží, nebo na

s téhož. Dokud nepřišly Ibůty určené ku oplátkám, šlo to pořád ještě; hůře však bylo, když to
várníci žádali peníze.V takovém případě jim vzorný
agent ani neodpověděl a tu nezbývalo jim nic jiného,
neš přeptati se naň na obecním úřadě, odkud však
došla zpráva ne právě pro ně potěšující — Prousa
neměl ani stroje ani peněs. Tak se stalo, že byl tento
zatčen a zavedeno proti němu vyšetřování pro sločin
podvodu, při čemš zapletli se do celé záležitosti čtyři
další a sice Fr. Pronzová, manželka předešlého, Josef
Seidl at. 58 r. et. vyměnkář v Libňatově, Jos. Seidl
ml. *6letý rolník tamtéž, Ant. Seidl, 48letý rolník
rovněž s Libňatova Na Prouzu vanesena byla obže
loba pro zločin podvodu, na ostatní pak pro úča
stenství v témže nebo pro spoluvinn.

Čtení neobyčejně obsáhlé obžaloby trvalo přes
hodinu. Na to započato s výslechem obviněných.

„ Obž. Prouza uvaluje všecka vinu na sebe a
střeží se každé okolnosti nápadné vyhnouti, která by
mohla ostatním obžalovaným uškoditi. K uvedeným
v šalobě čipům se doznává a vymlouvá se, že učinil
to s nouze. Stroje objednával na dluh a za hotové
pod cenou prodával podpisujese při všech objednávkách
jako rolník, aby tak se daly firmy spfše ohnouti.

Jos. Seidl st., tchán předešléhovymlouvá s,
še Prouza „landal“ celé dni po okolí a poněvadě ho
zná jako lháře, nevyptával se jej, kde stroje béře,

něvadá by mu byl tento stejně vdu neřeki.
ednou mu půjčil koně, aby si přivezl ublí, on ale

jel s ním na nádraší pro stroj.
Joa. Seidl, svn předešlého praví, že uhospo

dařil za necelá dvě léta na vojně, kde sloužil jako
prostý voják, z diškerecí od rekrutů a = podpor, ješ
dostával z domova as 260 sl. (I), z nichž pak kdyš
přišel domů, koupil od Prouzy šentourovou mlátičku
a zaplatil mu za ni 180 zl. Prouza prý mu říkal, že
dělé agenta a že má 2 zl. s každého stroje.

Ant. Seidl, strýc tohoto a Prouzové, žil prý
s Prouzou v nepřátelství a nevěděl, jak se mu vede.
Jednou kdyš jel na nádraší pro dříví, dohonil jej Prouza
a prosil, aby vzal s nádraší mlátičku a mlýnek, což
on udělal. Čestou pak to od něho za 100 zl. koupil,

ale „něvadá se mu to později znelíbilo, tedy to sase
Prouzové přiznává, že jeden stroj s mužem

bírala a na dluh koupila. Sama jej pak prodala,
e slíbila prý poškozenému spláceti 40 zl, jež sů

stala dlužna, po částkách.

Odpoledne vyslechnata fada svědků, vět
šinou dodavateléstrojů. ©Pyle

Ant. Růžička, strojník £ Jaroměře praví,do
vedruhépolovicičervnapředešléhorokupřišlikněmu
Prousa s manželkou a vybrali si stroj, za několikdní

přijel a Lay ne dověděl 6al. závdavka. PozdějiProuso a do j, který
smluvenza 115sl, prodalsa do al. Žádá národů.

ně latí koupil jistý rolník v Libňatově a ho

Véclav Vaněk, c. k. soudní sleha v Č. Skaliciu
našel uz přizatčení dopisadresovanýna firmu

Jos. Těhn'fk, strojník se Žabokrk
zovůmstrojna sm ; povašovalje sa vě ml
níky. Prouza však nezaplatil a stroj p . Utrpěl
škody oslkem 43 si. a žádá náhradu.

. „Vimo.Kocian, starosta ve Slatině praví, že

zaajetkové poměry Prouzových nejsou skvělé. Protzaje
Jan Viček, hostinský v Libšatově kospil pi
od čistící otreja odrazil aš A a jed

mu byl „dinšen idl. V Přerově napálil jistou firmuo 118 zl.

Jan Teichman, starosta v Libňatověudává,

je $orárík Audrle-zeSvitaví na Moravě přišel, žee ošiseno stroj, jejš prý koupilml.SeidlodProusy.
0a mu strojhledat.

Vojt. Andrle, továrník zo Svitavi byl napálen
O 170 sl. a žádá náhrada. Stroj mudal proto, že měl
Proususa rolníkaa.tentosliboval,še koupísiještě
mlátící stroj.

Ad. Exner, hotovitel hosp. jů v Brand
byl napáleno mlýnkyvceně62 si. Objednávalzí u

oba mlýnky , počty“, an prý potřebuje čistit
Ant. Šmíd, strojník v Ivanovicích na Moravě

byl napájen o 160 sl. za žentourovou mlátičku, jiš
Prousa po obdršení hned prodal.

firmyČervinka a spol v Praze objednal
řezačku a stříkačku ra 68 si. 2a posloufení

dopisem pěkně poděkoval. Stříkačku koupil rolník V.
Souček v Havlovicích a řezačku pekař J. Peterka.
Stroje hotově zaplatili.

P 0 dopise čte jakém Bebenzahnepravírousa, še kdyšviděl, v j posta je, še bo
nechtěl odeslat.

Předseda: Já vím, proto že vás savřeli.
Obecní úředvydal na šádost Andrleho Prou

sovi rekomandaci, že je to podvodník a beze všeho
majetku a radí, aby stroj se mu žádný negasýlal; to
bylo ovšem již pozdě.

M. Seidlová, rolnice v Libňatově, manšelka Ant.
Seidla viděla, že její mus doplácel Prnusovi za kou

pené stroje. S Prouzoa žilidd v nepřátelství. -Poskončení průvodního řízení dáno bylo porotcům 16
otázek, z nichá 8 týkalo se hla obšalovaného,, chefatopodvodnéfirmyaostatnísnělyna
vinu čtyřostatních obviněných.

Ve čtvrtek dopeledne následoval řeči ve
řejného- žalobce, sít st návl. Kóblera a ob

pnjců „obalovaných dr. Ryby, dr“ Fischera a dr.
Obě. Prousa uznán byl ji sločinem pod

vodu dle $ 197.a 200. a“ fu trest na půl
3. roku těškého šaléře, zostřenéhočtyřmiposty
sa rok. Jos. Seidl starší odsovsen na 8 měbíce do
jednoduchého žaláře se třemi posty a Ant. Seidl
rovněž na 3 měsíce ee třemi posty. Všicknítři pak
jsou povinní nahraditi škodu poškozeným firmám a
útraty vzešlé s přelíčením.

Prousováa J. Seidlml.b 4obtalobysprožtšni.Přelíčení řízně řídil r. s. « Štolia. .

(Zasláno) o
Biskupská knihtiskárna prom veledůstojné

duchovenstvo, aby při větších objednávkách
„Oltáře“ ráčilo udati nejvýhodnější stanici še
lesniční, kam zásilka saslána býti má. Pyo
množství objednávek doby poslední procíme
o strpení, še ned nemošno vyřídit.=

1

Tržní zprávy.
V radci Králové, dne 39. srpaa 1896. 1bi.

sl. 8-60 až 6.10, kito sl. 4-50 až 4.90, ječmen
sl. 3-60 až 4-66. oves sl. 390 sž 340, proso zi 450
až 860., vikev sl. O— až U—, hrách sl. 7-— aš 8-85,
čočka sl. 7-— eš 1160, jáhly =!. 9.50 až 9.60, krep al.
8.50 až 31.50, bramborů nových zi. 1.G0Oaž190, jstel.
semínka derveného zl. —*| sě —-—>,jetel. semínka bí
lého —0, jetel semínko ruské zl 00—, až 0000, máka
sl. 10-— až 11.50, clejky sl. 7.20, iněného sem ne sl. 6- 78

otrab «l. 5, 1 kg. métla čerstvého sl. 0.90 až 1-—,1 kg.
másla převeřeného 000 I bg, sádla vepřového sl. 0-80
1 kg. trarohu 12 až 14 kr., jedno vejce dva a půl kr.
1 kopa drobné zeleniny zl. 305 až 0-00, 1 hek. cibula sl.
200 okurek 0:40 ež 0.60 — Na týhodní a obslbí trh dna £9,
srpna 1896 odbývaný, přivešeno bylo Lektolitrů pšenice 1149
dita 330, ječmene 1216 ov«a 662, proces 29, vikve — bra
chu 68, čočky 158, jahal 7. krup 0. brumbor 264,

dává všem přátelům a snámým, s ni

Karel Sysel.



„OBROVA
| Yydavateletvo:
Politické družstvotiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujteš
pouze:

»Obnova« v Firadol EXrál.
Předplatné:

ja celý rokna pů) roku
Dačtvrt roka.

Jednotlivéčislov místě 7 kr.,poštou 8kr.
Mistnosť redakoe:

V Hradce! Králové. Velké náměstí č. 84.
EEK NE A ICE IOC

Jan Horák,
wlastní výroba suken

1 Rychnově n. Kněžnou
Babízínadobu Jarmía letní

pravé vlněné látky
za ceny mímé. Četné opětné objednávky,
svláště z kruhů vid. dachoveustva jsou milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svémo: „Po
čtivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět

šího nepoctivého,“ věren sůstal.
cennikynapožádán! iraake.

Zánlky na dobírku,
| od. duchovenstvudle přání bes dobírky.

Při hromadných objednávkách výhody
oo možno největěl

Četná doporučenís krahů vid. duchovenstva i P.T.učitelstva k nablédnutí.

Též na splátky abos zvýšení cen

n
Umělecký

závod
ma1 bu

na skle

L EARDL
Brno.

Specialní závod
pro malbu oken

ohrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzorníky k na
hledautí franke.

Ceny mírné.

„42,-1

L Malířský umělecký atelier ©

Jarolíma Slanlejského)
wLitomyšli

b doporučaje 8e veledůstojným děkanským a4
farním úřadům i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům )

| ku provedení dokonalých i

vých obrasů vůbec. Také se vypracují ochotně €
b na požádání návrky maleb. Dále zhotovuje 4

spolkové prapory na hedvábí malované, velmi
vkasné za mírný konoráf. |

[ Závod může se prokázati mnoba vysvěd- |
ř čeními jakoži diplomy a maoba provede- )
? nými pracemi kostelními na př. v Rychi
b bnrku, v Janově u Litomyšle, Jevíčka, Mor.

Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo
mouci, Brně atd.

Brusinky
v nejjemnější raůnádě zavařené

Bkilový soudeček

WM>franko za zL275 i
zasíláJ.E'áborslký

u Týuišti m.Orl.
př bb

000000000000000000000

pvloo koskelní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučimorětladověčných
lamp7dnůhořící=všeobecnězanej

lepší uznaná.

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« saložen r. 180g.

o00000000000000000000O200000000000000000000000000000|j

O0000000000000000000000000000

Novýprattický vynález!

er prací přístrojjediny exisující Jest nové
ezená c. k. výhr.,priv. |

mramonvá|přádlá
t zv. ruční valcha

„Patezt Elaváčok“,
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nozdolností
karrar. mramoru jest ne
smarná, vždy hladkou a Či
stou zůatene, bezvadné snů
hobílé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní
pére, tím jest hladší a lepší,
kdežto prsbky dosavadní záhy
zkáze podléhají a zdrsnělými
plochami prádlo ničí.

PH tom však jsou pet.
mram. pračky levné Ceny
jsou:
I. vel. 25/30cm. zi. 2.50

1. m 30/36 m + 3 BO
I. 35/40 430
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zesýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:

C. k. výhr. priv. sochař. a
uměl. průmyslový

Atelier Hlaváčkův
v Strakonicích Čechy.

BB“ Pp. obchodník. rabatt.

a" a"a UNA M
Dva

truhlářské
tovaryše

dobře v práci obeznalé,
přijme

trajuiřna Sless. Fředměstí
u Hradce Králové.

KEANEAM
NAVŠTÍVENKY

odG60kr.výše
nabízí

Bisk. knihtiskársa

papiry

v Hradci Králové.

>

Sloro Knaší mládežíod starěho vlastence,

Tento krátký přehled
dějinčeských dostati lze

V biskupské knihtiskárně
Stran 62 8*. — Cena 15 kr.

Kampůjdemenavýlet?
+, Do Týniště! Podíváme se tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. botových ko

berců nejrozmanitéjších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10 sl. nakoupí,
dostaně nahrazené jízdné drahou ve
třetí třídě na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání?

B. Ovšem, velice mnoho aco záclon, pokrývekatd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!
KO)

o PRIPIUILUKLIKZ|. PYLYLLYYY5 IDTYILIT

nejlepším jediné

Kus za 5 kr.

K TOKOZETA spojení. ;UTITIZZTFOOTTZIT2111©

umělých hnojiv atd. atc.
analysy zákazník
zcelapazatné mé pp. y

použití jest pro pány fotografy0
eni

veleai ovným bonýsk



„Juk můše svět věděl,
co výborného na skladě

6 ad, mám,kdyšmutonesdá
Vanderbid.

o celýchvýchodníchi"dosáhne se nejjislěji

ným inserováním vPN isté
ve všech črajíchvý- 09

šim, ježto v ném dle vzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že ioserty zařaďujeme vedle textu

řesťanských.
Insertní poplatek: 8 kr. ra I t. jedno

sloupcovýřádek.P pet)

čím novinami P“

vhodnýmapří tomlev

chodních Čech:

Ioserování vlistě našem je tím výhodněj

čímž každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

are Insertypřijímámejened solidních

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

»Obnova: v Hradci Králové.

Vyšší obchodní škola
(obchodní akademie)

v Hradci Králové.
4

Zápis do II. ročníku konů se 16. září..
Zápie do I. ročníku a do přípravky jest oď

1. do 17. září.
Zkoušky přijímací (pro žáky ško) měšťan

ských) konají se J6. a 17. září.
Školné jest 80 zl., zápisné jednou pro všdy ,

5 zlatých.
Absolrenti nebudou práva jednoroční slušby

vojenské.

) Řiditelství vyšší obch, školy v Hradci Král,
dne 1. července 1896,

tráta vlasů

Plzeňský společenský pivovar v Plzni jš

P- > dne1. září t. r. vystavovatisvéppp voní-m
z PLZENSKÉ PIVO.

Jelikožjsme zestupiteletvípasu Bohuslavu Brásdovi v Pardubicích svě
Hili, zveďřě uctivě P. T. odběratele, aby se ve příčině objednávek našebo výtečného půž=

vodního Plzeňského piva obrátitiráčilina jmenovanézastupitelství.

Správní rada Plzeňského spol. pivovaru v Plzni.

.----.. ÚAP-H8B
Uměl. dílna pozlacovačská

JOS. KIESLICHA— =
< V Slatiňanech, první tn stanici severosá- * V Hradci Král.

padnídráhyodChrodini na pro P —o
cí škol Pvající školní rok vklášteře do ecster | závodtádu sr. Frant. dívky sa školy obecné neb mě-7

Mtasaké k dalšímu vzdělání. >

: Vyučaje se předmětům školy obecné a vyb- be
šího pobr.óovacího bursu (pro dírky škole od

h rostlé), pak zpě u, budbé ma klavír, housle s 7)
k ojteru, dií prádle, střibu a čití šatů. vaření a JŠ

v) vedení domácností Jelikož jest v ústavě též opa
trovna pro mslé dítky, Ire se v něm též připra
viti ke zkouškám pru mateřské skolky, opatrovny
a dětské zahrádky. Rovněž Ise v něm nabyti
řádné přípravy ke skoušce sa uč telku indostri

JA úlní. Vyučování a konversace děje se v jazyku 3
| Ž Českém i německém; v německém hlavně a dívek, $

9 jichá rodiče si toho přejí.
4 Všem chovankám věnuje se náležité, laskavé 64
. a krásná, sdravá krajina činí pobt v ústavů j

Ž velmíkn je. Noňiul-li 0 pohodaků zvlášt- V

Správa kláštera
dkolních sester III. řádu sv. Frant. 4

v Slatiáanoch u Chrudimi.

S obrazy, zrcadly a rámci
nalesá se nyní u býv. pražské brány,
naproti „Klaba českých velccipedistů“.

Rozšířiy značně závod ovůj
v nových prcátranných mírtoostech, do
poručuji týž. další vzácné přízní velecté
ného obecenstva.

000603300 3263266

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CBINOGENEX.

J. Beyšovce v Jič.ně.
Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. p-ukázce 3 zl.
Sklady v lepší.h iaterielních obchodech a holičských

závodech.č
= LAAAAAAKK k k

„tovat“
Nejsvětější Ovátostí Oltářní|

posvěcený.
MNnHm —
Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovník a ředilel ústavu Nejevětější Trojice

v La Marche.

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEŠ,

farář v Chřenovicích. :

Nákl. bisk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiskárny. |
Stran d14— 49 —

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko |
80; v tubé vazbě celoplátěné franko 1zl. £

ŽK

A

LAAAADARA

Recensi této výtečné adorační knihy viz E
KAv červencovém sešitu „Rádce duchovního.* |

hb Objednávky přijímá biskopská knihtiskárnav Hradci Králové.

aO

Žádejte vždy a. všude

slivoviciaborovičku
Jen-od frmy:ML.ITesňal

K.Sigmund,drogusl THradciKr.| 000000000000004
=——.—.—.*[ÉŤ*Ť*Éí*í*íÍíÍí*“*se

DÍKŮVZDÁNÍ
SZ51 přečetné důkazy nelíšené soustrasti projevené nám nad úmrtfi naší vroucně

milované manželky a matky, paní

Anny Knappové nm;Fišerové
vzdávámevácmpřátelůma známýmVroucí díky.

Vřele děkujeme za velebné obřady pohřební veledůst. panu Jos. Šrámkovi,
blak. vík. sek., děkanu atd., zvláště za útěchyplnou řeč nad brobem drabé zesnulé
dstpp. kaplanůmFrant. Matoušovi, a Janu Haleousevi v NovémBydžově,dstp'
Jar. Haléjau, kapli.v NovéPace a dstp. Emilu Novákovi, kapl. v Hoř.čkách'
pánům zpěvákům za pohřebnízpěvy,za hojnou účast slav. spolku vej. vyslou
žileů v Nov. Bydžově, dále všem, kdož skvostnými věnci památku drahé zesnulé uctili

0090004008.00000850040990040:50040004008 4504

Dobré a levné

krmivo pro ryby
prodává

cestě doprovodili, .
náš nejvroucnější dík.

Zvláštní díky vzdáváme slovut. panu MUDru. A. Stýblevi sa ocaotnéNezbya láskyplné ošetřování po čas trapné nemoci.

V NOV.BYDŽOVĚ,v srpna 1896 Jménem truchlících:
František Knapp,

kooperator v Onbislaricích,
syn.

é



Komenský a Havlíček
+9aálatitovál spetivy +ěikly proti Mberálte.

|

Je tali ovobodemytlní výtečnící mamají o!

Se ac Joa a mlza pe:
i

jíhoobem aualastovatí p. dr. Herold. když ho
okravetní řečsík při oíistlování pomníku k:ůlí.
Jiřímu = Poděbrad jál si velkolepé vysvědčení,
žez nej a dějí periodyčeských,

děj takmdlo.še bo Raeod tě danyj ©(0m, 00 vědětimá a00 pa
Avůakco sotklizáloa.

==
FEUILLETON.

4 Fušerák.
Úte-=-podhoří.Napesl Vladimír Hornov.

"Nade horáuhé cinfloupky po kopcích jsdu ros
běhléjakokdyž Lun s ketanévypastíns Bolí

neničho a zimě,kdyš do anéhu zapadnou,aby

flepely v prestranaé pasbů-tkalcovské stavy

:

. ' Poněvadívšaknevšímaný:tenčláneko Ko-:

doposad jest patrné neznámým,tedy je naň apo
„somujomea jak je zajímavým a zejmena pro mě;
(ažitečně poučným, dorozajeme výlatken z mého.
„Balaský v.něm aweřejňuje výňatky z Komenskábo
osobě samém vyznání, jež blínek jaa hroba r..
1668 do svého „ „potlebného“ byl postavil:

48které později pak jakojebo poslední vůle aneb
„Jběnít bylo vydáno.

V temtosvém :klafté praví Komeaský (riz
Radhošť L str. 280): „Pravím, že všecky mé Já

pro Krista a učediníky jeho; a jinak nevím. Aspoň
slořečená nechť jest bodimai každé jinam obrá

mně svědomí mé srědectví dává, co mně mnozí

opovášlivosti vykládali jako bylo „Stadism Di
dactieam“, kteréž jsem k osvobození čkol a
mládeže z mpobých labyristův před: acbe vzal,
po tanobá léta vtam pracuje. Nicméně mnozíto

za knězi pealašnou pokládali; rovně jakoby
toto droje, pasié ovce mé, | pasiž beránk

nebyl spojil, kdyš Petrovi obojí byl poračíl.ale mé věčné lásce, Kristu, věčně děkaji, že
k tomu nastrojil a touto láskou, ktervužk je

hňátkům s mé, obdařil, i věc tu tak daleko
přivésti n jak se teď z díla čtvrtého našeho
Baučení a. ohgvjášté z nálé, „sedmé i osmé kapi

viděti můše, Neději také
unu, šejednsu4yto (ŘE,

h
ky

cejiobn
přinesou

strany katolické bylo abožné amýjlení
již maohokráte důrazně vylčeno,

liberální pořád nechce te k
isku ti, ustevičně přeh'íží, že Ko

odporačuje škola náboženskou, o čemů
věšebníti kdonedo sledu jehoži

tečné zabloulají. jeme (o zejmena
naším liberálním borlivcům, kteří busy se spisů
Komenského seznají, že v sálešitosti oprávy dkoly
stojí jeho sáhledy v naprosiém odporas máhledy
dnešní o sraay v že totiž

vlastně v řadu „liberálních českých
patronů“ nenáleží, neboťjest to naprostý — le
rákál. Však Bák ví, jak eedo ní dostal! Vždyť
Již pooto tam dle doedních náhledů anl náledeti

do epravéy, bývá lo pro mi téšká práce, přetěi
ká! — Vidyťbaždý s nich jaho ahály, ma nichě;

-SousedČesčík došsi pomalu k Michlové
chalepě
hospodě, kam soházeli se v neděli odpoledne sou
sedá, aby se tzochu v básníBoží vyrazllý.po tý
denních štrenacích. —

Dnes tam bylo živo. Na «malépaulýši, ktesá .
ma pozděvceLu stavesí přilepena byla, abdbla né'
společnost sousedů v živém boxoru..

»Ej -ejle zmalel Michl„bi iřbeje o rabu'
iKašinob

„oTet je aávětěvsle

kmr rananeýegapě se „ověta.
Ja —= 5 ;

Žaté jeři dodlipumeluk :hsoppdě a40:
adpovivěeopolečensí, usedli mesi obusedy.bo:

— , 1

Pan oshoranotreKolica byl dnesnázeh proti:
obyčeji zaraben. Mady mu jan černé káíty

orličíe nosem „od smíchu oadskakovaly „s
does byl zemralen jsko bory, hdyš cbymté oc

8"Enk

sA-tek kem pak — hampek pane Kaline,
přes naši ze tou vesvici, -— smími es
přát?e sačel hovorstarý Čančík.

»Do městečka sousedi, do městgčkal«
sA ce nového tak ve světě?« m
sřím, hm — nerite? Jdu na pohřeb ..mlé- |

| damciauserovi Henclovil Zítra.ho gložíme4 od
počinku věčnému l«

sRány Božil, mladému Henclevi?«

V Hradci Králové, dne 11. září 1896. - Ročník II.

| eydalvol díla cevého„Radbeště“roku1671,tedy | nemůže,poněvadž1 Aolncnana I érakos p ičbrr SY | okonské inprono« am | 250"byl vynikající
kněz kralovéh 6 dlinénas,dilo v nynějším
věku první v Čeghách jeli 4e sróho čpsn
daašní dobu užitoůné„A Anihy „se agisá Ko

Tolik všelijakým jalovým liberálním poví
delám o Komenském.uvádímesa wědemí,aby s0
ve svých výkladech drželi pravdy.

Avšakvřadách„liberálníchčeskýchpatronů+
nacházímedále ještě jedneho k Asice čer
méhojako mbel, který školu byl ochoten úplně
v race dachovenstva vydati, který něštele obtěl do
koace ve kněželkých seminářích vychovávati! Ta

zový výlupok onltramontanuamu daes vůbec bybyl „užván“ a om .satám je i patronem nejeď libo
rálů, ale i radikálů. l

Člemež, jaké les petron měl, Avydával
návrhy ve příčiněčesbé školy a jeji učitelů:

„Spůseb, kterým by ae spojení nčitelstvaa
haěšstva + jedenstav provéšti dalo kprospěchu
mároda, jest následující.

Vychásíme vždy od lé zásady, .že se jinak.
školy naše zlepšiti nedají aeř tak, když budou
učitelové nejajžších úkol i vzděláním i -platem
rovni úředníkům-státním a všeliké ostatní Lak a
svané bonoráci (v dobrém smyslu). Nic weašíbo
nežádáme, než aby každý učitel i nejnižňí koly
vysoké ak absolvoval, jako nyní kgbží, právníci

Či není rozem lidský tak důležitý
jako zdraví, a kdyá sejinému nepovaluje lóčiti
neěkde uomakýohákalsdokojeopopiskem

1 Bovní ví, tofiž vsvěta, Jidem méně vzdělanýmč

— O o ron fen dkorMGfošel ) dávali mu pak ročnéza jeho prási 100
aj. v. č (nyní BOOsl.) sa odměnu,to je jeko pm.
na oka Ouměnajeho masí býtipř vadě
lenostia drahocennostijeho práce.Či jegtto opět
rozumné a důsledné, když atavitelé domů, úted
míci, lékaři atp. lépe placeni jsou za svou práci
neš li ti, kterým jest vzdělání občanů na starost
položeno? Jistě má mvudře zřísecému státu stejně
ba více ma tom záležeti, aby lid byl vycvičen A
k dobrému navedeu, než-liaby ajlnice a cesty byly
v dobrém stavu, aby sondy byly spravedlivé atd.

Dle mého mígéní méla by tedy ns vynekých
školách býti jedna fakulta pavdagogicko-thěelo
gická, kterou by každý abeglvoraci mail, kde

sTak, tak's
»Bože všech milostí! Co se mu (stalo ?e
oPašeršci bo zastřelili!«
+A jak se to stalo? Chytili je ?«
Kalina pokrčil remeny.
+Btopa se našla, ale vede na misto, kam by

nikdy vésti nemělel No nač šířiti marných řečí —
moždá, že se dnes mýlíme — a Bůh dej, aby

cho se mý ilile podalPan Kalinadopil piva, podalsousedůmsvý 
a .sdvihl se na další cestu. —
-© SPosečhe je Vla + ké

r
peso©+obamnesa,oby 58: =

snění- smatmladého.bene. Tenši

js
aa o © adléj Ale k starému Hencleri sedla vráma he krkavci lo

otslo, 46 mladý kienci čel
es proslýchá, be



učitelem neb knězem býti chce. Fakulta tato mu
sela by býti tak zřízena, aby jen asi tři leta trvala,
tak aby mladí lidé vystupujíce obyčejaě v 18. r.
z gymnasia v 21—22 roku mohli již tato fakulta
ukončiti. Obsahovala by v sobě všecko to, co z ny
nější theologické fakulty jest pro každého vsdé

lance ppobsr a kromě toho z bi i aa paedagogic nank dostatečný výbor. ě
theologieké věci přednášely by se na ní jen 00
svobodaé předměty pro ty, kteří by si právě to
za účel.života obrali. :

Mladý muž absolvovavší tuto fakultu stal by
se buď hned učitelem, anebo by se dle os-baí
choti svě ještě déle studiím vénoval, -aby vyššího
učitelství na gymnasiích neb vyšších školách sa
stávati mohl, což by ostatně také svobodoo bylo
učitelům na-nižších školách učícím, kdyby privátně
se déle vsdělávajíce schopnosti avé k tomu osvěi
čili. Učitelové by postapovali během věku na
lepší místa a který by, -maje již záslaby, fa
ratem býti chtěl, podrobil by se zkoušce s přísně
theologiokých naak, které jsou jisté toho spůsobu,
že by se jim každý již onu paedagogioko-tlieolo
giokou fakultu absolvovavší privátně z kniby sám
naučiti mohl. Kdo by se tedy k onomu farářetví
za aejschopnějšího a nejzasloužilejšího uzaal, byl
by sa kněze vysvěcen a na faru dosášen a stal
by se tak představeným mladších svých kollegů,
učitelů. Že by ostatné s tímto k starému spůsoba
církve podobným zřízením zase bývalý stav jáhoů,

„kazatelů adp. spojen býti mohl a muse!, rozumí se
samo 8ebou.

Tímto spůsobem by bylo všom stranám dobře

Anga Učitelorénaší byli by mladívzdělaníé při nejlepších silách, v pokročilejším životě
vedli by co duchovuí představení dohlídku a správa
nad osadou i nad školou. Učitelové vášili by si
svých představených tarářů, protože by je museli
povašovati jen za svó starší zasloašilejší kollegy,
kteří již prošli a zkusili všechno to, V čem om
nymi jsou a poněvadá by měli naději a jistotu, že
časem svým i oni sami stejné důstojnosti dojdou.
Kněži a faráři (neb kaplanství by pominalo) byli
by předně již sami doapělejší mužové, za drubé
by ule co vysloužilí paedagogové také mnohem
větší pozornost obraceli na vychovávání a vzdělá
vání Jidu a nepovažovali by to při svém kněžském
ouřadu za tak nepatrsý přívěšek, jako se to uyní
sbasta děje. U lida samého by ale js$ žádný roz
díl nepanoval mezi učitelstvom a kočžstrem, ano
kočšství by ve vážnosti mnohem 71skalo, když by
viděti bylu, že jen možové zasloužilí a dokonalojsí
této hodnosti docházejí, lid by již nemohl pova
Žovati kněze jak to uyní často jest, jen za jakési
šťastné lidi, kterým musí zadarmo desálek dávat.
Učitelstvo 4 Iměžstvo pracovalo by k jednomu
účelu, k pravému ašlecuténí lidu, náboženství by
zlakaloskrzeškolua kola skrze vzdělané,
skušené kněžstvo.“

„Dost! Již dost!“ zvolají zajisté všichni li
berálové a radikálové, jimž se tyto fáaky do rakou
dostanou. „Který pak jen tmát, který pak apá
tečník tento „nltraklerikální“, „přejesnitský“ návrh

»Í jen to řekni! Není to žádné tajemství!=
"© „Tedy že starý Hencl je ve spojení s pa

Šeráky1“ 2
»Eh,co ve spojení! Hlava, sloup pašeráctví|“
»A jehosyn.suseremt(—"Toť podivné“

pokyvoval hlavou cbalupník Štyf —
»Podivné a nepodivnél — Ná prosby nebožky

ženy a přímluvu pana faráře dal se starý Hencl
pohnout a poslal Josefa na študie. Býl tam několik
Jet — už nevím kolik — když matka mu zemřela,
Hsncl se oženil p> drubé a macešo Jíto bylo pe
něz, co na Josefa starý posýlal — a Heaci lekota|
nedal se dvakřát nutit s strb! Josefa se studijí.
Bezpeněz. těžko sc světem přotloukat — Josef
poslechl a šel domů. A doma —-no, to víte, když
macecha začn>. předkládat polinka přes cestu.
Josef se ohlížel, jkk by jí mohl z cesty se odstra
niti, Pár škol měl, šikovný byl a hezký hoch,
starý pan komisař si ho oblíbil a pomabl mu.
k auserství. Starý zuřil, ale žena ho uchl c volila,
poaěvaďt byla ráda, že pastorka z domu dostala.

ot je celá bistoriel« —

„Starý Čančík pokyvovalhlavoua vyklepával
si pomalu dýmku, kterou byl v proudu „vypra
vování svypáhle.— 2“

+Od té doby setkal jsem se se starým Heaclem
několikráte, ale ruky jsem mu nepodal! A špatný
byl bych chlsp, abych pojal! Vlastof krev, je
Vlastní krev! A už s tím hocben neměl tak za
cházet pro tu dobrou nebožku ženu, jakou aby
hledal za desaterými řekami a za desaterými ho
ram |!No, jak povídám, — zlého mu nechci přát —
ale Páa Báb si ho najde — najtel A kdyby měl
v té své dobře kované truhlici stříbrůíků za mi
lióay — štěstí mu to nepřinese 1«

Čanč.k doklepl dýmku a zustrčil ji do šosu.
Hovor otáčel se kolem růzaých příhol pašeric- 
kých, ale do kolejí obryklé veselosti se dostati
nemohl. Dédík Pilař aadarm> sháněl třetího» do
d> voleného mariáše. Čenčík a Michl nechtěli a
mladšímu řic — to ani za živý svět nel A tak
seděl, ramploval prsty na stůl a pobručoval si
rozmrszele:

oBejvávalo, bejváralol« (Dokončení )

na opanování školy od kašží vydpydíl a napsal!“
budou se tázati.

„KovševymyalilzaaggalKarel Harlíčeki“
sme na te. 

„A kdy?“
„Na konci své novinářskéčinoostí roku

v Kutné Hoře!l“myna to dále.

: h kdetoA VIE„To otiskl jako XXVII. stat vykřičemých
Eplštol Katnohorských,“ rádi povíme.

+To není mošné!“ budou sediviti naší libe

rálovév ndikálové. vis„Vidíte, a ono je to pravda a sice přes čty
řicet let stará pravda,“ my dále. „Z tobo vadí
lze, že tak mnosí pánové u nás nemají ani o svých
patronech a jejich názorech, myšlénkách a míně

ních ani ponětí! Kdyby naší radikálové, terrorietéa liberálové jen po 6 spisy Havlíčkovy čtli,
tedy by se „styděli“, že takového „klerikála“ a
člověka, který chtěl školu kněžím vydati a něštele
v seminářích vychovávati, do své vzácné epoleč
nosti přijali.“

Posloužíme častěji„pésůn důkazem, jakto potom chadí povdu staví na blava a j
bách vzhůru nohama.
- Vádyťt zde tentýž jasyk, ktorý na místě há

jení zájmů českého národa v delegacich bájil sa
pHsáhlého odpůrce českého lidu p. Weinelta u
vždyť zde tentýž jazyk, který aliboral českým
sedlákům „palác blahobytu“ a pak v Chradimi
hájil p. dra Komersa, směl ohváliti a jiným za
příklad stavěti vlasteneckou obětavost, ochotu, ne
sištnost a neústupnost krále Jiřího

A to k charakteristice dnešní doby u nás
stačí. Moohý bude jistě o její žalostnosti pře
mýšlet, kdo dosud plaě tíbu její necítil! Pro
sme 0 (o.
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| Hrob svobody.
(1.) V slovníčku našich hlavně z Německa

k nám sepřistěnovalých frásí nachází 90 též roztomilá frásička „hrob avobody“. Každý náš „n4-
rodově syobodomyslaý |“ nevěda, že Be křmí ně
meckým. protestaniským zbožím, má to za své
„nezvratné poctivé přesvědčení“, že hrobem sro
body jest katolické náboženství. Jest to roztomilá
p>divaná na ty naše „svobodomysiné“ takble večer
v hospodě v některém venkovském městě, když
byli právé přečtli nějaký článek neomyloých „Ná
rodních ljstů“.Řím, ten „odvěký brobař svobody“
přivede je ibned do obně, jak mile jej sořezal

nějaký hore: z „Národních listů“. Upáliti by seovšem náš: maloměšťák 31 toté své přesvěděvní
nedal, ale jest s to přijíti v tákové nadšení
ta „drebousvobodutak. těžce ztýraného nerok.
že oi dá ualíti třebas o čtyry půllítry více a až
přijde domů, zuje boty v slai, aby noprobudil ženu,
která chudák v takových případech taky hrohařkou
svobody svého muže bývá a i bez osmi půllitrů
„posvátným zápalem“ o blaho — ne tak národa —
jako své rodiny zanícena nemilé důkazy své uchra
cující výmluvnosti podává.

Béda, aby ve nékdo opovážil bájiti Řím a
vyklá lsti, žo právě Řím zničil otroctví, vzdělala
vzdělavá národy, ujímal se vždy utlačených národů
oproti tyranům, v době nejnovější ujal se pracují
cích dělníků a hájí jejich lidskoudůstojnosti svo
bodu Výkřiky „spravedlivé nevole“ bylý by od-,
povédí „klerikála“ tak černému, — a „hranice
kostaioká“ by ihned „osářovala“ — ne li vlast —
tož aspoň dýmutabákového pluou místnost, v které
se scházívé výkvět společnosti městské.

Ani z daleka netuší ubozí v duchovnímotro
etví Národních « podobných listů věřící „intelli
gental“ měšťanéa živnostníci, že pravý opak jejich
přesvědéení jest pravdou.

Ta hramice kostnická by asi divně zářila,
kdyby se měloprorádét učení Husovo, dle
něhož má sovětská vrchnost poddané
k večeři Páně „paditi“ (SrovnejHasovu
postilla I[ 258. Er+enovo vydání).

Ó jaký by to byl hrob svobody, aby od vě- |
blasného měšťauosty až dolů hlaboko pod policajta
vše muselo ku svaté zpovědi. O mistře Jene, ty
třátiteli okovů Římských, kdo by se byl nadál,
že ty jsi teborým tyranem svědomí naše 0, to
raději držím—s Římem, který praví, že k spo
vědi a nábužeaství nuliti nelze, Aoo, raději držim
s Římem. Vždyťjsem od svatby u-spovědi nebyl —
a Řím mi dává pokoj.

Nedávnoss chlobil jeden evaogelický časopis,;
že orangelici požírají veliké přízné v národě na
Bem, a obzvláště prý též v sídle biskupa Brynycha.
Jeu ten lístek má prarda. Naši zámožní měšťané,
domaři a obchodníc: — starají 20 sice o nábožen
ství snad ze :šech stavů nejméně, ale tolik jest
jisto, de každý jak se patří svobodomyslník vidí
V protestantismu bránu svobody.Alecobyasiříkalinašídomařia kapita
leté, kdyby se jedoalo dle zásad protestantismu,
jek je dějepis oznamuje jako památníky té pro
testantské svobody, když piše o sněmu brněnském
16.srpaa 1619 zahájeném, kdež vládnoucí páni prote
stanté ustanovili,kdo s nimi dršeti nebudou,se země

„majíbýti vybostěnía jejich otatky v plen se
vsíti mají, jak taky okutečnů očinili.A oož

P 4 /
Atakspadbyto úlojiask,kdybys0vládlo

dle liberaliem ua.Tenmajípáni teprv za brásu
svobody. Ale liberalismusjest synáčkem protosána
tismu a proto je jem svobedomyslnýmpro sebe
a nikdy pro katolíky. 8 krutostí neronskou fádil
liberaliemus v revoluci frapcoazskéa řádí30 dnes.
Jen že dokarád to jde protí církví, tu to pány
nebolí. Což ma tom, Že protestanteko-liberájní Bis
mark zavíral kněze abiskupy a statky jim bral.
To nebyly osoby, wertheimky a domy maších svo
bodátů. To bylov pořádku, to bylo avobodomyslně,
Ale obratme list. Aby tak — což 86 ovšem nikdy
nestane — zmohli se katolíci a aby tak liberální
pan starosta masel do šatlavy, že mochce do ko
stela, aby policajti odaášeli wertheimku panu Šmel
késovi, fe se nechce dát pokřtít, aby as zabavil

dom panu Pobodomysřaému, te nechce Konfosaníškolu,jakýby to byl špektaklpa vropě
proti tyrana ahróbaří svobody— Římu. Ale kdyš
to vše páchá liberalismus proti katolické církví,
ta je to srobodomyalné.

Ale na něco páni sapomivají. — Svobodo
mysinosť jde totiž těm z našich liberálů, kteří json

še postaveni a majatek mají, daleko. Svobodo
myslnosti pokrokářů, socialistů a anarcbistů se
počínají báti. Je to prý výstřednost a musí se

stirati. Drazí pánové! Kdo pak vás uatsoovil

tomu, abyste nrčovali p kam aš se můžea má se svobodomyslností jíti? Jom až po naše
hodnosti a jen až po máš majetek —to še jo vaše
srobodomyslaost? Nebije tu zrovna do očí nedů
slednost? Jestli je pravdouliberalismus,nozávis

žádati, aby někdo byl závislým aa vážnosti vaší
a v etě měl majelek váš? Nejste-li pak i vy
hrubaři srobody dělnického a.chadého lidu?

Bohlaďce tedy nré vášně a vezměte ku po
moci zdravý rozum. Řím, ten domnělý brobař sro
body, nejrozhodněji drží zákony Boží, které ome
sují «ice vůli člověka, pokud chce, aby všecku
volnost mělo slo, za to salechrání svoboda
dobra. Číe dále od:hýlilo te zikunojárství úč
kterého státu od zákonů Botžloh,tím více volaosti
má zlo, tím více obinezenojest dobro. 1“

Podívejte se ku př.ča leckterý tiskový zákon.
Leckterý nedoučený, mnohdy mravně ekloslý.člo
věk, může nejšlechetnější lidi oloapiti o čest nej

| drzejší pomgluvouvnayinách. A rouvasujte, kdo
je ve výhodě? Z-iaž tea, kdo-byl oloupea ©čest,
u nebo lupió? Uvažujete li, jat těžko jest v mao
hém státu „opravu“ do novia dostati, jak Jehko
po opravě lže, překracaje a šíve redsktor dál, jak
nejistý jest výsledek žaloby před porotou, ta vi
dite, že slobě přácajest svoboda veliké, C4 divu,
že tak maohý považujesrohoda tisky za sroodu
nadávání,ač jeat hrobařem srobody lidí nej
lepších. Bez zíkoaů Božích není tedy svobody
pravé. A kdyt musíte uznati, že zákony Boží nej
rozbodněji bájí a ulržuje Řím, jest sedysvrcho
vaný čas, abyse umiklo s tím hrobařstvím svobody
v Římě, ale aby se hledalo tam kde je, totis —
v odpada dachů od církve katolické, v odpadu
dacbů od Boba —v bezbožnickém svo.bo
domyalnictví. ©

Ano! Bezbožniéké avobodomyslnictvíjest pří
Šiuou, žej v národě našem ubýváamyšlu prosro“
bodu prarou A přibývá brobařů svobody, kteří
svým křikem, svým štvaním, svými nestoudnými
Jšemi v novinách ubíjí svobodu každého, kdo hájí
pramen svobody pravé — Boha. A tento brobař
svobod
jest tudíž i příčinou, že lidé nejlepsí, sobectví a 
aibtaosti prázdní, s vořejnéhopůsobení jsou vytla-
čováni, kdežto lidé sobečtí, vášniví, vědomostí měl
kých, Jen z novin vážených, derou se do předu.

Pod pomníky, ns radnicích, na schůzích,
v pivnicfohlaje se naŘím,na hrobařesvobody —
a právě tím dostávají vrch brobaři svobody národa
uášeho. neboť s národa, jenž mé za bránu srobojy
odpad od Boba, — uwmálostracbo má chytrý 
úepříteljeho. Kde srobodoujet ubíjení' a
umlčování úcty k zákonám Božím,tam si ná
rod kope sám svůj hluboký brob svobody. —

o “ , . é ' .

Jeli víra naše opravdu„slopá“ *
. (9) Laskavý čtenář dovolí, abych ma sdělil

pravdivou oplisodku ze svého života. Jel jsem
drahdy ve vlaku do Přerova na Moravě. Asi u
Napajedel (vlak jel od Vídaě) přisadii ke mně dra
pánové, jeden civiliste a druhý officír. Jako pravý
brdica cpel jsem se před nimi udatač do koutau
okna a vytáhl jsom ai z brusu nové modlitby kočě
ské, abych kosal svou každodenní povinnost. Nea
pásy ani jsem nokouka), a mysli) jsem, že jsem
svým zaměstnáním před mimiúplně. kryt. Laskavý
čtenáři, nediv se tomuto ménu počínání, — byl.
Jsem, jak pravono,Lenkrálo hrdise
pomoravsku:bubák.PřAišednuvšípánibrzyto ms
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Mí “£ us“ VE

př: „dí
1584 KA 00

-3 0 „Je >, (2





" „Proš? Podivejte se, paže nadporučíku, za
ty z bruša sové modlitby, docela čisté a neupo

a fo vělobníčkovi,že se často a
dě modlívá,“ amál se pánsvětský, předataviv

i důstojníka, a demutiv | mne, abych udělal

te pravda, «, němocoval dů
fšel sí mne i mé pěkné modlitobaí

v, že jsemse =mich patrně ještéDo
A přecene,“ bránil so babák, nabývaje

uhlasených pánů ud odrahy,
poněvadě dostal jsem jo včera s knih

před tímmodlíval jsem se s jicých
upotřebovaných a daleké cesty neschop

: „dete moc. bodný, v balčku,
velice hezké, kdyby konec

ba nebyla abytečaá.“PEK R na
, a 5 „Je

víra, s níž prýští modlitba

ši
kběčP

$ES*,

it -$

ls;ES bĚ
vabe

) pen nadporučík.
pataě,“volal jsemjá, apatálie mezi

námi "ie á. musildoboje atamnatěch velikých rovinách moravských dostal „krvavý
ilbázeňastalse„rytířem“bojujícím

„Corozumítealorem„víra“a pročji sovolo
jsem na protivníka, nověda, že

nejlepší obrany, když místo dlouhého
okamžiknemístného dokazování, útočil
proteníka, jenž jako všickni jema po
v byl síce sto námitek klásti, ale ani

Jedicého důvodu ba ani kloudoého vysvětlení pro
podati. Od té doby užívámté methody

bhájeům víry, aby nejen sami do
„ ale také protivníka dokasovati ne

i a naň
jej do slepé

útočili,poněvadž tím nejlépe zaženoa
uličky, a pak mobou machem snáze

'zaraženému přednášeti názorysvé a
bo, že mají pro svouvíru dalekovíce důvodůva

ch bež on pro avon nevěru.

. než jeme o tomto předměté v hovor
te dali“, vykládal jsem mínění své, „vypravoval
jete, co a jak jest zřízeno v nové vídeňské sně
movně. Pam nadporučík Vám za to děkoval a ve
Jine se všemu podivoval, poměvadě tobo dosud ne

v ale jen otom něcočetl a palec Bonypane poslanče, žo nadporačíkj
blábové, když Vás poslouchal a Vám za pravda
dáva), považuje vše a každé Vaše slovo pravdou

N ajsem Hay:„Nem příčinymyalitiněcopodobného,“
odtaki poslazec.„Dobrá“děl jsemna to já,„ale pak, pane
poslanče jste se „slepou vírou“, ktorou jste mi

předhodípptov a musíte odvolati|“»
„Nie obo! Mějte jem pomer,již Vámto před

kládám! Pav nadporučík neviděl, neznal a osobně
te nepřesvědčil o podivubodných vzácnostech ví
deňské snémovny, přece však Vám ve všem všudy
za pravdu dával, o ničem nepochyboval 4 vše tak
2 Vašich úat bral, jak jete mu povídal. Ani jedi
ného odporujícího slůvka nevyšlo z úst jeho, ani
jediného odmítnutí ani nejmenšího nikde nejevil
pozastavení v celém výkladě Vašem. Vše zdálo
se mu takovým, jským jste mu povídal, čili on
Vám véřil Bnamenátedy slovo „víra«a „věfití“,
všecko sa.pravda míti, co nám drahý povídá, ne

, fe jeme se sami o tom přesvédčili, ani žeetovidělinebtohozkusiliavtonahlédli,
bráajenom,ženámto někdořeklčilisdělil,

to ví a upřímně poví.“
„© „Ale prosím Vás,“ odporoval mně poslanec,
„c0.8 (ím zle chcete, jak to ma ovůj výklad ve
dete? Nechápu Vaší neprozíravosti a ani se mí
nesdá, že byste do oprardy nemobl pochopiti
obromného rozdílu mezi věrou náboženekou a mesi
tím, co psn nadporučík ode mne slyšel aza pravdu

Hijal, o níž se může "přesvědšiti na vlastní oči,
dykoli se ma zalíbil“

„Ne tak, můj zlatý příteli,“ odvětil jsem zase
Jj. -+06 ade především jde, bylaoťázka: Co jest
víra? To a nic jiného nechtěl jsem vysvětlovati,

chybil, jste víru sa
al, še jest slopá, že mic

novíatd. Víra tedy znamená—jak jsem Vámna
panu nadporučíku a na Vássamémukásal —-něco
pravdivým považovati, co jsme Bami neprozkou
mali, ale co jen od jiného jsme slyšeli. Víra tedy
sakládá sóéna svědectví drubého čili na hodno

věrnostijiných.Čímn svědectvídruhéhoa čímvětší věrohodnost jiných, tím větší a jistější jest
víra na svěd a věrohodnosti té založená.
Že půl prato jest meaší nežcelý, mám pravdivým
proto, že mně to mé sm (oči, hmat atd.) a
skušenost dokazují; žo dvakrát dvě jsou čtyry,
považuji jistojistým a pravdivým, že mně to tak
můj rozum neúprosně hlásá ; že Rudolf Habsburský
porazil českého krále Olakara, považujijistojistým,
ponévadě mně to vypravují dějiny; že jato vy po
slančem a znáte vídeňskou soémovnu,považajíji
stojistým, poněvadž se mi věrohodným zdáte. Po
dobněmá se věcs moa vírou náboženskouLvmí
pejsem bez dostatečného důvodu, čili: i v ní vede
a potká mne to neb ono učení jistojistým čili
pravdivýmuznati někdo, o jehož svědeotví,
pravdomluvnostiahodnověrnostipochy
bovati nemohu, ale spíše vše pravdivýmuznati
musím, cokoliodněboslyším,poněvadž omyl

s jeho strany jest nemožný a pravdomlavnost zcela jistá. Nevěřímtedy „slepě“
a nic nověda,nýbrá věří: jistě a nade vši po
chybnost věda, že ten, na jehož světlectví to neb
oso učení za pravdu přijímám, jest naprostá a
neklsmná pravda.“

„Budiž,“ pravil poslanec, „ale nezapomlnejte,
že proto jsem hlavně o víře řekl, že jest slepá,
še pan nadporačíkmůževe přesvědčitio všem,
co jsem děl, Vy však nikoli. Úi viděl jste jakživ
toho, jemuž věříte? ©Přesvědčili se o něm vůbec
někdo někteří lidé? V tom to milý velebníčka,
vězí a nikde jindel“

Těší mne, paze že můj výklad o
víře přijímáte a jsem Vámvděčon, že i na tuto
věc sabíbáte.Máte pravdu, když díte, že pan nad
poračík se můžeo všem oeobné přesvěděiti. Mýlíte

se však, když myslíte, že já nemohů se osobněpřesvědčiti a úplné jistoty nabýti. Dejte or
Téměř ve všech vědách světských — přirodopise,
v dějepise atd. — mobu zkoumati a mám,sda to,
©0se v učebnicích píše, jest pravdivým. ínoho
skutečné sám osobné poznám; © machém však
nikdy se sám jistoty nedodělám, v tom i po nej
delších studiích musím říci, še si nevím rady a
še přijímám, co ten neb onen výtočník napsal.
Nemohu-li do zábadoé věci pronikoonti, spokojím

se,kdyš vím, še maš, kterému se svěřuji, jestvěrobodným. Všecko tedy tak zařídím,abych
se o jeho
me rád a nebojím se, že jdu uanejišto a že slepé
věřím. Naopak byl bych bláznivým,kdybych prav
divýmneměl, co ea tvrdí; anebo musil bychbo
s příma viniti ze šibalství, podvodu, neznalosti —
s nověrobodnostil“

„Velmi dobře, jen še tím pořád své nábo
ženské víry vd sl neočisťujete |“

„A přece! Nežučení náboženské za pravdu
přijmu a víry přiložím, zkoumám, pane po
Slanče,je-li skutečněněkdo,jenž by mi jepřed
ložil a pravdivost jehozaručil. é ná
boženství a následovně i mé, obsahuje v sobě
pravdy, o kterých sena vlastní oči jako pan nad
poručík přesvědčiti mohu, a pravdy, o kterých se
osobně přesvědčiti nemohu, a které správnými
mobu uznati, kdyš se podívám na jejich působení
čili účinky — poněvadé z účinků poznává se pří
dina, — anebo kdyš je mám zaručeny tie, o
němž jsem přesvědčen, že je dobře zná a dobře
předkládá. Čím Vám jest v dějepise odborník na
slovo vzatý, tím mné jest v náboženství čili víře
Báb na nejvýše moadrý, pravdivý, vševědoucí.
Na jeho slovo věřím,na Jehe výkladza pravda
mám učení náboženské,ns jeho auktoritě,
věrohodnosti a pravdě sakládá se má
víral Co jest člověk i nej ečnN protiBoho? Kdo z nás lidí se nemýlí? Kdo z nás
droa má tedy pame nadporučíka, lejší a jasnější
viru, vlastné přesvědčení: Vy, když věříte panu
poslanci, aneb3 já, kdyš věřím Bohu? Kdoz nás

dvou, paneposlanče, má jistější víru a více světlav, když nevěříte svým očím a výskumům

jiných V dějepise ete.) anebo. já, když věřímBohu ? Vidíte,pánové, jak vyhlíší „slepá víra?“
„Rozumím Vám“ kývaí poslsnec: „Vy opí

ráte svou víra o vševědoucího a pravdomlavného
Boha. To jest oršem velikolepé a proti všema

Váš Bůh a to jeho vyhlašované ovědectví jsou
nade všecku pochybnost jistojisté dokázání ? Což
není tolik lidí zvláště ďues na světě, kteří při vší
učeností a pokroku, jimiá se honosí, buď úplněo
Bohu pochybují neb aspoň velíce nejisté se o něm
projádtají ? Ó kdybychom přesvědčiti se mohli, že
Bůhjest a že mlarvil, — pák ovšemne
bylo by nic jistějálho neš víra našov
Boha a jeho učení, pak nikde nebyloby to
lik bezpečnostia světla jako v náboženstvíI“

»Sebr richtig“ volal zásé úadporučík.
„Ó mobli jsnje se o všerí 'tom přesvědčiti,“

vrozené odvětil jsem oběmapátům. „Mohli jsme
se o tom přesvědčiti na vlattoí oči a uši, když
před lety mezi námi přebýval, učil, žil a jedaal
požebnaný Kristns. Y jeho život, každičké

ehoslovo,kdekterý příkladdokasovalya do
Korají tohopodnesje míry,že třebaod před

tím zavírati, svědomí udešovati a rozumu zabra
žovati, abychom nepoznali, že Bůb jest nad námi
a byl £ osobně jako člověk s námi. Pamatujte,

pánové, še jste vyzaali: Je-li Bůh a mluvil-li, jest
nejvíce světla či jistoty ve víře a vše lidské proti
tomu bledae. Kdo tedy víra zavrbujeaji „slepou“
vyhlašuje, natně jeoucnost Boší a božské slovo za
vrhuje aaeb aspoň o obojím pochybuje a za práv da
v praktickém životě dává těm, kteří křičí, ač
dosud ničím toho nedokázali, še Bůh není a ni
čebo nezjevil. Kdo v tom vidí jistotu a světlo, viz
si; my jeme přesvědčení, že jako nás srdce naše
neklame, když nám rodiče a dobrodince milovati
káže, když nám ma ně vzpomínky neustále klade,
když mém je pořád před očima drží, tak také že
nás srdce naše neklame, když nám Boha a jeho
spravedlnosti lásku blásá, když nás na něho ne

ustále připomíná a všude nám o něm blásá, ať
jsme kdekoliv a kdykoli. Každá lež jest jen do
časná, pak mizí; pravda a aice čistá pravdazů
stává na věky,a takovou pravdoudle svědeetví
všech národů jest učení vepsanédo naší při
rozenosti,učení,jež hlásá: Jest nad námi Bůh,
odplatitel všeho, jeho poslouchejme |“

V tom vlak zapískl a my byli na nádraží,
na němž oba pánové sestoupiti chtěli. Pan posla
nec podával mi ruku pravě: „Těšilomne, že jsme
se sešli a rád bych s Vámi ještě o mnohém mlu
vil, poněvadš mne takové věci velice zajímají.
Škoda, še nemůžete mi všecko, co bych si zde
vyloženomíti přál, tak vysvětliti, jako jste o víře
vůbec uděla!. Pravda jste děl, že jen nevěrec
anebo pochybovač o jsoucnosti Boží může vyhla

bovati víru naši oalepoa Jsem křesťanskéhosmýblení a chtěl jsem Vásjen zkoušet. Odpastte mi
to amodletese dál třebas iza mne apana pad

poračlka,„Sehr richtig“, cbválil nadporučík a,po
sdraviv po vojensku z vagonnodešel P

Na tea okamžik nemohl jsem ovšem přání
ich vyhověti, poněvadž přemýšlel jsem dále otom,

kterak lidé za pravdu a světlo (vědu) přijímají,
co jím ten neb onen učený muž vyskoumal a
poví, ač tomu nerozumějí a toho nevidí ,a kterou
tmou a slepotou nazývají, co nám milý Bůh zje
vil skrze jednorozeného Syna, jenš skrz na skrz
Boha poznav „vyprávěl nám vše“ To jest ostatně
osudem pravdy, fekl žid Heine, že se pomalu
a velice obtížně poznává, a ještě pomaleji i ob

ji uznává! Odtud ty chvály o lži, odtud to
ení víry, odtadi tráze: „Víravaše je alepá.“

Co týden dal.
Katolický sjezá v Táboře konaný dne 9. a

10. sátí byl velice četně navěštíven ky ze
všech diecésí v Čechách. O průběhu ajezdu při
meseme příště zprávu podrobnější.

Moeravrkénárodní strana katolická má dne
14. t. m. sjezd v Přerově. Krajinský ajezd moravské
katolické strany národní, jenž byl právě pořádán
v Starém Jičíně, vydařil se v každém ohledu zna
menitě. Účastníkův bylo přes 600. Red. „Našince“
z Olomouce p. Alex. Jiříček promluvil o významu

katolické národní strany moravské, načež ppřijata resoluce, v níž se vyslovuje naprostý sou
se zřízením a vznikem národní strany katolické
na Moravě a vyslovují se postulaty sjezdu v oboru
hospodářském i národnín. — Valný sjezd kato
lické strany národní na Moravě do Přerova na

pordět dne 14. září 1896 svulaný má tento pořad:. O 9. hodině dopolední slavná mše av. ve faruím
chrámu Páně v Přerově. IL. O 10. hod. dopolední
veřejná schůze v místnostech akciového pivovaru:
1. Uvítánía ustavení se ajezda. 2. Zahajovací
řeč. 3. Program strany (řeč). 4. Strana a volby
(řeč). 5. Zakončení. III. Po schůzi volná zábava
v místnostech pivovaru.

Sjezd rakouských katolíků, jenž se konal
minulý týden v Solnohradě, vzbudil svým prů
během velikou pozornost. Jako uvítací řeč solno
hradského místodržitele hr. Z. Thuna, tak i po
sdravoý telegram, jejž ke sjezdů zaslal ministr
orby hrabě Ledebur, je podnětem k veliké nespo
kojenosti liberálů s vládou. Hrabě Ledebur vzpo
menuv svých styků se spolkovým životem kato
lickým přál ajezdu hojné zdara a telegram svůj
zakončil slovy: „Kóž stane se (sjezd) zároveň pod
osvíceným vůdcovstvím veledůstojných pp. biskupů
východištěm ke sjednocení snah různých katoli
ckých stran ke blahu lidu, ke spáse mocnářství|

že strany jejich v příštím zasedání říšské rady
musí z těchto projevů jejich členů — ministra a
místodržitele — vyvoditi příslušné důsledky. Při
blíšíme-li ke průběhu ajezdo, tu jsou zvláště důle

nými schůze některých odborů. Je to hlavnéodbor pro školství a vyačování, jenž vzbudil ve
veřejnosti rozruch přijetím resoluce obrabující tyto
požadavky: aby stát neměl dozor nad školou sám,
nýbrž společně s církví ; na školy katolické buďtež
dosazováni jen učitelé katoličtí, taktéž na školy,
jejichžto žactvo jest katolické svou většinou; škola
obecná buď školou konfesionální; na školách ne
budiž ničeho, co by jakýmkoli způsobem urážeti
mohlo cit náboženský a cit vlastenecký; taktéž



náboženství opět povinnýmipředmětem
„Garátimenželé v sobota,5. září rámopěšjeli

dy Vratislavi,kde byli uvítání německými císař
skými menšely, prisoom Jindřichou a skv
průvodem vysokých dňslojsíků. Úvítání roz
nebylo tale slavné jajco ve Vídní, coš vysvíth již
©tobo, že soháseli ostatní členové měmeské císař
sbé dynastie.Po snídacj v stavovskémdomě,kde
edrštímanželébydleli,odebralis0obaolsařovéi

sa hlvóného jásotu obyvatelstva k vo
jemské přehlídce, odkud carští manželé jeli přímo

do savovaikého domu, kdešto císař Vilém s císařovaoo 90 odebralido měste. Vošer byla v krá
lovekém bradě roliká bostina, jížce súčastnilo
3256boat. Cisař Vilém vyslovil
vysokým hostům, v níž vadal jim ovůj dík sa
návětovu ve jménu svém a elgafovay i jménem
provincie slezské a márode a vítal cara 0

ehrguce míru ma oaé půdě, kdo jeden z předkůcarových s pradédem cisařovým ve +ěraém přá
teletví k sobé stáli (V napaleonských válkách.
Posn, red.) Bůh račiž chráciti vysokého hosle
ka blahu Evropy.On, císař, připíjí na zdraví Je
jich Veličenstav cara ruského a carevay Alezandry.

rzy na to odpověděl csr francouzským jazykem
asi následovně: Ujišťuji Vaše Veličenstvo,že jsem
naplněn pro Vóe a Váš rod týmil tradicionelalmi
ciky jako V.V., s těmi city vodem posvedámsvou
číši na zdraví Jeho Volióonstra císařeViléma a
Jejího Veličenstva císařevuy.

Vaelicos.
— Mekénů kučhyh. Tak drehdy nazval je

en protestánskýpůztortiskérsu, kdďese tiskly spisy
úBrynychový“. — Sřinulý týden Jil 00 skutečně jako
spekelnévýhněoheňzáštia lál s redakceN.L
ůa uvědomělé katolíky české. ©Dábelskou Mí jest n.
př., že se katolfci sťáví oproti arenšínám našim na
stránu náších nepřátel|! Lbáři neztoudní! Ptejte se,
kdo v biskupském městě vždy největší dar dává na
Ústřední Matíct, ano kdo i tajně bez Mukeposýlá jí

fanatfsibu necbál vám.

privilegovaný, vlastetecký 4 srobodomtysiný tarnál:
páně Grégrůvr tou měrou, de vedle spousty modávek
vytýků katolíkům a zjézda diromájděným též ne
loyalnost,poněvadáprý „na první místo staví,
veliké poprel papeže a teprve na druhé:
místo mendí poprsí oísařoro.“ Abytato vý=:
čitka došla uáležitého potěřernání,tiáina jest v úvod
níku NárodníchListů ze dne 3. září t r. proloženým
písmem. Tak vřda, jek vlk ďorede si dle potřeby;
obléknoati 1 roučho Věťánší| Že v Cémfe úrodníku.
Národní Listy nazýrají nás katofiky černou stranou,
papeženci, xpátečaíky, kerfkály a Wliramontesy:
(doptňty ostitních pěkných přívlastků a titatatur víz
v Šípech), tčsru Jste de přátic nediviti, snajíce již
"vd dávných dob lasku a 'v přávdě „evangetickou“
"gnašsnilvost Národních Litů k vám kitolikům, ale
ty kromobyčejté pocity leyalnosti orgánu s podváta
nými křídly přece nás jenom překvapily. Vidyť vrábel
Da střeše zpívají o tóm, kdo nám vychoval vno zlatou:
a vaádějnou iutádež, která přo zločiny velezrády:a
urážky Veličenstva pyká na Paokřfaci nebo na Boreeb.:
Národní Ltsty mohóu býti tjtštěny, že k him nepů
deme se učit logalnosti, poúávadt 'bychóm mobli 0e'

héž ocitnoud — na Bo

„(2.) Sdružení rolnictva českého za vůd.
covstu pp. J. A. Prokůpka,St. Kubra, Jos. Horáka,
J. Bytového a J. Markalouse, vydalo srůj program,
jehož obsah jeme již dříve adělili a který až Ma ne
patrné výmínky, vlastně doplňky a na to, še úplně
ignoruje nejdůležitějšího činitele při řešení oynájších

poměrů sociálních, totiž náhoženství, shoduje se s rol
nickým programem strany křesťansko-socialní, navr
ževým R. Vrbou.. K hájení a šíření programu tohoto
má býti založen nový agrárně politický list, řízený
v duchu úplně svobodomyslném. V těchto

posledních slovech růdců sdružení rolnictva českého
vidíme kámen úraza pro celý program nově povstá
vající strany agrární. AC si jen pan Prokůpek přečte
dobře svůj vlastní článek v Zemědělských Listech,
otištěný též v Hlasu Rolhíka ze dne 21. urpna t. r.
pod názvem „K nynější situaci roluické“ a dojista
dá nám za prardu, řekneme-li, šo problášerí vydá
vati agrárně — politický list v duchu úploš srobodo
myslném hodí se k jeho článku jako pěst na oko;
Běco takového pan Prohůpek podepisovati neměl, po
něvadi si odporuje. Naš náhled jest tento: | Ctce li
nová strana agrární něčeho dosíci, pak musí prová

. děti jen svoji čistě rolnickou politiku, která všsk
nikdy nesmí býti liberální, poměvadž právě libera
lsmus zavinil nynější nesnesitelné poměry rolaické.

o pod praporem liberalisma chce bojovati za zájmy
rolnické, ten buď upřímně a roloictvem nesajilí,
nebo nemá dosti samostatného rozhledu a zkušenosti
a uice té zkušenosti, jaké zapotřebí jest k dobré a
trralé reformě stavu rolnického. Pokud naš venkov
snáme, můžeme se věí určitostí tvrditi, že maše rol
nietvo má liberalismu až po krk dosti, poněradě 60
přesvědčilo, še jeho dosavádní liberální vůdcové,
doktoři a adrokáši ničehopro rolalotvo neačiaili, a že s

dem“ a „Rachee“. Proti neróreckému moru krejča«
rovému neměli jsme dosud krejsárového protiléku.
„Lidový list“ musí býti rozhodně colos katolickou
stranou podporován beotaé i morálné, ahy úloba
svoe řálně zastával Ovšem nadájeme se, že redakce
zového lista přimkne se tésů k organisaci katolické,
aby předošla sbytečným a předčasným obavám někte
rých opašroých našich organisatorů. | Boj aneb i ne
vrašivost vmalém našem táboře jest naten čas hříšný
lazas. Proto badiš jeden cíl výem svatý, ale volba
prostředků budiž i u jednotlivců rospektorána|

Mladočeský ec protektorem vete
ránů. Kladenský list „Havlíček“ dardí ae na po
slance Krembholze, že přijal protektorát při výroční
mši, kterou pořádal dne 6. t. m. apelek roj. vyslon
žileů ve Dříní. Posl. Krambkels prý měl přede dvů
malety debrom řeč proti militarismaa ujní sám
staví se včelo apolkm, jjaž se podporujeduch
militariema

Výkvět české šlechty. Při rokovánío tom,
kdo státi mé pomsíc M Jana Hasi, udával jeden
t řečnáků60 strany mladočeskézadůvod pro ná
městíStaroměelskéi to, še tamvykrvácelvýkvět
odesbě“ úlováty. Jak ta „česká“ šlechta vyhlížel,
seznáváme z protokoliů, Jteré se o vyslýchání dí
rekterů ve dnech 3. — 17. dabsa 1GŠI. zacboraly.
Z těsbte protokollů dovídáme osa, že direktoři: Bo
beslav s Michalovic, Mastia Frawein z Podolí, Paval

z Losu, Šťastný Václav Pětipeský z Chýš.a Egerberku
výpovědi své složili v jasyku německém. V jakém

poněvač se protokolly ty nozachovaly, ale aoaditi

v ohleda národním doby této byl Liabart Kolóna
« Felzu, který zastéval místo polaího maršalka. Týž
maje 36. arpsa 1619. na snéma oderadati prvníhlas

vajese, že aouí mocez jazyka čoského tou

O -drdoati národní výkvětu „české“ šlechty svědčí

potace, jež vypravena byla ne hranice zemské do
Waldsaců vítat vzirrokrále, osloviltohoto řečíponze
německou, jsbo manželku pak fraocouzskou. Vy
volilť sebě výkvět „české“ šlechty za krále českého
muše, který česky neuměl a snadse sni za svého
sde pobytu uemaačil. ©Věru, podiril by se původce,

Adresu katolického dělniotra Jebo Milosti
ndp. Edvardu Jaou Nep. Brynychovi, biskapu králo
vébradeckému opatřenou několika tisíci podpisy děl
níků a členů spolků katolického dělnictva českáho,
oderzdala avláštní depulace dělnické v neděli dno 6.
září v Cbrasti. .

Zprávy diecésní.V Pánu zesnul: p. P.
Ludvík Bobm, gusrdien konventuFrantiškánů,
v Hostinném, b. notář, dne 4. září 1896. Usta
novení jsou: p. Jul. Váňa, kapl.v Cerekvi
ci, za kapl. do Č. Heřmanic, p. Jos. Havla,
kapl. v Ú. Třebové, sa kapl. do- Šlepánova, p
Václ Vostřel, kapl v Nov. Hrádku, za kapli.
do Cerekvice,p. Václ Sokol,kapl. v L. Týaci,
za kapl. do České Třebové, p. Vác. Kouba,
kapl. v B. Újezdé za kapl. do -Zruče, p. Jan
Dudek, kapl. v Heřmanicích, za kapl. do Nové
bo Hrádku, neomysté: p. Adamec, za kapli.
do.Nového Hrádku, p. Fraot. Meyer,zakoop.
do Pilnikova.

Zrušení visitačních hostin. (ZHeře.Městce)
O koěžské konferenci dne 2. t. m. obývané učiněn byl
návrh, aby se zrušily hostiny o vieltacích farních, ka kto
rým má býti pozvánjen patronátní zástupce a starosta
místoí faroí obce jako osoby úřední. Důvodů pro zrušení
tato bylo mnoho a to závažných; nejhlavnější byly:
beneficlát má mnoho výloh nutných, na které jeho
příjmy sotva stačí; příjmy jeho se ustavičně tenčí,
vydání stoupají; co se zrušením bostin visitačních
ušetří, dejme radáji na dobré katolické účele, jichá
nyní v naší diecésí přibývá a jež všemožně podpo

úspory své na stavbu svého epolkorého domu Adal
bertinum; zrušením hostin vyhneme se nestouiným
posudkům a pomlerám svých nopřáte!, kteří soudí
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„Svornost“ re Vamherku pol oskranos sr. Prokopa
koná v neděli, dne 13. t. m. o 7. bod. večer gohůzi,

(16) Jehtě slovo © ojnvapsti v Kostoboln. Orl „Národní listy“ a sa nim jioé poŘrokářské
ponlay líčí odpolední bogřtivou ogbůsi jaké veliký

úspěchnásodaí strany, Láivýtentoroforásbadí dtrpufúsměv u každého očitého svědka tohoto .

telům. Aby teato mohutný dojem

„Národním lujá“, takšg ve aré spplapoností se do
malvají,žepohřbenajmetjišmyileckakatolickéna
českém východě. IKdzbrchoc chtěli efektně podobným
eZýkrátem“ ida pracovají, pak rozbijeme kašine
mladošeskoa echýzi. Nékolik emdá piva to apraví.
Necháme „Národním listám“ krásnýsen p slarnám
úspěchu vamberecké noblásay, ale dokládéme, že náš
falatk, Dr. Honský nomusll s Knatelce utíkati, jako
„Miláček“ lidu dr. Harold a Poděbrad. To se jim
snad již zjeví tea „lid“ v nálažitém arčtje bez rych
norakáho bogigale. M bademe avajl ma nalom
východé dále, ple vyhneme se oucas (skovráma

pro „svobodomyalnos“pako „pakrokoron“ step.
Zapaané firmy. U krajského sondu jako ob

obadsího senátu v Králové Hradel: „Er. J. Cher
: ený av

m „Ant Spora“, lékárník v . V" naje
Na vůslažeké výstavěv arén j A jE

konané, sa vystavené předm 3 odměnou poctšníbyli:EČestným diplomem „Zemskékoústřed.
spolku včelafokého pro král. České“ jakošto
nejvyšším vyznamenáním: 1. Včalařský spoleli to
N. Měston. M. a okolí — ss uspořádání výdlhoy,
kursa včelař. a včelstva. 2. p. Frant. Hájek, žíd. ač.
vMezilesí — za med, vosk, nář. včsleř., medovipu
atd. 3. p. Josef Pizl, říd. učit. ve Vrghovinách— za

vinu včel atd.
pel, AL SeHornou medalií „Zemědělskéra
dy pro král. České“: 1. p. V. Kralich, říd. učitel

v Čo — za lis, úl atd. 3. dp. Frant. Pocka, děkanv ČeskéSkalici — sa sbírku semen rostlin medovi
natých atd. 3. pí. Ant. Imlaufová, voskářský návod
v N.Městě n. M. — za výrobky roskové.

HI.Stříbrnoa mežakí „Zemskéhoústřed.ap. včelař. pro král. České“: 1, dp. Jos. Kobrle,

farář + Přistoupimi —sa vzorné řízenídppop. „Český
včelař“ a za zásluhy o včelařaký kara sde,počádaní.8. Včelařský spolek Žamberecký se sídlem v Kunraldé
— sa slaměný úl, nářadí včel. a j. v.

IV.Stříbrnou medalií „Národ. jednoty
Severočeské“: 1. dp.Frant. Seyvalter, dž v Sed
licí — sa med, vosk, medovina a j. v.

VY.Bronsovou medalií „Zeměděl. rady
ro král. České“: 1. p. Jan Relčík, ř. uč. v Tře

vě — se lis na úly, slam. úl a j. v. 3%.pí. A.
Jirásková, ind. učitelka v N. Městě n. M. — za med,
medový chléb atd. 3. p. Jos. Hylena v Náchodé —
sa znásornění upu včelaření a med. 4. p. Václav
Novák — Rohlena ve V. Poříčí — sa úly, nář. včel.
atd. 5. pí. Filom. Pizlová, choť ř. uč. ve Vrchovinách
— za medové zákusky. 6. p. V. Jakš, učit. v Mirovi
cích — za spis „Včelař začáteč.“, mář. včelař. ad.

VL Diplomem „Zeměděl. rady pro král.
České“: 1. p. Vil. Šafář, učitel ve Vysokově — za
herbář medonosných rostlin. 2. p. J. Kubánek, učitel
ve Vrscích — za alaměný úl. 38.p. St. Andrlík s H.
Městce — za medoviny.

VII. Diplomem „Zemakéhoústřed. spojku
prokrál. České“:1. p. Frant. Štiler, uč. v, Mezilesí
— za elaměný úl a nepřátele včel. 2. p. K. Kofrámek,
cukrář v Hořicích — sa medovinu. 8. p. J. Holsbach

+ Hradci Král. — za medový perník. 4. p. J. Nývltve Vodolově — za slaměný úl.5. p. Karel Prikner,
lesní v Kobylici — za med, vosk, nář. včelařské a j.
6. p. Frant. Jánský a chotí a dcerou v Nechanicích —
za med a medové výrobky apolečně. 7. p. Frant.
níček, kníž. hajný v M. Svatoňovicích — za úl » lis
s úly. 8. p. Jan Mityska v Potrovicích —za sla

měný dl. 9. Včelařský spolek v ÚsakéSkalici — sa



model norm. úlu. 10. Včelařský6p lek +Kf. Droře —

i jednoty Sero-;
xSa vydání návodacka< viny
: VINT. Diplo i d
ročeské“: 1.p. py

: v Provodověpel o. n „M „V | 8 : vin —.Aa i
3. pas V. čienvné — „sa med a megziatiny.

8.p, Prast. Šimon,tražlář vOhsidově — za rané
Nař.„předsnětya„mad. t. p. Frpat. s:Řab

— ss osment „stroj najmegintěny.

hrálč nýfe oo p,promdál ké zedyro Rrél. České“za včelstra: I. r. Hý
+ uč. v Mesilezí 30 koran. £. p. Jos. M Hd. něit.

„voKrorinách20ker.P.p.z karě vSilesí 80 koran. 4. p.. +N. a. Ma
hoc. 8. p. Jos.Novák VN 8 10 kor.

“ olda nee cenou ©Thoefie pejteeneoeuholda— 1 c :pí. Thegfila,Hájková, choť
„v ilesí — za 6voce od olodaná:

. „XL Čestnoa cenou p. B. Bohma, purk

mistra a pok boa nýAtBvy — 1 dukát:Jan Žilík, uč, v N. Městě n. M.— sa obětavéaladby
výstavě i kursu prokázané. :

XI. Diplomy uznání „Věslař apolkn pro
N. Město n. Met a okolí“. Pp.: V. „Tyšec
v Praze, Jos. Speldav úchodě, Fr. Lukeš, pump
v.N. Městě n. Mot.,Ig.Ježek v Lomnici, A. Jin
v Praze, V. Budinaký, Kiempíž v Uhrudimi, Jos. Kujal,

školy v .Erabějové, Jos. Bolenský, ač. v Hlavici,
+ Ohnišové,Joa. Kopáček,truhlář v. Mezi

E. Jetmar, učit. v Chroustovicích, V. Markalous,
v Chrudimi, Fr. Hlubuček v Nechanicích,

ň N jcích, pí. K. Ppvelková v mi

Ud

losí,
e k.

, Pnlpánová v Roudnici, J.

vša, sl. Anna Pavelkovav St. Nechanicích,alAloisie Pavelkovav SL Nechanieích, Pinkas, strojník
v Maziříší, Boh. Folkert v N. Méstěn, ML |

-© ME. Diplomy „Výkonného výhora výl
-otovního“ da nezsištné oluáby výstavě prokál
sené: 1. pí.M. Císařová, choť e měst. čkolý
«N. a. M. x.p. JamKlos, učit. v Náchodě..

Btříbraca medalii „Hoepod.společnosti
pro král České“za hozlivé v.kore 6újastapatví

: vání výstav I — p. H.Císař, jeditelokay NOMándéA“ |
společ. pro král. České“Diplom „Hosp.

Filamena Pislová, choť ř. uč.. vo-setotéš: pí.
vinách ap. Jindřich Imlauf v N. Městěn. M.

.. ...'.
+Úvdněea o a Vjistéobci-obystal.se jšísbordobrovolnýchhasičůna.šnpní

ajesd do Opatovic n. L., který se nedárno odbýval.
„Jak kašdý naná, je křaba při takovéto příležitosti.náleitě ne tovati, když ne ji alespoňověn
čeným iňákem. Na tuto myšlenku přišla také
kterázi moudrá hlava jednoho člena našeho sboru a

-hned bylo založeno lika nejsrdnatějším lescům,
aby obstarali k ověnčení potřebné bísky z nedalekého
Jesa. Nadešel předvečer slavnosti a tím zároveň práce
dekoraterů, kteří jak
žádného dlouhého dovolování majitele lesa, ale sebrali

„60 a došli si vnoci pro dříve již vyblédnnté břízky.
0 břemeno se bratrsky rozdělili a i, jaka by. se
nechumelilo, z lesa ven, žirě vespolek hovoříce. Však
©oto? Najednou je alyšsti nablízka hlasy a zároveň

„přibliáují se k jean tři postery, mezi nimif viděti je

četníkas De a a m. Se našidekoratéři
v atovral z prvního největáího utí, pěj spatření
četnika,ktarý patrně vpův u a Ípolicajtaučinil na ně asi takový dojem,jako když vedle ně
koho z čista jasna uhodí, p i bříz
všemi možnými směry prchati. Když

-četník je stíhá, pustili se do šíleného běhu,aš celí
uřicení dostali se jeden po drahém do hostince, kde
byla ujedaána schůze a jsko by se nebylo mic stalo,
Bmeedli k ostatním. Přítomní se sice někteří jaksi po
tméšilo kuckali emíchem, ale. toho nikdo si nevšímal
-a tak jeden po druhémadělovali příchozí svým sou
asdům po tajmu,j

-ověnčený žebřiňák. Jeden s příchozích docela vyprávěl,
„%ekdyš ná nemohí utíkat: před četníkem, lehl si do
příkopu a vyčkal, až četník zajde a tu prý se pře

zly Ka že to byl opravdovaký črtník a to ještě ten
braali se dva průrodčí a „četník“ do hostince a tu
teprve se poznalo, že byli naši dekoratéři notně
lení a nemilosrdně prohnáni vlastními soudruhy.
„Čstník“ a kaštanovými listy za kloboukem a bílou

holí vztýčenou vedle hlavy, mohl se se avými prů
vodci popakati smíchy a s nimi všichni 3 dapom

ději nisounapálení by byli prý četníkovi nej

vlepili. á 'seataice P. . “, K p. Židovi jiteli
dvoru u HronovaP išla dny ženskáprosit,
Udávajíc, še koná pouť do Sachodola. Chvíle té než

-byla obdarována poušila, a ukradla několik kusů ještě
„mokrého prádla. za dar poděkovala a odešla. Vyšedši
„potkala paní jednu, kterášto ono prádloke koupí na
bísela slovy: Jen si kupte, v těchle podvlékačkách se

objel- Jdu do Suchodola na pouťa neměla jsem-ani kdyje dosušit. Paní, jíš bylo prádlo nabízeno,
byla známá dvorských a poršimla si hned snámek R.
Ž. t. j. Robert Žid (majitel dvorce), načež se tetky

„ještě tárala, co jiného víc má na prodej — a byla

ochotna vše koupit. K nemalámu překvapení svému i„slodějčinu při prohlídce svých kapes ohledala, že nemá
peněz. I vybídla zlodéjku, aby se vrátila zpět do dvora,

„še si tam vypůjčí a jí zaplatí. Šly tedy; zde se věc
-objasnila a sa chvíli la „poutnice“ v průvodu
-četníka do Náchoda k okresnímu soudu.

Konečné zatčen. Dne 3. září t. r. zatčen byl
v Králíkách nebezpečný zloděj Antonín Dittert, 84 r.

aj nédenník z hunvaldu. Týš byl stíhám pro četné„krádežesatýkačem jakzde, tak i v sousedním Pruaku.
Dittert byl již ví te trestán pro krádeš. Nyní byl

„polapan u svého bratra Frant. Ditterta.
: Bpatná pomoc v tísal Pekař Čeněk Zelfel

v peplici má značné potíše se svými věřiteli. Aby po„někad je upskojil a sréma obchodu pomohl trochu na
nohy, objednal a obchodníka Michala Můllera v Trut
nově mouky za 275 zl. Zásilku však doma neslošil,

né ji přímodrahou saslal třetí osobě. PoněvadáMáller k peněsům svým přijítí nemůše a také sotva
eb
ď

ia jali se
ak viděli, še

1

jde, ježtoZelíkl těchto úplně postnbdé,učinil ned

ý ;

(čipadsta starší aJad ha jáástí neu „miosižřaninnaRa NĚpray onaiasice. a.6e jemdci, byla však etráenak sggmi, kde;
„sůetala, bez vědomí jejeti. Jeglec beze váeho onzjka
socha! ji bez pomoci a ujíjděldále.

Pozor ne Móti. Dne 1.t, m. vyhěblžletý ohla-
teStášeréchJoa,SoučkaAapadlnanávajdory

kde utonnl.. Přivolaný lékař p. MUDr. Seetana
kogatatovetijiš pojse amrt.

; Felsňnéslažníky a korgay vyskyakalelním časom ve větším množství vokolí Jičína,
-Kutné Hory, -Nového Bydšovra a „Hradce Králové.
(Wměsíci červnu pebráno bylo eejkem87 falaifikátů.
-Dme6. t. m. prodal podomní.obohodník zdejší Šeafrá
ek nasmámémumaši škatalku aardjnok a „vrátil ma
ma podávaný tímto zlatník60kr. Pozdějiteprv sgzoal,
te je zlatník falešný, po onom muži nebylovšsk jiš
ani. stopy. Jest proto třeba největší opatrnosti při

P zbozi alezalase dne7.£.m
„Va a n se dne 7. .

J. Palpitova. Tážhar vr Orlici u bělidla prádlo
a stojícpři tom na voru smakla sepo hlavě do vody.

Náhodou bylina.blízku městskýhlídač Jos. Krejza,
strojník Picka s Malšovic a obuvník Mašík, kteří ještě

v časdie tonoueíkupomocie dopraviliji nabřeh.lexy. Doe6. t. m.naleslJoa.Voříšekz Praž
„ského Předmástí č. BO. přislavnosti na Střelnici zlat

granálaví náramek. — 7. t. m. majezlabademiAndrzJaroměře.zaPradskýmmostamrovněšzlatý

sranáleníprý ha. ; a
trhu sapomněl kdosi u kráma:obchodnice drůbeží M.

„Pltašorvéz Rasošek.černoukošenou, peněšenku,se dvěma

ová uřísenya včera plerřenyb. Nové je ny av pterřeny pro
tímně o jedné j hradebsa VodičkovýmiLB:

„nesmimezi Slezskou a: Moravskou branou.

„Zloději na. střeše. V obci Vršorce u Bohaalavic neznámí dosud pachstelé v noční dobé pomocí
bidel a šebříku dostávají se nastřechy, kde v doškéch

„vyřesávají otrory a hledí se dostati do vnitř, ovšem

em nekalým. Rolníku. Tichámu.Ráhodenáhodou
„byli -však doemd všdy sabnéni. Dle atop na místě

anechaných jest jich .ríce, Podestenípadá na cikány,-kteří po Novoměstskustále se potloukají a drné krá
„deže provozují.

splěka Jan Cabalka z Č. Rybnéu By
chnova n. En.byl dne 9. t. m. vykásánkb Řebrotus města. Takovévykázání zebeře však Cabalka příliš
vášně; napil so ma zlosta ujehl aipodfortnou pa
dávaje okolojdoucím. Když jej ještě s jedním

em odváděli na Kropáčku, odměnil se ros
$ Cabalka m průvodcům nevybranými

jmeny a jako návdavek v
vý políček;drahému olíbil jej dáti až soudem.

Dtovřel mu. Josef Plichta, bednář a známý
Hradečanům řezník František Sedláček bydlí -pospolu
"sa moravskou branou ve bredbách v ravelínu č. 13.
Sousedé si vsdorají. Sediktek savírá Plichtovi v noci
vrata, coš téhoš rosčiluje. Dne 5. t. m. del Plichta

domů a nalezl vrata zavřena. Odebral. al na šíicBjní otrádnici a úádal přítomného cista Za

ludka, aby mu šel otevřítvrata Strážník odbylnapilého Plichtu, aby del druhou stranou, když vraty

nemůže. Plichta počal strášníka urášeti hrubým způsobem a když byl vysván, shy strážnici opustil, jinak
že zavřen bude, popadl strášníka sa šavli a snažil
se tuto vyžáhnonti, což se. mu nezdařilo.Žalondek
vida, ským nyní jest mu jednati, prohlásil Plichta za

odebral..Po parnám žení ateprvé za pomocidvou lidí byl Plichta he;veden a uvězněn a druhého
„dmedo c. k. věznice. dodán. Dne 68.t. m. byl propu

„štln .ajcena 2x0 ale vyšetřo výní.děje ae a ním dále.Smijmík. Čeledín Frant Vinter z Německé Me
tuje. sneušil Ulekou. dcerusvého hospodáře Jana M.,
chalupníka v.Metaji. Táž sama prozradila hanebný

čin Wintrův, který byl zatčen a dodán do vyšetřovací
vasb

"Drahé sdřímnutí. jící Josef Taus jel 1.
t. m. s Rychyova do Hradce ové. Na cestě té
znavon, poněkudsi pozdřimnul, coš mu však přišlo

fdraze. Mezitím ukradl mu někdo z vozu, na kterém
jel, kufřík, v kterém byly vzorky zlatého zboží jisté
vídeňské firmy. Ztrátu cení na 180 zl.

. Zapomněl vrátit peníze. Soustružník Josef
Černý v Dobrušceprovozuje dosti rozsáhlý obchod
ve špičkách k dýmkám. Letos přijal za rozprodávače
těchto 19letého žida Maxm. Bernera, syna obchodní
kova v Lysé n. L. a dal mu plnou moc ku přijíméní
peněs, čaboš však do dnes hořce lituje. Berner 8e
činil. V měsíci u uzavřel slušný obchod a prodal
za 258 sl. zboží. Černémuzaslal pause na dvekráte
po 5% zl. a sezbytkem 181 al. má sedo dnes vrátiti.

„Ku žádesti Frantiéka Wíveckého přikročeno
skutečně k novému šetření. V pondělídne 7. t. m.

byli předvolání s vyslýchání v ci Králové o různých okolnostech svědci p. Josef Král a cihláři F.
Svatoš, J. Hempl, V. Schejbal, Draek, F. Bozinek,

Marie ová se Svobodných Dyorů a Josef Malíř
| ze Střebše. Mimo to budou četní avědci vyslýcháni
u okresních soudů jiných, kde bydlí avědci, mající

nie Diveckému dokázati,coš ovšem se mu sotva
Peníze zmisely s kufru. Podomek Antonín

Hanuš v hůtelu p. Viktora Nováka v Náchodě neměl
lepší schránky na svě ušetřené peníze než kafr, který
byl na půdě. V měsíci srpnu vypáčil kdosi víko a

Hanušovi odcizil s kafra 10Vz). na hotovosti. Z krá
deže té byl podezřelým neznámý mladý muž ve stáří
as 20 roků, prostřední postavy a bledého vousu, který

tři neděle podomkovi v práci vypomáhal. Tóéchto
dnů byl zatčen četnictvem v hůtelu „Hamburk“ v Ji
číně jistý Fr. Petr z Lužan, který tam jako podomek
saměstnán byl a na kterého popis osoby oné se hodí.

Na koňský a dobytčí trh v poudělí v Hradci
Králové odbývený přiredeno bylo Zld koní, 474 krav,
138 volů, 68 býků, 48 tels: a 10 kos.

„zloděj tamějšího.tídísího učišele a pobral mu 10
a rovněž2 husy.Stopavedlek známémuv polém

i M, Novákoviv Byrorátce,u níikoé x Kukled čtst ukradená

Šetniští
drůbade

v,Hgado
, l Pře

dpělý Koprákíi 1 půho sna je jicío"se
t. č. v Nechaničlcb, pěšíkÁní Formánek příslušný Uo

„Humpolos. Bběb, kterýinimoohodem řečeno kánon Abe 10. rok u vojelkasa trest, býv stihín vojenékok
"vypálilpo ní 4ostré rány z pyšky,

"
"jis

- . Í,
| jit při úídta vad

a sebou. Následkem toho musela hlídka od dalštho pro
následování natáti. Třetího dne byl všák oběh konečně
č závodčím J. Ballipgem s Nechanlo dopaden, odzbrojen
a dedén k voj. velitejetví v Hradci Král. Útěku dopustil

„přá se seslostí, an hejtman prý mu řekl, še masf dlou
ústí ještě plný rob, kdešlo on prý měl té vojenské eupér
na0e sa 10roků aš po krk. Výlettense mu2)kýktně

vyplatí.
Ohně. Dne 4. t m. řádil cheá u roloíko Josefa

-Urbana"v Mlazovicích.—Dne $.t. m. „tobpetice
plátkáři Pluhařovi v. Říbóku. Škoda a ohně jist

PM
Z Cuslavi. (Raiffeisenova sáložna.) —Pře“

80.000 s[. obratu za jediný rok! vesele oznamuje po“
„kladník náš kašdómu, s kým se sejde. Za jediný tek!
-Věru, toť výsledek stkvělý na nejvýš, uvášíme-li ještě,
šeto je zároveňprvní rokpůsobenízáložnya k toma
ve farnosti malé. — Počátky u každého podobného

„podniku bývají těžké, poněvadž přemábati se musíodpor a nedůvěra. Tak bylotomu i u nás; ale vzdor
všem -těmtopočátečním obtížím ukázal se výsledek tak
stkvělý,že sepodobného nenadál ze zakladatelů žádný.
Záložna Railfeisenovastala se jiš v prvním roce pů
sobení svého pro farnost naši pravým dobrodiním !
Vádyť všecky tyto peníse byly by prošly spořitelnami
městskými, které= čistého užitku otatieíce věnují na
různé paláce městské a vůbec na svelebení měst, ale
pro venkov, který přece také značnou měrou k zisku

Jejichpřispívá, nečiní ničeho. Nyní tedy všechen ten
sisk z e unás doma, .ka srelebeníobcí vlast

ních. A tunutno zvláště naše rolnictvo diremně upozorniti na heslo „svůj k svému“, jehož počíná se nyní
s hem užívati proti židům. Hesla toho držeti se
mazí dnes přísně každý rolník i vůči spořitelnám
městským;neboťna této cestědojderolnictvonejdříve

„ka poznání vlastní aíly. A proto rolníci: „Svůj k svéma“!
„Aleještě o něčem poučujenás stkvělý úspěch záložny
naší, poučuje nás, že záložny Raiffeisenovy vader o

pačnému tvrzení nepřátel její i pro poměrynaše jsou
vhodné docels. Vůbec nelse nalézti šádného rozum

ného důvodu, proč by zálofny ty nemohlybýti vhod
sšložay dlé stanovSchůlse-Dolit-aým u nás. Ne-li tož jistě aspoň právě takobře působí, jako

schových. V oalém Námecku, ač tam záložny Raiffei
senovy trvají již přes50 let, dosud ani jediná nevsala

za své, na př. pro špatnou jé pro nepoctivost
výboru, az ných podobných úvodů. Ztráty pak přiRaiffeisenových ožnách jsou téměř nemožny. k
v Německuza dobu padesáti let pří 40 milionech
obratu bylo ztráty přes — 1500 koran; we Francii 51
záložen na konci prvního roku při 800.000 korenách
obratu mělo. ztráty — .29 korun. Zde mlaví čísla, a
ta záložny Raiffeizenovy i pro krajiny naše odporučují

co nejlépe. A proto: „Zdař Bůh“ dalšíma působenízáložen Raiffeisenovýchpro blaho zubošeného venkova.
Z Králik. (Exercicie.) Pravé dachovníhody

, připravil nám vdp. exer. P. Dr. E, Goller,(rodilý Tyrolan,
dříve úřadník v miniatarstvu financí) z Vídně. V 11
úvahách, kořeněných a oživených případnými a velmi
zajímavými příklady ze života Svatých a praktického
snažil se dle zásady slavných exarcitátorů po cestě
„očištění, osvícení a spojení s Bohem“ v účastnících
dacha církevního občaratviti, kterýžto účel měly i.od
polední konference, v nichš pojednával o 8 slou

h kněžského života: brevíři, mši sv. a zpovědnici.
lovy prostými, elohem důvěrným a jímavým varoval

před chybami stavu dachovnímu škodícími, pojednal
o duších v očistci, vybísel k úctě Nejsv. Srdce Páně
a Bohorodičky. Jako voda uplynula vždy bodina úvahy
a my těšili se vždy na příští. Bůh odplať vdp. exer
citatoru a posiloi ho, by dlouho ještě mohl ku cti a
slávě Boží a sv. Panny srdce aluhů Páně rozněcovati.
Ve třetí den exercicií vyslovili účastnící naší diecese
(8 Čechů a £ Němci) Jeho Bisk. Milosti telegraficky
svou synovskou úcta a prosbuza biskapské požehnání,
jehož se jim též laskavé odpoledne dostalo. Exercicií
těchto súčastnili se tito pánové: Boh Beneš, kaplan
v Ústí n. O., Fr. Černý, farář v Lukové, Ot. Fiala,
farář v Heřmanicích, J. Gottstein, farář v Javorníku,
Fr. Hrones, farář Bohuslavicích, F. Katnar, kooperator
v Bernarticích, Ign. Matouš, farář v Hradišti Chonst.,
Ant. Šindelář, farář v Potštýné, Fr, Světelský, kaplan
v Bartošovicích a K. Zocher, kaplan v Žacléři. Mimo
tyto přítomno bylo z Vratislavské diecese pruská část
18 pánů, (mezi nimi 1 kanovník a % arciprysti), ra
koaská čásť 3.! Dále po jednom s Kladska a s Olo
moucké diecese. Rozdil mezi našimi p. faráři a prus
kými byl velmi patrný a nás z počátku velmi pře
kvapající. Měliť všichni expositorium, ač mezi nimi
byli mladíci sotva 6—7 let vysvěcaní, což se vedle
našich starších p. farářů podivně vyjímalo. Byse tomu
nikdo nedivil, podotýkám, že v Prfbku má každý farář
ptáro nositi expositorium asi tak, jako u nás syno
dalie. Tyto jeme u uich neviděli, nosíť je pouze arci
prysti, dle našich poměrů tolik co vikáh. — | Mesi

raskými příslušníky zasluhojízmínky vdp. kanovník
Šimon ze kce a kaplan Kugelmeierz Vratislavi,
kteří oba dli totiž ve vězení. Onen v době
Bismarkova „Kulturkampfu“, ačbyl před tím na bo

jišti jako vojengckkniz řádemvyznamenán, a tento2
m
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byl uvězněn na pevnosti 6 měsíců letos, poněvadě,
studovav 11let vcizině, k vojen. cvičeníse nedostavil.
Byl původněodsouzen na 10 měsíců a ku ztrátě cti
« měsíce mubyly vcestě milosti darovány a musil
jako kněs 7 ců, ale se ctí sloužiti. — Ku konci
udiž jménem účastníků naší diecese vřelý dík vy

eloven všem veledp. Otcům Redemptoristům na sv.
Hoře M. B. u Králík za laskavou péči a vedení při
exercicifoh.N eme na ně a rádi zase knim
na exercicie půjdeme.

l.-Z Velešné u Přibyslavi. Dne 6. t. m. odpo,
přednášel unás Ferdinand Vlček, katecheta z Polné

' „protináboženských a protikatických proudech v
h“. Jsouce přesvědčení, že my katolíci v ohromné

své většině tvoříme národ český proti rozličným po
dezřelým „špicím“, které mluví ve jménu a

ři tom náboženství téhož národa drze urážejí, roz
Řodně protestujeme. My rolníci « Volešné prohlašu
jeme se za katolíky — klerikály, prohlašujeme za
nutno, aby katoličtí venkované vesnici od vesnice se
posnávali a organisovali. Dále cítíme velkou toho
potřebu,ablypořísen byl krejcerový list ka
tolický proti „Lidu“ a „Ruchu', kteréžtolisty
od rozličných agitatorů našemu lidu jsou strkán
vnucovány, čímě mnohý snad na bludnou cesta
uveden.

ZeLhotypodLibéany.(Svěceníhřbitova.)
V Libčanech, kam osada naše jest přifařena, nalézá
se od několika staletí hřbitov těsně kolem starobylého
kostela. Ačkolivnepanovala na Libčanech dle záznamů

žádná z nakažlivých nemocí, jimiž obce okolní Direstiženy, jako ku př. r. 1866 cholerou, přece z ohled
zdravotních došel obci tamější rozkaz, aby pomýšlela
na stavbu nového a zrušení dosavadního hřbitova.
Příležitosti této použila osada naše a odkudsi vy
skytnuvší se návrh, aby Lhota pořídila si vlastní
hřbitov, stal se sáhy skutkem, zvláště když c. kr.
hejtmanství královéhradecké ničeho proti tomu nena
mítalo. Pěkně zřízený nový hřbitov. byl dne 38Um. m.
předmětem slavnosti svěcení. Toho dne odebralo se
od nás ve 3. hod. odpol. procesí, sestávající ze škol.
mládeže, kapely, hasičského sboru, obecního zastupi
telstva do Libčan, kde přítomno bylo požehnání,nadeš
odebral se celý průvod s dp. m J. Šmídem a
vlp. kaplanem J. Svobodou zpět na nový náš hřbitov,
kde slavnostní akt svěcení byl s příslušnými obřady

vykonán. PředneĎ
výkonu svěcení byl dp. světitel

osloventklivou řečí družice. Účastenstvíbyloneobyčejně

Z Bohdánče u Pardabie. Na den Natosení P.
Marie konalo se po ranní mší sv.ze zdejšího chrámu
Páně procesí k soše P. Marie u Čivic za velikého
účastenství věřících. V čele průvodu ubírely se drů

šice, jež neslysochu P. Marie a kříš, za nimipakvpp. tka a Náhlík. Když byla u sochy vyko

pontní pobožnost, vrátili se všichni účastníci průvoduo

a
est

Bohdanče, kde byli přítomní odp. požehnání,10
němž jedna družice děkovalaoběma velebným pánům

za vedení průvodu.

SRP>Četné dopisyodložili jsme pronedostatekmistanapříště.ij
Ze soudní síně.

Před porotou královéhradeckou.

Solalistickýřečníkpředsoudem.
T Dobrašce odbývala se dne 17. května t r.

v hostinci Janáčkově veřejná socialistická schůze, do
níš dostavilo se kolem dvou set osob. Slavnostním
řečníkem byl redaktor brněnských „Červánků“ Hořák.
Po tomto uděleno bylo slovo přihlásivšímu se 34le
tému občanu R. Milskému, který ve své krátké řeči
dopustiti se měl dvou sločinů, rušení veřejného po

koje x ký a rušení náboženství.„ve žooy mluvů
rý Mil o pochřelý para, 20 ,

Keůpů. je vějičkou na ndrbovášílídn ve tmě a bludu.úsledkem toho vznesena byla na jmenovaného ša
loba a předešlý tyden pohnán byl k zodpovídání před

rotu. Obviněný, příslušný do Podbřezí, pracoval jako
rejčovský pomocníkv Pruském Slezsku, Drážďanech,

Teplicích, Kostelcin O. aposléze v Hronově. Při pře
líčení závadná v obšalobě uvedené slova popřela pravil,
še jeho přednáška byla výňatkem kterési řeči poslance
Pernerstorfera. Z 9 předvených svědků potvrdil znění
obžaloby pouze jediný, kdešto ostatních osm vypoví
dalo buď vyhýbavě, nebo vůbec si z dotyčné přednášky
nic nepamatovali. Následkem toho odpověděli porotci

řeči zástupce st. névl. Kóhlera, obhajovací řeči
r. Hellera a resumé předsedy soudu r. z. a. Stolly

na čtyři dané jim otásky ohledně viny obžalovaného

9 hlasy záporně a soud vynesl pak rozeu dek oevobozující. .

- koupežné přepadení.
Frant. Vondráček, 66 roků starý výměnkář nBíral

c. v dělí dne 1. června 1896 s trhu v Týništi domů
doŽďáru. Bylo kolem 1 hod. odp., kdy docházellu
kami k tak zvanému přelovu,prohlubině to mezi Tý
ništěm a Žďárem v lukách od mezníka po levé straně

několik kroků vzdálené, která za deštivých dnů bývávodou as půldrahého metru naplněna. přistoupil
k němu cizí, mladý člověk. Tázal se, kolik as hodin.

Vondráček mu odpověděl. vida, že taktéž hodinky
my sepodívahodinkový-řetízek Vondráčkův, týž se přetrhl, tak že
hodinky mu v kapse zůstaly. Na to žádal neznámý,
aby mu dal na kořalku. Když se výměnkář zdráhal,
chytil ho sa levou kapsu u kalhot a vytáhl mu pe

něženko, ve které bylo přes 4 zlaté. Vehopi ho pakza prsa a porazilk zemi, táhl jej k prohlubní. U
této podařilo se sice Vondráčkoví na okamžik posta
viti se na nohy, leč neodolal mladému eilnému muši,
který jej mšikem hgdřldo vody. Voda se nad výměn

apožil se jej sdržeti pod vodou. Při zápase tloukl
jej nejspíše zavřeným nožem do hlavy a způsobil mu

á menší poranění. Znávený a vysílený Vondráček

rs by podlehl, náhodoupřicházel3 dvě šraské.úsilník vyskočils vody, rychle ee ustrojil a utíkal
jemnákrev tekla s hlavy, s námahou

a spatřil k sobě přicháseti dvě ženské,
Jos. Šrámkovu z Borohrádku; druhé

Žie jak poaději zjistilo, Marie Plachatková se. Jakmile usřel šerské, jal se volati o pomoc a
im raubířem. Vondráček

koupil, mimo to látku na oblek, což mu vše neznámý
odejmul. Přepadený odebral se do Týniště a oznámil
vše četnictvu. Nyní nastala divoká honba. Ženské

pády za lotrem. Ten na cestě odhodil oslík s látkou
Ha l jako štvaný jelen ku trati šelezniční lukami.é upozornily prochásejícího se tam hlídače Jo
sefa Šprincez Týniště, který se k nim připojil. Mladík
vida, že pronásledovatelů přibývá, změní) směr cesty
a obrátil se k Albrechticům. Přebrodil řeku, ale na

drahé straně byl hlídačem JosefemSekrrou a cihlářipolapen. Vítěsoslavně chycený veden byl na četnickou
stanici do Týniště, kde zjištěn u v lupiči poznánJan
Sedláček, 39 roků „ v Albrechticích rozený, tam
též příslušný, šenatý dělník, otec dvou dítek, nyní
bydlící v Malé Ledské. Byl již pro aločin krádeže
trestán a pro přestupky vícekráte. Sedláček se úplně
doznal, že Vondráčka přepadl a jemu peníze násilně
odejmul. Bylo hledáno v roští a po delší debě nale
sena pohozenáVondráčkova tobolka se 4 zl. 59 kr.
U Sedláčkanalezeny hodinky s řetízkem, přetr
žený řetízek, a prázdný sáček na peníze. Následkem
toho vznesena byla na Sedláčka obžaloba pro zločin
loupežného přepadení a nedokonané vraždy. Mimo to
během vyšetřování zjištěna ještě krádež hodinek a po
čítáno mu to sa sločin krádeše a postaven byl pře
dešlý týden před porotu.

Obviněný doznal se ke všemu, ale vymlouval se,
de učinil vše z hladu. Zabít prý přepadeného nechtěl,
úle pohrušoval prý jej pod vodu jen proto, aby na
vše zapoměl a neudal to u soudu.

avní svědek, Vondráček, pod přísahou udává,
še byl trestán, avšak nemůže si vzpomenout proč. Po
chvíli teprve pravil, „no vědí bylo to sakrs huba.“

Sedláčkovi prý se tenkrát ani nebránil a myslil sil:co apese mnou budešasi vyvádět.Za
Jednobyl slabý prý nemoci a pak si koupil na

jrmerce šest čtvrtek kořalky.rar l » do Sedáčka byl vrazil naš. Na obviněném 1zl. náhrady
sa správu hodinek a 50 zl. bolestného. Když byl
upozorněn, že obviněný ničeho nemá a od soudu že
to nedostane, pravil: Ne? No tak já to nechám na
ně; ale dyť Sedláček tuhle hodinky.Další přivo
laní svědci, Joe. Šrámková, M. PI ová, a Fr.
Zahálka, dělník ze Žďáru, polní hlídač z Týniště

Jos.Šprine líčil bon na oPialcramého.u daným třem hlavním otáskám odpověděli

porotci téměř jednohlasně přisvědčivě,načež byl obšaý uznán vinným všech tří zločinu obsažených
v $ 171, 376, 190, 198, 6 a 194 a vyměřen mu byl

každého čtvrt roku činu
tmavou komůrkou. Čk.

Prezlečinpodvoduobžslována dne7.t m.
ven by řed porotu Ant. Nengebaner s Velkéhoova. inu naznačeného mě! se dopustiti před

několika lety slošením křivé přísahy veeporu © uznání
otcovství. Spletiloua částečně tejnou záležitost tuto
objasnil dr. Heller,obhajce obviněného porotcům tak
že jej tito uznali jednohlasně nevinným, na čežbyl
obviněnýobžaloby eproštěn. Případtento byl
v tomto období porotním poslední. —

postemavevýročníden

(Zasláno.)
SB-Ustavující

výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep.
konati se bude ve středu, dne 16. t. m. o 9.hod.
odp v místnostech spolkových.

Výbor družstva.

(Zasláno.)

Panu dopisovateli „-v-“„Osvěty (I)Lidu.“
Přese všecku nevraživost musel jste ve svém

referátě o Matiční slavnosti uzoati, že jsme uká
zali svou účastí přislavnosti větší zájem 0 národní
podnikynež tak mnozí patentovaní vlastenci z Vašich
řad, kteří nemusí ani tak úzkostlivé v ruce obra
ceti těch 20 kr. vstapaého, jako my, dělnlo:. Za
poměl jste všsk hnedle na cenu našebo „vdovina
groše“ a dovělil jste si na náš účet spácbati ně
kolik nechutných „vtipů“. Buďte však úplně bes
starosti o naši „křehkost“, neboťjedná-li se o spo
lečenský takt, tu máme v Hradci daleko lepší
pověst než Vy. ý s Dás není tak šťastným,
aby mobl se sděděného majetku kašdodesně
hostincích skoušeti hradecké pivo až „do křeh
kosti“, jako vy, proto dovedeme vědy, i bez do
zoru náležitou míra zachovati, ani ne tak pro Vaše

ře napomínání,jako pro Vášodstrašující
Nevšímáme si Vsší „drobué práce“ v zdej

| ších hospodách, ale divíme se Vaší troufalé hře
Da moralista, když zrovna tonete po krk ve svých
vlastních chybách- a padáte při vymítání mali
cherných tříštěk z oka bližního přes vlastní trámy.
Toto odporné pokrýtactví jest však přední známkou
(pokrokové atrany,sfiroto jsme přesvědčení, že ba
dote je i nadájů „pácbati,ale my je neustaneme
potirati.
Výbor Jednoty katel. tovaryšů v Hradci Král.

Oltář | **
sdělujeme,še expedicevyšaduje delšíhostrpení,
jelikož v posledním týdnu objednáno bylo přes
10.000 výtisků. Práce všech knihařů hradec

kých nestačí vyhověti takovéto hromadné ob
jednávce. Sdělujeme rovněš, še kniha nápěvů
ani Hlas varhan k „Oltáři“ dosud“ tiskem

nevyšly.
Blok. kaihllokárna v Hradci Králové.

(Zasláno.)

Za skvělýdar tolika kněba ročníků „Vlasti“
vzdává díky nejvřelejší veledůst. pánu Tomáši
Škrdlovi, redaktoru „Vlasti“

Výbor katolické jednoty ;
na Slezském Předměstíu Hradce Král.

Ma.—|ě

(Zasláno.)

Samostatnému obchodniciru
I pbchodnímu pontocnictvu !

Utický úřadyprvé instance vydaly právě
Da základězdámého ministerského výnoen vyhlášku
stran sbírání statistických dat, ých k ob
mýblenému zákonu o pojišťování voakromých zří
zencůprostáří at. d. Vsomhlasuro vz nu
tým sákonemvyjímá se z tohoto šetření obchodní

pomocaletvo,pokud není ku „vyšším“ úkonůmurčeso. Trvajíce ua zásadě povinného pojišťováné
veškerého dělaletva nealibujeme si od vládou právě

pepočaté akce žádných zdárných výsledků; hetem tomu,že vz utým v edí
se obchodaictvorozlišorati na nižší U vší kate
gorii, vzdor tomu, že sama vláda nemožnosta ne
vhodnost takého rozlišování výslovně uzmala, vi
díme Menucení k ubájení zásady rovnosti všeho
obchodaího pomocnictva šádeti P. T. pány same
statné obchgdníky,by veškerý svůj ve
sčítací archy pajali, obchodní px y pak žá
dáme, by pevně na pojetí dosčítacích letů trvali
a osobní- Í listy řádně vyplaili.

PřípadnédotasyzodpovíČeskoolovanské
obchodnícká Beseda v Praze.nn

€. č. 6aresta. náměstek

Za peaeesickou iyomadapři novémgrozlu praž
des.V.Kubiček, A ěěk Dm,

L Č otarosta. ' náměstekstarostův.

<

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 20. orpna 1896. 1 hi.

póeuice sl. 6-10 ož 6 —, žito 5). 4-50 až 4.60, ječmen
sl. 8-70 ož 4-75. oves ui. 23-50až 3.80, proso sl 6-30
až 660., vikev «l. 0— aš 0-—, hrách al. 6-80 až 8-—,
čočka sl. 6-50 až 1150, jáhly sl. 9,50 ož 10-0, brap ul.
8.50 aš 21.60, bramborů nových sl. 1.204š 180, jetel.
semínka červeného si. —-— sž ——, jetel. semíhka bí
lého —'0, jetel semínko ruské zl. 00O—,aš 00-00, máho
al. 10-— sE 11.80, clejky zl. 7.25, Iněného semene zl. 5-60
až 6-50 100 bg. titných otrub sl. 8-50, 100 kg. pěen'
otrub si. 5— 1 kg. másla čerstvého si. 0.90 sž 1-—, 1 kg.
másla přerařeného 000 1 bg., sádla vepřového sl. 0-80
1 bg. tvarohu 18 aš 14 kr., jedno vejce dra a pěl kr.
1 kopa drubné seleníny sl. 2-05 až 0-00, 1 hek. tibule sl.
2-00 okurek 0-40 aš 0.60 — Ns týhodní a obelní trh dca 29.
orpna 1896 odbývaný,přiveženobylo bektolitrů pšenice 899
kita 407, ječmene1971 ovsa 652,prosa 45, vikve —, hra
cba 44, čočky 110, jahel 38, brap 6, brambor 54,

v Hradci Králové
započnenový zápie žbků a žákyň



„OBROVA
A Pěuke každý pátok dopel. ©fi. hod.

Vydevatelstvo:
Politické družstvotiskové v Hradci Kr.
Veškerézásyiky,dopisya předplatnéadresujteš“

pouze:»sObnova«v Firadol E rál.
Předplatné:

Na celý rok . 4
na pál roku . 2

Ba čtvrt roku . 1,
Jednot'vé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

al.
„

Vyhláška.
©. k. preridiumkrajskéhosouduv Hradei

Králové ustanovuje k cílí dodávánías 150
lových metrů měkkého polenorého dříví
kosti a as 400 metrických centů hurm ezského
ořechovéhe uhlí první kvality pro c. k. trestnici

v Hrudci Králové na dobu zimní"1696- 9 offertnířízení na den

19. září 1896.

o 6. Daně odpoledne.ávací výmioky lze v presidiální kanoe
láři v úřední doba nablednouti.

Praosidium o.k. krajského soudu
v Hradci Králové, doe 8. září 1896.

Mistnosť redakce:
V liradci Králové. Velké náměstí č. 34.
KKK IA RARXXXXTXAXXKX

Jan Horák,
vlastní výroba suken

v Rychnově n. Knéžnon

nabízínadobu jarmía letní

pravé vlněné látky
sa ceny mírné. Četné opětné objednávky,
svláště z krabů vid. dachoveustva jseu milým
pro mne důkazem, že jsem heslu svému: „Po

(Ctivý sebe menší výdělek lepší je sebe vět
: šího nepoctivého,“ věren zůstal.

ceonníkyna požádání iranko. '
Zánlky na- dobírku,

vid. duehovenstvudle přání bos: dobírky.
Při hromadných objednávkách výhody

: 00 možno největší.
Četná doporučení z kruhů vld. duchovenstva I P.T.

učitelstva k nahlédnutí.

Téš na splátky aa bezszvýšení cem.o.

Umělecký

"zavód.
| malbu

na skle

LED,
Brno.

Specialsí závod
pro malbu okem

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

., Vzarníky k.na
* ednutí frasko..

Ceny mírné.

Malířský umětcký atelier

Jarolíma Slaptejského
v Litomyšli

„doporučuje se veledůstojným děkanským a
farním „úřadům i veledůstojpému duchoven
stvu, jskoš i slavpým paťronátním úřadům
= ku provedesí dokonalých

(E maleb kostelních,JJ
Opravy reskových a olejových maleb i pe

© vých obrazů vůbec. Takése vypracují ochotně
' Ba požádání návrhy maleb. Dále zbotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkasné za mírsý konorář.
Závod může se prokázati mnobka vysvěd
čeními jakoš i diplomy a mádía provede
nými pracemi kostelními ma př. v Rychm
borku, v Janově u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebová, Mor. Badějovicích, Prostějově, v Ulo

moaci, Brvě atd.

C. k. president:

M Wondráček.
Boseorroorooccce 9000

: sr i

č drÍoe kostelní, *
o ) o© +

$ pravé voskové polovoskové,pa- $
© schaly, trojhrany, grana, jakož i ©
© nejjemnější druhy kadidla, dopo- 2
3 ručuje veledůstojným farním a ©
3 slavným patronátním úřadům, %
o rovněž i +
: P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej- ©

$ lepší a v cenách nejlevnějších. 3Zároveň odporučím světla de věčných $
: lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej- ©

- lepší uznaná. 3+ os Josef Pilnáček ?
ž v Hradol Królevé.— 3
© | Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809. G
+ +
Io+000000000000000000il
Novýpraktioký vynález!

Nejlepší prací přístroj
Jediný exisujicí jest nově
vynalezená c. vyhr.
priv.

Nranorová dl
£ zr. ruční valcha

„Patent Hlaváčok“,
-která předčí. vše* stávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest ne
úmarná, vždy hladkou a či
stou zůsťane, bezvadné sně
hobílé a rychlé vyprání
docílí « čím více se na ní
pére, tím jest hledší a lepší,
kdežto pračky dosavadní záby
zkáze podléhají a zdrsnělými
plochami prádlo ničí.

Při tom však jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny

jou:I. vel. 25/30cm. zi. 2.50

E "3035 n + BB01, 35/40"+ 480
Proti zaslání obnósu předem
aneb dobírkou zesýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:

C. k. výhr. prir. sochař. a
uměl. průmyslový

Atelier Hilaváčkáů“v
v Strakonicích Čechy.

G" Pe. obchodník.rabett.

dulové

lujisi zvári pp.

jsou ma bisk. tis| $skladé

slrárně40jen (kaiba)ze
4

p

Slovo knaší mládešíod starýho vlastence.

Tento krátký přehled
dějin českých dostati lze

V biskupské knihfiskárně

Při odbírce většího množství přiměřená
srážka.

Kam půjdeme na výlet?
Do Týniště! Podíváme se tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to sa to?
B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. hotovýchko

berců nejrozmanitějších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. od nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupi,
dostaně nahrazené jízdné drahou ve
třetí třidé na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam táž zbytky k dostání ?
B. Ovšem, velice mpohboa co záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!n...

Poso4+0sově70?ce MibosoodtcoŠpogo0bostovůvou|

nejlepším jediné

dění“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr. '

Telefonické spojení. ,

umělých hnojiv mid. atd.

použití jest pro pány fotografy=
f. pomůckami s přístroji. Novo
Vvzerné její zařizení sobě

mě fotograf. let
možnýmizásoboný čklnd s čomvetnallevnými



„Jak můženo

ŘeklamgsE | pp penvůČSOR
ovoluji cipv t obesepetvo ři. že bude mi nyní

| É a "“ i

| Uhuvnic možnovyhdtijakoukoliyobjednívkuv dotěnejktatěl.Děkuje6:

. ebeosůstru sa hojnou prokazovanou ml příseň dosavadní, pro
o sím, by i na dále byla mi táž poalfytnute v mlbe nejbojnější.Ocelýchvýchodních ný |í Ječin-u mojí snchou bude, vyhiciti ct. objednávkyrychle. pě<dosáhnese nejjistěji dll moj nan de, m ŽEK | SODomRomándřmunono vaš

nejrozšířenějším listé , v úcfé dokonalé

osnech brajíchvý- | Jos. Matějček; obuvník w Hradci Kr..

InagrovánívJistěnašemjetím.výhodněj-|Šeeesse— ee = zbotí
> ježtos ne dlevzoru,risků re u z3- 

na jestosvědčenáameri reklam
= Žádejte vždy a všude

S zotáo je pázzk| Obdaronumáí JÍ
m ae || Jos plevel slivoviciaborovičkuřoviobá DOTOsnatíu řád k. i a ©

"P Ralstkyhaortů Shi administracečasopisu|| -v Hradci Král.

„"Úbmnova«vNradoiKrálové.7“
v Uherském Brodě na Moravě.

= „-=-—=< lt, zadyerám O OEKNÍ
„odán vodnícpe

Pol . | Rozšířív značně závod ovůj
“ JÍaKu Svodoďobi, í v“úóvýchprostráánýchmiítnoštech,do

6 okné ený toneje spamem | poročujitýždalší vzácetépřízníveloctě:úěhé obdtentní.

2

jit SráttOL
Amastasšíši Krdionové V.etě dokénaié posvěcený.

přejeme(ku|výsnamnémudní, upřímné Jés. Kieslich UABBÉA.NEBRVY,
čpatný Meaprnik Ržijel páreba NejeshtůjšíTrojtsé

Dle IE. vydéhí přeložil

. VOJTĚCH KAMEĎ,
farář v Chřenovicích.

„Dej Bah štěstí?

Výbor jednotý katol. tovaryšů
o Hradci Králové, tráta vlasů

j Nákl.blsk. kosaistoře.Tisk běsk,knihtishárny:(>

NE-:0000050080006080558080598en Ó =- ba tvoření lupů | Bran B14—69 —

PPF Pr 0podzárukoujidiěDj 80; vdalevůsběa né azdoPAD

CŘINOGTÁSÍ
! ]. Beyovce v Jisíně.

Cena láhvesochrannaj znémBo pok 3 $'lahvíchfranko ma dobírku, neb oo

úvodk lepšíchuaterialn obchodech« hůllčských
závodec

.VSlatiňanech,prvnítostaniciseverosá-ŽE|
pední dráhyod Chradimi,přijmcese pro pastá- Čd

Školní rok v klášteře školních sester ILI.
a ev. Freni. dívky ze školy obecně neb mě- 3

bťanské k dallímu vzdělání.

| Vyučujecepřešmětémškolyobecnéavyl-Ž
4 ího kursu (pro dívky škole od

k rostlé), pak aspě.u, hudběná klavír, housle a:
citeru, čití prádle, střihu a. šití šatů, vaření a
vedení domácnosti. Jelikož jest v ústavě též opa
trovas pro malé dítky, lze se v němtóš přípra
víti ke zkouškám pro mateřské školby, opetrovny ©
adětské zahrádky. Rovněž Ise v něm nebýtířádnépřípravykeskoabcezaučtelkuindustri-4
úmní.Vyučováníakoncesétceděje60vjazyku©
českém i německém; v německémhlavně udívek,
jichá rodiče si tobo přejí. Pa

| Všem chovankéámvěnuje se náležité, loskavá |
póčo akrásná,zdravá krajína činí pobyt vústavů
velmi“příjemným.Nešiní-li se požadaské avlétt Z|

: | Refenci této výte vis
j v červencovém | “h
] Objednávk i :iv dci' S

F ZPty. m fradot Královét
Hrovarívalkarostiurau

dmSŘa, PERIZR
aáří t. r. A nsb) Břoddy

káorníMí Day
a tuto na vlastol dčetpovědu. . s

Byvpo dlouháléta saměstnénjako vrchní čěĎik,jiěbovitěv Chčědrové
velkorestaorentu v Praze, jakož i v ích lázeňských botelích, i v cizozetisku,'

ézepak v botelu su udvérody Je ána« v Praze, nabyl jsem20 tu dobu
vrchní číšník mnoho odbosných ostí, jež chci využíti k zvýšení aroj

tMmooženídobré pověsti svého závodu.: |
Prosím velectéšié oBěcáňstvo, zejměna pak vysocé vělené pldy členy Měžt. -a

Besedy, veledůstojnédudhovenstvo, vážené ojnictřo, a. spolky a fpofečnosti. '

Hradce Králové a ekolí, by mne ve snáze této svou vzácnou přízní podporovati =
ráčili, já pak vyutsňsžím se co Dejlér abychoj k skiz
přímo od č též i ZBÁMO neméně pak VROrnOU volbaměsknímu
obslubou všem přáním svých cténých bostů co nejlépe vyhověl..

Prose, aby velectěné obecenstvo KřelovéHradce a vůkolí-moe.svéu-příbní
poctíti ráčilo, znemenámse s povinnou' detou o

Jin J. Zinrik,
restahrateur Mělianaké Besedy v Hradri Králová.

jb Tajemství nážonoová
Év řozjímánién

živého růžemce. .
Sllan Ratonia:Pětráň.

VE DÍLO 0

Majitela vydavatelPolitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp.r redaktor V. Kačera. — Tiskem bisk. tisk. vHradci Králové



- oKdo nese hlavní vinu ?
-Kašdý pravýa skutečný přítel prospěchůa

zájmů národa našeho s bolestí a lítostí patří na
dnešní poměry v b, kde nyní uje a vla

daří hrstka terroristů, od nichž se dal al národovlásti. Byly to i mladočeské listy, které vícekráte
bědovaly,že dnes politickáa veřejnáspráva národa
spočívá namnoze v rukou prospěchářských, nevzdě
laných lidí. Neaí ovšem pochybnosti, že poměrům
těmto „bude záhy stavena přítrž a učiněn konec,
že totiž národ 00 nejdříve sačne se sám léčiti.
Avšak není bez zajímavosti a bez užitku přihléd
nouti ku příčinám, které v první řadě nynější
chorobné poměry v a následkem toho i
na Moravě zavinily.

Proto se ohlédnemé po několikaletech právě
minulých zpět. Deset nám jich postačí, abychom
kalem dnešních zmatků dobrali se ke dnu, na
němž jejich hlavní příčina leží každému přístupná
k nahlednntí.

Když se psalo léta Páně 1886, tu v Čechách
bylo hnatí mladočeské tak nepatrným sportem, že
mu holdovali především podřipští sedláci a sem
tam po městech roztroušení lidé, jimž se od pa
nující tehdy strany staročeské nejrůznějším apů
sobem s posměchem přezdívalo, nejmírněji se jim
říkalo „kazimíři.“ .

a kdo jsme
tehdy jiš s potřebvým roshledem kolem sebe ži
vota veřejného se účastnili a kdo spravedlivě dnes
© zašlých dobách soudíme, ten každý si vzpome
Beme, že největší většina téchto „kazimírů“ v ob
cích, okresích a v národě v nejpřednější řadě vy

cům a různým representantům národní cbabosf a
zbytečnou povolnost a pak většina těchto „kuzi
mírá“.palebala na různé doživotní starosty a bod
nostáře po městech a venkoré o trochu rychlej
lího tempa a života na poli samosprávy.

Že byli většinou tito „kazimíři“ v ohledu
náboženském vlažaí, že oproti knězi nechovali se
sem tam právě vybraně, to ovšem zakřídovati a
nenvésti nelze. Avšak kdo vzpomínáme na doby

© FEUILLETON.
Pašerák.

Črta = podhoří.Napsal Vladimír Hornov.
(Dokončení.)

Druhého dne na večeř cestou od městečka
ubíral se rychlým krokem starý Michl.

Čenčik vstal právě od stavu, aby rozestřel
vdílo« na bidle, když vršel Michl na protější ko
pec, odkud bylo vidéti do naší vesnice, jako do
efle. — Čančík staroch měl ještě dobrý horácký
zrak a poznal Michla hned, ale mýlil ho ten ry
chlý krok, poněvadš nemíval Michl ve zvyku kráčeti tak ostře.

. »Je to on — či nejí to on? Mhm —
.jeR :

„ Všakuž také Michl kývel ze vzdáli 
zdfkylwm, jm P
m -PW jde z městečkal — Že

dívat na pohřeb mladého Hencla!
tak, budel«

se rozběhl po
To uš bude

přinese za zprávy. Jak se mu zdál dříve Michlův
chod rychlým, tak nyní měl sto chutí naň se
Tozkřiknout, aby přidal páry. Michl právě sešel
s kopce a dal se přímo po pěšince ku něfko

"vě usedlosti. —
»Dej Pán Bůh dobrý večer!s
»Dej Pán Bůh, sousede! Z města — z městafe
sBa te takl«
»sNapohřbu?«
Michl mávl rakou. .

„ Počkej, počkej, až si trochu oddychnu! Šel
“ Jsem z ostra — a pro staré noby ty naše kopce

nejsou žádnouhračkoula
Staříci podali si ruce

pod starou jeřebinou.
v

. uzedli na lavičku

.ď2

před desíti lety, tak také víme, že mnozí a mnozí
staročeští horlivci do kostele stejně také nechodili
a že při každé příležitosti, kdykoliv se jim naho
dila, problašovali se za lidi „svobodomyslné“ zrovna
tak, jako mladočeští „kazimíři“ neváhali a nesdrá
hali se naopak dle potřeby se bonositi, že jsou
také „katolíky.“ :

Zkrátka v ohledu nábošenském byly před
desíti léty většiny mladočeská i staročeská skoro
zcela stejné. Jedna byla za osmnáct a drahá bez
dvou za dvacet. Mladočeši chlubili se svým kato
lictvím a Staročeši svou svobodomyslností.

Kdo tedy upřímně o poměrech těch mlaviti
chce, ten poctivě řekne, že před desiti loty začala
se po Čechách cbjevovati politická bezcharakter
nost bez — studu. =

Nebylo tehdy dosti prostředků, aby se z ně
kolika stran toto politické chameleonství najednou
sakřiklo, vytepalo a potrestalo.

Pravíme zúmysla politické chameleonství;
neboť to bylo mepochybným chameleonatvím, přijí
mati od strany na určitých náboženských zásadách
saložené a spočívající placené mandáty a i odmě
ňované veřejné úřady a při tom dle potřeby při
hlašovati a přiznávati se k náboženské indiferent
nosti, což přemnozí bývalí staročeští předáci své
doby bez rozpaků a studu činili.

Ano, již před desíti lety jednalo se celé řadě
takových pánů jenom a jenom o osobní zájem, 0
osoba! „! Že se sranon staročeskou Šli,
toho příčinou bylo, že jim strana mladočeská ne
mohla tehdy ničeho výhodného poskytnoati. A že
proti straně mladočeské bouřili, tobo příčinou bylo,
že jejich osobní zištnosti, nedbalosti a lehkováž
nosti stoupenci její na paty šlapali.

Kdo máme z dob těch po ruce seznam při
spěvatelů na národní dar sbíraný dru. Riegrovi
při příležitosti sedmdesátých jeho narozenin a kdo
máme schovaný dezaam účastníků pfi sjezdu no
táblů v září r. 1888 v Praze konaném, ten každý
při projití jmén ve spisech těch obsažených, vi
díme a cítíme, co se to rok potom v Čechách
díti začalo.

Pražské vedení strany steročeské bnatí mla
doéeské furiantsky podceňovalo, mnoho dobrých-=

oTak začnu od počátku! Hučí mné to v hla
vě všechno jako po horečce! Matičko Vambeři
cká, jsou to zprávy| — Josífku, povídals tuhle
v Michálkovic hospodě, že Pán Bůh starého Hen
cla si najde — a už siho našell«

-Snad je—7
»Na- soudě Božím!«
»A co se mu stalo?a

»Inu tak! Zpráva o zastřelení mladého Hen
cla rozběhla se druhého dne po nešťastné noci
rychle jako bouřka po horách — a přišla i do
Henclovic statku. Starý právě sedel u oběda, když
mu žena tu zprávu přinesla. Vstal od stolu celý
bledý a povídá ženě, aby mu odestlala, že cítí
na sobě slabost. Ulehl — a za chvilku vyjížděl
že statku povoz pro velebného péna a pro pana
doktora do městečka. — Než přijeli, byl Henci
oa věčoosti.« —

»Tak bez zaopatřeníP«
oBa že — le —

„»Bůb mu buď milostivl« — starý aačík
setřel si'slzy s oči. —

»Poslední slovo jeho bylo, aby jeli pro
kněse — !« .

»Snad se vzpamstoval v poslední chvíli —

nu nalomenou nezlomí a knotu kouřícího nezba
alla —

p »Báh to dejl« pokývoval starý Michl bla
vou — «Ale to není všgchno, co jsem ve městeč
ku svěděl|«

oJeště něcoa
»Ba žel Ani se mi to nechce vypravovatle
*A co?e
elnu o té noci, v níž byl zastřelen mladý

Heacl 04 pašeráků[=
+ »Nuževypravujř

»Víš, kdo zastřelil apladého Hencla?«
»Nol?« :

I

návrbů m ch « sémitalo, k celé
řadě mladých lidí až 1 se cbovalo na místě,
aby hlasy jejich přívětivě vwyslechloa ma místě,
aby je ve straně staročeské přiměřeně zaměstnalo,
tak je i zbytečně pronásledovalo a dráždilo.

A pronásledované myšlénky ipronásledované
osoby mají od nepaměti již ten krásný osud, že
jim zvolna přibývá přátel a stoupenců a to zejmena
mesi mládeží.

Jako dnes na všech stranách vidíme, jak
mládež při pronásledování zásad náboženských
najednouzačíná se k nim hlásiti, jak na obrana
křivě kaceřovaných osob rozhodné začíná vystu
povati, jak každé ukrutenství zamítá, tak bylo
také i koncem let osmdesátých při pronásledování
strany mladočeské.

Čím více strana staročeská tak zvuné mla
dočeské nábledy, dobrou vlasteneckou vůli a vo
lání po rychlejším tempu zamítala a potírala, tím
více zjednávala jim stoupenců právě ve mladší
generaci, která do života vstupovala.

A za těchto okolností přiblížily se r. 1889.
„volby poslanců do sněmu království Českého.
Pražská správa vládnoucí strany neučinila tehdy
žádný ústupek ani rostoucí straně mladočeské, aby
politickychytřepředáky její pohltila a strá
vila, ani nepřibrala k disposici stojících jí plat
ných posil ze řad duchovenstva, nýbrž pyšně po
stavila na svou kandidátní listinu poznovu staré

sřé většínou pražské figary, jimž nejen Mladočeši,
ale i sami mnozí Staročeši parlamentární nicatost
vyčítali. Byl to těžký hřích, ta staročeská pýcha
r. 1889.1A pýše té v zápětí následoval — pád|

Mladočeši postavili následkem toho svou
vlastní mladočeskou kandidátní listinu, na níž,
kde se vzali, tu se vzali, objevili ee najednou i
nedávno ještě horliví mladiství Staročeši a do
„Svornosti národa“ zcela zbytečně a patrně buďto
s osobního jastamentu, nebo neznalosti poměrů
učinéna byla díra taková, že kde koho překvapila.
Nejvíce překvapila — „Národní listy|“

Mladočeské vítězství r. 1889. zavinila blavnš
staročeská umínénost, která za celou řadu schop.
ných, svěžích mladých mažů nechtěla dáti s „pří.
slušnou pochvalon“ na zasloužilý odpočinek něko

»Vlastní otec !«
»Rány Boží! — to není možnél« zalomil

Čančík rukama nad hlavou. —
»Možné, nemožné! Soudy lidské ho již stí

hati nebudou — a soud Boží ať mu je milostivýl«
„A jak se to stalo l“
»Poslyš! Mladý čeledín, co je u Henclů, byl

té noci se svým hospodářema ostatními pašerákY
na výpravě a po náhlé smrti starého Heacla udal
vše na úřadě. — Celá věc zběhla se takto: Pa
šeráci byli již bezký kousak od hranice, když pa
dli na silnou pohraniční hlídku. Starý Hencl po
ručil nosičům, aby se dali do hustého hvozdu,

né prudce se cbýli dolů k vesnici a tam ukryli 'balíky. Sám postavil se ze strom a pln zlosti, že
hlídkou byl napaden, vystřelil z revolveru do noční
'femaoty, odkud ozvaly se hlasy auserů. Na to pak“
Pustil se v opačnou stranu, než nosiči a na cestě
vypálil ještě několik ran, aby spletl pronásledující
strážníky. Nevěděl, že jedna z těch ran zasáhla
vlastního syna l“ — ...

Pohřeb starého Hencla odbyl se docela po
tichu. Na pohřbu bylo lidí dost. A když stařičký
farář nad hrobem promluvil několik slov, aby
nikdo neodsuzoval zemřelého, ale spíše se sa něho
pomodlil, že dosti na tom, kdygi trestal Bóh, «—
boráci spíše litovali nebožtíka, než aby zlého mu
vzpomenuli.

Henclová na hřbitově nebyla. A dobře uči
nila; byla by jen k pohoršení! Když vynesli rakev
s domu, čerstva obrátila stolice, na nichž nebožtík
spočíval, aby prý zármutek dloubo v domě ne
byl'SA nebylitské! Po roce si přivedla nového
bospodáře ne usedlost! Byl prý až z kraje! S ho
ráky ani nemluvil — jezdíval často do města, aby
se mu nestýskalo. Vždyť mohl! Předešlý hospo
dát hodně áků uložil do pokladny! A vše

+



Mk jednak již době nevyhovujících „bojovníků“
nebo pos'atí domů dokonce několik nul a sobců.
Kdyby se totiž byli také Btaročeši o to rozumně
politicky postarali, aby celá řada osob, jimž Mila
dočeši nejvíce láli, jež pro obebnost přesvědčení
do svých hanotisků malovali, byla vystřídána moži
novými, s nichá mnohé na jejich buď ctižádost
aebo dobrou vůli potom lapli Mladočeši, mohly
poměry v Čechách státi daes jinak.

Celá smečka právě těch osub, za měžstrana
staročeská r. 1889 jinde porášku utrpěla, třebas
právě jim mandáty zachovala, ihned potom začala
větřiti pro sebe a své osobní zájmy nebezpečí a
jala se Ihned horlivě sympatisovati se stranou —
mladočoskou. Většina s nich wěla již beztoho
v zásobě staré příznáuí, že jsou také — svobo
domyslnými. Nechceme uráděti osoby jmenovitě,
Však oni pamětníci dob, o nichž vypravujeme,
sami si vzpomenou, kdo všecko tehdy platil za —
staročechy.

Mladočeší ovšem že, zejmena „Národní Listy“
ochotné přeběhlíky takové vítali a ehbytře jim
vstříc přicházeli! Jak by je nevítali! Vždyť ne
měli dosti ani kandidátů, ani stoupenců a proto
každá nová hlava byla jim nanejvýš milou. A třeba
to byla i nula! K té postavili svou jedaička atak
měli moohde hned celou desítka. Mladočeši tehdy
chytře spalkli dokonce i realisty, kteří do nedárna
platili u nich za nejvě:ší zrádce národa a proto
tím ochotněji polykali přeblhající staročechy.

Mladoteji totiž tehdy opustili své opravné
myšlénky a přejli na pole osobní. Vůdcům jejich
při volbách r. 1889 nešlo tak o nějaké ideje, ale
více o to, aby porazili Staročechy, čímž chtěli
před národem dokázati, že mínění jejich se šíří,
že mají pravdu. O to ólo hlavně „Národním Li
stům.“ A že se jim porážka ta povedla, toho pří
činou byli jenom Staročeši. Jednak že jim poskytli
slabé odpůrce a jednak že jim někteří Staročeši
pomohli, stranu svou s osobních příčin opustivše,
strana svou — aradivše.

A nyní to šlo s kopce!
Staročeši byli porátkou svou sdrcenia zma

teni a řady jejich roztrhány. Avšak mezi sbylými
jejich řadami zůstali na neštěstí lidé, kterým nešlo
nikdy více o zájem národa, než-li oosobní zájem
vlastní a kteří pro své osobní prospěchy ochotně
obitovali i dosavádní svou politickou barvu, svůj
mažoý cbarakter, odvolárajíce se na vlastenectví.

Konec roku 1889a 1890zoamenáv Čeobách
grandiosní politické „přebarvování“, jež dostoupilo
svého vrohole při jednání o tak zvané neblahé
vídeňské punktace“ a při nastalých pak volbách

do. říšské rady z jara r. 1891.
Když „český klub“ svolal počátkem r. 1890

staročeské poslance do Praby, aby jím „vídeňské
panktace“ ke schválení předložil, tu celá řada
pánů z nich byla tajně ji „přesvědčení“ mlado
českého, spekulovala totiž na přeběbnutí t. j. adr
žení mandátů, poněvadž strana staročeská vinou
svého vedení atala se zatím v národě nepopulární.

Že „český klub“ vídeňské punktace schválil,
any 8e o nichna sněmu jednalo, toho hlavní pří
činvu bylo, že ti, kdo 8 nimi soublasiti se báli,
hlasování se vymkli, že totiš na místě, aby pro
gramstrany staročeské dle potřeby neunavně opra
vovali a zdokonalovali, krátce — utekli.

Jmenovati nám nikoho netřeba, neboť jestE ———————Ú
chny byly pěkně kulaté, bělounké jako sníh! A
ty jdou jako na dračku. -—

Od doby našeho vypravování uplynulo pět
et. —

„Starý Čančík rozséval na políčku před cha
lupou ovísek. Poznamenav se svatým křížem, vzal
hrst ovíska do ruky a rozbodil.

+Tak ve jménu Páně, aby tě Bůh Trojjedi
nýovísku požehnalle M

»Pomoz Pán Bůbl«
»Dej to Pán Bůhle odpověděl stařík roz

sévač a pozdvihl hlavu, aby se podíval, kdo to
jde. Zůstal státi a v očích se mu nějak zamžilo.
Byla to Henclová. — Vzpomnél si, že v neděli
bubnovali v městečku licitaci na její statek. —

»vKam pak, kam pak selko?«
»Do kraje, do kraje — hledat prácil Odpust

te, čím jsem vám tady ublížilal«
Sterý Úančík setřel slzu s očí.
»Ale Bože, Bože, nevím, co bych vám já

odpouštěl! Ale proč pak odcházíle — vždyť se
U nás uživíte'« .

»Zaplať Pán Bůh za dobrou volil Tam snad
budu spokojenější — až nebudu vidět — l« —
další slova uduslla v plachetce, kterou si hloubě
ji stáhla do očí. —
+© Starý Čančík pokývi hlavou a hleděl za od

cházející. A když zmizela mu z očí, vzal hrst
ovsa a sel dále.

»Aby tě chodý náš ovísku Pán Bůh požehoall«
Nad hlavou mu vyletěl skřivan a roz

Jetěl se výše — a výše až nad temena hor Krko
nošských. Steřík Be za ním zahleděj.

»Kdy pak ty skřivánku, má duše se tak za
tebou rozletí z toho zmatku světa ?«

»Snadno poletí z těch chudých lánů, dobrý
steříku| Snadno, lehčeji, než ten skřivánekla zafičel
cbladný větřík od hor, rozbazuje asrní do ka
menitých brázd,

snámo, kdo ze staročeskýchposlanců ocsl se potom
za rok před volbami do říšské rady r. 1301 ma
kandidátní listiné strany mladočeské. 

A tito lidé pak za sebou do stramy mlado
české, hledejíce jen své zájmy, zatáhli ovšem svá
příbuzenstva, snámé atd.

A co sedělo po Čechách ve příčině „udržení“
mandátů poslaneckých, to 80 pak po městech a
okresích opakovalo v zájmu udržení hodaostí aa
mosprávných.

Ti lidé, jejichž mandátům r. 1489 vedení
strany staročeské obětovalo namaoozse | zájem a
věc národa, li lidé ve valném počtu stranu sta
ročeskou za to — sradili.

Celá spousta výčitek, jimiá tisk mladočeský
své doby politiku staročeskou zahrnoval, náležela
právé hlavné na vrub těob lidí, jejichž mandáty
a jejichž popularitu vna svým životem vykoupila
a zaplatila a oni ji za to opastili a zradili.

Avšak lidmi těmi strana iuladočeská ničeho
nezískala. Ti ji zrovna tak snekázaili a otrávili,
jako učinili straně etaročeské. A to vidí dnes
kašdý, kdo veřejný šivot aloduje. Co se před
sudmi lety vyčítalu strané staročeské, to všecko
se dnes vyčítá obledně politického vedení národa
zase staročeskými přeběblíky nabubřelé utrané mla
dočeské, jejíž mnozí původní stoupenci špatným
příkladem pteběhlíků svedení, upadli s aimi do
stejné jakosti.

A pokrokáři mají docela pravdu, když do
toho zástupu většinou bezcharakterních lidí dnes
bez milosti perou. Škoda však těch hochů, že
chtějí jiným nesprávnosti “vytýkati a že sami pře
devším pted vlastními prahy nezametou a žei
jiným o křesťanských povinnostech mluvíce, sami
nekřestansky jednají. — Avšak tak mnohý s nich
sa deset lot dojde jistě k pvznání, že dnešnímu
„idealismu“ svéma obětoval více, než-li vlastně
sám měl a obětovati mohl. Zajisté že maohbývrátí
se zpět na půdu náboženskou ihned, jakmile vášný
život a starost o jeho potřeby na dvéře jehů svět
ničky téžkou svou rukoa zabuchají a nikdo mu
pak na svété nezbude, než-li dobrý Bůh, kdo by
stesky a prosby jeho vyslechl — —

Než o tom dosti. Čas a zkušenosti více lidí
ku pravému poznání dovedly, než-li jich v bladech
utonouti a zahynouti necbaly. Moudrý a chytrý
vymaní se ze svých chyb každý,

Avšak nám dlo oto ukázati, jakým spůsobem
te naše poměry dostaly do téch kolejí, v niolá
dnes jako v bahně váznou. Naznačili jsmeto dosti
podrobně a pověděli jsme to zajistó zcela srozu

mitelně. .
Koho avrbí, ať se drbe! Přijde doba, kdy te

kašdému 7a jeho veřejnou „slabost,“ když nouší
váme ostřejšího výrazu, příslušné a zasloužené
odměny dostane. Ata doba není dalekou, protože
doposud nikdy ještě Český lid tak „napálen“ nebyl,
jako js napálen dnes, kdy jiš na všech stranách
8 ustrmatím začíná nahlížeti, že ti, kdo tu toho
tolik slibovali a mají dáti, přišli, abyjen pro sebe
brali a těšili.

Avšak hlavní vinu těch zlých dnešních po
měrů nesou především ti, kdo jsouce savédoby
Staročechy, na místě, aby staročeskou stranu dle
potřeby času opravili a opravenou drželi, od ní
nemužně prchli a přidali se zrovna k jejím ne
přátelům, z nichž stali se mnozí nejhoršími i za
nesčetná — dobrodiní, jichž od straoy staro
české užili.

Pro příkladynemá nikdo ze Čtenářů dalezo.
My osobními nejsme a proto také nikoho — opa
kujeme (o — nejmenujeme. Avšakza vhodné měli
jsme toto pověděti, puněvadě nutno chorobné u
nás poměry léčiti a tu nejprve třeba přihlédnouti
ku příčinám té choroby, která po těchto našich
vzpomíukách leží scels na bíledni.

Ukázali jsme na to a jisté bude daleko více
těch, kdo vývody naše uznají za správné, než-li
těch, kdo budou bráti v ochranu osoby, které se
politicky slašně nezachovaly a přes uooc s6 pře
barvily. A to bez pokusů o náprava a nikoli ze
přesvědčení nabytého, ale jenom ze spekulace a
xójmu osobního. A ty osoby oesou hlavní vina na
dnešním zmatku v národě! Tém a o těch se to
masí povědět!

Naše charaktery.

p Slovo charakter mívá dvojí smysl. Drvoštěp N.... v jistém městě přišel v sobotu večer
s práce domů a odvedl ženě něco vydělaných pe
něz. Se zbytkem však ubíral se ven do hospody.
Ženachtícho od hospodyodvrátitipravík nému:
„Kam pak jdeš? Koukej, vždyť tam prší“ Ale
DAmuže tento důvod málo působil. Řekl s veli
kou pokorou: „Víš, moě můj charakter nezmokne.“

A to je ten první výsnam slova charakter.
Značí hodnost vyšší neb nitší, jaká každému dlo
jeho úřadu, stava neb zaměstnání náleží.

A v tomto prvním smyslu jest cbarakter u
našich evanjelíků, svobodomyslných, ba i radikálů
velice oblíben, totiž kdyš je hodně vysoko a ná
leží jim. Když náleší jinému, to už uejsou tak
citliví. Tak n. p. kmotr Vejžvalda— cbalapník—
stal se oproti nesvorným „Bodlákům“ v Trubko
vicích atarostoa. Brzy na to vyprávoval: Byljsem

tuhle (to jest nedávno) v městě a jdu po náměstí.
Potkámdékana,pak berníhoa taky hejtmsnaa
jakoby si řekli, všlckni ma mae volejí: Pozdrav
Báb, pane starosto! — U oraajelíků bývalo
obyčejem, še dle písma 26 říkalo vánám ka
zatelům: Drojotikodný panel — Však tou čas
miaal. Nynísa již čte důstojný, veledůstojnýzám,
ba kdesi nedaleko od Moravy jest alyšeti „nejdů
stojnější paní biskapová“ — ale katolický biskup

Je... Brynych. Velice oblíben jeat A „Jisoýcplátků otročících svým páném dkaraktos an
zomský a fitsaký poslanec dr. P. . a vedle tsho
čteš Brynych, dékan, páter. Ano i to se děje v
jednom velice radikálním díle českého ráje, že
kdosi, jehož srdce vřele bilu vždycky pro lid —
a proti tyranům, jenž nikdy Letoužil po ničem,
neš po blahu lidu, a proto že chloubou jeho jest
prostý název občana, myní ae podpisuje wajitel
záslažného kříže. Něco za něco. Navykl si říkati
pánům, jichž potřeboval. oelý jejich charakter a
tital — ale farát nůstalfarátem, a biskap je..
Brynychem.

A tahle právě událost nám ukazuje charakter
v tom drubém smysla slova, totiž když znamená
tolik jako pevná povaha, která jedná vždyd!e
nezvratných zásad odbodlané, bez bázné, bes so„bectrí...

Někdo má poraějšípovahu již od své
rozenosti, bez svých zásluh. Nejdůležitější v
tom ohledu jest vychování. A tu nelze nám zata
jit, že pevná povaha, pokud se mluví o perném
setrvání při tom, co jest dobré, půstaje se je

dině — náboženstvím. Hoed v dítěti oafvajíse zlé náklonnosti a jest tadíž zapotřebí dítě ovi
číti v okamžitém jich přemahání. Nejlépe se to
děje následováním Krista, pattením na jeho pří
klad, pamatováním na jeho lásku i přikazy, a v
silnějších pokušeních pamatováním na Boha spra
vedlivéhoa na věčnost. Čím více kdo podo
ben jest Kristu,t(m povnější má povahu
totiž v aetrvání při véem, c) je dobré, Šlechotaů,
vznešené, krásné, lidamilné. Čím dále od Krista,
tim větším je slabochem, tím více podroben
jest nejšerednějším náklonnostem — zvtáště pýš ©a sobectví.

Pro důkazy nemusíme daleko. Mámeoftnyní
prostomilé charaktery. K. p. praví, še sivíry váší
a náboženství že se nechce dotýkati, ale má mn.
p. přijeti biskup. Plátky tlukou na bubny, štváčí
přijdou do města a pán charakteru plný má nut
Dou cestu — musí odjet do Prahy. — Bojí se
plátků—bojíceomístona radašcí.Kdyby
mé! charakter, řekl by: Biskup je reprosentantem
náboženství, než bych v osobě jeho potupil nábo

charakter! — Biskup odjede, lid věřící habuje na
pányna rádaici,s farářemje mrzutost.—Ale —
prosím — já jsem chtěl, ale ty politické poměry.
— Já jsem měl prapor uchystaný, ale když tea
atenne, játaky ne; a pak—nač se nechat
tepit v novinách;ale já nezeabobnejsem,i to to,
račte prosím sloužiti mši svatom za mou matku.
Nebo jiný příklad: Jeden pán z malého domku
stal se poslancem. Má zbožoou ženu. Nově zvo
lený pan vstává ve čtyry hodiny rámo, v

dvleškách chodí po pokoji, roshání se rukama.
ena se probudí a povídá: „Co děláš blázne 7“

Muž dí: „Staduju řeč.“ Žena praví: „Kdybys tobo
nechal a raději se modlil“ Na to muš: „Mlč,
tomu ty nerozamíš, to je pro vlast“ A zas žema:
„Áno pro vlast, tvó bláznovetví to je.“ Myslela-li
slovem bláznovství marnivost a pýchu, že je velí
kým mužem, panem řáským poslancem — měla
pravda. Vlastní sláva a pak hezký přídaveček na
to živobytí, které v tom domku a obchůdku stkvělo
nejde—to je ta vlast — ato jsouty našecha
raktery.

Prospělo by vlasti velice, kdyby sedo tohoto
zreačélka podíval leckterý pan poslanec, a nebo
toho úřadu kandidát. Uvidí-li tam své sobectví,
svou ujárnivost, svou zištaost, ať odstoupí. Rovněš
velice dobře se obejde vlast bez těch pánů, kteří
by sice poslanectví nezahodili, ale kdyš to nejde,
zatim nějaké to „vůdcovství“ po domácku v okrese,
v sáložně, trochu těch klientů do advokátské kan
celáře, ale když o to nejde, zatím nějaké to veli
telství u Sokolů — a sice pro vlast, vlasť od'
klerikálů nyní tak ohroženou. Běda jím: Oai so
opovažují míti spolky, světiti prapory a mlaviti
k národu. Rodaktoro! Seřežteje, od Brynycha až
do avíčkové báby dolů, rozumíte. Váůsk vy to
umíte! Ale klorikálové se nelokli. Mají
sobůzi přec. — „Schůzi jim rozbijeme. Jak za
čaou mluvit, křiknete: Hanba jim. — Potom:
Dolů s ním. Pak zdvihaete sklenice.“ — Ano, jak
páni poroučej! — Ale běda! Četníci, okresní uejt
man, schůze rozpuštěna, pan „vůdce“zmizel, pro
tím vás, kdo puk se dá zavřít. — Druhý den ma
náměstí: „Máúcta pane okresní hejtmane.*

To jsou ty charaktery potomků Husových a
Žitkových. Sobeotrí s pýchou — zbabělost se směb
ným strachem. Zdaš tedy nemají katolíci pravda,
kdyšpraví:Vrafte společnosti Krista, a
budote míti zase obaraktory.



Jak časopis „Lid“vzdělává id.

(7) Dostalo se nám do raky číslo 21. IL
ročníku časopise „Lid.“ Na straně 2. pod čarou
w „Besídce“ překvapila nás stat: „Jak klerika
liemus „vadělával“ líd.“ Po hrozné lamentaci, že
„dnes klerikálové znova pozdvihují hlasy a napi
nají race, aby uchrátili moc nad lidem“ pan spi
sovatel dává otiskobonti „Zázračné psaní“ vydané
u „Fr. Bergra v Litomyšli 1848.“ Pyaní toto uš
kolikrát bylo předmětem článků v katolic
stecb, pokud se pamatujemeas dvakrátev „Obraně
viry“ a v časopisu „Čech.“ Jest to rouhavý pamf
let vydaný ze ziskechtivosti od zn.íněné firmy,
kde podobné výplody i v době pozdější tiskem
byly vydávány.

Paa spisovatel sebevědoměvolá: „List tento
jest pěkným kulterním dokladem k tomu, jak kle
rikálové vzdělávalí a ušlechtovali lid, pokudměli
jeho výchova úplně ve svých rukou.“ Pane Spiso
vateli! jem 1 Dříve dohodněme se o tom,
koho nasýváte klerikálem. Jame jisti, že znáte
dobře vánoční pastýřský list nejdůstojnějšího pana
biskupa královéhrad z roka 1494. Není to
žádeé „zázračné psaní“ když už tak těmi psa
ními se zabýváte a važj čtenáři až z Moravy vám
je zasýlají. Nemáte-li onoho pastýřského listu bi
skupského, pak si ho zaopatřte. Přečtěte si tam:

klerikalismus jest rovné se držení pravdy Boží,
ak ji ohlásil Kristus, jak ji neporušenu chová cír
ev katolická.“ Z tobo snadno poznáte, kdo že jest

klerikálem. A teď nám musíte dokázati, nechcete-lí
býti nazván lhářem, kdy a kde který papež nebo
katolický biskup schválil ono „zázračné psaní u
Fr. Bergra vydané 1848.“ Když směle hlásáte, že
„list tento jest pěknýmkaltarním dokladem k tomu,
jak klerikálové vzdělávali a ušlechtovalilid“, snad
dovedete ve svém „Lidu“ nám jmenovati rok, kdy
zmíněcé „zázračné“ psaní vyšlo a poznámkou, že
vydává se s povolením biskupa neb jeho zástupce,
ale to se vám nepodaří. Jmonojte pane spisovateli
kněze katolické, kteří odpuručovali toto „sázračné
psaní“ lidu sobě svěřenéma k četbě! To se vám
také nepodaří! Proto jak bídaě utrhačné a podlé
jet, 00 pravíte: „Udržovali (klerikálové) ho (lid)
Bejen v nevědomosti, nýbrž zámyslné šířili ještě
mezi ním pověro, aby byl co v nejtužší porobě
duševní a s bázní a třesením odevzdával se úplně
do rakou domnělých božích prostředníkův a Kri
stových nástupců.“ Neznám hned větu, ve které
by bylo více klamů zámyslněnahromaděných na
potapení katolické církve. Jmenujte pane spiso
vateli, papeže a biskupy, kteří udržovali lid vne
vědomosti a zúmysleě šířili pověru! To 90 vám

ne I Hle co nepravdy dovedevaše péro za
tek krátkou dobu najhati!

Pak se táže paa spisovatel: „Co předsta
vuje toto „zázračné“ psaní?“ A hned to se rozumí
hrr! na katolíky. Ó té nesmírné lítosti u
spisovatele! „Představuje nejžalostnější duševní
porobu, ve které lid, nazývající ae a nazývaný
„křesťanským“ upadl v divoké pověry, při kte

ch pláče zdravý lidský rozum a cit.“ Těmito
slovy by si pan spisovatel rozhněval věřící evan

ké proto opatrné a chytřevykládá: „lid odil se od učení Kristova uloženého v evangeliu
a přichýlil se k církevní tradici“ To má platiti
katolíkům. Ano my vám také odpovíme: „Co před
stavuje toto „sásračné“ psaní? Představuje nej
žalostnéjší duševní i hmotnou schátralost, která
opováží se ze svatého kořistiti mrzkým výdělkát

kdo je klerikálem, ten we nesníží k tomu, aby s
Boha si činil čeb, vydávaje něco za list psaný
od samého Ježíše Krista. Toto „zázračné“ psaní
Jest dílem jednotlivce bez víry, bez vyznání,
jednotlivce podobnéhotém, kteří vydávají „Ruch“
i „Lid“ toto „rásračné“ psaní jest v Mo
ravě velice rozšířeno a lid mu pevně věří, za
to nemůže ani papež, ani biskup, ani kněší,
za to mohou lídé bez víry. Kdo dává toto „zá
zračné“ psaní tisknouti, ten není klerikálem.
Kdo čte a věří tomuto „pšaní zázračnému“, že
je pěal Ježíš Kristus, také není klerikálem, poně
vadě přijímá něco za pravdu, čemu neučí kato
lická církev. Kdo pak snižuje vášnost biskupa a
kněží před lidem? Kdo pak činí ti posměch z bi
skupských pastýřských listů? Kdo pak hledí ob
meziti biskupa ve vykonávání jeho práv jako
vrchního pastýře ve své diecósi? Mlavte upřímně

pane spisovateli. Udeřte se v prša A vyznejte, žedé bez náboženství paličakými listy plnými podlé
li a utrhačnosti vykonali velkou práci proti sáj
mům Ježíše Krista. Na jedné straně viníte kleri
kály, že dopastili rozšíření „zázračného“ peaní
jako z nedbalosti, a v témže listě tepete kučze,
Jeat napomínal vyzýravého rouhače, aby vzdal
úctu Pánu Ježíši. Jak vypadá u vás ta vlastnost
charakteru, kterou jmenujeme důslednost? Chcete
znáti naši odpověď na vaši otázku: „Co předsta
Vaje toto „zázračné“ psaní?" :

Jest jenom pouhou záminkou, ab lehko
věrnému lidu namluvili, že toto Mvázročné“ psaní
papealí kněží katoličtí na oklamání lehkověrného
lidu. Toto „zázračné peaní“ jest vám jenom ne
patrným článkem v té veliké řadě pomluv a va
oti utrhání, která uš delší dobu vrbáte ma kato
liskou církev. Ale potud amic dále.

Baoďpodáte žádaná data aneb jich mepodále.
Kdyžjich uepodáte, ovás acelé vaší stati:
„jak klerikalismus vzdělával lid, že jest pěkoým
kolturním dokladem duševsí poroby, do které
můžo upadnouti člověk nazývající se „křesťanským“
poroby, nad kterou pláčezdravý lidský rozum a cit.

Poznání toto dodává nám sil k boji za nej
dražší statky lidstva: pravdu a víra, sa uvolnění
obou od jařma chvastavé novinářské prolbanosti.

Listy pařížské.
—m— V Paříži, 10 zář. (Pův. dopis.)

Na prvním místě návštěva caře zaujímá mysle.
Car přijede z Anglie, president republiky vyjede
mu vstříc a uvítá jej v čele severního loďstva.
Obojí loďstvo ruské i francouzské společně vpluje
do přístavu v Cherbourgu 5. října, bude to vjezd
iteposantní. Na 6. fíjen ráno určen vjezd do Paříže;
dosud neví se, na které nádraží přijede car, ani
kde bude bydleti. Buďlo v pa'áci ruského vysla
nectví aneb v paláci ministerstva věcí zahraničných.
Již nyní projevy některých listů zavání byzanti
nismem. „Ve Vídni shledal prý Car jistě ohnisko
balkánských intrik, ve Vratislavi nemobl zajisté
zapomenont, že tito lidé ohrožují jeho spojence,
v Balmoralu(v Anglii) vypozoruje, že odtud vy
cházejí všecky bouře asijské i africké, ale ve
Francii nalózati se bude uprostřed věrných přátel,
uslyší, že jeme spojenci na život a na smrf, tisk
nouti bade naše podávané pravice a odpoví: Pří
sahám ve jménu Boha, že se budeme podporovati
vzájemně! a my volati budeme: Ať žije císař!“

Jistý list zdejší uveřejňoje zápisky čínského
státoíka ©Li-Hang Čangs, které prý zapomněl
v Grand-Hotelu. Jest to ovšem mystifikace, ale
zdařilá, obsahuje črty charakteristické, neváháme

„Pobyt můj
mezi těmito barbary, jich jméno Francouzové, jest
u konce. Však byl již čas. Neboťjest nesnesitelno
pro vysokého hodnostáře Nebes, jako já jsem, žíti
dlouho mezi těmito západníky. Národ, u něhož
právě návštěvou jsem, není ostatně obavnější než
ti druzí národové, které jsem navštívil dříve. Ale
není také onic méně odporný. Národové, kteří se
nazývají Rusové, Francouzi, Němci, myslí si, že
náramně od sebe so líší; každý z nich připisuje
si všecky dobré vlastnosti a na souseda nakládá
všecky chyby a nepravosti. Jeví Be v tum celo
jejich chabá marnivost. Nepozorují,že jsou si po
dobni aspoň ve zmatcích, které u nich panují;
a že jasné oko i moudrý duch Syna Nebes ne
shledává žádného rozdílu stejné jejich divokosti.

„Netaší ani, jak pobrdáme jejich hrubými
mravy, jejich institucemi, starými sotva jeden den,
jejich náboženstvím, které věří v život věčný,
Nikdy bych k nim nebyl ani přišel, leč sa úče
lem studovati a získati rástroje hrubé mvei, ješ
vynalezlo toto pokolení špatných dělníků. Jest to
jediné, čím vynikají, ale jest superiorita pomíje
jící, mnou ji stratiti mají.

„Tak jsou krátkozrací a lakotní, že mi o závod
zjevovali svá nejdůležitější tajemství v naději na
trochu zisku. Nechávali přede mnou manerrovat
své vojáky, nabízeli mi své důstojníky ku vycvi
čení Číňanů v evropské disciplině, nabízeli mi své
pušky, svá děla, své válečné koráby. Které vojsko
jest nejlepší? Kde jsou nejlepší déla? Kde jsou
nejmobutnější obrněnci? Kažiá zem se chlubí a
očerňuje své soky. Jedině obtíž mi činí: vybírati si.

„Hrubost jejích mravů vyrovná se ostatně
lakotnosti jejich duše i slabosti jejich mysle. Ne
znají delikátní a složité umění pozdravů w jejich
uvítání prozrazuje jejich nejnestydatější familiárnost.
Nejpřednější osobnosti státní prokazují si vespolek
méně ohledů, než nejsprostší lidé u nás. Když dá
vají hostina, posadí hosty beze všeho obledu na
stupně posvátné: tak nestyděli se vícekráte při bo
stině, dávané mně na počest, posaditi mne obli
čejem k soreru. Jejich pohostinnost v tom jest
nedokonalá, že za celou dobu mého pobytu v Evrově
nepředložili mi k jídlu avi nejmenšího hvízdečka
vlašťovčího, ani nejmenší krysy ani dost malého
pejska. Při svých hostinách ukaszají odporný ne
dostatek střídmosti a jejich hitavost, s jakou po
hlcují spousty nesčetné mass, nejedenkrát bouřila
mi srdce. Neshledávám u nich nic obdivahodného
ani důstojnost u mužů, ani krásu u žen. Vláda
jejich jest bázlivá a nestálá: blahodárné zařízení
samovlády jest u nich v potupě, již samo skoro
vzbuzuje odpor. Životu lidskému přičítají neroz
umnou cenu, a dlouho uvažují, než dají očkomu
hlavu srazit, jsou to zženštilí barbarové, nehodni
naší starobylé civilisace, která jest ukrutná i sdyo
řilá zároveň. Jejich civilisace jeví se jen slepou
mocí, inteligencí omezenou a citlivostí dětínskou.
Jejich duše, v nichž sjerně možno čísti na jejich
průsvitných obličejích, v jejich výstředních gestech
a neomalených řečích, jsou věci, které nemají vý
gnamu nejmenšího... .“ Bezpochyby,žetak asi

smy o Evropanech většina obyvatelstva Říše
„Rorue de deux Mondes“ přináší v sešitu

ze dne 15. arpna vzácnou studii o civilisatorském
díle katolických missionářů v musulmanské Afr.ce
— jiš napsal p. G. Bonet Manry. Kr.k za krokem

sleduje tyto plo křesťanské civilisace v AlžíruTunisu,kk .
„Výpravy ozbrojené, smlouvy mezinárouní,

akee diplomatické, bombardování míst přímořských
nikdy nevyrovnají se mravaímu účinku, jenž vý
sledkem jest služeb útěchy, pokoje, sebezáporu,
sáhajícího až k obětování vlastní svobody i života
pokorných synů sv. Jana z Matby, sv. PetraNo
laska, sv. Vincence z Pauly. Lépe než rachotem
děl a blesky výmluvnosti učí.oni milovati Božského
svého Mistra svou ctností bez poskvrny a svojí
láskou bez mezí. Právem soudíme, že tito mni
chové neznámí, dnes téměř zapomenutí, byli pr
vými předchůdci francouzské civilisace v musul
manské Africe a že Alžír, Tonis a Madagaskar
náleží nám dvojím právem, právem výboje a ještě
více právem lásky“. Tato chvála v listu tak libe

rálním dvojnásob váží. A pak že Církev a řády
jsou nepřátely vzdělanosti a šíří tmul Jenom

| hrabá nevědomost nebo podlá ničemnost může něoo
podobného tvrditi,

— ———

Co týden dal.
Katolický ajezd v Tábeře počal ve

středu dne 9. t. m. za přehojnéhboúčastenství své
porady. Městu bylo dekorováno a prapo.y ozdo
beno. Nával byl tak ohromný, že musila býti uči
něna mimořádná opatření, by nikdo k urá.u ne
přišel. Sjezd zahájil vdp. magr. dr. Al. Jirák.
Pravil, že 8 vědomím náboženským vzbosovati se
musí pravé vlastenectví a že nutno tav ti se
s křížem na obranu proti těm, kteří křičí: Zhouba

kříži, poč a křížem. Předsedou sjezdu zvolenhrabě VojtěchSehónborn, I. místopředsedou vdp.
robošt Lenz, II. míatop. starosta táborský pan

ik. Všichni proslovili povznášející řeči. Jeho
M. ndp. biskup dr. Říba přečetl pozdrav a apošt.
požehnání av. Otce, načež zapěna bymova papežská
a zaslány holdající telegramy jak sv. Otci tak
císaři pánu. Pak zpívána bymoa rakouská a pan
prof. Jos. Branié pojednal o otázce: „Kdy byl
národ český šťastnější, zda v dobách náboženského
rozkvětu anebo úpadka?“ Dp. dr. Rud. Horský
promlavil pak o úkola katolíků v sociální otázce.
Ve čtvrtek schváleny byly po řečích učitele V.
Špačka a rolníka Fr. Šrámka resolace ve prospěch
školy náboženské a druhá resoluce ve prospěch
hootí křesťaneko-sociálního. Ndp. kanovaík dr.
Krásl pojednával o 'nedílnosti království českého
a vyslovil přání, hy arcipastýř náš vaaditi mohl
na hlava koruna královskou. Hrabě Vojt. Sohbóu
born doporučoval katolíkům horlivou činnost k vol
bám do sborův zákonodárných. J. M. ndp. biskup
Říha vyslovil naději, že víru katolická vyprostí
lidstvo z moderních bludův. Vdp. děkan J. Střebský,
jenž spolu s vdp. vik. sekr. Ublířem zastupoval
ndp. bisknpa našeho, tlamočil jeho pozdrav a pro
jevil přání, aby napřesrok konal se katolický ejezd
v Hradci Králové.

Sjezd katolické národní strany me
ravské v Přerevé. Sjezd byl zabájen v pon
dělí o 9. hodině slavnými službami Božími, na
to o 10. hodině počalo rokování ve velkém sálo
akciového pivovaru, kamž se dostavilo přes 500
účastníků. Především poslány pozdravné telegramy
av. Otei, J. V. císaři, JJ. MM. ndpp. knížeti arci
biskupu olomouckému a biskupu bruěnskému.
Předsedou zvolen pak prof. dr. Kahovec « Pře
rova, prvním místopředsedouhr. Seilerna drubým
pan Sládeček, starosta z Říkovic. Na to řečnili:
předseda prozatímného výkonného výboru katolické
strany národní dr. Moric Hrubau z Olomouce (řeč
zabajovací), Al. JiHček, redaktor „Našiace“ z Olo
mouce (0 programu strany) a zemský a říšský
poslanec dp. Fr. Weber, farář z Milotic, o straně
a volbách, načež ujal so také velmi účinně slova
dp Koželuha, professor na realce v Prcatě ově
Resoluce vyslovující nepodmíněný souhlas se zalo
tením strany a jejími zásadami přijata za velikého'
pohnutí jednoblasně. Ke sjezdu došly přečetné
souhlasné telegramy a přípisy ze všech zemí ko
runy české.

Státní rezpečet na rok 1897 vykarujo
prý malý přebytek.

Poslamec Liembacher zemřel. Zo
Solnohradu oznamují, že oa svém statku Georgen
bergu zemřel dvorní rada poslanec Lienbacber.
Z jeho života a životní činnosti uvádíme: Jifí
Lienbacher narodil se roku 1822 v Kuchlu v Salc
purku, studoval ve Vídoi, roku 1860 byl státním
zástupcem ve Vídni. V březnu 1861 povolán byl
jako dvorní rada do ministeria a svěřeno mu vy
pracování nového trestníbo řádu, zákona tiskového
a soudního řízení ve věcech tiskových. Roku 1866
s'al se radou vrchního zemského soudu. V letech
1867—10 byl členem legislativního odboru v mi
pisteriu spravedlnosti a vypracoval návrby četných
zákonů, zejmena v oboru policejním, při tom byl
též horlivě čioným literárně. Roku 1870 byl zvolen
do solnobradského sněmu, kdež s úspěchem velmi
pádně vystupoval proti liberální většině. Od roku
1873 byl členem říšské rady, kdež byl do r. 1882
členem klnba Hobenwartova; téhož roku z klobu
Hohenwartova vystoupil. Roku 1887 «dešel do
výslužby.

Zatčení dymamitníci. Honbana snar
chisty, pořádaná aoglickcu polci!, kteriž vella



v Antorfu kodhalení pumovétovárny a pokelného
stroje a v Rotterdamu k zatknutí dvou i
Fenianů, vzbuzovala z počátku domnění, jakob
se jednalo o útok na život cara. Dle posledníc
určitých informací z Londýna, Antorfu a Rotter
damu je policie přesvědčena, že dotyčné fenian
ské spiknutí nesměřovalo proti carovi, nýbrž proti
kzálovně Viktorii a zejména že Londýn byl ohro
žen. Zatknutí Feaianó cestovali sem a tam, rovněš
tak jejich dva soudrasi, aby policejní agenty
uvedli v omyl. Avšak agenti sledovali stopu jejich
do Bruselu, Ostende, Spaa až do Berlína a spět
zase až do Antorfu. V Rotterdamu zatknutí Fe
niané, jejichž totožnost dosud není určítě snáma,
měli kromě nalezených pumještě 2000 liber ster
linků ve svých tobolkách.

Velký relmický ajesd ve Vídmi. Dne
13. t. m. konán byl v obecní vídeňské radnici
veliký rolnický sjezd, jehož se súčastnilo přes
10.000 osob. Místodržitel br. Kielmansegg uvítav
jej jménem vlády, podotknul, že tato bude vádycky
podporovati oprávněné zájmy rolnického stavu,
jehož váhu dovede dobře oceňovati. V témž smyslu
zněl i telegram mioistra orby hr. Ledebura, za
slaný z Černovic,kde sůčastnil 8e ministr slav
nostního položení základního kamene k německé
škole hospodářské. Sjazd byl velice živý a přijal
celou řada k prospěchu rolnictva směřujících re
solucí. Nejvíce vavřínů sklidil dr. Lneger, jenž
mluvě o uherském vyrovnání pravil m. j.: V Ubrách
děje ne vždy to, co chtějí židé a my v Rakousku
choeme dě:ati, co židé nechtějí. Z Uher zavlékán
je dobytčí mor, poněvadž dozor na nákazu je tam
Špatné prováděn; na hranicích uherských jsou nej
větší továrny na umělá vína. Ohledně obchodu
s moukou provádí se obchodní upolek spůsobem
přímo nepoctivým, krátce ve všem. je Rakousko
otrokem Uher. My nechceme býti však satrapií
Uher, spravovanou Poláky (bouřlivýpotlesk), nýbrž
chceme míti volnou vlast a určovati a spravovati
své potřeby dle vlastního uvážení, krátce my ne
chceme býti více slahy Uher“. Dr. Lueger navrhl
po té resoluci, v níž klade se důraz na to, aby
vyrovnání s Uhry bylo jen tenkráte obnoveno, bu
de-li kvota uherská zoačoým způsobem zvýšenaa
poskytnuty budou-li nutné záruky, že uzavřená
po případě smlouva celní a obchodní bude se
strany Uher prováděna poctivě. Po té bylo jed
nání ajezdu skončeno. .

Všeliocos.
Sjezd českých žen svolává dámský odbor

Národní jednoty pošumavské na den sv. Václava do
Praby. Ve provolání, jímž sjezd tonto se svolává, praví
se mezi jiným: Čím utěšenáji a živěji se rozrinoje
národní ruch v našem lida, tím bolestněji toho poci
fujeme, že právě České ženy se nesáčastňují toa mě
rou, jak jest naší povinností. Naši mužové nás v ná
rodní práci daleko předstibli. A právě po jejich pří
kládu jest nesbytno, abychom | my vstoapily v činnost
vlasteneckou, v níž matka i hospodyně může na mnoze
ještě vydatněji na prospěch národa působiti, nežli
muž sáw. Dojud pracovaly jsme sice tu onde, ale
jenom po různu a bos sovstary. Zveme Vás, které
jste již dříve pracovaly, ke spolčení pracovnímu. —

k činnosti. — Ty pak, které se dosud snad aní ne
pozualy, budíme k poznání našich posvátných povin-.
ností. Sjezd českých žen nebude toliko sjezdem ma
nifestačním, nýbrá bude důležitou úradou pracovní.
Pojednáme o všem, co dosud námi bylo kde praco
váno, a vytknome si, co pracovati ještě zbývá. A žel,
že zbývá dosud až příliš mnoho! Aby se vytkoutého
cíle dosáblo, vyzívají se ženy české, které se ajezdu
súčastní, aby nejen podaly o tom správu, co sev je
jich krajině již provedlo, nýbrž aby sdělily místní
potřeby, jakož aby předložily své uávrhy, jak by těm
potřebám bylo lze odpomoci. Na základě společnépo
rady učiní 80 usnešení na po:tapu společné práce a
rozejdeme se pak jako hlasatelky pracovního progra
mu, aby každá žena ve své domovině pracovala ka
společnému cíli. Každá naše šena nechť účastenství
ve sjezdu bere za Čestnou povinnosť, aby co největ
ším počtem přítomných o sv. Václavě všemu světu se
dokázalo, že so naše jeny k národní práci nejen hlá
sí, nýbrž že na ní také skutkem účast berou. Sjezd
koná so v zasedací síní staroměstské radnice; zvláštní
pozvánky nebudou se rozesýlati.

Povinný pensijní fond soukromého úřad
nictva. Vážný a důležitý krok v ohledu socialním
připravuje se v zákonodárném sboru a u vlády této
polovice říje. Zaopatření soukromého úřadnictva pro
případ stáří a iovalidíty a zabezpečení jich vdov a
sirotků v případě umrtí jich živitelů na základě jich
vlastní svépomoci. Soukromé úřadnictvo, jak jsme se
totiš o věci té informovali, nežádá na zákonodárných
sborech a na vládě nic jiného, než aby vydánbyl
sákon, jenž by každého soukromého úřadníka zavá
zal povioností do společného pensijního fondu při
měřeným, celkem však velice nepatrným poplatkem
přispívati, a tím zabezpečití si přiměřenoa pensi.
Snabs tato jest ovšem zcela přirezenow. Při nynější
své nejistotě, kdy uvláště soukromý úřadník vydán
jest libovůli bezobledných saměstnatelů, kteří síly

kteří však © dediny jebo nejsou poriní se starati,
oeášeti musí soukromý úřadník tuto nejistotu co nej
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trapněji. Jsou ovšem liduařiní cholové, kteří mají
prosvéúřadoskyusnáníakteřízvlastívůlečiní
proně,cojímmožno,aprotokroktentouvítajíjesom
s povděkem. Avšak to jsou čestné aproto řídké vý
jimky. Je známo, še teprvé před málo, asi před třemi
roky, vzchopilo se soukromé úřadnictvo k samostatné
organisaci, jež během této krátké doby nabyla v šir
ších krůzích vážného významu a porozamněéní. První
její krok, čelící k zabespečení jebo existence pro
případ stáří pomocí povinných pensijních fondů, uznaly
jak sbory sákonodárné tak (| vláda za požadavky
nutné a oprávněné a zdá se, že setkají se s dobrým
výsledkem. V posledních dnech učinila totiž vláda
ve směru tom první přípravné kroky vyhledáváním
potřebných dat prostřednivsvím okresních politických
úřadů a práce tyto nalézají se právě v plaém proudu,
Z toho viděti, še jedná se zde o vážné řešení jedné
s hlavních otázek sociálních, jež v dnešních dnech
hýbou myslemi všebo obyvatelstva a od jich zdár
ného a smírného vyřízení závisí 1 klidný a přírozený
rozvoj společnosti vůbec — a národa našeho zvláště.
Jestliže všichni majitelé sávodů úřadníky své při
klasí a jestliše všichni úřadním vyplněné archy
odevsdají, není pochyby, še pemstjnífond pro 80
kromé úřadnictvo bude usákončn, čímá hospodář-ká
1 národní posice národa našeho značně bude posil
něna. Důvodů pro tvrzeví toto jest mnoho a těm,
kdo znají dnešní sociální postavení soukromého úřad=
nictva, není třeba podrobně je jmenovati. Nezapo
mínejme, že soukromé úřadnictvo bez rozdílu jed
notlivých povolání jest jak v hospodářském tak i ná
rodním obledu živlem velice důležitým. Proto jest
v zájmu obou stran, zejména pak v zájma soukro
mého úřadnictva, aby všichni, kdo za soukromé úřad
víky se považují, ve dnech těchto povinnost srou vy
konali a o sčítací archy, zaměstnatelé pak o dotyčné
dotazníky se přihlásili a v případě, jestli — že jim
tyto nebyly dodány, je v čas u dotyčných okresních
hejtmanství reklamovali, má-li důležitá akce tato
potkati se ze sdárným výsledkem. Nechtěli-li by jed
notliví interessenti reklamace své říditi přímo svým
cbefům neb příslušným úřadům, dostačí, kdyš ktorý
koliv úřadník osnámí lo na korespondenčnímlístku
Zemské jednolé soukromých úřudníků v Prase,
Jindřišská ul. 13., která jakošto pomocný orgán
v akci této jak všem kolegům svým, ať jsou již je
jími členy nebo ne, tak izaměstnatelům váe potřebné
zařídí. Veškeří soukromí úřadníci čeští všech oborů
a ze všech královsiví semí na říšské radě sastou
pených, kterým sčítací arch dodán nebyl, sašleleš
tedy adresy své Zemské jednoté soukromých úřad
níků v Prase. Konečné podotýkáme jak nalim ko
legům tak i pp. zeměstnatelům, že berní úřady —
jak namnoze panojí snad bezdůvodné obavy — k
archům těmto nikdy přístap míti nebudou a že jich
tudíž k žádnému jinému účela — dle výslovného
znění ministerialních výnosů — užito býti nesmí,

Nejzdravější národ. O tělesném zdraví ná
rodů rakouských podal svazek „Vojenské statistické
kniby sa r. 1893“ podrobné zprávy, které jsou právě
tím zajímavé, že r. 1890 bylo to poprvé, kdy zave
deno bylo, aby se dostarovali k odvodu teprve 21
letí mladíci. Přes to bylo z 808-472 k odvodu po
vinných ušsnáno rouze 187.472 za schopné. Nejzdra
vější a nejsilnější kmen jest, soudě s počtu mladiků
k službě vojeuské za schopné uzosných, v Dalmacii,
kdež vybráno 390 mladíků z tisíce k odvodu povin
ach; v Ubrách pouze 214 z tisíce; nejnepříznivějtí
poměr jest v Haliči, kdež bylo pouze 193 mladíků,
a v Bukovině, 165 mladíků z 1000 uznáno schopný
mi k vojenské službě. Pro nedostatečnou výšku tela
bylo 27. 428 mladíků uzcáno neschopnými, ač dříve
rejmeoší výška obnášela 155 centimetrů a nyní pou
ze 153 centimetrů. Nejmenší průměrnou výšku téla
mají fidé v Haliči, následkem čehož jích nejméně se
k vojsku odvádí. Největěí jsou Chorvati a Čechové,
potom teprve následují Němci, po nich Maďaři, Po
láci a Rumeni, Ze stanoviska národnostního přicbází
statistická kníba vojenská k úsudku, še Čechové jsou
nejzdravější a nejstatečnější lidé v mocnářství; po
nich následují ihned Moravané a Slováci, pak teprve
Němci, po nich Maďaři, Resíni, Srbové a Chorvaté,
Poláci a posléze Ramoni, z nichý veliká síla pro ne
daživost následkem Špatné výšivy jest k vojenské
složbě nescbopna.

Nejehladnější srpen v století. Letošnísrpen
měl průmérní teplotu pouze 16.6%C. (11.8% R) a byl
to nejchla ivéjší erpen od 21 roků. Nebylo jediného
dne průmérné normální teploty a nejvyšší teplota ve
stínu — kteráž v srpnu průměrně32.9“C obnáší, či
nila jen 25.4“ C. Neobyčejné toto chladno pocbázelo
v prvé řadá od silného zamračení, které z jedné strany
obmezovalo sluneční paprsky a s druhé -trasy každou
vyšší teplota ihned lijákem a chladným větrem du
silo. Co ne doštů týče, byl letošní srpen nejpaměti
bodoějším měsícem v dějinách povětrnosti; neb ma
místě 72 mm vody opadlo jí 2J6 mm, tedy téměř
trojnásobně normáluí výšky.

Největší fara v Rakousku je v Ebeada při
Solnohradě. M4 sice jen 600 osadníků, ale ti bydlí
v 7 obcích; patří pod 2 okresí bojtmanotví, 3
okresuí soudy, 2 četnické stanice a 3 — berní úřady|

Úmrtnost na světě. Die nejnovějšíchvýpoč
tů umírá ročně na celém světě přiblížáně asi 34 mi
Honů lidí. Umírá tady průměrně každodenně 92.676
lidí, každou hodinu 83740, každou vteřinu tedy nej
méně jejen člověk.

RBC

Zvěsti s východních Čech.
Adresa katolického dělnictva odevzdána

byla, jak jsme jit krátce sdělili, J. M. adp. biskupu
Ed. J. N. Brynychovi v neděli, dne G. sáří. Za tím
účelem vypravena byla s Prahy tříčlenná depulace,
sestávající ze soudruhů: Tom. Jiroaške, Ed. Bystři
ckého a V. Myslivce, která adresu Jeho biskupské
Milostiodevsdati měla. Adresa sama sestávala z mnoha
archů se všech stran zaslaných a souhlasem a pod
písy opatřených. Titalní, v sodmí barvách provedený
list, jeji zhotovili bratří Sohwarzové, opatřen byl
znakom biskapským. Na to následovalo snámé již
problášení „Polit. klabu“ ze dae 9. února, podepsa
né předsedou a jednatelem. Pak přišly archy s pod
pisy = Prahy a odjinad, celkom so 44 míst, jež
opatřeny byly 2346 podpisy. Podotknouti dlužno, že
na moobých místech, kde je silný epolek, podepsalí
souhlas pouze členové výbora, aneb jen předseda
s jednatelem. Mnohé archy byly vkasně a kalígraficky
provedeny, což platí hlarně o Příbramí, Uplci,Un
bošti, Třebechovicích, Štěpánicích Hor., Hradci Král.
Hlinska, Náchodě a j. Arcby byly orázány v kolbu,
opatřenou červenými plyšovými deskami, a ozdcbenou
zlaceným a stříbřeným monogramem E. B. Vše velice
vkusně při své jednoduchosti. Odevzdání adresy samé
stalo se na letním sídle J. M. v Chrasti, kemá vy
slaná depatace stihla ve 3 hod. odp. Po oslovení se
strany deputace p. Jironškem a Myslircem, podáza
byla s. Bystřiczým J, b. M. uvedená adresa, již si
J. M. ibned pozoraě a s opravdovým zájmem pro
blížel. V bovoru opravdu přátelském zdržela se de
putace u J. b. M. až do ©.hodiny, kdy necena byla
do Chrudimi se odebrati na schůzí. Depatace pře
svěděile se znovu o velké lásco J. b. M. ku děl
nictvu, kteréž v něm vždy toho nejlepšího přitele a
oebránce míti bude

(16) V mrtvé sezoně. Čoskobrodské „Našehla
sy“ s nedostatku práce obracejísek církorní reformaci
královéhradecké diécese. Kdo by se toma divil. Mla
dočeská politika „prázdné raky“ vymobla již české
mu lidu tolik úspěchů a tabezpečila tou měrou po
litieký 1 hmotný blabobyt národa, že mohou mlado
české lístky z dloubé chvíle všímati si církevní re
formace. Z úvodníku „N. Hl.“ v č. 17. však soadí
me, že by samozvaný církevní reformalor měl aspoň
tolik péče věnovati svým konfasnímúrodolkům, kolik
jí věnuje dobře spravované diecési královéhradecké.
Tvrzení, jakoby bískap utrpěl na svém posvátném
nimbu, když stýká ee častěji s lidem, jet rozhodně
uelemokratické a plodí ostudu listu, jenž jest „vě
vován zájmům českého lidu“. Styk kněžstva a bí
skapů « lidem zvlaště za nynější rozervané doby jest
svrchovaně notným, aby se ukázal blahodárný vliv
učení Kristova na trpící tidstvo. „Lidovému“ orgáua
českobrodikému dle všeho zamlonvají se nejlépe mla
dočeští notáblové, kteří seštítí asednouti vedle děl
nické haleny a z církerních hodnoscářů snad bude
me cejmilejší budhistický dalejlama, jeož ukrývá se
pečlivě zraku smrtelníků. Zajisté skvostná zásada
„tidorého“ listu, jenž má plná ústa „lidovosti“ a
bnedle v prvních sloupcích pod pybvým nápisem za
tracaje onáby v pravdě lidumilného přednosty diecése
královéhradecké

Politický spolek pro okres královéhradecký
koná velnou schůzi v neděli, dne 20. t. m. ve 2
hod. odp. v hotela J. Šratbra na Kuklenách.
Posl. dr. Dvořák podá zpráva o nynější politické si
tmaci. Přístop jest i nečlenům dovolen.

Řemesinicko-živnostenský sjezd pořádá
v Hradci Králové dne 237. t. m. femesinická beseda.
Upozorňujeme ra provolání, jež otiskujemene jiném
místě doešuího čísla.

Asanace Hradce. Za příčinouupravení sta
rébo vnitřního méósta konána byla obchůzka komíse
sestávající ze zástapců hejtmanství a rečsta. Nové dle
regulačníbo plánu postavené domy mají býti osvobo
zeny na 18 roků od daně.

Slavnostní posvěcení pomníku včaované
bo padlým dne 3. července 1896. c. k. 1. armádní
ho sbora na Chlumu bade se péčí ústředního spol
ku pro udržování voj. pomníkůkonati dne 11. říjnao 10
hod, dop. na Chluma s tímto programem: ] mu
teční mia sv. ve chrámu Páné na Chlamu. 2. Slav
nostní řeč u pomníka. 3. Obřad posvěcem pomníku.
4. OJevsdácí věnců a sávěreční řeči.

C.k. zkušební kommisse proškoly obecné
a měšťanské v Hradci Králové přijímá opovédi ke
zkouškám způsobilosti učitelské pro zkušební období
listopadové, doložené potřebnými doklady, do dne
1. října £ r.

Ve prospěch Ústřední Matice školské pa
řádán bude dne 20. t. m. na Slezském Předměstí v nově

upravenémzahradním hostincip. Jos. Spriňara kon
cert,Neprogramu: Kouleníoceny,Pošta,O7. hod.
vypuštění balonu. Rachejtle. Velké osvětlení, — Dívky
dostaví se v krojích národních. Vstupné za osobu
10 kr. Dobročinnosti se meze nekladou. Čistý výnos
věnorán bade ve prospjch Ústřední Matice Školské.
V případě vepřízalvého počasí odbývá se o týden
později (37. září.)

Změny ve školství ne Úplelru. Běhemprá-*
saln rozšířeny byly budovy školní v Úpici (měšťan
ská škole) a ve Atyni. K prvější připojen byl pří
stavok,vněměumístněcebadetělocvičnaapozději
snadi byty pro ředitele;ve Rtyni postavenone
dosavadní budora drahé patro. — V příčině vysčo
vání sarodenanovinka na měšťanskéškole v Úpicku,
kde počátkemnovéhoroku školníhopočnese vysčo



o

voli jasykufranoousskému,jabošte předměta nezávaz
nému.Vosobnostechstaly00saěěnyjennepatrné.VSu
chovršících nastoupil míslo říd. učitele p. Tomáš
Veselý, re Btyni místo podučitele p. Frant. Sobotka,
v Zálesích p. Jar. Tomášek, = okresu odešla zat.
podečitolkave Riyni al. Em. Horaerova do .
Kostelce. Německá škola v Mal. Svatoňovicích,o níš
60 neví, kdo ji vydriuje, a která za dvacet let svého
trvání ani jednou na zákonvýpočet dětí se nezmohla:
pravidelné kolisá počet jejich od 106—24, z nichš
-Stvřtina aš pětina Němců: straší i Jetos. Existence
této německé školy v Mal. Sratoňovicích jest snad
1 příčinou, že správa severozápadní dráhy čítá obec
"ta do území uzavíraného. Jinak si nedovedome vy
ovětliti úkaz, že s nádraží „Svatoňovice Úpice“ —
které mimochodem řečeno leží v obvodu české obce
Batňovičké — vydávají se jízdní listky pouze němec
.ké. Snad by zastupitelstvo města Úpice, jehož jméno
nádraží nese, aspoň v této věcimohlozjeduati nápravu.

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou: p.Jan
Dudek, kapli. Heřmasický, za kaplana do Bílého
-Újezda, p. Frant. Chládek, koop. Lipnický, za koop.
do Žírče, p. Fort. Kořínek, koop. Libický, za koop.
do Lipnice, p. Frant, Horák, koop. Ločický, za kapli.
do Libice (u Chotěboře), p. Ant. Novák, kap. V.
Petrovický, za koop. do Slavoňova, p. Váci. Hanuš,
kapl Nechánický, za kapl. do Petrovia, p. Leop.

Opletal, zám. kepl. ns Hrádku, za kapl. do Necháalc,
p. Frant. Zrzavecký neom. za kaplana do Lale.

Sňatek slavili v Tarnově p. JUDr. Jan Janatka,
kandidát notářství v Hradci Králové, a pí. Regina
Janatková rodem Japplova.

Měšťanská beseda ve Vamberku pořádá
dne 28. m. září 1896 v den památný ev. Václavaza

Jaskavého protektorátu městské rady města Vamberka
slavnost odhalení pamětní desky na rodném domě
humoristického spísoratele ovaského, Františka
Hajnyše, ve Vamberce. Program: V předvečer aláv

„nosti divajelní představení pořádané slavným ochot
nickým spolkem „Zdobníčanem“ v sále na radnici.
Y den slavnosti: Shromáždění zvaných spolků a kor

„porací ma radnici mezi 9. a 10. bod. dop. Po 10.
bod. mše ev. v místním farním chrámu Páně. Po
mži sv. průvod k domu oslavence. Chorál Čechů.
Mažský sbor od Arnošta Pranse. Slavnostní řeč, Před
„mesepan Vinc. Eksler, učitel. Odhalení desky. Vlasti.
Mužskýsbor od Bedřícha Smetany. Průvod k radnici
a rozchod. Odpoledne: Koncert v sabradě p. Jindř.
Kubises. V případě nepohody bade koncert na rad
mici. Večer taneční věneček v sále na radnici. Vstupné
do koncertu: za osobu 1Ď kr. za rodina 40 kr.; do
věmečku pán 40 k., rodina 60 kr. Při celé slavnosti
bede účinkovati chvalně známá kapela Třebechovská
osobním řízením kapelníka, pana Václava Jaroměřské
ho. Všechen čistý výtěšek ze slavnosti připadne Ústřed
ní Matici školské jako dar svatováclavský. :

Z komára velblouda dovedou se šikovnoune
„šikovností dělati pokrokářské listý „Osvěta“ a „Hlas“
lidu vedeného pp. Ippeny, jnky a sp. Poněvadě
vycházení těchto listů nikdo si dosud valně ani vážně
nevšiml, hledí si nyní panstvo dělati reklamu aveli
čováním malicherných příhod hospodských. Nejdříve
široce a dlouze a hezky překrouveně vylíčí se, jak prý
jeden nadporučík urazil v hotelu „Merkur“ sochu Ko
menakého a Havlíčka (še to byl žert snad špatně pro
nesený, ale ještě hůře využitkovaný, to se samičí),
pak se = toho udělá veliká aféra, vynadá se důstoj
níkům bez rozdílu, hartusí se-proti provokaci, odmítne
se několik soubojů, ale za to se hrdinaky vezme úto

-čiště žalobou u c. kr. soudu — a sensace je hotová,
nový pokrokářský rek slaví triumfy. My jeme důstoj
níkům zdejší posádky dosud nestranili v ničem a nikdy,
ale když se nyní proti nim pojednou tak neslušně
štve, můšeme to jen slušně odsouditi. Stálé ostouszení
„klerikálů“ patrné již netáhne a proto hrr na vojáky|
Však ani na tato udici asi nikdo vážný se nechytne.

„Jeť v Hradci vševbecně známo, že zdejší důstojníci
chovají se k civilnímu obecenstva vždy slušně a taktně,
še vzájemná shoda nebyla s jejich strany nijak po
rušena. Jiná města česká by si mohlajen gratulovati,
kdyby jejich vojenské posádky mohly býti právemtak
oblíbeny, jak tomu jest u nás. Chtějí-li pokrokáři
tento dobrý poměr zkasiti, je to počínání bláhové,
chlapecké a my můžeme jistě jmenem všeho vážného,
soudného občanstva prohlásiti, še s takovým štvaním
nesouhlasí. Páni pokrokáři by ostatně ve vlastním
-sájmu lépe učinili, kdyby si své hospodské šrůtky a
erášky vyřídili bexky po tichu a nevytloukali z nich

„kapitál před veřejností, mohloť by se na konec uká
-sati, še celé to jejich hrdinství je falešným grošem.
My pouse připomínáme, že podnes nebyla vyvrácena
zpráva, kterou přinesl mladočeský kolínský „Český
list,“ že totiž statečný dr. Rašín, když měl letos „na
rakovati“ do Terezína jako reservista, podal poníženou
supliku na vyšší místa, aby se mu vrátila důstojnická
hodnost, kterou stratil v procesu „Umladiny,“ když
však mál rukovati jako kmán, vyprosil si v Hradci
-aspoň tolik, že byl pro letošek uznán za neschopného
ke cvičení. Když v dale pokrokové strany stojí tako
výhle hrdina, pak se páni z „Osvěty“ a „Hlasu“ činí

„svým štvaním proti důstojníkům jen směšnými. Nej
„směšnějším pak je, še se hned vyhrošuje zakročením
„poslanců na říšské radě. Kdyš jsou páni tak kuráž
nými, proč senajednouschovávají sa poslance? Řádný,
neohrožený občan má si zjednati zadostučinění hned
tam, kde myslí, že se mu stalo příkoří, ale s hrade
ckého hostince utíkati hned se žalobou do vídeňského
„parlamentu, to je počínánídětinské!

JNevévarhany. Ředitel kůru p. J.Wůnseh nám
píše: Málokoma snašich odborníků bude známo,že

sdejší chralně známá firmaAl. Hugo Lhota sabývá
se varhanářstvím.Můsese říci,že varhanářstvív to
várně této v posledních decenniích valně pokročilo,
neboť není tomu dlouho, co jeme měli příležitost po
souditi nové, dokonalé mistrovské varhany, které za
alány byly firmou do Meciwy v Haliči, a ve dnech
nedávných učinila firma tato obsáhlou opravu varhan
v chrámu Páně sv. Ducha v Hradci ové. — Dle
soudu znalců provedena oprava tato s velkou důklad
ností k úplnému uspokojení. Zajímaje se o pokrokve
varhanářství upozorňuji na znamenité nyní opětně
nové, větší předešlých, varhany, jež v nejkratší době
do Báca Petrovacse v Uhrách zaslány badou. Nevá
hám tuto podati obšírnější o nich správu kompetent
ním krahům a přátelům umění varhanářského. Var
hany tyto jsou kušelovitého systému. Každý rejstřík
má své skupení. Prohlížeje si konstrukci a práci růz
ných součástí, s potěšením jsem shledal, s jakou dů

adností každá součásť provedena,takže nemožností

job by varhany v tonu kdeváznouti zůstaly. Se 80idností práce závodí jakost materiálu. Charakteristika
tónů jednotlivých hlasů a rejstříků těchto varhannad
jiné vyniká. Manualy spolus pedálem lze spojitis ko
pulemi. Pomocí čtyř collectirných tahů lze hráti P
mí. . a f. Každý varhaník může těchto kolektivních
tahů užíti, třeba mu jen pouhým sešlápnutím nožky
u Álu umístěné síla říditi Tak dokonale žádný

orchestr nedovede poslouchati řídícího, jako zde výtečný stroj varhaníka hrajícího. Vnitřní složení a p
sobení organismu lze stopovati aš do posledních vý.
běšků a možno sledovati bohaté rozvětvováníse svalů
a čivů důmyslného ústrojí. Plícemi varhan jsou mě
chy; tyto dodávají hojnost vzduchu dobře rozděleného
stokám a větrovnám. Způsob hraní na těchto varha
nách jest velmi lehký, snadný a souměrný, bezohledu
na počet vyloučených rejstříků což jest všestraně vý

vem doznati, še strojem tímto firma Lhotova dokázala
svou dokonalou techniku, výtečnou intonaci a vše
straně zdárné provedení celkové. Konečně zmiňuji se
o množství S8stopových rejstříků t. j. „Salicional,“
„Principál houslový“, „Kamzičí roh“, které konají

platné slažby. Bestnáctistopový „Contrabass“ Verřenýjest nálešitou podporou, že celý stroj zní velebn

Sebevražda mladé dámy. Z Vys. Mýta se osna
muje: V neděli odpoledne oběsila se zde na klice n
svého bytu v domě p. Šreibra na Pražském předměstí
paní M. baronka Burgeois, choť nadporačíka 1. plaku

zemskéobrany. Nešťastné paní bylo teprve 30 roků ajenom rok byla vdaná. Zůstavila po sobě mimo zar
mouceného chotědcerušku. Smrt způsobila si v návalu
horečky omladnic. Účastenství obecenstva jak ve Vy
sokém Mýtě, tak i v dalekém okolí jest tím větší,
jelikož zesnulá pro jemnou a mírnou povahu svou
těšila se všeobecné vážnosti u oblibě.

Z Přelouče. Vadělavací křesťansko-katolický
sociální spolek „Svornost“ v Přelouči koná 20. září
o *. hodině odp. v místnosti spolkové měsíční schůzi
členskous tímto programem: 1. O úpadku rolnickém
v rozhovor uvede p. Homola. 2. „Važme si našich du
chovních písní“ promluví p. knihovník. 3. Volnénávrhy.

Oheň. Dne 6. t. m. vypukl oheň ve stodole tie
kaře J. Willenbacha v Hořicích a zničil mimo této
ještě dvě další přilehající a sice Jos. Paura a Em.

enersteina. Škoda jest kryta částečně pojišťěním.
Krádež. V Cerekvici a okolí stratilo se dne 11.

t. m. 38 bus. Krádež přičítá se na vrab cikánů, jichž
tlupa se po okolí potulovala.

Škola „x pohodlí.“ Obec Rusek žádala avého
času za oděkolení od obce Pouchovské a zřízení sa
mostatné dvoutřídní školy v Rusku. Zemská školní
rada žádosti té nevyhověla, poněvadě prý by to byla
škola z „pohodlí.“

Zatěem. Těchto dnů byl zatčen v Trutnově Ra
dolf Machaň, 19letý dareba, stíhaný zatykačem pro
krádež a byl dodán do věznice. V červnu letos stra
tilo se chalapnici Frant. Heieralové v Olešnici, kdyš
pracovala v poli, veliké množství bavlny. Připátrání

sloději dověděla se, že před tím žádal ve stavení
achaň o práci. Za nedlouho přišel opět a když vy

číhal, ženikoho není doma, vlezl k Hieralové střechou
do vnitř stavení. Soused Josef Riedlo zpozoroval po
čínání jeho a lapil ho sa límec. Mrštný slodějvytrhl
se a utekl a teprve nyní byl chycen.

Potrestáni. Dne 14.t. m. byloodbývánohlavní
líčení před čtyřčlenným senátem zdejším za předsed
nictví rady zem. soudu pana Štolly proti tkalci Janu
Butovi z VelkéSkalice, který tamějšího hostinského
těžce kulí na hlavě poranil, o Čemž jeme svého času
zprávu přinesli. Buta odsousen na šest měsíců do
těžkého žaláře. Téhož dne před týmě soudem odsou
zen Josef Kuchta pro krádež na dobu jednoho
měsíce do žaláře.

Ne y zloděj. V Pečíně u Rychnova n. K.
jsou občané ve stálém strachu, aby nebyli okradeni.

krátkém čase stalo se*sde více krádeží. Tak dom
kářce Františce Jedlinské čp. 98 s půdy u stodoly
ukraden svazek bavlny v ceně 16 sl., prostěradlo, 7
ženských košil a mnoho jiného prádla. Chalupníku
Ad. Obstovi tamtéž stratily sez uzamčené almary po
krmy a Anně Kunzové koš. Jedné noci srpnové. vlon

al se nermámý pachatel střechon na půdu domkářkyerezie Harbichové. Byv spozorován, rychle otekl, ts.
že táž vyjma vytrhané došky jiné škody neměla. Téže
noci vnikl do stavení J. Kubíčka týž zloděj a ukradl

ytel. Všechny tyto krádeže provádí jeden člověk.
Podexřelým se stal tkadlec Josef Jirouch, který byl
mnohokráte trestán a nyní vrátil se ku potěše svých
spolnobčanů z pracovny mezi své rodáky domů. Ji
rouch sdržuje se stále v lesích. —

návěstí. OpoVykradenáobecní tabulo
divném hospodářstvíobecnímna Libčanech přineali
jsme před nedávnem několik zpráv, které dnes dopl

čujeme následujícím případem. Do zadrátované obecnískříně pro vyvěšování různých návěští a oznámení
dáns byla předešlý týden vyhláška o nových obecních
volbách a listina týkající se exekučního řízení pro
kdysi zaplacené a nyní znovu exekucí vymábané daně.

M ášky tyto účinkovaly na někoho patrně asi tak,jako na krocana čerrený šátek, a proto postaral se
o jich odstranění, — vyhlášky s obecní skříně někdo
vnocí dne 7 t. m. ukradl.Jak se všakdá předpo

kládati, nevyplatíse pachateli tento m; edě

lujeťse s námí,šečatnictvo jestpockat na stopěZapomenutý oves © trhu. Minulé soboty za
čl kdosi na sdejšímtrhu dva hl ovsa. Vlastník

můše se oň přihlásiti u p. Matějčka, nožíře, kde oves
jest složen.

Nalezené stříbrmé hodinky. Dne 13.t. m.na
lesla manželka J. Mikandy ze Slatiny č. 25. na sil
nici blíže Svinárek stříbrné remonterky s „dvojitým
pláštíkem a stříbrným, drobně článkovaným řetízkem.

Výtržník ve stravovně. Dne 13. t. m. přišel
na noc do sdejší stravovny ?žletý koželušský pomoc
ník Fr. Odehnal z Boskovic; zařízení a domácí řád
ve zdejší stravovně nebyl mu však néjak po chuti a
začal proto tropit notný rámus, vyhrožuje mimo jiné,

že až přijde do Prahy na inapoktorát, že zasadí seo to, aby stravovna hradecká bylazrušena. Domlavy
ostatních spolunoclehářů a dozorce jej ještě více po

pozovaly, tak že musil být povolán strážník a nespoojence zatkl.
Oheň ve sklepě. Předešlý týden pobouřen byl

sdejší hasičský sbor správou, še na náměstí hoří, a
skutečně zdálo se, že ve drahém poschodí domu p.
H., odkud valil se kouř, vznikl oheň. Záhy však se
vyšetřilo, že ve sklepě, kde obchodník Zeiner ukládá
do beden různé odpadky papíru, tyto někdo snad sne
opatrnosti zapálil. Podotknouti sluší, že podobné věci
vynáší se obyčejně na vůz se smetím, který za tím
účelem každého dne městem objíždí a neukládají se

tak, aby mohl vzniknouti požárPodívná oslava roskriptu královského. Píše
8enámz Rychnovan. Kn.:Jakseříká,odstarých
učí Se mladí, od těch větších ti menší. Dosud měla
„dobrodiní“ všelijakých rachejtlí a pam jenom velká
města, ale ono to jde dále. Onehdy v Rychnově, ba
i v sousední až Habrové byli jsme vyrušení ranou,
výbuchem, jímž vše se otřáslo k úděsu všech. Na ráz
vyšetřováno — podařilo ae zatknouti výrostky, učed
níky tušíme, že zřízence závodu p. K. Michálka a p.
J. B. Charfrajtága. Chtěli prý v noci oslavovati vy
dání královského reskriptu a chtěli prý oslniti nejprvé

leskem náhle improvisovaného zazářeníjakébosi pougajn,k jehož konci připraven výbuch. To 8e povídá. Podle
všeho výbuch nadešel jaksi v nečas, brzo — a oslnění
to jest prokouknutí otom, že takové věci nejsou žádné
hračky, přijde někde jinde. Pachatelé byli ihned zatčeni.
Domovní prohlídky prý přivedly na stopu lecčehos
podezřelého. — O tom, co chtěli tito výrostci vše pro
vésti, vypravuje se různých pověstí až smutno po
slouchat. Není divu, kdo tu jistou mládež zná, musí

trnouti. (14)
Z manželského ráje. ManželstvíMacháčkových

v Liberku jest jedno z těch, kterése nepodařilo. Fran
tišek Macháček, 32 roků starý tkadlec měl časté 0
pletání se soudy, které mu pro různé delikty slušnou
porci vězení naměřily. Tak posledně trávil ve zdech
pankráckých pro veřejné násilí 15 měsíců. Se svou
fenou Marií nemůže se nikterak pohodnouti. Hlavní

říčina leží v tom, že Macháček holduje přílišně truňku.
yní mu došly penízea tu hodlal prodati své dříví.

Manželka nechtěla, aby přišlo do cizí ruky, ukou
pila ho za 8 zl. od svého muže. Macháček peníze
propil a dříví nyní ženino přece prodalcizímu a pil
znova. Macháčková když se to dověděla,nadala mu
pořádně a utekla od něho pryč. Od té doby se ne
sešli. Až v měsíci srpnu pásla Macháčková v lese kozu
a tu se setkala se svým věrným manželem. Setkání
nebylo příliš pro ni příjemné. Macháček uchopil ženu
za krk a rdousil ji, uhodil s ní © zem a vyhrožoval
jí sprovozením ze světa. Tímto neurvalým svým jed
náním ještěse chlubil dělníku Josefa Rauterkranzovi,
Macháčková ve strachu včinila udání četnictvu a Ma
cháček zmizí na čas za vraty vězenskými.

Krádež na stavbě. Na NovémHradci Králové
staví p. stavitel Plesnivý z Hradce Králové skvostnou
rodinnou vilu. Bylo mu v poslední době nápadné ubý
vání stavebního dříví a materiálu vůbec. Na stavbu
vily spotřebovaloee dosti, ale bylo zřejmo, že tu pra
cuje ještě neznámá „ruka“ 8e zimničním chvatem ze
zásob páně stavitelových. Soukromě však se dověděl,
že sousídek jeho pan J. L. různé stavební hmoty má
ve svém baráku na skladě. O nálezu tom učinil ta
mnějšímu četnictva oznámení, a dne 11. t. m. pod
niknuta byla domovní prohlídka, které se súčastnil
četnický závodčí, strážník Sehnoutek a tesař Rat
honský. A skutečně, prohlídka potkala se s výsledkem.
Bylo nalezeno množství dříví stavebního v různých
místech poschovávaného apoznáno jako majetek pana
Plesnivého. U nájemníka Josefa Nešetřila, který ne
šetřil Plesnivého a tužil se také, nalezeno 56 kusů
Smetrových prken. Snad ho již omrzelo podruží a

hodlal postaviti si vlastní krb nnný a za tou příčinou začal šetřit a strádat z cízího. Panudomácímu
a nájemníku nastanou nyní trnité a -nemilé cesty do
Hradce k soudu ku zodpovídání.

Cikáni. Dne 9. t. m. zatčena opět nová tlupa
cikánů, počtem devět, která se v okolí NovéhoHradce
a Roudničky po lesích potloukala.Byli dodání zdej
šímu okreanímu soudu ku potrestání pro žebrotu a
tuláctví. Černá cháska ta má nyní své žně. Na ven
kově hledí si každý práce v polia cikáni potloukají
se po vsi a kde možno, vše ukradnou. Poslední dobou
v okolí Nového Hradce byly menší krádeže zvláště
ale drůbeže na denním pořádka,což se jen této zatčené
tlapě klade za vinu. Občanstvo však není zbaveno
těchto drzých vetřelců.Jednu tlupu rozešenou a satknou
sítra dvě nové v lesích se objeví a třeba ještě hla
dovější a dotíravější předešlých.

Oheň. V noci dne 5. t. m. vypukl ve chlévě
chalapníka Josefa Petříčka ve Vísce u Rychnova n.
Kn. dosudnevysvětlitelným způsobem oheň a rozšířil
se v krátké době na domovní stavení, které scela
lehlo popelém. Dobytek vyjma jedno kráva která 0e
udusila, byl zachráněn. Náhodou vál vítr v jinou
stranu, tak že stodola s obilím byla zachována. Pe
tříček utrpěl škody na 2800 si., nebyl pojištěn.

Ukradená otava. V noci ze dne 13. na 15.
září t r. gdcizeno bylo ne panských lakách mezi Seze
micemi a Mibými Koloději asi 10 kup otavy.“ Pachatelé
vtéhli sobě vůz na luka a pohodlně otavu nalodili a klidně
po ellaici k Dašicům odjeli. Druhého dae jiš bylo pátráno
a nalezeny čerstvé stopy kolejí, které však na silnici
amisely. Cena otavy činí 20 sl



exzekuse. Dne 25. m. m. odbývala se
u manselů Františka a Anny Peškových v Březhradě
„zábava“. Soudní sluha vykonával exekuční zájem a
odhad všech svršků manželům Peškovým patřících
pro nepatrnou částku as 7 si. —Alana Pešková spus
tla však solo, že exekuce nemohla býti provedena.
Soudní sluha byl nucen s nepořízenou odejíti a Peš
ková pro tentokráte slavila vítězství. Ovšem ne na
dlouho. Dne 1. září opakovala se návštěva, které se
súčastnil c.k.četnický sávodčí Němecs Kuklen. Pešková
mrštným svým jasykem mistrně pracovala, Ječ na
darmo. Exekuce nebyla tím více smařena, leč zásoba
obilí, která se tu dříve nalézala, smizela. —

Kdo nesází, neprohraje. V obci Liessingu,
v Dolaích Rskousich, zemřela jskási Sáblová. Jako
dědictví sanechala 12.540 loterních riskont, za něž
dala 11.283 zi. 16 kr.| Při těchto četných sáskách
vyhrála pozze — 176 sl. 17 kr.

Zlodějská zásoba na zimu. Ze dne 11. na 1%.
t m. vloup'li se neznámí dosed pechatelé do komory
rolní a Josefa Skvrny v Jedlové a odcizili mu půl drahé
kopy selí k nakládání připraveného, 8 bochníky ohléba,
tvarob, máslo a pamětliví blížící se zimy, sebrali bospo
dářův kožích. Zlodějů bylo dle vše více a s místnostmi
tyli dobře obesnámení. Ne místě zanecheli dvě dláta.

Z Vamberku. Křesťtanako-katolický| vzdělávací
spolek delníků a řemeslníků „Srornosí“ ve Vemberku
konal v neděli, dne 15. £. m. večer měsíční ochůri, ješ
byla velmi četné navětívena nejen členy, ale také hojný
mi hosty. Mezi těmito nelezali se továrnk p. Bednář a
Jiní vážení občané s nčsta 3okolních obcí Bobůzi z hájil
přípedně předseda vp. Slonek, načež red. V. Kučera
v řeči přes hodinu trravší pojednsl o úkolu katolilů ve
bnati socislním. Předněška tato těšila 60 plné pozornosti
všech přítomnych, kteří pak ještě delší dobu netrvsh ve
sp Ikových místnostest při přatelském rozhovoru.

Z Velími. Minnlou neděli konala u nás kato
licko-politická jednota pro království české schůzi,
k níš se dostavil tak veliký počet účastníků, že místo
v sále hostince p. Vokřála musela echůze pořádati se
ma proatranném dvoře. Schůzi zahájil vřelými slovy
místopředseda jednoty, K. hr. Schonborn, načež místní

dp. farář Krunert uvítal přibylé hosty. Potom np:kanovník vyšehradský Jos. Kyselka pojednal dů
kladně o účelech sjezdů katolických. Řečník poukázav
ku vsnikukatolických sjezdů v Německu,
katol. sjezdům v Brně, v Příbrami a v Táboře, líče jejich
přátelé mezi apřimnými a uvědomělými katolíky, ja
kož i jejich nepřátely mezi různými stranami poli
tickýmí v Čechách. Za účel sjezdů vytkl pak, žeslouží
k toma, by katolíci své svobody náboženské proti
všemu zkracování hájili, by proti útokům a pomluvám
Da sebe metaným protestovali,aby svým zásadány váhy
a působnosti v zákonodářetví sjednávali, jak k tomu
mají právoidle zásad liberálních. Končil vybídnatím,
aby katolíci sjezdů katolických ei vážili, rádi na ně
chodili, aby byli v pravdě a v dobrém smyslu božímí
bojovníky a zákona jeho jsouce přesvědčeni, že s po
mocí Boží věc jejich dobrá zvítězí. Řeč tato byla při
jata s pochvalou a místy s hločným souhlasem. Na
to promluvil pan Blažek, úředník pojištbracího fondu
císaře Františka Josefa I. založeného českým sněmem.
Výklad jeho nesl se tím směrem, aby vylíčil účel za
řízení i výhody tohoto fondu. Když panpřednášející byl,
jek se říká v nejlepším, stalo se hlučné pohnutí mesi
pobnutí mezi posluchači, oči všech obracely se ka
vchodu, kdež objovil 32 náp. bisku> | královéhra
decký Ed. Brynych, jenš se vracel od svěceníkaple
s Poděbrad. Snadno lze si představiti, že tato vzácná
návštěva hnula vším obecenstvem a povzbudilaje, še
samochtíc provolalo Jeho biskupské Milosti hlučné
„Sláva!“ Nejdůstojnějšíhost zasedl ke stolu presidi
úlnímu a s velikou pozorností poslouchal pana Blaške,
jenž pokračoval ve své dobře rozčleněné a lidu pří
stupné přednášce, která na konec byla s pochvaloa
přijata. Bed. Josef Kratochvíl zPrahy, jenž pak
mluvil, uchvátil luchačstvo svou dobře promyšle
nou a vřelou „ v níš hájil katolické církve, jako
by byla nepřítelkyní duchovního pokrokuzvláště na
poli věd a umění, vybíraje evé doklady ze všech dob
církevních dějin. I jeho přednáška byla pak hlučně
potleskem pochválena. Krátce, schůze ve Velími se
podařila úplně a spokojenost nad neočekávaným vý
sledkem a radost nad vzácnou návštěvou jevila se na
všech tvářích. K požádání pana předsedy udělil pak

náp. biskup ahromážděným své požehnání. Dojemnábyla pak slova, jež k ndp. biskupovi pronesl rolník
z Velími pan Karel Urbánek děkuje za návštěru
Jeho biskupské Milosti avyznamenání, jehož se tím
této schůzi dostalo; zároveň dal na jevo, jak velice
katolíci si avého vrchního pastýře váží pro jeho čin
nost spisovatelskou a vlasteneckou. Řeč klidně, ale
s důrazem pronešená našla opravdového ohlasu u všech

tomných. Dojemné bylo loučení ndp. biskupa a 0
nstva, jež se bylo sešlo předhostincem páně Vok

řálovým. Ndp. biskup tisk] mnohým rolníkům ruku
a za blučného prorolání „Na shledanou“ odjel.

Z Velké Jesenice. Katolický vzdělavací spo
Mír“ a polit. čtenářská beseda ve V. Jesenici kon
© 15. m. září svou měsíční schůzi, která ve avém

průběhu byla velice poučná a zajímavá. Nejprve před
nášel zvěrolékař z veské Skalice, po celém šírém okolí
pro dovednost svou chválně známý p. Ferbas a sice

obral aobě peměrem přednesu svého látka proposluchače velice zajímavou a poučnon, totiž: práv
ních vadách čili chybách při koupi a prodejidobytka
a sice tentokráte koňstva. Pan přednášející milým
svým azpůsohem jasně a poutavě vše vyložil řečí sro
sumitelnou, takže všichni přítomní s napjetím vždy
rostoucím až do konce poslouchali a pana přednáše
jíccho bouřlivým potleskem odměnili. A také plnoa
měrou této chvály přednáška jeho sobě zasloušila,
neboť svědčila jak o veliké píli a svědomitosti pana

přednášejícího tak ozvláštní jeho dovednosti a snaosti věci. Po té ujal se slova vdp. V. Uhlíř, farář a
vik. tajemník, který poutavým způsobem vylíčil prů

běh ajesdu českých katolíků v Táboře konaného. Poh
přednášející velmi trefně vylíčil, proč se takovéto
sjesdy konají: aby se povmneslo vědomí katolické.

sk jako jest potfebí uvědomělostinárodní, jako třeba
jest národnosti své hájiti a v ohledu národním sta
tečnými býti: tak je téhož. u víře. Na to 'ry
líčil blavní momentyze ajezduTáborekéhoslovy-tak
výmluvnými, še všichni přítomní byli touto předmáš
kou nadšení. Další činnosti obou jmenovaných spolků
voláme upřímné: Zdař Důh a těšíme to jšiď,na příští
echůsí měsíční, kde p. Ferbas bude ve své přednášce
pokračovati.- -4

Z Cerekvice u Hořic. Dne 4. t m. v pátek
oslavovalo dělnictvo panského dvora v Cerekvici u Hořic
obžinky; ač místní správec p. Václav Loos obvyklý
obžínkový hold od hulákajících a hudbou doprová
zených — většinou mladších ženských — tentokráte
ani nepřijal a všem důrazně domlouval, by k vůli
pátku ten den od taneční zábavy úpustili, tu přece
nevázanost provedla svůjjustament, výskala atančila
spátečníhovečeraaš vsobotu do rána; žněletos
byly špatné, obilí leckde pokaženo, brambory začí

nají černati, výdělky pro zimu nebudou as valné;
dosti nouze a nedostatku letos lze očekávati, však
vzdor tomu veselé bídě k rozpustilé veselosti ani
pátek nesmí býti na ujmu.

Z Miletína. Naše občanská beseda bude míti
co nejdříve místnosti nově upravené. Péčí městské

rady udělaly 8e vradnicí keré měny, které budoubezpochyby uznány sa n čž by se podářilo
svým časem, aby také sál v radnici, kde bývají di
vadla i četnější echůže, byl zvětšen a opraven. Aš
svého času státi bude pomník K. J. Ejbena, aMiletín
k jeho odhalení sezve hosty s blíska i dálky, byl by
malý sál velkou překážkouúplného zdaru té slavnosti.
Se stavbou pom je třeba ještě posečkati. Především
— není posud dostatek peněz a při letošních stísně
ných poměrech hospodářských není naděje, že poklad
ničky v hostincích vyvěšené jich mnoho shromáždí.
Potom — není náměstí upraveno tak, aby s pomníkem
jednou tvořilo ladný celek, a na ta úpravu je zase
třeba peněz. Proto čekáme. Kdo čeká, prý se dočká.
Náš dámský odbor Ú. M. Šk. chce dáti v tomto pod
zimu také o sobě věděti. Čekáme, adali pouhým vč
nečkem, anebo něčím cennějším. Také ochotnický sbor
„Erben“ chystá se k nové činnosti. — Kéž brzy do
staví se k činnosti čas také pronaši kostelní jednotu,
pro podnikatelstvo naší dráhy a projiné a jiné pro
jekty, aby nad námi nekrčilo okolí rameny jako nad
mistem zapomenutým!

(Zasláno.)
Provolání

ku sjezdu řemeslnickoživnostenskému
severovýchodních Čech

v Hradci Králevé, dne 27. září 1896.
Přátelé řemeslnícia živnostníci|
Čekáme jiš dloubá léta, rok od roku za

zlepšení našeho postavení, ale existence naše se
čím dále tím více nesprávným užíváním zákona
živnostenského poškozuje.

Co nás čeká? Ještě větší echudnutí našeho
stavu, když semi ruku k dílu nepřiložíme a sami
o to usilovati nebudeme, aby náš stav byl z bíd
ných poměrů vymaněn. Naším heslem badiž: oprava

vnostenského řádu.
Za příčinou ton osvoláváme Vás do staro

bylého, vlastenockého král. věnn. města Hradce
rálové na den 27. září 1896 do Sokolovny, aby

chom spleléčně si pohovořili a se uradili, co činiti,
by politování hodné postavení naše bylo povzne
seno a to tím více, jelikož blíží se ku konci období
rady říšské. Naší snahou budiž, aby sněmování
nám také přiměřeného a kýženého ovoce, které
máme již dávno zasloužené, přineslo.

Drazí!přátelé řemeslníci a živnostníci! Přijďte
tudíž v plném počtu, přijďte všichni. Vždyť jedná
se o blaho naše a naších rodin. Spojanými sílami
dokážeme vše.

V Hradci Králové, dne 4. září 1896.
Za sjezdové komité:

J. Rledi,
ked. ArnoštDvořák,

POŘAD
t č. předseda.

L V sobotu dne 26. září 1896: O 7. a
půl hod. večer pořádá sl. Jednota divadelních ocbo
tníků v Klieperové divadle představení, s proslovem
Spojené, na oslavu sjezdu.

UI.V nedělí dne 27. září 1896: Od 8.
bod. ranní do 2. bod. odpolední uvítání bostů a
zapisování delegátů v Řemeslnické Besedě. O 8.
hod. odpolední zahájení ajezdu v Sokolovně. O 7.
hod. večer přátelský večer v cké Besedě
při hudbě.

Program: 1. O vadách a natné opravě
řádu živoostenského. 2. Rozhovor opravemoel spo
lečenstev. 3. Volné návrhy.

Kteří p. t. pp. účastníci přáli by si oběd,račtež se

rada sjezdemu p. A. Dvofákav Hradci Králové

(Zasláno.)

SI. komitóta pro udržování pomaíků na bojišti
kralohradockém.

Napodzim roku 1864 sešlo se uás ve Vídni
16 kamarádů pluku 49. Hess., všichni jeme so
účastnili boje a útoku na Holesský les 3. července
1896. I astanoveno v té schůzi peníze shronažďo
vati na pomník, aaby jeden každý v krubu svých
známých pilné dary sbíral. Dne 14. orpna, když



jsmeodjížděli z Vídně,ještě odevsdánybyly pe
vize p. Janu Baverovi. Na pomníku však stojí, še
byl sřízen ode dvou bývalých poddůstojníků J.
Beyerle a Ant. Beyerla. Tážeme se: 1. kde pak

se nacházíseznamdárců, kteří p i kpoz
níku, proč žádný výkaz nám nebyl odevadár? 2.
kdo dal dovolení k takovému nápisu na obelisku?

není li 0mod je ur pe dárců, Ni(amarádyho založili? To je urážka pro ostata

Jakoby jem ti dva to bylo zajímalo pomník vystav
Protož my nížepsaní prosíme Komité k za

chování válečných pomníků na českých bojištích,
aby tea nápis byl opraven a zněl: „zhzenod ka
marádů pluku 49. evým padlým přátelům.“

Ye Vídni, dne 10. sáří 1896.
LeopoldAregery,starosta v Erlsa u Vídač. Josef
Watzger, starosta v Atzgeradorfu u Vídně. Frast.
Magi, majitel doma v Atzgeradorfa. Leopold Mlatz

0 eller, uměl. zahradník v Lainsu.—=
Doporučení.

Panf. B. Purger
V Gródenu (Tyroly)

Skupina „Mater dolnrobsa“u Vás objednaná
jest mistrovským dílem, jež mezi věřícími nalezlo
velkou chválu a obdiv. Krása této skupiny budí
v každém pocit zbožnosti i jeou proto před af
každodenně mnozí lidé sbromáždění.

najlénededy frmu J. B. Purger v Grůdene00 o .
Mp doporu J. Novotný,

kaplaa.
V Novém Městě n. Mal.

(Zasláno.
Pro pohořelé v Horním Jelení.

Ode dne 5. září došly fernímu úřadu v JE
lení následující příspěvky: farní úřad ve Svratce

kostelní sbírku9 zl. 45., katol. farní n v Kru“cemburku kostelní sbírka 1 zl., P. Ant. Stepánek
děkan v Jaroměři sbírku; Václav Hájek 50 kr.,
Václav Tuscher 1 zL 50 kr., Aot. Hanuš 1 al.,
Nejmenovaný 2 zl. 50 kr. nejmenovaná 2 zl, Anna
Dusova 50 kr., Marie Krausova 50 kr, Nejmeno
vaná 50 kr., pí. Zilvarova 1 zl, p. děkan 3 zl., P
Váňa r sl, Fr. Šimáček botky, úhrnem: 23 zi

1 kr, B Vikarnát Dotní Krupé z Německého
Brodu 10 zl. 64. kr., a z Lučice I zl. 50 kr., do
bromady 12 zl. 14 kr., Děkonský úřad v Králo
vé Dvoře kostelní sbírku 13. zl, P. Fr. Bakeš
kapl..v Mal. Svatoňovicích kostelní sbírku 7 zl.,
P. V. Vaigl fanář v Sopotnici 4. al. 12 kr., Sv.
Josefská jednota v. Ústí n. O. 5 zL, farní úrad
v Bohdánči u Ledče + zl. 20 kr., katol, farní úřad
v Čermné kostelní sbírku 6 zl. 75. kr., z vikaria
tu Jaroměřského P, Alois Nývit b. vikář v Holo
hlavech 27 zl. 92 kr., Ant. Adam kapl. v Dvoře
Králové od čtenáře Kříže a Marie 5 al.

Zaplať Pán Báb!

Z fary Jelenské, 15. září 1896.
Frant. Vacek,
b. vikář, farař.

R
(Zasláno.)

Nad řáděním „Lidu“, „Rochn“ a podobných
novin, svléště mezi naším dorostem, tasne každý
soudný člověk. Ale svým úšssem anebo snad.

i nářkem nad zhoubu chrlícímižidovskými, pkantními, belvetskopokrokářskými a socislnědo
mokratickými listy, nepohneme ani vládou ba aní
tužkou censura. protože toto vše provívá rozkladný
dach liberalismu. .

8 velkou radostí přijali jeme provolání,
v němž oznamují soudrusí z Praby Vilém Koleš
a Jos. Hovádek, do vydavati hodlají list, jebož
účelem bude ideje a unahy křesťaneko-eocialního
směru co nejvíce mezi lidem rozšitovati.

Problašujemese tedy pro „Lidový list*,
a to z těchto cůvodů:

1. Že lista, který by snahy křesťansko-s0cí
alní účinné mezi lid útřil, dve;

2. te „Lidový list“ jako krejcarový 14dennik
tomu zadostnčiní;

8. že oba soudruby jako obratné a pesištné
pracovaíty ca poli hřesť. socialismu zaáme.

Vážšíce sobě co nejvíce slovutného našeho
vůdce p.dra. Horského, oceňujíce zásluby p. To
máše Jironška o naši organisaci, jsme pevně pře
svědčení, še „Děl. Noviny“, tim méně strane
„Lidovým listem“ utrpí, ale naopak straca hned
a ústřední list náš brzy ronoho získají. .

Vybizíme tímto soudruhy vo všech «polcích
-našich českých vlastí, aby ve prospěch „Lidového
listu“ působili. —

Za sv.-JesefskouJednotu katol. jinochů a mužů
Ústí nad Orliel.

Robert Andres, Dr. Joea.Blabý
t 3. starší. t 6. místo

k Pírk Ludvík Liabart,
E odnatal4- tě. Poklad“1

Jalins Šponar, Petr Suchomel, Váctav Bibus,
desef H František Jakubec, Ludvík Stehne,

Lad. Stehno, Jesef Procháska, Josef Suchomel,
členové výbora.



Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 193. září 1896. 1 bi.

ice zi. 6-73 až 6.28, žita zl. 4-60 aš 6.20, ječmen
sl. 8-80 oš 6-40. oves sl. 875 až 3.10, proso zi 470
až 5-50., vikev sl. 0-— aš U-—, hrách sl. 7-20 až 7-90.
čočka sl. 725 aš 9—, jáhly zl. 9.— až 9 —, krup sl.
8——sž 31.— bramborů sl. 1.60 až 190, j-telo'ého se
mínka červeného 1).' 40- - sž 36-—. jetelového semínka
bílého zi. 83-— ak 6n.—, j.telsvéh: semínka drédského
sl. 25 — ak 38 —, máku sl. 10:5 až 11-285,clejky al.
—— sě —-—. Iněného semene sl 5-— až 5 BU,100 kg
Hitných otrab sl. 6-60, 100 kg. pšev'čných i tub sl. 6—,
1 kg. másla čerstvého sl. 090 až 1-05, 1 kg. másla pře
vařeného — —, 1 bg sádla vepbového 21. OAO, 1 kg.
tvarohu 12 ež 14 kr., jedno vejce 2 a půl kr., kopa okurek
sl. 050 až 1:20, kopa zelí zl. 1-— až 4-—, kop drobné
seleniny sl 0-40 ož 2.—. nektolitr cihule zl 160 až $ —.
bečka jeb'ek z". 1:20 až 180 bečka hrubek 1). 2:29 až
9-80, bečka drestek £l. 2-40 sž 34—. — Ne týhodní a
„obilbí trh dca 12. sáří 1896 odbývaný, přiveženo bylo:
kektolitů pšen'ca 626, žita 855, ječmece 1308, ov. 374.
prosa 88, vikve 5, braobu 29, čočky 72, jchel 18 hrap
4. bramb:r 58, jatelového semínka 31, |učného semínka
47 a půl, olejky —. máku 4, okurek 340 kop, zelí 275
kop, drobné zeleniny 814 kop, oibula 138 bekta it Ú jeb ek
81 beček, hruřek 115 beček, šrorek 122 heček, pak ve
přů 11 kusů a 508 kusů podsvinčst.

lím novinami 7“Reklama s:
o celých východních Čechách.

v všech krajích vý z: plln0VA,
Ioserová ní v listě našem je tím výhodnij

Šim, ježto v něm dle vzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

Inserty přijímámejen ed solidních
úrem křesťanských.

Insertoí poplatek: 3 kr. ra 1 petit. jedno
sloupcový řádek.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu
+Obnova. v Bradoli Králové

DRUŽSTVO
na zužitkování OVOCE

v Hradci Králové
prodává ve svých místnostech pod pekárnou od

- 10 1. počínaje

vinný ocet ovocný . 1 1. á 15 kr.
slivovice.. . . . 1láí zl.

Drobný prodej slivovice převzalp. J. Cyril
Vlach; octa pp. Bouček, F. Chrudimský, Jos. A.
Komárek, Václav Michálek, Vojí. Vů. Ráži, A.
Šimek, J. Cyrill Vlach.

M$" Při prodeji ve velkém povolují se
značné výhody. ma .

„Juk může svět vědět,
co výborného na skladé
mám, kdyš mu to nesdé

dosáhne se nejjislěji
"vhodnýmapři tom lev
A, inserováním v

n„jrosšířenějším isté

.P ANNEA“
| Nejsvětější Srátostí Oltářní

posvěcený.
00OD—
Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovnik a řejilel ústavu Nejsvětější Trojice

v La Marche

[Ma*[MMY[M[M)M)[M

Dle III. vydání přeložil

VOJTĚCH KAMEĎŠ,
farář v Chřenovicích.

Nákl. bisk. konzistoře. Tisk bísk, knihtiskárny. £
Stran b14— 8* — :

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko |
80; v tabé vazbě celoplátěné franko1zl.

OKKKANAAARAAA, Recensi této výtečné adorační knihy vizf
A v červencovém sešitu „Rádce duchovního.“ [
4 Objednávky přijímá biskupská knihtiskárna £
1 v Hradci Králové.

le = a nějOGOOGOOGGOGOGKIONE

Obuvnický
závod."oopyfynaojfo

emivdoměč.136na Velkémná

v úotě dokonalé

| vlasů
a tvoření lupů

se pod zárukou jedině jistě=)
M A. OBINOGENEN

SKÉ J. Beyšovcev Jič'ně.
Cena láhve s ochrannou známkou 1 2l. pří 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších 1aaterialních obchodech a holičských

vodech.

Uměl. dílna poziacovačská

JOS. KIESLICHA
v Hradci Král,o

První závod

Sobrazy, zroadly a rámci
nalezá se nyní u býv. prašiské brány

naproti „Klubu českých velocipedistá“.

Rozšířiy značně závod ovůj
v nových prostranných mírtnostech, do
poručuji týž další vzácné přízni velectě
ného obecenstva.

Múctě dokonalé
Jos. Kieslich.

O000000000000000000
Žádejte vždy a všude

slivoviciaborovičku
Jen od firmyML..ITesňal

v Uherském Brodě na Moravě.
O00000000000000000

vydání její.

V koncesované

hudební škole

Jana Ne. VŮDSCŮL,
ředitele kůru kathodrál -chrámu Páně

sv. Ducha

v Hradci Králové
započne nový zápis žáků a žákyň

ps“ dne 15. září. "FN
Ve škole té vyučuje se hře na

harmonium, na piano, varhany,
housle a zpěvu.

Vprospekty lse nahlédnouti ve škole samé.

>Mo..

Ústavprovychování dik,

pay 8 ODRÁTOn p mne
vající školní rok v klášteře školních sester III.
Hádu sr. Frant. dívky ze školy obecné neb mě

Vynčuje se předmětům školy obecné a vyb
šího pobračovacího kursu (pro dívky škole od
roatlé), psk spěru, budbě na klavír, housle s

vedení domacnosti. Jelikož jest v ústavě též opa
trovna pro malé dítky, lre se v něm též připra
viti ke zkouškám pro mateřské školky, opatrovny
a dětské zahrádky. Rovněž lze v něm nabýti
řádné přípravy ke skoušce za uč telku industri
ální. Vyočování a konversace děje se v jazyku
českém i německém; v německém blavně u dívek,
jichž rodiče si toho přejí.

Všem chorankám věnuje se náleňité, laskavé
péče a krásná, zdrová krojina činí pobyt v ústavů
velmi příjemným. Nečiní-li se požadavků zvlášt
ních, platí se za celé zacpatření 14 z). měsíčně.

Správa kláštera
školních sester III. řádu sv. Frant.

v Slatiňanoch u Chrudimi. „„Uyoece„o“«OX££ZZS2

M av

do".
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pro členy spolku oživého růženoe.
Sestavil Antonin Petráň.

T—Z

Do50 kusůpo8kr., do100kusůpo 7kr.
přes 100 kusů po 6 kr.

Objednávkypřijímábis, tiskárnav HradeiKr.

ovoo00000000000000000

$rios kostelní
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo

ručuje veledůstojnýmfarním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkůmv jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveň odporučím ovětla de věčných
lamp 7 dnů hořící a všeobecněza nej

lepší uznaná.

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809.

O00000000000000000000
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L SERU,
Brno.

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.

cenami vyznam.

Vzerniky k na
hlednutí franko.

Ceny mírné.

Malířský umělecký atelier

Jarolíma Štanlejského
v Litdďfiyšui

doporučuje se veledůstojným děkanským a
farníin úřadím i veledůstojnému duchoven
stvu, jakož i slavným patronátním úřadům

ku provedení dokonalých

jj- maleb kostelních, -Ji
opravy freskových a olejových maleb i no
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné sa mírný konoráf.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychin
burku, v Janově u Litomyšle, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Olo

mouci, Brně atd.

5

„OBROVA"
33 nazí každý pátek dopol. ©14.hod.

Vydavatelstvo:
Politické družstvo tisková v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy apředplatné adresujteš
pouze:

»Obnova«c v FXradoil EKrál.
Předplatné:

Naeelýrok — 3
„M

na roku
roka.

Jednotlivéčíslovmístě 7kr., poštou8kr.
Mistnosťredakoe:

V Hradci Králové. Velké náměstí č. 84.

a

v|JAN HORÁK,
soukeník

V BYOCHNOVÉ n. K.

nabízína dobu poduimní a zimnín

| čistě vlněné látky 7
Račteš učiniti jen malouobjednávku

na skoušku! .
SRB“Vzorky na požádání zašlufranko. "Bi

vždy |

0 0 0 > V O0 00 0 0 e o e 6 «

Politické družstvo tiskové

VHradci Králové

vydalo právě drahé vydání spisku

Učte se z dějin.
flrro Knaší mládeň od stazikorlastonee,

Teato krátký přehleddějčenkýchdoo

V biskupské knihtiskárně
Straa628“ —(Cena15kr.

kám půjdeme na výlet)
£, Do Týniště!Podívámese tam na

výrobu koberců u Adolfa No
votného.

A. Stojí to za to?

B. Ano! Viděti tam za 80.000 zl. botových ko
berců nejrozmavitějších jakostí, cen, velikostí
a barev atd. ad nejlevnějších do nejdražších
a ten, kdosi aspoň za 10 zl. nakoupí,
dostaně nahrazené jízdné drahou ve
třetí třídě na vzdálenost30 km!

A. Jsou tam též zbytky k dostání ?
B. Ovšem, velice mnoho a co záclon, pokrývek atd.
A. Nuže já jedu s Vámi! Na zdar!

Novýpraktický vynález!

Nejlepší prací přístroj

Jediny exisující Jest nově
Hiv. ezená c. k. výhr

MaOrOVÁ | pradká
t. zv. ruční valcha

„Patent Hlaváček“,
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest me
smarná, vždy hladkou a či=
stou zůstane, bezvadné sně
hobílé a rychlé vyprání
docílí u čím více se na ní
pére, tím jest hladšía lepší,
kdežto prsěky dosavadní záby
zkáze podléhají a zdranělými
plochami prádlo ničí.

Při tom vůak jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny

pravé
jež

| dulev
é mýdiecelou řadou lékařů

jwou:
I. vel. 25/30cm. zi. 2.50

II m 30/35 + + BO
IL 3540 0, 450
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zasýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový

Atelior Hlaváčkův
v Strakonicích Čechy.

BB" Pp. obchodník. rabatt. v
doporuduje svou

Navštivanky|
ed 60kr. výšenabízí

Jskuatí nihtiskáru

VKnut! Král.

Eroffokřestnílisty
jsou na skladě bisk. tis

skárně 40 jso (kniha) za30 kr.

minou — až 60 lidé přesvědčí, že bylo a bude
nejlepším jedině

nefalšované mýdlo jádrové,
P. T. ct. obecenstvb vřele doporučuje

= odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.
160., Malšovicích č.

ODODZRODEOKT Pronteéspojení.IITKI

l
Hradoi Králové

nově otevřemou,sl. o. k. hejt. konoessovanou

umělých hnojiv atd. atd.
mé pp. zákazníky

jest pro pány fotografy
ameteurymá novězarízenáji

lujisLrání p. amajeury,b hnoobtěžové vzorné její
proh no rovn. ta můjv mi o een- apparaty, plot
names, a pomůckami : zásoboný sklad ©cenami

gRP*>Apparáty též na aplátky. -u
dva praklikanti za velmi výhodných podmínek.

NOOOOJOOOCOOO



Ko dní svatého Václava.

(1) Říkává se,-že dějepis jest nčitelem života.
Vnaší vlasti toho — Bohu budiž žalováno —
Ropezorujeme.„Těchžechyb,kterýchse dopouštěli
maji předkové, dopouštíme se i my, ale co dobrého
činili, na to hledíme pramálo. To platí obzvláště
o svatém Vácslava. — N praví nám Pa
lacký v dějinách svých: Že ové osudu Obo
drité, Laticů, Ratarů a jiných pokrerenců svých
enikli, sa fo nejvíce děkovati mají výssmému a
upřímnému pokřídsťanění svému. L, K. 8, čl. 1.
Palacký chce říci, že by i Čechové byli bývali
smičení pod záminkou, že jest to lid pohanský,
divoký. A kdo jest ten muž, který se oto staral,
aby lid jeho upřímně křesťanským byl — jest to
svatý Vácslav. A kolik jest u nás vlastenců, kteří
tuto zásluhu svatého Vácelava uznávají, nebo vůbec
o ní vědí?

Vě» „svatováclavské“ špínou a
00 zasypává.—Vděčnostiarozumujsmosetody
z dějepisu naučili velice málo.

A kdežtozachranitel náš jako na výměnek
ed mnohých jest strkán, velebí se právě ti, kteří

kraté p paendilpi čenbyAno na tom dostiem Čes j, opdávají se
národu našemusa bojovníkypronárod náš. Kdo

pončkod zná dějiny povstání z roku 1616 až
masí véděti, že k. p. Thurn, jeden z „vůdců“

ů, tak málo Čechembyl, jakosimní král
drich. A když vojsko odbojné německé a odro

němectvím a zbýralostí šlechty —
byli

oporaženo,ta p poražení vé. Zabyl národ 9

i
TEz

však zachráněn český od záhuby
druhé tím, še nevymízelo křesťanelví svato

| NedávnopravilpanEimv Litomyšli:„Kato
lictví snášíme, ale protipořáloo kaolické bo

ani Pan Eim se nám výrokemtímto akásal jakoný
é

cizinec na poli náboženském. Náboženství
tá svůj vliv na vzdělanost, mrav, blahobyt,

sílu a život národa, který je vyznává. Ať se jeo———

FEUILLETON.
WVboce Kotorské.

Z potalek po Dalmacii sděluje F. R.

Ve středa dne 5. srpna b. r. povstal značný
ruch v tvrsích Punta d' Ostroa Mamule, které
střeží ješté bedlivéji než starý Cerberus vchod do
proslavené božy kotorské, aby snad nějaký nepo
volený obdivovatel na obrněném kolosu nezabloudil
namátkou do tohoto čarokrásného zálivu. Rázem
na dané znamení hlídkou obráceny byly námořní
dalekobledy na naši rychlonohou paroloď „Petku“
a vždy ochotní dělostřelci připravovali si již „mu
nici“ pro jistotu. Brzy však ve zmíněných tvrzích
abytečný poplech ustoupil mrtvému klidu, neboť
ostrý dalekohled velitele poučil, že dalmatská loď
s mírumilovnými cestujícími vjíždí do střežených
vod. My, čtyři Hradečáci, také bychom ani ži
vému kuřeti neubližili, na to abychom chtěli do
bývati nějaké baterie. Trávíme dosud ze slávy
neboštíka Jabůrka, proto netřeba teprv v dálné
cizině sklízeti válečné vavříny.

Snadno se tekne, že boka kotorská jest nej
krásnější záliv v středozemním moři, ale ať t>
skusí italská sneb ruská válečná loď a jde si tu

krásu přírodní blíže problédnouti. U ostrova Ma
muly by ji rakouské kartáče náležitě přivítaly. Na

- dermo se důležitý tento bod neopevňoval téměř
6 ler, a pro nic a za nic 5 milionů by se nevy
hodilo na pustou skálu. My máme jednou Herce
govinu a potřebujeme také míti vodní cestu do

ní, zvláště pro naše vojsko. Tím se tedy vysvět
Juje, že boka kotorská těší se tak veliké pozorno
sti jak v cestovatelském, tak i ve vojenském světě.

>A kde jste se, prosím vás, najednou ocitli
v Dalmacii ?«, otážeš se, milý čtenáři.

Jest ti to podivným, ježto Hradečtí dělávají
výlety jen na »Střelnicie, aneb když se jit něco

ř

V Hradci Královjk Ročník II.

podívá na Turecko, Ojík, Afriku a porovná ji
s křesťanskou Evropou jíŘe uznati tu velikou
pravdu: še Evropu drěšoudjeePrapor vsdělanosii,tohopříčinoujestjejí tiansiví,—Cožtedyvíce
jest přáti, než aby křejíšnství « Evropy nevymí
zelo a na místo jeho nefřišelBadhismus a nebo
pentheismus — cátgi-hatfžy, jehož důsledkam není
Dic jiného, než afékmNiě se zákona mravného,
vláda chtičů, vláda kábiit— barbarství. — A kdyú
se katolické nábožedstššů jež přetrvalo ve své
nezměnoosti devatonácíliř set let, ukazuje jako
křesťanství původní a (dž pravé, jest důsledné
myslícíma nutvým požejkvkem, aby zachováno
bylo křesťanství toto, jalib jedině pravý a bes

není možno pouhým „tá
ženství“ čili nějakou po němu příslušností,
nýbrž nutno jest, aby sážady pronikaly ce
lého člověka, atudíž i pd.*

Aprávětahle snah— anic jiného—jest
politikoukatolickou.— (to snaba—jak pan
Eim litomyšlské občan
kálů, noní to jak štváčs
ranie hierarchie — n jedině snaha, aby
národ katolický svého vstbšenéhovelikého a je
dině pravého náboženství kéž ku svému všestran
nému vzdělání, ku posile úrémravnosti, k udržo
vání bujaré síly svého ta, ba i za poklad
svého — na konec koncá (břecejen na zákonech

krašil — vláda kleri
listy lbávají — ty

křesťanského řádu spočív — hmotného bla
bobytuužíval. — Aponěvaděod Bohavůbeca
tím více od pravého ví odpadlý šidovsko

„nověrecký a u nás krom ještě holvetsko-ne
věrecký liberalismus ve h národech přivodil
úpadek vzdělanosti a mravfosti, poněvadš podryl

všude sílu a blabobytnádjky o ti klerikálové ugilají — dosti pozdBří= 3
líci, kteří na jedné straně katolictví „snášeti“ chtí,
ale na druhé aráně od nevěry sesiloční národa
čekají a blahodárnéma vlivn katolictví ma život
národa překážejí.

To jedině jest ten strašák politiky katolické.
—Pan Eim—jak to u nás většinoupáninábo
ženství neznající dělají — vyslovil tedy v Lito
<-—= —————
»velikébo« chce odělati, dojdou až na Nový Hradec.

"Ale aby se namabali celých 1500 km. po souši,
po moři a po vzduchu, na to jich neužije. Vádyť
ani ta naše bujará mládež netroufé si opastiti mo
teřský klín, aby za hranicemi trochu svůj okresní
názor porozšířila. Inu, my jsme chtěli očitě sez
nati trochu ten slovanský jih, protože naše hostin
ské debaty o slovanské vzájemnosti projíždějí rok
co rok otřelou kolejí, aniž by jevily se v praktic
kém životě. Sebrali jsme se, dva kněží a dva pro
fessof:, s přešli jsme ještě odvážněji než Hanibal
Alpy, přebředli jsme srdnatě bouřlivé Ousrnero a
vnikli až do boky kotorské, kterou před námi
z jara navštívil i německý císař, Vilém.

A stojí ta boka za tu dlouhou a nákladnou
cestu ? , .

Kdo nechce jeti do Skandinavie a utráceti
tsm peníze mest Němci, neuzří nikde záliv také
krásv, jako u Kotoru. V podobě obrovského »z«
vniká luzurová Adrie do boku nebetyčných hor
ských velikánů, jimž vévodí černohorský Lovčen
(1759 m). Strmé stény horské střeží vážné skry
tou tuto perlu Adriatického moře s sblížejí s pa
trnou zálihou v jasném zrcadle vodním své mo
hutné boky, po celý rok sytou zelcní ozdobené.
Bok: kotorská připomíná svým tvarem a svěžestí
svých hvozdů na švýcarské jezero čtyllesé.

Uzký břeh mořský poset jest útulnými osa
dami, jež ochraňují četné tvrze vojenské po vrších
sousedních roztroušené. Mnohé z nich hajily již
křesťanskou kulturu proti islamu, avšak nedovedly
se uhbájiti ničivému zubu časovému a dodávají
krajině svými zříceninami velmi zajímavý ráz.

Z četných těchto osad navštívili jsme pouze
město Castelauovo, kdež lodníci složili značnou
část nákladu pro tamní vojeoskou posádku. Jest
plavba námořní téměř jediné možný komunikační
prostředek, jímž lze v Dalmacii pohodlně a rychle
cestovati.

Cesta po silnicích za panujícího vedra a za

myšli velikou nedůslednost m voliči jeho Ueskali
velikému nesmyslu, který před logikou zdravého
rosumu neobstojí.

Ta pak enahs,aby věsašené — Kristem
Bejen pro věčaeu, uýlét i pro dlaho časné
zjevené — ické nábeženstrí Da život národů
blahý vliv mělo — ta katolická politika byla
i politikou svatého Vácslava. Nemohl ua to hle
děti, jak obecný lid chodí před oltář katolický a
doma a nebo v lese má ještě svého „pikolíka“,
nemohl na to hleděti, jak panstvo dle jména již

křesťanské, ale životempohanské, Jpí na nemravmosti, na svých chtíčích a vášních a proto vší
snahou svéhu šlechetného srdce o to stál, aby
národ jeho katolictvím též v každém ohledu po
vznešen byl. A tato katolická politika, politika
pevného řádu a opolu lásky a rozvahy — byla
příčinou, že panstvo poštvalo bratra Boleslava
proti Vácslavovi, až se i k bratrovraždě unésti dal.

Dnes jest v národě našem tím Václavem
katolík — klerikál s příhanou zvaný. — A tím
panstvem jest liberál, který katolictví snáší, dle
jména jest tedy katolíkem, — ale tomu vší mocí
brání, aby katolické nábožemství pronikalo život
náš. A náš veliký svobodomyslný list rád by byl
tím Boleslavem, který by svatováclavského kato
lického Čecha dorazil. Najatými za žold pomocníky
tohoto moderního Boleslava — který však dobrých
vlastností Boleslavových, obzvláště kajicnosti nemá
— jsou ti bojovníci ve venkovských „fabrikách
na špínu“ vůbec redakoemi zvaných, a nadšenci

našich krčem.s
Jak trudno jest katolíku osricenómu na

poměry hleděti, jak bolno viděti ty „Výborně“ a
„Tak jest“ volající katolíky, kteří pánům záhubaé
národu našemu nedůslednosti pronášejícím tleskají,
a je do konce i čestným občanstvím oslavují. Zdaš
právě tyto zjevy nenutí osvícené katolíky k toma,
aby vschopili se ku práci, za kterou vykrvácel
svatý Václav ?

Jednoty jest nám dle pana Eima zapotřebí
ovšem, jsko soli. Ale že by nás jen jednota našich
protisvatováclavských liberálů mobla spasiti, o
tom dějepis, učitel života, nesvědčí. Národ, na nějž

to

snačného stoupání do neustálých vrchů jest velmi
namahavou. Proto jsme stěží véřili vypravování
dalmatského cyklisty, jenž chlubil se svým rekor
dem mezi jednotlivými městy Dalmacie.

Zatím co lodní mužstvo vykládalo náklad na
molo, bavili jsme se vodní produkcí dalmatské mláde
že, která již v mládí svém dovede svými plaveckými
výkony ubájiti Čestnou pověst svých otců, jako
nejlepších a nejsmělejších námořníků světa. Či
perní tito plavčíci pohružovali se pod vodu, aby
lapal: zručné házené jim peníze, jež ukládali z ne
dostatku jiné schránky do úst. V krátké době vy
získali na několik melounů. V dlouhé chvíli vzpo
měli jsme si také na domácí přírodnické museum
a jeden z nás obětoval celých 20 haléřů na pék
ného kraba.

Ochotný však hošík, jenž za tento obnos
kraba vylovil z tůně mořské, utrhl z přílišné hor
livosti krabu bea všech okolků obě klepeta, tak
že nezbylo obětavému spoludruhu nic jiného, než
amrzačeného kraba vbodit opět do moře. Tak
přišlo hradecké museum o vzácný dar z naší ní
mořní výpravy.

Podobných nehod měli jsme na cestě několik.
Po dvouhodinové plavbé rozkošným zálivem

kotorským dospěli jsme do Kotoru, k nejjižnější
mu cíli své námořní plavby kol břebů dalmat
ských. Kotor sám sebou nestojí za tsk dlouhou
čestu, poněvadě kromě zajímavého trhu černo
borského neposkytuje cestovateli žádných zvlášt

Kotor, staré né městoslovanské, jest strážnou tvrzí proti Černé Hoře a
sousedící Albanii. Sousedství Černé Hory jest tak
blízké, že Černohorci navštěvují Kotor jsko své
přístavní město. Spojení s hlavní obcí černohor
skon Cetiní sprostředkuje každodenně, počínajíc le
tošním rokem, diligence, která dopraví cestujícího
béhem 6 hodin přes příkté a závratné serpentiny
říšské silnice za poměrně malý poplatek 2 zlatých.
Nevěděli jsme však o tomto výhojném spojení



víra vlivu nemá, zůstane národem seslabeným,
a nesvorným. Jen víra živá dává oílu, jen nábo
ženství krotí vášně — tak mlaví dějepis.

Kéž by tedy národ náš nechal boje Bole
slava proti Václavovi! Kéž by Boleslavové naši
litovali svých činů proti víře svatováclavské, jako
Boleslav želel činu svého. Tak by brzy vracela
se jednota — ne liberálů — ale jednota celého
národa, jednota všech volajících: Svatý
Václave! Nedej zahynouti nám ni budoucím!

(15) Slastí naplňují každého Óecha krásná slova
Tomkova o sv. Václavu: „Václav byl od věrného
lidu svého hned po smrti ctěn co mučedník a
první svatý dědic země české; tělo jeho přeneseno
se slávou do kostela sv. Víta se svolením Bole
slava kajícího; jméno jeho vzýráno od Čechů
v bojích a ve všelikých jiných potřebách, obraz
malován na korouhvích, pečetěch, penězích; belm
Václavův prácestarodávné, jak sezdá, již starším
předkům jeho náleževší, též i meč i košile brnčná
chovají se co drahé po něm ostatky; a píseň „sv.
Václave, vojvodo země české“ spívá se jiš na de
sáté století.“

Proč as sv. Václav — přese všecko hanění
a tupení jeho nepřátel — v nehynoucí a pože
hnané paměti jest věrného lidu svého? Proto že
byl chrabrý Čech, pravověřící křestan a výtečný
vladař.

Kníže Václav jest ve cti trvalé nejprv pro
velikou statečnost, hrdinnost a rekovnost, jakouš
v pravý čas osvědčoval. Byltě věru zdařilý syn
Vratislavův, povedený vnuk Bořivojův; kde šlo o
ponížení a újmu rodu Přemyslova, takřka drtil a
bořil šiky nepřátelské a vracel glávu zemi české.
Kdožby tu s radostí nevspomněl na jeho válku s

Radialavem, vojvodou slickým, jemuž náležely Šedáž celé východní Čechy od Krkonoš až po Su
mavu! Radislav jsa spříznén s Bavory chtěl na
škodu zemského knížete rozšířiti panství své a
dobýti nezávislosti. Tu hrozilo nebezpečí i jednot
nosti i celistvosti země české, kteréž zemský kníže
Václav svou chrabrostí odvrátil. Pozdější pověst
vypravůje o tom, kterak vojsko Václavovo a Ra
dislavovo potkalo se u Žitoměře, nyní Stolmíř u
Českého Brodu; Václav pak, nechtěje by lid se
vraždil bez potřeby, vyzval Radislava na souboj
v šírém poli mezi vojsky. Radislav jen ze etuda
přijal to vysvání; ale když se přiblížil, spatřil prý
anděla, an se nad Václavem vznášel a mečem
brozil. I padl Radislav před Václavem na kolena
a poddal se mu. Buď jak buď i největší odpůrce
Václavův připuatí jádro té legendy: zemský kníže
Václav neohroženou bojovností pokořil velmože a
šlechtice českého, jenž ve své zpupnosti uškoditi
chtěl panující dynastii Přemyslovců, a i zemi če
skél A tím více vyniká rekovnost Václavova,
když povážíme, že mu bylo 24 let, a že spolehaje
jen ve své práro a v pomoc Boží vlastní braď
nepříteli nastavil, aby zamezil bratrovražedný boj|

A co as dodávalo proslulému knížeti tolik
srdnatosti a mužné odvahy? Byla to víra Kristova,
kteréž byl Václav 8 tělem 8 duší oddán, kterouž
nepokrytě a bez bázně vysnával a k pravému
oblažení a zvelebení národu českého v zemi šířil
a utvrsoval Té víte zůstal věren,ačkoli máti jeho
=—= =
s Černou Horou a nechtěli jsme zmařiti zpáteční Jíst
ky do Dubrovníku, proto jsme nemohli podaiknouti
tento zajímavý výlet ku junáckému národu slo
vanskému. Spokojili jsme se pouze v Kotoru po
hledem na stepilé postavy čackých těchto junů,
jimž ovšem ženy černohórské se lepostí nevy
rovnají, protože zastávají v domácnosti všecku
těžkou práci, čímž předčasné stárnou.

V Kotoru našli jsme, jako v každém městě
dalmatském, krajsny Čechy, kteří hlavně u vojska
jako účetní poddůstojníci jsou hledáni.

, Domorodci mají sice výtečné vloby duševní,
ale jsou htozně zanedbáni. Sotva 16 proc. obyva
telů umí Čísti a psáti. Služba vojenská jest v boce
kotorské pro úmorné teplo (často 40% R) velmi
namahavou, za to však poskytují se mužstvu četné
služební příplatky, takže n. př. čeští ohůostrůjci
večeřeli s námi v hotelu první třídy v sousedství
Generality a štábních důstojníků. 

Dosti neradi loučili jsmo se s poetickou zá
tokou kotorskou, která iza nejprudších větrů bývá

apině klidnou, jak jsme se osobně o tom přesvědili.

Sotva jsme opustili klidnou tuto zátoku a
vypluli na šíré moře, pociťovali jeme k svému
podivení nejistý a kolisavý krok svého párníku.
Jižním větrem, širokem rozčeřené vlny mořské
praly neunavně v bok našebo korábu, jenž nevší.
mavé bral se svou cestou k vyměřenému cíli.

Stálé útoky vln neublížily sice naší +Petce«,
ale nezůstaly bez účinku na valnou Část spolu
cestujících. Na loď zavítal příšerný host — moř
ská nemoc, jež vybírala si neuprosně »tále nové a
nové oběti své krutosti. Palaba se zvolna vylid
ňovala; nejdříve dámy, potom i četní páni opou
štěli z pochopitelných příčin společné shromož
dišté na palubě a uchylovali se do samoty. Ns
koaci zbyli jsme pouze my, Češi, s nepatrným
bloučkem cestujících v trapné nejistotě, jak to s námi
dopadne. Přestáli jsme však všichni zkoušku tuto
skvěle! Česká povaha, otužilé tolika zápasy národ

|
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Drahomíř jinak smýšlela, a i někteří dvořané a
šlechtici nelibě to nesli, a panovačnsého bratra
Boleslava proti němu štvalí. Měl to povné pře
svědčení, še křesťanská vzdělanost a křesťanský
mrav jest s největším pros jak jednotlivcův,
tak rodin i celého národu. Bába jeho sv. Ludmila
dobrý základ k tomu položila, když pečovala, by
slovanským jazykem byl v ví vyučen;
otec pak Vratislav © utvrmení jeho se postaral,
když do latinských škol v Buděi Václava dal.
Věestranně vzdělaný, intelligentní jinoch Václav
nestyděl se za to nikdy, žeje pravověřící křesťan,
alebrž ochotně vědy plnil náboženské povinnosti,
obcoval službám Božím, přijímal svátosti, a bedliv
byl křesťanských ctností. e se také v historii
o tom smínka, že na něm co pacholoti postřížiny
vykonány. Postřižinami neb tonsurou stal se Vác
lav as klerikem; tím ještě vroncněji a něžněji
spojil se s Bohem, Spasitelem a panenskou jeho
Rodičkou. Proto také kníže Václav po celý život
svůj — a byl.živ 33 let — vyznamenával se pa
nickou čistotou, pokorou, láskou i k nepřátelům!
Proto také i v hodinku amrti, kterouž mu úkladné
zrychlil bratrovrah, neklnul a oeslořečil Václav,
ale u Boha orodoval za odpuštění. To ti odpusť
Báh — bratře! *

Kdož by proto nectil svatého Václava? Neš
pro jednu ještě příčinu uctiváme savražděného
vojvodu země české: pretože byl výtečný vladař.
Počátek 10. století byl pro zem českou velmi bro
sivý; Maďaři právě vyvrátili Píši moravskou a do
tirali až k hranicím zemským. V zemi pak ně
kteří šlechtici brozivě povstávali proti knížatům
zemským. Ze zápaču též Němci obmýšleli uvésti

Y podsvoumoe.KdyžVáclavdosedinatrůn,
vedl si doma spravedlivě a statečně, na venek

moadře a opatrně. A tím právě zachránil
y před větším neštěstím. Tak když německý

král Jindřich Ptáčník do Čech vpadl a s vévodou
bavorským až ku: Prase přitáhl, Václav uemoha
odolati přemoci, alespoň tak učinil neškodným
protivníka svóbo, že se zavázal k odvádění roč
ního poplatku 500 hřiven a 120 volů. Mondře a
opatrně si tu počínal sv. Václav, aby zbytečně
netekla vlastenecká krev a penězi a dobytkem za
bezpečena byla bytost Čech! Co proto už pohao
zakusilod lidí nepovážlivých? Však„haněníbývá
hanci k hanbě.“

Bliží se veliký národní uvátek sv. Václava.
My všichni nazýváme se plemenem, rodinou sv.
Václava, národem svatováclavským. Nuže hlasme
se k svému hlavnímu patronu a dědici a obdi
vojme se jeho chrabrosti, jeho křesťanské zbož
nosti a vladařské opatrnosti. Sami se též přičihme
o to, aby jedenkaždý z nás byl chrabrý a statečný

„ pravověřící křesťan a při tom moodrý a
opatrný správce či hospodář. Sešikujmež a se
řadme se všichni pod praporem svatováclavským,
a jako dítky jednoho praotce svého po jeho pří
kladu starejme se o vlastní ušlechtilost a svede
nost, o časné i věčné blaho věrného lidu. Svatý
Václave, Ty jsi dědic české země, rozpomeň se
na své plémě. Nedej zahynouti nám i bu
donolm ! SRT
nostními a otrlá tolika nechutnými boji stranic
kými, snese právě každou bouři mořskou, protože
jest proti každé žaludeční slabosti řádně prepa
rována.

Jistý starý Dalmatinec obdivoval tuto naši
pevnou povabu s opakoval častěji: vČeši mají
dobrý stomach«.

iroko neunavně svářil se -s mořskými vl
nami, takže plavba naše podobala se téméř blou
dění Odyseovu, jeaž dle doměnky filologův také
těmi koačinami bloudil a na blízském ostrově Las
tovu (Homérova »Ogygia«) u pohostinné kačžny
Kalypsy útulku došel.

Náš kapitán však netoužil po podobných ro
mantických dobrodružstvích. a zavážel nás zcela
prosaicky ku Splitu, odkudž jsme hodlali podnik

on celodenní výlet ku proslulým veřejím řekyerky.
$ +
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Podal jsem jen stručný úryvek z cestopisných
sápisků svých o cestě po Dalmacii. Kdyby rozsah
»Obnovy« tomo dovoloval, napsal bych více. Byla
cesta naše velmi zajímavou i poučnou. Sezaali
jsme junácký národ cbarvatský, jemuž také svítá
jiš sluoko národního uvědoméní.

Jen kdyby nebylo té zlopověstné slovanské
nevraživosti. Dra synové jednoho jazyka Chorvaté
a Brbové se sváříkrutě neustále mezi sebou a proto
nemohou setřásti ze šíje své jho nepatrné menšiny
italské, jež obnáší pouze 5 proc. věsbo obyvatel
stva. Vzpomně! jsem si na naši Českou vlast, kde
vposlední době přes noc ustavují se nové strany
a vymýšlejí se nové a nové -zásadní« ideje, aby
chorm mohli se mezi sebou svářiti a nevšímati si,
kterak civilisační jinovárodní nepřítel ochuzuje
rok od roka náš národní blahobyt a připravuje
nám bůl žebráckou. Soed i nám vzejde dobe se

věB

Sokolujte si nebo nasokolujte —

2 překážilo vósla

14) Pokrokový j list (v doplsédh
urýchzpráva o jedno farář, ený „nezlpříle
lem „Bokola“, protože týž spolek nechodí na cítť
kevní průvody“ atd. Dále však píšeo kněsí, který
„úechová n k „Sokolu“, nýbrž stal 60
dokonce zakládajícím jeho členem“. po ruce
dra případy! Ten prvý kaěz byl ovšem v pokro
kových listech — pojímáme to ze stanoviska strany
protivné — „po své zásluze strhám |“ A co se píše
odrahém? To p 1 —plže 00 „nakaždý
spůsob není věc lichotivá prn našeho Sokola“ —
Tak tedy! Z obého zcela jasně vysvítá to, CoBa
depsáno v čele této stati, totiž, vy kněží, „soko
lujte si, nesokolujte vi — překážíte všude!“ Vy
čítá se knéžstvu, že nejde prý s národem; výtka
la je ovšem neoprávněná, alo už jednou tomu tak
je, že se to ibezdůvodně vyčítá, ale jest-li že jde
s „výkvětem“ národa, („Sokol“ prosíme, bývá tak
nazýván často) není to pro ten „výkvět“ nikteralr
lichotivé. Tak co dělat? Mohl by tento zjev od
souzení jednoho kněse proto, že nepfeje „Sokolu“
a odmítautí drahéhoproto, že zase „Sokolu“ přeje,
kterým čtenáře své obšťastnil bezvěrec Hajn Al.
v „Lidu“ č. 23. vésti věru skoro k myšlenee:
„Tak tedy když nokrokovým všude překážíme,
sead vhodno by bylo vyhnouti se tam, kde spolu
působeníknězese šádá.“ Aže žádá so vtak
maohých oborech, to je jisto- Je známo z jedné
schůze, vníž měl býti svolen jakýsi zvláštní výbor,
a do téhož navržen byl též v té záležitosti nad
jiné kompetentní místní duchovní správec, že roz
kříkl se jeden člen obesního výboru, pokrokář:
„Toho nevolme, což pořád se musí jít u nás tou
spátočnickou cestičkou, na níž se nic bez kněse
poříditinesmí ?“ A na jiné achůsi, kde jednalo se
o podpůrný podnik, křičel týž člen výboru obec

ního: „Pánové, obecníjmění„aetěší n jen napodpory praelimimorané, toto je něco mimo
řádného, pánové, pořiďme sabekripění arch a nej
dřív —a ním jděmena faral“ —To jentak pro
připomenatí! Kde všude jinde knězpůsobí jak ve
spolcích,jak v podpořeliterárníchpodniků,o čem
samy „Národní Listy“ vydaly před Časem nepo
kryté své uznání, jak při chudinství a všudež jinde
při drobné práci národa, o níž sám mladočeský
poslanec dr. Vilém Kurz pochvalně se vyjádřil,
toho důkazy jsou přemnohé. Opakuji, snad tedy,
když bychom j měli, bylo by lópe vybnouti
se. K této věak dodukci řádky tyto nas ne
jeou, k tomu nesměřují. My, třeba byli bezdů
vodně stále a stále zlomyslně napadání, my čeští
katoličtí kněži nejsme takoví, abychom svolali,
Jako zvolal člen jistého stavu Jinak povanešeného
tak, že myslíme, že ostatní s mužem tím nesou
blasili; my nejeme takoví, abychom svolali: „A
jestli še se o nás nepostaráte jinak, tedy vypo
víme práci na poli nérodním!“ Tehdáž sazname
naly tento projev samy národní „Národní pe:
prý svým vlastenectvím vznešený list, a žádného
člena redakce ani nenapadlo zakřiknonti tento blaa
ne nepodobný hlasu internacionalního socialisty,
muže bez vlasti, který kdysi vjedné společnosti
volal: „Co mi mluvite o práci pro vlast!
Jakou já mám vlast?Kde mám jea kousek půdy
z té vlasti? Jak já mám pracovat pro vlast, kdyš
kdybych z ní, s té půdy bral ai jem trochu Liny
do květináče, sedlák mi přerazí hnáty! Dejte mi
dřív něco a pak budu pro vlasť pracovati!“ K ně
čemu podobnému: „A jestliže se o nás nepostaráte,
jinak vypovíme práci n8 polí národa“ — se český
kněs nepropůjčí. On ví jedno, že těsně je sopjat
8 tou půdou vlasti, na níž se zrodil, fe těsně je
sepjat s tím lidem,z něhož vyšel a on ví, že ka
tolioká církev povznáší lásku k vlasti a že n00

ustí nikdy své „domácí víry“, jak k tomu vede
sv. Písmo.Teokráte, když zazněla ta slova:„Ajest-li
že se o nás ne vypovíme prácí ma poji
národa“, neozval se jak řečeno nikde, nikdo jich
neodsoudil. Co dělo by se, kdyby je promesl v ro
sechvění, jinak by je kněz neřekl mikdy; co dělo
by se, kdyby je pronesl kměs v rezechvění nad
tim, jak nynější česká společnost vlivem ter- .
roru pokrokářů se ke knězi chorá? Ale aechmož
tobo. Pravím, še k tóto dedukci stat: „Sokolujte
si, nesokolojte si, překážíte všude“ nevede a vésti
nesmí i přes to, žet i kněžím uprostřed mároda
věrně pracujícím, chystáa je daes od biskupa až
dolů nerděk čím dále tím více trpký. Na něso
jicého poakazuji tém, kteří ještě neprohlédli. Proč
odsuzuje „Lid“ kněze uepřísnivce „Sokola“ a proč
odmítá kněze příznivce „Sokola“? Z jedné vážaé
příčiny. Je te v tom případě, jako když chátra
v Paříži za doby rovoluce vlékla své obětě na po
pravišté. Vleklikněze, o němž řečeno: „ten zřejmě
se stavěl proti hrůzovládě.“ Akrer jehosa chvíli
crčela « guillotiny. A vlekli druhého kněze. Dav

šiv o žádnou vládu nestaral, jen svému povolání
žil a tomaprokázalto dobré a jinéma dobrojiné.“
Ateďhlásilosejichsta akašdýjinédobrodiní
připomínal. Ale ozbrojenci sachochtali se a soudce

rořeknov jem: „To je jedno, on je kačz a tedy
tel tévíty, jišnaševládazrušilaa protoať

jde sa jinými“, kyoalk popravišti. A za Chvíli



crčele. krev tohoto s guillotiny. Zrovaa tak je to
sde.Redaktor„Lida“jestodpadlíkemod katolická

My Neníted víry katolické. Z každéhosjevno, o ní soudí. Tím méně tedy přeje
katolickému knězi! Tak z katdého čísla sjevno

jak má pro katolického kněze připravenou
vem kde vem jes když potapu. Obrašují se někdy
pokrokáři: „nepíšeme proti víře, jenproti knéžším,
prý „sehodným.“Ale proč by tedy Alois Hajn
s církve vystupoval, kdyby mu šlo o povznesení
církve, totiž o to, aby církev těch „nehodných“

la zbavena? Ze všeho zjevno, že jde takovým
o víry, třeba sebe více nastrkovali

kněze, jichž přece přímo řečeno nejsou
nebodníbyli,oni povolanými soudcí.
to jde, vysvítá i s výroku „Rad. Listů“,

redaktorera je druhý Hajn, Antonín, taktéž
lk od vírykatolické. Ve feuilletonu „Rad.

* stojí asi takto: „Mymusimeje potírati dů
kněz i je naším odpůrcem a

tím větším“. — A co s tobo
tam to od té gtillotiny: To

on je kněs atedy hlasatel víry a
za jinými !“ Tedy „Sokolujte si aaeb

kněší všude.“ — Aproč?
víry — a víre tak mno

pánů bezbožců nejvíce je na
o víru zde jenjde, to pochopuje
Mluvil jsem s jedním čtenářem

: Četl jsem tyto listy
sád,jednalose ozlepšenínašichpoměrů,alepře
Staljsem,protože se útočiloproti víře! Toťje
přece něco nerozumného! Mychcemeslepšení po
měrů amísto co bychomprosili Bohaza jeho po

p omáme dát ani Boba ani víře své pokoje? nás prý přivésti k lepšímu, a zatím
nám béřete největšf poklad, víra po otcích sdě
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Minulou neděli, dne 20. t. m. odp. mělase ko
mati valná schůze politického spolku kralohradeckého
v Kuklenách. Předseda spolku p. Nejedlý dostavil
se sice sposlancemdrem. Dvořákemvčas, ale za to
nebylo v hotelu Šrajbrově nikde viděti členy, ani zvané
i nezvané hosty. Když se čekalo přes hodinu, byl ná
val obecenstvaohromující: všech přítomných i s před
sedou a bylo — 281 Zcelého Hradce Krá
lové dostavil se jediný občan| Je pravda, v neděli
odpoledne pršelo, ale když již pouhá časová nepohoda
dovede tak mrazivě ochladiti politickou horlivost Mla
dočechů, jak by to teprve dopadalo, kdyby to s tou
oposicí přišlo někdy dotuha ?! Při tomto amutném
úkasu nejsme nijak škodolibými, nýbrž vidíme v tom
jen nový doklad ke tvrzení, že mladočešství je v ú

Když nepřišel nikdo více, byla schůze v Knkle
nách odřeknuta i konal se jen přátelský rozhovor, dě
lala se politika u dábánku. Průběh této sábavy byl
následující:

Pan Havlík, strojník s Kuklentáše 6e, jak da

o dostoupilo vyjednávání v příčině živnostenskéhou. 
Poslanec dr. Dvořák vymlouvá se, že sám ne

můše otom nic určitého říci, an oelou otásku tak ne
stadoval, ale poslanci Adámek, Špindler a Březnovaký,
s michá dva dostaví se na nedělní sjezd řemeslnický
do Hradce Kr., budou mocí dáti bližší vysvětlení. Při
příštím zasedání říšské rady nepřijde asi ani ona před
loha ma program, budeť svolána rada pouze na krátký
čas, co by doprala ještě nějaké prádlo, načeš bude ros
puštěna a vypsány nové volby. Nynější předloha je
ve prospěch velkoprůmysla a na úkor tříd středních.
Různénávrhy poslanci vtomsměru učíněné,sůstaly
bez výsledku.

Dr. Plakvic « Kuklen činí dotaz, podniknou
li poslanci nějaké kroky pro sbratření všech Slovanů
nejen literárně. Nyní, kdy máme 4 ministry Poláky,
bylo by to snad snažší. V příznivémvyřisení měli by
Slované v Cislajtanii pak převahu.

Dr. Dvořák povašuje dotas za účelný a dů
ležitý, ale předem nelse ještě říci, jak to dopadne.
Spojenství Slovanstva bylo by ovšem nejúčelnější a
nejšádoucnější, ale dosud mimo pojítek národnostních
a autonomních, nenaleslo se šádných jiných. Poláci
jsou egoisty a nedalo se sblíšení s nimi provést aniseStaročechů,kteřírovněžseotozasazovali.Vo

* sobních stycích slibovali mnoho, ale k činu pak oby
čejně nedošlo. Mezi polskými zástupci je mnoho pros
pěchářů,tak še tamní lid žehrávíc neš unás. Blišší
styk Slovanů jest ovšem přirozený a jistě o tom bude
bedlivě uvasováno, co umožnílo by shodu všech slo

nou ve spojenství, bude se musit důkladně uvašovat
© spojenci, bude-li tento hotov také pro nás něco u
činit. Dnes však nelse ještě říci, dojde-li k tomu.

Dr. Plakvic považuje Schmerlingovakývolební
řád za velikou vadu proto,že jsme v němopanováni
židy. Je to zlo a ta nejlepší snaha za takovýchto
poměrů zůstane všdy jen na poloviční cestě. Nynější
říšskárada jehlasovací mašinou,čemušdalo byse
odpomoci jen spojením všech Slovanů.

Dr. Dvořák považuje to sa správná, ale myslí,
že dokud nebudou ee rákony dělati v Praze místo ve
Vídni, kde jsou spíše dbmezorány, nebudou nikdy
v prospěch. Ani pomocí Poláků by se vše tak lehce
neprovedlo, poněvadá jsou bradou velkostatkáři a nyní
volbou v 6. kurii přijdou opět noví šivlové. Velko
statkáři hledí se nyní skapiť a to bude závadou. Po
láci by také nebyli ti nejlepší spojenci, ano je mezi
nimi mnoho velkostatkářů.

P. Chmelař, starosta Kuklen,táše se, docílí-li
Sepřeceúlevy stran branné povinnosti.

Dr. Dvořák: Byly jiš učiněny v tom směru
různé dotasy nejen ohledně synů rolnických, ale 1 ji
ných stavů. Dosud byla však vláda nepřísniva a není
tudiš na příznivé vyřízení naděje. Zvláště nyní ve
trojspolku to sotva půjde. Němečtíagrárníci jsou da
leko lépe spolčení neš my a nedosáhli rovněž ničeho.

Karel Jirá k, dělník s HradceKrálovétáže se,
co samýšlí naši poslanci činit vzhledem ka projevu
místodržitele na sjezdu klerikálů v Solnohradě, zvláště
učiní-li se dotas Badenmimu.

Dr. Dvořák praví, že strana pilně sleduje
hnutí klerikálů, které se v poslednídobě smahá
a všimla si nejen sjezdů v Solnohradě, ale i nyní
v Táboře. Sočení stran jedné proti druhé nahání jen
vodu na mlýn reskce. Proti onomu projevu budou
poslanci, jak soukromé se dověděl,manifestovata učiní
se jistě Badenimu dotas. Dále praví poslanec, že různé
klevety včasopisech, jakoby poslanci mladočeštísedli
na vějičku Badenimu, jsou nepravdivé a nebylo k nim
ani faktických důvodů. Strana styky osobní | ne
pěstovala a jest-li tak činili jednotlivci, nemůže
za to odpovídat celá strana. Kdo vyjednával s Ba
denim, činil tak na svou pěst, pro sebe. Vyjednávání
takové bylo by zároveň náramně pochybené; došlo
by k několika krásným slibům a mic víc. Bylo by to
asi tak, jak dopadli Staročeši a Taaffem. Budeme-li
jednou vyjednávat, nebude se to dít tak tajně jako
tito svého času činili. Je však především třeba, aby
vláda konečně byla donucena s námi vyjednávat. (Hlas:
To uš půjde také brzo!) Pro hospodářsképoměry ne
máme mezi zástapci Slovanstva náležitého porozumění,
Naše státní právo je pro ně strašidlem a zvláště Po
láci cítí, de by pak sáček náš byl proně více uzavřen.
Celý vzájemný styk je spletitý a těžko je s něho vy
břednout.

Dr. Plakvic má za to, že nejprve bylo by třeba
přesvědčit všecky Slovany o nutnosti spojení a pak
že by šla snámi i strana klerikální, poněvadě by vi
děla, že sama ničeho nesvede. (Hlas: To by byli pěkní
spojenci!) Nepůjde-lito, nemusíme ve Vídni být
a to snad by bylo pro vládu roshodující; dosavad si
korana myslí, že když jsme zticha, že je to pohodl

jší.
n Dr. Dvořák pokládá návrh za ilusorní a ta
zatele za šťastného člověka, který můše vůbec ještě
na takovéto myšlénky přijíti; nejspíše je prý vzdálen
všeho politického proudění. Máme doma strany, na
tož v oelém Slovanstvu. Čose týče klerikálů, tu je prý
jisto, še pomáhají vládě a chtí sami dominovati a tím
přivádí vcelý národ rosháranost. Ctíme kněze vlastence,
ale nechceme žádných politiků. Nyní jest nám mimo
to počítat s novými mládými směry a ty musíme hle
dět přivést na pravou cestu. Musíme sami v každé
obci pracovat, abychom nedali se sdršeti několika kap
kami deště doma a nejíti do schůze. Je to opravdu
politování hodné, když takováto schůze v nejprobadi
lejším kraji je tak slabě navštívena jako dnes. V chu
dých, pohorských okresích jsou Četněji schůze navští
veny; npadáme v tom ohledu. Volbou poslance neu
činili jeme ještě svoa povinnost, my musíme se s ním
ocházeti a zajisté nic nesníží reputaci spolku tak, jako
takto slabě navátívená schůze. Co pomyslí ai pak
vláda o národě stojícím v oposici, když vládní komi
sař referuje o schůzi následovně: „Návštěva prabídná.
Neboj se vládo“! Za alovem následajš skutek, hlásá
me-li nejkrajnější oposici, nečiňme tak jen slovem a
následujš vždy také skautek. Chceme-li dosáhnouti vý
hod, je třeba, abychom neukasovali se chabými; mu
síme jednat všichni sa jednoho a jeden za všecky.
Nebylo by také dobře volit zástupce škatulkovaně, ale
takové, kteří by vládě dovedli imponovat a národ dobře
zastávat a proto buďme příště každý na svém místě.
Obecní zastupitelstvo nechťneuchyluje se o radu k ok
resnímu hejtmanu místo ke svému poslencovi, jak se
to stává, tím ztrácíme u vlády úctu k lida. To pak
je také oposice, kdyš zvolí se v obci pan okresní hejt
man čestnýmčlenemjako stalo se to na Českoskalicku?
Takoré oposice podobá se jistému dobráckéma zví
řátku,které ověsíse papírky akřičí osobě, že je
Ivem. Podobně jest tomu u nás, stihnoa-li některé
kraje živelní pohromy. te stává, že onen kraj
nejvíce postížený dostane nejmenší náhrady proto, še
nedělá rámus. Jinde opět rozdělí starosta náhrada
mezi kmotry a strýčky a skutečně postižení nedosta
mou ničeho. Jiný starosta, aby měl doma dobrou vůli,
néchá rozdělení na vůli panu hejtmanovi a tak plete
lid na sebe karabáč.

PředsedaNejedlý omlouvé slabé účastenství,
jehož příčinu nelse eraliti na předsednictvo a apeluje
dále na všecky přítomné, by kašdý se všech sil se
přičinil ve svém okolí na šíření politického vědomí.
Při echůsích nechť vždy jest patrno, že lid také sku
tečně za poslancem stojí. Na to táže se poslance, mů
še-li strana od nových zástupců 5 kurie očekávati
posily a spojence.

Dr. Dvořák vtipkuje, še rolník nejde do schůze
a vymlouvá se jednou na pěkné počasí, jindy na špatné
e jindy vadí mu v tom zas posvícení, nebo pořádá se
hon atd. Co týče se zástupců v 6 kurii, tu lze vítati
v nich posilu straně demokratické. Noví zástupci bu

dou hospodáři, výrobci i dělníci. Zejména lze očeké
vati podporu při řešení rakonsko-uherského vyrovnání;
v tom eměru půjdou jistě všichni s námi. Nelze sice
očekávati, že noví poslanci by vstoupili v naše sdru
žení, ani budou různých odstínů, ale zásadně proti
naší straně, která ujímá se všdy a všude dělníků a
utiskovaných, nebudou. Podobně jako dosud, budeme
si počínati vtomto směru ina dále; střední stavy
musí povašovati 60 za šalové kvádry,na nichž ostatní
odpočívá.

Dr. Plakvic ptá se, dojde-li alespoň k pokusu
ne zařísení všeslovanského klubu a vzpomínástudent

dobnou myšlenkou. Má zato, že kdyby se učinil ales
poň malý začátek, že by se docílilo všeho i volebního
řádu.

Dr. Dvořák: To ovšem musí býti přáním kaš
dého národovce. Za Staročechů jednalo se o tom vážně
a jednou skutečně došlo jiš k takovému klubu, v němš
však scházeli zástupcové Haliče a tak zůstalo to zas
jen na papíře. Jsou to idee, které jdou těžko usku
tečnit, poněvadějsou jimi zástupcové všeho Slovanstva
málo prodchnuti. Každý z nich počítá, co mu takové
spojenství vynese asi takto: S Plenerem by to vy
neslo 15—50 proc., se Slovany však jen půl 2 proc.
a to prvější je přece lepší.. Náboženské rozdíly mezi
námi nejsou, ale spíše politické. Máme ve vlastním
národě mnoho stran, na tož v celku.

Posledně hlásá k. př. Prokůpek, aby rolníctvo vzdalo
se všech straa politických a seskupilo se pouze pro sebe;
to'však byla by ta největší chyba. Krásné ony idee Pla
kvicovi závidí; měl prý je dříve také, ale ty stratily se
jako bladičky.

Matějček z Prašs. Předměstípřipomíná,že jinak
nepříjdeme k cíli, pokud nezačneme dělat oposici také sami.

Právník Kraus dotazuje se, není-li strana proti
novým zástupcům již nyní nepřátelská. Dělnictvo rozdě
luje na mezinárodní, národní a protinárodní.

Dr. Dvořák praví, že se dosud neví, jakse nový
činitel zachová. Dělnictvo však po nejvíce naše nejsvě
tjší otásky neuznává.

Kraus odkazuje se na statě v „Soc. Demokrata“,
kde staví se dělnictvo na stanovisko státoprávní a chce
demokratické poslance podporovat.

Dr. Dvořák: Jiné listy a těch je většina, píší
opak toho.

Poslanec Formánek, který ku konci se dostavil
do schůze, souhlasí s tím, že jen na zásadách demokra
tických domůžeme se prospěchu a reakce, která domáhá
se nyní vrchu, dlouho neobstojí.

Dr. Dvořák praví, že nelze straně vytknooti ani
jediný případ, kde stala by se tato svým zásadám ne
věrnou a zasluhuje proto většího ocenění nef jak se
dosud dělo.

Dr. Plakvic volá: Spojme se třeba s čertem, jen
kdyš to půjde!

"P. Havlík označuje jako nepřátely dělnictva ně
mecké a židovské firmy (souhlas).

Kraus mluví proti „Národním Listům“, a vytýká
jim, še postavily se při jedné stávce proti dělnictvu.

Občan Jirák mlaví proti židům, kteří potřebují
internacionalismu proto, aby nás snáse hospodářakyokrá
dali. Všecky pomluvy o sociálních demokratech zaviňují
jen židé.

Předseda p. Nejedlý nabádá ku konci k přípra
vám pro příští volby. Tím byla politická zábava u džbánku
zakončena.

Co týden dal.
Sjezd německých měst v Teplicích v neděli

odbývaný obeslán byl 26 okresy a 79 městy a to
jak se strany liberální, tak i nacionální. Přítomní
byli též četní němečtí poslanci. Sjezd usnesl se
na protestním projevu proti počešťování (?) a
usneseno založiti národní fond, kterýž spravován
bybyl liberály i nacionály. Sjezdu předsedal posl.
Siegmund. Národní fond, jehožto zřízení v reso
luci navrženo, proměněn býti má později v ná.
rodní banku pro Němce v Čechách. Dále žádá se
v resoluci, aby na místo dosavádního smířlivého
chování se k Čechům zahájili Němci co nejostřejší
postup. Žaloby Čechů na potlačování v uzavřeném
území jsou velikou lží a musí býti co nejdůras
něji protestováno proti tomu, jak by v uzavřeném
území vůbec český živel byl, (I) Tvrzení podobné
jest tím největším podvodem. (I) Demonstrativní
výlety českých spolků do uzavřeného území musí
býti zamezeny. Resoluce končí prohlášením, že
v Čechách nebude dříve pokoje, dokud nebudou
utvořena zde dvě správní území, z nichž jedno- býti
musí výbradně německé.

Říšská rada. Dnem 1. října sejde se říšská
rada nynější k poslednímu zasedání. Denní pořá
dek příští schůze poslanecké jest tento: 1. Zpráva
správního výboru o vládní předloze v příčině vy
dání zákona, kterým se mění některá ustanovení
o úpravě poměrů domovských. 2. Zpráva stálého
výboru pro trestní zákon o pilném návrhu posl.
Bareuthera v příčině vydání zákona k ochraně
svobody při volbách.

Změny v ministerstvu. Zprávy o změnách
v ministerstvu udržují se stále. V mladočeském
*PJz. Obzoru« tvrdí se, že českým ministrem kra
janem jmenován bude dr. Bedřich princ Scbwar
senberg. Ministrem železničním stane se opět Bi
liňski, na jehož místo povolán býti má jako mi
nistr finencí prof, dr. Kaizl. Uvidíme!

V Turecku nalehají zástupcové velmocí na
vládu sultánovi, aby konečně podala záruky, že
klackáři a výtržníci mohemedánětí nebudou bráti
úlobu policie. Turecká vláda ujišťuje, že jen čet
:



nictvo a vojsko bude zakročovat, ale výpověď její
velevyslance dosud neuspokojila. Z Cařihradu po
sýlá nyní vláda rozsáhlé zprávy o tajném revoluč

Skutari na druhé strané Bosporu, a o skladišti
pum, dynamitu a střelného prachu, které tutéž
objevila policie. Revoluční výbor má prý své spo
jence v TifA-su a Londýně, Turecké vládě podalo
prý 32 církevních okresů Armenska zastupujících
130.000 Armenů adresu oddsnosti, věrnosti a díků.
Škoda, že ta komedie jest již otřepána. Za dří
vějších vlád opětovala se příliš často i na jiných
místech, než aby ji někdo moll bráti do opravdy.
Za Midbada paše kdo nesoublasil, býval oběšen.

Všelicos.

O čem budou mladočeští poslanci na
svém ajezdu dne 29 září také jednati? Po
slanec p. dr. Herold jest starostou okresního za
stapitelstra vinobradského a poslanec p. K. Adámek
jest starostou okresního zastupitelstva hlineckého. Oba
tito pánové jsou členy zemského výbore. Tak jsou
sami sobě současně v celé řadě záložito
stí nadřízenými i podřízenými. Poslanecp.
K. Adámek mimo to ani v Praze nebydlí, což se
s obvyklým pořádkem při členech zemského výboru
nesrovnává. Pouze prý jednou týdně do Praby do
jíždí. Jak ktomu přijdou strany, které by bo jako re
ferenta zemského výboru v Praze v jiný den hledaly
8 osobsé s ním mlaviti chtěly? A až nyní po l říjnu
nastane zasejání říšské rady, tm z mladočeských
členů zemského výboru budou muset býti ve. Vídní
najednou pánové tři: Adámek, dr. Ed. Grégr a dr.
Herold.Pak budou následkem tobo mlado
češi v zemokém výboru v naprosté menší
ně Neboť pak potom zbedo v Praze znich jenom p.
dr. Škarda. O této zajímavé otázce budou prý jednsti
také mladočeští poslanci na své ochůsí do Prahy ma
den 29. září svolané.

Co je „nejlépe“ ? Za nedávnýchlet, díky li
berálnímu tisku, svedena byla celá řada rozmanitých
svobodomyslných lidí k tomu naprosto nesvobodomy
slnému kousku, že se všelijakým rozpastilectvím do
pustila urážky náboženství. Z počátku se to leckoma
prominulo, avšak poněvadě „s jídlem rostl apetyt“,
učiněna tomu byla přítrž a celému zástupu urášky
náboženství se dopostivších ani hájení poslance p. dr.
Bary nepomohlo. Došli zaslouženého svého trestu.
Poněvadš byl při tom patrné skřípnut také někdo,
čí patronové ve mladočeské straně brají vynikající
roli, proto úřední jeji orgán „Národní Listy“ v me
dělním čísle před urážením náboženství sré čtenáře
varají.A připříležitostité píšou:Nenapadánás anl
dost málo (sic!) schvalevati snad výstředností lidí po
lovzdělaných (sic!), kteří domnívají se dárati „osví
cenost“ srou na jevo neslašuým neb frivolním 00
chováním při náboženských výkonech. naopak jsme
jako obhajci náboženské svobody rozhodnými odpůrci
takového jednání.“ No vida, jak jsou hodníl Ale,
aby o nic nešlo, tak pisatel těch řádků, snad dokon
ce sám známý „vousatý velebníček“ z „Národních
Listů“ vedle jedné svíčičky rozsvícené Pána Bohu,
rozsvěcuje hned drahou Čertičkoví. Končíť výstraha
svoa slovy: „Nejlépe se vyhnout všemu, 00
byčlovéka svóstí moblokjednání za dnoč
ních poměrů nebezpečnému“ — Tak čte
náři „Národních Listů“ nyní vědí, co „je nejlépe“.
NNárodní Listy“ ovšem že mudrctrím tímto stále ce
spravují a spravovajy.

Vzpomínka z Kolínska. Jak podivnými
jsou cesty bénů politických, tobo dokladem jest ne
dávno konaná schůze katolicka-politické jednoty pro
královatrí České ve Velími. V obci této, kde se schů
ze tato konals, odbýrala se na podsím r. 1885 schůze
kleba národní strany svobodomyslné z Praby, když
tato základní uvé kádry prohlížela | A také v míst
nosti, kde dnes vítání byli přejáci hnetí katolického,
vítání byli tehdy předáci vznikající strany mladočeské.
Jak se časy mění! Ani desot let neuplyuulo a již so
na Kolínsku objevaje nové smýšlení a manifestuje se
zrovna tam, kde se manifestovaly počátky bnotí mla
dočeského. To jest rolice dobré soameni! Podotknsati
ještě dlužno, že evangelická strana na Kolínsku hlá
vila se tehdy většinou ke strané staročeské a v ní
také se horlivě činil se svou dnešní družinou pokrokéř
ský vůdce kolíoský p. dr. Šíl, hterý byl tehdy čle
nem staročeské méstské rady v Kolíně. Vzpomínka
tato bude zajisté fe zajímavou pro mlalší gourraci.
Boufáme, že jí neujde.

(31) Židovský dlouhý den. Nikdy nejevíse
vába židů spůsobem tak okázalým jako v dea smífe
ní — obyčejně „dlouhým dnem“ zvaný. Krámy a vý
kladní skřírě zavřeny, na barsách mrtvo 8 padne-li
Da tento den trb, spravidla bývá odřeknut. Za to tím
blačnější panuje život v ulicích, které vedou k ajna

gsm Muči, ženy, dětí oděny nádberou, která naalomonoa připomíná, tlačí se, aby vykonali pobvžnosí
svou. A nejsou to spad jen něktaří „pravověraí“, ni
koli, každý šid bez rozdílu koná povinnost svou ná
boženskou Tak n. př. ve čtvrtek dne 17. t m. po
zorovati bylo v Prase nejpřednájší slospy a poblaváry
liberální strony v Čechách, kterak majíce obromné
modlitební kojhy v rukou zároveň 8 ostatními věří
cími pospícbají do synagogy. Nemáme oršem nikomu
za zlá, koná-li povinoosti své náboženské, ale při po
hleda ba tyto veličípy, jichž ústa slovy „osvěta“

nezůstalo by asi jediné okao celé. A kdo by o tom
drabého dne s Dvejrótšímgustem referoval, byly by
židovské listy, jichž majitelé, redaktoři a vydávatelé
pod tíbos biblí se dne 17. t m. probýbali. — Jak
viděti, má ubohý nášpřítel fautasii dosti bajnou.
Zda-li pak by si doredl představiti, co by tomu řekly
každé náboženské přesvědšení etící „Nár. Listy ?*“

Jmění židovské rodiny Rotsildů odtadají
některé německé listy na 36.000,000 000 zl. Z ohro
mného tohoto kapitálu mobil by býti celý pětimíliono
nový národ pobodlně živ.

(31) Z činnosti spolku Gustava Adolfa
za rok 1893—1894. Dle právě vydaného výkasa
ústřední správy za rok zmíněný stoupl počet místních
odborů s 18927na 1832; počet ženských odborů ros
množil se z 5J9 na 526. Voškerý příjem byl 1,701.
747 earků, s tobo vydáno1,642.160 marků; zbytek
se přirasil ku jmění kmenovéma, které obcáší úhrnem
3,558.987 marků. Postaveno ve správním roce 1893
—4 kostelů: 33, far: 19, badovrškolních: 5. Spo
lek xalošes r. 1889; od té doby vydal mx podpora
4188 obcí 29,413.780 marků; s obcích podporova
ných bylo v Rakouska 1141, v Německu 2445,
jinde 547. — Jak známo, vmísil se šrédský král
Gustav Adolf, jehož jméno spolek neje, do války tři
cetileté hlavně sa tim účelem, aby povale katolické
císařství sa jeho místě protestanské zařídil a korunou
katolickým Habebarkům odňatou vlastní skráaě ozdo
bil Bitva u Lůtsenů učinila ovšem aspiracím těmto
konec, ale jak historie ukázala, poaze pro jeho osobu.

Sňatky. Pan Jos. Lelek, pláteník ze Zbeóaíkau Hronovaslavídne90t. m. sňatekse si.
Ant. Melčoroa ve Vel Újesdé u Rakoveíka, — Pan
Lad. Morávek a pí. C. Morávková, roz. Hoferova
vLincia.D.ozoamujísvůjsňatekslavonýdne19.
*Ý m.

Zvěsti s východních Čech.
Zprávy dieossní. Jmenování: vsdp.

Jan Barták, kanovník, assessor biskup. konsistoře,
vsdp. Dr. Vinc. Rutb, prof. theologie, assessor a
vdp. Fr. Kerner, sekretář a assessor b. konsistoře
jmenování prosynodálnímiexeminatory. Usta
noveni jsou: p. Jan Tichý, kapl. Šlapánovský,
za kooperatora v Sopotaici, p. Frent. Světelský,
kapli. Mládkovský, za Koojš. do Bartošovic, p. Jos.
Keppl, koop. v Něm. Rybné, za pros. katechetu
do Skutče, p. Frant. Kvíčera, kapl. Králo-Městecký,
za proz. ketech. do Král. Dvora, p. Fraat. Pětr,
neomysta, za prož. katech. do Lenškrouna, p. Jan
Vašiček, neomysta, za koop. do Mládkova.

Ruch a jeho puch. Známýpokrokářský„Ruch“
poromáíval nedávno králováhradeckého biskepa ©Haye
e aynějšíbo biskupa. Helvetsko-pokrokářský lístek
vidí jdeál biskupa v Hayovi. Biskup Hay byl synem
svého času, doby josefinské, doby freimaurského lidu
milství. — Biskup nynější jest též synemsvého čase,
dobyk novému živote povotávajícího katoli
ckého náboženství. Tle jest celá zábadavy
evětlena. — Ale Rachu pramálo sluší náklonnosť k
Josef.nisme,který chtělČechy pomněmčiti, kdežto
katolíci nynější od bískapa sž dolů jsou vlastenci
borliví — s nimiž se „rachaří“ ani měřiti nemoboa.
Ale tak to je. Poněmčovacídoba josefinská jest „Ra
chu« mliejší, jen když brojila proti katoliotví, a vla
stenecká strana katolická jest mu horší, než strana
židovsko-belvetských liberálů. — Zdá se nám, fe Bach
vydává po vlasti smrdatý pach. —| A za ten pach
prý lidé ještě platí — o něco mondřeji jednají, kteří
za něj zůstávají dležní. — Vážený č-enář píše nám
v této věci: Známé jest biblické podóbenství Kri
stovo © fariseu a publíkana | Fariseus v něm dě
kova! Bohu, že není tak špatným jako jiní li
dé, jakkoliv tonal po krk ve svých vlastních cby
bách a upadl přes (rámy svých vlastních nepra
vosti, kdykoliv chtěl třísku malého provinění s oka
bližního vytábnoutl. Pokoleul fariseů dosad novym
řelo. Jeden podařený exemplář odporcého farieejství
sedí v redakci sprostého „Racha“ a podal v poslejním
čísle opět ukázku svého pokrytectví v paralele mezi
dréma biskupy. Rodakční farteeus lento stejně lstivý
Jako v dobách Kristových, ale daleko jeátá pobroči
lejií ve špinění bližního, spadá sarové nip b'skupa
královóhradeckého, že prý není svášenlivý ko pře
ovědčeví drabého a vydává za vzor náboženské tole
raotnosti před 100 lety zemřelého biskupa Haye
Odporno:t této licoměrnosti dosabuje svébu vrchole.
Hajnův „Lid“ a „Rach“ jest jenom na zlebčování
katolického duchorenstva a citův náboženských v kaí
dém čísle jen se to hemří surovými nadávkáni, drzým
posměcbes všemu, coi jest celému národu svatého,
nešetří se ani osobních a rodinných záležitostí a tento
špinavý list hraje si nyní na mravokárce s na bla
satole snášenlivosti. Není to hnusné pokrytectví? Z14
se nám, že obs'uhovatelé „Bachu“ vybrali si z biblí
54 vzor právě nejodpornéjší a nejbídnější charaktery
v sektě farisejské, která se problalovala za výzadné

3, 7. a ©)Kdojea trochuznádějiny,divísetomtu
pesmysle, že redakce „Ruchu“ šál, a
naší doby jelnali úplné tak, jako biskup Hay
109 lety! Ponechávajíce sl soud o jedaání
Haye na budoucí doba, pravíme jea krátce, to bi
skap Hay byl úslažným olahoa liberální vídeňské
vlády a kdyby dnes šil, lidový „Bach“ neopomensl
by'ma vyčísti „vladní lokajství“, „bofratetrí“ a nás
rodaísrada.Několikvšakvyrranýchvět zjebo pa
stýřského listu slouží počestné redakci sa vhodného
berana proti ndp. biskupu královéhradeckéma.
sujeli farisens s „Ruchn“ ma lidamilná slova biskapa
Haye, připomeneme jí, še před 3 roky mapesl mdp.
biskup Eduard Brynych ve uvrémjprrním pastýřském
listě doslovně toto: „Což divu, že i biskup váš mé
své odpůrce. Ale biskup váš následuje Ježíše Krista
a volá „Otče, odpust jim, neboť nevědí, co
čtaí.“ Biskup váš ví, že jeli někdo Odpůrcem jebo, že
takový obyčejně jen s neznalosti pravdy tak činí. A
sa takové bych tím více volal k Boha „Pane, 20
»pokládejjimtoto za hřích.“„Asr.ečnoulohou mew
Jest, právě takovému prokásatí dobrodiní nejučtší«
Tážeme sc, kde jest v těchto slovech nesnášenlivost?
Proč pisatel „Al. H.“ mearedi také tato slove, když
cituje listy před 100lety vydané?Příčinavěsí vtom,
že „Rech“ mesí za kažlou cenu štváti a tapiti náp.
blskupa královébradeckého, a redakčaí farissové musí
pro chléb tak psáti. Milajeme snášenlivost a ctíme
přesvědčení jinověrců, avšak musíme také czíti své
vlastoí přesvědčení a přesvědčení toto sré musime
| mažněhájiti proti útokůmredakčních farissů ra
chových. Hájíme své zásady, odsurzujeme bludné ná
blely ových odpůrců, aršak o:0b jejich šetříme a
ubezpečejeme sakukleného mravokároe s „Racha“,
že by upravého klorikala avěrného stoupence zá
sad Brynychových našel v čas nouze lidumilnčjšího
přijetí, než u strany, kterou po leta jiš plnými ústy
vyhlašuje za jedině pravé a nefalšované křesťany.
Ka konci své odpovědi „Rachu“ podáme
pojem pravé tolerance či snášenlivosti. ©Ve věci,
v zásadách a vmyčlénce, tudíživnábožon
ské pravdě nesížádnétolerance,sdenemůžebýti
žádného smlouvásí, žádných ústapkův, protože pravda
jest jedna, nesnášenlivá,výlučná a peustapná. .Seá
Šenlivostimůše býti jen vůči osobám, jež jinak věří,
jiné mají přesvědčení a jiný názer. Véc, přesvědčení,
myšlenku, zásade natao savrbovati jako blud a pou
čovati olepším avlastaí zasadu nenstupným bojem
bájiti. Osobyvšak dležno míti vlásce, usnávati je

jich snahu. Vtomohledu jeztakuj adp. biskap
Edvard Brynych tolerantní, kd protivníci jeho.
s pokrokového tábora vzdor všemu farisejství a vzdor
všem deklamacím o toleranci jeví se neustálým tu
pením a vurovým napadáním osobním — notolerantní

fanatikové. :
„Biskup Brynych a měmělna.“ Pod tímto

nadpisem přinesly „Nár. Listy“ správu, v níž nevěd
čují J. B. M. s německého amýšlení, a to proto, še
ve chrámu Páně na Chlumě a Hlinska, jehošto pan
biskap patronem jest, nachází se na křtítelníci scela
nepatrný a téměř neznatelný německý nápis: „Lasset 
die Kindlein zu mir kommen.“ Věc jest tak směšně
malicherná, že netřeba věru čířit o ní slov. Ale badiš
to jen novým dokladem, jak každá sebe chatrnější s
k toma ještě lživá malichernost jest mnohým výteč
níkům naší doby vítaným prostředkem, by mohli 0
sobu udp. biskupa v očích lida sníšiti. Zmíněná křti

telnice nebyla vůbec ani sa nynějšího pana: biokopepořízena, nýbrž jiš sa jeho předchůdce — a nad
každý jen dost málo moudrý člověk ví, že šádný
patron nekupuje kostelní atensilie sám, nýbrš že ktomu
má svůj patronátní úřad. Tulik mohl také vědět ten

ě

proalavil a kterému pátrajícímu po starožitavstech
jsou často kněží dobrými, kdyš jej pustí do svých
kostelů a zvláště do svých pamětních kníh, z nichž
čerpá své učenosti. Učinil-li tak jen z nectné zlomy
alnosti a sášti, pak postavil se tím jen do řad těch
mnohých sprostých s níských lidí, kteří málomocně
a směšně kasají se proti velikému biskupu.

Vrána k vráně sedá, pokrokář „našince“si
hledá. Ale při těchto námluvách hodilo se to jako

nášel v židovském spolku © — Havlíčkovi, o témě
Havlíčkovi, jenš měl židy rád, kdyš je neviděl a ma
psal ne př.: „Jak mohou židé k českému národu ná
ložeti, když jsou původu aemitského? To můžeme
spíše Němce,Francouze,Španěly,Angličanyatd.k ná
rodu svému počítati nežli židy, neboťvšichni tito ná- .
rodové mají s námi mnohem větší příbuznost nešli
židé. Nesmí se tedy říci, še židé v Čechách neb na
Moravě bydlící jeou Čechové nábošenství mosaického,
nýbrž povašovati je mušíme sa zvláštní národ samit
ský, který jen nahodile u nás bydlí a někdy naší
řeči rosamí neb ji umí.“ To napsal Havlíček r. 1846.
a dnes ještě chce někdo chytati dobrácké hejly české
na lep nějakého kčeftovního vlastenčení? Vádyť to ví
každé dítě a také pokrokářští hoši dělající veřejné“
mínění to vědí, jak „našinci“ němčí ve svých rodi
nách, obchodech, jak se neostýchají mezi sebou mla
viti německy také veřejměna ulici — snad za to je
pokrokáři pasují na vlastence? A kdyš takoví „naší
nečtí“ národovci pomocí pokrokářských listů štvou



proti katolickýmkněžím,jakobytito mebylidost de
brými Čechy, je to jen nešikovnýmanévr, kterým se
hásí písek do očí našemu lidu, aby co
proti duchovenstvu a přitom byl slepým k tomu, jak

jeho mozolů „našinci“ bohatnou. A proto ani po
krokářeké listy od „našinců“ podporované nmeotrírají
lidu oči, řešou směle i drae do kněží, důstoj
státních úředníků, ale všelijským „nedopatřením ne
čineckým“ vyhýbají se jako kočka horké kaši. Je toho
dost, še v městě obchody a domy, na vemkověselské

"usedlosti šmahem přecházejí do rukou „našinců,“ ale
ještě amatnějším by bylo, kdyby náš lid byl tak blá

hovým,abysi dalod kářůvtloukatiještě„na
žinecké“ smýšlení My své náhledy nikomu nevaucu>
jeme, ale jen upozorňujeme, aby kašdý při čtení po
krokářských listů si pamatoval, še pod svícnem „osvěty“
pokrokářské je tma „našinecké.“

Výborová schůze. Nově zvolený výbor
Politickéha Družstva tiskového pod ochranou sv.
Jana Nepomuckého v Hradci Králové měl, jek
v listu oašem oznámeno bylo, ve středu, dne 16.
t. m. v Hradci Králové první ustavující schůzi.
Členové, kteří do schůze přijíti nemohli, svou ne
přítomaost omluvili, čímž projevili, že volbu po
valné hromadě vykonanou přijímají. Do schůze
se dostavil také podnikatel stavby »Adalbertina«
p. ioženvr Helimeno, který přednesl výboru dvě
věci. Nejprve upozornil, že ve sníženém rozpočtu
na »Adelbertinumea jest projektována střecha ta
šková, ačkoliv byla původně navržena břidlicová.
Střecha břidlicová jest rozhodně lepší, úblednější
a trvanlivější; na budovách monumeatálntch nyní
střecha tašková se nedává; také v Hradci při
nových stavbách lepších i soukromých jsou střechy
břidlicové; přimlonvá se tedy, aby se dala i na
»Adalbertinume střecha břidlicová. Differencebude
dělati asi 1600 zl. Výbor uvažuje, že má stavěti
budova monameatální, rozhoduje se pro střechu
břidlicovou. Na to upozorňuje pan inženýr, že
okna slavnostního sálu zakládá tak, že bude para

3 m ro cm vysoký; činí tak z té příčiny, že
yž se otevrou okna v sále při nějakémsbromá

šdění, budou shromáždění méně obtěžování prů
vanem, než kdyš by okna byla založena nízko.
Výbor beře toto opatření na vědomí a souhlasí
s ním. — Na to byl přečten protokol sepsaný
pp. skrutatory voleb; výsledek byl oznámea již
dříve. Pak konány volby funkcionářů jak ve vý
boru družstva tak v jedaotlivých odborech; usta
noveno, sby vše zůstalo přistarém, což se jedao
hlasně přijímá.— Přizprávě ostavbě 'Adalber-'
tina připomíná jednatel, že stavba pokročila již
tak daleko, se p. podaikatel má právo již na tři
splátky, které mu jsou také již vyplaceny. Tím
jest ovlem stavební fond „Adalbertina“ zaačně
ztenčen, ze kteréž příčiny se žádá o nové četně
příspěvky. Lourdská jeskyně v seminářské zahradě
jest také již hotova, zeď zehradní vedle »Adal
bertina« zbořena sPnová vystavěna, akůželník jest
jest z polovice hotov. Poněvadž i to má platiti
družstvo, patrno, že nových příspěvků jest velmi
potřebí. — Nato podává p. děkan Střebskýzprávu
© sezení ligy dne 21..srpna. Ježto jest jiš dosta
tečná zísoba rukopisů a blíží se podzim a zima
— doba čtení — počnou říjnem t. r. vycházeti
měsíční brožury »Uvahy časové«, výbor hledí na
to, aby byly pokud možno nejlacigější. Proto sta
noveno předplatné50 kr. ročné ipoštou, a náklad
brožur bude dle potřeby větší neb meoší. Číslo
I. přijde tedy jit brzy do rukou čtenářů. — Při
volných návrzích usneseno, aby jednotlivé odbory
zejména kroužek řečnický, měly schůze vždy
před výborovým sezením ráno, aby do sezení výboro
vých přinesly návrhy jit hotové. — Na to podává
p. děkan Střebský zprávu o sjezdu -v. Táboře,
kterou si béře výbor na milé vědomí a uvažuje
aspoň poněkud o přípravách oa sjezd roku bu
doucího. — Budoucí schůze se oznámí v »Obnově.«

V zájmů rodičů. Kdo minulého týdse meškal
v Hradci, svědkem byl neobyčejného náralo nobáze
44, který panoral před budovou zdejšího učitelského
ústava. Hlásilof 60 o přijetí neméně než 87 kandi

dátů, $ nichž přijato celých — 29 Co s ostatními?
O přijetí posluchačů rozbodeje přijímací skouška, jejíš
výsledek oznámen dotyčným šadatelům toprvé ve čtvrtek
o šesté hodiné vočerní. Tými dnem ale končí též
lháta zápisu u všech středních i odborných škol, takže
rodiče odmitnatých ucbázečů nacházejí se v nepří
Jemné situaci, kam s hochem nyní? Myslíme, že trapné
této pro mnohé rodiče chvíli moblo by se předejítí
velmi snadno, kdyby zápis do ústavů učitelských jakož
1 do těch škol, které na arčitý počet žáků vázány
Jie, přeložen byl tak, Jak togu u gymnasiíareálek
jiš částečně jest, na konec roka školního resp. ne
počátek práznin. Tím poskytnuta byla by možuosť
odmitastým žadatelům po prázninách zkusiti štěstí
své jinde, kde mebylo úplsého počtu dosaženo, pří
padné voliti jiné povolání a větší rozvahou, nešli nyní.
Jaké neblabé následky může míti někdy zamítnutí je
diného žadatele,ukazaje tato skutečná udalost. Syn
starosty jedné obce na rozhraní jazykovém, v němž
se té doby utrakristická Škola nalozala, absolvovav
měšťanskou škola — tehdejší podreálku — v Králo
vé Dvoře, šádal za příjetí do českého ústava učitel
ského v Praze. Pro nedostatek místa byl odmítnut.
Zarmoucený otec stěžeje si v hostinci, co nyní s ho
ohee, a ta mu poradí kdosi, aby šel do německého
ústava, tam že místa dosti a šadatelů málo. Otec po
slochl a sya byl přijat. Mezitím nastalo rušení atrak
vistických škol, jež přeměňorany buď v české neb

leny jsou každá ve dvě pobečky.
Zápis žáků pokračovací

Kr. budeod 27. zářído8. října 1 v Ltřídéa)
zdejších škol realných v neděli ave svátek od 10do
12 hodin dopoledne a všedního dne od 8 do 7 hodin
večer. Později nebude nikdo víse zapsán, leda by
složil zvláštní přijímací zkoušku. Žáci lonští přinesou
ku zápisa výkaz, který loni obdrželi, žáci noví must
předložiti vysvědčení na propeštěnou ze školy obecné.
Přizápisuzaplatí kašdý fák OÓOkr. naučebnépo
můcky. Chudí žáci mobos Uýti osvobození od tohoto
příspěvku, když vo zvláštní žádosti chadobu srou do
svědčí. Vyučováníje bezplatné.Chudýmžáků koupí 00
potřebykupsaníakreslení.Všichniučňovév HradciKrál.
se učící a zde bydlící jsou povinni Školu tato navětě
vovati, vyjma ty, kteří ji « dobrým prospěchem už
odbyli, aneb se mohou vylázati dobrým vysvědčením
se 4. třídy střední školy aneb 3. třídy měšťanské
školy a U, kteří navštěvují pokračovací kupeckou
škola v Hradci Králové. :

Ve prospěch Ústřed. M. Šk. vybrali katoMětítovaryši,jichpřáteléap.Slovan,vhostincip.
V. krejcarorou sbírkou 2 sL 70 kr., a nám odevzdali.
Národní tento dar je nejlepší odpovědí na neslušný
útok „Osvěty“ proti kat. tovaryšte.

Osobní. Zatímný učítel na českém státním £y
mnasiu v Olomoaci,František Polívka so Břízy u
Vóestar, jmesorán byl řádným učitelem na témže
ústavu. — C. k. adjeakt berního úřadu zdejšího Voj
těch Štelnochor, jmenovánberním kostrolorem.—
Salourou ustanovený učitel p. AntomísVáclavík
na c. k. odborné kole pro umélézámočalctví v Hradci
Kr. jmeoován byl od 1. října učitelem na jmenovazém
ústavě ve vlastnosti definitivního státního úřadníka a
vřaděn do X. hodnostní třídy.

Úmrtí. V Norém Bydžově zemřel dse21. září
t r. po krátké trapné nemoci zázětem lodviavše
obecně oblíbený kaplan Bélobradský Jaan Brodský,
vdokosaném právě30. roce vělkasvého. Zesnalý
narodil se dne 20.-září 18606.vNovémBydžově,
kde r. 1886. absolvoval, gymdiasm. V roce 1890.
vysvěcen byv na kněžství působ.l krátký čas v Hoři
cích a ostatní čas v Bělobradě. Pohřebkomal se vo
čtvrtek, dne 24. září 1896. o LO. hod. dop.

Z kruhův učitelských. Zemskouškolní ra
dou byli ustanovení: ze učitele na měšťanských ško
láchpp. A. Horáčekv Nechanicích,J. Vítekv Tře
bechovicích, za řídící učitele ma obecných školách
pp. K. Adamička v Ouslavi, V. ve Velinoch,
za ačitele pp. K. Horák v Kočím, V. Šmíd vHroch.
Týaci, Ed. Svoboda v Morašicích, J. Fila v Semíně,
J. Sparný v Klouzově, P. Habélek v Žamberce, Fr.
Werner ve Vys. Veselí, Fr. Tapec v Řepaíka, Fr.

"Uhlíř v H. Jelení, Fr. Michalec ve V. é, V.
Semotan v Malešově, O. Pacholík v Malíně,Ed. Er
ben v Třebechovicích, Fr. Fibigr v Lažei, Fr. Beneš
v Častolovicích, J. Beran v Holoblavech.

Rušení náboženství z nevraživosti ná
Ještě není u ©.k. krajského souda v

Hradei Králové provedeno přelíčení s německými vý
tráníky,kteřío turmérskéslavnostivŽirciu Krá
lnvé Dvora dopustili se násiluletví, a již nové vyše
třování zavedeno jest v Žírci asi se 14 něm. výtrě
níky pro rušení návoženství. Když po prvé bylo v Ži
reckém kostele české kázání, dopustili se někteří
Němciv kostelevýtráností,a četaictvoučiniloo tom
ozcámení. Několik svedených lidí to odpyká, ale hlavní
původcové chytře se skrývají, jak o tom svědectví
vydati může „našinec“ Schick.

Také „přední občané rychnovětí!“ Jak
jsme Již sdělili, byl dne 11. t. m. epůsoben v Ryck
nově s. Kn. značný rosrach hřeotným výbachom a
bengalským ohněm. Dva původcové této klakovské
výtržnosti náležejí také mezi ty „přední občany rych
norské“ (jak je titalovaly radikální a mladočeské
listy), kteří pomáhali rozbíjeti snámos katolickou
echůzi pořádanou dne 80. srpnav Kostelci n. Orl.

(31) Jinak v české vi, jinak v ně
meckém Mostě. Minulý týden měl se konati vý
roční trb v Čáslavi; ponérač ale padl na židovský
evátek (dlouhý dem) byl na žádost židů odložen, přes

tom, v čas přijelo a tak poškozeno bylo. Patrně obé
vali se opatrní „otoové mésta“, še by to bez šidů
nešlo. I úlo, a velmi dobře šlo, jak viděti na pří
kladu Mosteckých. Tam když nerybověno žádosti za
přeložení trhu, oznámili židé zvláštním provoláním, že
trhu, který letos na jejich „dloubý den“ připadá,
nikterak se nesůčastní. A následek toho byl, že so
trh vydařil tak, še všeobecně projeveno přání, aby
šidé nejenom o „dlonbém dnu“, ale pro všdy zá
vody své zavřeli.

Věneček mláleneckého spolku „Bajarost“ v
Novém Hradci Králové na rozloučenou s odcházejí

cimičlonykohá s0 vnodělidae 27. září,ve spol
kové místacsti u p. J. Šolos.

(31)Rub a Me. „A proto matnoproti šíření
klerikalismu vystapovati 00 nejrozhodněji, nemají-li
se následky nějaké nerozhodnosti jak 00 stramy po
volaných činitelů, tak vůbec každého, komu zdravý
rozvoj mysle lidu na srdci leží, poněkadpozdě
pozoati a. zašohnávati“ napsal v rolakční části
„Jičínský Obzor“ dne 19. září t. r. A aby ukázal,
jak jemu zdravý rozvoj mysle lidu na srdci leží, ozna
uuje v části insertní řádky předešlými nadchlému
čtenářetvu, kde a zač dostati lze — „Pikantní svět“
Btaro Figaro! To se podařilo!

Telefonické spejemí s Prahy do Trutnova za
vedeno bude %.října tr. Spojení to povede se zPar
dubie přes Hradec Králové, Smiřice, Králové Dvůr,
Kotnici a Pilnikov do Trutnova. Stavba svěřena jest
c. k. stavebnímu adjunktovi V. Smejkalovi.

Pamětní deska V.F. Červenému, dae 1".ledna
semfelému továrníku hudebních nástrojů v Kr. Hradci,
jehož jmeno stalo se světoznámým, zasazena bude dne 4.
Hjna „Sokola“ českobrodského na rodné:n domějeho
v Dubči u Českého Brodu. Pamětní deska, dílo akad.
malíře Fr. Stránského, zhotovena jest z pískovce,
vkusný relief její jest kovový. Celek vyznačuje se
vkusnou výsdobou rozmanitých emblemů allegorických
a sice na hořejší části desky umístény jsou symbo
lické znaky důmysln a práce, na epodní tvary hudeb
ních. nástrojů. Jak se nám oznamuje, podal návrhy
k těmto plastickým detailům prof. Koula a dle in
vence jeho provedl p. Stránský celek velmi úbledně a
přesně. Materiál kamenný dodala kamenická firma p.
Formánka sČeského Brodu. Slavnostní momentodha
lení pamětní desky bude však spojen ještě s jinou
událostí, pro hudební svět český zvláště důležitou.
Budeť téhož dne také otevřena a přístupnou učiněna
knihovna V. F. Červeného, velmi bohstá a cenná, pro
kterou vyhrašena jest obecním úřadem zvláštní míst
nost ve školní budově.

(14) Může te míti pokrokářský tisk radost
nad takovou gardou! Odpovídámedle přísloví: „Jak
se do lesa volá, tak se z něho ozývá!“ Rychnovský
redaktor Ang. Matějka otiskuje v „Poslu s Podhoří“
č 38. „Rozhovor dvou (prý) jednotářů“ o slavnosti
svěcení praporu v Kostelci n. Orl. Dva jednotáti (kdo
ví, jest-li si je s někým p. Matějka nepopleti) vravo
rají (prý) = putyky do achůse na Rabštejně. První:
„bratříčku, mně se sdá, 'že's opilý“ a druhý: „mně
tosdá,žety víc“ —apak dodáno:„můžeto míti
Brynych radost nad takovou gardou!l“ — Ke správě
této přijde dojista odvete odjinud, připomínáme však
naším saimosvanýmmravokárcům dva redaktory pokro
kářských listů. Ojednom s nich známo, jak se v jistém
městě kdesi na Rychnovaku v jistém hostinci posiloval
na tu jistou schůzi! A při jistých výstupech, o nichš
ne tu a tam povídá, nesvědčí nic tak obzvláštně
o přílišné akuratosse a střízlivém jednání ve příčině
taktu mezi lidmi obvyklého! A je znám případ dru
hého redaktora pokrokáředle soudních záznamů: „Sty
děl jsem se, bál jsem se, aby se o mně nepovídalo,
že jsem byl od dragounů bit — a já byl napilý jako
ten dragoun.“ To jsou výroky redaktora pokrokáře
Dubského, odsouzeného pro křivé doznání na šest
neděl — a více možno si přečísti v příslušné rubrice
veřejně otištěné: „Ze soudní síně“. Naši pokrokářští
redaktoři rádi si hrají na mravokárce a někdy i při
tom na Písmo sv. nkasují! Povíme jim také, co praví
Písmo svaté: „Pokrytče, vidíš mrvu v oku bratra svého,
ale svého břevna nevidíš“ — A také o takových
lidech se praví: „Kdo sám máš máslo na hlavě, nechoď
na slunce“. — Jednotáři s Kostelce odpovědí víc!

Bauer má smůlu. Botami ani dost málo „pa
pírovými“ roshlášený adejší skladník obuví, Bader
má smůlu větší, nešli kdokoli ševcovskému řemeslu
řádně vyučený. Vtipkář jeden sice povídal, že s Baura jiš
se také stal pokrokářa že s pouhé radikálnosti odstranil
všeckyty orly, jimif dosud krášlil svůj krám. Aletojest
jen veselý vtip, pravda jest smutná. Bauer totiž byl
úředně donucen, aby odstranil orly c. k. priv. továrny
na obuv, poněvadě jimi svůj kšeft sdobil neoprávněně.
Nyní si může Baner vzpomenonti na pohádku o zchy
tralém a přece nešikovném ptáku, jenž se zdobil ci

Z vězení na kropáčku. Dělník Jan Cabalka
s Č. Bybné byl dne 23 t.m. propuštěn z vězení sdej
šího kr. soudu, kde odbýval si trest. Sotva že se na
svobodě trochu poohlédl, byl hned zas pro cosi zatčen
a dodán na kropáčku.

Nesměla ma Jarmark. O minulém jarmarku
satčena a po čas trhu z města vykázána byla známá
straka K. Mlatečková s Borku u Pardubic.

Potyvrzený rozsudek. Jak jsme svého času
oznámili, odsouzen byl p. Al. Bureš ml., účetní obě,
zilošoy v Náchodě a místní jednatel úřednického
spolku pro účastenství na pouličních výtránostech, ješ
svého času několik výrostků před domem tamnějšího

urkmistra p. Jana Tichéhopořádalo, k pokutě20 zl.
; rozsudku toho se obžalovaný odvolal kekrajskému
soudu v Hradci Králové. Tyto dny došel do Náchoda
telegram, dle něhož rozsudek prvé stolice v plném
snění potvrzen.

ledá se veleciped. V sobotu dne 13. t. m.
o výročním trhu v Hradci Králové odcizen byl ne
snámým pachatelem synu pana c. k. radního tajem
níka Trauba= domovní síně v domě Mikšově, kde
bydlí, v nejživější to třídě zdejší, velociped. Milovník
velocipedu patrně vyčíbal příhodnou dobu a opatřil si
lerně ocelového oře.

Sproštěn obvinění z vraždy. Dne 19. t. m.
hlavní Mčenípřed čtyřčlennýmsoudem zdej

ším proti horníku Vojtěchu Úrlckémuz Krčín: pro



zločin pokusu vrašdy. Orlický byl sproštěn všech za
vina mu kladených zločinů, sejména i pro dynamitaodsouzenpousedovězenívtrvánína8dnů pro
neoprávněné nosení sbraně. ©

Krádeš. V noci dne 37. t. m. vloupali se ne
snámí, dle všeho však příliš odvážní, pachatelé do
chléva rolníka Jana Zedníčka v Petrovicích. Dvéře

ili pomocídřevěných týčí a vnikli do vnitř. Ve
óvě nalezalo se více kusů hovězího dobytka, -dva

koně a značný počet hus. Vedle chléva v komoře spal
čeledín a když ucítil v noci podezřelý šramot nezná
mých hostí, učinil poplach, po kterém pachatelé unikli,
vzavše pouze čtyři husy sebou, aby nepracovali zcela
darmo s zanechali pouzesochory na místě. Zloději
zmizeli směrem kHronova. Hos Zedníček může
děkovati náhodě a oželeti čtyř hus,nebo nebýti vy
rušení, nespokoji-li by se tak laciným lupem.

Oheň. V pátek dne 18. t. m. v noci vypakl ve
stodole chalapnice Anežky MJládkové č. p. 3 ve Sla
větíně u Trutnova oheň a strávil stodolu se vší letošní
sklízní a hospodářským náčiním. Požár byl tak prudký,
še v krátké dobězůstaly se stodoly jen čtyři holé sdě
trčeti vzhůru. Mládková na úrodu pojištěna nebyla a
odhaduje škodu shořením úrody na 600 al. a náčiní
na 100 zl. Dle všeho byl oheň založen, vyšel totiž po

půl noci a ze zadu stodoly. Před požárem méla Mládvá nedorozumění s nějakým tulákem, napadla ho
při krádeši švesteka zdáse, že týž se pozdějiodvděčil
tímto lotrovským činem. .

Strojem připraven o ruku. VMiletínkuu Milotína potkala vážná nehoda mlynáře p. T. Jeho 17letý
boch právě v neděli ráno 80. září, přiblíšiv se ne
opatrně ke strojům, byl sachycen za raku a tato mu
až nad loket rozdrcena tak, še nezbylo nic jiného, neš
amputace. Převezli jej do hořické okresní nemocnice
e zde operace provedena. Matka hochova byla touš
dobou v kostele. Jaké leknutí ji doma čekalo, neměla
tušení. Případ tento způsobil ve všem okolí, kde dávno
větší podobné nehody se nestalo, rozruch a všade
litují ubohého hocha. .

Drahá „oplčka.“ Horník Čeněk Hejna « Hor
ního Kostelce osvěžoval se v hostinci p. Ant. Rydla
v Bohdašíně a zaháněl světské trampoty rudým mokem,
aš znaven usnul. Při probuzení svém shledal, že ú

činky „osvěžování“ jeou sice prrě ale k velkémuustrnutí svému pohřešil stříbrné hodinky s řetízkem
a peněz na hotovosti as 5 si. S nímu stolu seděl
čeledín Adolf Drtina z Batňovic, sloušící vBohdašíně.

Drtinova pověsť není právě oslňující a byl jiš prokrádež trestán. Podezřen o ihned naň, a poněvadž
po tomto činu s Bohdašína zmisel, je nyní hledanou

bou.
% Nehoda madráze. V Josefověna nádraší sklá
dali minulého týdne o 10 hodině dopolední Josef
Charvát ze Semonic, Jan Kadeřávek z Josefova a Jan
Vondráček ze Semonic pod dohledem dozorce Krausche
Voj. železné koleje. Při odvážení vypadla jedna s ko
lejí a zranila dělníka Josefa Charváta tak, še ihned
k němu p. MUDr. Kukla povolán býti muzil.

Kapsářka na dráze. Dne 14. t. m. M. Radol
fova s Višeňova čekala ne nádraší broumovském pří
jezd vlaku. Když vlak na nádraží stanul a hláseno
vstupovat, ucítila Radolfova nenadálé hmatnatí do
kapsy svého kabátu. V ustrnutí shledala, že jí někdo
vylovil s kapsy peněženkuse 6 al. Více přítomných
vidělo eskamotérský kousek cizí ženštiny, která taktéž
chtěla týmž vlakem odejeti a ve voze želesničním ne
již nalezala, kde ale při nastalém shonu z opatrnosti
vidouc se prozrazena, peněženku odhodila. Nešikovná
zlodějka zadržána, přinucena sestoupiti a odevdána
četnictvu. V kapsářce poznána pro krádež již trestaná
Anna Bartošová z Borobrádku.

Smrf z neopatrnosti. Tovární dělníkJos. Tonc
v cakrovara v Meziříčí byl zachycen setrvačním kolem
a zlomena mu páteř, následkem čehož za nedlouho
skonal. V místnosti té neměl co na práci a jest do
ní vstup zakázán. Dle všeho zavinil si smrť nejspíše
sám. Nejdříve na místo neštěstí přikvapil strojník J.
Šedivák, který byl uposorněn tím, še stroje v běhu
stanuly.

Pro Hrubé chování udán byl dne 20. t. m.
kramář Fr. Skops Aananově n Rychnova. Pro týždelikt zatčen byl zedník M. Černohorskýz Pouchova.
Dne 19. t. m. zatčen byl VáclavTabulka, nožířz Tře
bověticpro protivení se stráži. 1

Trestní řízení pro úpadekproti kridatáři Janu
Effenbergrovi, obchodníku v ivém bylo zastaveno.

Krad!i při pivě. Dne 21.t.m. večer pochutnával
si Josef Hovorka s Kuklen na řízném moku v nově
zřízeném hětelu zdejším. Kdyš se chtěl přesvědčiti,
kolik je hodin, aby v čas domů došel,sáhl dokapey a
shledal k uleknutí svému, že stříbrné remonterky zmi
zely. Mimo to pohřešil tobolku = nevelkým obnosem
6 kr.a zástevní lístek. Škodu utrpěnou čítal na26 zl.
— Hovorka si vzpomenul, fe s ním meškal v místno
stech bostinských 80letý pomocníkobuvnický Josef
Dřízek = Kuklen, a tu věděl, kolik „uhodilo.“ Zvláště
byla okolnost ta podezřelou, že po činu Dřízek vy
klouz! z hostince, zanechav tam na památka ošaměloa
svou čepici. Na Dřízka učiněno oznámení a četnický
závodčí Mikeš odebral se 8 policejním strážníkem
Vackem a poškozeným do bytu jeho a věci pohře
dované nalezeny k nemalé radosti Hovorkověak žalu
Dřízkově. Dřískk zatčen a odveden do vyšetřovací
vasby, kde mu nyní bodin netřeba, ješto bude slyšeti

velní dobře naše hradecké věžní, až se mu sprotiví...*
Z Poděbrad. (Dozvuky ku slavnosti krále Jiří

Poděbradského.) Na témž náměstí staroslavných Podě
brad, kde před měsícemdr. Herold hřímal se Šchulsovy
brožury protiŘímu, až jednotlivci hlasitými výkřiky
projevovali oproti jeho „slubům“ ušlechtilá přání jako
„ať pojdou“ nebo voláním „hanba Římu“ osvědčovali,
že intence řečníkovy zplna pochopili, na támž náměstí
dostalo se s úst našeho neohroženého biskupa Bry
nycha potupené metropoli křesťanstva skvělého zadost
učinění. Stoje na podnoží opravené nově sochy Ma
rianské, obklopen desíti svých oddaných kněží a ne

přehledným sástupom věřících promluvil nadšený prověc církve náš velepastýř jednu ze svých mohutných
řečí, řeč plnou vznešených ideí a přec tak jasné, prů

sračné dikce, řeč. ješ stejně jímá intellekt svou logič
ností s železnou důsledností, jako srdce svým em,

procíěností a opravdovostí, řeč bohatou obsahem sou jazykovou správností, plnouvlasteneckého nad

šení pro národ nj pošto skéhozápalu pro blahocírkve a všeho lidetva, řeč,jež nesanechává v ardcích
posluchačů osten nesmířitelného xzáští proti různosmý
šlejícím aniž je popouní k fanatickým výkřikům proti
spolubratru a krajanu, nýbrž mírem dýše a voláním
po jednotě se všem erdcím zamlouvá. erdce katolíka
plní hrdostí, uvědoměním, nejlepšími úmysly, a v mysli
Jinověrce nezanechává leda lítosti, že nenáleší do církve,
jež rodí takové syny. Mlarím tu ovšem o lidech dobré
vůle, kdož jí nemají, těm by i anděl nadarmo mluvil.
Jen křesťanství dává apolehlivou odpověď na sáhady
života a křesťanství to třeba hledati jedině tam, kde
ve svých nástupcích je aš dosud Petr základem církve,
v t6 církvi třeba se sjednotiti národu našemu, abyce
stal zase silným a velikým, — toť jádro celé řeči. —

nj to rozdíl proti řeči Heroldové! Ten vylučovalšlechtu, kněžstvo i všecky uvědomělé katolíky, jimž
Řím sídlem nástupce Petrova, s obce našeho národa,
rosplameňova! k záští a nepřátelství proti vlastním
synům národa, a katolický biskup volá po smíru a
jednotě, po víře a lásce vzájemné ve prospěch celé
vlasti. Řeč spůsobila dojem veliký, nepopíratelný, nej
lepší anaha biskupova se uznává všeobecně, pokrytectví

po rokářů a všech, kdož by rádi mezi Římem a českýmidem vyryli propastnepřeklenutelnou, zasařeno ranou
citelnou. — dojati slovy mohutné promlu
biskupovy ubírali jsme se od opravené s dobrovolnýc
sbírek sa iniciativy městské rady a vrchním pastý

posvácené sochy P. Marie po té za Labe, k památnémuostelí sbudovanému v upomínku nešťastného za
končení hornické stávky na Horách Kutných před
400 lety, kdy 18 jejich vůdců nevinně popraveno za
to, že hájilisvoje práva a prospěch králův proti hra
bivým úředníkům. Z výtěžku sbírky čbradského
občanstva osdobil mistr Schnirch kostelík velevkneně
něžným gotickým průčelíma vtympanu nade dveřmi
vykouzlil krásný basreliefNanebevzetí Marie Panny
v hořickém pískovci. Ndp. biskup, poavětiv nělechtilé
toto dílo domácího umění, znovu ujal se slova a
dojemně upozornil na živý smysl našich předků pro
spravedlnost a na to „unum necessarium“, jež v hodině
smrti každému tak žádoucno, vyzývaje na konecshro
mážděné, aby u Matky Boší povědy vyhledávali záštity
i mocné přímlavy. Po té se otevřely vkusné, zdejším
purkmistrem p.Hellichem pořízené dvéře svatyňky a
uvnitř důkladně opravené a na to v prostoře její po
svátné sloužil velepastýř oběť avatou za blaho všeho
lidu, Z kalichu drahocenného, jejž kostelíka v dar

Hivezl týnský farář dr. Knobloch, pil krev velikého
Prpitele na místech, jež před čtyřmi věky pila ne
vinnou krev desíti prostých českých havířů, jiš nasa
dili životy své za právasvých bratří. Litujeme jenom,
že k této lidové slavnosti nedostavili se ani zástup
cové lidu s městského zastupitelství, avi p. purkmistr,
aby notili také památku neohrožených bojovníků pro
pravdu. V čem vlastně vězí ta naše proslavená lidovost?

Z Heřmaně. Obecní sastupitelstvo obce Jeřišna

jmenovalo důstojného„den VincenceLaštovičku,děkana a bývalého faráře v Heřmani, nyní na odpo
činku přebývajícího v Bestvíni čestným občanem. Vy
snamenání toho plnou měrou si zasloužil, neboť
v krátké době působení svého lásku všech osadníků
si získal svou přívětivostí a dobrotou, tak že ode
všech po dlouheu dobu v paměti zachován bude.

Z Petříkovie u Chvalče. Den 6. sáří t. r.
sůstane naší osadě dlouho v pamětí, neboť v týž den
vyplnilo se dlouholeté přánínaších osadníků, posvé
cení totiš nové kaple. Jižden před tím, v sobotu 5.

ba i ta nepatrná chaloupka, přilepená tam na stráni,
byla chvojím a kvítím ozdobena.V neděli Časně zrána
oznamovala střelba a hudba, že nadešel den nejpa
mátnější pro Petříkovice. Se všech stran, vzdor tomu,
že se z oblak jen lilo, scházeli se křesťané, by pří
tomni byli posvátnému aktu. A sešlo se to tu také
lidí, — jen různých spolků přišlo přes 16, a sice:

spojek vojenských vysloužilců s Chvalče a s Albeřic,ub velocipedistů s ověnčenými koly z Poříče, spolek
katolických tovaryšů z Bernartic, hasičské apolky:

Albeřice, Bertheladorf, Pořič 4 Chvaleč, Žacléř, Slatina, Trutnov, Velhotta, Wolta, Verneřovice a Petří
kovice. O půl 10. hodíně dopoledne oznámeno bylo
střelbou, že se blíží veledůst. p. světitel, p. Frant.
Schmied, čestný kanovník a bisk. vikář se Zdožova
(Merkeledorf). Drůžičky počtem přes0, obecní výbor
s panem starostou Hubertem Schmidtem, páni učitelé
se školní mládeží a hudbou chvalečskou v čele vyšli

vide. světiteli vstříc. Všichni pak i různé spolky odebrali se ke škole, by odtamtud vldp. světitele a du
chovenstvem doprovodili k nové kapli. Venku u kaple

ujal se první slova místnípanstarosta, který Pá talp. světitele s duchovenstvem, jakoš i všechny přítomné
spolky a hosty, vylíčil krátce obětavost osadníků,
kteří dle možnosti ke stavbě a vyzdobení nové kaple
řispěli, a prosil ku konci vldp. světitele, aby ona
apli vysvětil. Vidp. vikář za asaistence důst. pp.A.

Boháče, kaplana z Chvalče a Ferd. Freuoda, admini
stratora v Albeřicích v sousedním pruském Slezsku
kapli vystavénou kecti sv. rodiny vysvětil. Lid čekal
zbožně venku, nemoha se dočkati okamšiku, kdy mu
dovoleno bude vstoupiti do nově vysvěcené kaple. Ne
se zvědavosti, ale s pravé pobožnosti 60 přišel Němec
i Čech, by uctíti mohl sv. rodinu Páně. Slova al

misty: „Lastatus sum in his, guae dicta sunt mihi,in domam Domini ibimna“ vyplnila sde doslova.
Po ukončení posvátného aktu vyšelveledp. světitel
s kaple ven, oznámil lidu, žekaple jest nyní skutečně
příbytkem Páně, děkoval všem přítomným sa hojné

účastenství, odporučoval je ochranu sv. rodiny a
odevzdal kapli p dozor místního duchovenstva. Nato slonžena od kaplanachvalečského v oné kapli první
slavná mše sv. — Každý, kde do kaple vstoupí, utkví
zrakem svým na překrásném oltářním obraze, před
stavujícím sv. rodinu. Celý obraz dýše pravou zbož
ností; onen nebeský výraz ve tváři sv. osob, ta pře
krásná harmonie barev uchvátí zajisté každého ná
větěvníka. Obraz tento daroval důsp. Frant. Blůmel,
farář ve Chvalči, který pro chorobu alavnosti súčast

niti se nemohl. Malován jeod důst. p. Ed. Neumanna
farářev Bohozné,který vzdortomu, še se mu při
prvním obraše nehoda stala, obraz ještě jednou, »
tice za velmi mírnou cenu vymaloval. Důst. p. faráře,
jemuš se i v cisině za jeho malby vyznamenání do
stalo, všem duchovním pp. bratrům co nejvřeleji od
poručujeme.

Že Skuhrova. Veprospěch svatováclavskéhodaru „Ustřední Matice školské“ pořádán bude v den
sv. Václava, dědice české země, patrona vlasti ve
čtenářské besedě ve Skuhrově pro členy a jich hosty
zábavný večer s ým i deklamatorním

Amem. Vestupným jest dobrovolný dárek „naa.“
Z Ústí m. Orl. Srato-Josefská jednota katol.

jinochů a mušů v Ústí n. Orl. sehraje v neděli dne
27. září a v pondělí na svátek sv. Václava ve spol
kové místnosti pana Antonína Barkmana divadelní

tavení: Blázinec na cestách. Fraška ve třech
ednáních. Na C. Laufs a přeložil J. Káhnel. Pro

vosováno v Národním divadle v Praze s titulem:
člerova ©pense.“ Právo provozovací vyhraženo.

ny míst: [. místo 40 kr., II. místo 30 kr., III. místo
20kr., k stání 10kr. Začátek opůl 8. hod. večer.
Čistý výnos ve prospěch nemocensk pokladny.
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Příspěvky na Adalbertinum.

Vys. důst. p. Dr. Burian, kanovník vyšehradský
10 al, vys. důst. p. Václav Fuchs, vikář Hostinský
40 zl., semijebilanti s r. 1871 opět 48 sl., Anonymue
Jeho biskupské Milosti daroval 50 sl., vidp. Josef
Šrámek, děkan v Novém Bydžově 52., vidp. Dominik
Králík, děkan v Lipnici 10 zl., vlp. Ant. Bartoš, ko
operator v Branišově 5 sl. — Za příspěvky zaslané:
Zaplaťt Bůhji O nové uctivě prosíme.

Doporučení.

Paxf. B. Purger —
V Gródenu (Tyvoly.)

Skupina „Mater dolarosa“ u Vás objednaná
jest mistrovským dílem, jež mezi věřícími nalezlo
velkou cbválu a obdiv. Krása skupiny budí
v každém pocit zbožnosti i jeoň proto před ní
každodenně mnozí lidé shromážděni.

Mohu tedy firma J. B. Purger v Grčdenu
co nejlépe doporučití.

spo. dopo J. Novotný,
. o kaplan.

V Novém Městě n. Met.——
Oltář

šádajscímu pl. tit. duchovenstvu i pp. kněk
kupcům a urychlení zásilky se domahajícím
dopisy často méně licholtvými sdělujeme, še
šádají se od nás naproslé nemožnosti.
Nikoli nedbalosťnýbrž množství současných ob
jednávek saviňuje, še vyhověhi nejsme 8 to.

Je neerpedováno přes 15000 výtisků, ač
knihaři pracují pilně.

Sdělujeme,še evpedovánídějesedle po
stupu došlých objednávek a jem výminečně.
dává se přednost objednávce sa hotové.

Prosíme snažně veledůstojné pámy, aby
s námi měli dobrotivé desetinu jem té trpěli
vosti, mnoho-lí jí míli musíme při ezpedici
„Oltáře.“

Bisk. knihliskárna.

O
tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jediné jistě

zamezí

CRBINOGENEM

sů J. Beyšovce v Jičíně.
Cena láhve s ochrannou známkou 1 sl. při 3 lahvích

franko sa dobírku, neb lépe proti pošt.prukázce 3 zl.
Sklady v lepšíchuateriainích obchodecha holičských

závodech.



pro členy spolkuživěhorůženoe.
Bostavil Antonia Potráš.

Do50 kusůpo8kr., do100kusůpo7kr.
přes 100 kusů po 6 kr.

Objednávkypříjímábis.tiskárnavHradeiKr.

So- OO0000000000000000

dvÍnokosielní
pravé voskové polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučímsvětladověčných
T o mzěesboonězenej

osef©Pilnáček
w Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 1809.

l
-=

9000000000000.000000

(Zasláno.
Vevší úctě pod f rozeslal vtěchto dnech

ne všecky bisk. vikarlataí 1úřady tiskopisy a prosí
sdvořile, aby P. T. vysoce důstojní páni vikářové
sobě neobtěžovali tytéž rozeslati na jednotlivé fary
neb ve smíšených vikariatech |na jednotlivé české
kněze; předplatné neb příspěvek račiž každý za
alatí přímo do Prahy čís. 864-III. Jeho Osríce
cenosti Vysoceurozenému Půmu Vojtěchu br. ze
Schčnbornů.

P."K'om.střebský,an.
jako dieceení důvěrník.

(Zasláno.)
PanuJ. A. Pešoutovi v Golč. Jeníkově

Jsem velmispokojen.Vašematrace perové
jsou velmi důmyslně sestrojeny; docílíte při své
níské ceně mnoho objednávek i uznání.

8 úctou

VHradci Kr.,21. sátí 1896.

© x 4%MN KÁ
(JAN HORÁK,|

soukeník
V BYCHNOVĚ n. K.

nabízína dobu podzimní a zimní
, . P

| čistěvlněnélátky x
A

Bačleš učiniti jen malou objednávku
na skoušku!

-OB" Vzorky na požádání zašlufranko. "SM

Jar. Červený.

všdy

Učle se z dějin.
Slovo k maší mládeži od starého vlastence.

Tento krátký přebled m
dějin českých dostati lze

V biskupské knibtiskárně
Stran 62 8%. — Cena 15 kr.

DRUŽSTVO

(v Hradci Králové
prodává re svých místnostech pod pekárnou od

10 I. počínaje

vinný ocet ovocný . 1 L a 15 kr.
slivovice.. . . . . 1láalzl

Drobný prodej slivovice převzalp. J. Cyril

Vlach; octa pp. Bouček, F. Chrudimský, Jos. 4Kómárek, Václav Michálek, Sej Vů. Ráši,
Šimek, J. Cyrdi Vlach.

MF“ Při prodeji ve velkém povolují se
načnévýhody.ig

[X7VYLYVIUIZTLIZ,7)TYYTYDIYLV)VNIYITILIYTU
Stříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání

zlstá záslužná meďalic s korunou. — Čestný diplom.

o0000000000000000000000000000

o

+
oo
+
©oaO00000000000000000000

Novýpraktický vynálezí
í tro

Jedinyčisnjcíje nervýhr
priv.

mramorová| pradíá
L zr. ruční valcha

„Patent Hlaváčok“,
která předčí vše stávájící
neboťtyrdesti, nezdolností
karrar. mramoru jest ne
smarná, vždy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné smě
hobílé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní

Veškerá patenfní mýdla
vyráběná ze všech možných i nemežných materiálů a téměř ve všech ča
Bopisech doporučovaná — pominou — až se lidé přesvědčí, že bylo a bude

nejlepším jedině

pravé nefalšované mýdlo jádrové,
jež P. T. ct. obecenstvu vřele doporučujeJim ařich. Jelímnele,

mydlář v Hradci Králové.
Týž dovoluje si upozornitina specielní novinku „Jelinkove levan

neutrálaí“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti
celou řadou lékařůa specialistů v kožních nemocech.

aneb dobírkou zasýlé na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový

Atelier Hlaváčkův
v Strakonicích Čechy.

BW" Pp. obchodník. rabett.

Do HradceKrálovéa dali. ©a okolí.

KAREL SICMUND,
diplom. mag. pharm8o. a droguista

v Hradci Králové
doporučuje svou mověoterřeneu,sl. o. k. hejt. konoessovanou

chemickoulaboratoř
ku zkouméní vody, mléka, másla, líhu, řepy, melasesy, ječmene, sladu, moče,

, umělých hnojiv atd. atd.

Jodnodušůírozbory a„anabvoyjsou mé pp. zákazníky'
ORP“Rovněž úplněnema kpoužití jest

amateurymá novézařízená a"

tmavá fotograf. komora,
jež opatřena jest všemi inejaovějšími fotograf. pomůckami a přístroji. Dovo

lujiei zvát PP. amateury,by si neobtěžovalivzerné její zařizení sobě
prohléjnout bg takmůj všemimožnýmiPotegra! . apparaty, plet
nami, zásoboný sklad© cenami

) Malířský umělecký zielier

AJarolíma Štantejského)
wLitomyšli

doporučaje se veledůstojným děkanským a 4farním úřadům| veledůstojnému duchoven
stvu, jakož | slavným patronátním úřadům )

ku provedení dokonalých i Nršímiy |

pro pány fotografy
vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně €
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje 4
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za mírsý konaráf.
Závod může se prokázati mnoba vysvěd- )
čeními. jakož i diplomy s mnoba provede- $
nými pracemi kostelními na př. v Rychro-* | v

barku, v Janovéu Litomyšle,Jevíčku,Mor. E olo křestní listy OW> Apparáty též na splátky. "mTřebové, Mor.Budějovicích, ově, »
é, čjovi Prostějově, v Ulo jsou aa skladě bisk. ti- Tamtéž se přijmou dva praklikanti za velmí výhodných podmínek.mouci, Bruě atd.

Z be)| SOOODOOODODOHI90003000



-3084G čiskárnu w6r
přeložím do nového domu p.prof. Beránka
u bývalé Pražoké brány a prosím o další sacho
vání přízně velocténého p £. obecenstva.

Theodor Hemský,
majitel závodu litografickéhoa tiskárny

v hradol Králové.

WWW-Vlastní výrobu

viměných látek
z čisté ověl viny

doporačejama podsimní a zimní obleky, haveleky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod seukenickýv Humpolci.

Vyznamenán na semeké jutilejní výstavě v Praze stříbe.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brons.
Vzorky zdarma afranke.

Ústar pro vychování dírek.

V Slatiňanech, první to stanici severosá
padní dráby odChrodimi, přijmou se pro nastá
vející dkolní rok v klášteře školních sester III.
řádusv. Frant. dívkyse školy-obecnéneb mě- 7)
šťenaké k dalšímu vzdělání. Je

Vyučuje se předmětům školy obecné a vyš- VE
šíbo pokračovacího kursu (pro dírky škole od
rostlé),pakspě u,hudběnaklavír,hoaslea 1)

* oiteru, šití prádle, střihu a čití šatů, vaření a $
vedení domácnosti. Jelikož jest v ústavě též opa
trovna pro malé dítky, lze se v něm téš připra
viti ke skouškám pro mateřské školky, opstrovny

D a dětské zahrádky. Rovněž Ise v něm nabýti
tádné přípravy ke skoušce za uč telku industri- 4

L úlní. Vyučování a konversace děje se v jazyku %
I českém i německéhn; v německém hlavně u dívek, |

9 jichá rodiče si toho přejí.
Všem chovankám věnuje se nálešité, laskavé Ó

LŽ póče a krásná, sdravá krajina činí pobyt v ústavě
| / velmí příjemným. Nediní-li se požadavků zvlášt- |

9 ních, platí se ua oelé zarpatření 14 zl. měsíčně.

Správa kláštera
úkolních sester III. řádu sv. Frant.

0;otý půlkrytý kočár
úplně v dobrém stavu, velmi vkusně stavěný, jest levně

na prodej a

OÓOENŇNKABUBNA,
kočárníka v Hradci Králové.

Úměl. dílna pozlacovačská:

JOS. KIESLICHA
v Hradci Král.o

První závod

S obrazy, zrcadly a rámo|
nalezá se nyní u býv. pralsaké brány 
naproti „Klabu českých velocipedistá“.

Rozšířiy značně závod ovůj
v nových prostranných míetnostech, do-|
poručuji týš další vzácné přízní velectě
ného obecenstva.

„Jak může svěj váděl,
co výborného na skladě
mám, kdyš mu to nesdé
lím novinamiP“Reklama =:

o celých východních Čechách.

5 Úno“ žvhodným apři om lov.
ným inserováním vM pe
ve všech krajíc

Ioserová ní v listé našem je tím výhodnědino, ježto v něm dle vzoru amerických listů zs
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu

čímžkaždévznámenídojdejistého a
s rty přijímáme jenod solidníchrem řesťanských.je

Insertnín Dopa 8 kr. ra 1 potit jednoslou
B“ Nabldky izinsertů přijímáadministracečasopisu

»Obnova« v Hradci Králové.

oOnínkaAelčova
dcera rolníka s Lašovic u Rakovníka

Bosef*elek,
pláteníkveZbelníkauHronova

slavili, budousňatek svůj dme 30.sáří
ve Velkém Újesdě wuRakovníka.

Žádejiete vědy aa všude

slivoviciaborovičku
jen od -firmy M, Nesňal

v Uherském Brodě na Moravě.

| nejnov čaší soustavy, |
práce svliďní se zárukou

Debísí

|čzxěx BUBENkočárník

v HradoiKrálové.

v Hradci Králové
započal nový záple žáků a žákyň

Ve škole té vyučuje se hře na
f» harmonium, na plano, varhany,

housle a zpěvu.

000000000000000000
Místo pro kněze doficionta

v Pardubicích
eprátdnéno v městské nemocoicí s ročsím

bonorsřem 0 zl s povinnostísloužiti denně as
v 7 bodin mši sv. pro milosrdné sestry, posloužiti
týdně av. ovátostmi pěti milosrdným sestrám a
saopatřiti sv. svát. nemocné v nemocnici (týdně
tři čtyři). Intence celého roku jsou voloé. Kdo by
o míato se ucházel, nechť jedooduchý dopis zadle

děkanstému úřadu v Pardubicích.

000000000000000000

se DOOM 28

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

00080 —————
Beštavil:ABBÉA.HERRY,

čestný kanovník a ředitel ústavu Nejsvětější Trojice
v La Marohe.

Dle IIL vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎ,

; farář v Chřenovicích.

fi Nékl. blak. konelstoře. Tlek blek. kuihtiskárny.

| Stran 514— 6—
i Cena brožovaného výtisku 70 kr., fraako
4 80; v tabé vazbě celoplátěné franko 1 sl.

Recensítéto výtečnéadoreční knih

+ Ů červencovémsešitu „Rádoe: Šuchovafmá bi k koihilskárma
ohradej té iekupské

MOKOKOA

0.9.0.0.0.0.0.0.0.E:

MSOOOUONOIOURIIOUCGUKKIKÁÍ

vydání její.

OKOKOKOOKOXOKOKOKOKO KOKOKOKOKOKOKOKOKOOOO

OCZEK;

OLOOLOOOCÍ
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staročeské listy vstoupily

v porisí vyčkávací majíce zato, še co
m, že uhnije a spadne brzy

A strany moudrým, neboť
ý tisk pozbyl tak jednoho velikého bubau,
nemůže mlátiti výkřiky, že Staročeši

výtečníkům „kasí akci.“
Stanovisko to živly v národě,

: řáděním a jednáním nesouhlasí a
ti netnobou, velice oelabaje a připouští
pakceléspoustypovrobzíchpovaha 080b

umají zato, že jecelý národmlado
když se potomměkdoozve, žeto mení

oadočeí in posledníchvolbách
ma podeim sebralisotva třetinuhlasů voličů, tak každ takový

vlastenec jest ukřičen a uštván. A to snad
evetaktikuzadacáníchpoměrůjistýmkra

nerytknouti nelze.
Daes zmoci azásluhsvobodomyslnéstranj

taková hrůza předce nejde,sb se jí pravda slnsným spůsobem povědětí n Proto nebude
dobré věci národa k žádné škodě, když se drobet

činnosti . dnešních vůdců márodarozUidaene s DS „výsledky“ politik
klidně stručnéukážeme. Jaa ?

Las to učinitidocelahasbázně. 0
íme, že hlavní jejich „obranee“ Blzčíhodinky
hlava do písku a připustí je „řezat“ dále. Neboť
dobře ví,še za ty lidina tvrdé a rovné půdě
pravdy v boj tl se nomrůže.

Za každý politický krok a skutek kašié |

É =+ s eK

pě

ž i
FEÉEsH ja

M

zemskéhoEĚ jE
šš

vůdce, její repreeentant.

FEUILLETON.
Ryoktářskýparagraf.

Starosvětskýobrázek. Napsal Vladimír Hornov.

Bývalý rychtář Ježek jest již stařec bělovlasý,
ale ještě když se postaví za stolem a začne vy
pravovati o dobéch své rychtářské slávy, jest jako
starý doubec, když z jara do něho vítr zafučí a
zpřímí korunu jeko k nebesům! A člověk by ho
poslouchal a poslouchal! Zná historii celé krajiny,
co kde a jek na statku i v chalopé a pamět jeho
jako avon! Jen fuknout a vypravování jde hor
skou bystřioou.

e vesnici P... slavili posvícení. V hospodě
u rychtáře Ježka již v předvečer měli ucbystaný
sál, pěkné chvojím ověnčený, v oknech bílé zá
clony a dole ve sklepě tulila sa k sové řada be
čátek »ze knížecího.“ — Na dvoře visel pod bam
balky zabitý vepřík, bálounký jako šáteček sva
tební a nedaleko na bidle +ouřední« rychtářský

ani prášnkul Rychtář Ježek dbal na pořádek!
»Jaký rycbtář, taková obecl« říkával a pořádek
v obci musí být. A také byl! Však si to pochva
lovali páni od ouřadu. Z obce nebylo ani jednoho
soudního případu, jak byl dlouhý ten Boží rok —
a divili se tomu páni dost a dost a nevěděli proč.
Rychtář Ježek jen se usmíval, když o trbu scšel
sp v městě ss pány« a oni ptali se, co a jak chodí
v ohci a že v té jeho vesnicí jako v ráji, poně
vadž tam lidé se ani nesoudí uni nekradou. A
kdyby prý byly samé takové vesnice, že by ne
musilo býti ani žádných kreisamtů a policajtů,
ani žádných šatlav a advokáti musili by anvříti
své kanceláfe.

„lou, inu — pořádek, pořádekla říkávol
rychtář Ježek a usmíval se v duchu, že ti páni
jsou dobře honěn: ve všech paragrafech, ale jed

ooho Porografu neznají, který tvoří celý zákonníkobce P...

A tu se táleme, kdo jest dnes vůdcem mla
dočeské strany? Kdo jest dnes tedy vůdcem ce
lého národa, neboť si mladočeuká strana politickou
správu celého národa osobuje? Zodpověděti tato
otázku jsou mladočeští poslanci dnes povinni ka
ždému| Staročeskoustranu zastuporal a veškerou
zodpovědnost za ni přejímal dr. Rieger. A kdo
vede Mladočechy?

Dr. Herold fekne „já ae.“ Dr. E řekne
„já ne.“ Pan Eim řekne „já ne.“ Dr. Grégr
řekne „já ne.“ A dr. Julius Grégr leží déle již
než-li rok jako ubnhý Lazar připostán k lůžku a
vůdbe neví, c© se na světě i v nejbližším jeho
okolí děje, tak že naněho více žádnou sodpověd
nost sválovati nelze.

A to by předce snad kašdý příslušník ná.
roda rád a ochotně slyšel, kdo jest jeho
vůdcem.

O poslancích maříšské radě se sice vtipkuje,
že jsou to Starošeši s drem. Heroldem v
avšak nám jde o odpověď vážnou.

-A odpověď tu nemůže nám dnes dáti nikdo,
neboť strana ovobodomyslná jest „bez hlavy“, bez
vůdee a proto podle toho takéjejí činnost vypadá.

Jen popaiřme ua tu činnost a na tem poli
tický postap očeského výtečnicíva. A brsy
uvidíme, že je 67 chacs, zmatek, io je to vlastně
— pranice. Páni se mezi sebou rvou a drží bw

vz jemně sa pačesy jako chlapci. Vyčítají si nejošklivější věci, jemom vjedagm jsou svormi. V úto
cích na „klerikály.“ To pokládají za výraz své
svobodomysloosti, již ai v jimém rámci představiti

nedovedou. “. < .
„Vyšebrad“, „Radikální listy“, Český list“,

dokonce připastily, že v jejich slonpolob smějí se
žeti dr. Pacák s drem. Valatým, starosta

pindler se svými voliči — —
Podobné tropení bylo by v každé zkázněné

straně naprostou nemožností. Kaldá totiž zlázněváacílůsvýchi cestknimvědomástrana
Rychtář Ježek měl jen jeden paragraf a podle

tobo soudřl všechna běžná provinění jako: škodu
os poli, krádež, pračku, urážku na cti, tuláctví,
nedovolenou žebrotu atd. Sousedé tvořili s ním
tribunál a on zastával rameno trestající spravedl
nosti. A paragraf ten uložen byl v hlubinách
rychtářské trublice vedle modrého rychtářského
kabátu a svatebního šácku na krk — a byl ta
jemstvím,velkýmtajemstvímobceP....

Ale co pak se oa světě neprozradí, zvlášť
od té doby, co jsou noviny, co lidé oaučili se
klepsti a proklepsti človóka skrz na skrz jako doc
tores artis medicinae! Tak ani ten paragraf zá
konofka rychtáře Ježka neutajil se v hlubinách
tejemných trubly rychtářské, nýbrž vyšel na světlo,
na světlo justice státní a spůsobil první process
za rychtifování Ježkova a přivedl semého rych
táře na stolici obžalovaných

Ej, byl to tenkrát poprask v obci
P.... A jak se lo stalo? — Předtím Božím
posvícením dostali sousedé počestnéobce P...
po čerstvých makových koláčích náramné »špetání«
na kolžecí truňk. A tek povídá starý Bahník přes
plot vedlejšímu sousedu Chudému:

"A jáfku, pojďme se podívat trochu k rych
táři, abychom zuvlažili koláčel«

« „lnu, jak myslitel“ povídá na to Chudý. Šel
do statku, navlékl kabát, strčil měchuřinudo šosu
a zamířil k Babolkovi, který jik čekol před vraty.
Panímáma sni necekls, poněvadž před posvícením
je docela jinačí nálade, neš tak vdocela obyčejný
den a nějaký o»resonýrunge byl by docela ne
místný.

A tak Bshník s Chudým v básní Boží se
vypravili k rychtářovic bospodé. Na cestě stavili
se ještě u několika sousedů, takže za panským
stolem +u Ježků« sešla se pěkná společnost. Ježek
rychtář mrkl očkem spokojené po sousedech a
když pak vklouzlo do dveří ještě několik chalup
níků a zasedlo k dolejšímu stolu, obrátil sek »pan
skému stolu«, kde seděli nedláci a povídá: „Tak
načneme1«

,

má svůj přesný program, ví 00 chce a vědoneco
chce a kam dospěťí má, nemaří čas pračkami a
vzájemným ospíláním, Avšak mladočeská strasa
daes nemá vůbee programu.

Do posledaíck aěěmovních roleb bylo' její
cilem vytlačení Staročechů do naprostého parla

mentárního amlčení ayu šťastným vítězům jde.leda jenom o udržení dátů pro vlastní osoby.
A tím programem so nyní spravají. Více

ničím. A to má ovšem v zápětí že jeden jde čehy
a drahý hot, takže každý mluví a jedná jinak,
nežli drubý. A voličstvo dnes ochotně tleské ra

trným panem Adámkem.
Stěžejem politiky mladočeské jest prý české

státní právo. Avšak kdo dnešní českou politiku
ve Vídni na říšské radě sledujeme, tea každý jí
dosvědčíme,že dosud nikdy centralisace tak chratně,
tak rychle a tak bos odporu v zemích českých
Bepostupovala, jako se dělo zn posledního šestiletí.

Před lety vspírali jsme se fřímému spůsobu
voleb do říšské rady volajíce, že se má díti je
nom zo sněmu a páni Mladočeší ve Vídni najed
mou dali návrh na všsobecné hlasovasí právo. O
jeho včasnosti nebo nevčasnosti dnes nejiínéme
Ale tážeme se, jest to politickým a správaým:

právního obražení zasedá, aby se účastnila:
směřujících k sesílení a rozšíření institucí, i
nimž celý národ své doby dlouholetou abstinencí
protestoval? Jest to politickým a správným, aby
zastupitelstro českého národa, — který so stále
ohražuje, aby v mezích zemí koruny svatováclavské

f= královstvíma zemímnon ředaležitézáony navrhovalo, jako učinili Mladočašjse věco
becným právem hlasovacím?

Tento jejich čin byl v naprostém odporu
s jejich státoprávním stanoviskem, jež tak sami
prorvali, nohama podopali.

Proč nepodali ten návrh na sněmu království
českého, aby všeobecné hlasovací právo bylo za

»lnu takle přisvédčili všichni jedním tem
pem. Panímáma Ježkova vytéhla v šenkovné

rychtář Ježek ubíral se do tejemvých kob pod
semních, aby narazil bečátko| Zatím v šenkovné
bylo slavoostní ticho a oči všech obracely se ku
dvéřím|!

Bumtarata, bum, bum! zaramploval špá
sovný Dlouhy na stůl, když pojednou mezi dveř
ma objevil se rychtář Ježek, nesa v rukou skle
nice penícího se mokul

*Ať třje naše počestná obecl«
„S rychtářem, s rychtářem l« vzkřikl Cbudý.
Sklenice zazvonily a žíznící rty přitiskly se

chtivé ku »knížecímu.« Však bylo jako křen kfe
noucí! Rychtář měl protekci u pana sládka a tak
to mohlo být.

Sotvože však rozjeření sousedé odtrhli skle
nice od úst, pojednou nastal ve dvoře hlomoz
a křik.

»Pomóóóóc, pomóúóc l«
»Rány Boží, snad to není oheň?«
Rychtářem to cuklo, vyletěl jeko mladík von

a za ním sousedé.
Do šenkovny zazníval ze dvorce zmatený

křik, rozhotčené hlasy. Po chvíli dvéře se ote
vfely s do světnice vedl rychtář s čeledínem ci
zioce oděného ve vlastní svůj rychtářský kabát,
který v tom rumlu posvícenském nechaliviset na
bidle. Chlapík byl urostlý, sle vedle ramenatého
rychtáře ztrácel se jako štíhlá jedle vedle staré
sukovité borovice. Rychtář svlékl z ného svůj
vlastní kabát a při tom oči mu svítily jako dva
žbavé uhlíky!

*Ej, hochu, u nás máme gazloděje svůj
vlsstní paragrafl Rozumíš, vlastní paragrafl« a
rychtář Ježek se usmíval — a díval se na rych
tářskou truhlu, která byla v koutě u „ouřadní
jarmary.«

„Za to, že jsi přišel na posvícení, necháme
tě tu u nás na szlatou hodinku« a za to žes
kradl rychtářský kabát, učiníme s tebou výjímku



vedeno Hi volbě sastapitelstva obecního a okres
níbov n bye r nenčnníProto, e velišpvéJejich dhasd
hnali tam, odkud říši

Aje-li všeobecnéprávo hlasovací eeřtakjea spravedlivým při volbě do říšské „ tak je
meméně ale tím více spravedlivým a místným při

volbě správy obecní, kde předes každý spíše můžea do svým hlasovacím lístkem pronésti vhodný
a obci platný náhled daleko nežli volbou
do říšské rady, o jejíž kompetenci nemá většina
voličů příslušného pojmu.

Jenom af pánové o tom klidač přemítají a
tu pvidí, co provedli.

- Ajjak U jimpodnanctiné pero ati boteprvé poznají a to začínajínablížeti, se ko
lem Prahy osvalo najednou deset hlasů volajících,
še budou jistí lidé v páté kurii voliti za svého

Ce z procesu © vrahy špicla Mrvy známého
který ai víceletý žalář odpykává. Pánové

vidí, jk jistí lidéporákné n v né právo,jako© volba poslance, u a pojíma
Mladočeši stále volali, že třeba lid osvítíti a

vadělati. A ©o v ouledu tom učinili? Oni nic.
Leda že tiakař pam Beanfort vydalněkolik jejich

řečí, jimž se všichnirotumní dé smějí jako planémupí a
ak Mladočeší potupánobih aby „ČeskáMatice“ mohla plniti valké své poslání v národě?

Co provedli, aby „Česká Akademie“ byla české
intellígenci občerstvujícím a živým pramenem svě
tem dnes býbajících platných vědeckýchpoznatků ?

Na 10 nelze v odpověděti, neboť nalesli
bychom mezi mladočeskými poslanci jistě nejméné
deset.osob, které vůbec ani nevědí, čím se „
Matice“ a „Česká Akademie“ zabývají.

Vždyť jejich i bromauné vystupování činí
dojem komického dětinství a dětinské málomoci.

Tohv dokladem až příliš křiklarým a bolest
ným bylo srpsové jejich vystoupení v zájmu če

ch menšin.
-Z českých meošinozvalsetotižnářekna

útisky, jejichž pramen a původ nalezli by každý
v působení němečkého židovsko-liberálního tisku.
Český lid volal o pomoc k zástupcům českého
národa, kteří mají první p ketrůnu, kteří
mají styky s vládou, kteří požívají práva immu
nity. A co učinili dobří tito mužové? Sjeli se do
Prahy a mezi sebou promluvili několik jalových
řečí a vydali apel k národu, aby si pomohl —sám.
To je dosnání velice nepatrné váhy, jakou dacs

české poselstvo u vládypožívá.Pániti totižnařídili,místoabyutištěn
pomobli, novou daň Čechům všem. Misto aby
jedném pomohli, utiskli všechny. Navrhli zřísení

haléře, ale všemu ostatnímu národa poroučeli, abyplatilt.j. aby86vykupovalzato.šesitakové
zástupce zvolil.

Nechceme se o této mové mladočeské zpo
udilosti šířiti, neboť je o ní stydao psáti, kdo by
ji podrobněruzebírati chtěl. Avšak to mladoče
ským výtečníkům prominouti nemůžeme, abychom
jim nevytkli, že takové:o jejich počínání si je
urážkou celého národa.

Mladočeští výtečníci patraě novědí, že v če

a pošleme tě ku obezirkul« (Table výjímka v
paragrafu obce P... byla vsudnou pro rychtáře,
jak se později dozvíme.)

Rychtář mrkl ne čeledína. Vapouzejícímu se
krejánkovi svázali ruce a posadili ho na stolici.
Sousedi vyklidili se z šenkovny a ve světnici zů
stel rychtář Ježek sám s nezvaným hostem. ,

Rychtář oblékl si svůj modrý ouřední kabát,
postevil se před krajánka a vážně začal.

Jsi křeslan — co?«
»Jsem l«
vZnáš šesté Boží přikázaní? — Jáfku, znáš?

Nepokradeš| — rozumlš? — nepokradeš!“
Po těch slovech zamířil velikými kroky ku

rychtářské truhle. Vážně se shýbl a vytábl rych
tářské právo, které zdědil po svém pradédkovi.
— Položil je véžné na stůl před delikventa.

»Víš, co to je? — Jářku nevíš! To. je náš
psragrafl Až přijdeš k „becirku“, dají ti pár dní,
nocleh a stravu a pustí tě do luftu. My tu ale
máme tenhle paragraf — rozumíš — teoble pa
zagrafi“

Co dále se dělo, nesmím vypravovat. To
však mobu prozraditi, že když první soused str

pokojné u stolu a krajánek úpěl v dobře zavřené
komoře, zapřísahaje se Bohu živému, že víchrát
nezavadío vesniciP....

Když odbyla se slatá hodinka — rychtář
poslal krajénka ku »becirku.« Přál mu štěstí na
cestu — a nepomyslil, že za nedlouho půjde za
ním. — Krajánek ze msty prozradil rychtářův
paragraf před soudem — a rychtář Ježek dostal
obsýlku!

»He hoj krajánku, ned Ježka nevyzraješ 1“—
Juskl si rychtář, oblékl modrý kabát a šel k »be
cirku.« Slavně dokázal před soudem, že to, co
dálo se s krajánkem tu sobotu před posvícením,
pravda nebylo, že jestliže nčjaká tu a tam — no,
kdo pak to může míti v evidenci v takovém pří
padě — ale o nějakém vlastním paregrafu nechtěl

skémnárodě již destnáctelet národní
české menšiny nejenom existuje,ale že ta

šestnásto let dárně působí. Ússkýnárod
o tem snad všeho nymější jehoposlanci
nevědí — má srou „Ústřed ulátici úkolsko
která vydržaje českým meašinám přes sto

obecnýcha jiš i p škol středních,na něžlid ročně půl millionukoru nakládáa tak za
šestnáctelet, úrokv to počítaje,jenomna školy
českých menšin 12.000.000korua ochotně obětoval
a v obětavosti ové nomstává.

A což AEoDL jednota severočeské a polu
meuají)Ty takéobějiš jedenáctéletpůsobíatay 0 j let atu

se enad mohlipo co dobrého vykonalya sice s dobrovolných příspěvků lidu.
A proto, kdo ae jejich agitačnímu mluvení

—amisami ničeho nedali — toa moa
inám nijak neublišoval, neboť o ty se český lid
dávnosámstarádle svómožnostia síly.Je to
amutné, když se dnes„bání ti dostavili, aby menšinámhrdinsky pomohli s —cisích kapes. Proč
alespoň sami především nedali dobrý příklad?

Zkrátka, kdybychom chtěli dnešní
českého lidu dle zásluhy podrobně souditi, neste
čila bynám mato siloáknihs, která bybyla jed
nou jedinou žalobou.

My však jenom chtěli ukázati, že dos ne
třeba se mladočoskýchvýtečníkůvšech dohromady,
ani každého zvláště báti, když by jim někdo pravdu
pověděti chtěl. A to tím spíše netřeba se jich
báti, proto že mají sami plno strachů, neboť ho
dina ta se již blíáí, kdy jebudečeskýlid k účto
vání volati.

Avšak kdo převezme za ně odpovědnost?
Kdo bude hlavním vinníkom, když jsou „bes
hlavy“ a jenom kolem sebe bez rosamu a vědomí
každý zvlášť nohama a rukama mlátí? K toma
jsme chtěli několika příklady ukázati, jak málo
je mezi nimi vážnosti a pochopení, jaký úkol na
sebe převzali. To však je nemůže omlouvati, až
chvíle soudu nadejde|

Oni stále myslí, že národ jest jejich „ma
jetkem“ a v pýše své nevidí, jak se kolem nich

kupí Ooaloby sa něž zasloužená pokuta miaoutije nemůže. tal jejich lidé chystají již pro ně
odměnu, jejíž jakost začíná se již objevovati a
nejamutnějším divadlem pro oklamaný lid bade,
až 6© snezdaru vedení národazačnou sami ob
vihovati, což činiti již započali.

Proto strachy před nimi jsoa dnossbytečností a další šetření jejich jest
ublišováním sájmům národa)
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Klerikálovéprý ohli dominovatí a přivádí
v národ rozháranosi.

(Do památníku p. dru. Drořákovi, poslanci.)©

(1) Tak vyjádřil se pan poslanec dr. Drořák
v smoklé schůzi politického spolku královéhra
deckého na Kukleaách dne 20. září t. r. Nehle
díme-li k potupnému významu, jehož se dodává
slovu klerikál, vmeti pan ec, katolíky
svolený, katolíky zastupující, katolíkům českým
dvě urášky v tvát.
P —————-——P,

ani slyset. Páni u soudu fukli se do čela — a
pustili rychtáře pro nedostatek svě lectví.

Nedéli však na to odpoledne — na mladé
posvícení přišla k rychtáři do hospody celá spo
lečdost z města. Bavili se a bavili — a tak mezi
hovorem vzal pan adjuokt 1ychtáře pod páží...

eJak pak — pane rychtáři, nechtěl byste
nám ukázat ten svůj paragraf?e

Rychtář Ješek se vykrucoval z počátku —
a nechtěl a nechtěl! Ej, — myslil si starýlišák —
s těmi pány od obecirku« nejsou žádné špásyl
Což, kdyby tak dodatečně? — Na večer přišel
do ráže, vzal pana adjuokta za ruku a vedl ho
k rychtářské truble. Pomalu ji otevřel, trochu
nadzdvihl víko, vnořil ruku do hlubiny její a vy
strčil ven blavičku rychtářského práva.

Paa adjunkt čerstvá bnaj se po ní, aby de
moastroval celé společnosti pověstný paragraf obce
P... Ale v té chvíli již sklaplo víko, zapadl
klíč a rychtář Ježek pokle,al panu adjunktoví na
rameno s šelmovským úsměvem.

„Ej, ej, český sedlák jako vrána — chytrý,
prach chytrý! Na deset bonů před střelcem utečel«

»Snad si nemyslíte '«
»Hele, bele, bele — však jsem fak moc

neřekl!“ Rychtář Ježek pláci na tabatěrku a po
dával panu adjuaktovi.

»Dóékuju,děkujul“
sNo — po — na ten paragrafi“
„Tak tedy — trochu! Víte— já nešňupale

- sAle co pak trochu tabáčku| Bystříoči, ob
veseluje srdce a pro osrdí moc a moc sdravýl“

sHepšt,he pět l« vyrazilize sebepanadjunkt.
. av Pán Bůhl«
oDejt to Pán Běhle .
„No vidíte, vidíte — hned jasno jako po

bouřcel“ .

Paragraf rychtáře Ježka odpočívá již does
klidně e modrého kabátu ve vrýměnkářskécha
lapě, požívaje se starým rychtářem zaslouženého
klidu. —

První uráška obsašenaje ve [dlově „domí
Bovati.“ Pan poslanec nemusel by bysditi sby
tečně sovy cizími lihozvučnoumafeřátíma naší a

mobilfiei, klerikálovéoki paporalitak, sby ojnárod posloachal jeanje ač to, Coozí ohtí.
Byli by tomu venkorští i jeholépe ros

uměli. Dřívevšak nežto alovo s úst Vypest
dylby měldokázati že jeho strana nD dominovati. Bohužel!„My otomto nechtění víme pra
málo. Naopak! Strana staročeskájest již umičena,
katolíci ať mlčí rovněž. Napadá mi hanácká pls
uička o venkovské muzice: „Hodstupte cbaso, a
kdo nebolstápí, tomu vyčešo.“ — Tak pane po
slcnče, dominuje strana Vale.My,my svobodomy
stní poslanci my jsme si dali zahrati „sólo“, ty
chaso ostatní, vy staročeši, vy klerikálová, vy po
krokáři odstapte. A kdo neodstoupí, toma vyče
sáme.Mámena to veliký národahřebos,je muž
se říká Národní Listy. A to víte, tea hřeben umíčesat,ažkrevzhlavyteče,dokteré00 zaryje.
Máme na to renkovské redakce, a tam nejen óe
sají, ale taky „puoujou.“ A to víte, že před tím
pacováním nemydlí „Schichtovým“, nýbrž blátem a
kalem nejostřejších potup a pomlav. Tak jed „hod
stapte“, obzvláště kdyš my máme schůzi. Žádného
kdo není náš, mluvit nenecháme, křik a rámus
musíme udělat, a nepomůže-li to, nepotřebajeme

kartáčků, mámona r: Atak vidíte, mynechceme dominovati, PáaBůh obraň. Kdo od
stoupí, toho nečesáme. Jena toho, kdo nechoe od

Bioapiti desáme, pucujeme akartáčkujeme; ostatně
Páne poslaače!Zdánonám,že jstese pře

řekl, že jste chtěl říci: My chceme. dominorati,
ale klorikálové nochtí poslouchati. Ano, pane do
ktore! Katolíci mají toho poslouchání již dost. Jen
jeden jest, kterého chtí poslouchati. Jest to Kri
stus. A kdo toho v dachu jeho posloachá, tem
nedominuje, nýbrž. ač horlivě a statečně, plece
s vmitřaí pokorou, © které od Krista odpadlí ani
zdání nemají, o to asilaje, aby „domiaoval“, kdo
panovati má, tollš Kristus. Čili jinými slovy:
Kristův zákon aft ve všem rocboduje, a
tomu af so podrobí každý, třeba to byl i říšský
a zemskýposlanec, ano i doktor, — Akde nedo
minaje Kristea, —tam ns jehomístotladíae jiný,
tam otročí se jinému, oršam nesprávně. Tak je to

právěu n6e amístoKristapostavilise ku př.árodal Listy,a jim „ohýbá so každé kolena“
svobodumyslných. Když alece jiá mnsl kolena obý
bati,tu aťse nedivípandr. Dvořák,že my jich
obýbáme jsa před Kristem. Ovšem ale pak panuje
Kristus. Žs to ale lépe jest, než když dominuje
redakce aneb nějaký „svobodomyslný doktor“, to
jest naše poctivé ptosvěděení, a to budeme hájití
vždy, abychomvymanilinárod s otročenítěm, ktetí
dominají neprárem.

Drahá pk uráška katolíků českých obsažena
jest ve slovech:klorikálové přivádí v celý
národ rosháranost

Ta mi zase osud jednoho učeníka.
„Přišel na zlou paní mistrovou“, která měla pět
svých rospustilých synášků Rozbil-lijejí hluk okno,
udělal to „Toaík“, a vyplatila Toaíka. Vypil-li jí
její klak odpolední kafíčko, udélal to a vyplacen
byl Toulk. Jedeakráteno dva její kluci dostali do
takové rozháranosti, Še se až za vlasy rvali a
deset talířů se stolushodili. UbohýT je chtěl
rostrhnouti. V tom ale vstoupila panímistrová.
Běda! Jaká to rosháranost! K její dům při
vedl v tu rosháranost? Toník! Bea výslechu do
stal několik ran plácačkou od panímistrové za to,
že tu rozháranost udělal, a abyji budoucnů ne
důlal, dostal nato ješté potéhem :od pana mistra.

Pane doktore! Rozluštěte si toto
Před tváří národa jest ve vlasech pana Eima pas
VašatýavparacepanaVašatéhopanEímata
přijde paní mistrová, totiš strana svobodomysiná,
sastoupená p. drem Dvořákem na Koklonách!

Kdo zp ta roskáranost, kterou tu opazřujé— Katolík — A hnedbije plácačka s „N. L“
doklerikálaa potéh mistrůzpočestnéhořemesla
Špisičů má se zkusiti na — katolikovi.

Pane doktore! Věci zase mají se naopak.Rozhbáranostvnároděmána svědomíto osudné
pro národ náš jméno „Grégr“. A strana svobodo
myslná rozháranost tu ještě světkila a to síce tak
mnoho, že už i v nejsvobodomysinějším kraji je
vyznávačům učení Grégrova milejší posvícení, neš
nerozbáranou býti mající řeč Dama poslance. Oož
diva, že té rosháranosti, za jakou jste zodpovědní
právě vy svobodomyalní, mají dost konečně kato
ličií vlastenci. Oni vidí právě vo svém náboženství
tolik mnoho prostředků proti rozbáranosti, oni vidí,
še v zásadách Kristových je sáklad blaho

dáměajednocenosti — aprávěprotochtíotousílovati, aby nám Kristus pomohl od té roz
háranosti,do které stranavaše národ přivedla.To
jest ovšem pravda, kdyby zvítězil v myslích Kristus,
že by bylo veta po strané „svobodomyslné“ Ale
že by národ katolický — k uvědomění sesmírné
ceny zásad Kristovýchdospělý —při fanuse strany
svobodomyslné či vlastně stran Grégrových,He

roldových, Eimových, Vašatých,Š pindlerovýchatd.atd. usgae in infinitam (aš do nekunečna)ani al
sičky nemromil, to jest jistá véc. Vádyť s pohřbe
ním strany svobodomyslné byla by i roz
báranost v národě.

Konečačnemůtemedarovati p. dru. Dvečá



kovi jejté jednu větu a to tuto: Otíme kněze
vlastence ale kněží politiků nechceme.

. dekorypolky"hchonne.Tobybylnámo rámus.
Dent-!š pravda ? ká

Pane doktore! ar y politikové — nehabilináboženství, kdyby N. L.a ostatní redakce neni
čily víru, pak by snad kněží vlastenci srovnali to
se svým ovědomím politika necbati rám. — Ač
ani to není správné. Dělníci se domáhají vlivu na
politiku, a vy tak velice svobodomyslný poslanec,
oheste udělati s kněží — vzdělanců — občany níže
než nádenníci, stojící.Pročvylučajetejen kněží
s práv občanských, proč ne n. p. stav učitelský
kněžskému nejpříbusnější? Proto, že se bojíteo ové
„dominování.“ To jest to, a sic jiného. Na štěstí
ti ale mnozílidé protírajíoči avidí, že vašestrana
mení národem, a fe by se bes ní — národ velice
dobře obešel. Nebo 00 jste nám vydobyli a při
nesli? Nic jiného než rosháranost a jen rozbá
remost! Ku konci solůze dostavil se | p. poslanec
Formáneka řeklněcooreakci. Otompovíme
Běco badoncaě.

List x Prahy.
—a. VPrase, dno28. září 1896.(Páv.dopis)

Vneděliopůl 11.zahájenvsáleav. vác
lavské záložny ajezd delegátů kat. děl
miotva českého. Delegátů bylo asi 60. Za předsedu
zvolen Jiro redaktor Děln. Novin, za čestného

u V. Žižka. Jednalo se předně o volbách
V. kurie. Sjezd se ustanovil na tom, ve všech

okresích postaviti své kandidáty a k tomu účelu
* svoliti sbor důvěrníků, který by spůsobilého kan

didáta vyhlídnol.
Druhým předmětem bylo české státní právo.

Křesťansko-sociálaí české dělnictvo staví se tu na
stanovisko národnostní naproti rudé internacionále
a líší se tím výhodně od červených občanů. Re
ferent dp. Žák v krásné řeči líčil původ a pod
statu českého státního práva. .

Sjezd rokoval potom o nejdůležitějších bo
dech,o dělnických komorách, o živnostenských in
spektorech a dělnických výborech v továrnách.

Do rýdm podával delegáti x různých končin aposl ucha ávali zajímavé zprávy bohatých
svých zkušeností. Ostrá slova padla na tovární

paapokci s úst upracovaných a v práci sešedivělých mužů. .

U nás v Rakousku máme sice pěkné zákony
na papíře, ale ta exekutiva jest velmí
Máme zákon o nedělním klidu, ale jak se zacho
vává, o tom smutno mřuviti. Máme inspekci tovární,
ale energický inspektor musí zmizeti z oboru
svóbo, jakmile po právu vystupuje proti podni
katelům. Sjezd skončen o sv. Václavě ve 2. hod.
odpůldne provoláním slávy av. Otci a císaři pánu.
Resoluce ajezdu zní následovně:

L Volby v páté kurii (Ref J. Palic,
agrárník v Černoušku) Návrh resoluce: Stojíce
pevně při 9. odstavci litomyšlského programu, dle
něhož jsme se vyslovili pro všeobecné hlasovací
právo d'e zájmů práce, naprosto se nespokojujeme
s pouhým zavedením tak zvané páté kurie. Poně
vadě ale kůrie tato jest nám vnucena, užijeme jí
jen za prostředek k dosažení cíle svého, jejž jame
si na sjezdu v Litomyšli k tárnímu sa
stoupení hledíce zřejmě vytkli. Za tou příčinou
prohlašujeme:

1. Při volbách do říšské rady postavíme si
v páté kurii své vlastní kandidáty.

2. V kašdém volebním okresu páté kurie

p se delegáti našich soudruhů v okresu bydlících, kteří si sami kandidáta svého volebního
okresu vyhledají a určí. Porady takové stanou se

, v kašdém jednotlivém okresu co nejdříve. Při tom
sjezd doporučuje, aby v okresích, kde převládá
rolaictvo, za kandidáta postaven byl rolník, kde
řemeaslnictvo, řemeslník a kde dělnictvo, dělník.

3. Kteří z našinců 1 mimo to volební
vo i v kurii měst nebo venkovských obcí, dají
s svůj v těchto kuriích jen takovému kandidata,

který se prohlásil pro litomyšlský a pražský náš
programakterý se zavážena provedeníj re,
sněmovně pracovatí.

2 Katolickédělnictvoa českéstátní
právo. (Ref. Frant. .) Návrh resoluce: Uva
fujíce, že katolické dělnictvo české, problásivěi na
sjezdu v Litomyšli, „še prodchnuto jsouc pravou
láskou k vlasti, chce jakošto část českého národa
k duševnímu a bmotnému povznesení jeho ze
všech svých sil přispívati a práv své vlasti a
svého jasyka hájiti“:

uvažujíce dále, že provedení českého stát
ního práva jest základnímpožadavkemnašeho ná
roda, styrzeným historií, mnohonásobnými přísa
bami českých králů, smlouvami a korunovacemi,
a konečně uvažujíce, že uskutečnění českého stát
ního práva jest zárukou slavné a šťastné budouc
mosti našeho národa:

prohlaáujeme za svou nejpřednější a nejdů
letitější vlasteneckou povinnost pracovat! kusnání
nedílnosti, samostatnosti a svéprávnosti zemí ko
runy české, kteroušto povinnost chceme vykoná
vati v nejužší shodě s ostatními stavy českého
národa s jeho zástupci.

/

8. Dělnické komory. (Ref.Tom. Jirou
šek.) Návrh resoluce: Uvašujíce, že. dělnictvu
třeba jest dobýrati si a bájiti svých práv na po
práce a výroby

-a uvašujíce dále, že velmiúčinnýmprostřed
kem k tomo jsou dělnické komory:

vyslovujeme se pro zařízení dělnických ko
mor, které by vedly a spravovaly zálešitosti děl
nietra. Dokud nebude zavedeno všeobecné hlaso
vací právo dle zájmů práce, jak jsme se pro ně
vyslovili na sjezdu litomyšlském, nechat z děl
nických komor, podobně jako z komor obchodních

áni jsou do zemské i říšské sněmovny po
nei výhradně z kruhu dělnictva volení.

4. Živnostenětí inspektoři a děl
nické výbory v továrnách. (Ref..Dr. Rad.
Horský.) Návrh resoluce: Uznávajíce zřízení živ
nostenských inspektorů v zásadě za nutné a pros

jsouce však o tom zkušeností přesvědčení,
že dle dosud platných zákonů našich živnostenští
inspektorové nemohou úkolu svému řádné a úploč
dostáti:

slovujeme se proopravu zákona 0 živno
stenských inspektorech v tom smyslu:

1. aby každý inspektorat skládal sese třech
osob a sice zs technicky vzdělaného odborníka,
lékaře a prakticky vzdělaného dělníka, který delší
dobu v některém závodu pracoval. Těmto třem
budiž k ruce dán potřebný personál, který by jim
zvláště v kancelářských prácech pomáhal V per
sonálu budiž věd en absolvovaný právník.

2. aby iospektorátu byl v té míře
rosmnožen, by mohl nálešité a v čas svým povin
nostem dostáti.

V každém závodu továrním nechat nuceně
zřízeny jsou dělnické výbory. Jednu třetinu členů
tohoto výboru tvoří majitel závodu jako předseda
a pak od něho jmenovaní úředníci závodní, dvě
třetiny členů výboru volí si závodní dělnictvo

tajným hlasováním samo. Voliti do výboru nechaťmá každýdělník nebo dělnice, který nejméně plný
rok v závodu pracuje, volenu býti pak ten, který
v závodu alespoň pět roků nepřetržitě byl sa
městnán a 30. rok věku svého překročil. Kde do
sud v závodech pracují i dělnice, budiž dle po
měrného počtu pracovnic i těmto ve výboru místo
vykázáno. — Dělnické výbory budou bdíti nad
zachováváním továrního řádu, pracovati k jeho
zdokonalení a dbáti toho, aby veškerá potřebná
mravní, zdravotní a bezpečnostní opatření byla
zavedena a prováděna; ony v první řadě vyše
třují a urovnávají vzniklé neshody mesi jednotli
vými dělníky, jakož i mesi dělníky a závodem,
ony ustenovují a vyměřují pokuty a vůbec hledí
udržeti dobrou shodu mezi dělnictvrema závodem.

6. Btávky. (Ref Václ. Wainar.) Navržená

resoluce: Uznávajíce, že stávka jest jistý druh
války a že jest tudíž nebezpečným zlem, kterému
však v. některých okolnostech vybnouti se nelze,
ustanovojeme 56 na tom

1. aby ku stávce sáhlo se jen tenkráte, když
žádný jiný prostředek k vyrovnání sporů nestačí.

2. Aby příčina stávky byla vždy závažná a
nikoliv malicherná, jakož i aby založena byla na
skutečném a právoím základě.

3. Aby stávkující měli alesp-ň přibližnou
jistotu na vítězství.

4. Děinictvo závodu, v němž se stávkovati
ramýšlí, samo se rozhodne o tom, zdali se tak
státi má a sice rozhodne se o stávce po chladné
rozvaze tajným hlasováním lístky, vikdy však pou
bou akklamací. Ka stávce přikročí se jen tenkráte,
když nejméně tři čtvrtiny veškerého dělnictva zá
vodu se pro stávku vysloví.

5. Jakmile stávka tímto způsobem začala,
savaruje se veškeré dělnictvo závodu k úplné 80
lidarnosti bez obledu na to, ku které straně kdo
náleží; povinností našinců pak jest stávkující 800
drahy naší strany seč možno podporovati.

6. Organisace. Prozatímní sedmičlenný
semaký sbor důvěrníků, kteří tvoří epráru strany,
nabradí se sborem definitivním. Poněvadž pak
v jednotlivých diecesích českých dílem se jit utvo
řila, dílem se utvoří diecesní sdružení, zvolí ai
soudruzi každé diecese po jednom důvěrníku,
s kruhu děloictva, jakož i jejich náhradníky.

)Ostatní tři důvěrníky jmenuje ojezd ze sondrubů
pražských a nejbližšíbo okolí. K těmto sedmi vy
volí si příbramětí a kladenští horníci po jednom

níků čítati bude o členů. Důvěrníkemv zemském sboru může býtijem ten soudruh, který 80.
rok věku svého překročil u rozhodným pracovní
kem ve straně býti se osvědčil. —

Po novém roce má vychászeti nový katolický
denník místo »Čecba“ a „Več. Novin.“ Jistý kněz,
který provolání též obdržel, neměl nic jiného na
práci, než za tepla je poslati redakci „Času,“ ©

Be tiky poznámkami. [ou každá strana másvé lidičky.

Ohlášený rolnický sjezd se neodbýval, nýbrž
jen pouhá důvěrná schůze, kde se asi mladočeská
strana usnesla vypracovati agrámí program, poně
vadž „Vyšebrad“ žaluje v posledním čísle, že bo
bužel strana svobodomyslná dosud nemá agrární
program a že sama zavinila, že rolniotvo se chce
vymanit z jejich vlády. Také ohlášený sjezd če
ských žen na dny svatováclavské se neodbýval a
sice pro lidové divadelní slavnosti na Žofíněa

Střeleckém ostrově, ku kterým byl ohromný nával

- Praha zase má svoji obvyklou tvářnost. Stu
dující se vrátili, letní bytyse opustily a vše jest
zase šivo a plno. ——E

Řemeslnicko-živnostanský sjezd
v Hradci Králové.

Adámek, Březnoveký, Formánek, Jaroš, dr.
Moravec, dr. Sláma, — šest mladočeských po
slanců najednou ohlášeno bylo k řemeslnicko-žív=
nostenskému sjezdu, jenž se konal minulou neděli
v Hradci Král., ale se všech dostavil se jediný
dr. Sláma.

častníků, kteří čekali vážné projevy ze
jména od poslanců, dostavilo se přes osm set.
Mimo účastníky z blízkého okolí dostavily se de
putace řemeslnictva ze všech měst východočeských,
zejména s Pardubic, Náchoda, Skuče, Sloupnice,
Slatinan, Kostelce n. Orl., Dašic, Žamberku, Tře
bechovic, Sezemic, Poděbrad, Dymokur, Holic, Ji
čína, Železnice, N. Paky, Opočna, N. Města n. M.,
Dvora Králové, Ú. Skalice, Nymburku, Hlinska,
Lože, N. Bydžova, Miletína, Josefova, Černilova,
Hronova, Předměřic, Smidar, Kyšperku, Potštýna,
Jaroměře a j.

Při tomto velikém účastenství není divu, že
při sjezdu došlo k hojným projevům nevole nad
nevšímavostí poslanců k živnostaíkům. 'Ro
bylo tím větší, ježto omluvy některých poslanců
byly jen výmluvami. Tak dr. Moravec vymlouval
Se na sjezd spolušáků, jako by pro poslance nebyl
důležitějším sjezd voličů-řemeslníků. Zvláště pak
zajímavými jsou tři dopisy, jimiž účastenství své
odřekl posl. V Březnovský a jež sde otiskujeme

pravopisnými chybami: — L SI výborelNa ctěný Vášdotaz sděloji že na den ev. Václava
nemohu z Prahy se vzdalití, uspořádateli sjezd
jinou nedelí to mne snad budo možno k Vám
zavítati, uvoluji se promlavíti o opravě živ. řadu
v padě že Vám není možno jinou doba určit neb
čás jest již kratky, odporučuji Vám zem. poslance
p. V. Němce S úctou V. Březnovský. V Praze,
dne 16/8 1896 — II. Vážený pane předsedo!
Vrativ se dnes s cesty nalezl jsem Váš dopis,
v němž mne adělujete, že svoláváte na den 27.
t. m. ajezd živnostenský do Hradce Kral. — já
Vám již oznamil, že nemohu ty dni z Prahy se
vzdaliti, nebjak Vámz novin známo bude, svolava
pražská „Řem. Beseda“ velkou schůzi řemeslniků
na ty same dni do staroměstské radnice a ja této
schůze co poslanec zemeky za Prahu musim byti
tež přitomen S úctou V. Březnovský V Praze, dne
12/9 1896 - ITI, Slovutnýpane předsedo! Mně nemalo
překvapilo když jsem se dočetl že p. Dr Dvořak
v Kuklaneh (rozuměj: v Kuklenách) prohlasil že
ku Vašemu sjezdu se dostavim — ja bned jak
jsem to četl psal jsem pos. Formaukovi by, mne
u Vás omluvil, neb 27. jest v mem volebním okresu
v Hořovicich vystava a ja se tam musim dostavit
— prosím proto mne račte omluvit S úctou V.
Březnovský V Praze dne 24/9 1896.

Ale přes nevšímavost poslanců vydařil se sjezd
pěkně, i zaslouží sjezdové komité, jehož předsedou
byl p. A Dvořák a jednatelem p.J. Riedl, plné uznání.
V městě samóm jevil se pro sjezd značný zájem.
Nad řemeslnickou besedou, sokolovnou a továrnou
Pp. Červených vlály v den sjezdu národní prapory.

Na oslavu sjezdu pořádáno bylo v sobotu dne
26. září v městském divadle Klicperově představení
Stroupežnického kusu „V panském čeledníka“, před
nímž vzletný proslov prof. Em. Miřiovského „Ku
chvále práce“ přednesl pan J. Hájek. V neděli dne
27. září dopoledne uvítání byli přišlí hosté, o 3. ho
dině odpoledne zahájen byl sjezd, jehož průběh byl
stále pohnutý a hlučný, na konec pak zvláště bouř
livý. Průběh byl následující:

Předseda sjezdového komitétu A. Dvořák z
Hradce Králové vítá srdečně účastníky sjezdu v tak
hojném počtu se dostavivší ze všech končin severo
východních Čech.

Na to vykonány volby předsednictva i byli zvo
leni: sa předsedu pan J. Hanuš z Hradce Králové,
sa místopředsedu pan Rybín z Opočna, za zapisova
tele pp. J. Petera z Jeníkovic a'B. Ott z Jilemnice.

Předseda Hanuš představuje posl. dra Slámu,
vládního komisaře a pak purkmistra dra Ulricha,
jimž provoláno „Na zdari“ Z čelnějších osobností
byli mimo to přítomni městští radové Pilnáček a
Weinhengst, předseda obchodního gremia B. E. Tol
man a továrník St. Červený.

Na programu byl nejprve rozhovor o vadách
a nutné opravě řádu živnostenského a o
pravomoci společenstev.

Zpravodaj A. Dvořák z Hradce Králové uvedl,
že podnětem ke svolání sjezdu jest úpadek řemesel,
zejména pak vady řádu živnostenského. Ke každé
živnosti je třeba řádné praxe. V živnostenském řáda
by mělo na prvním místě stát, že každý má znáti ře
meslo, ješ provozuje (Soublas.); ale dnes sem tam
ledakdos přijde a dostane hned povolení, aniž by se
vykázal živnostenským listem (Hlas: Hejtmanství tomu
nerozumí !)Nejvíce bolí nás či. 88. živnostenské novely.
Kdyš přijde žid, může prodávat všecko, žádný| mu
nic neudělá (Hlas: Žid je nade všecko!)Živnostenský



tád znamená poškozování malých šivností (Hlae: To
je továrnický zákon!) Každý by měl býtičlenemspo
lečenstva, dělník i pán. Řečník mluvídále proti práci
v trestnicích a lituje toho,še maléživnostnictvonení
fádně sorganisováno. Dnes jeden řemeslník nevěří
druhému (Hlas: Jeden druhého by raději udalí) a to
nás také hubí. Všecky jiné stavy mají spíše dovolání
Bož řemeslník a proto je nám třeba spolčování; do
kud 60nezorganisujeme, nedocílíme nic.(Hlučnýsouhlas.)

Pan Piter s Kostelcen. Orl. poukazuje k tomu,
že přiústředníjednotéživnostenskév Praseje dosud
jen 160 společenstev. Při lepší organisaci byli by
chom jinak respektování. Řečník lituje, še se šesti
ohlášených poslanců jest přítomen pouze
jeden. (Hlasy:To je smatný úkaz, špatné sa
stupování! Hanbajim! Volmesi řemeslníky!
Trvalý nepokoj.) Proto mesíme se organisovati.

Předseda Hanuš sapomíná k zachování klidu.
F. Vestfál ze Stračovavidí smutný úkaz v tom,

když řemeslníci mají býti závislí jen od přičinlivosti
jediného posl. Slámy. (Odpor, hlasy: To ne!) Řečník
stěžuje si na špatné zastání u úřadů « vidí poško
sení venkovských řemeslníků na př. v tom, když ho
stinští prodévají pivo v lahvích. (Hiasy: To sem ne
patří, to je nesmysl! Pro stálý odpor vzdáváse řečník
olova.

B. Ott, předseda řem. besedy = Jilemnice po
vašuje orgamisaci“ za nejdůležitější potřebu a přimlou
vá 60 sa zřízení nové jednoty čistě řemeslnických spo
lečenster pro země koruny České s odbory krajskými
a městskými besedami. Dále poakasuje kpotřebě sta
tistické kanceláře pro řemeslníky, aby se umožnily
na příklad vojenské dodávky, jimiž dnes jsou krmeni
šidé. (Hlačné volání: Výborně[) Boty od židovských
továrníků musí se vády přešit. Dále si přeje, aby se
zalošil samostatný řemeslnický list se subvencí spo
lečenstev. (Hlas: To by se mělo platit = disposičního
fondu!) Věšeckynovlhy jsou toho plny, když mluví
poslanec (hlas: Jen jis! Veselóst!), ale když mluví
řemeslník, uvedou to stračně, že si z toho nikdo nic
nevybere. Že se úyní na říšské radě nebude jednati
© opravě živnostenského řádu, jest pro nás jen dobré,
nebot bez organisace nestane se pro nás nic dobrého.
(Souhlas.) Potřebujeme nejprve vlastní jednota, jež
by podala nový návrh opravy a působila by také při
volbách. Vidíme to všude, jak to chodí, do města
přijde šid, zřídí konfekčnízávod a zaplaví továrními
výrobky všechen lid. (Hlas: Papírové boty!) Řečník
tvrdí, že zájmy řemeslníků a obchodníků nejsou to
tožné a proto touší po zřízení jednoty jen řemeslni
ckých společenstev. (Hlučný souhlas, částečný odpor.)

L. Terharen z Kostelce n. O. pojednává o
maloobchodu se smíšeným zbožím.

V. Fiala = Opatovic touží po saopatřeníve
stáří tak, aby kašdý živnostník byl nacen platit na
pensi. Dnes řemeslník, když mu to nejde, chytá se
pití (odpor) a když sestárne, zbývá mu hůl a mošna.
(Souhlas.)

B. Ott z Jilemnice vidí příčinu úpadku v po
chybeném průkazu způsobilosti. Řečník je pro save
dení naceného pojištťování výrobních tříd (Hlasy: Do
brovolné, nikdy nucené!) Zemský pojišťovací fond cí
saře Františka Josefa je krásný, ale pro nás příliš
drahý. Řečník stěžuje ai na berní šroub a míní, že
od vlády nelze nic čekati. (Potleak.)

Al. Havlík z Kuklen mfní, že za dob cechů
byla řemesla na tom lépe. Zo živnostenského řádu s
roku 1863 má užitek jen velkokapitál (Hlasy: My
máme placení!), resoluce živnostenského sjezdu há
zejí se stále do koše. Řečník žádá, aby při všech ře
meslech zavedl se způsob způsobilosti v tom oboru,
ve kterém kdo chce pracovati. Lépe nebude, dokud
naše společenstva nebudou míti samosprávu, jak tomu
bylo v době cechů. Dále žádá řečník zkoušky učňů i
mistrů u společenstev, eprávné rozlišení jednotlivých
řemesel, větší výkonnou moc a práva pro předsedy

lečenstev (Hlas: Dnes jsou aprostými udavači!)
ník vzhledem ke svátku českého patrona volá na

konec: Svatý Václave, nedej sahynouti nám ni bu
doncím řemeslníkům malým. (Hlačné Výborně! Dlou
hotrvající potlesk.)

Josef Matějka z Josefova eděluje resoluci ta
mnějších řemeslníků proti pracím ve vojenské režii
prováděným a proti vetešnictví.

J. Králíček s Kuklen poukazujena nepřístoj
nosti při podomním obchodu a vyslovoje se pro jeho
zrušení.

F. Pavelka z Nového Bydžova praví, še usne
sení všech ejezdů nic nejsou platna. Poslanci mají se
nás zastati, ale v živnostenském výboru nikdo nebyl.
Živnostenský úřad je komisaři obtížný, nerozumí tomu.
(Velký hlomoz, dupot, hlučný křik: Výborné !)

Předseda Hanuš vybízí k zachování klidu,
jinak by vládní komisař schůzi rospustil.

Pavelka z Nového Bydžova praví dále, že si
vláda převezme okresní nemocenské pokladny, až si
tyto nahromadí fondy. Vyslovujese dále pro zřizování
krajských jednot, jichž hlas by byl více respektován.
Rolníci mají jiš i svého ministra, my máme obchodn
komora, která je nám nepřátelskou.

AJ. Dvořáček z Hradce Králové jako delegát
obchodního gremia přimlouvá se sa průkaz způsobi
losti také pro obchody. Poslanci ať se postarají o
zřízení řemeslné komory. Řečník přimlouvá se rovněž
za sdražení po příkladu dělnictva a rolnictva. Dnes
úřední sluba, jen když má žlutý knoflík, uš je něco,
ale řemeslník není nic. (Hlučný souhlas.) Řečník po
ukázav na nepřítomnost oblášených poslanců, žádá
posl. Sláma, aby těm poslancům, kteří se dnes sem
nedostavili, svým to pp. kolegům vyřídil erdečný a |

jiš najdou zorganisovány, ale
budeme my jim diktovati“ (Výborně! Hlučný

potlesk.)
Antonín J uliš s Hradee Králové požaduje,aby

řemeslnické výrobky nesměly se prodávati v krámech
půskapnických.

Poslanec dr. Sláma proví, še nepřišel vyklá
dat movelu divnostenskou, ale vyslechnout přání a tiu
močit je na příslašnych místech. Žádný stav ani volič
napí závislým na poslanci, nýbrá poslanec jest odvi
slým od voličů. Že sám do achůse přišel, činí jen «
povinnosti, hledí však nepřítomné poslance omlaviti,
zejména Břesnovského a Adámka (hles: A což For
mánek?). Dále se přimlouvá, aby se hlučnéji a častěji
projevovala přání, jimě se konečač musí vyhověti, jak
ee to jeví při dělnictvu.
aby ve věcech živnostenských bylo více samosprávy.
Co vláda zamýšlí s novelou, to nedovedu povědět, já
to nevím a jiní také ne. (Veselosť.) Nynější vládě
nechce dělat výtku, neboť na to neměla ještě čas, ale
bojím se, aby nám ministři neutekli dřív, neš něco
provedou, neboť naší povinností není držet je za šosy.

(Voselort.J. Zidek s Dašic při volných návrzích mlaví
o nesprávnostech při živnostech provozovaných po to
várnicku. Dále zmiňuje se o řádu stavebním, mluví
proti podomnímu obchodu a pro arušení srobodných
živností, pro nemocenské pokladny.

J. Slezák = Poděbrad praví, že ke sjezdu nej
víc lákalo šest jmen poslanců, aby vyslechli naše
stesky, bohužel že tady nejsou. vyslovuje se
o poměrech řemesla zámečnického, ješ je tísněmo sta
viteli a zedníky. (

B. Ott s Jilemnice navrhuje, aby přítomní při
hlásili se pro zřízení jednoty čistě femeslnických spo
lečenstev pro země koruny České.

A. Havlík z Kuklen navrhuje, aby se všemožně
působilo ku zřízení obchodní a živnostenské komory
v Hradci Králové.

Pan A. Dvořák = Hradce Král. navrhuje pak
resoluci, ve které shrnuty všechny běžnépožadavky
řemes|nictva.

Resoluce jednomyslně ee schralaje a bude sa
elána poslanecké sněmovně.

A1. Dvořáček s Hradce Král. navrhuje do
datek k resoluci, aby trestanci místo fašerování ře
meslných výrobků používáni byli k regulorání řek a
pracem polním. 8 návrhem se souhlasí.

F. Pavelka s N. Bydžova děkuje řemeslnické
besedě místní za uspořádéní sjezdu a provolává jí
„Na zdar!“ (Hlačný souhlas.)
„ — S Židek s Dašic navrhuje, aby semská úra

mová pojišťovna byla povinna udíleti podpory jiš ode
dne úrazu. :

B. Ott z Jilemnice žádá, aby vresoluci se vy
tkla směna čl. 38. ž. n. tak, aby mohly se zřizovati
jednoty čistě řemeslnické, ne jak je pražská ústřední
jednota, kde může býti členem řemeslník i obchodník.
(Souhlas i odpor.)

J. Hojný z Jičína odporuje prudtvetomuto po
žadavku a vyslovuje se rozčileně proti takovému
drobení.

Sleva tato vyvolala bouřlivé výstupy, při nichá
většina účastníků s nevolí odešla ze ojezdu. V sále
utvořily se pak jednotlivé akapiny i byly různé ná
hledy vyměňovány tak hlačně a roshorlené, še nebylo
pomyšlení na zjednání ticha.

Když poněkud nastal klid, hlasováno o návrhu
B. Otta, coď vyvolalo novou bouři. Jedni mínili, še
návrh je přijat, drazí se proti tomu ohrafovali, ježto
po odchodu větěiny účastníků nemá ee již hlasovati.

Po chvíli teprve zjednáno častečné utišení, načeš
p. A. Dvořák přečetl řadu došlých přípisů a telegramů.

Za všeobecného rozrušení bylo rokování po více
neš třihodinném trvání skončeno voláním „Na sdar!“

Sjezd byl pak ukončen přátelským večerem v ře
meslnické besedě.

Sjesdem přijatá resolace zní:
Budiž zákonem ustanoveno: Každý způsobilý

řemeslník i divnostník může provosovati živnost ře
meslnou neb koncessovanou, když podá průkaz způ
sobilosti pro příslušnou živnost.

Ustanovení čl. 25. šiv. nov. musilo by opatrně a
Joyálně používáno býti, by nevedlo k nepřístojnostem.
Vždyť by na př. celé existence mohly býti zmařeny,
kdyby uznáno bylo odstranění nebo přeložení celého
závodu, ne s malým nákladem zařízeného. Vzhledem
k tomu jeví se potřeba, aby ku článku tomu bylo
vydáno dobrozdání společenstva, obmexující mocúřadní,

Čl. 88. živ. nov. se zrušuje.
Budiž zákonem ustanovena trestní sankce pro

ty, kdoš by předpisy dotyčné nezachovávali. Nebudiš
činěno výminky od zásady, še obchodní cestující a

toliko vzorky.
Podomní obchod budiž úplně zakázán.
ČI. 78. lit. k) div. nov. budiž vynechán.
Majitelé podniků továrních jsou povinni přistou

piti sa členy příslušného společenstva, poněvadž dle
čl. 108. žív. nov. jsou jejich pomocní pracovníci pří
slošníky společenstva. Dále budiž zákonem ustanove
no, že učenníci, kteří se vyučili v továrnách aneb v
řemeslnýchživnostech, podrobeni jsou učennické zkoušce
u příslušného společenstva. Učení trvejž nejméně 3 a
nejdéle 4 roky, a po vyučení je třeba 6leté zkuše
nosti k samostatnému provozování řemesla.

Zákonem budiž nařízeno, by dělníci nesměli pra
©ovati mimo dílnu.

* Bádiš zákonem ustanoveno: Vtrosinicích mo
baďteš pracoványfemesiné ne j.

. Badiš zókonemnačízenotýeřeníjedást žemesi
nických společenstevokresních, vkaddémkraji uvláště,
s mích badou asřísenykomoryfemeelnická a rada
somakás veškerýmiprávynynějšíchkomorobchod
ních aživnostenských.

Budišspolečenstvůmdánoprávoodvolací.
Badišzákonemuatanorenonucenépojišťovaní
el a živnostníkůpro stáří a neměepnastu .

Co týden dal

Ve.cobůzimladočeskýchJanlanoh eoané dne29. září na staroměstské radnici v byla
přijata následující resolace: I. Sbor podlkců uvá

živ, že vláda hraběte Badenis k nevrbu všech poslanců českých Ba sněmu
českého tmua k státoprávní resolucí adrolkí
komisí ž sněmu přijaté mozaujala žádné, tím
méně příznivé stanovisko, amo, žo nebyl vládou
ani pokus učiněn, jak v oboru zákonodárném tak
i v oboru správním ma rozšífesí autonomie zem
ské, dále še k provedení jazykové rovnoprávnosti
ničeho vláda d aepodnikla, že vieonvlády na
Moravě u e sei nadále neodůvodněnénadvláda
německá, jakož | že v otázce Čoských menšin vláda
6e svými orgány Stojí na stasorisku rovnému
právu českého odporajícím, usacst se setr
vatí při taktickém postupu, vytčondm v uspesosí
uboru důvěrníků národní strany srobodomysiné na
tjezdu nymburském a prohlašuje, Ze i proti my
nější vládě zachová stanovisko roskodaě oposičal.
II. Přiblížeje pak k té okolnosti, že volehníoprava
stala se již zákonem, uznává sbor poslanců, že
dlušno domáhati se šoho, aby volby do M6
ské pa základě nového volebního řádu byly ihned
vypsácy a že nelze přívolitiibmel k tomu, aby

v tomto zasedání„Pre návána byla berní opravga předlohy týkající se rakousko-uborského vyrov
nání, jehož projednávání poslanci čeští dříve, než
bade vyhověno důleží postalátům národa če
ského, vůbec te co 4 oprou. III. Sbor
poslanců českých pokládá za nutné, aby delegace
česká v příštímzasedání naléhalana to, aby vláda
co neurčitěji vyjasníla své stanovisko k statopráv
ním, národaím, osvětovým a hospodářským pola
davkám zemí korany é a národa čsského.
Vzhledem pak k té okolnosti, že novým složením
fitské rady bede utvořena nová aljtuace politická,
uznávají poslanci, že dlažao pro tato noroa site
scisi zachovativolaourukuvsbledemna poměr
k jedootlivým stranám a skupinám badoucího par
Jamentu a postavení české delegase, při čom
ovšem poslanci čeští masí dbáti toho, aby mimě
úplné zabezpečení národního bytí zájmy svobody

a nejširší volnosti občanské Moby jakoukoli reakcí ohrožovány u poškozovány, [V. Sbor poslanců
úspávaje důležitost voleb v V. kurii, pokládá sa
potřebné, aby pří volbách v této kurii sloačily se
v národě českém veškeré živly stojící na půdě
státoprávní a ryze národní ku společné čionosti.

Ruskýcar ve Franoii.Mezipřípravamik uví
tání cara Mikuláše ve Francii badí posoraoat i
velká přehlídka francouzského vojska 9. říjea
v polích u Chalonsu. Přehlídka ta bude jednou
s nejvelkolepějších vojenských podívaných, které
v posledních letech se konaly. Neméně než čtyři
armádní sbory, 3., 6., drubý 6. a 7, dále 16 pra
porů střeleckých, 4 prapory afriské, zaavové, al
šírští střelci spakiové (jízda) a jízdní střelcí afričtí,
oddíl tuniského vojska a 10.000 jízdectva budou
téhož dne postaveny podél staró římské silnice
k Remeši vedoucí, aby poadravily cara přítele
Francie. Jedině postavení y, ačkoliv v dvo
Jitých proudech zaujme místa, bade zdélí 8 kilo
metrů. Za pěchotou bude postaveno dělostřelectvo
a po pravé straně prvního šiku bodou africké
sbory a po levé jízdestro. Když car Mikuláš ob
jede šiky vojenské, nastane defilování. Aby co
mejvícebylo zkráceno, potátne každá divisev celé
soustavě čtyři plaky podle cebe. Nepotáhne tedy

lak za plukem, nýbrž vždy 4 plaky najednom.
) Tímzpůsobem přejde kašdý armádní sbor za 20

až zĎ minut. Závěrek tvořiti bude útočný klus
10.000 jesdců se všemi jízdeckými bateriemi. Po
přehlídce následovati bude vojenská smídaně,k níž
pozváno 500 osob.

Všelicos.
Žádámezaobnovenípředplat

ného a vyrovnání starých nedo
platků.

Administrace.
Národní výbor. V „Plzeňských Listech“ obje

vila se v těchto dnech úvaha o zřízení svláštního
národního výboru, který by ve všech věcech všeho
národa se týkajících působil jako nejvyšší autorita.
Dr. Rieger vítá návrh ten „Plz. Listů“, neboť tím by
se všecky strany v národě dohodly, aby se spojily
mezi sebou ku společné akci pro státní právo, samo
správu a rovnoprávnost.

A-
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Jové kalvinští od Kalvimova učení odstoupili,
mravnost svého lidu v koření nemičili, dali svědectví,
še ta stará katolickámravoukajest lepší, nežkal
vímeká. — Kdyby s pastorem Šádkem vůbec byla řeč,
řeklibychommu, aby, můše-li,červenelse aš pod

sa Kalvíne © kalolítům dal svatý

Guta

térHlk
řečená iotelligence přese všecku osvěta a

Háskost nezřídka nevědomá a vášaivá. což ji omlou
vá, ač neospravedlňuje. Na doklad uvádímetoto : Ka

kuós, ať to již biskap, farář, kaplan, joaž
koná svou povinoost, jizlivě 00 nepadá, baní a tupí.
Katolík, učitel,starosta, jehž se blásí kzásadámsvé
ho náboženství, činí se směšným a pronásleduje te

suičení. Proč? Proto že dle svého přesvědčení
Jedná !.Svobodomyslsí mají v hlavě a ústech plao

„ale jinému ji nepřejí. Oničtou v novinách:
snámkou osvěty a pokroku, býti Ibostej

apabo dokonce pronásledovati ducho

lE:

hesla liberální úoviny,
svobodných zednářů; a
„našincá“. V čela fraj

byl žid Adrisoo Lemmi — nysí je žid Nathan
dla toboto receptu píší do

ovádí? Myslím, že jim to neni známo;
šidovské lóla se neřídi

U. — Beď ailostiv, a ne akraten jako královna,
nesá žádného žíbadla; a

to neuní leč proti královně!
Atoje zřídka,akdetobo nezbytnápotřeba.Alo
napořádjaskatolíkyhanebiti,aposměchz nichsi
tropiti—otevře i pěi vlažnýmkatolíkůma pro
spěje náboženství nejvíce.

ma podporu chorých kněží z Rs
Jknesko-Uhorska a Německa konatí bude odloženou

řádeou vajoom hromadu dne 7. října £. r.
v ici © timto programem: 1. Oznámení, že nej
důst. Pan biskup královéhradecký E-Isard J. N. Bry
nych ráčil milostivě převzíti protektorát nad spolkem.
2. Jednání o hlasování a návrhu, aby se sídlo sprá
vy spolkové přeneslo z Gorice do Hradce Králové.
3. Změna aěkolík$ Š. stanov s přenesenímtímto a
se zamyšleným odstoupením zakladatele a doživotního
presidenta spolku prel. Filipa související.

Zvěstis východních Čech.
Vyznamenání. Úřední „Wiener Zig.“ oznamu

je ze dne 29. září: J. V. císař jmenoval professora
bohoaloví při diecesánním bohosloveckém ústavu v Krá
Jové Hradci vdp. dra. Jana Soukupa čestným ka-.
novníkem aldelní kapitoly v Králové Hradci.

Zprávy diecesní. Ustanovení jsou: p. Jos
Herkner, katech. ve Dvoře Králové, za faráře do Bílé

"Třemešné, p. Vác. Fremuth, kaplan v Limberku, sa
koop. do Banína, p. Rom. Baloušek, koop. v Baníně,
za kaplana do Limberku, p. Ant. Rohlík, kooperator
ve Vojnově Městci, za admin. do Nížkova, p. Josef
Adam, novosvěcenec, sa koop. do Vojnora Městce.

Divadlo v jednotě katolických tovaryšů. Zá
barní odbor zabajoje svou činnost v neděli dne 4 t
a. původní veselohrou od Stroupežnického „Pan Mě
síček“ ve třech jednáních. Začátek o půl. 8 hod.
večer. Sedadla budou číslována a reservována bostům,
kteří opatříai lístky ve opolkové místnosti od 10
13 dopoledne.

Dary Rudolfinu. Yp. Ant. Adam, kaplan
v Králové Droře, zaslal pro Radolfinem od nejme
movanédar2 al., dp. Fr. Vacek, farář v Borohrád
ku zaslal sbírku kostelní v obnosa 4 zl, Zaplať Bůh!

obcepočínajícípísmenami Baž včstně P; dne 30.
říjnaproostatníobce;2.VNechanicíchv městském
divadle dne 21. října pro obce počínající písmenamií
Baž včetněP; dne 35. říjnapro ostatníobce;3.
V Hradci Králové v místnostech „Na Střelnici“ ma
Prešském Předměstí dne 24. října pro obce počínajícíjAažrčetnědoN;dne38.říjnaproostatní
obce. Ke kontrolnímu shromáždění dostavtež se ti
dovolenci a záložníci, jakož i vojínové náhradní zá
loby, kteří letos ani v službě činné nebyli, aniž se
cvičení ve sbrani eúčastnili. Pro vojíny, kteří se pro
důležitou příčinu ke shromášdění nedostaví, odbýváno
bude dodatné kontrolní shromáždění v Hradci Král.
dne 30. listopadu o 9. hod. dop. v místnostech „Na
Střelnici“ na Pražském Předměstí.

Afóra dra. Weolssbergra s drom. Banerem;
advokátem v Náchodě. Dne 26. tohoto měsíce odbý
valo se před zdejším krajským soudem zajímavé pře
líčení, interessantní tím, zde při něm ©ožalobci i ža

lovaní vystupovali proti sobě oba shora řečení advo
káti. JUDr. Ludvík Baner, advokát v Náchodě šalo
val svého kolegu JUDr. Karla Weiesbergra advokáts
v Úpici, še jej v appelační stížnosti, kterou jmé
nem a v zastoupení Karla Liskovského z Náchoda
dle informacejím dané podal, vinil = činu trestního:
podvodu, z falšování listiny, tím udanlivě spůsobené,
že Liskovskému na místě informace zárukovou listi
nu k podpisu předlošil « ji podepeatí nechal. Roz
sadkem okresního soudu + Náchodě byla žaloba
dra. Bauera úplně zamítnuta a to z toho důvodu, an
se prokázalo, že dor. Weissberger jen v mesích dané
informace (o advokát jednal a nic jiného do stížnosti
nenapsal, než co Liskovský sám do informace mu
udalaschválila za to závaznostvzal a žejest
tudiž prost co advokát vší dálší závaznosti, jelikoě
Liskovský spis (stížnost) drem. Weissbergrem vyhoto
venou, schválil a podepsal. S tímto rozsudkem nebyl
však epokojen p. dr. Bauer, advokát v Náchodě a
podal odvolání, následkem čehož se tato záležitost u
krajského soudu sde projednávala. A tu vyslovil zdejší
krajský sond, jemnšto předsedal p. zemský rada
Prokop, a jenž sestával z pp. rady Štolly, sekr. Trauba
adjunkte Novotného, zcela opáčné rozhodnutí, že pan
dr. Karel Weisberger dopustil se urášky na cti, pak
Ji se napřed o pravdivosti udání jeho mandanten
tvrzeného nepřesvědčil, an prý podepsání podání
v mezích dané informace se pohybajícího a achrá
lení spisu a podpis jeho od strany nesbavají zodpo
vědnosti advokáta spise vyhotovujícího. Samo sebou se
rosumí, še tato záležitost vyvolala v krazích advokát
ních živou účast. Za nepřítomného šalobce a šalova
ného fangovali co obhájci, sdejší advokáti JUDr.
Czurba a JUDr. Fiecher.

nakl s rátěh koro W m. m. uprchls polepšovny v vicích 1 oa. j
alažný doLipnic u Plzně. “ Rryčí, pět

Ohně. Dne 18. m. m. vypukl v obydlí

koláře V. Klečky v.Hněvěevsí opůsobiv kod 3600
sl. Poškozený byl na 2200 sl. pojištěn. — v noci
dne 29. m. m. pozorován byl oheň ve Svinárkách.

Zabarení zajísi. Dne 36. m. m. přinesl žoletý
K. V. = Chvojence na zdejší trh 4 zajíce a 6 korop

zvěř zabavena a ve veřejné drašbě prodána.
Krádeže. V noci dne 27. m. m. stěhoval se

Jes. Neuman s Hořicdo Vys. Mýta na obyčejném voze,
na němž také zároveň sám seděl. Cestou snad ee na
chvíli zamyslil a nejspíše si i trochu zdřimnul, což
přišlo mu však velmi draze, kdyš se totiž probudila
ohlédl se po voze shledal, še ma někdo stáhl s vozu
balík peřinv ceně 70 sl. Peřiny sestávaly se dvou
velkých a dvou malých kusů potažených červeno-bíle

prahovanými porlaky. — Podobná ež a možnože od téhož zloděje spáchána byla v noci na %4. m.
m. Cestou od Hořic k Hradci Kr. ukradl někdo V.
Bernardovi velkou novou plachtu na vůz, již měl sba
lenou a uloženou v zadu ve voze. Plachta byla 49
metrů široká a 5, m. dlouhá a opatřenafirmou Y.
B. v Hradci Kr. — Rolníci Ant Havrdovéve Votuži
u Hořic ukradl neznámý dosud pachatel v noci na
24. m. m. balík peřin v ceně 50 sl.

Zoufalý drageum. Večer dne 35. spůsobil na
Pražském mostě záložnívojín u 8 drag. pluku Jan
Fanta, příslněný do Ledče, ohromný sběh lidí. Zmí
něný vlezl na mostě za zábradlí na jeden z pilířů a

činil přípravy. Roy chtěl skočit dolů. Na pokřikokolojdoucích sběhla se spousta lidí, kteří snažili se
domluvami zonfalce od jeho úmyslu odvátiti, avšak
marně, sa napomínání dostala se jim řada nádavek.
Na pilíř se nikdo nechtěl odvážiti, boje se, aby nebyl
sebou stršen do řeky a neutršil si ránu holí, jíž se
Fanta oháně] a tak to trvalo téměř celou hodinu než
strážník s několika diváky odvášili se na pilíř a
chtěli zoufalce lapiti v záchranné lano. Při tom však
hodil tento hůl na před a sám akočil e pilíře do ře
ky — a plaval. Od hučavého mostu jela mn však již
loďka na pomoc, jíž se dragoun zadržel ajdostal se u
vodárny notně promočený a promrzlý na břeh.

Krádež. V noci ze dne 27. na 28 t. m. vyfoukl
kdos pekařskémupomoeníku Václavu Kalendovi na
Pražském Předměstí zaměstnanému u p. Františka

hodináší nebylo ami slechu. ihned však
o mnapekařského dělníka Adolfa Šedivéhos Ha

tové,kteréhodne26.t. m. mistr Mí práce
propusti Spříčiny, Bp měldruhému d osefuvatoňovi pomoci od kartáče. Šedivý byldne 27. m.
m. na PražskémPředměstí,kdese súčastniltanečního

je v hostinci p. Kryllově, odkud ve 4 hodiny ráno
bral se k bývalému svému mistru a nepozorovaně

vleal na půda, kde bezpochyby si chtěl sdřímnouti,
Na půdě měl Kalenda smíněné hodinky uschované.
Má se za to, že snad příliš rychle a hlasité tíkaly a
chtívému spáči klida 3. Zkrátka ráno byly
pryč. Po Sedivém pátráno, byl zatčen a dodán do
vyšetřující vazby.

Ippon dostal ponančenou, še při trhu obil
ním nemá nadávat. Na všelijaké nepřístojnosti „na
šinců“ při trzích obilních vedou se stálé stížnosti,
ale přes to počínají si mnozí „našinečtí“ handlíři tak,
jakoby jim bylo dovoleno všecko. Bylo by dobře, kdyby
si od takovýchto chlapíků nedal nikdo nic líbiti a
kdykoli něco provedou, aby je kašdý potrefený prohnal
tak, jak to nyní známému M. Jppenovi = Pr. Před
městí udělal p. J. Burjanec, obchodník z Praskačky.
„Našinečtí“ handlíři snad se domnívají, še jsou pány
obilních trhů a fe nikdo se jim nesmí míchati do
kšeftu. Aspoň Ippen divně se díval na to, že p. Bur
jsnec počíná si při obchodu čile, a několikrát vyslovil
se o tom nepatřičně. P. Burjancovi přešla brzo trpě
livosť a kdyš Ippen pronesl před svědky neslušnou
urážku, podal naň žaloba. Při líčení, jež se včera ko
nalo u sdejšího soudu, nemohl Ippen urášlivá alova
sapříti a proto byl odsouzen k nábradě útrat a mimo
to k zaplacení S zl. ve prospěch Ústřední matice školské.

Desinfekce. Jistý mlynář jmenem Norák měl
si odbývati trest vězení, který mo zajistépro dobré
chování uštědřen nebyl, vehradecké věznici Pan otec
zůstal doma a příbazný jehó odbručel zaň přisouzený
trest. Za nedlouho přišlose věcí na kloub. Pan mly
nář musil opustiti drahouma mlýnici a jíti přecedo
„kursu“ a na strava věsenskou do Hradce.Něco na
vdavkem jemu i obětavéma příbuznému se ovšem také
dostalo. Tímvšak zálešitosť nebyla odbyta. Po kona
ném šetření byli věsenští dozorcové Bíža, Hrabuta a
Coufal okamšitě služeb svých sproštění a nahrazení
jinými. První dva slouží ve zdejšívěznici dlouhou
řadu let a jsou otcové četných rodin. Správce věznice
p. Karel Koubek neúřaduje více a čeká naň přesazení.

Pre urážku Veličenstva. Dne 5. září t. r.bavilise
hosté v hostinci Josefa Radeckého v Olešnici různým ho
vorem. Hynek Martinek, 46 roků starý dělník vmísil so
do řeči a počal mluviti o obecním úřadě a hejtmanství
slovy nepříliš vybíravými. Napomenut, aby ustal ve svém
nemístném fečnění, pustil usdu srému jazyku a dopastil
se urašení Jeho Veličenstva. Byl zatčen a do vasby vy
šetřovací v Novém Městě n. M. odveden, kde ma bude
dopřáno dosti času, aby o své chrástavosti řádněpřemýšlel.

Objevenyývelociped. Ztracené, vlastně ukradené
kolo patřící synu p. radního tajemníka Trauba se objevilo.
Klempiřský dělník = Pražského Předměstí jej koupil od
neznámého obuvnického pomocníka v neděli před „Čer
ným koněm“ za celé čtyři zlatky. Natřel kolo důkladně
černě a dal ho do Hradce k opravení. Nymí se po pro
davateli pilně pátrá.

Krádež. Josef Frišný obchodník v zeleniné ze Sta
rého Kolína zajel si na trh do Náchoda. Zelenina Šla na
odbyt. As o půl deváté dopoledne pohřešil košík, ve kte
rém měl tržbu 56 zl. na hotovosti, mimo to v témže na
lezala se sukně a dva páry punčoch. — Po zloději jako
by se zem slehla; ač při prodeji mu pomáhali a pozor
dávali Josef Sortečka a dělník Václav Galt = Náchoda,
přece žádný ničeho nepozoroval. Výdělek byl pryč aFriá
nému zůstalo na památku podezření, s kterým ještě těžko
na světlo.

Dopadení lupiči. Dae 19. září šel František
Kiosl, vyn hostinského Františka Kinsls ze Šonwa do
štoly do Brou bora. Na cestě mezi Broumorem a Rosen
thaloce byl přepaden ode droa neznámých mladíků, kteří
ucbopili jej a udeřili e ním do příkopu a o'oupili ho
o stříbrné hodinky s řetízkem s o klobouk. Jedem z nich
sacpal mu ústa a druhý tloukl ho do hlavy. Po loupeži
utekli směrem k Rosentholu. — Dae 24. t. m. v poledne
šla podomní obohodnice Moegdslena Doležalová s Pol.ce
n. M. z Vorneřic po okresní eilnici do Boh lašína. Na
cestě p fkala dra mladízy a jeden z nich žádal, máslí
sa korunu drobných peněs. Dolsželová, ač jí to bylo
podezteié, vytáhbls pytlíček a chtěla jim dáti drobné,
Pojedoou byla stržena k zemi a jeden s neznémých tloukl
ji do blavy botami, které nesl, kdežto drubý uchvátil
pytlíček, ve kterém naleza'o ne 32 zl. 50 kr. a prchli
oba lesem soměrem k Březové Na místě činu zanechal
jeden z ních klobouk. V. Svoboda, zřízeneo dráhy a
Aogustin Schreibr viděli oba sločince. O obou případech
adiněna oznámení čotnictvu a ti jali se bedlivé po okolí
pátrati. Jisto bylo, že přepadení Kinsls i Doležalové spá
chsli titéá mladici, kteří se beřou nadějnou oestou. Dle
popisu vypátrání byli 18letý Celestin Hofmann ze Suřince
a 18letý tovární dělník František Verner sz Broumova,
který již pro laup*ž souten byl e oba krátce před č.nem
byl: propuštěni « tresta, který si odbývali v sousedním
Prusbu ve Wůnsobelberku Dne 30. sáří dopadena zatčen
četnickým otrážmistrem Františkem Heusou « Broumova,
Verner v obrodu obce Božanova. Z uloupených peněs
nalezeno u něho pouze © zl. 73 kr.; za ostatní si koupili
oba darebici daty. Po Hofmannori se dosud pilná pátrá,

*

Z Holohlav. Dne 20.. září byl slavnostně ve
chrámu Páně odevzdán p. okr. hejtmanem Kr.-Dvorským
slatý záslužný kříž s korunou vldp. Al. Nývitovi, dě
kana a vikáři zdejšímu sa jeho přemnohéa veliké
zásluhy, které si získal jako katol. kněz o církev a
vlasť. O půl 11. hod promlavil u oltáře p. okresní
hejtman k p. děkanoví krásnou, dojemnou řeč, po níž
připjal kříš p. děkanovi na prsa, načež přítomní hod
nostáři (p. c. a k. vrchní správce velkostatku smiřic
kého Kubr, p. školní inspektor Morávek, p. okresní
starosta Jaroš, c. a k. úfednictvo atd.) vyznamena
nému blahonříli. Po té nisledovala mše sv., Te Deum



acísařskáhymna.Všecky č,kterése©tétoslav
nosti zpívaly, byly -od oP ašitelů ce školní mládeží“
velmi pilně nacvičeny.

nově“, zamýšlelo se, aby list přáše:českých měst.“ (Dojde k tomu vdob příhodné. Pozn.
red.) Bylo by to tak časem skutečně velmi zajímavé.

do Pardubic. Pardubice jsou pěkné, čilé město průmy
lové, mající budoucnost. Rosšiřují se na všechny
strany, jako rychle rostoucí obr, a kdo znal Pardubice
dříve, musí s úšasem stanouti nad jejich vzrůstem a

rozkvětem. Vystoupiv znádraží, vsedl jem do drožkya jel jsem do hotela „Střebský“. Zamluviv sí ubyto
vání, vyšel jsem ven, abych val se trochu po městě
a poznal jeho znamenitosti. Monumentální radnice

zanjala vplné míře mou pozornost, dům zálošenský,krásně zbudované školy, starý zámek Pernštýnský, jenš
chýlí se pomalu ku západu své bývalé slávy. u
bice mají své znamenitosti. — Unaven cestou, zastavil
jsem v hostinci jednom ne zeleném předměstí. Dal

jsemsi přesnídávkuoa jen manédo raky Bviny, které 'na stole ležely. jsem nápis: „Neod
vislé Listy.“ Z první stránky poznal jsem, še je to
list pokro o-talmudový. Dívám se, kdo je redsk
torem. I jemináčku, — Juklíček, starý známý z Chru
dimi! „Ihochu, kamaráde drahý, tak ty'sse přebarvil
z běla do červena!“ povídám si vduchu a začnusvě
davě čísti.
matuje!) Můj e, jak se lidé na světě mění! Inu
těšký život, těšký život! — za našich dnů! Politické
proudy neustále mění svůj směr, a je-li člověk jen
partei-redaktorem při nějakém tom městském lístečku
a nechce přijíti o „literární“ chléb astáti se vechtrem
n y — masí psáti jak moda, a jak jeho patroni
chtějí! — Očistiv tak charakter přítele svého, četl jsem
dále. Obrátím list, — přítel Juklíček tam zajelwi na
„Brynycha'“;— chci přehlédnout Čerstvastránku, když

) mi do očí odstavec o klerikálních rejdech. Kle
rikálové jsou teď v modě — čerstva jsem stanul s
čtu zvědavě. Nepamatujuse určitě na nápis, ale obsah
byl asi ten, že chtějí v Pardubicích založiti spolek
sv. Václava k úpravě a ozdobě katolických chrámů
Páně. V čele toho že stojí děkan Sloup s ředitelem
Hornofem. Juklíček varuje, aby se lidé však docela
nemýlili, že to je akrz na skrs klerikální podnik.Ko

stely že jsou bohaté, že nic nepobřeb jí atd. Na konecpak přítel Juklíček udílel radyp. děkanovi, jaz by
se ma mohl zachovati. — Trnul jsem v duši své —
nad velikými slovy přítele Juklíčka a jna mysli sata
nula mi dobrácká tvář přítele Juklíčka z „Chrudimské
redakce“, ten snivý, mírný jeho pobled, ta usmívající
se tvář při moku Gambrinově. — Zamyslil jsem se
nad jeho článkem, v němž jako Kasandra věštil Par
dubicům zhouba klerikální, jest-li si upraviti dají své
kostely. — Vedle mne seděl jeden pán. Četl „Pardu
bické listy“. Osmělil jsem se a pravím: „Vy zde asi
masíte míti bohaté a krásně upravené kostelyl“ —
Pán podíval sena mne aměřil mne chvíli skoumavým
pohledem. Pochrilce pak řekl: „Myslíteto do opravdy?“
„No ano, podle tohoto článku „Neodvislých Listů“ !“
— a přistrčil jsem list k němu. „Hahaha“ dal ge do
emíchu. — „Juklíček, prosím vás — Juklíček| Když
byl starý nemocný pan děkan, který při své chorobě
nemohl provésti důkladnou oprava našich chrámů,
řezal ho v „Pardabických,“ že prý kostel je jako
„špýchar“ a otravoval mu tak poslední chvíle jeho
Života a nyní trhá z „řemesla“ nového děkana, že
pokud dá mu Bůh zdraví, chce provésti nejdůležitější
a nejkaltarnější podnik, jaký mají Pardabice v příto
mných dobách — důstojné upraveníkatolických našich
chrámů. Chradimáci bez rozdílu stran s nákladem ve
likým si ozdobili krásný chrám a my to jářku také
dokážeme! Celé město jest pro to, a jest-li snad Ju
klíček chce nám dálati ostadu v „Neodvislých“, af
dělá, — ale budoacnost a skutky ukážou, že si ná
ramně škodil — a v očích cisiny že uškodil Pardu
bicům. Podívejte se jen do děkanského chrámu, podí
vejte se jen na starý hřbitov do kostela, jest-li už
není čas, aby Pardubice podjaly ae kulturního podnika
— upravení svých kostelů. Není to pro nás jen, ale
i pro naše děti, aby vidouce chrámy důstojně zřizené
vzdělávaly, ušlechtťovaly a povznášely duše své! Evan
gelíci budou jiš u nás míti svůj kně stzený kostel
a dobře činí, jest to chvály hodné, a byl by dareba,
kdo by je za to napadal, že činí na to mezi sebou
sbírky a škodí tím jiným podnikům místním a dokonce
že snad tím chtějí doobce zanášeti spory náboženské.
A co týče se našich katolických chrámů — jen se po
dívejte do nich, uvažte vzrůst Pardubic a poznáte, še
třeba dlouholeté soustavné práce, aby kostely naše

vyhověly porřebém a kulturní vyspělosti Pardubic!— A teď, kdyžse chce něco dělat, přijde Juklíček a
křičí: „Hrrr na děkanal“ — Když o ten kostel ne
stojíš a nechceš naň jako „katolík“ nic dát, — tak
aspoň mlč anedělej nám ostadu předmyslící cizinou!
Tak mi to připadá, jako by se domníral, že jsme už
tak zabednění, abychom neviděli, že spolek k .oz

dobeníkgptela jest spolkem čistěnáboženským a kultarním: Čisnad čuje — klerikalismus v tom, že až
budou pěkné kostely, budou lidé více do nich choditi?
— Zkrátka, — tímhle dal Juklíček políček do tváře
uvědomělého katolického občanstva ubického a
sám sobě vysvědčení chudoby „žarnalistické opatrnosti.
Víte, já nejsem žádný zpátečník, ale jest-li takhle
hlásají ty naše listy svobodomyslnost a pokrok, pak
nejsou daleko od vídeňských ámoků liberálních, kteří
prskají už na všechno,00 zavadilo o kostel a o Krista!
— Druhého dne odjížděl jsem z Pardubic ku Prase,
na delší potulku světem, aledojmy, které jsem ai od
tamtad odnášel, provázelymne pocelou cestu a daly
mně dosti látky ka přemýšlení.

Z Miletína. Dne 27. září eehráli naší ochotníci
Lokayovu frašku „Růžová pouta“. Její děj mohl by
ee naznačiti slovy: Krocení hrdé paničky manželem
dobrákem. Manžela tohoto hrál osvědčený v komickém
odboru p. T., maje v p. N. draha k pohledání. Vedle

ni F., která hrála onu hrdou panička a slečen P.
. a M. F. viděli jame i nové síly ba i zcela nové

dobře na jich místěch. Doharovače a příživníka So
nenacheína hrál pěkně p.Z, snad měl také vypadati
lépe po Sonenscheinovsku — aspoň ta oelá postava

ta
roshodně nelíbilo: malé účastenství obecenstva.

řádaných měl
tak poloplný.

Také na Bezníku se ten den hrálo divadlo: Wosí

hnízdo“ a po divadle trval tanecprý až do rána bílého, až zbožní fci chodili do — Dámy
místního odboru Ú. M.Šk. vyjednávají s Obč. besedou
o podmínkách, sa jakých by jim bylo lze apoluušívatí
besední knihovny. Myslíme, že knihovna vůbec bývá
sařizována, aby ee jí hodně užívalo, že tedy Občan.
beseda nebude obtíží činiti. Farní knihovna naše kol
500 čísel mající a stále skoro rozebraná je důkazem,
že lidrád knihy ci dloží apřecetu a tam některou
čte. Nedivme so: nemůše každý hned ei knihu kou
piti. Proto jen posílejme dobré knihy do světa s nic
si s toho nedělejme,vrátí-li se s osat otrhané! Nej
otrhanější jsou nejoblíbenější|

Od „zlatého poteku“. Dne 15. sáří odbývala
se v Šedivinách za obcí Rovným u Dobrého milá, do
jemná, každé duši české labodící alavnoet. Otevřena
v tento den v tomto koutečku vlasti naší, v této dě
dince zvané „BRovenskými jvinami“ na rozdíl od
Šedivin výše k Dobřanům položených, odkud hrozila

jsace, — otevřenazde—česká škola.Snašivý

P- R který dovede vády a při k hře postihnouti,„8
nám
Pro

coval přese všechny překášky n eně a s důrazem
tak, še zřízena zde tato českáškolepod záštitou naší
Matice Ustřední. Spanilomyalné dámy náchodské ke
dni otevření obdarovaly chudou této budoucí školy
mládež různými obleky, jež po většině samy uprarily.
Den otevření školy té účastníkům prosté, upřímné a
zase nadšené a tklivé slavnosti té — = paměti nevy
misí. Súčastnili se jí i bodří Náchoďané a obětavé
dámy s Náchoda přijedše tak zdálí až sem v toto zá
koutí naše! S nimipřijel zástupce Severočeskéjednoty
s Praby! Ústřední Matice zastoupena členem odboru
náchodského! — Milá a obětavá společnost tato při
javší ve svůj střed účastníky z Dobrého, duchovenstvo
a učitelstvo, nastoupila k desáté hodině pěšky cestu
do Rovného. Zdevyšla všem vstříc mládež školy ro
venské a šedivinské za zvaku hudby! U mariánské
kaple v Rovném průvod stenul a jedna s budoucích

k školy šedivinské vadala dík předsedovi odboru
Severočeské jednoty p. Jos. Bartoňoví z Náchoda sa

psč: o školu, v níž budou moci jasrken mateřským$ti vychovávány pro budoucnost. Následovalovzý
vání Ducha sv. a měe sv. v kapli, již obětoval veled.
p. farář a biskupský notář p. Josef Čížek duchovní
správce rozsáhlé své farní osady. Assistovali mu dpp.

rant. Jiří Košťál, farář ze Skuhrova a Josef Pohl
kaplan doberský. Milý zpěv krásné písně mešní pro
povoděné hudbou nesl se prostorou kaple aš v dědinu
a působil na všechny jímavě. — Po měi svaté a mod
litbách závěrečných nastonpena cesta do Sedivin.Zde
zahájil akt otevření vdp. farář z Dobrého řečí otcov
skou, milou a také působivou! Ze řeči té vyznívala
radost duchovního správce též těchto rovenských Še
divin, že umožněno bylo dítkám zdejším požívati škol

ního vyučování, vedení k Bohu a vlasti dazkom Bvorným. Zde — na místě, v svornosti dítek těch. Po té
promlavil srdečně p. Jos. Bartoň předsedaodboru Se
veročeské jednoty z Náchoda. P výsnam myšlénky
české školy zde a postup snah a práce o ní — a na
stínil, co se od té školy očekává! Mluvil přesvědtivě
jako přítel lida i dítek. Odevadal pak školu správci
školy Ustřední Maticí sem dosazenému p. Mikouskovi.
Krásnou a jímavouřeč promlavil zástupce Severočeské

jednot o E pan professor Vavřínek! ©Myšlénkajedna nější nežli drahástíhala myšlénku a vyba
sovala dojetí zračící se ve tvářích všech. Upřímně,
prostě a zároveň přátelsky promlavil nastávající pan
učitel Mikousek přijímaje školu ve spráru svou! Vtom
to zákoutí on zvyklý na raůchživota městského chce
plniti povinnostisvé jako přítelmládeže i lidu sdej

šího. lo 8e mu, že sobě zde v odloučení těch sa
mot horských si zasteskne — ale jsou tři stavy,
v nichž je třeba obětavosti — u kněze, učitele, lé
kaře — a toho posiluje. Jmenem „Ústřední Matice“
promlavil p. Ryšavý z Náchoda případně posvětiv
školu šedivinskou i epolek náš nejnárodnější Matici
pod ochrana sv. Vácslava dědice země české, jehož
evátek nám brzo nastává. Pečlivý pan předseda od
bora náchodského Severočeské jednoty přislíbiv již
dříve, že odbor náchodský bade míti tuto školu na
paměti; znovu ujišťoval vší snažnou podporou. Pak
vzpoměl tklivě zásluh o tuto školu, jichž ai získal
horlivý vlastenecký knězdp. J. Domašinskýfarář s Dob
řan sousedních. Řečeno všeobecně, še choroba zlá při
poutela p. faráře Domašinského na lože tak, že ne
mohl zavítati sem, aby potěšilse ze zdaru díla, o
o něž též pečoval se ká pslem a aby objevil se mesí

tak mnohými svými ctiteli. Dále vzdal B J. Bartoňdíky dámám Náchodekým za jich dary dítkám, všem
třem dp. p. dachovním za jich účastenství, učiteli na
škole rovenaké P. K. Michtovi, ostatnímu p. t. učitel
stvu i občanům šedivinským! Jménem těchto tlumo
čil city vděčnosti vp. Jos. Pohl rodák z rovenských
Šedivin. Pak nastala velmi animoraná srdečná zábava
v hostinci „u lesa“, kdež dítky školy byly pohostěny,
podpisována kniha čtaí a spolu ode všech účast
níků podpisován byl posdravný list svědčící dp. faráři
Domašinskému do Dobřan, vyjadřající případně city
všech. Na upřímnost a erdečeost pobytusde mesi
Šedivinskými nezapomene se takétake snadno. Rovněé
srdečné a upřimné dozvuky měla tato slavnost při
společném obědě — už k večera — v Dobrém, kde
tak všichni byli jako — „jedna rodinka“. Všem ozří
sení české školy v „rovens Šedivinách“ — za

oonilým budiš vysaloveno mné uznání všech dušíčeských s těchto končin!8

(Zasláno.) =

. V etě podepsané komité řemeslnickéhoa
živnostenského ujesdu v Hradci Králové dne 27.
září 1896 pořádaného, vzdává, uznávajíc všestranné
snahy, potnoci a obětavosti. jíž se mu dostalo,
svůj nelíčený vroucí dík, zejména: slovutnému p.
€ p. Dru. t. Slámovi, semskému poslanci, za
účastenství jeho při ajezdu, slavné městské radě
za bezplatné zapůjčení městského divadla a slo
vení plynového poplatku, slavné jednotě divadel
ních ochotníků za ochotné pořádání diradeiního

představení, sl. jednotě Sokol za bezplatné žapůjní a dekoraci Sokolovny,slav. Živnosteneko-čte

nářské jednotě za půjčení stolic, velect. p. „protMiřovskémuza sepsání cituplného proslovu, velect.
p. kontroloru Pichovi za prodej divadel. lístků,
velect. pánům A. Bařtipánovi, J. Hutlovi, Josefa
Pilnáčkovi a H. Richtrovi sa ochotné zapůjčení

povozů*b Valešoví za zapůjčení květin,jakoši mkoli dar :
ae přičinil Jeký 9 eodu
Za komitéřemeslnickéhoeživnostemobéhoujendu

v Hradci Král, dne 1. Hina 1896.
Arn. Dvořák

(Zasláno.)
Mílou konáme tímto povipnost, vzdávajíce

nejupřímnější díky všem, kteří jakýmkoliv způso
bem ke slavnosti svěcení spolkového praporu při
spěli a o skvělý výsledek její se zasloužili. V prvé
řadě budiž nejuctivější dík vzdán J. B. Milosti,
nejdůstojnějšímu pánu, panu Edvardu Janu Bry
nychovi za posvěcení praporu, slavnostní řeč a pe
něšitý dar, veledůstojnému a důstojnému docho- :
venstvu, jež na slavnosti podíl bralo, slovutnémo
Tb. Dr. Rud. Horskéma za velmi poučnou před
nášku, Její Excellenci, vysokorodé paní Žofii Kin=
ské, rozené hraběnce z Measdorff Pouilly, matce
praporu, velecténým dámám, kmotrám praporu,
paní Anně Moravcové, choti továrníka a paní M.
Albertové, choti vrchnosten. lékaře za skvostné
stuhy a peněžité dary, Jeho Blahorodí panu Dru.
Kroulíkovi, c. k. okr. hejtmanu, p. Dr. Janu Pra
žákovi, c. k. okr. škol. inspektoru, Jeho Exellenci
vysokorod. p. hraběti Bedřichu Kinskému, majit.
panství atd., slavo. zeměpanským úřadům, slavn.
úřednictvu velkostatku, velect. zástupcům škol,
ct. spolkům a deputacím: veteránskému zdejšímu,
musejnímu, ochotnickému, sv. Ludmily, zpěvácké
mu, všem hratrským Jednotám a sice: v Hradci
Král., na Slezském Předměstí, v Červ Pečkách,
Třebechovicích, Vamberku, Sopotnici, Horním Je
lení, Chlenech, Náchodě, Bohuslavicích, Hronově,
Červ. Kostelci, Ústí n. Orl., Láži, Čermně, Dol.
Dobrouči a Hnátnici, kteří na slavnostitéto v tak
bojném počtu brali podíl; velect. panu Antonínu
Guthovi,'e, k. úřadujícímuadjunktu, za zaslání
významného telegramu tohoto znění: +Prapor,
posvátným úkonem požehnaný, shromašdiž kolem
sebe Bohu milé, císaři, králi a vlasti věrné.« Všem
bratrským spolkům za blabopřejné dopisy a sice:
v Chrudimi, Litomyšli, Jilemnici, Přelouči, Hlio
sku, Sedlčanech, Jedaotě katol. tovaryšů v Praze,.
v Úpici a Humpolci; ctěné firmě Jan Trenkwald
v Prsze za krásné, umělecké provedení praporu,
ctěné redakci »Úeského Východu« za vypravení
zvláštního zpravodaje ku slavnosti a obšíroébo
referátu o ní, ct. redakcím +Obnovy«, »Čecbas a
»Dělnických Novin=, veškerému občanstvu koste
leckému, kteří domy své prapory ozdobili a tím
ku zvýšení slevnosti přispěli, i všem nepřátelům.
našim, kteří svým jednáním mnobým oči otevřeli
a tím dobré věci jednoty posloužili. — Všem
těmto voláme srdečné: -Zaplsť Bůh l«
Za katolickouJednotuv Kostelcin. Orl.

dne 8. září 1896. výson.

Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 26. září 18996. 1 hl.

pšenice zl. 5-70 až 6.30, žito s). 480 ná 6.13 ječmee
ul 4:30 až 4-75. oves al. 2-70 aš 385, proso sl 4-$0
až 480., vikev sl. 0— až 0-—, hrách sl 7-30 až 7-90,
čočka zl. 7-38 aš 9 —, jáhly sl. 9.— až ©—, krap al.
8.— až 21.—, bramborů ul. 160 aš 190, j=telového 00
mínka óerreného sl. 30- —-až 36-——jet-lového somlnka
bílého zl. 33-— ně 50,—, jeteloréh: semínka drédského
sl. 26 — aš 58-—, méku ui. 10-60 až 11-96, clejky si.
—— až —-—. lněného eem-ne sl. 6-— až 6 50, 100 bg,
bitných otrub el. 5-60, 100 kg. pšěeničaýchotrab sl. 5-—
1 kg. másle čerstvého si. 0.95 až 1:00, 1 kg. másla pře
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového sl. 0-80, 1 kg.
tvarohu 1$ až 14 kr., jedno vejce 2 a půl kr., kopa okurek
sl. 050 až 1-20, kopa zelí sl. 1-— až 4-—, kopa drobné
seleniny sl. 0-40 až $.— ektolitr cíbale sl. 1-50 n4 3 —,
bečka jablek z'. 1-20 sž 180, bečku hrušek a!. 3-20 aš
2-80. bedka dvestek sl. 2-40 až 3 — Ne týhodní a
obslní trh dos 36. září 1896 odbývený, phreženo hylo:
hektolitrů pšenice 800 dite 699, ječmene 1279, ore 374,
pros: 88, víkve 5, hracba 29, ločny 72, jahel 18, krup
4, brambor 56, je'elového semínka 11, Iněného semlnka
47 a půl, olejky —, mělu 4, okarek 840 hop, solí 276
kop, drobné zeleniny 814 kop cibule 188 hekto:itrů jab'ot
31 boček, hrabek 115 bedok, Šrostok 122 beček, pak ve
přá 11 kusů a 508 kazů podaciodst.



pro členy spolkuživého růženoe.
Sestavil Autoain Petráš.

Do50kusůpo8 kr.,do100kusůpo7kr.
přes 100 kusů po 6 kr.
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Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

Cenami vyznam.

Vzoraiky k na

> hledautí franko.
Ceny mírné. ,

| Malířský umělecký atelier

) Jarolíma Stantejského 3
v Litomyšli

p doporučuje se veledůstojným děkanským a 4
b farním úřadém | veledůstojnému duchoven

stvu, jekož i slavným patronátním úřadům
: ku provedení dokonalých i

, jg-malebkostelních,73,
opravy freskových a olejových maleb i no- $
vých obrazů vůbec. Takése vypracují ochotně €

$ na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje 4
b Spolkové prapory na hodvábí malované, velmi

: vkusné za míroý konorář. )
Závod může se prokázati mnoha vysvěd-)
čeními jakož ( diplomy a mnoha provede

f Bými pracemi kostelními na př. v Rychi- $
» burku, v Japové u Litomyšle, Jevíčku, Mor. €

Třebové, Mor.Badějovicích, Prostějově, v Ulo-4
monci, Bruě atd.
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JAN HORÁK,
senkeník EV RYOHNOVĚ n. K.

nabízína dobu podzimní a zimní

M
Račleš učiniti jen malou objednávku

na skoušku!

ORP“Vzorky na požádání zašlu franko. "B

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuj vždy
vzornou, poctivou obsluhu.

M

Politické družstvo tiskové ©
V Hradci Králové ,

vydalo právě drahé vydání spisku

Učíe se z dějin.
Slovo k malí mládeži od starého vlastence.

Tento krátký přehled
dějin českých dostati lze

v biskupskéknihtiskáměŘ
Btran 62 8% — Cena 15 kr.

PM edbírce většího mnežství přiměřenásráška.

DRUŽSTVO
na zužitkování 0VOGe

v Hradci Králové
prodává ve svých místnostech pod pekárnou od

l0 1. počínaje

vinný ocet ovocný . 1 L a 15 kr.
slivovice. . . . . 1láaízl

Drobný prodej slivovice převzal p. J. Cyrů
Vlach; octa pp. Bcuček, F. Chrudimský, Jos. A
Komárek, Václav M*:Filek, Vejí. VŮ. Rášš, A
Šimek, J. Cyril Vlach.

Při prodeji ve velkém povolují seo
značnévýhody.m

Nový praktický vynález!

Nejlepší prací přístroj
jediny exisující jest nově

vynalezená o. k. výhr.priv.

ramotová pradká
t. zv. ruční valcha

„Patent Elaváček“,
která předčí vše stávájící
neboťtvrdostí, nezdelrostí

karrar. mramoru Jest neumarná, vždy hladkou a či
stou zů-teno, bezvadné smě
hobílé a rychlé vyprání
docílí a č m více se na ní
pére, tím jest hladší a lepší,
kdežto pročky dosavadní záhy
zkáze podléhají a zdrenělými
plochami prádlo ničí.

Při tom vlak jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny

nejlepším | jedině .

ručené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

jsou:
I. vel. 25/30cm. Zl. 2.80

II. 0 3055 + + 2.30
HI., 35/40 4,80
Pron zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zasýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce:
C. k. výhr. priv. sochař. a

uměl. průmyslový

Atelier Hlaváčkův
v Strakenicích Čechy.

BE“ Pp. obchodník. rabatt.

=
n

gon
A

Navštívonky

od 60 kr. výše nabízí

BlskapekáInihtizkára

V ae! Král.

jvh

Ex olo křestnílisty
jsou na skladě bisk. ti

skárně40 kusů (kniha)za80 kr. ©

umělých hnojiv atd. atd.

DOO00000003000000

použití jest pro pány fotografy=
f. pomůckami a přístroji. Dovo

i zařiz
© |—a

(k lojtaszváti pp.amatsury,by si neobtěžovalVzorné Její oni sobě- prohlédnouti,rovněžtak můj všemi molnými fotograf. apparaty, plet
nami, papiry a hojne zásobený sklad s cenami

velmi levnými.



Vyznamenán na výstavě v Hradci

r. 1894zlatou vbej a Aiplomem. |

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábíma konám veškeré práce v obor ten
přesně a solidně na základě dlouholetých z ..

8 Seností,ruče za nejlepší obslubu.Zaručuje ceny
náo obe a poroučeje se do vzácnépřísněctédan nbecenstva, znamenám se v hluboké úctě

x Josef Čáslavský,

ž subní technik
Pražská u). č. 77. v Hradci Král.

SKRNNKNNNKNNNNNNA
Odvolávám

urážka ačiněnou Žofii Jonášová,

A. Vinternicová,
na Pražském Předměstí.

xx
s
x
Mxxx
+

Bag“NOVÝDOT 
asové úvahy 6+

( vychází
nákladempolitickéhodružstva tiskového,
. v Hradei Králové

jednou v měsíci, počínajíc 1. říjnem. Připášeti bude
Bové i starší práce původní i překlady, které mají
časovou zajímavost Předplatné i s poštovní zá

gylkou 60 kr. ročně. Jeonotlivá čísla 4 kr. kyobstará administrece „Obnovy“ v Hradci

KITIIIIROCOCCCCCH
Odvolání.

Odprošuji tímto veřejně paní Františka Jed
ličkovou z Hoděšovic za to, že jsem ji dne 29. srpna
1896. na trbu královéhradeckém bezdůvodně z od
eisení peučz nařkla a vinila a dávám jí tímto
veřojnů zadostiučinění.

Marie Mládkovás Borku

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jisté

zamezí

CRINOGENEM

J. Beyšovce v Jičíně.
Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
Sklady v lepších waterialních obchodech a holičských

závodech.

Ójetý půlkrytý kočár
úplně v dobrém stavu, velmi vhusně otavěný, jest levně

v na prodej uÓENKA BUBNA,
kočárníka v Hradel Králové.

měl. dílna pozlacovačská

JOS, KIESLICHA
v Hradci Král.

p ————————
První závod

S obrazy,zrcadly a rám
nalezáé se nyní u býv. pražské brány
naproti „Klobu českých velocipedistů“.

Rozšířiv značně závod ovůj
v nových prcstranných mírtnostech, do
poručuji týž další vzácné přízní velectě
ného obecenstva.

Roblama=
ecelých východníchČechách.

Ze: UMDOVA,
vhodným apři tom lev
ným inserováním v

Pnee drah bstékodapa
skodníck Čerí ní v listě našem je tím výhodněj
šim, ježto v něm dle vzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšimnutí.

Insertypřijímámejen od solidních
fremí křesťanských.

Insertní poplatek: 8 kr. ra 1 petit. jedno

slonpcovNeů řádek.idky insertů přijímá administrace časopisu
"*»Obnova«v Hradol Králové.

———————
Žádejte vždy a věude

slivoviciaborovičku
©jen od firmy M. Nesňal

w Uherském Brodě na Woravě.

| nejnovější soustavy, d
práce sulidní se zárokou

nabísí

|ČENĚK BUBEN,
kočárník

wHradoi Králové.
NVysnamenánna výstavách: v Jaroméří stříbroou,|
ŠvDobrušceslatou, v Prasest tní bronsovou|

modalií,v HradciKrálovénejvydšívyse menóní E
čestný diplom s právem rošení sleté medslie

SMPVlastnívýrobu Svlněných látek
z čisté ověl viny

doporučujema podzimní a zimní obleky, haveloky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenioký v Humpelol.

Vysnamenán na zemoké jutijejní výstavé v Praze stříbr.
medailí obchodní komory živnostenské, v Plovdívů stát.

medailí bronr.

v Hradci Králové
započal nový zápis žáků a žákýů

pp“ dne 16. září. “Jn
Veškoleté vyučujesehře na

fo harmonium, na plano, varhany,
housle a zpěvu.

Misto pro kněze deficionta
v Pardubicích

oprázdněno jest v městské nemocvici S rcčním
bonorářem 200 sl. s povinností sloužiti denně as
v 7 hodin mší sv. pro milosrdné sestry, posloužiti
týdně av. aváťostmi pěti milosnlaým sestrám a
saopatříti av. svát. nemocné v nemocnici (týdně
tři čtyři). Intence celého roku jsou volné. Kdo by
o místo se ucházel, nechf jednoduchý dopis zašlo

děkanskému úřadu v Pardabicích.

Vzorkyzdarma a ranko.

0.0.0.9.0.0.. ARAD

Nejsvětější Srátosti Oltářní,posvěcený.
-A NOBD

Sestavil:
ABBÉ A. HEBKY,

čestný kanovník a ředitel ústavu Nejsvětější TrojicewLa Marohe.

Dle IIL. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎŠ,

farář v Chřenoricích.

Nákl.bísk. konsistoře. Tisk bisk. kaáhtiskárny. kStran 514— 6* —

Cena brožovaného výtisku 70 kr.,fraako (->
80; v tubé vazbě celoplátěné franko 1 zl. ©

Becensi této výtečné adorační knih
červencovém sešitu „Rádce duchov je

přijímá biskupskáknihtiskérna “ové.

».0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

S

právě vydalo tiskem biskupské tiskárny

vydání její

franco 03 kr. Na 10 výtisků



Reakcedlouhoneobstojí.
(Odpověďpanu poslanci Formánkovi.)

(1) Bibi jeme, ša 60zafuímo táž ovýrokdle jzých listů
Nkásí na Kakienich:ke 30, satí 1 r. učinil. "
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| FEUILLETON.
torek ně „Papok“ zarmosili babiěku.

»Bebičko, pllj dregeuni! Bude jich moc
anášPepekbudes mile hadech

, 5takovou povinou přibrouli 90boši domů.
Novise svou nasli nejalíve babičce,potomteprve
otci a matce. Bebička Novotná kolikráte si pro

vojáka maplskala.| Nejpíca ovšem tehdy,
Nyvíje už.« vojšydoma,

letos savolali,aby

seděti no Peičen ovšem poplakala si

jede Pepek s dragoumy mam
sté jedou někam ma ty manévry, je
hráti sl na vojau! Nedej Bože, aby
la pravda. Babička pamatuje dobře,

tenkrát za prajská vojny baké nepřed si
potédehoši na vojáky hráli —až ztoho byla
Oopravdevská vojee. A byli to jen malí koši!

-+Tek tedy Popek sem přijede! Dlouho se
vesdrší, potem bude míti toho boněnípo po

lích aš po krk,' musíme mu něco upéci, aby se
posilnil. Takble dobré buchty, oo je rád jídal !«

Jak babička usoudila, stalo se. Pekli u. No
votných bucbty, a dali si xáležeti. Vašek doběhl
k Smelkesovipro mouku. Novotní měli sice doma
svoji, z vlastní pšenice semletou, sle ta byla jeo

———

obecnějším a ne jea u jednotlivců. A když už
Jinaknení atu itamchuďas přece masí být,te
právé křesťanství to bylo, které savedlo pravi
delnou peči o chudinu, které vlilo do srdeí zá
možných vznešenou a Šlechetnou pečio ubohé.

Kdo má oči neskalené, vidáti, že kře
stanství bylo světu pokrokem. — Pokroskem vylo
zuje se všakkřesťanství | voboru svédedy a
„státní moci.
; Křesťanství totiž vyťklo jako nezbytaoa
nauku: Člověk— a sice ý bes rozdíla, jest
tvorem Bohu podobným a v tom ohleda jsou si

Nikdo nemá práva člověka snižovati
tak, aby osobní svobody byl zbaven a za zvíře

— Právě křesťanství — anic než kře
stanstvf rozlomilo pouta otroků,

Copak se týkástátní moci,tu má křesťan
ství ovšem zásadu, jejíž jádro obsaženojest v pří
kazu: Čti otce svého! Byn, hledíme-li k oconě
duše jeho, jest roven otci. Ale otec opatřen jest
vážnostiamocí —autoritou—od Boha.Otoovaká
autorita „dána s hůry“. — A tak jesttoi ve
státě. —Vladařa rovni jsoa vpod
statné ceně své bytosti — ale vladař jest otcem,
kter; opatřen jest mocí od Boha. Pravíme, otcem,
který nemá jen moc, ale i povinnost lásky a svě
domité péče © blaho poddaných. — | Ožee a děti
— tof ideál křesťanského atátn.

Mýlil by se však, kdo by myslel, že kře
sťanství při tomto pojmu o státu myslí Jona jes
Da monarehii, neb dokonce jen absolutní monarchii.
—Otesdospělýchsynůa dospdísynové— toť
dále i myšlénka státu křesťanského sy
Bové nejsem ovšem tolik vázání mocí oltě
jako děti, s dospělýmidynyradí seojto Amáje
tdě v ucitvosti, ale i- etí, milují,
+ úctěmají otce, sástává vědy vjákómsi
umysla zástupcem Božím.

V tomto názoru úelso tedy nevidět ( ušlo
, Bad míru vznešený demobrafismtus. Deso

revoluční a nebo takový, Iterý upírá

státní móci,še bysřísenímBošímbyla, boje
křesťanství.Ovšemmůže býti rn mod 8vážnost svou majícíi republika. — , kdyš
nedovolenárevelice zřítilastátní úbrars yamístě
jeho utvoříse a upevní jiný, takže prvý zanikl,

zá mloczpřipušťéníBešíhopovhásejícíporažovati.
Zdaž Í te pokrol; oproti

da náoorůpobasákýchP ny

tak pro domácí potřebu. Na Úctu pró

dají brozioky, mandle a kde jaký

sama dohlížela, jek vsKi válí,jek kyne, jak se buchtičky zardívají, poru
čila, kdy je mají vyndetí z trouby. By dé
tina, a »mladí« přálijí trocha toho k

Buchty jsou hotovy. Zrovna v čas!
Venku křičí hoši: +Už jedou! Už jedoul«
Slyšeti signály vojemské, stejmemnivný dusoí

kopyt, povely Šostojníká«.
Od Novotných se vše vybrnolé. Babička po

padla svoji hol, a jde také před chalupu. Na návsí
zastavila četa dragonů, Kůů vedle koně v rov
čáře, na každém hoch apecený, oprášený,
rovný jako svíce. Ani nemrkají. Nějský pás
svým koném stojí před řadou, náco povídá, pak
tom umikne a poodjede.. ,

Vojácijakopřimraženísddína svýchkoních.
Babička si je prohlíží. »Mladý« ukazuje:

„Yůjíte ho? Temhle jel«
Babička kouká, uvidí ho, popojde a volá

co může:
»Pepku, slez na chvíli s pojď k nám! Máme

pro tebe buchty, budou th dobře chutnatle
Pepek jen mrkal, ale ani sebou ochbnal.

——Babička opakovala svoje vyzvání hlasitěji,
ale Pepek nic. Babička jlačky povídá: »Co se to
stalo s naším Pepkem? On se za násstydí! Ani
se po nás neohlédnela .

Ale Pepek — jako dub. V tom zavzněl sig
nál a čets odklusala z vesnice.

Babička, ani druzí od Novotných neviděli,

H
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aťjdedozemípobazn ne vidět,ceje
tam panovník a oje . Zdažnojsou v kře
sfanství kořeny ušle S krotamatvírV každém obledu jek ktestanství tolik
jeko —pokrok! — Aže zdřadové vůbec a národ
český zvlášť — jen křiktanolrím pokročilina výši
národů vzdělaných, mravně apo ých, blaho
bytem ých, může upírati — jen i
(Revědomec) a nebo fanatik (zuřivý vášnívec).

Netrrdíme ovšem, že vykonavatelé moci —
té neboné — i v dobách nej jších me
chybili, své moci zle neužili. Ale dvě věci jsou
jisté,žebesbošnívykonavatelémoi vědyomnoho
víc šbed nadělal — a naopak, že vykonavatelé

moci, - jejichěnpnem© vál prospěl a svůjnáležitý vliv ), člověčenstvuprospěli nejvíce.
Pravdou tedy zůstane, Ze kfestanství bylo

lidstva pokrokem.
Ale proti tomuto pokroku nastala reakos.
Nebyla to reakce v tom smyslu, /v kterém

Jí námsmrtelníkůmvždyjesta bude zapotřebí
totiž mdovet k dobrému, od něhož jamese uchýlili
a o kterou usilují jak pro veřejnost, tak pro své
vlastnínitro právě katolíci Přišla reakce k po

Počátekreakoekpohanasívéjestunás hle
dati v prvním odpadu částinárodanašehood pů
vodsíbo, nezměnného, katolického křesťanství. *

Zvámíkou ví jest násilé a poroba.
A hle! Palacký, eranjelík, praví zřejmě, še

následkem bouří husitských bylo nevolnictví čilí

Dalšímnásledkembooří U jakých bylo akem usitský ylo a j
mísení zemanů a dědizníků, statkářůprostředajek,

ahromadění půdy v rukot jednotlivat,KERER pada
Palacký, posvítí

jehočase pěnové, obulé

i
s5Š7
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agfekl s Pánem Behem! Nopočkejtobě Pán
pošehneti, dyž jsi tabový l«

[ vymlouvají jí Iitost všelijak, povídali..
domů,še te neble, ale bobička si.

*A to by tek bylo! Je deseo,vidí nás, oby.
nesměl aspoň dáti o Pánem Bobem| Ale to je to!
Styděl se za starou bábule

- ©Ubobé buchty! Vašek, Franta i Mařka by je
byli s chutí snědli, ale nesměli. Babička je zamkla,
ami se na né už nepodívale. Teprve za několik:
dní si na ně vzpomněla, šla se podívat, zda-li
jsou ješté k potřebě, ale plíseň uš je pokryla ze
leným rouchem. Vyndali je, rozmočili, a hodili
drůbeži. i

Bylo po manévrech. Dregouní jeli zpět a
opět zastavili v naší vesnici. Jenže tentokráte se
skákali všichni s koní a rosložili se v trávníku.
Mají na hodinku odpočinek.

»



a tak daleko to došlo, že — ovšem skryté
16. a tír více v 17. století byli jit besbolci,

kteří po apůsoba pohaaských e je..
o hmotuvěřili a roskoš sa cíl človéka

Brzy povstal spolek frejmanrů — a
ménem světla a osvěty zrošen Bovověký —

ecký — liberakémus— to jestsoustava, dle
které člověkani nasákonech Božíchnábávicí.

A © jest orocam tohoto lsboralásmu?
Jest to ovládání a sotročení křesťanských

národů židovsko-nevěreckými freimaury.
Pod jménem svobody uvedl liberalismus ná

rody v Aohonaky moc větším sněmovních. Novévydání pohanských tyranů.
A jak to prospívá národu českému? To by

mob) pan poslanec Formánek nejlépe vědět. AC
si mluví, co chce o právech i přísahami stvrzených,
af si mluví o nespravedinostech na nás páchaných,
jako slavoý řečník Demosthenes, novověký tyrann
nemá pro to sluchu! Většina v říšské raděto ne
odhlasuje, a dělejte si, co chcete.

Zdaš tedy není oprávněno přání — aby tato
reakce k pohanskému násilnictvá přestala? —
Zdaž nemáme toužiti pu tom, aby se zase obno
vílo křesťanství, ten zákon spravedlnosti a lásky
i k slabším?

A co jest dále ovocem ltberakomu
Jest to především „svobodářeká“ svoboda

živností, která vydala malého tivnostníka a rol
níka tyranu, jímž jest kapitál, jehož jest nej
více v rukou Šiďovských.

Proč pak asi dne 27. září při ejezdu řemesl
níků a živnostníků jeme v Hradcí slyšeli, čeho by
se byl ještě na Kuklenách ani p. Formánek byl
nenadál, totiž tupení poslauců a volání: Hanba
jím! Toť bylo módou až posud jen oproti bisku
povi a klerikálům. — Proč tento nový zjev? Pro
toželid —ač ještěve tmáchtapá—citi tntíhu
téreakcek pohanství—a chceobnovu.Netaší
ovšem, že jen obnora křesťanství může tyranů
zbavovati.

A odkud ta spousta mravů, ta prostopáěnost
to „pokro

I

to pohrdání každou autoritou, odku
kářetví“ — ten socialismus a anarchismus

Pobanské zbožnéní přírody a hmoty to sa
vinilo, kteréž jest ovšem též vyznáním liberalismu.
Tedy opět reakce k pohanství!

Kéž by to tedy bylo, co řekl p. Formánek
ma"Koklenách dne 20. sáří. Kéž by dlouho ne
obstála tato reakce ! Kéž by se obnovilo křestenské
vzdělání. Kéž by ase obnovil křesťanský mrav,
kéž by se opět zavedly křesťanské řády státní a

Babě znovu položeny byly křesťanské základyytu.
A ktomu právě směřují snahy probouze

jlcích se katolíků, s přezdívkóu klerikálů. Ti jsou
to, kteřívolají: Pryč sreakcí — e reakcí po
kanskou — a tudíž i pryč s násilím, porobou,
vyssáváním lidu; pryč s pohanskou nemravností
a požívavostí, tímto hrobem blahobytu a síly ná
roda; pryč ale též s nejistotou o věcech božských
arozervaností ardcí; pryč s úšasnou nermalosté'

A když už jsme sedo těch „pryč“ nevíme: pryč s tím čálenímlidu, jakoby katolictví
chtělo zničiti svobodu. — Strašíte-li pánové, ubohý
svobodářetvím apletený lid, vládou hierarchje, tu
uvašte, že každá společnost musí předce míti před
stavené, kteří starají 80 o řád a kázeň vní. Na

-sýváte-li však péči o kázeň a řád tyranstvím a
uvádite-li v posměch autoritu každou, nuže, tu
zřeknéte se i otcovské autority v rodině svó a
udělejte se směšnými i před svými dětmí. —.To
že nejde? — Ovšem že ne — ale dle vašeho

K Novotným zaměřil jeden z nich křepkým
krokem. Je to Novotných Pepek. Má na tu ho
dinku dovolení, aby se podíval domů.

Otec i matka cho objímají, Vašek, Frantík a
Mařka si prohlížejí jeho palaš, jakoby níc takového
byli posud neviděli, ale babička se zdvibá a chce
odejíti ze světnice. Pepek běží k babičce.

»Drabá babičko, to mné bylo smutno po
vás! To jsem se navzpomínal na ty vaše buchty.«

A už ji líbá na scyrklá ústa.
Babička se brání, odstrkuje ho, slzy ae jí

derou do očí, chce hubovati — ale nejde to.
»E co já, co já, stará bábala vyrazí ze sebo

a usedá.
Mladí s Pepkem jí konečně přece vyložili,

že Pepek nesměl se domů podívatí ani s bablékou
mluvitij pomalu jen a nedokonale puchopila, jské
má právo veliké slovo: »Habt Achtla, za to urě
řile, že Pepkovi není eostarou bábous, že se za
ni nestydí.

Buchty ovšem nedostal, dostal jen domácího
chleba a pár vajíček na másle.

Když se po hodince loučil, povídala babička:
»No, zaplať Pán Boh! Za týden se vrátíš a

nebudeš míti co všelijaké ty haptáky poslouchati
a já budu mít po strachu, že se mi pokazíš.«

Jeným drnam, sle leckdy ještě si milý Pepek vapo

míná, jak jeduou babičku zarmoutil. F. Šaet

ostatního jednání má pan sym právo vám fíci:

TOA“jevěasinaradnicípraskápámiposlanel,A pročasi na radnici
Jednali nedávno o kázní re sboru srém? 00 jeď
to Sa svobodomyslnou hierarchii? —

Oož divu, fe tedy končíme slovy: Kéž ne
obstojí dlouho, osadnápro nás reakce k pohanství!
Ať žijeobnova křesťanství!

Pánům poslancům jsme pak toa radou, aby
0 nesnišovali na úroveň frásistů básejících slovy
reakce; demokracie, svoboda ete. bez hlubších
studií o náboženství a dějinách, abychom nebyli
Buceni na konec bes obalu fíci: Pame poslanče!
Zástašte jen pli tom, čemu rozemíte.

Protizednářský sjezd.
Zednářstvo, jehož hlavním účelem jest po

škozovati a podyracetí církev katolickou a ničítí
trůny, staví niootné snaby své stále nápadněji na
odiv a jest proto Bestrany katolické rázné obrany
třeba, by potřeno a neškodným učiněno bylo zlo,
jaké nepřátelé Kristovi po celém světě tajněi
zjevně rozáiřují. Za tou příčinou svolán byl do
Tridentu sjezd protizednářský, by zednářetvo světu
katolickému v jasném světle pravdy ukázati so
mohlo. Sjezd protizednářskýzahájen byl předminu
lou neděli v Tridentuslavným procesímza velikého
účastenství lidu. Ku sjezdu dostavilo se 28 bisku
pův a arcibiskupův, hojpě kněžstva i laikův. Na
programu sjezdu bylo probírání podvratného učení
svobodných zednářův, zednářské zbědované činn
pak modlitba a organisace proti zodnářům. P
sjezdem vydal tridenský kníže biskup svláštní
pastýřský list a nařídil třídenní pobožaost Projev
souhlasu se ajezdom poslalo22 kardinálů, sv.
Otec sám poslal p ovi ojezdu brove, v němí
vyslovuje se potěšení nad ovoláním sjezdu. 

První hlavní shromáždění zahájeno bylo zpě
vem „Veni oreator spiritas“ a kníže biskap tri
dentaký Valussi proslovil řeč pozdravnou. Valo
vil naději, še práce sjezdové potkají se s pošeh
náním nebes pro křesťaustvo i pro olrkev jak dříve
koncil tridenský, jenž výstřednímu protestantismu
roby srazij. Does pak jedná se o poražení nepří
tele, který podekočně pod falešnou škraboškou
jménem lidskosti a lidovosti dobrý pořádekbourá
a lidskost vad Božství vyvyšuje. Svobodné sednář

stvo možno„porovnati s ďábelským hadem, jenžprval pokolení lidské oklamal a jenž národy do
sud klame, jimž štěstí sliboje,

edseda organisačního ústředního výboru
com. Alliata poukazoval k tomn, že sjezdem ob
jasočna bude škoda, kterou sekta svobodných zed
nářův katolické církví a lidské společnosti vůbec
spůsobuje. Dále avedeny bulou osvědčenéprostřed
ky, jimiž možno odpůrce oltáře a trůnu potrati,
kteří národy a mocnáře ujařmají, aby noré gene
race uvrženy mohly být i zpet do pohaustva a od
Boha odvráceny. Avšak Bůh jest nesmrtelný a
jeho náměstek na somi vysýlá nás, bychom kře
sťanskou svobodu naproti sekté zednářské ubájili.
Církev katolická nezná většího nepřítele nad avo
bodné zednářstvo, avšak Bůh dá, že bo potřeme
svatými zbraněmi modlitby a katolickými skutky
míru a lásky. To jest vůle, to jest učení, jež sv.
Otec Lev XIII. stále opětuje a ho opětaš v po
sledním svém breve uvedl. Pak předčítán pozdrav
města Říma a jiné telegramy a s nadšením provo
Jána sláva sv. Otci a císaři pánu.

Polák Magr. Smoczynski mluvil na to o ka
tolické věrnosti Poláků a oddanosti jejich ku se.
Otci. Zároveň prohlásil, že Poláci šťastnými ae cítí
pod žezlem našeho císaře pána. Dále dokasoval
řečalk, že zodnáti v Boha nověří a zlořečí Bohu
sv. Otce. Zednářetvo pěstuje kult ďáblův a nechce
uičeho alyšeti o náboženství ani o posvátnosti
vlasti a rodiny. Ono k tomu působí, by stou
Jeho obsadili veřejné úřady. Kardinál Ledochovrski
a jiní polští preláti stali se obětí „kulturního“ boje
v Německu. Podobně děje se ve Frmucii a Italii
adílem zednářstvajest, že Jeazitům uzavřeny jsou
hranice Německa.

Sjezd ochválil usnesení, že naproti zednář
ským podnikům, které se pod záminkou Jidekoati
a lásky k bližnímu zřizají, avšak ve službách pro

gsady ula se nalézají, zřísovány byly s kato
cké strany podobné podniky pro utvrzenídobra.

Aby pak katolíci o tajnostech zednářstva jasného
rozhleda nabyli, má se zříditi výbor, jemuž by
obrácení zednáří vysvětlení podávali. Návrh na
ustanovení zvláštní komise ku zkoumání všech pro
tizednářských dat a spisů před jich vydáním na
veřejnost byl zamítnut. 3

,DáledošelzMadridapřpis,vněměsesjezdu
oseamuje, že poslanci španělští podali vládě po
tici, by svobodné zednářstvo za tajnnu společnost
protizákonnou prohlásilaa všechny zednářské státní
úředníky zo eb propustila. Ministr odevdal

ici tuto svláštní komisi k vyřízení. Sjezd pak
vyslovil přání, by se dle tohoto španělského vsoru
Jednalo ve všech zemích a katolickou většinou.

V pondělí předčítány byly -další pozdravné
telegramy jakož i odpověď s požehnáním sv. Otce
ba boldovací telegram sjezdu. Též olsa! pán vzdal
telegraficky diky za holdovací projevy.

Farář Sohwarz z Virtemberko dle
výroků vynikajících zednářův, jakož i citováním

vednářských apicův, še svobodné zednářstvo jest
nepřítelem nejen církve katolické, nýbrž křesťana
stva vůbec, ns jehož zplstodosadiři ahop nevěra.
Zednářetvopopírátéž úásádu anterital a jin
odpůrcem moonářstva. Za vhodnou státní a
považuje republika. Com. Pacellí křadí pak důzesmato,žebojprotisednářetrunesmisevýstiSí

ač, ale s láskoa. Katolíci nenávidieteavšak příchásejí pobloudilým bratrům láskypla
vatříc. doporučoval organisaci dle oba
spolků ar. Vincence, pak odhalování škodlivých
rejdův zodnářstva, avšak jeuom ua základě než
vratných důkazáv táž dobrokinná zařízení pro
lid, ponbvač sociální obrození od spodu vyjíti musi.

Sjezd. schválil k nárrhu obráceného sednáře
Leona Taxila cí podklad řské

genérale aatimacinigae“ (Generální jednota proti
zednářská) v Římé jest jediným stfediskem všech
protizednářských skopin; 2. každá skupina před
loží své stanovy srému diecesánnímu úřadu ku
achrálenía usná se římskou radou ředitelskou;
3. veškeré jskupiny musí s protized
ústředním výborem jich semí trvalé spojení udr
tovati; 4. každá skupina má právo vysýlati jed
noho zástupce do zemského výboru ústředního a
kašdý temský výbor jedaoho zástupce do římské
generální rady řiditelské; D. gemeralní rada řidi
telská má výhradní právo srolárati mozinárodní

ajezd protizednářský, johná so předsedové jednotlivých skupin právoplatně jskošte činní členové
oúčastňují.

Místo ústředního výboru Paeelli pra
vil dále: Hiavníprostředky na potlačení zednář
ského zla jsou: Spravedlivé © rosborlení proti
sektě, láska k nešťastným, kteří do léček zednář
ských upadnouli mají a jež protisednářskájedno
ta vysvoboditi chce. Řečník doporučoval vydávání
novin, spisův a letákův protizednářských, dopo
ručoval boykot proti zednářském lékařům, adro
kátům a živnostníkům. Akoo tato musí vycházetí
s Říma, poněvačtam se nalézá hlavní sídlo zed
nářské. Společnostlidská musí býti obrozena a
líd k tomu získán v duchu Kristově. Nutno při
vésti kn platnosti pravou křesťanskou demokracii.
To se může snadno provésti, poněvač sednářstvo
chadinu do svých řad mepřipouští. F. Seguic s
Chorvatska praví, že zednářstro v Chorvataku jen
slabě zastoupeno jest a lid na balkánském polo
ostrově zedaářské slo mepodporuje. Jiný řečník
upozorňoval na podobnost jména . velkomistra
sednářského: „Nathan“se jménem „Satan“. Arci
biskup Schiro pravil: Nocht sapočne pravý „kml,
tural“boj,pravýbojzaslávukřesťanskéhoobčanstra.,

V úterý promluvil hrabě Paganuzsí. Pravil,
Se obrana proti zednářstvu musí býti vedena ©
veškeroa rozhodností, spojenými. silami a vzornou.
kázní. Svobodní zednáři obtéjí papeže odatraniti,
ustanovovácí biskapův odstálu ndvislým učiniti,
řehole potlačiti a školu odkfeslaniti, Snsbytyto
musí so všemi silami potírati na základě jednoty,
u víře a poslušnosti papeži i biskupům. G

Ve středu předčítán byl v generálním shro
máždění pozdravný telegram dra. Luegra a pro
aleveny byly další řeči proti zednářetvu.

Sjosd zakončen byl dne 30. září t. r. slav-.
nostním způsobem. Mimo jiné mluvil i dp. farář
Deckert = Vídaě o sednáčetvu a konstatoval, že
zednářetvo má největší oporu v šidovatvu zrovna
jako liberalismus; dále účastnil so rokování re
daktor „Hlas“ s Brna dp. P. naer. Uaneseno,
že příští ajezd pořádán býti má za dra roky. O.
6. hodině večerní ukončen ajesd olavným „To
deum“ v katbedrále. |- m

O zpěvu kostelním.
(23.) Konečně máme v rukou „Oltář, poučnou

a modlitební knihu i spěvník pro d ecesi králové
hradeckou.“ 8 jakým ohvatem přijímána byla od
jedněch a uvlažnou Ihostejností od drabých! Staré 
příslovípoučujenás i zde: Všemse nelze zalíbiti,
a proto také nesmíme Be diviti těm, kteří s uště
pačností na novinka teto hledí. V rozhororu tomto
poohlédneme se ke stránce druhé v Oltáři a sice
ke zpěvníku. Jeduém zdá se písní málo, drahým
maohol V Oltáři však kráčeso cestou a
sice s té stráaky, dy spčv kostelní se slepšil a

a velebný je jednotný zpěv při službách Božích a
kterak ducha povyšujek Trárci- svému? — Zpěv.
zbožný, soublasný ve mnobém předčí hudba, kte
ráž na mnohých místech velice chatrná jest a spíše
pobožaost ruší, než-li k uctění achrálení Nejvyš

AO Aověckt potíšť pří spěra byl íejv pří spěva byly ky; —
kolik knibkupců, tolik zpěvníků!Kašle měsláčko
má ové zpěvaíkypro školy vydané a co ta růz
ných písní e nesrovnalosti! V tomto je jistá sloka
tak, v onom jinak. Tu je celá píseň změněna,tam
zase část. Vůbec musíme říci, že ani dva spěvníky,
v nichž by všechny sloky jedné planě byly stejny
Bejsou. Proto v tomto případě je by je
dmohospěvníhuse ušívalo, a důležitéotázkytóto
chopila se dlecese kraiobradecká. :



Jakoje třeba, bynárodní plísněbyly vlidu

, zdršoványAPony;takrovněžje sapobředí,abykostelnípísněv lidubylyudršoványaláska k nim
všťěpována. A nemůžeme-li právem kostelní písně
ve vznešeném smyslu nazvati „národní písal?“

Nábožní naši předkové měli více v activosti
apěvy duchovní, které neobmezovaly se pouze na 6va
tyně chrámové Kdykoliv se do boje, zpívá
vaji písně nábošné, čerpajíce z toho pramene po
třebné odvaby a zmužilosti. A my snad bychom
měli ve cvičení písní tak. vznešených ochabnoatí?

Toho bokdá nebude a nestane se, byse mělo
říci: České učiteletvomládeš majícv rukou svých,

ore 3 hlavní podporou kratjsou hlavní

budou vědy výlevem citů jak © útrapách, i
dobách radostných. České učitelstvo stálo vždy
prvních řadích našich hudebníků a proto zase

bade se starati o povznesení zpěvu chrámového,
enž tak mocně působí na mysl lidskou. — 

Aby se náležité jednoty doollilo, musí se za
počítí se cvičením písní kostelních ve školách.

+ Tu však namítárá se často z kruhů orh, že písně kostelní nejsou povinni cvičiti, že
ne los zřejměo tom nevyslovuje, Ale minister
ské vynesení ze dne 19. května 1877 praví mezi
jiným: „Zoláltě c. k. okresní inspektoři, aby při
dosoru na školu avůbecpři svémstyku sučiteli
ma školách obeených osobně k tomu ls, dy
hudba chrámová a spěv na kůru pilně byly
stovány.“

. Proto na prvém místě jest každého katolic

kého učitele povinností, W se ovičily a pěstovalyve škole písně kostelní. Jeťškola přípravou, kde
"tak mnohé srůj počátek béře, aneb aspoň bráti
má, co pak vochrámuPáně dále se vode a do
konává. Prárom se říká, še zbožný spěv jest
modlitbou, kterou i zemědítko mraky dělí a ke
Tvůrci svému vniká.

«os

to

oddanosti do vůle Bošk, , vděčnosti, kajic
nosti a mnoha jimých cností, jimiš se člověkstává
milým Bohu i lidem.

Nábožnon pak písní právě tak jako modlit
bou posvěcuje a v obét bolulibou proměňoje se
všeliké dílo našeho povolání; jíi nejprostěí obýše,
pole, louka, snad i los stávají se chrámem Páně
a nádvořím sebes. Zvuk nábožné písně činí nám
lehčím břímě všelikých trampot vesdejších a za
plašaje trud, jako barfa Davidova.

A jak dítky rády kostelní písně zpívají! jen
k tomu vedeny jsou. Učebná osnova vyka

suje zpěva drě půlbodiny. Tu nejlépe jest jednu

Ano oa spívati písně kostolsí, druhou písně
Žáci neché se učí zpívati plsně kostelní jeď

nohlasně. A zajisté není krásnějšího spěvu nad
spěv společný, kde věřící v sbošném naladění Boha
slaví a veloví a varhaník dojemmou tichou broa
doprovází spěv jejich.

Zpěv drojhlasný má jíž savé vady, a to, še
chorál tak mooné a velebně nezní, jako jedno
blasně, a pak, že šáci, kteří byli naučení hlasu
urahému, nedovedou spívati hlas prvoí. Musí so
dbáti té zásady, že cvičíme dítky písním pro celý
jejich život. .

Písněnechécvičíse přemětak, jak vOltáří
jsou, y totiš dobám církevním.

V některých kostelích dosud slýcháme písně
velmi chatraé slovem i nápěvem, písně duchu
sbožnému odporující, poněvadů ředitelé kůru o zve
lebení kostelního zpěva mničehv nečiní. Rovněž
i zpívány jsou písně nahodilé, oož jest proti úmyslu
sv. Církve. Tak v pátek, kde slyšíme „Bože před
Tvou velebností“ a jiné pluně zpívati, nesrovnává
se to s církovnímdnem tím. Bohužel, še nemáme

o. — Kašdá píseň néchf spívá se přesná
, jak je sáma. Proto též vdp. duchovní

mají k tomu hl aby nápěvy přesně dodržo

ványpak byly, neb“jen tím jednota zavládne.ak neliběse to poslouchá, když slyšíme, jak
maobé velebné a krásné písně — rozličnými pří
davky, kodrlibkami zohyzděny jsou. Stane-li se
však, že nešvar ten v lidu je zakořeněn, tu lze
tomu odpomoci tím způsobem, že píseň řádně ve

škole se naučí, a pak dítky se rozdělí. Polovinajich jde zpívat na kůra polovinake mřížkám. Lid
pak sí pomalu navykoe správně zpívati.

Aby s zpěv chrámový mohl právem nazvatí
zpěvem církevním a vzdělávajícím, — k tomu máme
nyní „Oltář“. Chopme se jej se vší boužovnatostí
a přesně dle něj vyučujme. Veškerá nechuť af

odpadne. .
Na Moravě, když před časem zavedeny byly

jednotné kancionaly, a učitelům zemskou školní
radou uloženopřísné, se dle nich řídili, bylo
ovšem trochu reptání, a hle!nyní pasuje jednota.
Proč by tak i u nás nemohlo býti při dobré vůli?
Nuže, ueilujme společně o dokonalost zpěva chrá
mového, aby saznívaly na místo různých plecho
vých nástrojů — opět velebné zpěvy z chrámů
našich. Bude to ke cti i na prospěch všeho stavu
učitelského — když velebně a mocně stánkem
Božím budo se zpěv vsvášeti k nebesům jako
vroucí stálá prosba, by Bůh nedal zahynouti nám
mi budoucím, a nám udělil, bychom ve všem do

„Oltář1“

Co týden dal
Státní rozpočet na rok 1897, který ministr

podal v první schází poslanecké sněmovně, vyka
suje celkovou spotřebu 692,161.188 sL — úhradu
692,708.950 zl. — tedy přebytek 542.776 sl. Spo

ba na rok 1897 rozpočtena jest bezmála o 37
milonů vyšší než letošní. Rozpočet investiční pro
investice (stavby budov úředních, soudních, škol
ních atd.) obnáší bezmála 26 milionů, jež mají se
uhraditi z půjčky investiční. Na ministerstvo orby
z těchto milionů připadá 700.000 zl. — Velkou
čásť spotteby vyžadají investice pro účely želez
niční, tak na př. 2"/, milionů na opatření 1000
nákladních vagonů. — Obci Praze poskytnuta
subvence 2 mil. na vořejné stavby, 840.000 zl. na
zřízení přístavu pro vory na Labi a Vitavě. České
věci ve státním rospočtu vykazují některé úspóchby.
Drobečky — říkali jeme za staročeské éry.V ros.

poěta je položka na ministra-krajana. Kdo jíme? Kandidátů dost. — Obzvláště bohatě obmy
Šleny stavby kostelů a pod. — V ministerstvu
osvěty větší požadavek o 42.000 zl. vysvětluje se
přírůstkem kvinkvenálek (pétiletých přídavků) pro
fesorů. Na pražskou českou universitu, jejíž po
měry kdysi ministr masval skandálními, žádá se
o 16.000 více. To se ovšem dá už néco pořídit!

Dr. Julius Grégr mrtev. O 1. hodině s půl
poci na neděli dne Ď. t. m.zemřelna svém letním
sídle „Na Dole“ u Libšic JUDr. Julius Grégr,

osoba v národě našempopulární snámý politik apublicista, majitel a vydavatel „Nár. Listů“. Dr.
Jul. Grégr trpěl již po dvě léta vleklou chorobou,
srak jeho byl zakalen, tak že vedení „Nár. Listů“

svěřiti politik nejstarším členům redakce. Jakonovinář a politikmá Dr. Jul Grégr velký význam
v dějinách našeho národního hnutí a tisk český
i německý téměř bez výjimky řídil se přisprávě
o úmrtí Grégrově šlechotnou zásadou „De mortuis
nil nisi beme“. Smrt Grégrova znamená pro stranu
mladočeskou ztrátu velikou.

Říšská rada jednala v prvních dvouschůzích
o pilných návrzích posl. Pergelta a Herolda v zá
ležitosti českých menšin. V úterní schůzi projednán
návrb posl. Pacáka proti svědecké povinnosti po
slanců a návrh poel. Adámka za neodkladnou
poradu o novele živnostenské.

Říšský sněm uherský uzavřen byl v pondělítrůnní řečí, ve které J. Vel.císař a král prohlá
sil, že mezi říší naší a věemi mocnostmi vládnou

daes ty aejlepší přátelsképoměry, Saěm byl předčasně uzavřen proto, že dovypršení svého man
dátu neměl dosti času, aby provedl vyrovnání ra
kousko-uberské. Toto uplynulé období suěmovní
patří mesi nejdůležitější, neboť spadá do něho
mimo jiné uzákonění církevné politických předloh
avznik strany lidové. Volební boj bude velice tuhý.

Carští manželé byli dane 6. t. m. uvítání
v Pafíži velkolepým spůsobem. Když vlak do ná
draží vjíšděl, vířily bubny, zavznívaly signály pol
nic, brána ruská hymna i marsaeillaisa a vojsko
vstoupilo do zbraně. Car objevil se v uniformě

ukovníka ruských střelců a měl na prsou velký
ordon čestné legie a co zástup provoláva! slávu

republice i císaři ruskému, pozdravoval po vo
jensku. President Faure pozdravoval smekáním
klobouku. S bašt na Moot Valerien břímala sto a
jedna délová rána. Na nábřeží rozestavení byli
členové raského velvyslanectva, ministři, kanceláře
oboa sněmoven, předsednictvo městské rady, arci
biskup pařížský a generálové Davoaat a Saussier.
Pro uvítání carských manželů byl vystavěn zvláštní
salon; zde vítala je městská rada a byli jim před
stavení bodnostové prv uvedení, oož trvalo desat
minut. President Faure podal rámě císařovně a

defilovala gardová čestná setnina. Za jásavého po
křiku statisícův vstoupili na to carští manželé i
president a ostatné hodaostové do přichystaných

Poe a ujížděli, špalírem jezdectva provázení,třídě elynejské, jež obdivuhodný pobled posky
tovsla. Car i president řaure, ale stejnou měrou
i carová byli předmětem hřímavého, nadšeného
vítání, coš se na náměstí Konkordie opakovalo a
sž k ruskému volvyslanectvu trvalo, kamž ruská
Veličenstva v 11 hodin 20 minut přibyla. Po sní
dani carských manželů u ruského velvyslanectva
dostavila se tam o půl3. hodiné odpoledne choť

presidenta Faura s dcerou.Po jejich odjezdu odese cať 8 carovou v otevřeném voze do ru
ského kostela i dán Jejich Veličenstvům oa pro
tější sedadlo nádherný koš s růžemi. Po celou
cestu voláno sláva caru i carové, kteří oba děkovali.

| Při hostině konané v paláci elysejském pro
nesl car na přípitek presidenta Faura tuto vý
snamnou odpověď: „Jeem hluboce dojat přijetím,
kterého se carevně i mrcě dostalo ve veliké Pa
říži,sídletolikaducha,vkusua osvícenosti.Věren
jsa nezapomenutelným tradicím, přišel jsem do

rancie, abych ve Vás, pane presidente, pozdra
vil náčelníka národa, se kterým nás pojí draho
cenné svatky. Jak jste ráčil říci, můžepřátelství
toto svou stálostí míti toliko vliv blahodárný.
Prosím Vás, pane presidente, abyste se stal tiu
močníkem těchto citů vůči celé Francii. Děkuji
Vám za přání pronesená mně a carevně, připíjím

Francii i zvedám svůj pohár Ba počest presidentafrencousské republiky!

. :Všelioos,

Přehlídka listů protestantských. | Ač
koliv jsme si po dlouhý čas našich evangelických
listů co nejméně všímali, myslíce, že si konečně
budou hleděti svého čistého“ učení, a nás ne
chají na pokoji, předce naše učení sv. víry kato
lické a naše kněžstvo je stále a často spůsobem
velmi hrubým napadáno, naše mlčení, dodávalo
jim chuti a odvahy. Proto teď budeme pravidelně
podávati ukázky z jejich listů, aby naši čtenáři
viděli, jací ti naši evangelíci augsburského (luter
ského) i helvetského (kalvínského) vyznání jsou
poctivci vůči nám katolíkům a naší víře. „Evaa
gelický církevníke, který tuším z Hradce k Čá
slavi své blahodárné působení přenesl, vwúvodaíku
čísla zářového pod názvem: +Co je nejlepší na
světě“ (bude to asi ukázka z některého luterán
ského kázení; pozn. rcdakce,) otírá se o učení naše
těmito slovy: »Jak dojdeš milosti Boží, jak staneš
se dítětem Božím? Mnozí chtějí ti dáti odpověď
a říkají: Pojď k nám, zpovídej se nám, přijmí
naše rozhřešení, konej záslužné skutky, jdi na
pouť, dej nám na modlení, na mší, posti se a
dojdeš toho cíle. Jsou to lidé vážení, kteří tak
říkají, mají velký vliv, mnozí mají i berlu arci
pastýřskou, mnozí dovedou i mocnou kletbu pro
nášeti nad spolubratry, věsti křížácké výpravy na
křesťanský lid, prohlašovati bratry za kacíře a od
suzovati na mučidla a k smrti, A tisícové jdou
za nimi a těší se, že nebe mají zajištěno. Některým
ale ty zevnitýní skutky milost Boží „neprostřed
kují.« Kdo by nepochopil, že laskavý p. pastor
odsuzuje i zpověď i mši sv., i záslužné skutky
naší katolické víry, že středověké hrůzy inkvisice
uvádí na odstrašení od naší sv. víry a mimocho
dem zapomíná, jak řádil Gustav Adolí, jak Kal
vín Serveba umučila jsk Luther pány na sedláky
jako na zvěř štval a p. Než dosti o tom. Na tu
vějíčku už ani luterání ani helviti opravdového
katolíka nechytí. Zajímavý je konec té statě. Pan
pastor, vzpomenuv umučení Páně a jeho Doko
náno jest, uvádí citát z písma: »Pojďte ke mně
a já vám odpočinutí dám (já vás občerstvím, je
správné, odpočinutí dám je zkroucenina, jako vů
bec evangelíci celé písmo sv. zkrucují, pozn. red.),
není v žádném jiném spasení. A ti, kteří tak vo
lají, jsou Jan, Petr i Pavel, všichni ti, kteří mají
pokoj, všichni synové a -dcery Boží, jásající i v
smrti, i Hus, i Luter i Komenský i otcové naši.«
To je přsdce velká troufalost, naproti sv. apoštolu
Petrovi do jedné řady stavět Luthere, toho Lut
hera s jeho pověstnou Katynkou, Luthera, který
tak neblaze ze světa sešel. Pan pastor nám vyčítá
naše arcipastýře, kteří pronášejí kletbu nad spolu“
bratry. Ale v témže čísle str. 239 stojí, že augsbu
ráci vylučují své ovečky pro veřejné hříchy od
večeře Pané aneb docelaže je vylučují z církve,
že na tekových pak žádají »vořejné vyznání hří
chů před církví, veřejné pokoření se před ni,« a
zrovna uvádějí příklad ženštiny luteránského vy
znání, která ze světa přišla postrkem a měla pět
nemanželských dětí, že musela chodit pak, měla-li
býti do církve přijata, po kolik neděl čtyřikrát
týdně na cvičení, pak je vyloučena od večeřePáně,
musí piloé do chrámu přicházeti, pak dva měsíce
se učí o pokání a jest-li úplnou poslušnost ukáže,
může přijata býti“ Druhý příklad: Továrník lut.
vyanání dá se oslepiti nevěrci, přestal choditi do
chrámu, mluvil pohrdlivé o náboženství. Vystou
pil z církve. Konsistoř luterská se vzmužila a do
dstečně vyloučila z církve. Pak žena jcho žádala
za křest dítka. Muž křtu ve chrámě přítomen
býti nesměl. To jím pohnulo, žádal za přijetí do
církve, musel po čtyři neděle chodit k du
chovoímu denně, veřejné vyznati vše před církví
a veřejně znovu přijat býti.« Toť návrh řádu cír
kevní kázně luteránského vyznání v Čechách. At
si laskavý čtenář teď představí farizejství našich
pastorů vůči katolíkům. Sami tedy dbají o kázeň
své církve, vylučují z církve a od večeře Páně,
ale jedním takřka dechem posmívají se naší cír
kevní katolické kázni, kde biskup má právo na
bříchy veřejné pohoršení vzbuzující uvaliti vyob
cování z církve neb abych užil slov p. pastora [klatbou
církevní stíhal toho, kdo veřejné učinil pohoršení.
To je krátký obrázek jednání našich luterských a
helvetských pastorů. Oni vám budou naši sv. ka
tolickou víru tupiti, o kněze, biskupy, neomaleně
se otírati, ale jakmile se ozvete a dáte jim řádnou
odpověd, jste netolerantní, nesnášenliví, středověcí
reakcionáři. To však nás nezalekne. T124

Národní družstvo rolnické. Na Moravě
se uskutečnilo utvoření svépomocného družstva
rolnického k nákupu moravského obilí a semílání
jeho v domácích mlýnech, ke zřizování skladiště
obilního, kde by se domácí obilí přijímalo a na
ně zálohy poskytovaly, ke sprostředkování dodávek
vojenských a k udržování styků s kruhy hospo
dářsky a národně spřízněnými. Družstvo zamýšlí
vymeniti obchod obilní z rukou cizích a prová
děti národní svépomoc do hloubky nejen na tá
boréch, v movináchatd., nýbrž i v domácnostech,
písárnách, obchodecha živnostech. Ruch národní
hospodářské svépomoci na Moravě vůbec daleko
je čilejší než u nás v Čechách.

Výroky slavných mužůo židech. Cicero
(De prov. cons. V., 10.) „Byrovéa židé — ná
rodové, kteří zro: ) k otroctví.« Tacitus

,
v



(Hist. lib. V., 4 s 5.) »Aby národa židovského
budoucno.t pojistil, dal jemu Mojžíš zcela nové
zákony, ostatním národům příčící se. Vše, co u
náš za posvátné platí, to u nich opak značí; ji
pak řečeno, jim dovoleno je vše, co U nás mrz
kostí jest . . . Některé zvyky, jako pojídání ae
kvašeného chleba a bné omlouvá jich stáří:
ostatní zvyky všek jich nicotností působí na nás
odpudlivě, hrosně ... Zvyky fidů jsou besvý
znemné a bapebné.« (Hist. lib. V., 8.) Co orien
tem Assyrové, Medové a Persové vládli, byli židé
pejopovršenějším dílem podrobených. Když pak
po té moci nejvyšší dosábli Macedonové, snažil
se král Aatiochus je vybladiti a řecký zvyk za
vésti, by takto nejohavnější národ ze všech ná
rodů (praví doslovné deterrima gens) zničil.« S6
peca, filosof zvaný (ed Bipont 1782. sv. IV., atr.
423): »Zvyky toboto proklstého národa tak zmoc
něly, že po všech zemích zdomácněly: vítězům
porežení dali své zákony.« Petr de Clugny
(Petrus Venerabilis 1146). »Neradím židů povraž
diti, alc radím způsobem jejich špatnosti odpoví
dajícím je trestati. Co je spravedlivějšího než to,
vzíti jim opět to, co oni nekalým způsobem zís
kali? Co jejich je vlastoictví, to je sprostě ukra
dené a poněvadá pro svou sprostotu dosud nebyli
potrestáni — což nejhorším je — musí býti ko
nečně nějek za to odměněni! — Co pravím, je
všem známo. Neboť neplní své stodoly obilím,
sklepy vínem, pytlíky penési, bedny zlatem a stří
brem poctivou orbou, tádnou službou vojenskou
neb nějsk užitečnou živností získanými, nýbrž vše
co sískali je jen tím, co podvodným způsobem
lidu odňali a co od zlodějů koupili, zmocnivše se
tak nejcennějších věcí za pranepetrpou ceau. Petr
Schwarz (1477): Židé podvádějí lid a kazí ná
rody a vydírají země lichvářstvím. Není horšího,

otravnějšího, zlostnějšího, podvodu schopnějšího,
nestoudnějšího, vypínavějšího a u ostatních ná
rodů nenáviděnějšíhonároda.« Schenk Eras
mus (1487): »To je nějakého loupežení a odírání
chudasa rukou židovskou, že nelse to nikterak
strpěti a Báh smiluj se nad námi, Židovátí lichváši
usadí sc trvale v sebe menší vísce a když sapůjčí
pět zlatých, vezmou šesteronásobsou zástavu a
vezmou popletek z poplatku a z toho opět po
platek tak, až člověk o všecko přijde co má.« Jan
Trithemius (1492): »Je zcela pochopitelnoa
vysvětlitelno, že stejné jak lidé nízcí tak vysocí

a schvalují proto všecka zákonná nařízení k poji
štění existence národa směřující proti jeho vyssá
vání židovským švindlem. Či má nad námi pano
vatí cizí vetřelec? — a to panovati ne snad pro

mrzký, se všech stran nestoudhým spůsobem se
hnaný peníz, jenž činí tento národ tak vysokým!
Má tento národ beztrestně vypínati se jměním
vydřenýmz potu sedláka a řemeslníka?« Gailer
s Kaiserberge: oJsou židé lepšímisaad kře
stanů tím, že nechtí pracovati svýma rukama?
Neplatí i pro ně Boží hlas: »8 potem ve své tváři
zasluhuješ chlébl« S penězi lichvařit neznamená

jekté pracovat nýbrě bližního uvádět v bídu.c-Čísla vi. R. 1895. bylo na všechuni
versitách rakouských ze studujících 46.5 procent
Němců, na technikách 55 procent. — Némci v Ra
kousku tvoří 361. procent věcho obyvatelstva;

hů bylo na universitách v Rakousku 207,
na technikách 23.6 procent. — ové v Ra
kousku činí 23:3 procent všehoobyvetelstva; Židů
jest na universitách 19'5 procent a technikách
16.9 procent, ač činí pouze 48 procent věcho

co Židů, německých studujících však pouze tři
krát tolik co židovských, hů je pětkráte tolik
co Židů, českých studujících je však o málo více
nežžidovských[I|

Zvěsti s východních Čech.
Divadelní snisona bude v Hradci Král.

zahájena společností p. L. Chmelenskéhe dne 15.
listopadu.

Divadelní vení vJednotěkatolických
tovaryšů »Pan Měsíčekobchodníka vydařilo se
celkem dobře. Zvláště dámy své úloby dobře
provedly. 81. Chmelařova v úloze »Bibiany“ pre
cizně hrála, též slečny Pokorných v úloze Elišky
a Gabriely asl. Polákova v úloze paní Klarsonové.
Páni hráli v těchto úlohách: pen Polák st. (Pana
Měsíčka) pan Jskubský (Dr. Měsíčka) pan Bayer
(Pikoliniho) p. Svaták (Zelenku) p. Lejsek (Vrbic
kého) p. Černý(Bukovského) Návštěva byla velmi
hojaá. Doslechli jsme, že bude jednota dávati na
posvícení jednoaktovou operetu, 1 listopadu peak
provede se »Modlitba na hřbitově«.

Dary. Vysdp. Th. Dr. Jan Soukup, čestný
kenovník a konsistorní rada opětně obmyslil cho
vance ústavu pro hlucboněmé darem 5 zl. s přá
ním, aby v den Jebo Veličenstva vyčastování
byli. Týž i Jednotě katolických tovaryšů v Hradci
Králové opětně daroval taktéž 5 z). Zaplať Bob!
— Jeden z bývalých chovanců Borromaea, ve vy
nikajícím veřejném postavení působící, zaslsl pro

|chudé chovance šlechetný dar So al, v upomínku
na svůj bývalý pobyt v ústavě. Vivat seguenol

Nový časopis. Počátkem tohoto měsíce
vyšel v Hradci Králové nákladem politického druš
stva tiskového nový periodický měsíčník «+Časové
úvaby«, jenž bude přinášeti zajímavé nové i starší
publikace. Účelčasopisu jest rozšiřovati hromadné
brožury, kterých nelze v ojedinělém vydání kol

Podporovati dobrou četbu, proto také stanoveno

svlkou. Jako první číslo uveřejněn byl v +Čas.

úvskéch« pí programový pastýfský list nynějšího ndp. biskupakrálovébradeckého s případným
úvodem a doslovem. Doufáme, že „Časovéúvaby«
naleznou vlídného příjetí v kruzích katolických.

Slavnost odhalení desky V.Červeného
w Dubči odložena byla na příští neděli, 11. října
odpol. Ku slavnosti pozvány pořadatelem, Sokolem
českobrodakým, jednoty z vůkolí a veřejně po
zváno vlastenecké obecenstvo a všickni ctitelé pro
slulého průmyslníka a vynálezce českého. V před
večerslavnosti bude v sokolovač uspořádán večer

erveného, jemuž obcovati bude rodina osla
vencova a mnezí hosté a korporace z Hradce Kr.
Učinkovati přislíbily nejlepší síly. V Dubči při
odhalení desky zapěje slavnostní sbory pěvecký
kroužek žižkovský.

Učitelaká místa. Na venhorshém školním
okresu- Králové -bradeckém obsadí se dafinitivně
tato místa: Řídícího učitele obeccé 4tř. školy ve
Vel. Petrovicích, učitele na obecné chlap. škole
v Hořicích, učitele při obec. škole v Kuklenách,
učitelky při obec. amíšené škole v Nechsnicích a
učitelů při obec. školách v Cerekvici, Čibuzi a
Probluzi, dále učitelů při dvoutř. obec. školách
oa Haádku, na Cblymu, ve Lhotě ped Libčany,
v Libraaticích, Lochenicích, Nepasicích, Předmě
řicích, Trotísě a Vřesníku od r. ledna 1897, pod
učitele při obecné škole chlapecké v Hořicích,
podučítele e podučitelky při obec. smíšené škole
v Třebechovicích, podučitele při obecné škole

wgNov. Hradci Králové a podučitelů při obecných
-školách ve Vel. ajfřicích, Krátonobách, Laožově,
Libčanech, Práskačce a Vajicích. Žádosti přijímá
c. k. okresní školní rada pro venk. okres v Hradci
Králové do 6 neděl.

Seznam nedornčltejných zásylek pošty li
stovní polaných wuc. k. poštovního a telegrafního;vHradciKrálovéza měsíczáří1896.Restante

100 Praha Koresp. lístek. Emi) Adler Praha K.
zámek Kunersdorf Dopis. Bayšovec

K. 1. Růžena Bechová Praha Dopis. Ignec Ba
u Nov. Města n. M. Dopis. Ignne Bareš

u 'Nov. Města n. M.Dopis. Aloise Cink Most
is. August Cinoltr Vídeš Zálepka. Vilhejmine Čer

Karlovy Vary Zálepka. Amalie Česká Praha K.
L Marie vá Chotěboř Dopis. Marie Drahoš
Vídeň K. I. Anas Egsnerova Hořice Zálepka. C. F.
Eichleiter Vídeň Dopis, Alois Formánek Vídeň K. I.
Josef Hájek Kralupy n. Vit. K. I. Havránková Věkoš
Dopis. Eduard Heřman Kyšperk K.1. Johana Hola
bovský Znojmo K. 1. „Holzmanufaktur“ Praha rest.

PĚ

vě. Bp

křÉ

kova Kutná Hora Zálepka. Růžena Ježkova Trutnov
Dopis. Klimeš Chicago Dopis. Sebestian Kneipp Wů
risbofen Dopis. Marie Kobližek Pelhuredorf Dopis. K.
Komsák Plseň Dopis. Frant. Kvíčera Heřmanův Mě
stec Dopis. Anna Marečak Petrovac Dopis. Johann
Mádr Vídeň Dopis. Anna Němeček Vídeň Dopis. Fran
tiška Prokopová Žižkov Dopis. Karl Petrowsky Buda
pest Dopis. Jan Doležal Hradec Králové Dopis. Ilije
Radulovič Berlín Kniha. Václav Salaba Mladé Buky
u Trutnova Dopis. Frantíška Sášová Vídeň K. 1. V4
clav Sisel Praha Dopis. Marie Siraček Těchlovice p.
Libčany Dopis. Jan Stolín Srob. Dvory Dopis. Emil

Hradec Králové Dopis. Vojtěch Stříd Rych
nov n. Kn. K. 1. Antonín Suchomel Jihlava Dopis.
Bohumil Swars Karlín Dopis. Aloisie Tamm Vídeň
Dopis. Josef Tobiášek K. |. Franz Unger Praha K. I.
Františka Vavrušková Potštýnaká ul. K. I. Vdova Po
ste restante Brno Zálepka. Marie Hezrorá Neubangasse
Dopis. Jos. Wančk Vídeň Dopis.. ..

Řesník zavražšil svou manželku. JakobleskemSířilasedne3.t. m.pozdězavečerapoPrat
skémPředměstíu HradceKrálovézpráva,žeřexník
Alois Souček zavrašdil svou fenu. Manželé Alois a
Aloisie Součkori obývali dům č. p. 80. při křišovatce,
kterou tvoří silnios £ Hradce Králové vedoucí ke Ka
klenám a trať dráhy pardubicko-liberecké. | Součkorá
byla šena energické, silná, zdravá, manšel pravý opak.
Byl manšelkou svou nenáviděn a oddával se příliš
lihovinám. Sváry byly v rodině na denním pořádku
a končívaly všdy pranicí, ve kterépaní mistrová byla
všdy vítězem. Dne 3. £t. m. však skončila domácí
šrůtka trachlivou dohrou. Souček meškal s ráns
vHradci,kdeprodávaltele.Sematamzastavilse
v putyce, noboť vzdor tomu, že Součkovi jsou lidé
sámošní, jinde viděti ho nebylo, což všdy Součkové
bylo k veliké zlosti i lítosti. V poledne vrátil se s chas
níkem svýmdomů. Spal až do večera.Před večerem
probudil se Souček a chtěl ne ženě své na kořalku.
Co se dále dělo, sastřemo rouškou tajemství. Jisto,
de nastala opět různice, ve které však tentokráte při
nastalé rvačce podlehla žena. V domě bydlící nájem
nice Anna Haštavova vyrušena byla Boučkem as k 9.
hodině,aby šla k jehoženě,žejí jezle. Haštavova

V kachyni vedle řesníckého krámu, kde ocématato
odbývala, bylo po semi plo krre a vody, coš ženy
smyly. Součkové nechtěla, aby jí šly pro lékaře,
valase, aby mužnebyl trestán.Zatímjí stále ail
ubývalo e mesi tímcó ji Haštavová e Makovou otírašy
vodou obličej, skonala. Kdyš se dostavil sym do domu
rodičů, nalezl jiš chladnoa mrtvola své roditelky. Při
volaný Jékař MUDr. Guth konstatoval emrt. Sosček
starý vrátil se domů, esedi v kuchyni a mladší zavřel
dům na klíč. Zpráva o vraždě osnámena kýmesi míst
nímu obecnímu úřada a vyslaný strážník Jos. Souček
dostavil se na místo, nalesl mrtvolu Součkové lešeti
v pokojíčka na posteli, kterou příkryl.
v kuchyni nalezl zakrvácený, ostře vybroušený lesnický
nůš sdřevěnou rukovětí. Prohlásil Součka, který seděl
vkuchyminalavici,zazatésna. NaSeučkoribylo
znáti,šejesilněnapitý,os obylejemu něhovůbee
jest. Doznal,še onu svouv hádesa pranicisavraddái.
Z Hradce povolamý četníckýzávodčí Th. Barin odvudě
opůljedenáctébod.vmocíSoačka,nakterémnajovily
ee šádné stopy zármutku =činu, do věznice hte
decké.Za přítomnostičetníkaa místníchorgánůahle
dáno,še Senčkováutrpělatřibodnéránynošem

Dee 4. t. m.dostavila se dopolednesoudní i
a vyšetřejícím soudcem p. Malijouským a pp. lékačí
MUDr. O. Klumparem s MUDr. Morávkem
čina. Dům Sončkových byl po celý dea.
četným darem svědavců. Druhého dne byla
sabité převezena do umričí komosy na K
tem pytváne. Součkovábyla iřikřáte ostrým .
bodauta. Jedna rána naljezala 00 ped perem,
vmíkla mesi debramti do dutiny hradní a provalilo
jste. Táš byla 16cm. hlaboká a byla omrtaineg.
Krevs rány na jatráchmaplniladutinuhrednía vy.
tlačila plíce vzhůru, následkem toho pěivosete smrt,
Třetís ram nalezala00na lovéstraněstehna, hluboké
18em. a vedlaaš kokostš. —Po pytvěopůt mrtvolo
vkovovérakvi odvezenadomů, odkudě 00 konaldae
6. t. m. odpoledne pohřeb zavrašděné me velikého
účastenství obecenstva ne hřbětovkuklenský. Soačková
byla 5% roků staré, rodem Kévarhová ze SlezskéhoPředměstí; Součekje68rokůstárajerosenapří
alušným ma Prašské Předměstí a byl jiš trostáa pro
veřejné násilí. :

Plijelnadobísku.Dne30.m.m.savítaldo
zdejší obce příslušník Joe. Jelímek,pracovavpřed tím
jekozámečníkveVídaj.Přijel60Šonema 4dětmi.
Pončvaděnemohlnaléstireměstěšádnýbyt,vykázán
manoclehnakropáĎcsa drabéhodnebylmanajat
byt v Malšovicích. Pro zavazadla na nádraší byl zjed
nánpovosníka tu se shledalo,šepřišlatatonovy
placena, poplatek obnáší 13 sl.

Občati se. Dne 7. t m. občeil se v Novém
HradciKrál.75 lot eterýzahradníkV. Vacek.Nouse
ho dohnale k tomu, sby ai vzal život.

Reskutéloná prasátka. Dne 30. června 1006

příhodila sena náměstí nském velká malaejsek pamí hostinské Emijie Šimkové dorášel na psy
řezníka Adolfa Vlčka, kteříšto byli do vozíku ta
šeni, tak dlouho, až vosík tento překlopili, a

vezenýchprasat rozutíkal sepo náměstí Véskna tétopříbodě nebylo dosti a pí. Emilie Šimkováma místo
aby tímto osudem postišeného fesníka p. Ad. Vlčka
na Opočně konejšila, vynadale mu ku všema, že j

' špinavárota aže se sním nebude špiniti. To 50událo
p. Ad, Vlčkovi příliš, a zašaloval pí. Em. Šimkovog
ro urášku na cti uokresníhosouduna ně.AB
tuto urášku souhlasně 6 svěďků dosvědčilo, byla Em.
Šimková prvnímsoudem obžaloby s , poněradě

prý přivýstupu bylovícelidí a nK ©se, nakobojí. Samosebouserorumí,Šesrozsudkem
„Vlček spokojen a odvolal se ke zdejšímu

2.

hi

slova ta
tímto yl
krajskému aemda, následkem čehod se stání

října 1806 odbývalo. Jak seočakévati dalo, byl prvnírozsudek úplně zrušen a pí. Em. Šimková usena
k pokutě 5 sl., event. vězení na %4hodin, mimo to
k nesení značných útrat. Soudu předsedal pan rada
Pospíšil, Adolfa Vlčka sastupoval dr. Fiecher a ob
hajcem Em. Šimkové byl dr. Heller.

Pro malou míra ns jei do trhy dovesené
kutován byl minulé „K s —

Méhož dne pokutováza byla jistá rolníce se Lhoty

pod biběany proto, še prodávala drůbež dříve nešsačal tr
Ze stravevny na kropáčku doreden byl

7. t. m. krejčovskýpozoaník Fr. H sa. Sv. je
u Vys. Mýta. Týž spůsobil svým hrubým chováním

ve stravovně výtránost. tébo ]'Nepoctivý pomocník.U jis v Jaro
měří zazdstnán 171 pekařskýpamocndÉ Pe Homolka
příslušný čo Vfeštiva, který vyčkav příhodnéhookam

tiku sebral mistrovi úapo 116 sl., o nichž věděl,kde jsou ulošeny a l bot. V těchto dnech
dařilo ae sdejšímu četnictvuptáčka polapiti, |
peníze lehko nabyté byly jiš utraceny.

Oheň. Bolníku V. Říhovi v Hněvčsvsí aholel
dne 34. m. m. stoh ječmene.

Velkákrádež šatstva. V noci na£6. m. ».
vloupali se neznámí zloději do uzamčeného pokoje pí.
M. Přibylové ve Zběři č. 68. a odnesli vše, co poně
kud za odnošení stálo. Tak sebrali různé mužskés
Šenské šatstvo, různé prádlo atd. v úhrané ceně 172
ai. Zdá co, še krádeš tato spáchána byla cikány.
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na Pr. Předměstí
p. J. Barjancori, obchodníku v Praskačce
náhradě soudních výloh a pokatě 8 sl.
Ústř. Matice Školské. Ač byl tento ros

v listě našem uveřejněn správně, přece bylaještěroztrašovánaiživáspráva,žeprýbylM.Ippen
obšaloby sproštěn. Na vyvrácenou tohoto nepravdivého
klepu byl požádán jeden zdejší list, aby přineslzprávu
převdivou, jak to předešle učinila „Obnova“. Ale do
tydný časopis snad si nechce roslíti ocet © „našinci“
atak bylo fádané uveřejněnípravdivéaprévy odřeknuto,

Řádění cikánů. Na 4. t. ma.v noci rylémali
neznámí pachatelé okna e nádražní budovy v Plotištích
a pokoušeli se o to, dostati se do pokladny, v níž
doufali nalézti částku, která stála by za námahu. Ač

tato byla ještě jedna ze starších, nepoda
Milose jim přece ji otevříti. Sebrali proto přednostovy
wtříbrné remontárky a malou skřínku, nápadně těžkou
a odešli. Drubého dne nalezena byla skřínka s jízdními

Matky, v míš lupičí hledali patrně peníze, vypáčenaa
pohosenanedalako nádraší,Téše noci vloupalise
potrně titéž zloději k pekaři Komárkovi v Plotištích,
Jade bylo jim vypáčšti nilné, plechem pobité dváře a

"ukradli tam se sásavky v krámě stršených 10 al.
3 předešlého dne. Při práci této byli postižení probu

divšími se domácími lidmi a v jednom poznám cikán,
-Ribrý maveber předtím kupovalai vkrámě několik
-poblíků patrně za tím účelem, aby shledl terén; přece
-podařilose všemi e lepem uprchnoutí.Stopapo

vedla směrem k Josefova a tím směrem také
ponich pálráno sdobrým výsledkem. Vkrátkuna
te zatčení byli ve Vlkově u Josefovacikáni J. a Ed.

li
a; ;

Podotknoati alaší, že u cikána Daniela
malezembyl destihlavňový, ostře nabitý revolver, jejš

pouhou zábavu sebou nenozil. Chytání
vyzbrojeného zloděje sa moei bylo byna nejvýš

„Husaři“ v obležoní. Nejednáse ade ožádný

hrdinný koueeka ohnivýchhusarů,ale prohnanéa vykutálené aloděje hns, kteří prováděli své řemeslo
ve velkém a tak č, še nebylo možno dostati 00
jim ne kůži. Po čas ztrácely se obyčejně vy

ené jiš husy v oelém okolí Dvora Králové, Hořic
Hradce Králové a slodějích ani stopy. Počet

vkrátkémčase ami Sh hue přestoupilceloustovkua pejná j při tom bylo, že eže dějí se

obyčej vo den předtrhem hradeckým nebo kralodvorským. připadlo četnictvo na myšlenku, še

Slodějidováší kradené husyhned matrh a bopředešlý týden satáhlo celý kraj a obsadilo silnice. Tak
podařilo se jim dopadnouti u Kr. Dvora jednokoňský

vozík podM or k němuš hlásil se Fr.
2 k ao ey ukrad se 17oškubanýchhusa . Ha eny byly, jak se zjistile,
v etl u Bělo. . Mimo Vrabcezatčenbyl dos.
Oret a Fr.Černá, rovněž s Hořic,o nich se zjistilo,

rabcovi v krádeži pomáhali. Dle všeho zdá se,
oba mužikradené husy přinášeli v noci na vůz,

kde„ Černé škubala a připravovalapro trh, abynobyly k peanání. Nyzí si y Na nějaký čas
addechnce a maši „husaři“ také.

Osndné dražba s dohrou v soudní síni.

"L

ke)

Dee 50. června 1806. dostal v celém krajiznámý, zá
možný gruntovník Matěj Kůourek ve Zlíči,zvláštní,
nepříliš vítanou návštěvu. Dostavilť se k němu soudaí
vykonávatel Frant Reich a suše ožnámil mu, še se
mu prodávati bude soudně zabavený dobytek pro ne

pobnon pohledávku r 16 sl. rka Bíla. To Matějejek se patří rozlítilo. evším ai vyprošo

val, br ma dal soudní vybonávatel svatí koj, šeonajehousedlosttakézaněvostojí. laksoudní
slaha nechtěl temu rosamětí a chystal se k edení

drašby. Tu v oeků) Kčpurekpředc óv aneživou sou sluhu do chléva, tak še
byl nucen od výkonu drašby opustit a s nepo

u odejíti. Později se také zjistilo, še Kňourek
některé ze zabavených věcí echválně odstranil a od

podal. Následkem tobo ocitl se dne 1. října 1896.
č)Kůonrak ne lavici obžalovaných, maje se zod

poví před zdejším c. k krajským soudem se alou veřejného násilí a z přestupku zmaření exekuce
salantročením zabevených věcí. Předsedou -byl pen

, rada Petřík; obhájcem jeho p. JUDr. -Štěpán
Fischer, jehošto přičinění má talovaný děkovati, še
sm vše vyměřen mu trest Gdenního vězení. Ohledně
sločinu veřejného nágilí vynesen rozsudek osvobozující.

ímavou byla omšgra, kterou uváděl žalovaný co
pohnutku, pročsoudmímu vykonávateli vstup do chléra
násilným vložením raky mabránil. Bál se prý, aby mu

dobyté pekna al „aeboťmají lidé všelijakéoči“ aprý s 9m Bejsou , kdyš jest
odvázána;—jakosemnou,kdyžmámprockue vě.“

U é děvěs. Masie a.lan Hnatr
zřímoci v Častalovících pohřešovalí

ed rána dne 3. t 'm. třináctiletou dceru svou Marii.
Tás byla téhož dne vytaženajako mrtvola z prudkého
náhonu u mlýna čechtického o 3. hodině odpolední
Antonínem B , dělníkem « lovic. Při
pátrání, jakým spůs utonutí státi se mohlo,udala

matka utopeného děvčete, což i dotvrsoval Adolf Li
bich, zřízenec dráhy, še řeanický pomocník,Václav

Matdjka, soused jejich, předtím il utonulé: „počkoj,B jak sampřijdeš(totiž ku starenjeho)ohd
a zatčen. Matějka j

stár apříslušído Lible. sa

=

Předměstí! |
: P

Co ld věschen s k ?Coten shos
as znamená? i staříei vyprávěliihned: „Do
stali jeme vojenskou na 00m neděli“ No, to
přece měcomamezá. s, tlaetně náhradní zálod

nící byli ubytování ns Prkkm Předměstína usvýcviku vo zbraši apondvadů nebylo místa, vyprásdní
mistr Hlavatý oa Kafkova rotunda, která také
svéhočasu mělasloužitiza zpěvnísíň, auložili do
dřevěné boadý přes100 mušů. Živnostmíci měli z teho
nemalé potěšení a počítáno všude © chutí, kolík prý
tisíc zůstane v obci. „Zlatá“ mládež měla nemalé

udium. Rodiče echnali strachem © své miláčky,
dřepělí jen urotundy nestarajícese soela ojídlo.

A coži naše kráané pohlaví! Bystré metky počítaly
na možnost, še při osminedělní vojančiné snadno může
chytnouti ardce leckterého reservisty, třeba v rotundě
byl skřehlý zimou, a salošiti si se slíčnou předměš
tačkou krb rodinný. Šenkýř naproti ubytoval 20 no
váčků „s prachem“ u sebe a nebál se přanic, fe dře
věná „špice“ vyletí. Drahý hostinský chtěl také 30.
Bledá závist počala se zahnisďovati. Řesník K. pře
bral stravování svému koakurentu a vystavěl nakvap
pro mužstvo kochyň, pekař jel do Prahy pro oc
níky a najal kdesi mlýnskou pec. Sháněna pilně po

okolí sláma, aby vojíni nenastydli. Báby vařily a prodávaly kafíčko a bachtami, a všichni, kde kdo byl,
rosmnožoval své zásoby, jako by povinností sál ů
bylo, vše vyjísti. Hlučno a ryčnonastalo. Vše bylo
pyěno a hrdo a hledělo na drahé obce z výše. Po

ori z Čistaa Ú3naBah R „fdpoledne, ". olem iny © a 8e
Pot Hra n jímalafůra „ka

valců“ tasená obrancí našimi. Ty y všech, jaké
provázely odchásející vojíny, stály věru se barvu a
štětec ku jich svěčnění. Jak krásné by se vyjímali na

dných stěnách rotundy, kde nyní zase pavouci
lidně spřádati budou sítě své! T t za žalostnéhoa hořkéhosklamáníje Prašské čstíbez

posádky. Škodatěch krásných snů a nadějí ....

Hlavní zásadou naší budiš vání potřeb

pro domácnosťu našich firem. Kdoci chcešaudek v nastávající chladné době udržeti přichuti a
v dobrém pořádku, opatřit si místo k drahého
a půroda pochybného „pravou slivovici a borovičku“
odfirmyM.NesňalvUherskémBrodě,kterásakrátkou
dobu 96 vyznamenání, mesi nimiš 8 státní medalie,

známajest. .".
Z Morašle u Litomyšle. (Byčcení nového

šena jindy tichá farnost Morašické Tamní osadníci
bolestně patřili, jak hyne a čím dále tím méně dů
stojnýmsestávéhlavníoltářseschránkouproNejsvě
tější, a proto toužili, by chátrající oltář byl nahrazen
novým, vkusným. Ale jak? Kostel morašický žádného
ovéhojmění nemá — i ohlášena byla dobrovolná sbírka
milodarů ka postavení nového hlavního oltáře. A Bůh
sámšohnal tomu podniku; vsbudilt několikdobrodinců,
kteří většími částkami penčžitými přispěli, a byli
i jíní, kteří též jako ta žena v Evangeliu menším
dárkem přispěli, aby před Bobem manovém oltářisáslahuměli—a takvdoběpůlrokusešelsepo
třebnýnáklad pr. 1200 sl.r. č. Duchovní apráva dala
oltář do práce chralně osvědčené firmě Petra Bačka
wyaové v Sychrově u Tarnova a nechybila, neboť smí
něná firma dodala oltář k plné spokojenosti, oltář
krásný, z duborého dřeva pracovaný, jejš kromě hlav
ního obrazu, chrámových patronů sv. Potra a Pavla,
zdobí dva obrasy vkusné, na slaté půdě, totiš av.
Josef a sv. Anna. Oltář došel všeobecné obliby, a to
jak u lidu obecného tak u snalců, odborníků, tak de
smíněnou firma můšeme s dobrým svědomím doporu
čiti jak slavným patronátním úředům tak důstojným
farním úřadům, jakožto firmu v každém ohledu s0
lidní. I chtěla místní dachorní spréva posvěcení ol
lářeoslavití a za tou příčinoupředneslauctivou prosbu
nejdůstojnějšímu Pánu bisk. ganer. vikáři a kapitol
mímu děkana v Hradci Kr. Dra. Alcisu Frýdkovi, by
sámráčilposvětitloltářmáš,a unéhoalonžitipoa
tiikální měi ovatoR. Jeho milost ráčil blahosklonně
vyhověti prosbém duchovní správy morašické a ráčil
dne 36. m. m. v průvodu dp. Aug. Nováka, proto
kolisty biskupské kancsláře zavítati do Morašic. —
Dae 27. m. m. konána olevaost svěcení; před 10. h.
dop. vyšel průvod = budovy farní po osadě do ohrámu
Páně, kněší bylocelkem 13. Napřed šla mládež školní,
dražice, kněžstvo,sa nimi masové, jinochové aostatní
lid; slavnostní průvod byl čistě církevní, hudba ne
hrála světský pochod, za to lid spíval zbožnou píseň |
k Pánu Ježíši. V chrámu Páně měl kásaní místní ka
plan P. Karel Jenský, jenž řečí svou snašil se poslu
chočůna nastíniti pojem oběti vůbec a mše sv. zvlášť;
poukázal pak ma cenu a vznešenost mše svaté a po
vsbusoval proto k horlivéma jí se súčastňování nejen
ve dny sváteční, ale i ve dny všední. Po kázání ná
sledoralo svěcení, jak se říká, oltáře: kříže, taberna
kulu, obrazů, oltářních prostěradel; po kterémžto ú
koau nejdůstojnější ovětitel srdečně k lidu promlavil
vyřizuje pozdrav a požehnání od Jeho Bisckapské Mi
losti a na konec vroucně pomodlil se za dobrodince.
Na to sloužena byla slavnostní pontifikální měs av.,
při níš kostelní pěvci řízením ředitele kůru p. Jos.
Valenty, zepěli bezvadně případné skladby ; požehnáním
Velebnou Svátostí oltářní slavnost naše skončena. Po
slavnosti milo bylo poslechnouti řečí sbožných osad
níků: jsem již hodněroků stár, ale takovouto slavnost
v kostelenašem dosud nepamatuji; to zdeu nás ještě
nikdy nebylo. Zaplat Pán Bůh onomumilostpánu, že nám
náš oltář tak krásně oslavil! Tak volal sbožný lid.

K tomu podotýkáme: „Ano,-zaplsí Bůb vznešenéme
hodnostáři,jenšobětovalsámsvépohodlíavážilosstu
dalekce k nám; uznávámevděčnědobrotu Jehosrdce
abedemena modlitbáchvzpomínati,byjejBůhna
mnohá léta ka blahu Církve Své sachovati ráčil“
Když pak na vočer ráčil nejdůstojnější pan ovětítel
od nás ubírati so do biskupskéhosídla Hradce Král.,
ta vroucí „seBohem“ a „Bůh zaplať“ jej prováselo.

Z Makova u Litomyšle. V neděli dne 11. t.
m. hodlá počestná obec Makovská oslaviti jubileum
tdleté blahodárné činnosti v oboru školství velect.
pena Jana Pachty, horlivého řídícího tamní školy,
jenš ku blahu Církve a vlasti po 25 let jako řídící
vychovával sobě svěřenou mládež, začeš odměněn jak
od slavné okresní školní rady v Litomyšli, tak od
nejdůstojnějšího biskup. ordinariátu v Hradci Králové
poohralaými dekrety. P. T. pana řídícímu učiteli přejí
jeho ctitelé, by mu Bůh nových $5 roků ku blaho
dárné činnosti propůjčiti ráčil. —ý.

Z Borovéu N.Hrádku. (Díkůvzdání.) Místní
školní radě v Borové jest ctí, vzdáti díky těmto vzóc
ným příznivcům, kteří na zařízení a vydržování třetí
třídy tamnější obecné školy přispěli: 1. Její Výsosti
kněšně Bathildis ze Schaumburg Lippe za dar 30 zl.;
3. slavné mčetské radě v Náchodě sa potřebné školní
lavice; 5. amativému odboru jednoty Severočeské
v Náchodě za podporu 25 zl. a stálý roční příspěvek
na vydržování; 4. slavné náboženaké ieraelské obci
v Náchodě za dar 10 zl. Zároveň se obracíme na
veškeré lidumilné obecenstvo zdejších krajů, aby majíce
ne mysli výsmam této školy pro okolí na rozhraní
pomesním, jakož i veliký počet nezámožných rodin
sdejších, měrou nejhojnější podporovalo školu tuto.

Z Poličky. (Ze sva tojosefské jednoty). Na
den sv. Václava súčastnila se jednota v plném počtu
velkých alužeb Božích, jakož i odpoledne procesí k soše
Panny Marie na náměstí. O 5. hodině odpolední po
řádánaslavnostníakademiena počestuvítánív míst
nosti spolkové a představení v jednotě p. předsedou
vldp. děkana Josefa Jesdínského. Kdo tenkráte jednotu
navštívil, uzná vším právem, še jednota pracuje co
nejhorlivěji a dle sil své příznivce zcela uspokojuje.
Program této slavnostní akademie sapočal uvítacířečí,
kterou přednesl p. Jan Procháska, jednatel, načeš
sepěl devítičlenný pěveckýebor uvítací kantatu, kterou
zdařile provedl. Po té přednesl p. Ant. Konst. Víták,
učitel, rozpravu „O nalezení rakopisa Králorédvor
ského“, uvítav prve tklivými slovy našeho milého
hosta. Po ukončené tivý obraz
snásorňující heslo jednoty: „Pobolně obeuj, bedlivě
pracuj, bratrstvo miluj, v Pánu se radají“ Při obje
vení tohoto obrasu přednesl praporečník pan Jan
Kastner velmi adařilý proslov týkající se věrného
sliba další činnosti spolkové, načež zapěly osoby živého
obrazu při krásném měnění světel „Píseň Kolpingovu.“
Po ukončené slavnosti promluvil vldp. děkan několik
upřímných alov, jimiš se o jednotě pochvalně vyslovil,
napomínaje ji ku stálé věrné lásce a spolkové činnosti.
—Dne 11. října hodlá jednota eohrati dvě veselé
jednosktovky, kukterýmž svépřísnivce zve. „ZdařBůh I“
—Slavnostní otevření dráhyzo SvitavdoPoličky
konalo se dne 16. září za ohromného účastenství obe
censtva obou měst a sousedících okresů. Slavnosti
přítomní byli: ministr železniční ek Gutten
berg, český místodršitel hrabě Coudenhove, odborný
chéf dr. Wittek a mnohé jiné vynikající osobnosti.
— Budou-li práce další v brska přísnivě vyřízeny,
počne se stavěti ješté letošního roku dráha s Poličky
do Skuče.

Hora Matky Boží u Králík. (Kněžské cvi
čení duchovní. — Svátek sv. Václava. —
Opravachrámu Péně.) Drahýchkněžskýchcvičení
duchovních od 81. arpna do 4. září odbývaných, sú
častnilo se sde 45 p. t. vld. pánů a sice s diecésí:
s naší 8, olomoucké 19, vratislavaké 17, pražské 1
(s Kladska). Přihlášky k nim byly tak četné, že pro
nedostatek místa nebylo lze všem vybověti. — Na
den sv. Václava, našeho zemského patrona, byl nával
sbožných poutníků jako jindy i letos veliký. Přišloť
15 procesí, nejvíce českých. Velice mile dojalo, že
průvod s Horních Heřmanic vedl sám duchovní správce
vldp. farář Fiala, podobně s průvodem s Klášterce za
vítel tamní vldp. farář Morávek. Oba dva neunavné
a vytrvale pomáhali 7 kněším pří sv. zpovědi. Poutě
rok 00 rok přibývá, až do této chvíle bylo průvodů
zde 819, o 10 více neš loni za celý rok, neb vlastní
ukoačení poutí bývá na Všecky Svaté. — Marianský
chrám Páně je nyní domalován ku všeobecné spoko
jenosti velmi vkusně vlotp. Nejedlým z Nov. Bydžova.
Četné obrasy nástěnné oživují takořka veškeru svatyni.
Předatavajít nejev. Panna Marii jako královnu andělů,
patriarchů a proroků hlavné v presbytáři na klenbě,
jako královnu andělů v lodi, mačeníků (sv. Václav a
Ludmila), vyznavačů (sv. Augastin, Ambrož, Dominik,
František), panen (sv. Filomena, Cecilie). Též přecha
trné schody před hlavním vchodem byly opraveny.
Zaázorňují bolestný růženec, sestávajíce se 7 krát 7
stapňů. Skoro dvě století vadorovaly nejpradším vich
rům ze západní strany. Některé stupně ještě jakž taků
se uchovaly, jiné byly nabraženy novými. — Tak po
mala odívá se svatyně nebes Královny v nový a lepší
šat, by důstojně se oslavilo — dá-li Pán Bůh —
S00leté jabileum saložšení tohoto poutního místa a pře
nesení sem zázračného obrazu Panenky Marie velkým
jejím ctitelem sl. paměti Janem Tob. Beckrem, bisku
pem kralohradeckým, rodákem králíckým.

Z Chradimi. Divadelní společnost Lad. Chme
lenského, jíš bylo laskavostí městské rady propůjčeno
městské divadlo, sahájí-v Chrudimi 16. října 1896



krátký cyklus her. Repertoir: Bludička (Jar. Kvapil),
Ideá! (Frant. Rutk), Šotek (Krylov), Brak člověčenstva,
(Nordmann), Chocholouš (Wildenbrach), Officielníšena
(Savage), Renaissance (Schontban), Milkování (Schnit
zler), Velká kometa (Laufs a Jacoby), Opice na redutě
(Schier), Napoleonova první láska (Voss), Dragóni
(Bossu aDelavigne), Kurýr Lyonský (Moreau Siraudin
a Delacour), Jack, rozparovač (Marot a Pericand), Otro
kyně (Fulda), Naši maloživnostníci (Carlweis), Dvě
dámy (Paolo Ferrarri), Fedora (Sardou), Dora (Sardou).
Narcis(Brachvogel),Tichýspolečník(Laufsa Jacoby),
Trnitou cestou (Philippi) atd. atd.

Z Bílého Újezda. Říkává se „veliký den, ve

B ples“ ! V Bílém Újezděvyplnilo se toto rčení celé.Byl to veliký den, ten den 4. října t. r., kdy usku
tečněno bylo to, o Čem snilo 8e po všech běloújes
deckých osadách toužebně po léta. Už dávnoa dávno
nebylo zde jiného přání,než-li aby starobylý újez
decký farní chrám Páněbyl dle potřeby a podle po
mérů rozlehlé farní osady běloújezdecké rozšířen a
důstojněupraven!Totopřání pronášelijiž iti, z nichě
mnozí ve stínu teď již rozšířenéhoa upraveného chrámu
Páně odpočívají. Nedočekali se, po čemtoužili, za to
ovšem ti, jimž toho popřáno, těšili se co nejsrdečněji.
Však stojí nadepsáno: „veliký den, veliký ples!“
Áno, možno říci znova „veliký den“| Svatyně bělo
újezdecká jest rozšířena, obnovena a důstojně upra
vena; k čemu věnoval letos již třiasedmdesátiletý cti
hodný kmet, zbožný a uvědomělý katolík 3000 zl.,
položiv tak základ první k rozšíření žádoucímu, k čemu
směřovaly všechny sbírky po přifařených osadách jiš
od dřívější duchovní sprá řed kolika lety podni
kané a nynějším obštavým dachovním správcem znovu
a znovu obnovované, k čemu tedy přispívala obětavost
všech obcí horlivá a k čemu přiložilraku svoji i pa
tronátní úřad vysokorodéhraběnky z Kolovratů a oč
se horlivě a energicky zasazoval vdp. duchovní sprá
vec běloújezdecký, to letos stalo se skutkem. Opaku
jeme: farní chrám běloújezdecký konečně k radosti
všech osadníků je rozšířen a důstojně upraven. A byl

den 4. října velký den a byl v něm velký ples.jelikož obnovená svatyně poavěcenabyla od samého ndp.
biskupa královéhradeckého, od J. M.našeho Vrchního
Pastýře Eduarda Jana. Týž k velikému plesu všech
savítal do Bílého Újezda již v eobotu dne8. t. m.
Na nádraží solnickém bylo prvé vítání vzácného a
milého hostě. Dostavilo se sem duchovenstvo, vysoko
rodá paní hraběnka Olga z Kolovratů, majitel panství
solnického baron Kónigswarter, patronátní nictvo
z Rychnova aSolnice, starostové obcí Běloújezdeckých
a jiní a jiní. Několika povozy provoděnjel povoz J.
M. přes Solnici k Ještěticům. Zde na hranici farnosti
běloújezdecké čekali nejdp. biskupa školní mládež
s vlctp. učiteli, banderia a spolkové hasičtí. Dlouhý

práv za zvuků hudby ubíral se k Bílému Ujezdu.e po uvítání příslušném nastaly první pobožnosti
před slavnostním svěcením. Ránopak střelba i hudba
oznamovaly v okolí, že Bílému Újezdu den nastal pa
mětihodný. Obřady svěcení započal ndp. biskup za
assistence četného duchovenstva kolem svého Vele
pastýře se shromáždivšího již o hodině sedmé. Po pře
nesení av. ostatků před chrám měl ndp. biskup k lidu
četně zde shromážděnému vřelou, srdečnou a také
jímavou řeč plnou nadšení a zásad vanešených, věří
cím nade vše užitečných. Mlavil jako opravdový otec
diecese, otec lidu svého, který snaší se odvrátiti zlo
a přivoditi dobro i štěstí jemu i celé vlasti. ons
vzbudila, jak jsmese přesvědčili,hluboký dojem. Chvílemi
zářil zrak ve víře posilňovaných a i skalilo se oko
mnohé slzou v dojetí opravdovém. Všem dobrodin ům
a činitelům zasloužilým při obnově chrámu Páně vzdal

Bopiekap díky vroucí svolávaje vtom: „Zaplat Bůh!“ží požehnání na všecky. Po vysvěcení hlavního ol
táře a vnitřku chrámu Páně, jakož ipo vysvěcení
soch nových oltářů postranních následovala slavná
pontifikální mše svatá, při níž seznáno, že Bílý Újezd
má zpěv i hudba chrámovou velice dobře vedenou.
Ndp. biskup ubíral se z Bílého Újezda po kratičkém
jenom oddechu, po 5. hod. odpolední ke vlaku do Sol
nice. Dojem pobytu jeho zde bylo viděti podle účas
tenství, jaké se ukázalo přečetnýmizástupy lida, tou
žícími po tom, aby svého velepastýře na posled ještě
uzřely. Slavnosti zúčastnilo se četně hasičských sborů
z celého šírého okolí, a ti všichni jakož i banderia a
doprovod v kočárech vyprovázeli J. B. M. jednak až
ke hranicím farní osady, jednak také a to zejmena
účastníci na povozechaš knádraží solnickámu. 
vděku všech súčastnilo se slavnosti této četné ducho
venstvo z vikariátu rychnovského se svým vldp. vi
kářem V. Kleprlíkem jakož i duchovenstvo i z dálí
světíc takto svátek běloújezdecký a těšíc se jedno
svorně z přítomnosti velepastýře svého. Taktéž alav
nosti té súčastnila se vysokorodá pí. hraběnka Olga
z Kolovratů, pp. c. k. okr. hejtman novoměstaký Neu
hold, komissař Petrář, patronátní komisař F. Včelák
a zástnpcové obcí a přečetné obecenstvo ze všeho ší
rého okolí. — „Den veliký“ zašel, „veliký plea“ do
zněl, ale v srdci všech obyvatelů farnosti běloújezdecké
zůstává vzpomínka vděčná na den památný. A v té
vzpomínce jest vděk k dobrodincům, dárcům všem a
všem činitelům, kteří svorně působili k tomu, aby
chrám Páně v nové zaleskl se podobě a úpravě, Jest
v té vzpomínce vděčnost k J. M. biskupu našemu
Eduardu Janu, který neváhal sám osobně v Bílý Újezd
zavítati, aby posvětil dílo dokonané a povzbudil osad
níky veškeré slovy otcovskými. A jest v té vzpomínes
vděčnost ke všem, kteří k zvýšení slavnosti spolupů

pob A zůstane tato vděčnost v této vzpomíncee

Z Dohaliček. Na Dobaličkách,kde jednou
nádhery milovná hraběnka Alžběta Šafgočová nad
skvostnon hrobkou starých českých rodů: Bořků
Dobalských z Dohbalic,Sádovakých ze Sloupna na
Sádové, Leosnických, Chlumskýcb, Lípských, Stře
zetických atd. vystavěla neméně skvostný chrám,
kterýž r. 1888 částečně se gesul, vymtavěn nyní
pod egidou J. Osv. braběte Harracha kostel nový,
pěkná gotika, ozdoba krajimy, útěcha farnosti a
ten bude v neděli dne 18. října Jeho Milostí

bisku nalím slavnostně vysvěcen. — Přejeme
k tomuto řídkému a bledanému svátku Doha
lickým nejlepšího sdaru.

Obecná kuchyně vHradoi Kr. otevřena
budev nedělidne 11.t.m. vdoměvedlekláštera.

(Zaaláno.)

Politické družstvo tiskové
podochranou sv. Jana Nep.v Hradol Králové

bade mítí

výborovou schůzí
-ve středu, dne 14 října £ r.

o 2. hod. odp.
místnostech Velkém náv spotkovýceoa ..

V Hradci Králové, dne 9. říjaa 1896.
Dr.Al. Frýdek,

, Dr. Fr. Šulc,
jednatel.

000030000
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v I. vydání rozebrán, Objednávky
až dosud učinčné vyřídí e8 co nej:

rychleji dle možnosti. Na II. vydání
— kteréž vyjdeasi po půlroce —
přihlášky přijímá

bisk. knihtiskárna.

(Zasláno.)

Do Král Hradce, Josefova, Jaroměře

a okolí přibude ku četným přáním v brzku můj
cestující se vzorkem patent. matraci a dovolu
ji si prositi, by laskavé objednávky jemu uscho
vány byly, aároveň prosím laskavé zaslání adres,
kdo přál by se na vzorek za příčinou třebss po
zdější objednávky podívati, kemž psk ochotně se
do bytu dostaví.

V nejhlubší úcté
JanA. Pešout,

první aměl. závod v Gelč. Jeníkově.
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Uměl. dílna pozlacovače ká

JOS. KIESLICHA
v Hradci Král.—

První závod .

S obrazy, zrcadly a rámu
nalezá tsejjnyní u býv. pražské brány

naproti „Klabu českých velocipedistů“.

Rozšíři“ značně závod ovůj
v nových prostranných mírtnostech, do

poručuji týš další vzácně přízní velectě
ného obecenstva.

Doporučení.

Panf. B. Purger
V Gródenu (Tyroly.)

Skupina „Mater dolnrosa“ u Vás objednaná
Jest mistrovským dílem, jež meri věřícími nalezlo
velkou chválu a obdiv. Krása této skupiny bal
v každém pocít zbožnosti i jsou proto před ní
každodesně mnozí lidé sbromáždění.

Mohu tedy firmu J. B. Purg?r v Grůdenu
co nejlépe doporučiti.

J. Anně,
V Novém Městě n. Ma.

Čís. 66.846.

Vyhláška.
Zemský výbor království Českého hodlá způso

bem ofertního řízení sadati na dobu od 1. ledna do
81. prosince 1897 dodávání různých potřeb pre zem.

budovy č. p. 12. 13. 16. 16. 176 a 269/1.
v Praze, pak pro zemské ústavy a sice:
porodinec a nalazinec, ústav pro choromyslné a do

romyslné v Kosmonosích, LDobřanecha Horních Bef

kovicich, ústav pro choré pomatence v UOpořanech,po
lepšovnu pro mladistvé karance v Upatovicích a do
nucovací pracovnu v Fardubicich.

Ufertm. řízení ma zahrnovati dodávky topiva,
sukna, plátna a jiných tkanin, příze tkalcovské, vý
robků provaznických, potřeb čaloumckých a obuvnic
kých, potřeb kartáčnických, výrobků voskářských a
mydlářských, lačebnin a potřeb lékařských, slámy
ložní, zboží železářského. pak jiných různých potřeb,
konečněpotravin. zejména pečiva. výrobků mlynářských
masa, mléka a másla, zboží koloniálního, octa a piva:

Potřeby tyto jakož i jich druh a jakost jsou
robně udány ve zvláštním výkaze, vekterém pří

lížné množství celoroční potřeby každého ústavu
zvláště jast udáno.

Dotčený výkaz, jakož i ustanovení týkající so
zadávání dodávek hmot pro ústavy zemské vůbec po
třebných a obsahující též základní podmínky, kterýmě
každý dodavatel z předu podrobiti se musí, jsou vy
loženy k volnému nahlednutí v obvyklých hodinách
úředních v podacím protokolu výboru zemského a
v úředních místnostech ředitelství (správy) každého

s řečených ústavů i ylY zároveň dodány všem obchodním a průmyslovým komorám v Čechách.
O dodávku kterýchkoliv předmětů, o něž jde,

ucházeti se mohou též drušstva menších šivnostníků,
zejména těch, kteří dle řádu živnostenského k výrobě

jsou opráreníaždému oferentu pak zůstane právo, ucházeti
se o dodávky pro jistý ústav nebo pro více ústavů
určitých, po pří d pro všechny, jest mu však spo
kojiti se, evěří-li se mu dodávky, o něž ee uchásal,
jen částečně.

K ofertám nutno použíti blanketů, k účelu toma

zvláště vydaných, je i u ředitelství (správy) kašdéboz dotčených ústavů obdržeti Jze bezplatně. ©
Potřebná vadia buďtež složena u k. č. zem.

pokladny v Praze, oferty pak řádně vyhotovené a po
třebnymi průkažy, pokud třeba též vzorky opatřené
(ohledně kterýchž v ofertách výslovně udáno badiš,
zdali oferent navrácení nepřijatých, ovšem na své

útraty 6 přeje čili nic!, buďtež podány do 27. T1896 do 12. hodiny polední u výboru zem o =
lovství Českého.

Z výboru zemského království Českého.
V Praze, dne 16. září 1896.

< rodá se
levně zachovalý vzácný

KUDERBO
, Umělecký

závodmalbu
na skle

-DL
Brno.

Specialnízávod
pro malbu okem

chrámových.
Sedmkrát prvními
„Cenami vyznam.

Vzorníky k na
hlednutí franko.

> Ceny mírné.



A
Račleš učiniti jen malou objednávku

na skoušku!

UNP-Vzorky na požádání sašlu franko. "PN

Děloje všem svýnr milým veledůstojným a
- velectěným zákerníkům za vzácnou přízeň, prosím,

aby ml i dále důvěru svou věnovali a alibuj vědy
vzornou, poctivou obsluhu.

Malířský umělecký atelier

bb- v Litomyšli |
. doporučaje se veledůstojným děkanským a 4

farním úřadům i veledůstojnému duchoven

ku provedení dokonalých

>E- maleb kostelních, Ji *
f opravy freskových a olejových maleb i no
» vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně
p na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje €

b spolkové prapory na hedvábí malované, velmi
vkusné za mírný konorář.

Závod může se prokázati moeha vysvěd
f -čenímijakoži diplomy a «mnoba provede-)
ř nými pracemi kostelními na př. v Rychm- $
»barku, v Janové u Litomyšle, Jevíčku, Mor. «
b Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo-4

., mouci, Bruě atd.

| Kočáry |

l

jJjnejnovější soustavy, |
práve solidní se zárukou |

nebísí JE

|ÍČENĚKBUBEN,
| kočárník

„vHradci Králové.
|

J
|

„V Hradci Králové ©
vydalo prárě druhé vydání spiakk

Učtesez dějin.
Slore knaší mládeči vd staního vlastence.

Testo krátký přehled
dějin českých dostati lze

v biskupské knihtiskáměph

=Array Aaa)
Roblama
o celých východních Čechách.
dosáhne se nejjistěji
vůodnýmapřilomlev- “
ným snserováním v

ek bojichkatápo DOVve a ý “
chodních Čech.

Ioserová ní v listě našem je tím výhodněj
im, ježto v něm dle vzoru amerických listů za
vedenajest osvědlenáameršoká reklama
tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého pověímnutí.

Inserty přijímáme jenod solidních
arent Eřestanokýck

Insertní poplatek: 8 kr. ra 1 petit.jedno
slonpeovýřádek : pol)

Nabídky insertů příjímá administrace časopisu

»Obnova« v Hradol Králové.
ora dk kBbd Add

Národohoopodářoká hlídka.
Protiškodlivémouceuherské.

Český odbor rady zemědělské pro království
České rozeslal právě všem okresním výborům
českým následující oběžník: 

Všeobecně známy jsou stesky českého mly
nářatva a spolu i českého zemědělství na nynější
tradné postavení těchto odvětví, kteráž v prvé
řadě soutěží uherských velkomlýnů jest zaviněno,

Během 10 let (18841894) vatoupl dovos
uherské mouky do naáí poloviny říšez 1.996.000
metů na 4,600.000 metů, z čebož poměrně nej
větší čásť připadla na království České. Lze tedy
vdhadovati, že v království Českém připadá více
než čtvrt metrického centu uherské mouky na
každou hlavu obyvatelstva ročně!

Uherská mohka zaplavaje již nejen města
nýbrž i sám venkov až do nejzazší vesničky,
neboť i obyvatelstvo venkovské dává na mnoze
přednost mouce uherské před moukou, z vlastního
obilí semletou.

Jest to. však osudným omylem, sondí-li oby
vatelstvo, še mouce uherské co do jakosti náleží
přednost před moukou domácí.

Mlýny uherské zdravotnímu dozoru nejsou
podrobeny, a jak nejednou bylo zjíštěno, obsabuje
mouka uherská v některých případech příměsky
pro výživu -lidskou bezcenné, amo i pro zdraví
lidské škodlivé. Poukazujame tu na př, k okolnosti,
že v naší polovině říše přísně zakázáno jest mletí
obilí námelovitého (obsahujícího jedovaté látky),
kdežto v Uhrách obilí takové bes závady smílati
se může.

Kromě tobo leší mouka uherská často po
dlouhoa dobu ve skladech nádrašních a u obchod
níků, načež se ve stavu zkaženém, stuchlém v ma
lém prodává.

Pro veřejné zdravotnictví má dále význam
i ta okolnost, že uherskou monkoa sadnějších
druhů vytlačuje se s obchodu domácí mouka žitná,
ač tyto sadnější druhy pšeničné mouky eo do
výtivnosti stojí dateko za domácí žitnou moukou.

Ježto pak vůbec výroba této důležité potra
viny, která v milionech metrickýchcentů do zemí
předlitavských se dováží, vymýká se kontrole
zdravotních orgánů této polovice říše, jest tím více
v zájmu veřejného zdravotnictví, by zostřila se

K úkolu temu jeou v prvé řadě obce samým
zákonem $ 28. odst. 4. obecního zřízení a záko
nem ze dne 80. dubna 1870 č. 68 ř. z. 8 3. lit.

vněny, nýbrž i vázámy. a proto po
kládá v plsóúešě podepsaný jšeský odbor rady
zemědělské za vhodné, by obce byly úposorněny,
by zavedly resp. zostříly zdravotní problídku nad
sklady uherské mouky a aby dle potřeby sta
novily poplatky za tyto prohlídky. Kontrolls tato
mobla by nejlépe díti se tím způsobem, že by
obchodníkům a živnostuíkům, uberskou mouku
odbírajícím, (na př. pekařům a pod.) pod poku
tou dle © 35. obecního zřízení se uložilo, každou

tásylku uherské pe úřada obecnímuoznámiti.Uřad ohecní ustanoví k účeli zkoušení mouky:
odborníka (na př. lékaře) a ustanoví poplatky,
kteréž za prohlídku platiti se budou. Vypsání po
platků vázáno jest ovšem na podmínky 8 89. obec
úího zřízení (povolení zemským zákonem.)

Klademe si za čest slavný okr. výbor na
záležitost tuto upozorniti se sdvořilou žádostí, by

sr výborobecnímzastupitelstvůmsvéhoobroduní sdravotní prohlí uberské mouky do
poručiti si neobtěžoval. V Praze dne 1. září 1896.

Předseda rady zemědělské: Ferdinand priac z Lob

kovie, |m.p. Předseda českého odboru: Janda, m.EKolikráte už ozvaly se různí hlasové, varaj
před koupí uherské mouky. Nějaký čas nastala
náprava, než poznenáhlu to nadšení pro českou,
domácí monku ocháblo a o všechno pryč se už
zase pečou buchty z té „výtečné“ maďarské ! My
slím, še by bylo v zájmu všech vrstev, kdyby
znovu okřálo a důsledně dodržováno bylo heslo:
„Kupujte jen domácí monku.“ Je tu především
potřebí trochu vůle u kupujících, kteří necht všdy
a všude žádají výhradně naši mouku. Z druhé
strany jest třeba i trochu svědomitosti od prodá
vačů, by tito neklamali obecenstvo, prodávajíce
jim za domácí mouku i na dále uherskou. A tu
by neškodilo, kdyby obchodníci moukou následo
vali příkladu jiných, na příklad v Praze. Nechť
každý obchodník, jenž přistoupí na zásadu pro
dávati domácí mouku, vyvěsí tabulku s nápisem:
„Zde lze dostati výhradně domácí mouka“ Tím
bude i obecenstvo kupující upozorněno na svou
povinnost morální, podporovati domácí výrobek.

Hospodářská zimní škola na Kuklenách.
Nový školní rok na hospodářské škole na Kukle
nách počne 1. listopadem t. r. Ku přijetí do ško
ly jest třeba, aby žadatelé se vykázali, že s do
brým prospěchem odbyli školu obecnou neb
měšťanskou. Vyučování jest zcela bezplatné. Ab
solventi požívají výhody dvouleté aktivní služby
vojenské, Ředitelství školy obstará na požádání
levné a dobré byty a podá ochotně ústně neb
písemné veškeré zprávy, návštěvy školy se týkající.
Kdoby za žáka přijat byti chtél, přiblásiž se
včetně do 1. listopadu ústně neb písemně u ředi
tele školy.

Zhoršení naší obchodní bilance v r. 1895,
které jeví se v klesnutí aktiva jejího se 155 mi
lionů v roce 1893 na 948 milionů v roce 1894
a — 15 milionů v roce 1895, jest zjevem, který
při naší finanční závislosti na cizině musí míti za
následek i ohrožení naší bilance platební, která by
musila přirozeněohroziti další postup nápravy naší
měny. Výroční zpráva vídeňské obchodní komory
za rok 1895 zabývá se pátráním po příčinách to
hoto málo potěšitelného zjevu 8 obrací se proti
tvrzení, že by dnešní smluvná cla, do jichž éry toto
zhoršení naší bilance obchodní spadá, nesla toho
hlavní vinu. D'enáhledu Vídeňské komory sluší
příčiny tohoto zjevu hledati ve zhoršení meziná
rodní tržní konjuoktury, která nejen kvantity, ale
ještě více ceny našich hlavních vývozních artiklů
stlačila (to se týká zvláště obilí, mouky, cukru, do
bytka). Značné zvýšení hodnoty přívozu vysvětluje
se však nejen zvýšením kvantity jeho, ale i cen
jednotlivých artiklů přívozních. Tento vzrůst pří
vozu má základy zdravé, poněvadž týká se hlavně
surovin a látek pomocných, které zpracuje náš
průmysl, a v tom jeví se právě příznivý účinek
nových smluv obchodních. Čo se týče vývozu, tu
ovšem přehojné žně, depresse cen obilních a mory
dobytčí nejsou v žádné souvislosti s obchodními
smlouvami, nýbrž jsou to náhodnosti, které ply
nou přímo z hospodářského živote a nejsou zjevy
konstantaími, Vývoz náš vykazuje však také světlé
stránky. Tak vývoz našich tovarů, vyjma požit
koviny (tedy tovarů vyšší hodnoty), vzrostl o 13'05
milionů zl. čili o 5:89, přes zmenšení kupní síly
zemí balkánských a východních. Přes to nelze
upříti, že výhody, kterých novými obchodními
smlouvami nsšemu vývozu se dostalo, daleko ne
postačují, aby mohly znamenati značnější jeho

konností a kapacitou cizích trhů, a to zejména
vývoz tovarů, poněvadž pro drahou výrobu nejsme
s to čeliti konkurenci na cizích trzích. Náprava
v tomto směru — vedle vydatné pomoci státní
správy — musí však spočívati i v energické ini
cietivé našich vývozců samých, neboť — nehledě
k výminkám jednotlivým — lze celkem tvrditi, že
offemiva našeho obchodního světa ve směru vý
vozním je dosud příliš chabá a cíle svého málo
vědoma.

> Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 3. Híjaa 1896. 1 hi.

sl. 6-55 až 6.48, čito sl. d-— až 5.4) ječmen
sl 4-20 aš 4-70. oves zl. 3-50 až 3.85, proso sl 440
až 5:—., vikev sl. 0——až U-—, hrách sl. 8. — až 8-60,
čočka si. 18-—až ——, jáhly sl. 9.— až 9 —, krup sl.
8.— až 31.—. bramborů sl. 1.90 až 2—, jetelorého se
mínka červeného sl. —— až ——, jetelového semínka
bílého zl. —— až —.—, jetelového semínka drédského
sl. —— až ———,máku sl. —.— až ——, olejky sl.
— < až —-—, Iněného semene sl. 0-— až 0 —, 100 kg.
šitných otrub sl. 5-60, 100 kg. pšeničných otrub sl. 5—,
1 kg. másla čerstvého sl. 0-— až 1:10, 1 kg. másla pře
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového sl. 0-80, 1 kg.
tvarohu 13 aš 14 kr., jedno vejce 2 a půl kr., kopa okurek
al. 0 — aš 0-—, kopa zelí zl. £-— až 8-—, kopa drobné
seleniny sl. 0-20 sž 3.—, hektolitr cibule al. 1-20až 240,
bečka jablek s!, $— až 240, bečka hrašek sl. 3.— až

bečka dvestek sl. 840 až 350. — Ne týhodní a
obslní trh dna 3. Híjna 1896 odbývaný, přiveženo bylo:
hektolitrů pšenice 424 žita 263, jedmene 745, ovsa 244,
prosa 38, vikve 2, hracbu 11, čočky 3, jahel 15, krap
0, brambor 278, jelolového semínka 5, lněného semínka
47 a půl, olejky —, máku 4, okurek 240 kop, zelí 2756
kop, drobné zeleniny 814 kop, cibule 188 bekto itrů jab ek
81 beček, brušek 115 belek, drestek 123 beček, pak ve
přů 11 kusů a 508 kusů podsvinčat.
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Slagorovy šicí strojeuznaněnojlépůlna ovětě.
Nedostižitelný co do výkonností a trvání,

prot nej řenější šicí stroj jek prodomácí potřebu, umělé vyšívání, tak pro
všechny průmyslové účely.

K dostáníJasně ve vizednich
všech většich

Singer Go., afkc.spol.
(dříve G. Neidlinger.)

(| Hradec Králové, Pražské ulice 83.
Bezplatné vyučení též modernímu umělému vyšívání.KDOOKO
Paí mlátístroj$|:

© 6 koňské síle, letos nový
půjčují zamírný poplatek

1 sl. 10 kr. sa hodinu.

Str čistě alá přímalé spotřebě
Blišší sdělí majitel

An tonín Sádovský,
výroba hosp. strojů v Hradci Králové.

Řádné dělníky:
truhlářské
obeznalé ve větších pracích stavebních, přijmu do
stájého zaměstnání. (Práci namáhavou obstarávají

stroje.)Hlavní zřetel.nasosazování a Čistéprovedení.

Josef Hlavatý,
truhlář na FPraž.Předměstí.

| NNNANRNNINNN
vyznamenán vě v Hradai Kr.

T.1604p adiplomem.

Amělé snby:
podle nejsovějšího. amerického spůsobu vyrébím
a konán veškerépráce3 ober ten tcí

a solidně na základě dl letých

ručezá nejlepší obsluhu.Jarněnje ceny

žx
; NáŘeobema, mocsedoO horex
Š

oddaný

Josef Čáslavský,
zubní techalk “

Prašská ul. č. 77. vHradci Král
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Nejsvětější Srátosti Oltářní
posvěcený.

A0UBM

-—- Bestaril:

ABBÉ A. HERRY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejevětější Trojice

v La Marohe.

Dle NILvydání přeložil

VOJTĚCH KAMEŠ,
farář v Chřenovicích.

Nákl bisk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiskárny.
Stran bl4— 8* —

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
; v tuhé vazbě celoplátěné franko 1 sl.

Vřelé odporučení této výtečné adorační
el duchovním.“ sešitu Čer

„89. Eucharistii“ v sošitu E>
říjnovém t. r. Objednávky přijímá biskupská +
knihtiskárna v Hradci Králové.
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o Mitepii© 8.
slováckou | (JE

slivovici
horovičku

1tr od 70 kr. po
čineje vyrábí

N. Nesňal
Uherský Rral.

jevsia |- A
né vlastnosti :

Kus za 5 kr.
č. 160., Malšovicích č. p.

Zimy v Kutné Hoře.

Nový čašopis

lsná úvahy
nákladecapoltiského úruždražstva tiskového

- p Hradol Králové
Jednouv měsíci, počínajíc1. Hjnem.Přivášetí bade
nové i otarší původní i překlady, které mají
časovou zajímavost. Předplatné i s poštovní zá

sylkou 50 kr. ročně. Jeomotliváčisla 4 kr. Baoylkyobstará administrace „Obnovy“ v HradeiKD
SWp>Vlastní výrobu -m

viněných late
M prani

m "akostelam seIGNÁC STRÁDAL,|
závod soukosickýv Mumpolel.

VyzaamonémnesemakůjatílejnívýstavěvPrazestříbr.
medailí obchodníbomery Šivucetemské,vPlovdivěulét.

medailí broms.

| Vzerky zdarma a frasko.

O
a tvoření Jupů

"a pod zárukou jedině jistě

Č BIROGEN BK
J-Beyšovce v Jičíně.

Cena láhre s ochrannou známkou 1 zL při 3 lahvích

távodech.

vydání její.
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LATA T

Tajemství růžencová ©
v rozjímánieh i

pro členyspolku |
živého růženoe.

BestaviiRatonia Petráň.

Do50 kusůpo 8kr., do 100 kusů je 7 kr.
přes 100kusů po 6kr.

Objednávkypříjímábis. tiskárna vBradal Zr.

Bioooorootocosovec «

i Gri koslelní
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, gratia, jakož 1
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a

slavným patronátním úřadům,rovněži
P.T.-páům obehodníkůmv jakosti nej-:

lepší a v cenách nejlevnějších.ovětladovůdných
všeobecněza nej

i
in

odporušim

m Z o uzná.
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Číslo 83. RočníkII.

Dvěstrašidla, jichž se bojídr. Podlipný.

radnici sovětskouřeč. Pravil o Grégrovi: Ultra
montazismu,majeho zanopřítolevlasti
a klerikaliemu,jejž sanepříteleosvěty
pokládal bověti nechtěl a nehověl

k mrtvému Grégrovi tak, jak se toho sotva dočká
vlastenec křesťanskýod zořivců protináboženských.
Národní Listy, orgán a majetek dr. Julia Grégra
uškodily náboženství katolickému nesmírně. Spoustu
náboženskou, jaká v Čechách zavládla, s veliké
části zavinily N. L. Ale nad tím vším zavřely oči
úřady církovní a dr. Julia Grégra doprovodilo du
chovenstvoso všemi církevnímiku hrobu.
Tu by se bylomohlo očekávati, že řečník — ať
i zásadní odpůrcekatolické církve — ze Šetrnosti
odplatí se taktuplným ohledem na přítomné da
chovenstvo katolické. Ale ne! Kdyby tak byl dr.
Julius Grégr byl židem nebo evangelíkem, tu by
so jistě vzal ohled na pastory a rabína. Alo ka
tolické dachovenstvo, to jest dle náhledů pánů
Podlipných k tomu, aby se uráželo i ve chvílích
nejevětějších, i při svých posvátných úkonech. Ale
pecht! Církev to nezboří. Ale pan dr. Podlipný si
velice uškodil; bojí se strašidel.

Strašidlem skutečné báchorkovitým jest p.
dru Podlipnémanejprv ultramontanismas —
a sice jsko nepřítel vlasti.

BE resi aažza hrobfráze,tak Jano"ai pomyslili, když jsme v N. L. tato slova četli.
Cv pak jest ten altramontaniemas? ©Montes jsou

Je a ultra montes je ten, který je za horami.pak Řím je od nás za horami, oblíbili si páni

FEUILLETON.
„Nejkrásnější vyhlídka.“

Črty ažerty acestypo horách.
NapsalFrant Jiří Košťál,

Vzpomínám na jednu tak milou episodku. Stáli
jsme na výšině neší a dívali se v dál, tam k těm
tyšlím modravým horám. „Máte tu roztomilou
vyblídku“ pronesl náš host se zálibou. »Ovšem,
ovšem« přisvědčoval rychle bodrý a úvitorný ho
stitel, »to máme, to máme — já jako farát si ji
počítám tsk na čtyři stovky a tuhle pro kaplánka
přijde na dvě sté — ale prosím, prosím page,
mlčte o tom tam u vás ve městě, víte, kdyby to
tam U páni svéděli, jak si to počítáme, vrasili by
nám to do fasse — a —

»A toble je dobré«, rozesmál se host — a
smél se tak srdečně hezkou chvilku.Pak ale obrá
til se upřímač k bodrému a švitořivému hostiteli
a řekl: sJak vidím, dovedete si ty vaše neskvělé
borsté poměry, řekl bych tak trochu přimastití
— 4 Du — je v tom, mné to tak sspoň připadá,

m tak omilé, téměř idylické přilnutí k tépřírodě, uprostřed níž žijete. Máte peavdu,
fakováhle vyhlídka stojí za mnobio.« — — — —

Nevím, jak kde jioak své horské vyhlídky
oceňují,anebojsk je »podlefaese<vysokoberou,
ale dlužnomi říci, že pokudjá po ogašichborách«
cestoval, bylo mi dopřáno všude a- věede uzříti
ty onejkrásnější vyhlídky«, nad něž dle vrrení
mých průvodčích z ochoty alásky přátelské mne
provázevších — není — a není. — — Odoklady
nemám nouse. Zvu laskavé čtenáře, aby mne jen
aspoň v duchu sledovali cestoupo naších horách.
Nestape se v těch »našich horách« nikomu nic
ulého. To není jsko v Alpách! Tam je třeba
hodné mastaého průvodčího. Takovýčím je dražší,
tím lepší. A někdy je ta dobrota jeho za drahé
peníze taková, že se ztratí cestovatel i průvodčí
tak, že po nich vůbec není ani potuchy, ani stopy.
A pak co se naplahočí turisti tady v Alpách do
těch obrovských kopců. Pět ran do hlavy, to je
nějakých tisíc metrů! A tady? A unás v horách?

každému katolíkovi, kťerý usnává nástupce sv.
Petra za náčelníka olrkve, přezdívati s ou —
ultramontán. Nedávnoojtoval p. dr. Podlipný jednu
epištolu sv. Pavla. Je vidět, že chce světu uká
zati, že jevedle doktorství atd. atd. atd. též „pís
mákem.“ A jako plemák musí vědět, že Kristus
da! Petrovi a v něm jeho nástapcům svrchovanou
vládní moc nad veškerým stádem svým, nad vo
Bkerou církví. A jako osvícený pán musí uznati,
že ami v jeho rodině neobstál by řád, kdyby ne
byl opatřen svrohovanou mocí nad dětmí. I přes
to, še nepolíbil kracifix, rádi bychom uznali, že

p. dr. odpo peapírá Kristu moudrosti,jakoumá zcela obyčejný člověk. A proto, nechce-li rou
havě o Kristu mluviti, musí usnati, že Kristus dal
církvi pevný řád a především náčelníka a otce.
My, kteří věříme v Kristovo Božství, zdravého
rozumu ušívajíce, soudíme tak tím více. Jestliže
Původce lidské společnosti dal rodině otce, dal ho
jistě i církvi. Kam todovedli ti, kteři oteorskou
mocínástapooPetrova*pohrdli,vidí snad idr.
Podlipný, nadělali z církví sokt bez čísla a při
vodili zpět pohanskou nevěru. A proto právě za
našich dobzdravý rosum tím více nutká usnářati
nejvyšší vladařskou moc Petrovu v církvi, anaf
ona to právě jeat, která církev nejen v jednotě
udržuje, ale vůbec vítězné elly nad pohanskou ne
věrou jí dodává. Proto právě nyní to hledění za
hory ku hlavě církve — ten ultramontanismus —
sezmahá ato sice i vnároděčeském i kdyžse
pro to páni na radnici nebo a „Choděrů“ nedů
stojně rozčilují.

-| Tedy jakjistě, panedoktore, jakože Kristus
jest nojvýš moudrým, tak jistě dal cirkvi své

Inka, otce. A — prosím Vás, nerozčilujte se
— ultramontanismus — to uznávání na biskupa
v Římě ed nás za Alpami aldlícího — za hlavu
církve, jest rozkazem a ustanovením samého Krista

O průvodčí žádná nouze a ne za plat, z ochoty,
docela zochoty. Človék se sice snimi také někdy
ztratí, ale to jen tax, že na Čas zapa'ne docela
v jiný směr a vynoří se třeba zcela na opačné
straně místa, na které měl namířeno. A potom,
což hlavní, je takové ztracení docela bez úrazu a
pohromy. Ba jeitě se leccos při tom zakusí vese
lého. A co ješté nad to vyváží všechno jiné cesto
vání a to je to, že ty naše hory nejsou tak přes
příliš vysoky. Od pěti set metrů ažk tisíci a nej
výš jedné stovce nad to, to je výška, s kterou je
i ten nejpohodlnější turista.

A věřte, není tu »Ortlesů«, +Dachsteinů« a
»Velkých Zvonů= a přece je tu těch snejkrásněj
ších vyblídek« až přes moc.

A to se vém řekne s takovým ubezpečením,
jako by nemoblo být kde co nad to krásnéjšího.
Co je pravda, to je pravds. Náš boral na těch
horách svých takhle za zimy zkusí mnoho, ale on
na všechno zapomíná pro ty moobé krásy okolí
svéhoza léta a o komví, že přišelse na né po
dívat a s láskou prochází hornotý domov jeho a
s účastísleduje šivot jeho,k tomu má ochotu
aevyrovnatelnou. Proto ovšem vám pak všude kyne
tolik téch »nejkrásnéjších vyhlídeka a jek jsem to
naznačil, ztratfte se někde i tui se svým prů
vedčím, abystese vynořili někde —někde docela
na opáčné stramě. Jem ne dělat určité, scala urči

lány.Zkusil jsem to. Vydal jsem se k »+Vrcbe»
— a — no nebudu předbíhati. —

VO so jen tak zastavím, řeka
že jde ci neše bory a už jsem b
v pasti. -A tak, tak, tak to teda cestujete k vů
krásám našich hor, a to počkejte, to půjdu s vá
— podíváme se támhle, pak témble a polo
támhle — a potom — no tady vém jsou všude
ty snejkrásnějšívyhlídkyl«

, Bylo to v prvý den mé cesty, byl jsem tedy
ještě jak se říká osilný v kramflekách« — i poddal
Jsem se.

Dali jsme se v údolí u B
pak na vrch. »Tak a teď se dívejte«.
rozhled utěžený! Všechna ta kotlina od Solnice až
k Opočnu před námi jako na talíři, a dál rozhled
až k Zvičínu u Králové Dvora. »Může být co
krásnějšího?« ozvalo se ke moč.

Pána. Atu už se jistojistě nebudete hněvati, řek
nu-li. abyste senž nějak s tím spřátelil a uznal,
že Kristus Pán, co 98 elrkve rozbodně
více rozuměl,— naš bbasjste měls církev
ního práva veliký ominona —|

Ale ultramontaniseesprý jest nepřítelem
vlasti. Fráse nad frásl ©aš ža hrob fráse. Pane
doktore! Snad Vám přece není dáno skoumati
srdce a ledví naše. Já jsem kutolík a tudíž i ul

tramontán, ale to si vyprosím, abyste mně upírallásku k vlasti. A tak Vámzavolá katolíků million.
Ale jeden rozdíl v té lásce k vlasti Vám připu
stíme, a sice hodně veliký. Ultramontánská láska
k vlasti nic nevynáší, leda nevděk, « protiultra
moctánská láska k vlasti přináší alávu, čestná a
výnosná místa, staví domy a plaí wertheimky.—
Tak! Ale nic hněvat.

Dějepis pak ukasuje, že ultramontánští vla
stenci milovali vlasť s rozvahou a stavěli, ku pf.
sv. Václav, Karel IV., protiultramontánští pak šli
za svým citem, často zlým, a bořili. Podívejte se
po Praze, ta Vám poví nejlépe, co ultramontáni
postavili pro zvelebení vlasti, a oblédnéte ge jen
na Vyšehrad a uvidíte, kdo ho sbořil. Poohlédněte
86 na pražský most a vspomínejte na jeho dějiny.

tramontání tam za vlasť krváceli v boji proti
vejdům, a protiultramontánští se Švejdy 8e spo

jovali. 
V řečnictví, které patří též 'k úkolům řád

ného advokáta, jest ozdobou řeči — figurou —
„pars pro toto“, část na místo celku. Ale v ději
nách je to „švindl“. Takje to obzvláště s ději
nami husitskými. Čásť Čechů— výstředních fana
tiků, aoarchistů — kteří pálili, vraždili a loupili,
dělá se českým národem, proti kterému vyslal prý
papež křižáky. Rádi bychom se na to podívali, kdyby
tak část Čechů nynějších se stala anarchisty a
táhli na majitele losů a domů a pány purkmistry

»Nemůže« přisvědčoval jsem ochotně,
A ted támhle.
Zase údolí, zase vrch. A jiný rozhled! V po

předí malebné »vrchy« před Třebecbovicemi, za
nimi véže Hradce Králové, v levo Nový Hradec,
a ještě více v levo až i Kunětická horas — —

»Může být něco krásnějšího« ozvalo se znova
a já zase ochotně přisvědčil, že nemůže,

»Tak, tohle jsou naše dva nejvyšší body —
teď dolů a to bude panečku něco krásné údolí !«

Sešli jsme dolů.
Než jsme přišli k »tomu pravéma«, prošli

jsme jich několik a v každém bublavý potůček,
nad ním chata, jako by si s lesa vyběhla na slu
níčko zahřát vetché údy své. A pojedoou opravdu
tak milé zátiší. Přímo před námi samý a samý
bukový les, jehož listoví pod vlivem paprsků slu
nečních hrálo různou zelení, dole stříbrná páska
většího potoku, v nějž slily se bystřiny z okol
ních údolí a v pravo temnější zeleň bujných olšin,
které jea málo dovolovaly rozbleda na bělavé ob

rysyMezinimiTe mlýna, klapotažcem doaikal » důjte apodouchojce: osval
se

Poslouchal jsem.
Rozběhlý potok vesele surčel,

vlay přeamykující se přes balvány a tvoříce malé
vodopády jako by si zpívaly, mlýn taktéž vesele
klepotel a tam z protějška nad olšinami za mlýnem
z rozrostlé smrčiny ozvalo se občas zahvízdnutí
kosů tak jako šlebnutí bouslí v rukou obratného
primeria — a po chvíli — tam odtud, kde daly
se tušiti staré omšené kmeny buků velikánů —

tam dco to za zvláštní hučení?toa
»Ďivocí holubi, tam v děrách buků mají svá

hnízda — a poslouchejte — poalouchejte, teď to

Je slyber všechno na jednou — teď — teď — Co?o je koncert? Basso secondo, ti holubi, klapot
mlýna, basso primo, potok tenore secondo a kos
— kos — to je náš první tenoristal (Co, to je
něco ne? Může být co krásnějšího ?«

»Nemůže« odpověděl jsem zase ochotně —
nebo takle mít „sesazený“ čtverhlas, to jsem ještě
neslyšel. —

„A tak teď do mlýna, do mlýnal“



a vicepurkmistry, zdaliž by pan dr. Podlipný též
užíval figary fečnické proti nim, až by se branná
m00 na ně vrbla, a zdaš by tvrdil, žetu „pocho
pové Říma jdou sničit český národ.“

Tak tedy jen bez figar pane doktore.
A nyní ještě slůvko o tom druhém strašídle,

jichž se bojí p. dr. Podlipsý. Jestto klerikalismus.
Katolící nevidí v klorikalismu nic, co by

strašilo. Klerikalismus není ném ničím jíným než
proniknutí celého člověka naukou a
zákonem Kristovým aláskou ku Kristu.
Bojování proti klerikalismu jest bojem proti Kristu.
Ale to vykraoování, že pání nejsou proti náho
ženství, ale jen proti klerikalismo -- jest prostě
řečeno — nesmysl a mámení lidu. Buďto milujete
Krista a máte bo tedyza svůj „kleros“ — to jest
podíl, — podíl jediný — A jste klerikálové, a
nebo si Krista nevšímáte, vlivujebo na lidstvo, na
národ skrze církev se protivíte — a jste tmtáž

roti náboženství. Zanochte frásí, odhoďte škra
ošku a řekněte zřejmě: My jsme pocbybovači,

my 8e hlásíme k zásadám židovské frejmaurerie,
Kristovo jho jest nám nesnesitelno, a to bude řeč
aspoň upřímná. Takhle jsou to fráse a nic neí

fráze. .
A co se týká toho, že klerikalismus jest ne

přítelem osvěty, to jest opět tak otřepaná fráse,
že bych ae styděl, jak nejsem doktorem, ji z úst
jen vypustiti.

Církev katolická jest matkou ev
ropské vzdělanosti, a žese pan doktorčítá
ku vzdělancům,za to má býti vděčným jen a jen
klerikaliemu. Nebýt klerikaliísmu oyrillomethoděj
ského a svatováclavského, mohlo být unad již do
saženo ideálu filosofa Ronsseaua, který pravil, že
člověk v stavu divokosti jest nejšťast
nější m. Škoda tedy, přeškoda, že církev kato
lická svým působením pozdvihla národy ze stavu
divokosti, mobli jsme to mít tak krásné jako v Africe.

A řeknu-li, š3 tento náhled Rousseau-ův na
zýván osvětou, tu už vídí každý, jaký „švindl“ se
tropí, když se praví, že klerikalism je nepřítelem
osvěty. Nel Klerikalismas je nepřítelem báchorek
filosofů, je nepřítelam nevědomosti, je nepřítelem
divokostimravů,spousty národů.

A denní skušenost je na straně naší. Čím
méně je klerikalismu — čili rozhodného ve všem
se držení zásad a zákonů Kristových — tím více
přibývá divokosti a spousty, tím více šíří se ne
vědomost náboženská mezi vzdělanci.

Jame tedy p. dra Podlipnému tou radoa, aby
zanechal frásí — daes již ošumélých — a bleděl
se tbeologicky a dějepisně vzdělati, bu
de-li chtít © náboženství mluviti. Prozatím ukázal |
se v tomto ohledu jako praobyčejný povrchní člo

věk kterému jsou fráse náhradou za hlubší vzdéání. .

A řekne-li nám snad, že v řeči nad mrtvolou
Grégrovou pronesl jen náhled jeho, tu ma musíme
Hoi, že mu tim uákodil. Vřadil jej mesi muže
zcela obyčejné, kteří uchvácení jsou proudem ducha
času. — V našich očích je však jen ten mužem

velikým, kdo se dovede nad blady véka
ového povznéósti. ;

Kéž by toho dovedli ti rosliční naši velikáni,

pak DY byl národ zajisté lépe veden, pak by sinalezla starostu opravdu velikého.x)8“
List z Prahy.

-a. Minnlý týden ve středu konal se pohřeb
Grégra, který byl tak velkolepý, še prý

Praha od pohřbu Palackého neviděla podobného.
Za rakrí kráčel istařičký dr. Rieger, který i přes
své stáří dosud jest statným. Smrť smifuje i poli
tické protivníky a nechceme zde býti v této chvíli
stranickými, ale řekněme to bez obalu, že dr.
Rieger jednal šlechotně, doprovázeje majitele toho
organu ku hrobu, který mu pu tolik let byl tak
ubližoval. Ze sebezapření a ze šlechetnosti dra.
Riegra mobli si vzíti zástupcové strany svobodo
myslné příklad, býti tolerantním k ostatním. Toho
však nedokázal dr. Podlipný ve své teči ua rad
nici před započetím pohřebních obřadů. U příto
mnosti dvou pražských farářů, kteří kondukt vedli,
nerozpakoval se dr. Podlipný Hiei, že zemřelý
ctil náboženství, že byl však nepřítelem ultramon
tánů a klerikálů. Dr. Podlipný neměl u přítomnosti
dvou duchovních, kteří prokazují zemřelému po
slední službu, ani tuktu a jemnosti, aby ty noná
viděné ultramontány a klerikály nebral na přetřes.
Zdaž není pravdivo nao slovo Indiánovo: my di
voši jsma lepší lidé.

Národní Listy přinesly provolání, žei po

byly vedeny, dokud dr. Jul. Grégr byl při dašovní
síle. Dokáží i na dále, že prý nikomu jinému ne
budou sloužiti než národu českému Slyšíme sice
tu zvěsť, ale nevěříme ji, jako jí nevěří i jiné
strany, především rolniotve a proboazející sa fe
mealnictvo. Zoámo, te dr. Masaryk vyčetl ve svých
spisech, že Nar. Lísty a celá strana avobodomy
Blná nemá dosud žádadlo pevného programu po
litického, filosofického a socialního. Což jest také
ploá pravda. Časy jit minuly, kdy Nár. Listy byly
panujícím orgánem v Čechách.

Pan Herben si naříká na své odběratelstvo
dluhující mu na 6000 zl. a bude soudné dlušaíky
stíhati. My jsme pořáde myalili, že náš list kato
lický životí a trpí hlavně nedoplatky, a zde vi
dime, že i pan dr. Herben jest od svých přátel
nehrubě honorován. Jest to zajisté emutný a bro
madný u nás zjev. Zde máme důkas, že vlasaě
trpíme na novinářskou nadvýrobu Jsme přec jen
malý národ a v tom malém národě 00 tu stran a
každá strana má své týdenaíky a novina až dost.
Všíinaěme si jean, co má novin nejmladší strana
pokrokářeká. Nedivme se pak, že menší noviny,
jako jsou týdenníky, sloužící jen jistým Stranám,
trpí na úbyté.

Práce k oovómu katolickému deoníku v Praze

„Ale já, — já —víte já — *“
„No co vy, vy — řekl jste, že cestujete

k vůl krásám našich hor —; tady nejsme takoví,
abychom nevyhověli.“

NHNuano, díky, díky srdečné, ale já mám
namířeno na Vrchomezí a tohle už, tohle je vy
bočení ze sméru cesty.“ — —

nÁ to nic, — nic“ resolutné, ač ovšem sú
směvem odbýval mne ochotný průvodčí — „do
mlýna musíme, „pan otec* by se zlobil.“ —

Tak teda jsem sel a šel.
„© Ten alýn tam v tom údolí měl opravďu po

ložení rozkošné. Kol a kol vysoké stráně, samé
střídání barev různého rozrostlého stromoví, pod
ním dole bujné lučiny, ten potok — a všude živo,
veselo, samý ševel, bzukot, zpev a ve mlýné to
horské „klapoty, klapoty, klap“ — — „Stárek tam
vesele — obilíčko mele“ zazpíval si vesele můj
průvodčí a já div nenotoval s ním.

"© A „pan otec' šedivý, raměnatý, dobrosrdečný
a veselý dědík, jako by nás čekal.

Stál na zápraží a přímo k nám.
nÁ pan .. . .. taky jednou do našeho

koutku — ten — tenpán co host, není-Již pravda
— no těší mne. — téší, tak pěkně vítám a dál —
jen dál“! — —

„Nu vy nám dáte medovinu, to vím, tuhle
můj turista, já ho prosím dnes provádím, přišel
shlédnout krásy naších hor, ať si teda prohlídne
také krásy vaší včelnice — ať si té medoviny, víte
pane otče, tak jako dříve zaslouží“. rozkládal můj
průvodčí — a už mne vlekl k zahradě.

Pan otec se smíchem za námi.
„To stojí za to“ vystvětloval mi přidušené

pan průvodčí — „pan otec má v tomhle ohledu
nejlépe tady, ba v celém šírém okolí zaří
senou včelnici a o včelařství si získal tady už
mnoho zásluh“ — —

Přesvědčil jsem se, že tomu tak. Tak veliké
včelnice a tak pěkné zařízené jsem věru ještě nikdy
neviděl. A pan ot:c svým odborným výkladem tu
a taus i dobrým vtipem kofenéným mae přímo
překvapoval. — —

Stoupa! jsem ke včelnici bezděky blíže a
blíže.

A můj pan průvodčí, vida moji pozornost
a zilíbu, už tady byl zase se svým nevyhnuteloým
emůže býti co krásnějšího?*“

wNe«spustil jsem rychle du odpovědř—
sle další — to »můžce to mě už šlo náramně
tězko. — Pocít:| jsem jakési takové nepříjemné
bodnutí, že celé mé přisvédčování vypadlo nu —
skoro plačtivě. »Ne-ne mů-že-e-c«= — a už jsem
se držel za tvář

*A — a mršička — upíchla —opícbla mr
šička« — rozesmál se nad tím pan otec — »bo
dejt, bodejt pán je neznámý, přiblížil se trochu
blíž — a mršíčka sedla na tváříčku — a ta je
chvála Bohu jako peřinčíčka — a tak si mršička
myslela — a tady by se to dobře píchlo — a
píchlo se to, — ale ro nice, bodejf on toho ne.
příjemného bodnutí sám necítil, sto nice.

Pan otec vyňal mi žihadlo a palčivost bod
nutím spůsobená přešla ibned, když mi ve mlýné
přilepil jakousi chladivou náplastí.

A teď, když jste citil včelí jed, tak si zaslou
žíte »medů«. —

Pustiji jsme se do medoviny) A ta byla pa
nečku něco znamenitá. Když jsme s panem otcem
a panem průvodčím vyšli dál v údolí, byl jsem
pod vlivem téže tak dobře naladěn, že jsem na
smér cesty k Vrchomezí ahi nevzpomočl.

Horský potok, který s výše ke mlýnu apa
daje tvořil před mlýnem vodopád a tedy byl zde
značnou bnací silou, teď za mlýnem plyoul vol
něji milým, podlouhlým údolím, na konci pak
jeho, kde lesiny po obou stranách potoka rozlo
žené splývaly jakoby v jedno, kynula vstříc hájovna
také jakoby z lesů vyběblá.

»Počkejte tam u hájovay, něco uvidíte«
Přes potok vedl k hájovně tmůstek — a za

potokem jakési kolo,
»To je hajoých chůva«.
Taák ře
sNu ano« — vysvětloval pan otec, »tady

se točí kolo, při něm páka, pak drát a ten jde
támhle aš k oknu a pak do vnitř, nu a jděte se
podívat do vnitř, jak tam ten drát kolébkou pěkně
pobybuje.« — Skutečněl A díval jsem se na to
zařízení dosti dlouho. Veru takovou kolébku nemá

jsou v prouda a doufáme,še tento dezaík, kterého
potřebujemejako soli, počne od nového roku ovoa
Članost. Námse však zdá,že byse předplatné
svýbovati nemělo, nanejvýš na 18 aj. rotu.

My katolíci musíme co mofná hleděti zvítě
sití lácí.

Nový „Lidový list“ byl jiš v drahém čísle

svémskonfiskován.Jest to zajistédobrýa čjpodnik, svláště pro Prabu, vsbujiti zájem ve tři

Zbraň, jakou jest krejcarový list, jek tomu účela
velmí vydatná. Myslíme, že „Lidový list“ zůstano
věren naším programům a že kolem měho se če
skapí vi pracovní lidé, aby konečně Praha
trochu ta Vídeň dobonila, jest jiš ovrchoraný čas.
Věra smutné jsou poměry v našem živnostnictva.
Kdežto bauky si staví nádberné paláce, nemají pro
živnostenská společenstva ani groše. Zahanbající

nických mistrů přijslo půjčku 159000 zl m1 BY,
od žida Lioaa, který má v rukou svých „český
úvěrní ústav.“ Nemůše zde mástská spořitelna,
ktorá spravuje 48 milionů vkladů, řemeslnýmspo
ledenstvůmaji těch mizerných 15000) půjšíti?
To jsou věra u nássmuotué poměry a židé se nám
mohbonjen do očí vysmát.

Viny po táborském ajezda se už utišily. Pře
staly karrikatury v Šipech, přestaly děsné palby
a pamy proti klerikálům s mladočeské tiskové
kanceláře, ktoré se posýlaly do všech končin Čech
a Moravy. .

Kdyby snad byla oblásila úpadek českázem.
banka, nebyl by takový poplach v liberálních, po
krakátských a socialistických listech, jako pro
sjezd táborský a pro ajezd delegátů katolick ého
dělnictva pro království České.

Jest to důkaz, jak dlvuho my katolíci jeme
spali, že nyní, když pořádáme schůze, liberálové
a jich děti nemohou se ukonejšit, že jsou i jiní
lidé na světě než oni.

—+9ěe6
Listy pařížské.

—m— Jest po slavnostech. Císařálí manželé
ruští opustili Francií, aby po dnech slavnostních
oddechli sobě v Darmstadtě, v kruba rodinném.
Nemíním líčiti dny jejich pobytu ve Francii, zprávy
o tom přinesly zajisté listy denní. Jenom na ně
které věci poukázati chci. 0

Pochopitelno, žg se porovnává, jak bylo ve

byl prý cař mramorový, ve Vratislavi docela li
dový. Že císař František Josef tak laskavě se
choval k mladému caři, zdá se býti přirozeným,
vidělt v něm vnuka toho, jenž pomáhal upovniti
koruau na jebo vlastní hlavě svým sakročením
přoti maďarským povstalcům. Méně pochopitelno;
že i Maďati prokazovalí mu úcta ano i oadšený
projevovali obdiv. Byli by docela rádi viděli, aby

ní .
ani žáďné panské dítě. Malému horákovi lůžko
pěkně rozhoapává potůček, jenž mu po drátě, jako
po telegrafu posýlá své bublánía tam z venku,
z jabloně vniká až sem zpěv pěnice, Toť je něco.
A badejt by si pan otec k tomu ještě něco ne
poznamenal.

2To je znamenitá zavedenost« povídal a
hajným hodí se zrovna podle každého povahy.
To když potok jde takble klidně, mírně, to zpívá
ukolebavku svému dítěti, když je doma vždycky
hajný. Víte tak podle tempa kolébky. A to jde
asi takble: +Spi — můj — zla — tej — bou —
be—la—tej —spi—můj—ho—šič —
ku — u —uje Když se sle potok rozvodní, když
proudy vody se brnou a hrnou, že se člověk ne
stačí ani dívat, jak se to vslí a kdvž je tedy kolo
a všecko v jednom běhu, to zpívá vždycky ko
lébce do tempa hajná — víte ona je prudčí na
řeč. A to vám to jde: rata rata rata rata ratal
A dítě musí rychleji spát — a tak to'se vyspí
vždycky na kolik časů napřed. A teď zase někam
na kopec ne?« .

Pokochali jsme se dósti pěkným rozhledem
z mírného-návrší — a pak pan otec rozhodl,še
sejdeme dolů a navštivíme jakébosí pantátu Mo
kříše. +U ného vám to také bude stát za tu cestu«
mrkal na mae vesele první pan průvodčí —
»v. jeho potoce se to pstruhy zrovna bemží, a
jeho syn Vendé vám ukáže, jsk se cbytají — a
pak nám je tam připraví; tam to pane umí — 00
počkejte« a pan průvodčí si přímo pomlaskoval.
»A což pivo — pivo« — Mokříš, jak ho znám,
načne — a povíjém beze strachu pivo sbude«.
O1 to vede ještě po staru, točí ale přímo dd
čepu — a třeba neměl lednice, má za to sklepy
v samé skále — pivo bývá studené, že až někdy
zuby drkotejíe těšil mne zase pan otec, — a já
ač jsem se ohražoval, že po medoviné není na
pivo valné chuti — a teď si zase ca ono značné
odchýlení od Vrchomesí vzpomněl — byl jsem
nucen teď už s mými dvěma průvodčími k Mo
kříšovi. — (Pokrač.)



byli carští eaoželé přižli i do
ven výstavu! Ostatně dobře se
dové rakouátí syti javu trojepolku a
a mění s Raskem. —

německý císař Vilém IL

aj více impozovati, bylo zřejmo;
své npdak „ které sám ovšem

Zcela jinak bylo ve Francii. V Cberbourgu
ovšem ještě nejevil cař svláštní vřelosť. Za to ale
dmové v Paříži a v Chalonsu dokázali, že mezi
cařem a národem francouzským existaje pevný

P evazek.Babyloto zvláštnídivadlo,kdyžbí evropský samovládce, panovník ovejvětší
„ tiskl raku presidentu republiky, maží z lidu,

který před nemnobými léty byl dělaíkom Jirchář
m.Aeisocialistůsaradnicipařížskésenoštítil.

Kdo zná vznětlívou povahu fraacouzakou, předataví
si lehce, jaké nadšení pro caře zmocnilo se všech
vrstev národa francouzského. Maozí domalvají se,
še návštěva tato uspíší ve Francii návrat mosar=
chie. Že cař ze všech památností Paříže přál si
nejprve viděti velechrám Notre-daruský a že přál
ui arcibiskupa pařížekého přijati vo zvláštní audi
enci, zdá se býti vládaoucím krubům francouzským
jemnýmpokyoem,jak by k aáboženstvría jeho

sástapoom vati ek i. bl Maasonečné, až příliš pozdě byl« sskaru
cdvolén neschopný garernér Laroche, který jsa
protestantem, více hleděl si p ů asglikán
ských missíonářů, net prospěchu své vlasti. Byl

abynebyloztraosmo, čehoa takvelikými obětníaby nebylo o 8 v mi

Francie aka u"
Nemálo překvapen byl sovět sňatkem koruna

ního prince italského s princeznou černoborskou,
ale ještě větší překvapeníbade, uskateční-li se,
O čem se vo zdejších ch, velmi vážných, pro
slýchá. Jedná prý se o sňatek princezny černo
horské s jedním z arciknitat rakouských!

V „Revae de deux Moades“ čteme pozoru
hodaoa úvabu o kopgressu socialistů v Londýně.
Pisatel dospívá k úsadku, še za veliké peníze,

které stál, bylo tu sice mocho křiku,ale

málo pre Najisto však postaveno,jak rovolačnípropagan ve semích evrop

abypřestalos 6 téchto věpnoh mlarití8 pokrčdalmo seo v s
aneb je odbýrati frasemi.

V „Etades religieuses et phi = píše
nejmenovaný katolík anglický © sna po
jen. Anglie s církví katolickoa. Reunionistéobjovili
so v lůně církve anglikánské, v jich čele jest lord
Halifax, ku podporování svých snah saložití Rerní

ořímskou. Však angličtí katolíci mezdají se
ivě amýšleti o těchto pokusech. Oni se modlí

se obrácení Anglie; každou drahou neděli v měsíci
mamnohýchmístech konáse za tím úmyslemsvidětnípobošnosí,—omitakékobrácenítomu
pracují, hlavně veřejnými konferencemi a dispu
tacemi, pří nichž námitky proti církvi katolické
se vyvracejí a její pravéučení se vykládá. Ale

jedním rázem učiněné, zdá
se jim býti nemožným.První kroky masili by učiniti
aaglikánětí biskupové, coš omi neučiní. Ostatně
koastataje, že od vydání papežského listu ad
Anglos, počet obrácených značně vzrostl A to
sdá se mu býti cestou nejlepší: pracovat k-obrá
ceníjednotlivců,tímprospájesenejvícek obrácení
eelé Anglie.

„Co “ sabývá se smutným pro
Franaii úkazam, t. j. klenáním počtu jejíhooby.
vatelstva. Kromé jiných příčin, které obyčejně Be

uvádějí, shledává toho příčinu též nn danémi, vojenskou službou a vev dělitelnosti

vařejsověíposlanecké, tedy také u oním ©
důchodové. 

smýšlejících Čechů volal na scuůsi té i dr. Engel,
coš je příznivou známkou, že Mladočeši již sami
pociťují, že s nynější politikou nepřivedou to nikam,
a v lidu připraví pouze půda socialním demokra
tům a křest. socialům.

Ko oněmovsím volbám na Moravě vydal adp.
b'skup brněnský Fr. S. Bauer pastýřský list, jímž
doporučeje volba poslanců katolického smýšlení.

Katolicbé strana Jida v Ubrách vydala jiš
Volební provolání; v němž se potírámaderský liberalismnsvůbecadůraskladesemato,žeka

tolickéstranalidu v Uhráchžádáspravedlnostpro
všecky národnosti a pro všecka náboženství v
Uhrách; v dalším se vypočítávají i jednotlivé po
šadavky národobospodářeké.

Car Mikuláš li. konočeš má francouzskou
cestu sa sebou a dlínyní v pokoji a klida u drora
darmstadtského. Časopisycelého světa jsou plny
úvab o významu návštěvy a pronesených přípitků,
ve skutečnosti však až do té chvíle nikdo s ji

stotou neví, jaká Poaná smlouva mezi Raskem aFrancit existuje. Výenamnéjest jenom to faktum,
fe car navětivil republiku a Ze ma ani socialisté
nobyli dosti červení, aby se mezi ně neodvážil.
Z toho jedině jest viděti s arčitostí, že takó Rosku
záleží na spojenství s Francouzi, af už pro tu,
neb onu příčinu a naopak z chování socialistů je
patrno, že stočr internacionální až dosud nevzrostl
tak volíce, aby mohl udusiti bnotí vlastenecké,
kdyžse na ně vevážnéchvíli apelujeBHS

Všelicos.

(13.) Dejž to Bůh. Na schůzích různých
stran, někde posud ostýchavě, jinde již důrazněji
ozývá se u nás dávno nebývalé slovíčko »svornost,
jednota v národě českém.« Stojí to za povšímnutí.
Řekněme si jednou upřímně, kolik percen: oby
vatelstva, o jichž zájmy hraje se v politice, ne
přálo by si žádoucího smíru, a kolik percent je
těcb, jiá každý pokus o tuto jednotu v postupu
opět a opět rozbíjí. Ba děsné vypadala by ta blubší
analysa -překážek svornosti v lidu českém, a my
pocbybujeme, že již uzrál v něm duch jednoty,
Není snad ještě zla nesvárů míra plna. Přejeme
si miru z toho srdce, ale jsme přesvědčeni, že
kde kdo pochopí a omluví naši nedůvěru. Bylo
by k tomu potřebí zvláštní energie, někde i sebe
zapření těch, jichž se týká, ale i to věříme, že
poctivá a nezištná láska k lidu by oboje zploditi
moble. Víme dobřé, že překéžkou smíru není cíl
— toho snad nikdo nepopírá, že konečný účel

ních, nemobl by prostý rozdíl v taktice postupu
k jednomu cíli učinit stoupence jednotlivých stran
tak oproti sobě zuřivými. Stálo by za opravdové
studium poznati ty zdroje, odkud čerpá se jed
otravující vzájemným záštíma nepřátelstvím sloupce
listůi frásovité řeči z tribun. My ovšem na ven
kově neznáme zákulisí té politiky — ale tolik
vím, že když přečteme 10 různých novin, jestě
nesnadno utvoříme si úsudek pravdě odpovídající
— proto nedivte se, že napadají nám mnohdy
nebeské věci, sami tím vinni nejsme. Měla-li by
v národě býti svornost, přišel by některý list o
několik sbonnentů, jiný by neměl co psáti, kdyby
nebylo vzájemného štvaní, nedočkavci měli by asi
na Čas zatarasenou politickou karriéru, jiní, kteří
cítí v sobě ducha býti vůdcinároda, byli by od
bozeni stranou a odsouzeni zstím ku svému vše=
dnímu povolání, kdyby bylo svorné jednání, mo
blo by se důrazněji povšimnouti živnostnictva,
ale co pak dělaly by konfekce, přišla by spíše na
přetřes otázka dělnická, ale jak žili by pak ti jeho
nynější vůdcové, při avornosti a jednotě mohlo by se
pomýšleti na pomoc klesajícímu rolnictvu, ale co
by si počala židovská obilní bursa atd. atd. A.
proto pryč s jednotou, proto se maří každý pokus
hned v zárodku, proto se terrorisuje. Tenhle ter
rorismus stál by teké za kapitolu. My chceme
svobodu, ale kdo nejsi s námi, js: bídný otrok,
my jsme liberálaí, vážíme si každého přesvědčení,
ale kdo chodíš do kostela, jsi klerikální tmář, mv
jsme také katolíci, ale kdo žádáš od zástupců
svých, katolíků, katolického smýšlení a člau, jest
to od tebe zabednénost, ctíme Husa a Komenského,
ale kdo věříš v Boha, Otce všemohoucího i Ježíše
Krista, syna jeho, jako věřil Hus a Komeaský,
člověče, to jsi hrozný zpátečník, a kdo osmělíš se
nám pravdu říci, jsi teprv hlupec a blb. Takhle
se myslí, mluví a píše. A já, abych měl pokoj,
by mač v novinách novycuchali, co se do mne
vejde, mlčím, když chtějí, hlasují, kdyá přijdou,
platím. To je terrorismus, to je útočná zbraň
konce století 19, století vzdělanosti, jíž máme
plná ústa. V jakých to rukou jsmel Ano, Bože,
voláme jako nahoře, — dejí, abychom již prohlédli!

(34) Přehlídka listů protestantských.
Orgán našich evangelíků helvetského vyznání
uznal za dobré svým spůsobem všímnouli si naší
mravouky. Jsou to blavně jesuité, kteří leží našim
belvetům z Hlasů ze Siona v žaludku a proto
»Hlasy ze Siona« slovy ješuit:, jezuitský jen se
bemžší. Dnes konečně přiznali barvu na str. 231,
že nemohou dokázati, že věta: +Učel posvěcuje
prostředky« pochází od jezuitů, proto vypsaná
cena jim ušla, Ale u našich helvetů je lebká po
moc. Jako s písmem sv. jsou hned hotovi, když
potřebují něco překroutit, nebo vynechat, aby to
evangelium jim zbylo čisté, tak si lehko z bryndy
pomohou. Spisovatel Filucius napsal: +Protože
ú'el určujedobrotu jednání« a pan pastor z Hlasů
ze Siona povídá, že prý to je totéž jako vúčel
posvěcuje prostředky« Necháme ho při tom, po
něvadž s umínémnu tvrdohlavostí marné i bozi
bojují, a tu tvrdohlavost předpojdtou vůči kato

Ifkům Hlasy ze Siona ukazují na každé strínce.
Proto marné by bylo Hlasům ze Siona vysvětlovat,
že ku př. lež, kterou nikdo ničeho neutrpí, menší
je slo než vražda a p., Hlasy ze Siona chtějí tupit
jezuity, zlehéovat katolické učení a k tomu jim
je všecko dobré, zde účel posvěcuje prostředky.
A tuším, že se nemýlím, když řeknu,jako zásada:
Statečné hřeš, statečněji věř pochází od Lutra,
jako od téhož Lůtra pochází věta: Jen hodně
pomlouvej, ono přece něco uvázne, tak že zase
věta: Učel posvěcuje prostředky pochází od věr
ných vyznavačů Kalvínových, proto také Hlasy
ze Siona tu větu mají tak rády, a stydlivě při
znávají, te to Jesuité ani neřekli, ani nenapssli.
Aby ale přece zase néjskou oáplasť dali svým la
skavým čtenářům, delají si posměch z morálky
sv. Alfonse Liguoriho, dávajíce i samotné slovo
svatý do závorek „“, aby důvtipný helvetský čte
nář se dovtípil, proč. Milí pánové pastoři a ne
pastofil Sv. Alfons a jeho mravouka stojí tak
vysoko nad vámi, jako váš Kalvín se sodomil a
obžerstvím stojí pod ním. A jestliže náš křest
z nouze vám dělá vrtochy na str. 223, tu si dá
vejte, když licencist helvetský pokřtí díté luter
ské neb nsopak, jako tomu bylo nedávno, své
děti překttít třeba desetkrát, a svou kalvínskou
praedestinaci na str. 323, že každý člověk je určen
k spasení neb zavržení, nechte ti ve svém kate
chismu dál, My se s vámi o tohádat nebudeme,
jen sami sj dejte otázku, kterou na str. 223 nám
dáváte, »není-li to učení Kalvínovo přímo hrozné ?«
My se svou katolickou věro a mravoukou nepo
třebujeme se tajit, tu blásáme veřejné, ale naší
protestanté, i kalvíni i luteráni ti nevědí, na čem
jsou, pastoři jsjich věří každý něco jiného a ně
který aic. Tolik do zápisníku Hlasů ze Sion.

(24.) Hlasy ze Slona str. 223 spílejí ultra
montánům, že je nechtéjí pustit na katolické hřbi
tovy. Nejkratší prostředek: Ať si protestanti postaví
své hřbitovy, jako to délají židé a nemusejí se na
katolické hřbitovy za peníze zbožných katolíků
zřízené vtírat. Opáčný případ aspoň nebyl slyšen,
aby na helvetský, neb luteránský hřbitov se vtí
rali katolíci se svými zemřelými. Kdo je tedy do
těravější, katolíci, neb protestanté? — Hlesy se
Siona na str. 234 přinášejí ohlasy ze sjezdu Tů
borského (ten je dlouho ještě bude pálit, pozn.
red.) a dávajítyto zbožné pokyny: «Rádi bychom
znali katolíke, který by se cítil pro svou víru
obrožen, neznámo též žádidého kněze, který opravdu
křesťansky jedná, ani by nebyl veškerým lidem
ctěn a milován. To páni ultramontáni vědí, ale
to jim nevadí, chtějí vydobýti svrchovanost nad
lidstvem, vládu ve škole, obci, státu, jsko vc
středověku. Chrámy těm pánům nestačí, nechtí
spravovati věřících, ale chtějí vládnouti. Proto
musí tlouci na buben, na poplach, že církev je
obrožena.« Na to odpovídám: Tohle musí ten
pastor, co to psal, míti ze zkušenosti a poněvadž
on nejlépe zná své ovečky a své dvojctihodné
pány, proto jen třeba zaměniti katolík se slovem
protestant, kněz se slovem pastor, a přijdeme
k výsledku, že belveti a luteráni, kde jsou jen
v trochu slušné menšině, chtějí ve všem katolíky
kaotorovat, je ovládat, ve veřejnosti ne přední
místa se drát, a aby to nebylo křiklavé, křičí
sami pořád, že jsou utiskováni. Známe ty ptáky.
HI. ze Siona dávají knéžím radu, jací mají býti,
str. 224. Nejvyšší správci obraťte se na pravou
cestu. Buďte pánové sami pravými pokornými
křesťany, bude vás lid ctíti jako Třebízského, Ja“
blonského, Sušila, nebledejte vyražení v politic
kých štvanicích a agitacích, žijte skromoč ze svého
platu a neodívejte se na potupu křesťanského né
boženství zlatem, purpurem, nevozte se v kočárech.
Vítězství agitací dobyté není ani čestné, ani trvalé.«
Ještě měl ten pan pastor dodat: To všecko nechte

se svými pastory (proto si dávají pastoři svědec
tví, že nejednají čestně, pozn. rod.) a v kočárech
to jezdí nejen pan pastor ale i jebo paní pasto
rová také, a co se týče Třebízského, toho byste
teď chtěli uštvat, kdyby žil, jsko chcete uštvat
každého svědomitého kněze, protože se vám ne
bodí do krámu. — HI. ze Siona str. 228 píšou,

přijít. To je drzá lež, P. biskup Brynych citoval
doslovně místo ze spisu Komeoského o zášti Ko
menského proti domu Habsburskému. Hlesy ze
Siona nejlépe se světu zavděčí, když dokážou, že
to ve spisech Komenského nestojí, pokud to ale
nedokážou, platí v očích katolíků, že p. biskup
Brynych nemůže Komenskému oa jméno přijít,
za zúmysiné na cti utrhače. Ale jak je známe, to
všecko našimi helvety nebne. Hlasy ze Siona str.
228 jseu rozezleny na nás, že se chodí ješté na
poutě do Lourdes a slibují, že skorát na truc
pořád o nás budou říkat, že se klaníme sochám
a ne tomu, koho ty sochy představují. My za
jejich snahu nemůžeme, ale jsme jim tou dobrou
radou, když už se po katolících ve všem opičí,
aby pořádali průvody k rodišti Kalvínovu, aneb
k místu, kde Kalvín seděl, kdyš Serveta upálit dal,
z toho stolu a z té stolice, kde Kalvín seděl,
stejně si uštipují kousky na památku, a kdo ví,
jestlí je ti helvité doma nelíbají, a mohou pátrat
Po tom, jak tu v těch místech, kde Kalvín žil a
pil, zapáchá sodomil a obžerstvím. Tolik Hlasóm
ze Siona do památníku. Ť 24



Na zachování Kunětických památek bi
storických ráčili dáje věnovati: Jeho c. k: Vysost
pen arcivévoda Otto 25 zl., Kollegové Kuněti
ckého faráře na gymn. akad, abitur. r. 1866 42
zl. Nejmenovaný ze Sluknova2. si. Zaplať Pón
Báb! Za další příspěvky, jichž je velmi potřebí,
any se vyskytly neodkladné vícepráce vyšadující
nákladu 4000 zl. ku dříve jiš rozpočteným 19540
sl se uctivě a možně prosí i žádál

Zvěsti s východnich Čech.
Zprávy diócesní. V Pánu zesouli: p.

Frant. Kazde, farář v Hořičkách, dne 8. října, p.
Jan Pe'rék, děken v Lanově, dne 12. fíjna b. r.
Ustanovení jsou: p. Frant. Plichts,koop.Ra
dimský, za kapl. do Bélohradu, p. Jos. Kašpar,
koop. v Liberku, za kapl. do Králové Městce, p.
Frant. Bakeš, zám. kapl. Náchodský, za admin. do
Boušína.. Neomysté: p. Váci. Heger, za koop.
do Liberka, p. Fr. Dittrich, za koop do Oujezda
(u Chocně), p. Jos. Ditrt, za II. kaplana do Hro
nova, p. Adolf Hubálek, zs koop. do Něm. Rybné,
p. Karel Hubert, subdiskon, za adjuakta do bisk.
kanceláře.Na odpočinek vstoupil: p. Jos.
Vybnálek, farář v Boušíně. Uprázdnila se:
fara v Boušíně, patron. knfžete Schaumburg-Lippe
od +. října, fara Hořičky, patronatu téhož, od o.
říjne, fara „Lenov patron. hraběnky Aloisie Úer
ninové z Chudenic, od 13. října b. r.

Beseda v Hradci Králové pořádá v sobotu,
doe 17. října pěknou hodinku za laskavého spo
luúčinkování sl. Nepeřené, p. geometra Škarvana,
p. prof. Konvalinky, p. Nepeřeného, p. důchod
ního Peřiny a pěveckého kvartetta. Program:
1. Solo pro tenor: p. geometr Škarvan. 2. Trio
od Beethowena: sl. Nepeřená, p. prof. Konvalinka,
p. Nepeřený. 3. Neruda »Pátečaí písné«: p. Th.
Peřina. 4. Sbor mužský. 5. Solo pro pisno: sl.
Nepeřená. Začátek o půl 8. hodině večerní. Po
vyčerpání programu taneční zábava při hudbě.

Žinostensko-čtenářská Jednota v Hradci
Králové pořádá v neděli, dne 18. t. m. pro své
členy a jimi uvedené hosty posvíčenský věneček.
Hudba spolková. Začátek v 8 hod. Vstup členům
volný.

Jednota katol. tovaryšů v Hradci Králové
pořádá v nedělí dne 18. t. m. večer představení
operetty: „Sezení rady v Mrkvanticích“a solový
výstup: „Ukradené fortepiáno.*Začátek o půl8b.

osté uvedení členy budou vítáni.

Sjezd uyiturientů z r. 1866. Důstojný P.Klemens J. Šandera kněz premonstratské ka
nonie ZŽelivské, bísk. vik. a not. a t č. děkan
v Humpolci, zve jakožto senior milé kollegy z gym
nasia královéhradeckého, kteří r. 1856 absolvovali,
aby si na oslavení čtyřicitiletého jubilea svého
uspořádali na neděli, 25. října kollegisln[ dosta
veníčko do měste Humpolce a jemu příjezi svůj
Jaskavé ozhámili, aby mohlo být o jejich ubyto
vání v čas postaráno. Za kollegy v Pánu zesnulé
budou v pondělí, 26. t. m. slaveny rekvje,

K nastávajicímu otnímu obdobi. jež
u zdejšího krajského soudu bude zahájeno dne g.
listopadu, byli vylosování za hlavní porotce tito
pp.: Babánek Eduard, vrchní správce v Kostelci
n. O. Fiale Antonín, měšťan v Kostelci n. Orl.
Roller Rudolf JUC., majitel mlýna v Čičové. P2
vlát František, hostinský v Doudlebách. Vraný
Hugo, majitel velkostatku v Hoděčíně. Fáborský
Jan, obchodník v Týništi. Novotný Ad., továrník
v Týništi. Kayka Jan, rolník čís. 12. v Červené
Hoře. H-user Josef, tajemník záložny ve Velké
Jesenici. Eckert Alois, lesník ve Slatině. Vojtěch
Josef, staroste ve Všelibech. Faulhuber August,
obiloí obchodsík v Božanově. Grund August,
rolník v Zelenově. Ublíř Emil, majitel domu a
obchodník v Josefově, Kupka Josef obchodník
v Třebechovicích. Ludvík Josef, statkář v Jeni
kovicích. Cabicar Matěj, řezník v Novém Hradci
E.rá'. Runštuk Václav, rolník v Krňovičích. Šouba
Aotonfo, obchodník v Kuklenách. Šprynar Jan,
rolník v Bílé Třemešné. Drtina Adolf, obchodník
v Úerv.Kostelci. Fischer David, ředitel továrny
v Červ. Kostelci, Můller Otto, zámečník v Náchodě.
Heler Karel, lesní v Novém Hrádku. Novák Jan,
rolník v Přibyslavi. Dašek Antonfo, rolník v Sie
větíné. Verner Josef, rolník v Slevoňově, Roll
František, rolník v Bolehoš'i. Holanec Jen, rolník
v Čánce.Tošovský Josef, starosta v Záhorvicí.
Hubka Jan, rolník v Bezděkově. Šrůtek Jan, rol
aík v Machově. Fišer Rudolf, obchodník v Kyš
perku. Schmidt Antonín, nadlesní v Kyšperko.

KotyssAntonín, rolník v Helkovicích.pptFrantišek, stavitel v Žamberku. Praus Sosef,ob
chodník v Žamberku. Za náhradní porotce vylo
sování pp.: Buk Frant, nájemce tržného, Collino

Viktor, majitel domů, ČervenýJaroslav, továrník,
lGetgurič Antonin, vinárník, /HabáčekKarel, lé
kárník, Hermský Tbeodor, li Ograf, Ješek Zdenko,
sochař. Suchý Jan, zámečník,PPtendera Jan, malíř)
vesměs z Hradce Králové>

Kontrolní shromáždění — v neděli. N
Rychnovsku vzbudilo udivení vyblášeníc. «. úřadů,

ješ ovšem vyšlos rozhodautí sestrany vojenských
úřadů, že pro celou řadu obcí určeno kontrolní
sbromáždění veškerých dovolenců, reservníků a
nábradních reservníků « těchto obcí na neděli
dne 18. října o g hodině z rána. Celé kontrolní
sbron:áždění na rychnovském hejtmanství rozpoč
teno oa dny 18., 19, 31. a 22. října Míníme, še
i pro skupinu obcí, jimš určena k témuž účelu
i neděle, — den Páně, moblbýti určenjiný
den! Je to určení na neděli dopoledne v nesou
hlesu s novým určením v c. k. armádě pro aktivní
mužstvo, že totiž nařízena bude vojínům aktivním
dovolené dopoledne, aby mohli tito se súčastniti
služeb Božích. —Či stalo se to pouze nedope
třením? Buď si, ale pak takové nedopatření délá
divný dojeuj, kdyš se nesktivnímu mužsívu ubícá
příležitost k plnéní svých nábožeoských povinností.

Kontrolní shromáždění c. k. zemské
obrany v roce 1896. Kontrolní shromáždění země
branců bude se v zdejším politickém okresu letos
odbývati: V Hradci Králové pro zemébrance
toho okresu a to: dne 21. října b. r. pro obce
od písmeny A sž do písmeny K včetné, dae 22.
tíjna b. r. pro obce od písmeny L ažpo písmenu
P včetně a pak, dne 23. října b. r. pro ostetaí
obce vědy o 9. hodině dopolední na Pražském
Předměstí »na Střelnici.« V Nechanicích pro
všechuy obce toho okresu dae 25. října b. r. o 11.
hodině dopoledne v sále na radnici, V Hořicích
dne 27. říjoa b. r. pro obce od písmeny B až po
písmenu L včetně a dne 28 října b. r. pro ostatní
obce vždy o 9. hodině dopolední v městském di
vadle ©Dodatečné kontrolní shromáždění odbývá
se dne 18, listopadu b. r. o 8. hodině dopolední
v Jičíně u doplňovacího velitelství c. k. zemské
obrany čís. 11. Ka. kontrolnímu skromáždění
jsou povinní dostavitise veškeří zeměbranci, kteří
letos k žádnému cvíčení povolání nebyli.

Pro pohořelé v Horním Jelení došly tam
nímu fernímu úřadu od 30 záři následující mi
lodary“ Pl. « p. vikář P. Fr. Kvěch sbírku ze
Brinčan zl. 670. z Chboltic zl 6.—. PI. t. p. ar
ciděkan P. Fr. Walter 2 Cbrudimě zl. 16:26. PL
t. p. kanovník P. Fr. Malý ze Bmidar sbírku zl.
9'28. P. Vilém Kejzlar, farář ve Vidochově sbírka

na Chlumu. Dane1+. t.
kost. zl. 2 fr.

m. světil kapitulní děkan a generálol vikář
Jeho Milost vysoce důstojný pén Dr Alois Frý
dek na Chlumu pomník postavený na památku
hrdinné srorti, již dne 3. července 1866. pruské
baterie a jehlovky připravily během 20 minut
10.000 mužům a 279 důstojníkůru, polovině to I.
sboru rak. armády. Svěcení bylo rázu slavnostního.

nejprve pan světitel v kostelíčku na Chlumu mši
sv., při níž hrála budbe pěšího pluku č. 43., okolní
učitelé zapěli vložku, a 10 bohoslovců králové
hradeckých předneslo polyfonní Sanctus a Bene
dictus. Po mši sv. průvod ubíral se ku novému
pomníku stojícímu v blízkosti kostele, žulovému
to obelisku, nad nímě vznáší se z děloviny zbo
tovený orel s rozpjatýma křídlam:, v brudi se
smrtonosným šípem, se zlomeným mečem a roz
sépaným věncem v drápech. U pomníku měl před
četnými vojenskými hodnostáři a velikým zástu
pem okolních obyvatel vojenský farář kanovník
Dr. Cába vzletnou českou a německou řeč, v níz
Jčil onen zoufalý poslední útok I. sboru armád
ního, kterým chtěl dobýti“ ztracené posice oa
Chlumu, při čemž však polovinu mužstva svého
ztratil. Po kázení posvětil vys. důst. pan světitel
pomník, jenž jest 296. na bojišti králo rébradeckém
a má nápis: »V hrdmném boji za císaře a vlast
padlým důstojníkům a vojínům c. a k. I. armád
ního sboru.« Slavaost tato učinila na přítomné
hluboký dojem a posvěcený obelisk bude neustá
lým hlasatelem hrdinné smrti tolhka vojín.

Slavnostní otevření zimní hospódářské
školy v Opočně koná se dae r. listopadu v mí
stuostech školních v městské radnici na malém
náměstí. Pořad: 1. O 9. hodiaě dopoledne: Zaha
jovací řeč předsedy kurstoria. a. O 10. hodiné:
Oslovení ředitele školy. 3. O půl 11. hodině:
Průvod ku chrámu Páné.4..O 11. hodině: Slavná
mše svstá v děkanském chrámu Páně. 5. O půl
1. hodině odpol.: Společný oběd v botelu U

měsťa Praby«.
Totoťjest hradecké dláždění! Všemmi'

lovníkům starobylých památek hradeckých doporu=
čujeme, aby neopomenuli podívati se na praleté,
kráolomné dlátdení, jež velkénáměstí málo zdobí,
ale vehce zlobí přátele pořádné dlažby před ko
stelem P. Maris a hotelem „u alatěho beránka“.
Zvláště po dešti je tu podívaná roztomilé, louže
a kaluže jsou zde tak prostranné, že by se v nich
snadno moh'a nasaditi kapela žab pro obveselení
všech, kdo nejsou milovníky koncertů vojenských.
Nějský takový návrh hodlají, jak se ;roslýchá,
pokrokoví občané bradečtí podati sl. městské radě,
která by proto dobře ujělala, kdyby si trochu
pospíšila a brzo dala obnovit tu dlažbu, která sa
snad hodí někam do kocourkovského musea, ale
na hradeckém náměstí dělá jen ostudu.

Velký rámus pro poslance Březnovského

anáme, omlouvali s vymlouvali mladočeští po

—

slancivšelijaksvounepřítomaost,zčehož9 nám
zvláště zalíbily přípisy poslance Březnovského a
prolo jsme je uveřejnili věrmé dle origioálů. A
2 tebo povstal poplach a zle hartuseno zejména
proti p. předsedovi sjezdového komitétu, Aro.
Dvořákovi, jako by nát byl vše prozradil | Aby
se ze svého leknutí vapametovala zejména pokro
kůřská redakce, sdělujeme pravdivě,že všecky do
pisy pozvaných poslanců byly při sjezdu podány
na stůl novinářskýchzpravodajů,a tu měl také

To je celá ta historie, pro kterou se p. Dvořákovi
zbytečně křivdí. Zpravodaj orgánů pp. Ippena,

reiaky a Červenky mohl přijíti do sjezdu dříve
a byl by si ušetřil oeslušné ostouzení p. Dvořáka,
jenž sa to nemůže, že poslanec Bfeznovský —
neumí ani paát. .

+ " .

Z venkova ne výstrahu předšidovskou fr
mou. Dne20.února 1896.navětívi! majitel firmy: „Bratží
Finandoré a Spolek“ ve víně v Libni. u Prahy jistáho
ř. učitele, aby objednávku, jako jeho předchůdce u —
nich učinil. Ě učitel nechtěl mičeho objedmati, ale ob- *
chodní řečí majitele a úpisy jiných učitelů dal se
přimětí,že předce vyplnil objednací líst a poznám
kou pod podpisem, aš víno si pícemnéu ní
objedná, aby mu bylo saoléno. Tentoobjednací
list měl býti co doporučení jiným. Od té doby však
na firmu zapomenula ničeho neobjednal. Des
26.září1896.obdrželavisos nádražínaocudekvina
znějící, které hned vrátil s pozmámkou, že se nepři
jímá.Vtýdnudostalúčetna39zi. potašmona vssi
80kr. na 8měsíců k sopléceníalístek obsahu pro
učitele urášlivého, aby víno přijmul,jinak že ce
dá k soudu. Ř. u. firmě odepsal, že ničeho dosud
u ní neobjednal a ariso vrátil. Firma dale věc svému
právnímu příteli k soudnímu řísení a ř. uč. dostal
od něho náaledející rekomaadovaný dopis. „Firma
Bratří Freundové a Spolek v Libni dala mi roskas,
abych na Vás šalobu na dodržení kupní smlouvypo
dal. Dle informace mmá podané, podepsal Jste objed
nacílist, a tímdle zákonaplatí jemto, 00vlistině
je obsaženo, tedy hotová kupní smloagra. Žaloboa po
vstaly by Vám -marné útraty a než tedy salobu po+
dám, žádám Vás raději touto cestou, přikládaje účeb.
ma 29 zl. potažmo 35 sl. 20 hr., abyste do [s dnů
víno převzal amně otom správu podal, am bych
jinak předce šalobu podati musil. S úetou Dr. Schnei
der. (Advokát žid.) Na dopis tan Dr. Sehneidrovi uči
tel odepsal, še trrá na svém objednacím lista, aš
víno písemně od firmy objedná, teprvé že je přijme.
Jaký další průběh zajímavý ten případvezrme,„sdě
límepo skončeníprocesu,jenžje jistě dohrouvýstra
bou před židovskými agenty. .

Oběžník na posvícení. Doba posvícení v plném
proudu. Domky o Dělí, po návsí nabnkvůně s boláčů
a počených hus, kde je větší osada, je tam i konič
kář a kramář, před baba « marcipánem, po
návsi prochází se houf junků ve vyleštěných botách,
se švihácky posaseným kloboukem na stranu. Což psk
teprve večer, když začne muzika, na niš se tancechtiví
po oelý rok“ tak těšili jako onehdy hoši z Farářetví
ne posvícení ve Střebší. Nechtěli jsme to prozradit,
ale uš to je. Miaulé neděle bylo ve Střebši posvícení
a muzika, na niš mělozálusk několik hochů z Fa
rářství, poněvadá však znali citelné následky žárlivých
Střebešanů jiš od několika jiných musik, vspomněb
si kterýsi, de bude nejlépe, kdyš vtrhne do Štřebše

ila, která by tamějším bochům vahnala respektu.
faké se stalo. Po Farářetví koloval hned obéžaík,
ktarý spůsobil to, že na vychásku k musice vyrazilo
16 mladíků, kteří by se nebáli ani Turka. Ve Štřebší
ovšem nastalo z tak hromadné návštěvy překvapení,
ale po nějaké chvílí bylo ze čuškání vidět, še se něco
kuje. U prostřed zábavy, kdy farářští myslili, še mají
jiš všecka srdce slíčných Střebešanek dobytá bez boje,
strhl se rámas a hoši z Farářství klidili se jeden sa
druhýra ven. Tam však čekala je pravá bývalá vojen
ská ulice sestavená ze zamých odpůrců, kteří holemi
notně vyprašovali kabáty prchajících. Zmatek byl
k nepopsání a utíkání = bojiště sběsilé. Ano vypráví
se, že dvas prchajících pustili se v nocik vůli rych
lejšíma útěku domů, přes řeku, jiný prý běhal dva
dni po lesích a s ostatmíchprý se docela jeden účast
ník velikého útíkání dosud pohřešuje. Za několik dní
na to dostali farářští od soupeřů ze Střebše k dovr
šení všeho výsměšný dopis, v němž je títo vyzývají,
oby zi do roka a do dne přišli zapomenuté klo
bouky, jinak de se v dražbě prodají.

, Smrt ma šelozalčních kolejích. Dne 8. tm.
při výjesda vlaku =nádraší v Jablonné(okres Žam
berk) spozoroval vlakvedoucí Felix Urbášek před vla
kem na kolejích ležeti tělo lidaké. Hned zarazil vlak,
V mrtvole, která měla hlavu od trapu oddějenou,po
znán mistr obuvnický = Jablonného, Jan Černohoas.
Seartpřivodilsi mejepíšesám, tim, že lehl si na že
lezniční koleje.

Válečný ach na Přažském Předměstí.
V náhraduza ok vojísy sPrašského“Předměstí
zašlalo nějaké vykatálené. kvítko hostinskému „na
špici“ 30 vojísů — však poaze namalovaných v do

Pýne,poštou. Máš-li dkoda, o výsměch ae neštarej! Zuaflatel je známý ferina, který snad ani
koje nedá.

| Domácí sloděj. Soustružníku Františku Štrum
hansoví na Novém Hradci Králové uztrácelo se
delší čas různé dříví, které měl propráce řesbářské
připraveno. Podezřením konečněpo dlouhém pátrání
proti svómu dělníka VáclavuNobejlovi jat, učinil
osnámení četnictva a při dalším vyhledávání dověděl

... o obojí pracuje rozličné pro sebe a prodává je. Věci, ázející ze dřívíp. Štraměfensovo

byv od kupujících akonfiskorény « poškozenému od



Vojenský sběh. Josefu Pleškovi = Debrné u
. Dvora aprotivila se vojenská supernace u zdejšího

Appaka doté míry,de věshose sobral aodeů. Rozumí se, še vojenské velitelství s odcho

dem jeho beze vší Lápondí nebylo arosuměno a vydalo na aběha zaty Dne 14. t. m. byl Plešek zat
čen a doveden zpět k svámu plaku.

Nesbednest. V minulých dnech rozbito bylona
telefonickém spojení od -N. do našeho města
20 isolatorů.

Překažený cirkus. Rozjařenáspolečnost v jedné
osadě nedaleko Kuklen,bavila se v předešlých dnech
různým hovorem, při němž vzpoměl si jeden účastník,
de četli nedávno o jistém cvičiteli koní, který sa ho
dinu jakéhokoliv koné nančí různým kouskům a tu
mu napadlo, že by i on mohl zkusit. šlo-li by to také
a jeho valachem. Myšlenka jeho přijata s potleskem
a honem našel seochotný občan, ktarý koně přivedl
do hostince a začala dresura milého valacha. Ten však
sachoval se v místnosti tak, še musel býti okamžitě
vyveden a zkasil tak slibnou zábavu.

Krádeže. V noci z 6. na 6. t. m. stala ce velká
krádež skvostů v Levíně u Kladaka v Pruském Slez
aku. Lapiči odnesli sebou stříbrný šálek, zlatý mea
dailon se dvěma fotografiemi, slatý náramek, k němný
na řetízku připoutáno srdéčko, jiný dvouřadový gra
nátový náramek, řetízek, brože, naušnice a t. d. vše
v ceně 119 zl. Dále v téže místnosti ukradli zloději
Bsené maso, usenice atd. v ceně 76 sl. Stopa vedla
přes hranice do k Náchodu a k České Skalici;
má se ra to, že krádež spáchali cikáni. — Dne 25.
m. m. v moci spáéchána byla krádež u hostinského
Jans Řejhy ve Vrbicía Jičína. Zloději odcizili větěí

množství prádla a šatstva v ceně 300 al. Téže noci

prrorování byliv okolf4 cikámiozbrojenío36. m. m. ukradeny byly u Jos. Přibyla ve Zběři
šaty a peřiny v cemě 178 sl. — Dne 7. t. m. a Fr.

Hutly v Barchově u Pardubic prádlo,peřiny, šatstvov ceně 106 zl. — Dne 10. £. m. ukradí neznámý do
sud zloděj u J. Hladíka v Ostřetíně u Holic a M.
Horčičkové tamtéš 1: hus a kachen.

Neštěstí v lomech. Politování hodný pří
etal se r minulém témdní v Podole Vápenném. Dělník
Augustin Starý svobodný, x6 r. starý pracoval jako
akalník při dobývání vápence pod silnou vrstvou štěrku.
Pojednou sesula se celá vratva a rachotem zrovna na
nohy nic netušícího Starého. Silným nárasem a tíhou
byly ma obě noby spřeráženy a zasypány. Příkvapivší
soudrasi v práci vyprostili ubožáka těžce zraněného
2 místa neštěstí a povolán na rychlo lékař z Heřm.
Městce. Týž nemoha úrazem stíženému poskytnouti
náležité pomoci,odkázal ho do nemocnice v Chrudimi,
kam byl nešťastníkk léčení dopraven.

Z Dobrašky. Křesťanská jednota sv. Václava
v Dobrušce sehraje v ochotnickém divadle v městských
sadech ve prospěch opravy kostela u sv. Dacha v ne
-děli dne 18. října 1896: „Pod krovem otcovským.“
Činohra ve třech jednáních od J. Vávry. Začátek
určitě v 7 hodin. Hadba J. Novotného. Lístky v před
prodeji převzal p. J. Kaňka.

Z Ústí m.Orl. Sv.-Jossfskájednota katolických
jinochů a matů » Ústí n. 0. sehraje v neděli dne
35. ve spolkové místnosti pana Antonína Barkmans
divadelní přodstavení: „Bratr Homák“ aneb „Venko
vané v hlavním městě.“ Veselohra ve čtyřech jedná
ních. Dle Kaisera přeložil B. Zbraslavský. Začátek
© půl 8. hodině večer. Lístky lse dostati v den před
atavení v obchodě p. Lad. Linharta na náměstí.

Z Rychnova. Obecnízastupitelství města Rych
nova uanávajíc neocenitelné zásluhy, jakých.si získal
o rozkvět a snesení města Rychnova dosavádní

starosta p. JUDr. Smrtka,deeenoralo ho ve slavnostnísvé schůzi dne 7. t. m. „čestným měšťanem.“ Vším
právem dostalo ee p. starostovi tohoto vysnamenání,
neboť nikdo ma upříti nemůže, že jeho přičiněním sa
jeho správy mnoho 6e vykonale ve prospěch města.—

Tak pracoval o postavení zde nemocnice, která nyril
nalezá se v zemské správě; jeho vytrvalé snaze a ne
úmorné píli podařilo se překonati přemnohé překádky
a obtíže, jež stavěly se v cesta v příčině postavení
místní dráhy, on má tedy lví podíl na tom, že dráha
nes stojí a tím průmysl a obchod v zdejším okolí
0 povznesl. Dále zakládá se tu -nový vodovod sm
86.000 zj., čím vyřízena jedna z nejdůležitějších otá
zek, týkajících se blaha celého města a co nejdříve

viděti, že blaho a rozkvět města vždy mě) ma mysli
a o to činně pracoval. Pro svou vlídnou a Jaskavon
povahu pošívá lásky a přísně u všech tříd obecenstva
a proto e radostí přijali všichni usnesení obecníhu
sestupitelství, jímů jmenován byl čestným měšťanem.
A aajisté jest přáním všeobecným,aby i nadále v čele
správy měste zůstal a ku zdaru města pracoval.

Z Červeného Kostelce. Jednota katolických
jinochů a mužů v ČervenémKostelci sehraje veeděli
dne 18. října 1896 ve prospěch spolkového praporu
ve spolkové místnosti: „Vosí hnísdo.“ Veselohra ve 8
dějstvích od A. Lokaye. Vstupné: 1. míslo 80. kr., IL

20 kr., III. místo 18 kr., k stání 10 kr. Začátek
určitě v 8. hodin. Předprodej lístků převaal « laskavé
ochoty p. L. Vacek, obchodník. Po divadle taneční
zábava. Školním dítkám přístup sakásán.

Z Dobrušky. Radostný a alavný bude pro Do
brašku a okolí den 18. t. m., jelikoš toho dne poavě
cen bude filiální kostel sv. Dacha u Dobrušky. K ne
poznání zveleben a vkusně okrášlen kostelík sešlý a
nutné opravy potřebující a to hlavně zásluhou vel.
pána Ot. Hrašky, který a nevšedaí pílí dobrodince

síska) asám o úprava slušacn nemálo 6
Kostelík jest skutečně krásně a vzorně upraven.
budiš všem dobrodincům hojným odplatitelem.

Z Lanova u Vrchlabí. V pondělí12. října
sosnnl v Pánu zdejší zasloužilý , osobní děkana
vikariátní sekretář Jan Petrák. Zemřelnásledkem chr
lení krve, ješ oblíbenému horlivému dachornímu
správci přivodilo brskou smrt. Pohřeb slavný byl dne
16. který ukássl, jak velice váží si dobrý lid
h o kněze. Památka jeho bude v požehnání. R. i. p.

Z Dobrušky. V den posvěcení chrámů Páně
křesťanských oznámeno u más svěcení obnoveného
chrámu Páně sv. Ducha na hřbitově. Chrám tento
snahou mnoha zasloušílých činitelů v nové důstojné

taral.
ran. Bůh

„Seslání Ducha sv.“ provedl a zřídil osvědčený umělec
v církevní malbě J. Umlauf = Kyšperka, který již
mnoho obrazů oltářních a vědy se zdaremdomnoha
kostelů a kaplí dodal. Vkusnou a svatyni té přimě
fenou malbu nástěnnou u vnitř chrámu provedl p. R.
Nejedlý = N. Bydžova k spokojenosti. Zvláštní ozdo
bou chrámu k celkovému ozdobení správně přilehající
jeou nová barevná okna. Tak i hřbitovníchrám náš
upraven důstojně, z čehož je všude potěšení upřímné.

Z Rychnova m. Kn. (Pocta sasloužilého može.)
Dne 7. t. m. vykonalo naše obecní zestapitelatvo akt

a vážnosti, kterýž sledován byl ve městě i
v šírém okolí s účastí radostnou. V mimořádné schůsi
obecního výboru zvolen byl p. Dr. Jan Smrtka, advo
kát a starosta města čestným měšťanemstaroslavného
Rychnova. Vyznamenání to jedno = největších, jaké
samosprávná obec uděliti může. Možno konstatovati,

. Smrtks si tohoto vyznamenání v plné míře
a také tomuto aktu vážnosti ze strany obec

ního výbora projevenému přisvědčaujívšechny vrstvy
i strany v celém Rychnově i v okolí. Jeť p. Dr. Jan
Smrtka muá vzácných vlastností, pln obětavosti a ne
žistnosti ve prospéch všeho ušlechtilého vlasti i spolu
občanům jeho prospěšného. Pro blaho a rozkvět města
snaší se již po řadu let se stejným zápalem a stále —

nezištně. Vpřípitcích, když otvírána byla dráha Rychnovsko-Solnická, vysvětlen též význam nápisu R. 8.
M. D. a řečeno, že těchto začátečních písmen mošno

užíti k dotvrsení fakta, že Rychnor Smrtkovu Má
ráhu. Snahu, starost, práci a to vše, co p. Dr. Smrtka

věnoval podniku dráby, nemůže Rychnov a okolí zapomenouti nikdy! Proto uznání Rychnova vzbudilo
souhlas vděčný všude — všude, kde vzácné vlastnosti
s blabodárná. činnoeť p. dra. Smrtky známy jsou.

Kéž nový čestný měšťan rychnovský pro rodné městosvé, jemuž v Čele stojí a pro kraj svůj ny pro to
naše české podhoří dlouhá a dlouhá ještě leta pra
cuje pro prospěch i blaho všech. —

Z Vamberka. Poslední číslo časopisu „Poalas Podhoří“ přineslo v dopise „z Vamberka“ zprávu
o pořádaní slavnosti odhalení pamětní desky na rod
ném domě humoristického spisovatele, Františka Haj
nyše. K dopisu tomu nutno pfičiniti některé poznámky.
Předem sluší podotknoatí, že celá slavnosť uskutečněna

jenom na základě přednášky místního důstojnéhopana faráře, Jana Urbana,jenž již dne 8. května
r. 1892 v Měšťanské besedě ve Vamberce o večírku
Hajnyšově důkladnou přednáškou seznámil místní
občanstvo o zásluhách a životě tohoto apisovatele
vysloviv při té příležitosti náhled, že by také město
Vamberk po příkladě jiných měst, která rodáky svoje
vynikající zasasením pamětní desky na rodné domy
oslavila, činilo tak vzhledemk rodáku svému, Frant.
Hajnyšovi. Myšlénka ta se ujala a byla letos o av.
Vácievě aktivovina Měšťanskou besedou. Dále sluší
vodotknouti, že místní katolický spolek „Svornost“
ku slavnosti skatečně oficielně zván nebyl, ač slarnosť

ala v kostele slavnou mší svatou; jenom z té
příčiny nelekororal pan farář budova farní praporem,
coš mu ve zmíněném dopise z Vamberka vytýkáno.
Pokud o věci. jsme informováni, nezmínil se o tom

pisatel dopisu a dotýčnon poznámku o p.faráři připsal do původního opisu redaktor „Poela z Podhoří“
na svůj vrub. Konečně sluší uvážiti, že v dopisu měla
býti učihěna zmínka zasloužená o důst. panu faráři

jakožto vlastním původci celé slavnosti, je jedinébyla uskutečněna na základě jeho přednáškyzmíně
ného datum. Tím uvádíme dopis s Vambarkav Poslu
z Podhoří na pravou míru.

Z Políce m. M. Obpětnějest nám s veřejností
sděliti, še jsace naše ne venkové o jeden článek,

rozmnožena. Po nějakou jiš dobu bylo pozorovati, že
pokrokáři a socislní demokraté naše jindy tak tiché

čarvenáčů kolportovány v mezi lid, jeden
agitátor po druhém dojížděl; tak zvané „zdělávací“
přednášky na balamucení lidu a chytání hejlů ko
nány téměř co neděli; „švindlpartaj“ se činila, seč
mohla, jen aby nějaký červený společek u nás sbul
novala — ale, te máš čerte kropáč, místo spolku
socialistického vylíhne se spolek křesťanský. Vyjímaje
pusté chasy, jež ede dávne přivyklapři korbeli s těž

kouhlavoua neohebným jazykemhýřiti,nikdoseproten nový socialistický katechisrnus nenadchl. A když
pak nejhorší čtváči ze slušných spolků šmahem byli
vylačováni, ba někteří zvlášť ostří hoši pro své řeč
nické vykony dostali se pod hák, zalezli ostatní
„Rachaři“ statečně do svých brlohbů, aby tam na tom
pokrokářském mlátu si pochutnávali. A tak šťastné
zůstali jeme ušetření od socialistického nadělení, ba
naopak právě sblíšením se všech lépe amýšlejících
občanů zrodila se následkem bohapustého řádění my
Alenka zaraziti u nás spolek vlastenocko-kfestanský.
A myšlénka ta potkalas blučným souhlasem a našla
výraza vkrocích. rozhodných a slorech nadšených.
„Až potud,a ne dále“ tak svoláno při jedné schůzi

přátelské, „my nedáme si tupit od leckoho víra na
dich otců, víru svatováclavskou; my nedáme ze sebe
nadélati socialistickou zvěř bez víry a bez vlasti !“
Ustanoveno tedy založiti křesťansko-vzdělávacíjednotu

jínochů a mužů jménem „Vlastimil“„pod záštitousv. Václava, a podány stanovy ku schválení. Konečně
v neděli dne 4. října konána ustavující valná hro
mada ve velké dvorané „Na poště“ za přehojného
úča tenství občanů domácích i moohých bostů s bra

trakých jednot Náchodských a Hronovských. Presenční

listina vykazovala přes 170 isů osob přítomných.Po obvyklých formaliích ujali se slova pozvaní řeč
níci p. A. Mollinger, dělník a dp. J. Stejskal, před
seda „Syornosti“ s Náchoda, a přesvědčivou řečí vy
ložili ahromášděným nynější chorobný stav společnosti
lidské a potřebu obnovy na základě křesťanském,

sa kterýmž účelem de i nový spolek se sakládá. Nato nadšeným spůsobem porzbudili přítomné k horlivé
činnosti. Obecenstvo s napjatou pozorností vyslechlo

jejich řeči, neboť bylo mlaveno od srdce k srdci, a
čnilo výrody oboa pánů dlouho trvajícím potleskem. Následovalo čtení stanov, přihlašování členů,

volba předsednictvaa výborů. Byli svoleni akklamací:
Za předsedu, náš dp.Bedřich Krieshofer, kaplan, sa
místopředsedu p. ČeněkVaněk, barvíř v Polici, za
jednatele p. Václav Sádlo, soustružník v Polici, sa

pokladníka, p. Jan Růžička tkadlec v Polici. Do výru hlasovacími lístky zvolení: Weigert František,
truhlář v Polici, Weigert Ottokar. kancel. sluha v Po
lici, Smělý Josef, sládek v Ledhuji, Vacek Ferdinand,
krejč. miatr v Polici, Hartmann Frant., domkář v Led
huji, Cihlář Jan, domkář v 3achodole, Pejskar Ka
jetan, domkáf v Polici, Weigert Hubert, zahradník
v Polici, Hruška Václav, sedlář v Ledbuji, Jakubec
Václav, zámečník v Polici, Kónig Vilém, domkař
v Ledhuji, Hanousek Vilém, tkadlec v Polici, za ná
hradníky: Král Václav, ďomkař v Ledhuji, Růžička

tonín, tkadlec v Polici, Klikar Josef, tkadlec ve
ďáře, Rosenberg Ant., tkadlec v Polici. Celkem při

hlasilo se a zápisné zapravilo 69 členů. Počátek to

pajisté skvělý a mnohoslibný. Scházíme se každé ne
děle odpoledne k spolednéma hovoru, čtení časopisů aušlechtilé zábavě. Hlavnísnahou naší z počátku bude
založiti bohatou a vzornou knihovna spolkovou ze
spisů bezvadných a křesthnských. K6ž Bůb požehnái
tomuto dobrému semeni, jež v době vášaé zasela
láska obětovná, kéž vzbudí i hojné dobrodince, aby
sémě to nezahynulo, ale stále rostouc vydalo blaho
dárné ovoce v čas svůj“ —

Z Makova u Litomyšle. (Oslara učitelského
jubilea). Obec Makovská ukázala dne 11.t. m.,jak si
váší a ctí stav učitelský vůbec, avébo pak zasloužilého
řídícího učitele, velect. pana Jana Pachtu zvlášť
Pan Jan Pachta právě letos doplnil 25. r. svého bla
hodárného působení jako správce tamní obecné školy;
po celou tu dobu, dobu to jednoho čtvrt století pra
caval horlivě a neúnavně ve svém vznešeném povolání,
ve škole; mládež sobě svěřenou nejen dle nových zá
konův školních vyučoval, ale také „vychovával“, jeli
kož vědy dbal toho, aby mládež jemu svěřená byla
vychována dle zásad Kristových, nábožensky-mravně,
poněvadž vídí, jako každý dobrý paedagog viděti musí,
že vychovávati člověka bez náboženství, jest stavěti
dům bez základů, na písku. A co nejhlavnější jest,

deže vštěpoval, ale sám též životem svým, sám na sobě

ideál, jemuž po celou dobu působení svého věren zů
stal. Zmíněný pan řídící učitel není z těch obyčejných
„Pilátů“, kteří by se rádi zachovali na oko knězi, ale
také neradi by si to pokazili s liberály; není z těch
kdoš na náboženství drží, pokud jim to něco do kapsy
nese, jakmile však od nich vyžaduje oběti, tu nábo
ženství neznají, — nýbrž jest karakterem čistým, pe
vným. Při tom vyniká upřímností erdce zvlášť ku svým
mladším kolegům, jimá ne tak představeným, jako la
skavým spolubratrem a starším jen kolegou jest. Bla
hodárné působení velect. pana Jana Pachty, jak minule
sděleno, ocenili před několika léty orgánové školních
úřadů a to jak světských (c. k. okr. škol. rada v Li
tomyšli) tak církevních (nejd. Bisk. Ordinar. v Hradci
Král.) pochvalnými dekrety. Jaký div tedy, že slavná
obe Makovská, vidoac, že jejich zaaloušilý p. řídící
ku blahu dítek jejich čtvrt století, s r. avého života
věnoval a zasvětil, chtěla aspoň částečněoceniti práce
jeho a vděčnoujemu se ukázati, a proto ve svém za
sedání, dne 4. máje t. r. konaném, jednomyslně jme
novala svého správce školy „prvním čestným
občanem.“ Odevzdání skvostné provedenéhodiplo
mu oslavenci, stalo se dne 11. v neděli dopol. před

shromážděna mládež školní, družice, slavné předsta
venstvo a místní školní rada. Do shromažšdění toho
uveden oslavenec, načež tamní mladší učitel p. Váci.
Mareš vylíčil význam aelavnosti; řečí vou poukásal
na veškery ty oběti, jež pan řídící za 26 roků těm

t
družice a pak místní pan starosta František Haloneka,

jeho besúhonného šivota, oti, práce a povolání jeho,
a hrdostí pohlíší na ovoce jeho přičinění a nemohouc
jinak 'svou vděčnost za všecky ty oběti ukázati, Činí
tak aspoň tím, še jej jmenuje „prvním svým čestným
občanem.“ Pan řídící byl mile překvapen i dojat a ku
shromažděným promluvil, že za poctu tu děkuje, že
ji však nepřivlastňuje své osobě pouze, ale zásadám,
ješ hlásá, povolání učitelskému, jemná nyní s dvoj

Oslavenci dostalo se od přátel jeho a ctitelů, jakož i
od kolegů mnoho upřímných blahopřání. My pak jeho
spolupracovníci dovolujeme si přáti svéma velectěnému
příteli, nejen aby při dobrém zdraví dožil se ještě
e milostí Božínovépěta dvacítky blahodárného
ve škole působení, ale aby naplnilo se i na něm, co
čteme v Písmu sv. o horlivých učitelích: „Tamguam
ecintillae in arandine discarrent, gai ad justitiam
eradiunt maltos.“ „Jako hvězdy třpytiti se badou,
kteří ku spravedlnosti vyučají mnohé“ —
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Družstvo na zužitkování ovoce
-v HradoiKrálové

odbýrati bude vzodělí dno 29. Hfna ©£. hodiněodpelndní+9 řádnou45
VALNOUHROMADU|

v oále „Besedy“ v Hradci Král.
ŤŽPĎĎĎ»DPY R ———————————

Fořádek:
1. Zahájení schůze a čtení zápisníku poslední valné

hromady.

2.št 4 stavu celéhopodnikupodá říditelp. A.ráva pokladníka a revisorů účtů.
ávrh ne rozšíření sávodních podílů.

- Volby ředitelstva a výboru.
V jímání členů.é návrhy.plaseké

Výbor.
Povinností všech P. T. pánů podílníků

vod před valnou hromadou navětíviti a ooelůmvařízaří.
zení a vedení se přesyědčiti.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612.— Sklad Eliščina tř. 24.

Zasílám Vám fotografii no v 6h o Vámi sho
toveného oltáře, který se každému líbí. Vaš
výkres daroval jsem církevnímu museu v Budě
jovicích.

Vám zdraví a závodu Vašemu »Zdař Bůh»
přeje Vám oddaný

Jesef Hojne,
Drahev, 3. února 1895. farář.

(Zasláno.)

Odporučení.

Pan LadríkNejedlý,
malíř

v Novém Bydžově,
vykonal letos důkladnou opravu farního chrámu
v Heřmanově Městci, totiž obnovu fresek v pěti
kopulích a polychromii kostela způsobem tak dů
stojným i slobu přiměřeným a za cenu velmi
nízkou, že podepsaný uznává za svou povinnost,
vzdáti mu za to veřejný dík a připojíti vřelé
přání, aby osvědčená působnost jeho při prová
dění uměleckých prací u P. T. důst. duchovenstva
"nalezla zaslouženého povšímoutí a rostoucí přízně.

V Hařmanově Městci, dne 12 října 1896,

Pr. Kraus,
os. děkan a farář.

000030000
Oltář

Y I. vydání rozebrán, Objednávky
až dosud učiněné vyřídí oe Co nej
rychleji dle možnosti. Na II. vydání
— kteréž vyjdeasi po půlroce —
přihlášky přijímá |

bisk. knihtiskárna.

0000:0000!
Doporučení.

Panf. B. Purger
V Gródens (Tyvoly.)

Skupina „Mater dolnrosa“ u Vás objednaná
jest mistrovským dílem, jež mozi věřícími nalezlo
velkou chrálu a obdiv. Krása této skupiny budí
v každém pocit zbožnosti i jeou proto před mí
každodenně mnozí lidé shromážděni.

Mohu tedy firma J. B. Purger v Grůdenu
co nejlépe doporučiti.

J. Novotný,kaplan.
VNovém Městě n. Met.

dosáhne se nejjistěji
vhodným apři tom lev
ným tmserováním v
nejrosšířenéjším| ligté

co výborného na skladů

celýchvýchodnícheh

něab Čechvý

vedenajest osvědčenáamerická reklama

mám, kdyš mu to nesdý

tím způsobem, že inserty zařaďujeme vedle textu

sJuk může svět vědětí,leda z
Venderbild.

tí ený ní v listě našem je tím výhodněj
nm, ježto v ném dle vzoru amerických listů za

čímž každé oznámení dojde jistého povšimnutí.

Aron Eřesčanok jekpřijímámejenod solidních
Insertní poplatek: 8 kr. ra 1 Jedno

sloupcovýřádek. pet
Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

„ Umělecký

závod
malbu

na skle

a, SLABOU,
Brno.

lJalní závod
ne malbu oken
chrámových.

Sedmkrát prvními
„čenamí vysnam.
Vzeralky k na

hledouti franke.

kočárník
v Hradci Králové.

| medalií, v Hradci Královénejvyššívyz: menání, |
hestnýdiplom©právemrašenízletémedalie|

o korunou.

E>rodá se
levně zachovalý vzácný

KOBEREU
z medvědí kůže.

Bližší sdělí administrace t. IL

LD

LTEPTRÍLYNY JEJgvaopa"1309Po KYUOKOSKB ()Wax07turyxa
vzSD"NMGOFYTRSVEnosí

A

PL ELY
„OBROVA“

vychází každýpátek dopel ©If. hod.

Vydevatelstvo:

Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujteš.
pouze:

»Obnova« v Hradoi EKrál.
. Předplatné:

Na celýrok.. 4ul
na roku . 2,
Da roka. 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Místnost redakoe:
V Hradce!Králové. Velké náměstí č. 84.UO

>.
Rečeš učiniti jem malou objednávi

na skoušku!

ORP“Vzorky na požádání zašlu franko. "UB

Děluje Šem svýw milým veledůstojcým a
veleciéným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,

aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuj védyvzornou, poctivou obelohu.

Politické družstvo tiskové

V Hradci Králové
vydalo právě drahé vydání spisku

Učte se z dějin.
Bor Knaší mládežiod starého vlastence.

Testo krátký přehled
dějin českých dostati Iso

V biskupské knihtiskámněZ lana
» XXAX

DRUŽSTVO
na zužitkování OVOCE

v Hradci Králové
ch káraou od

prodálá ve svý „pisnostech pod pe

vinný ocet ovocný . 1 L a 15 kr.
|slivovice- - „úláalul
| Drobsý prodejslivovice převzalp. J. Cyr.Vlach;octa pp. Bouček,F. Chrudimský,Jes. 4

Komárek, Vádav Michálek, Vojí. V. Ráši, 4.
Šeek, J. Cyril Vlach.

F" Při prodeji ve velikém povolují seznačnévýhody.a



Národohospodlářská hlídka.

Minulé neděle sjeli se zástupoové hospodář
ských spolků se 16okresů soverorýchodních Česb

-do místností „na Střelnici“ na Pražském Před
městí, aby porokovali o důležitých béžných otáz
kách týkajících se roloictva. Průběh schůze byl
následující.

Předseda šupy poslanec Jaroš představuje
přítomného p. Jettmara a doporučujevřelejeho
chemickou pokusnou stanici, jež tento v posledním
čase v Hradci Králové zařídil ve prospěch okol
ního rolnictva. Podobné stanice, po nichž rolnietvo

-dávno toužilo, nalezají se v Čechách pouze tři a
sice v Plsni, Kojíně a nyní v Hradci Kr. Důle

žitost polobé stanice se všeobecnéusnává. Dálevzpam
a navrhuje, aby shromáždění vzdali veřejný dík
poslanci Pacákovi za to, že učivil dne 9. t. wm.
dotaz v té příčiněna předsedu ministerstva. Po
dobně vyslovil se ve prospěch rolnictva i výbor
zemědělské rady, o čemž -však nedostalo se nic

„Da veřejnost snad opomenutím. Vóichni, praví řeč
ník, se musíme zasazovati o to, aby práce rolníka
nebyla považována za nečestnou, jako stalo ae to
Y tomto případě. Lékař vykonává často mnohem

horší práci a přece nepuvsžnje 0e (o za nečestné.
Řiditel p. Baner považuje za nedůstojné

obbsjovati zde čest práce rolníkovy, který opa
třuje všecky ostatní stavy chlebem a poukazuje
k tomu, že císař Josef II. oral v uniformě a staří
Římané povolávali své nejslavnější vojevůdce od
plahu, kteří po bojích zase k němuse vraceli. Při
pojuje se k návrhu předsedové a dodává, aby vy
šlovilo se zároveň politování nad tím, že sev ji
stých kruzích poražuje práce vůbec a zvláště rol
nická sa nečestnou,

Mlynář p. Holeček, zástupce hospodář.
spolku v Novém Městě r. M., dává na uváženou,
"Co má dělat takový záložní důstojník bez gáže,

Kdyi „ení mu dovoleno pracovati, od čeho má„ti živ.

, Pan Frane praví, že zná sám záložního
důstojníka, který žije ve skrovných poměrech, tak
že jezdí e hovězím potahem a všecky práce sám
si vykonává, což mu sloaží jenom ke ctí.

Hol sek považujeto od „NárodníchListů“28 nošetrnost, že „sapoměly“ uveřejniti usneše
temského výboru v příčině afery Černíka. “

- Ředitel Bauer pojednal pak za všeobec
ného bločného sonblasu o vojenských dodávkách.

- „Ačkoliv rolník zásobuje armádu potravinou,
pravil řečník, přeceneděje se to tak, jak po právu

-by se díti mělo, totiž aby rolník, idyž nejvíce
na armádu plispívá, alespoň v tomto případě měl
Dějský zisk z ní. Vláda obyčejně vypíše oferty

- a udělí dodávku tomu, kdo nejvíce sleví; příst
má každý. Takový dodavatel, obyčejně obchodní
(Hlasy : Žid!) vekupuje pakobilí od rolníka

okolí, ale objednává jeodjinud. Naši synové mnsl
Jísti to, co dostanou, ne cu otec doma vyrobí.
Oferty isou takoré, že nejmenší váha žita na 1
bektolitr má-obnášeti 69, u pšenice 73 a u ovas
41 kg. Co jest to za hodnota u obilí? (Hlasy:
Židovská!) Kdyby naši rolníci měli takové špatné
obilí vypěstovati, mobli by raději hned vzíti ra
nec a odejít ze svých statků. Dodávky zadávají se
ponejvíce židům a ti kupují tam, kde je obilí Ja
cinější a špatnějií,

-. Rolnfk rám není tak rafinoraným,
vedl a takovýmito obchodulky konkurovat 0 do

| „ dávky; tomu však dalo by se předejít prostřed
pictvím bospodáhkých apolků, aje nynější způsob
dodávek musí být zcela jinsk upraven. V tomto
směru mosíme 2 obrátiti na sbory zákonodárné a

Jest určen ku podání říšské radě:

„Shromáždění | zástapcové —hos ch
spolků šestnácti okresů severovýchodníchČech vá.
dají, sby dosavadní způsob dodávek určených
pro vojako byl zrušen, aby kupovalo so příště
přímo od výrobců, rolníků. Hospodářské spolky
zaváží se, že potřebné množství obilí dodají v čna
v každém měsíci na arčenou stanici. Dodávka

dějž se vždy v prvá polovině měsíce a vojenská.
správa nechť orčí, jaké množství ve kterém měaici.má se dodati. V případě, že by ten který
měsíc dodávka nestačila, budiž to hospodářskému
spolku oznámeno do 18. každého měsíce. Hodnota
A čistota zboží nechť platí jako až dosud.

Cena obilí budiž zvýšenu o 10 kr. na 1 m.
oentu dle průměrné ceny na trhu z předešlého
týdne toho města, kam má se zboží dodati.

Výplata dějš se kon každého
kvitancenechťja kolkůprosty. oso A

Hospodářské korporaci hudiž vyhraženuza
podmínek předem ujednaných vzíti M zpět otruby
3 dodaného obilí a teprve teakrát, když by na
aě nereflektovala, mohou su tyto prodat jinému.

"eŤ

Kdyby spolek nedostál svým závazkům, bu
diž předseda podroben pořádkové pokuté“.

Podmínky tyto í se sděliti všem hospo
dářekým spolkém v královstvíČeském, aby i tyto
Usmosly se Da Dich.

Poslanec Jaroš podotýká k tomu, že vláda
i vojenská správa jevily by větší ochota k vybe
vění nám, kdybychom byli prokázali způsobilost
k dodávkám, k nimž chovali jsme se dosud ne
tečně. Dosud byl hlavním a jediným dodavatelem
žid, poněvadž to dal lacino. Nyní se zdá, že vo
jenská správa z vyššího nařízení by vám dla více
vstříc a proto jest třeba se cbopit příležitosti.
Hoapodátský spolek jaroměřský dodával po devět
roků do Josefova obilí k nejlepší apokojenosti.
Potom převzal tuto dodávku žid Winternits a byla
me větší část obilí vrácena, poněvadě uebylo
vhodau ani pro potravu dobytku, natož lidem. Dále
má fečník za to, že přijme-li se tento návrh v
celých Čechách, že se prosadí a to bude zajisté
prospěšnější než když naši zástupci pořád badou
na říšské radě jen mluvit. Pak zbavíme se všeli
jakých těch Winternitzů, Jeitelesů atd.

Na návrh, aby též pojmata byla do dodávek
píce, odpovídá p. poslanec, že s tonto dodávkou jest
to velmi obtížné pro celý spolek, an dodávka ta
ková vyžaduje mnoho práce s mícháním. Na stani
ci pak musel by být stále jeden člověk, který
by píci vydával.

. Pan Holeček jako zpalec vvádí k vše
obecné veselosti, že dostalo se masí v těchto dnech
do rakou kus komisárku, který nechtěl ani pes.
Takový chléb hodil by se na nejvýš trublářům na
hlazení dřeva, ale ne za potrava pro naše syny.

Při hlásování o resoluci řed. Bauerem na
vržené, byla tato jedoohlasně přijata.

Poslanec Jaroš maje mluviti o rakousko
uherském vyrovnání, zaměnil bod tento z té pří
činy, že situace v posledních dnech se ua radě č
aké směnila a promluvil proto o krisi a.bídě rol
nictva. Od roku 1881.. jsme různými pohromami,
praví řečník, pronásledování tek, že jdeme téměř
jisté záhubě vstříc a ztrácíme důvěru sami v sebe.
Letos byla bída naše, zvláště v naších krajích,
dovršena pobromami živelními. Obílí bylo podpa
řeno a špatné sklízeno, tak že není na mnoze ani
za nízkou cenu, jaká paouje, co prodat. Brambory
jsou sbnilé, řepa velmi špatná. Mnohose v zákono
darných sborech okriši naší mluví, ale bez výsledku.
Mnohé obce žádaly za odepsání daně, ale našly
se také takové, které nežádaly ničeho, vymlonva
jíce se, že toho nepotřebují! To je. zajisté ij
ještě úkar u nás. Všecky ostatní y, dělníci,
úřednici atd. dělají stále rámns a my, jimiž vede
se neihůře, nedělame stále nic. Dr. Dvořák podal
posledně návrh za podpora na zmíroční nouze
v jeho volebních okresích, ale neučiníme-li tak
všichni, bodí se taková ojedinělá žádosť do koše.
Na jaroméřsku podají všichni starostové žádostí
za odepsání daně a bylo by záhodno, aby utalo
se tak všude. Poslanec v parlamenté může mlu
viti zlatá slova, nepřijde-li hlas s dola, nemá řeč
jeho ceny a platoosti. Ku konci činí řečník návrh,
aby žádáno bylo úplné odepsání daně.

> Pan Krtička, delegát spolku pro Polici n.
M..podporuje návrh, ačkoliv ai wnoho od něho
neálibuje. Když před uěkolika roky postiženo
bylo království naše velikým suchem, dostali jsme
od vlády ba zmírnění nouze present — dobytčí
sůl, která však byla bez ceny. (Hlas: JA ji dal
koni a on mi pošel. Veselost.)

. Návrh poslance Jaroše na podání žádosti
za úpláé odepsání daně byl přijat jednohlasně.

Poslanec pan Jaroš pojednává o dobytkář=
ských družstvech a nově projktovaných plemenných
stacicích. Stanice taková bude obdařena subvencí
20—50 proc. na jeden kuse skotu takového druhu,
kterýpětičlenná komige vyslaná zemědělskou radou
společné s místní hospodářskou korporací uzná
pro onen kraj za uejlepší. Naproti tomu nedostane
se nadále žádných subvencí stávajícím již druž
stvům dobytkářským, která mobou však proměnéna
býti na stanice. Pro letošek povolena byla poslední
subvence stávajícím družstvům 10.000 £l. | Koupi
dobytka pro plemenné stahiče sprostředkuje ze
mědělekáradx. „0

Pan Vinař, statkář ze Sedlice u Kuklen,
obává se, aby nezůstal nový dobytek zas jen pro
parádu, proto bylo by dobře, postarati se o lepší
odbyt mléka atd. Dobře mobla by působiti mlé
kařská družstva. Když by pak viděl svůj prospéeb,
koúpil by si kéždý pěkný dobytek pro plemeno.

Pan Krtička poukazuje na to, že nejvíce
masa vypěstuje rolník pro vojsko. Vynakládá-li
stát nové a nové miliony na zbraně, ať postará
se také o lepší maso své armádě.

„. Pan Holeček myslí, že subvence ne stanice
budou opětně ve prospěch velkostatkářů, kteří
nám pak obyčejně svůj brak nepotřebný prodají.

. Baner žádá poslance jmenem shromáš
děných, aby působil tento k tomu, aby neměli při
určování druhu dobytka pro kraj slovo pouze čle
nové komise, nýbrž také místní hospodářské kor
porace, což tento alibuje.

O blankoterminových obchodech pojednává
Hditel p. Baner. Řečník ostře kritisuje burmovní

obchody, ješ provádějí většinou volkokapitalisté»

židé k'eří pa mnoze obilí ve skotečnosti ani nesnají ©Všeobecně se dříve naříkalo, fe zámořská
konkurence je příčinou klesání cen; does však s3
nablíží, že jest tím vinna jen baraa. Švindiu to
muto pomáhají židovsko-německé časopisy, které
jsou v rukou velkokapitalistů a podávají překrou
cené zprávy o cenách. Navrbují se různé opravné
prostředky proti tomuto vykofistovánírolnictva a
sahrávání sí s chlebem veškerého člověčenstva, alu
jeden z nejlepších byl by úplné odstranění ob
chodů těchto (blas: A židů s nimi.) Kdyby ne
bylo těchto obchodů, stoupla by cena našeho obilí
nejméně o 20 proc. a to nebylo by k sabození.
(Potlesk.)

Poslanec Jaroš sděluje, že zemědělská rada
se o to zasazuje.

Na to přijat byl jednohlasně návrh určený
k podání sbvrům zákonodárným v ten smysl, aby
veškeré blankoterminové obchody byly úplně
zrušeny.

Po té promluvil pan dr. Reich ert, majitel
mlýna v Předměřicích o volbách v V. kurii. Řsčník
vysvětlil nejprve změny říšského volebního řádu
a podrobil stávající u nás stravy kritice O kleri
kélech myslí, že nejsou ještě náležitě zorganiso
váni, aby mohli postavit své kandidáty

„Pokrokáři nejsou nic;“ jsou to poloviční
socialisté, chtí jen bařit a nic stavot. | Národoost
© nich muoho nezoamená. Staročoši sam sstatně již
nevystoapí, nanejvýš v kompromisu. Hlavními od
půrci budou socialisté a na ty je třeba se řádně
připravit. Ku konci vybízí pak jit nyní poohléd
pouti se po vbodných kandidátech.

Poslanec pan Jaroš souhlasí s tím, še asi
nejtužší boj bude se socialisty, ktefí půjdou k vo
lebnímu osudí jako jeden muž a proto i nám bude

odobné opravdovosti třebs. Ač o kandidátech ne
ze ještě nyní mluvit, přece je třebu, abychomse

připravovali jinak, na př. sbíráním podrobných
dat dle smýšlení voličů atd. Tak nabudeme již
předem obrazu, jak-to asi při volbách dopadne.

Delegát spolku novoměstského Pozdí
[ek nesouhlasí stím, že pokrokáři nemyslí národně.
Vzhledem k dobié organisaci socialistů je nám
třeba určitého programu a o tom nechť konají 8e
v příslasných krazích porady.

Pau Holeček sympatisuje s dělnictrem a

Tomu opírá se poslanec pan Jaroš a praví,
že nám je třeba poslance národovce. Zástupci
socialistů budou zpívat písničku, jakou tito ui
poručí. :

„Pau Krtička navrhuje pořádání veřejných
schůzí, v nichž Uy se dělnictvu vše vysvětlilo, čímž
dalo by se dělnictvo snad získati pro zájmy rol
nictva. Když dělník sestárne a nemůže pracovat,
přijde obyčejně jen na rolníka.

Pan Pozdílek sympatisuje s děélnictvem,
které nechť dostane, co mu patří. Kde je silnější
dělnictvo, af zvolí 8i zástupce, jinde zvítězíme
zase My.

Starosta p. Kučera, delegát hospodářského
spolku v Rychnově n. Kn., vybízí k tomu, aby
chom hlavně všickni stáli na stráži proti živlům
mezinárodním.

Pan Pozdílek poukazuje na křesťanské
socialisty, kteří s úspěchem pracují dle určitého
programu. Vzhledem k tomu jest i nám určitého
programu třeba. Program sociální jest všem třídám
přístupný.

Paa Krtička mluví 0 anarchismua praví
ku konci, že ze sohudlých rolníků budou ti nej
horší anarchisté.

Předsednictvo bylo pak ještě splnomocněno,
aby mohlo se připojiti k ústřední hospodářské
společuosti v příčině otázky nové daně z piva.
Na otázku, jak daleko pokročilo jednání o úpravě
daně, odpovídá poslanec Jaroš, že dostane dělník
z povolené slevy holou diškereci. ©

Tím schůze po půldenním trvání skola.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 10. Hjna 1896. 1 M

pšenice zl. 5-25 až 6.20, žKo sl. 490 až 6.20 ječmen
ul. 4-— až 4-45. oves zl. 3:40 aš 2.45, proso sl. 5-—
až 5-85., vikev sl. 0 ——až 0-—, hrách zl. 8.— až 850,
čočka sl. V— až 12—, jáhly zl. 9.— až 9—, krup sl.
8.— až 21.—. bramborů zl. 1.70 až 2 —, jetelového pe
mínka červeného zj. —-— až —'->, jetelového semínka
bílého sl. —— až —.—, jetelového semínka švédského
al —— až ——, máku si. —— aš ——, olejky sl.
—— až —-—, lněného semene sl. 0-— aš 0 —, 100 kg.,
žitných otrub sl. 6-60, 100 kg. pšeničných otrub sl. 5—,
1 kg. másla čerstvého si. 0-— až 1:10, 1 kg. másis pře.
vařeného — —, 1 kg. sádla vepřového sl. 080, 1 kg.
trarobu 12 až 14 kr., jedno vejos 3 a půl kr., kopa okurek
al. O— až 0-—, kopa zelí sl. 3-— ež 3-—, kopa drobné
neleniny zl. 0-20 až 3.—, nektolitr cibale al. 1-20 až 240,
bečka jablek z!, 2-— až 240, bečka hrubek sl. 5. — až
4—, bečka švestek zl. 3:40 sž 360. — Na týbodnía
obslní trh dne 3. říjoa 1896 odbývaný, přivekeno bylo:
kektolitrů pšenice 439 žita 8.9, jedmene 852, ovsa 260,
prosa 12, vikve 3, bracha 6, dočzy 10, jihel 29, krap
0, brambor 373, jstolového semínka 2, lučného semínka
86 a půl, olejky —, máku 4, okurek 240 kop, zelí 124
kop, drobné zeleniny 670 kop, cibule 93 hektolitrů jablek
31 beček, hrušek 119 beček, švestek 174 belek, pak ve
přů 96 kusů a 352 kusů p davinčst.



Singerovy šicí stroje
uznaněnojlonů na světě.Nedostižiteln konnósti a trvání,

proto nejro. Řeněj icí stroj jek pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, tak pro

všechoy průmyslové účely.

M dostáníSáocůopšles vevisesích

Singer 60.,go., akc. spol. <.
(dříve G. Neidlinger.) 

Hradec Králové, Pražská ulice 83.

Bezplatné vyučení též modernímu umělému vyšívání.YOKO
Panílánístrj|

o 6 koňské síle, letos nový

půjčují zamírný poplatek
1 zl. 10 kr. za hodinu.

Wtrej čistě mlátí při malé spotřeběpaliva. í
Blišší odělí majitel +

Antonín Sádovský,
výroba hosp. strojů v Hradci Králové.

Rádné dělníky

truhlářské
obeznalé ve větších pracích stavebních, přijmu do
stálého zaměstnání. (Práci namábavou obetarávají
stroje.) Hlavní zřetel na sesazování a čisté provedení.

Josef Hlavatý,
truhlář na Praž. Předměstí.

Ko zz naneeVyznamenán na výstavě v Hradoi Kr

r. 1894 zlatou ovot a diplomem.

Amělé suby
5 podle nejnovějšíhoamerickéhospůsobunldající ua konám veškeré práce v obor ten 5Ph zku. JGfesně a solidné na základě dlouholetých

ž:38 přemě ručeza nejlepšíobsluhu.Zaručujese száo obe a poroučejese do vzácnépříznoaa onara, znamenámse v keboké če x

Josef Čáslavský,
zubní technik

Pražská ul. č. 77. vHradci Král
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„ovat“
Nejsvětější Ovátosti Oltářní

posvěcený.R09
Sestavil:

ABBÉA.HENRY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejsvětější Trojice

v La Marobe.

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎŠ

) farář v Chřenovicích.
Ů Nákl. bisk. komsistoře. Tisk bisk. kaihtiskérny.

; Stran b14— 8* —
3 Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
S 80; v tuhé vazbě celoplátěné franko 1 zl.

Vřelé odporučení tétovýtečné adoračníJ kníhy vis v „Rádelduchovním.“ sešitu de
Kgvátém a v „88. Eucharistii“ v sešitu

bí říjnovémt. r.Objednávky přijímábiskupská|
d*"ihtiskámna v Hradci Králové.

KANE6

TIO00GG0KDOTTNÝ a

horovičku
| 1litr od70kr. po- |
| čínaje vyrábí

eslou řadou

58 7PSY! syPZDE

Nový časopis

zs úvahy
v Hradol Králové

jednou v měsíci, počínajíc1. říjnem.Přísášetibude
nové i starší práce původní i překlady, které mají
časovou zajímavost. Předplatné i s poštovní zá
sylkou 50 kr. ročně, Jeonotlivá čísla 4 kr. Zásylky

obstará administrace „Obnovy“ v Hradci Kr.©

SRp>Vlastnívýrobu<viněných latek
Z čisté ověl viny

doporukjemapodujmníAzlmníobleky,hareloky
IGNÁC STRÁDAL,

závod soukenický v Humpoloi.

Vyznamenán na semské jutilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brons.
Vzerky zdarma a tranke.

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jimě

zamezí

CBIHOGENEM
É J. Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve sochrannou známkou : zl. pši 3 lahvích
franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

“ Sklady v lepších Waterielníchobchodecha holičských

©
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+
+
+
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„M“

K | Vydáníjejí.
+
+
Ú

jaou— ažse lidépřesddčí že b bod—ae
P oejlepším Jedině (B byo «

„Joltskovelovat=
odperučené.pro jebovýtečné vilamostiKusza5kr.

č. s6e.,Malšovicíchč.

žly ©Ko Bed

jj- Promisečímoblíbení.EJ"

Tajemství růencová
v rozjímáních

pro členy spolkuživého růženoe.
Sestavil Antonín Petráň.

Do50kusůpo8kr.,do100kusůpo7kr.
přes 100 kusů po6 kr.

Objednávkypřijímábiz. tiskárna v HradeiKr.

i

00000000000000000000i

prlne koslolní
pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

+000

Josef Pilnáček
w Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.
200000000000000000000000000000
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: čtenářům„Obnovy“zajistéže známý
bývalý rodine + pokrokářekéhokrálovádvorského
"„Ceského Venkova“ p. Jan Langner, nyní redaktor
„Plzežských Listů“ propeguje právě v tomto po
sledač jmenovaném časopise myšlénku, která ja
koby byla vystřížena z — — „Obnovy.“

at use J. Laagner,patráč že postupemčobysepořádek v národé a jeho
sboubné M re 8 proto dovolává se sřízení »ná
vodního výbora,“ se zástupců všech vrstev a tříd
národa sestaveného a myšléoku ta uvedli na denaí

fádek jako důležitou časovou otázku. Celá řada
ých listů 60 o mfjiš vyslovila a sice napořád

vě, jenom „Šípy“ namalovaly sa f0 pana

z jako klouče s nar, který trně" si pan Langner, patrně dospívá
P lepšímu a správnému přesvědčení o stavu věcí
v Čechách, zajisté že nic nedělá a dělali memuní,

o še od mladočeskéstrany daleko lepší vděkbuje, neš-li je pusté praafřování. Jemů musí
býti sladkým uepokojením, že s mím dnes celá
řada ůrůznýchstran souhlasí. A tu nesmíme
také jamimy, neboťto, copan redaktor
Laagner letos na podsim ve příčině ustavení

ního výboru“ v „Plzeňských Listech“ na
pořádek uvedl, to „Obnova“ narrbovala "a

jemupřipravovalea klestilacestujiž předpůl
druhým rokom a síce z jara roku 1896.

Útenáři a přátelé naší se na to zajisté že
pamatejí. Proto prostě konstatujeme, že so

sřízení „národního výbora“ dorolávala
robse. A (a nás jeaem těšiti

i nějších časo
c dávné již stanovisko, což
naplňovati také tou posilující nadějí,

k čemu my radíme, časem srým
platnosti.

Podobné úkazy, jako jest tento, znamenají
snamenité ovoce, jaké „Obaora“ začíná nést.
Nechceme z snah svých ničeho pfo

nebcť mám postačuje potěšení 3 tobo, že
a celouřadou časopisů jindy a jinak Bém přímo
nepřátelských najednou setkáváme +8 přece ko

=, >
FEUILLETON.

. „Nejkrásnější vyhlídka.“
Črty aGertys aastypo borách.

NaptslFraat. Siří Košťál
(Pokračování)

oblá ten starý brach tak pravé jméno — ze
jméše dříve« — rospovídal se vesele cestou pan
otce, »když byla jioší piva, důkladnější pivs, to
se BU to jméno více jako hodilo — to on ten

kráte pane to pive vodou z tobohle"Ba
pořádné přimokřoval! ©Hehsba! Ce se Šům
mu ale jednou nestalo! Byl zvyklý, to ale jeh ©
mazice snebo při větším návalu, jak odčepoval
konev přva, hned dolíti konev vedy. A štvanci mu
jednou vyměnili konve a postavili na místo, kde
konev s vodou byla vědy po ruce, konev, v níž

ísloZ n veée a de aA Boktů a demableval Bah povatel
v Šeokovně rumrejch, ún v glvé něce plove. A
Štvaaci kličeli: — «a te Mokříšova řezankal« Ale
Mokřiš dělal jeko nic! A uměl si z -toho pomoci.
Je takto bručák, ale o slovo také u něbo nejde.
Vzal skleaici proti světlu a povídá.
»Žádná řezanka, tohle se provedlo v pi
vováře, ti chlapi tam špatně,vod slámy“
vyčistili ječmen na slad — pite skrz
zuby — já za to nemůžu« — A pemotec
dalmovsky se usmíveje — ledva skončil jedno, už
sačal o Mokříšovi druhé. To vám s ním jednou
bylo! Byl jsem ve městě, a tam do mne několik
pánů dmulo a dmulo stran výletu do našeho zá
koutí. Slyšeli prý, te je u nás hezky, a že by si
teda sem rádi boufoě vyšli, A tázali se, bylo-li
by tu dosti místa k tak pořádnému četoč sbubno
vanému výletu. „i co pak o to“, povídám, „to

nečně při otázkách, které nás spojují. Proto nad
Šení jeme nadějí, že počet otásek těch postupem
doby poroste, že „lepší přesvědčení“ časem szískánámicelouřadapřátelasicezn ch
našich — — nepřátel.

Nebadou nás snad objímatí, avšak budou sezasazovatiOdosaženíazřízenítoho,počemu
tosžíme a 00 odporučujeme také i my a tu doba
donese, še nepůjdou více proti nám. Nalesli by
chom jiš více hlasů v české veřejnosti, jež se
dnes jako ozvěna mašich dávných nábledů ozývají,
avšak nás uspokojuje satím předevšímto blabé
vědomí, že list náš kráčí včele pokroku českých
sájmů a tužeb všeobecných.

Snad brzy dočkáme ae oné vzrušující, bla
žící ehvíle, kdy česká veřejnost a strany v sí
přestanou stále vybledávati jenom to, co más v2á
jemně dělí, seslabuje, snepřáteluje a rozhořčaje;
ale my pevné doufáme, že jest nedaleko doba,
kdy všichni rozumní mužové v národě českém
začnou bledati mezi sebou jenom to, 00 Náš spo
juje, co nás sílí, co nás oblažuje.

A to budou zajisté že jenom samé prospěšné
a ušlechtilé vzočty, které nynějším jen kalem,
blátem a pudezříváním metajícím časům ráznou
přítrš učiní. My doufáme, že nynější česká „poli
tika“ svou rozeratností přestane nadháněti naším
největším nepřátelům, ale že dnes rozmáhající se
„lepší přesvědčení“ záhy mocně po celých
zavládne. A tu předem víme. že nynější „pokro
káři“ poznají a pochopí, jakými vlastně byli
zpátečníky, jak krutě a nesvobodomysiněsi
oproti ostatním krajanům počínali a zajisté že
ucítí, jak biedaými cestami daji se vésti.

Ze většioanároda aani mládeženedala60
za soumary některých pokrokářských špekulantů
svésti, to páni ti vědí dnes nejlépe sami, vidouče,
jak z mody vybli- a tašíce, de se hodina jejich
trestu blíží.

Žádná agitace, žádné politické umění ale
rovně milost Boží daes činí po Čechách divy, ro
vnajíc a přátelíc to, co se ještě nedávno jako ma
věky znepřáteleným býti zdálo. Těšíme se z. toho,
neboť dogfáme, že ze dnes kvasícího těsta obec

u Mokřiše bude pobodlí, hospoda dosti velká,
nahoře sálek, venku zabrada a vedle ní i louka',
— Páni se tobo chytli a bylo tn v proudu. Jen
co teď Mokfiš? ©Povídám, dobrák, ale bručák a
bručák. Tsková stará duše šenkýřská zvyklá jen
na to šenkyřování jak to tu jde, no pro nás ho
ráky a na to tak zvyklá duše, že vídycky když
k němu zabloudil nějaký „lepší“ cizí cestující —
nic po něm ocbvlo Ne že by se měl za co sty
dět, pivo, kus ďobrého chleba, máslo, sýr, uze
nina, ryby, to vše u očho znamenité, ale to máte
tak: jeho táta říkal: „copak my tedy v našem zá
koutí — co myl, — A oa to říká po ném. —
4m jsem se mu o tom, jaký úmysl mají ve
m — «e byl obeň na střeše. Huboval, bouřil,
tobjš že on nechce s nechce. Nechal jsem ho.
Myši jsem, až pozná, že není vyhautí, obrátí.
A vé městě se pane do těch příprav k výletu pu
stili pořádně, Za nedlouho veliké cedule oznamo

©ten vém pene zuřil Adoběbl si oa mne.
„Tys májnejvětší nepřítel, ty víš, že já na tako
výhle 1 nestačím, ty chceš, abych přišel do
ostaáy, ty.“ — Nechal jsem ho vyburácet a pak
jsem mu řekl: — „Poslouchej, to ti mim žízeň,
snima si jít s tebou 4 tobě na pivo? Naleješ mi?“
—„nu sekulajda“ odtušil jsko by se dřív ani
mechumelilo „mám *i pane načato — a pivo, pivo
— darmo mluvit, pojď, aspoň řekneš, jest-li by
pro takový panstvo přecejc se šiklo.“ A když jsem
si na pivě poliboval: „Poslouchej, toho samotnýho
je ještě dvacet „velkejch“, tak říkal sudům čtyř
vědrákům, „ne kaotnýři“ — „bude dost!“ Ješté bo
ta zlost chytla psk, když byl den výletu a v ne
děli takhle odpoledne se mu sešlo tolik městské
honorace, že by každý jiný šetkýř přímo jásal.
Ale Mokříš zase byl ve svém. Lítal dole ve svět
nici a zuřil a zuřil „Ja — já — to vyházím,
všecko to vyházím — at je ostuda radéji dřív

Po více než-li celé desitiletí sváděn bylvPrazekaždoročněbojovládanaradnici.Mla
dočeší chtěli odtud Staročechy a obě
strany, o vítězství své Mtíce,Beštitily se kdo
bytí jeho užívati i těch nej ch prostředků
A po bojích takových dostali ae pravidelně do ve
lobné staroměstské radnice mužové, z nichž dobrá
třetina jako obecní starší král. hlavního našeho
města nikdy přestoupiti nebyla spůsobilou.

Boje ty sváděny bývaly mejčastěji jme tak
pro věc, jako k vůli osobám.

Avšak najednou berou komec.
Strany obě hledí se dorozuměti a voliti bez

bojea sice tak, že obě postavíkvolběsvéty
aejlepší lidi, a ty budou pak všichni voličové vo=
liti. A páni, kteří se o provedení tohoto rozum
ného kompromisu zasazují, zaslouží si všeobecný
vděk národa.

Podle Prahy opičila se totit ve stranickýchsápasechměstavenkovskáapotěchpaki obce
vesnické.

Když pak s Prahy vydáno bude heslo: „ko
nec zbytečným bojům a volejme k veřejné práci
jesom ty nejlepší lidi,“ to přece bude míti zajisté
že ušitek pro věc národa nanejvýš blahodárný.

Za posledních let panující volební staro
mladočeská kočkování byla pravidelné obrazem
politické bescharakternosti, mravní nedůslednosti
a i osobní zištnosti a marnivosti. A vybičování
téchlo z našeho epulečenského života sluší nej
vřeleji vítati.

Proto také erdečač dobodautí se k volbám

kity pčíkla, obee itáme, Praoých A nosé enýchlad a uti roservasých a rosšepran
poměrů po celých Čechách.

Někteříštváči se řemeslasice činí onasta
vajícím dohodantí se k volbám na staroměstekou.
radnici hranaté svó poznámky, ale jak poměry
na všech stranách ukazují, (ak pány ty čeká jřž
hojné zásoba dalších zkušenosti, které je brzy
otešou tak, že 8e svým terrorismem přestanou.

Pánové ti již na samého Boha se odvažovali.
Ve tinpách vystupovali z církve katolické prohla

bujíce se za A nelety, ač často rodiče jejich očiai vyplakat mohli Nikdojim nebyl dosti doko
palým, hodným, řádným. A zejmena na církev

než později“. A zas do mne: „Tys můj nej
větší nepřítel — na takovýhle lidi já
nejsem — považ ten — ten — ten — a
zečal jmenovat předáky z města — „a ten tu je
—jeto samá druhá (ft.j. lepší) sorta, pro
rány Matějovy, samí takoví paličáci — a na to já
— j4 — to bude ostudy, já tě vyházím i s mma!.
Utekl jsem k bostům a staral se jim o místa. Za
chvíli potkém Mokříše. Hnal se ven. a v náručí
držel spoustu peřin. „Kam — kam? Inu
nesuto,sbysetodalona tynašesprosté
lavice — prosím tě, takové panstvo —
jeto beztohoszvyklý na samá kanapata,
Sebral jsem mu peřiny a povídám mu, ať se stará:
radějio hudbu, kam soí. „No je nahoře sálek
a chorek v něm, ať tam brají.“ „Aleoni jí
chtějí mít venku“ — „Venku —? a zas bručel
já jim chorek vnedělisbazovat nebudu
— ta banda (muzikanti)a£ si třeba vyleze
tuhle oa lípu! A vidíte, i muzikanti i panstvo.
tímhle bylo unešeno. Vůbec vše dopadlo dobře a
Mokřfádastal ještě písemné poděkování z města.
Bručívá, bručívá, když je o tom zmínka — ale
přece ho těší, žese mu dostelo uznání, aže v jeho
hostinci byl. spokojení i ta „drubá sorta.“ Po
vídám, že tekto bručák, ale člověkse musí někdy
až nad tím zasmát. Co pak jednou? — Při tom
výleté zlíbilo se zákoutí Mokříšovo jednomu sta
rému pensistovi. Nechtěl teď jinam v létě chodit
na procbázky než-li sem a vyjednával s Mokříšem,
aby mu tady dovolil zříditi si koupelnu. | Náklad
s tím spojený si zaplatil sám a tak Mokříš si sice
než svolení dal zabručel — alena konec — přece

(povolil. Koupelna byla dle chuti starého pána zří
zena a pensista za léta seta cbodíval skorem každý
den. — Po čase zemřel a Mokříšoví koupelna zů
stala. A jednou v létě sem. zavítal jakýs pán —
a vida čistou vodu potoka, také zatoužil po kou
peli. „Není tady někde místo ke koupácí?“ tézal



katolickou mívali spadíno a mají spadíno ještě.
Jak se k ní chovají, jak represanty její stíbají a
COBe Sejmena našemu milovanému královóhrade

ckému panu nebope natropili: rospustikousků a schválností, to jest všeobecně známo.
Milovaný náš vrohní pastýř ve své příkladné

laskavosti a trpělivosti rányty mlčky I, stále
Be i za své nopřátely modlil a does stojí před
událostí, která mu masí býti nejskvělejším zadosti
nčiněním za všecky ty ústrky, jež byl od stou
penců strany svobodomyslné utrpěl a snášel.

A protodnes předevšímbiskup králové
hradecký stojí jako vítěz nade všemi
nepřátely svými se strany svobodomy
slné, ješ sa ného historicky pádným spůsobem
pokořil, povalil a k dalšímn slušnému jednání
oproti církví katolické a jejím zřízenímnejvážněji
napomenal — vykoaný výbortéže strany svobo
domyslné.A sice atalo 80to nadrokvía nad
otevřeným hrobem vůdce jmenované strany.

Kdyžtotiž došle.do Prahy zvěsťo emrti
majitela „Národních Listů“ a dle doznání mlado
českých listů také i zakladatele a vůdce národní
strany svobodomyslné p. Dra Julia Grégra, tu
sestoupil se v Praze ihned výkonný výbor strany
té k poradám, v nichž bylo jednomyslně usnešenu,
aby pohřeb Dra Julia Grégra vypraven byl ná
kladem výkonného výboru ze staroměstské radnice.

A jakým spůsobem vypravil výkonný výbor
strany svobodomyslné pohřeb vůdce a atele
strany té? .

Odporěď na otázku tuto jest relkolepě vý

mluva/m znamením přítomné doby!ýkonný výbor strany svobodomyslné pohřbil
vádce strany svobodomyslné po svém jednohlasném
usnešení spůsobem nejzbožnějším a to nejpřesněji
dle platových obřadů v církvi katolické. — Zástap
katolických kuěží pojednal, — pastor nebo rabín
nedostavil se ani jediný, (při pohřbu protestanta
Fr. Palackého dostavili se četuí kněži katoličtí,)
aby Dra Jul. Grégra k hrobu doprovodil. A na
potom alonženy byly sa zesnulého ještě velkolepé
reguie. —

Na první pobled důležitost těchto událostí snad
ujde, ale při hlubším o nich rozjímání obrovský
jejich význam ihned zřetelně vynikne.

Svobodomyslná strana vrací se k Bohu,
k víře a ku kněžím a sice tak, jakoby byla od
nich vikdy vlastně ani neustoupila, a sice tak,

Ptapile je nikdy neslehčovala, nepodceňovala,netupila — —
Prahou ve velkolepém průvodu vedla církev

katolická — tělesné pozůstatky zakladatele a
vůdce strany svobodomyslné ke hrobu a sa ní
kráčely ve zbožné dumání ponořené zástupy stou
peaců strany svobodomyslné a tisícové z nich
tiše v duchu opakovali si po kněžích: Smiluj ee
nade mnou Bože, podle velikého milosrdenství
Svého a podle množství slitování Svých —

poroB moe ysopem a očištěn budu — odvrattvář Svou od hříchů mých — vysvoboď mne z
krvi, Bože spasení mého a prozpěvovati bude jasyk
můj spravedlivost Tvou. Pane, rty mé otevři a
ústa budou zvěstovati chválu Tvou.“

Událost tato má v našem vořejném, spole
čenském a politickém životě význam dosahu ob
rovského, jejž konstatovati musíme a sice nikoli
jako radosta potěšenízvítězstvía nepřetržitévá
žnosti církve u nás, ale proto, poněvadž ve chvíli———-——ž
se. „I co pak o to“ — zabručel Mokříš — „tady
je koupelna a jaká! Má taky dva kohoutky, jak
se jedním otočí, tečevoda studená, a jak druhým
teče teplá, — všechno pohodlí, — ale —“ Čizí
pán už ani nevyčkal dalšího a spěchal ven a dal
si od Vendy, synka Mokříšova ukázati, kde je ta
koupelna. Veběhl do vnitř, viděl sice nepořádek,
do koupelny se teď skládalo ledacos, ale dychtiv
po koupeli, nevšiml si toho a do vany — do
vany! — — — Zachvíli polooblečen vyrazil
ven akřičel, co to jesa pořádek. „Točím kohout
kem na studenou vodu, — ono aic, točím na
teplou, ono také nic a přeci“ — — „Inu dyť jste
mne aai nevyalechl' obražoval se Mokříš , a vylít
jste jako splašený a já přeci chtěl říct, že jsme
trouby od obou vodovodů oddělali a jinak jich
použili,ostatné ale, chcete-li se koupat, to
máte nejlíp jít támhle pod splav, tam
máte tasky dvojí vodu, na slunci je ťa
teplejší a ve stínu holt ta studenějšíl«
. Být k tomu Mokřišovi ještě dál, to bylo by
ještě o něm řeči. Takhle to ale skončilo tím:
»Tak a teď jame tady.« — — —
, , Hostinský Mokříš vypadal zcela tak, jak jsem

si ho při vypravování pana otce tek v duchu před
stavil. Takový horský, rázovitý šenkýř, jakých už
teď ipo borách málo, málo! Když jsme do svět
pice vešli, nejevil žádného zvláštního účastenství
pro hosty a pozdrav na přivítanou jen tak tak sa
bručel, ale v očích bylo lze postřehnouti přece
zákmit radosti. To snad proto, že „pan otec“ se
naň tak šeimovsky usmíval a sršel vtipem zrovna
po příchodu. Nalil a pak beze slova vyšel ven,
aby vyplnil, co ná něm pen otec žádel. — Za
chvíli jsme bo slyšelikfičet od stráně za hospodou
směrem k protější stráni: +Vendo666 — Vendbó
— honem domůdů — je tady ňákej s panem
otcem— as panem—sO..... „ cbodípro
hlítet kde jaká pěkná vyhlídka — a taky by rád

smutka, ve chvíli těžké rány utekl se i výkoaný
výbor strany svobodomyslné ke svému dobrému

Bohu a žal i Bi mósti a mírniti církovkatolickou, svou matka. - m :
Z

skutečné důležitosti projevu toho, který jest a
bude vážným napomenntím a přísným pokynem
všem, kdo dnes v Pro evou víru, pro avos

oirkov a pro její vrcbní pastýře mají jenom zléevo.
Všecko to, ce jsme zde ve stručnosti uredli,

to znamená nepochybné červánky probasení
erdce českého lidu, který vrací se k božským
ctnostem, k víře, k naději a lásce, jež mu zajisté
správně budou ukazovati cestu k lepším časům,
než-li jsou ty dnešní: alx, béd a soužení plaí.

ty, kdose avé vírydrží, pro ty kdona
svém náboženském stanovisku „pevně stojí, značí
přítomné odálosti obrat k lepšímu. v nějž doufá
me a věříme, těšíce se, že na místě nelásky, která
nyní ve vlasti a v národě uašem tolik bolestí
působí, brsy nadejde doba, kdy všichni vzájemně
budeme -vůči sobě vyhledávati jenom to, co nás
spojuje, sílí a oblažuje.

Máme za to, žestojíme na praha op:ní její

začínají se objevovati. Vítáme je vřele a a nad

šťastnější doby národaího pokroku.še
Dajte race z kapes,

(1) Jistý ochrance rolníků dal se fotografo
vati. Jednoho dopoledne příšli k němu chráněnci
jebo a pochlubil ve jim svou podobiznou. Když
pak se jich tázal, je-li dobře „trefen“, prohodil
jeden, še ne. „A proč?“ divil se pau ochrance.
— „Inu, tu aa tom obrásku máte race v kapsách
svých, ale jindy je máte v našich.“ — To nám
tak maně napadlo, kdyš jsme četli v novinách, jak
v neděli dne 11. říjaa t. r. v Příbrami řečnil pan
Břesnovský maje ruce v kapsách, a jak zámeč
nický mistr pan Kavka náble zvolal: „Dejte ruce
s kapes!“

Ačkoliv víme, že panu Březnovskému co se
týká sedmého přikázání čili poctivosti a nesabání
do cizích kapes ničeho vytýkatí nelze, tož přece
nemůžeme se zdržeti, abychom mu neřekli, chtěl-li
představovati jak se patří liborála — svobodáře,

bí s rukama v kapsáchsvýchdobře „trefen“nebyl.
Je — Bohadiky — jiš umás dosti rozšířeno

poznáaí, že liberalismus měl až posud ruce v ka
psách — cisíob. Liberalismus se ukázal jako ná
bončí ž dovsko-německé, tedy ne křestanské zá
sady v obchodu, v řemesle, v rolnictví. Ať se
stará každý sám o sebe. A touto náramně
svobodomyslnouzásadouse stalo, še kapitál, jehož
nejvíce je v rakou židovských měl až posud race
své v kapsách cizích, a sice všdy v kapsách
lidí slabších. Kapitál svobodářskýovládlobchod,
zničil malého řemeslníka a to sice stejně velikého
jako malého. Acož nejhoršího jest, kapitál zmocniv
se průmyslu, má race své i v kapsách dělníků.

A kdyby aspoň na tom všem dosti bylo. —
Liberaliamus utvořil totiž i moderní stát. Že mo

abys mu okázal, jak sechytaj' pstruziiii — honem
domůdů« — — —

Netrvalo to dlouho a už jsme táhli < Vendou,
s mladým, již zmužnělým synem Mokříšovým
podél potoka na pstruby. Oba moji průvodčí zů
stali v hospodě při pivé, jež mimochodem řečeno
bylo znamenité — — — —

A pane, Venda uměl něco pstruhy chytat!
— Kousek za bospodou vyhrnul nohavice a ru
kávy a do vody. A pak rukou zajížděl pod kořeny a
kameny a přestu chvíli se mu nad vodouv ruce tře
potal takový tmavý horský pstruh s bějounkým
podbříškem. — »Prosím vás, jak to děláte, že jich
tekhle tolik chytíteř« divil jsem se zcela oprav
dově. »I to já vím, «odpovídal ochotně mladý muž
»kde ryby stojí, kam se schovávají a pod kterým
kořenem nebo kamenem může néco být — a tak
tam podbrouzžím šikovně ruku a kradu se s ní
blíže a blíže až k podbříšku pstruhovu a jek tu
jsem, už neuteče, Pstruh vám, když ho tak v jeho
podbříšku pojechtáváte vydrží, vydrží až dostanu
ruku k hlsvéě — a tu mi jit žádný neuteče —
nechcete toho zkusit?« — Přivábilo mne to, jít
si také pstroužka trochu pošimrat taz, že jsem
se také vysvlékl, vyhrnul a už jsem opatrně po
hroužel raku — a — »mám bol« vybrkl jsem
radostně, — mně se zdá, žeho už lechtáml« -Tak
jen k hlavě, k blevěl« pobízel opatrně Venda.
Hledím se stále, svou hořisť pošimrávaje dostat
k hlavě — a — »onžádné blavy nemál« svěsto
val jsem přitlameně a s přídechem sklamání Ven

dovi! Po téhožprobe seznáno, že bych bylmarně hlevy hledal. — Polehtávait jsem tak hor
livě podlouhlý, vespod hodně okluzký — kámen!
Po takové skušenosti zašla chuť, ale Venda
to vynahradil. Ještě chvíli a měli jeme takových
pěkných — každý zrovna tek „přes telíř“ pstruhů
až z toho byla radost. — Myslel jsem, že se vrá
tíme toutéš cestou k hospodě, ole Venda jaksi o

derní státje nejdražší, snad už každý,
daněpa jevuVěraustavičněmoe a

opčíméčaměmp.pletí1tebrák, a přlmjek
daní platípoměrně nejvícerolaík. Akdo má

přímé daně — nejméně.A 4 .
E daliješ to omnabokiklavější.
přítad Žeul se má venka nádenník; potřebujelist a musí dáti za kolek padesát $
celodenní plat, moohdyani tolik nemá. A fení

K naovějrodný listkojkupadesát krejcarů. Kdyby dát celodesdí svůj
profit“ muselby dáti milionzlatých —

Ždaš nemámesrozbo volati: Dejte ruce
s kapes chaďasů.

Aco mámeříciovedenímoderníchalátů.
— Liberalismus je totiž soustava, která činí člo
věkanezávislýmina zákonech Boších. Á
proto státník, politik, diplomat liberál, nojno
bezpečnější človék na světě. Bedřich praský
pravil: náboženství nemůžeme potřebovati, ono nám
překáží v našich podnicích. — Toť zajisté libera

Pan Bedřich strčil pořádné race do kapes našich,
urval nám Slezsko i Kladsko. Aco pan Bismark?
Oa je zajisté | liberálem, a proto nedal
ai překážeti náboženstvím ve podnicích. B.
1866 sáhl do kapes našich, 1 1871 do
Francouzů, a litoval prý, že nesáhl blonb,
mu Francousové ohromné samy tak brsy vy

Ale aby bez ohledu na zákony Boží takoróto
epodniky“ činiti a do kapes cizích sahbati
musel míti ohromné vojsko a nyní, kdyžij

státy podobné vojsko musí míti, cítí bokope poplatníků tak, že ai naříkají obchodníci, kťeří pro
dávali sprostší peněženky, — to zboží nejde prýnynínaodbyt.Abadetonakonecdobsávěc.
Nebude nám nikdo více do kapes sabati. —

Podivaávěopři tomjest všakto, že drahé
a velké peněženky a werthoimky ma odbyt jdou.
Neumím si to jinak vysvětliti, vešli tím, že libe
ralismus malého, poctivého, bobabojného dobráka
chránit neumí, a ten na zákonech Božích nezá
vislý, že si pomůše přec, jen když pli neodvis
losti od sedmého přikázání je chytrý a ukratný.

Amaněcopřece ještěupozornitimile. —
Náš lid jest od jakživa — dle avědeotví dějin—
naklonén k nádheře v oděvu, tanci a býhvosti.
Zákony, jež ve jménu Božím dala církev, brání
přílišaosti v této věci, vydala m. p. zápovědi, dle
nichž se v Jisté dny ueb časy hločné sábary ne
dovolují. Ale liberalismus, jako by ee mrzel, še
ten čeledín neb dělník, žeta děvrečkave své ven
kovské wertbeimské — ve své truhle — na půdě
nebo někde v komoře nějaký ten groš má. Libe
ralismus dal volnost i v této věci, hospod je pl.
ničký venkov, muzika stíhá muziku, a konec koneů
— 4 kapes chudiny jde všecko na větší hromady
těcb jistých pánů, kteří této svobodě úašeho lide
přejí a jej proti kněžetvu štvou, které prý ramo
majíc hojnost, tomu lidu ani toho vyražení nepře:e.

Zdaž při tak smuteých zjerech není čas svr
chovaný, aby liberalismus věnde byl odhalován
jako nejzáhubnějéí blod našeho věku, jako bubitel
blahobytu lidu našeho a národů vůbec. — Zdaliž
není čas uvrchovaný, abychom se vrátiti ku
křesťanství, které překáží těm „podaikům“ bes
božných ať státníků, ať jiných velikánů, které volů
každému stejné: „Dejte ruce z kapes cisloh!“ ———————"a ,Ť
kolkoval. «Tatínek povídal cosi, te rád máte pěkno
vyblídky — já bych ukázal jednu moc péknou —
nezajdeme si moc.« —

Nechtěl jsem Vendu, jenš byl při tom lovu
tak borlivým a v jehož obličeji jsem viděl přímo
radostnou ochotu, odporem zarmucovati — a čel
jsem tedy s ním.

Dali jsme se cestou do vrchu příjemnou ba
břinou a byli jsme na vrchu. Rozhled v dál sice
nebyl moc valný, — ale přímo před námi za ne

a z jich zeleni prokmitala bělost milého horského
domku i s příslušnými staveními. A vše vypadalo
tak přitažlivé, čistounce — jako ze škatulky +To
jehezký rozhled co? Ty lípy ata čisťounkáživ
nost CO7ešeptal fadostnéa mohl bych říci skurem
rozechvěně Venda a já měl radost, že v prsou
mladého borala je tolik citu, byť to bylo jen pro
takový, takový kouštínek té horské krásy přírodní
Proto jsem ovšem Vendovi ochotně přisvědčoval.
Byli jsme uš na odchodu, když Venda se ještě.

A i na špičky našlapoval.
Nepozoroval jsem, když jsem se tedy běz

děky za ním otočil, nic zvláštního, nic nového,
snad více byl bych viděl, kdybych si dalekohled
v hospodě nenechal; spatřil jsem jen, še 1ezi
tím, co jsem se jinam ohledl, ocitilo se před sta

venímněco plátoak bílenía„io SI o Vakopořád ještě na špičky našlapoval a tak,
by se mu odtud nechtělo. —Zašel jsem již hezký
kousek za habřina, když teprvé se za mnou roz
běbl. A jen zářil, — a zářili (Pokrač.)KBA

“



Zdaš nocí čassvrchovaný, aby se celé státnístízení,všeckozákonodárství,celýživotuášob
novil v dechu toho křesťanství, kteréž jedině jest
povnýmsákladem blahobytu národů.

Ovšem, kdyby se vše v dachu křesťasství
obnovilo, nevedlo byse tak dobře těm od zákona
Bošžíboneodvislým. I meobým poslancům vedlo
by'se špataě. Řečnéní — af s rukama v kapsách
anebo ve vzduchu — které není nic, mož igno
raatské, (nevědomé) mluvení klerikalismu
bájícímu zákony Boží, sa to honění lidu pod
jho sobectví jistých pánů a vrstev — takové řeč
nění by se stalo nemožným, s té jediné příčiny,
že by smoudřelý lid poslonchat nepřišel.

Abychom však měli dějepisnou památku na

slávu oVobodářetví věku našeho, bylo a sáhodno vyfotografovati nějakého jak se patří libe
rala ©rukama v kapsách fečnícího, a někde niže
nějakého poctirého mute z těch malých, jenž by
mu fekl: „Takle nejste dobře trefee, obyčejně
máte rsce v kapsách našich.“
k

Co týden dal
+| Volbyv Českách.Olomoucký„Pozor“do
vídá 6e z Prahy: Výkonný výbor národní strany
avobodomyslné komal v těchto daech opět poradu

ke shodě 4 důvěraíky místními a okresními po
kračují. Již nyní lse oznámiti, že poslanci Č. Lang,

dr. a dr. Šíl nebudou kandidovati. Posl.
Purghart dobřepostihlvlastní sitaaci, kdyžse 08
dyso ve Vídni se svýmmandátem loučil.

Poslanecká sněmovna vídeňská měla v po
tledních sehůsích podrobné rokování o domovském

Při volobní i v Uhrách hrají také nyní
značnou úlohu — y. Je znovu viděti, čeho
se chápe vláda proti voličům, kteří se odvažejí
hlániti so k právům národním. V Kečkemetu od
bývala s) minulou neděli velká schůze lidu, která
se prohlásila pro kandidaturu přítomného tu hra
běte Ferdinanda Zichya, jehož řeč přijata neko
mečnýmjásotem. Proti tomu zorganisoval všakpodžapancelourotuklackářů,kteřísevrhlina
voliče a shromášdéné rozhánáli. Nyní zakročili i

četníci a hnedle Botoláno i vojsko. V Kečkemetunastalo botové žení. Srážky opětovaly se v
ulicích, až posléze vše obsadila vojemakámoc. Tak
vypadají volby ve svobodných Uhrách. Podobné

propakají i v Podtatranaku. Všude, kde
shromažďují se Slováci, aby se prohlásili pro kan
didáta lidové vtrany, zdvihá se proti nim bouřea

ikojí útoky. Bráaí-li se, sakročuje proti mim
ná moc. Ani žeoy nejsou ušetřeny před kyji

a bodáky Maďarů. olik slováckých ženbylo
jiš také zastřeleno nebo bodáky prokláno.

Svatební slavnosti v Italii právě nastalé po
trvají celý týden.Se sňatkemnásledníka trůnu

spojena jest i jiná ještě otázka — samostatnýa tadíž i samostatná apanáže. Článek 31.
italské ústavy stanoví, aby následník trůne, kdyá
se staze sletilým aneb ožení-li se i dříve, dostá
val zákonem stanovenou roční „ Priac Vi
ktor Emanuel jest sice jiš od r. 1891 zlotilým,
ale král Hambert čekal stále, af nastanou lepší

| a odmítal ministerstva, když šádala za svolení k podání zákona o apanáži. Nyní však, když
následník se žení, nastala otázka ta znova. Vláda
žádala krále opět za zmocnění akrál opět odmítl.
Posléze poukázal Rudini k tomu, že by to bylo
rušením ústavy. Král konečně svolil, ale tímto
spůsobem: Sonhlasí, aby podána byla předloha o
samostatné apanáši následníka, ale s podmínkou,
še o tento obmes bude zmenšena Civilní lista6 8“

Všelicos.

Přehled a učitelstva matičního při
náší říjnové číslo Ustřednímatice školské, Na ten
čas vydržuje Ústřední matice školská 45 obecných
škol o 130 třídách, 41 opatroven o 55 odděleních,
1 gymnasium o 10 třídách, celkem 87 ústavů
bkolních o 185 třídách či odděleních. Kromě30
katechetů, 64 opatrovnic i školnic a 24 Industr.
učitelek působí na matičných školách 137 osob
učitelských a 55 pěstounek, tudíž 192 osoby se
stálými ročními platy, kdežto 1:8 osob požívá
pouse renumerací. Dohromady působí na školách
Ústřední maticí ákolskou vydržovaných 310 osob,
nepočítaje v to učitelstvo čtyř středních škol čes
kých na Moravě od Ustřední matice školské pod

rovaných, na nichž působí27 professorů a uči
telů. Jednotřídních škol obecných vydržuje Matice
17, dvoutřídních 12, třítřídních 6, čtyřtřídní 2,
pětitřídní 2, šestitříduí 1, sedmitřídní 3, osmitří
dní 2. Opatroven a matefských školek o jednom
oddělení jest 28, o dvou odděleních 12, o třech
odděleních +. Žádosti o dvě nové obecní

doběk zemské školníradě podals, nejsou dosud
vyřízeny. Tak veliký počet škol jako nyní Ústřední
matice školská dosud nikdy nevydržovala.

Přehlídka listů protestanských. Pánipe
stoři v náručí židovky | Hlasy ze Siona brozí se
přímo děsných následků, jaké může míti katolický
sjezd v Rakousku. Schváleny prý tam byly staré
snámé recepty na spásu lidské společnosti, jak si
je představují klerikálové, tlumočeny tužby ultra
mootanů, že škola národní má býti sbavens rázu
občanského a národního a státi se má koofessio
nálaí, hierarchie s hejtmany má míti spoludozor
nad školou tím, že každý farář má býti dozorcem
nade všemi školami své farnosti, při maturitě má
býti zkouška z náboženství před zvláštními kněž
skými komisary (snad by nechtěl z katolického
náboženství při maturitě skoušeti hbelvetský pan
pastor? otázka redakce), ti komisaři kněžští mají
doblížeti na zkoušky i z předmětů světských, žáci,
které katecbeta udá, že nejsou dobrými katolíky,
nemají býti připuštění, i university mají býti po
katoličeny a začátek má se učinit: katolickou uni
versitou v Solnohradě, Rakousko má bleděti, aby
papežům vráceno bylo svétské paoství, samo pak
Rakousko má se podrobiti vedení církve a její blavy,
papeže« Tak namaloval p. pastor ty hrůzy brý
soucí, které klerikálové na Rakousko ovolávají na
svých sjezdech, potají as sympatisoval s těmi. libe
rály, kteří čerstva volali taliánského policajta, aby
zatkl ty smělce, kteří se opovážili vyslovit slovo
církevní stát, a srdce pak radostí p pastorovi po
skočilo, že židovka z Neue freie Presse a Wiener
Tagblatu dává signál všem židům a liberálům,
aby se teď po sjezdu připravili na nový kurs a
otiskoje na str. 210 všecky jejich strachy před
klerikály. A aby par nobile fratrum ještě v lepším
světle se objevilo, sympatituje p. pastor v Hla
sech ze Siona č. 19. 239 se zednáři, že prý kle
rikalismus vidí v nich úblavaího nepřítele a proti
bumaaitním podnikům zednářů že chce zakládati
stejné podniky. Na to bere p. pastor v ochranu
zednářství, že prý, kdyby teképoctivý !!1 člověk
vloudil se do komise zkoušející protizednářská data,
vymyšlená na poděšení dobromyslných oveček,
zbylo by prý těch strašných dat co nejméně«.
Panu pastorovi helv. hlasů ze Sione zase připo
mínáme, že účel belvetů, špiniti katolíky a jejich
náboženství posvěcuje jejich nekalé prostředky a
Jestliže tentýž p. pastor str. 238 otřel se o sv.
Augustína, aby omyl svého mouřenína Kalvína,
připomínáme jim, že to není ani tak dávno, co
tytéž holvetské listy tyto učitele církevní, jským
snad i bez jejich odporu byl sv. Augustía, uzná
vali za své lidi. Inu teď už je jinak, účel helvet
ský světí helvetské prostředky a v tom páni pa
stoři nejsou příliš vybíraví. Abychom se vrátili
ke školní záležitosti, o níž na sjezdu Solnohrad
ském bylo jednáno. My tedy dle p. pastora nemáme
mít žádného práva, aby katolické náboženství na
školách vůbec více bylo respektováno, než se to
děje vůbec. Zde je zase vidět filutářství pánů pa
storů. V témž čísle 17. Hl. ze Šiona str. 209 píše

. pastor, jaký má být evangelický učitel, takto:
robuď se, kdo spíš, k náboženskému vvědomění,

k náboženskému nadšení, k náboženské horlivosti
a práci Budiž evangelickým učitelem ve škole,
evangelickým učitelem mimo školu, evangelickým
učitelem ve styku služebném isoukromém, evan
gelickým učitelem ve své domácnosti«. Tak vida,
takový má býti učitel evangelický ve škole j ve
veřejnosti, a když my žádáme, aby takovým byl
ináš učitel katolický, to páni pestoři prskají ana
pomoc proti nám volají novinářské židovky, zed
náře, taliánské policajty a vůbec kde o kom ví,
že by se dal proti katolíkům naverbovat. Proto
p. pastor na str- 235 beře na jednou opravdovou
tvář, že my nemáme právo míti nedůvěry k oy
nější škole, že prý ona vlastně je konfessijně ka
tolická, že ooi vědí, že neaí málo katolická, a
že nemáme chtíti, aby byla klerikální. Oni totiž
evangelíci, míní dále p. pastor, chtějí evangelické
konfessijní školy prosté proto, že mají k nynější
škole. nedůvěru, ale my prý nemáme k takové ne
důvěře příčiny. To povídá starý +Kroutile v Hla
sech ze Siona. Na tosilně se zlobí na učitele
Špačka, že na sjezdu Táborském mluvil a na »Če
cha«, že banopis učitelů okresů klatovského, pla
nického, Susického považuje za záležitost všech
účastníků katolíků, a při tom chudákovi p. pasto
rovi selhala paměť, te ut, kčyž Hlasy ze Siona
měly 8. října vyjít, byly projevy jednotlivých u
čitelů se zmíněných okresů a projev hromadný
učitelstva Klatovsko-Sušického vyslovující opovr
žení nad hnusným tonem přípisu zneužívajícím
jejich jména, při čemž se vyalovují pro shodu na
prostou mezi učitelstvem a katolickým knážstvem,
to p. pastor tak rád by byl uveřejnil, ale jsme
křehcí lidé, ve své k nám horlivosti na to zapo
měl. A ještě na něco zapoměl. Nenadává vč. 19.
p. biskupu Brynychovi a je to poprvé za tři léta,
ce jméno p. biskupa v počestném tom orgánu ne
přichází. Za to dovídáme se od p. pastora,
že známý bývalý kaplan Jška ©v Liběšicích
u Žatce, který z truca, že nedostal faru,
apostatoval a se oženil, je teď protestanským pa
storem v Bernu, že udělel doktorát a přednášel
o manzelském sňatku býv. kat. duchovních v Ra
kousku. Ač pozdě, připojujeme gratulaci p. Jško
vi pánům protestantům k té akvisici. P. pastoři

vůbec rádi uvádějí kněze apostaty, ale je jich předce
jenom málo. Také jsme svým očim nevěřili, že
poslanec Eim dostává svůj díl od Hlasů ze Si
ona, že se opovátši) říci, že den Svatováclavský
jeden národní, kdy Čechové si připomínají velkou
minulost a tiskoou si ruce k lepší budoucnosti.
Je prý to Eimovětina (str. 237) a Eim prý je za
kukleným klerikálem. Proč pak nešel Eim za Jškou

Kalvíns. To by ho p..pastor s radostí objel, jako
už do náruče volá dra. Černohorskéhostr. 236,
když už chce dětem svým vdechovati zášť a ne
návist ku klerikalismu, že má také z církve, kle
rikalismem ovládané vystoupiti, jinak,že jeho děti
budou klerikálními horlivci. To tedy a ještě mnoho
jiného hezkého piše p. pastor svým věrným v Hla
sech ze Siona, ku obveselení mysle a posilnění
helvetského ducha. + 234

»Tojeta praváevangelická snádelivoste !
V Nové Vsi u Velimi byl svého času zřízen obecní
hřbitov pro katolíky a evangelíky, 2. vyz. protože
židů v obci není, toliko jedna rodina jest tu Irvin
Giánská. Protó přiřknuta byla každému vyznání
jedna polovice, ač jest evangelíků v obci jen čtvr
tina, a hřbitov stezkou a dvojím živým plotem
rozpůlen. Katolíkům dáno bylo též vyrozumění,
že si mohou i kříž v prostřed své polovice posta
viti. Avšak polovice katolická zůstala až do nej
novější doby prázdná, poněvadž katolíci byli po
hřbívání na svůj starý hřbitov u kostela a zemřelý
dp. farář J. Pohořelý nechtěl nijak od tohoto po
hřbívání na návsí « kostela upustiti a tak pro
vedení usnešení občanů protahováno a mařeno.
Teprvé loni z jara bylo umožněno katolíkům, aby
použil: daného dílu hřbitova. Duchovní správa
nynější hodlá i na tomio hřbitové po vyšším svo
lení pobřbívati. Ale chyba lávky! Nyní jest obecní
hřbitov jen evangelickým hřbitovem, katolíci se
na něm pohřbívati nesmí. Irvingiánské dítě tam
bylo pohřbeno, ale katolík term nesmí přijít. Vždyť
— 6 brůza — byly by tam vedle pomníků s ka
lichy — i pomníky s křížem. Brzo po oznámení
katolických občanů, že se chtí na hřbitovní své
polovici pohřbívati, vyjádřil se většinou hlasů
evangelický obecní výbor, že hřbitov pro (obě
vyznání nedostačuje, což není pravda, protože
celé tři čtvrtiny tohoto hřbitova jsou dosud
prázdné a obec má jen dvanáct set obyvatel.
Později — po moudrém. tu i tam poseptání se
— směle praveno, že hřbitov jest »jejich«. Sná
šeny důvody. A sám i p. superintendent J. Sza
latnay hleděl, jak mohl, pomoci. Poslal do Nové
Vsi věkopemátné svědectví na papíře, v němž se
se strany farního úřadu (evang. helvetského) ve
Velimi všem pravdy milovným a chtivým vysvěd
čuje, že hřbitov v Nové Vsi jest evangelický (!),
protože katolický farář nepřišel na hostinu (!), která
se odbývala před lety při vysvěcení evangelické
části obecního hřbitova se strany evangelického
kazatele. No tu snad katolíci v Nové Vsi nebudou
tak hloupí, aby tomu nevěřili, když tu píše úřad
farní a to evang. reformovaný —čisté evangelium.
Pro tyto a jiné pádné důvody rozhodli brzo po
tom evangelíci v obecním výboru o hřbitově asi
takto: Všecko, co bylo kýmkoliv a kdykoliv před
tím o obecním břbitově usnešeno, napsáno, do
protokolu zaznamenáno, všecko to se nyní zrušuje;
hřbitov jest sice obecní, ale od nynějška se na
věčné čásy prohlašuje za evangelický, t. j. upří
mněji řečeno: obec ho bude vždy opravovat, ale
evangelíci ho budou sami a zadarmo užívat. Ka
tolický pohřeb nesmí tento hřbitov spatřit, Irvin
gián může spíše být s námi ocž katolík. sná
šelivosti! Katolíci podali po tomto věkopamát ném
usnesení ob. výboru stížnosf k okresnímu výboru
v Kolíně, který před měsícem krátce a spravedli
vě rozhodl, že usnesení obecního výboru v N.
Vsi se zrušuje a prohlásil, že všem příslušníkům
obce, ať jsou vyznání kteréhokoliv, náletí právo
na tomto hřbitově býti pohřbenu..Evangelíci však
toto rozhodnutí zavrhli a právěse odvolali k zem
skému výboru a bude zajímavo, zdali tam tato
jejich upjatosť bude tak krátce odbyta, jako se
to stalo v Kolíně, Ovšem ani to je nezastraší,
budou-li zemským výborem odmítnuti, budou prý
rekurrovati dále, až k nejvyšší instanci! Jak si
téchto několik pánů výborů počíná, o tom svědčí
i to, že hned prvního svého nebožtíka, který se
jim teprvé za tři měsíce naskytl, pohřbili naschvál,
proti protestu katolíků na prázdnou dosud a ne
posvécenou polovici katolickou, či jak se mezi
lidem říkalo, na palouk, stezkou a dvojím živým
plotem od části evangelické odiělený. Za tímto
prvním brzy vykonán i druhý pohřeb, hodně da
leko od prvního a mezi tyto dva položen oběše
nec a naposledy Irviogiánské dítě bez obřadu.
Hlasům ze Siona připomínáme dále, že dřív než
byl tento obecní hřbitov zřízen, bývali evangelíci
pohřbíváni na katolickém hřbitově při katol. ko
stele a nikdo je odtud nevytlačoval, nýbrž sami
se dobrovolně odloučili. Jak sméšné jest proti to
mu toto nejnovější draní se na polovici obecaího
hřbitova pro katolíky určenou. Poněvadž jest
Nových Vsí více, podotýkáme k vůli jasnosti, že
tato záležitost se u příťomnosti projednává v Nové
Vsi mezi Kolínem a Velími, obci 276 evangelíků
proti 915 katolíkům dle posl. sčítání čítající.

Komu se zachovat ? „Národní listy,“ jakož
i ostatní mladočeské listy stále tvrdí a jejich řeč



nici, vis Eim v Litomyšli, to pořád anovu dekla
mují, že my katolíci ozývajíce 06 ve veřejném ži
vetě po svém práva, jaké nám ne číselný
náš přináleší, a aechlíce se dáti z veřejnosti vy
tisknouti, provádéme katolickou politiku. Prote
stantské zase listy, augsborgského i helvetského
vyznání, vlastné jejích pastoři zase světu úemlou
vají, že je to politike a boj náboženský. Neb na
str. 147. plbe sČeský bratr“: Klerikálové dokezojí
totožnost katolicismu s «lerikalismem. | na naší
strané (rozuměj protestantské pozn.red.) musí
podsteta boje proti Římu proniknout. Bojí-li se
dnešní vůdcové lidu, že by ztratili maobé se své

armádu. kdyby se lidu zjevila plná pravda, že bojproti Římuje více kulturní a náboženský, nežli
politický, pak dozoávají jen, že osvětová úroveň
naše je ještě pod normálem své doby. Kdví se
to řekn: bez frásí, tak Loznamená. Protestenti naši,
belweti 1 luteráni, rádi by celou mladečeskou stranu
zkonfiskovali pro sebe, Což o vůdce mladočeské,
tě by si dali ríci, ti jsou stejn5 v náboženství in
difereatní, ale kdyby se vécšiné mladočeského lidu,
který je totiá katolický, řeklo, my vystupujeme
proti tvé víře, a sice v otevřeném boji, pak by
jim většina řekla slovy legie Thebaosté „amici
Usgue ad orag,“ jsme vaši, alc náboženství našeho
se nedotýkejte, ale protestanti naši by několik
těch indifereatních, třeba posud bez vyznání jsou
cich utrhli pro sebe a pro né to znamená lépe
něco nežli nic. Proto mladočeští vůdcové planou
frásí se ohbánějí; bojujeme proti klerikalismu ale
véžíme si vznešenosti nábozeaství a při tom to
tajné přání chovají, jen kdyby už katolická strana
byla pryč. Ale osarné naděje, katolická strana u
nás zůstane, af už jí nepřátelé říkají politická, neb
náboženská, to nás neželekno. 124.

(9) Nebožtik Dr. Lindmer a jeho
kářší o vé. Letos v měsíci dubnu přinesl
pražský „Úsch« článek o + Dru. Liodnerovi, a
útočil v ném na vědeckou velikost nebožtíkovu
upíraje mu originalitu a dotýkaje se zároveň i
jeho vlastenecko-dynastického a náboženského smý
dlení, připomaěl také smutné korrupce mravní,
která se mezi žactrem za jebo ředitelování jevila.
Kdo článek ten psal, oení dosud zoémo; my se
však dummícéme, že nevyšel z péra kněžského,
nýbršlaického,z péra učitelského a toproto,
že věci, jichž se sminěný článek dotýkal, ukazo
valy takovou mistní e Časovou snámost, že je
psáti mohl jen ten, kdo je zažil. Příčinu ku článku
tomu dalas auktoroví oslava, kterou na příští rok
prý chystají učitelé s přátelé neboštíku Liadne
rovi. V kruzích duchovrenských působil iocrimioo
vený článek nevůli, a mnozí kněží se tázali: Co
s tím v „Cechu“ chtějí? Nač dávají vítanou příle
žitost nepřátelům oašim, aby se na nás vrhli a
vlastní zbraní nás potírali? »Úech“ totiš neuznal
na t L'ndneru nic dobrým a jen mu cbyby vy
týkal! Brzo po té přinesl však pražský »Oech=
nový článek o + Lindnerovi, článek, v němž pro
jeven. nesouhlas s incriminovaným článkem ze dne
8. dubna t. r. V tomto novém článku podepsaném
plným kněžským jménem (F. J. Konečný) uznány
dobré vlastnosti Lindoerovy, jak i některé listy
učitelské samy po té konstatovaly. P. Konečný
nevyslovil ovšem ve všem soublas s Liodnerema
otevřeně napsal, v čem a proč se s oslavova
tanýn: paedagogem nesrovnává. | to přijato bylo
v listech učitelských, poněvedž řečeno bylo slušně
a pravdivě, Jednotlivé listy a Jednoty učitelské
útočily však čál na klerikálního »Čecba« ne
všímajíce si článkudruhého a křičíce jeno článku
prvém, čímž dosti jasné ukázaly, že jim o ce
lou pravdu nejde, ale že se chytají příležitosti,
aby demonstrovalya své antiklerikální smý
šlení na jevo dely. Konečné ovšem celá záležitost
utuchnouti musila a jisté by již dávno byla za
nkla, kdyby se jí nebyli chopili činitelé noví —
páni pokrokáři a radikálové, Co činil a co
činí radikální »Školský Obzors proti katolickému
kléru, přesahuje meze vší slušnosti. Žei v této
záležitosti nezůstal pozadu a chrlil spoustu po

zřívání a nadávek na nenáviděnéklerikály,
není ovšem s podivem. Kutnohorský katecheta F.
J. Konečný jmenován zjevné ke konci neurva
lého článku (když »Školský Obzor= cbtěl svým
věrným označiti původce článku „Če
dne 8. dubna.) Jakým neprávem, ukázalo se brzy
na to, když oČeche přinesl opravu článku prvého
(ze dne 8. dubna). Opravil své lživé podezřívání
»Školské obzor?« Běžte se ho zeptatl Vždyť se
jedná o ulerikála, a toa může býti pošpiněn.—
Také »Rozhledy« páně Pelclovy přinášejí na
straně 617 o aféře článeček a útočí na klerikály,
pravícemimojiné: »Spisy Lindnerovy byly
ovšem už loni ve valné bromadé druž
stva oVlasteaodsouzeny. Utok ten zeráží
svou ofskostíle Tak? Spiey Liadnerovy byly
Da ovalné hromadě Vlasti« odsvuzeny? To je
le ž, psne Pelcle,hrubá lež | Předněnebylo na

valné hromadě »Vlastie o Lindnerovi vůbec ani
řeči; po té nebyly spisy Lindnerovy (na mi
mořádné valné hromadě Vlasti v srpnu 1895)
odsouzeny, nýbrž, jsk z »Vychovatele« patrno,
mluvilo se jen o vychovatelství Lindnerovu
s konstatovánopode stránek a řádků zmíněné
učebnice, že + Dr. Lindner neznal v ní osobního
ani prozřetelného Boba, ano že výslovně praví,
že Bůb není osoba, nýbrá jakási idea, v níž má

těkavé mysl šákova utkvěti. Vytýkám dále, že +
Lindner nezná nadpřirozeného cile člověka, neví

"mic o církvi Kristová, neví nic 0 prostředcích,
které vychovatel: skýtá nábolenství katolické, ac

ohromná většina učitelů s dítek, které jim budou
a jsou svéřeny, jsou katolického vysnání. To a
nic jiného na mimofádné valnébromadé »Vlas
tis Lindnerovi vytýkano z jeho »vycnovateiství=,
při čemž však predem výslovné uznáno vše
dobré, které s bohatých zkušeností svých s ci
zích spesl v ucěbnici té Dr. Lindaer.
»Vlastie byl spravedlivý, uznaly | učitelské
oRozbledy pacdegogické« vytýkajíce vy davate
lá m nových vydání zmíněně učebnice vady ty a
nikoli referenta na mimořádné volné hromadě
oVlasti«. Tak mají se věci dle pravdy: Kdo tedy
pěni pokrokáři, spechel odtok, jená zaráží svou
nízkostí? Kdo bojuje lživým podezříváním ne-li
"Školskýobzore? Dá li se české učitelstvo str
boouti takovými křiklouny a obránci k oslavé t
Liadnera a nebude li míti čístějších motivů —
blavně piety a pravdv, — pat litujeme toho vzáj“
mu cti nebožtíkovy a v zájmu dobrého jména čes
kého učitelstva, které tolikráte jiš tvrdilo, te oení
proti katolickému náboženství: Kdo má na srdci
zdar školství, nebude hledati třenic 'a svárů zby
tečných a poděkuje se všem rádcům, kteří osla
vovatichtějínebožtíkeLindnera v tom smyslul
K čemu páni pokrokáři učitelstvo štvou, viděti
ze slov, jimiž připomínají»církve bojujícíe
jakož i spravdy«, za niž bojovali Lindner, Havlí
ček, Neruda, Třebízský atd. Musí prý budoucí o
slava zkrátka státi se manifestací, »při níždůrazně
připomenuty budou ideje, které veliký rento muž
hlásal a zastávale. Jaké pak, páni pokrokáři, jsou
to videje«? Saad ne ty uvedené z jeho učebnice

„o neosobním Bohu std. Podle Vašich letošních
»Rozbledů« právě ty ideje na mysli máte, dob
ře-lisoudíme z toho, co v jedné poznámce pod čerou
píšete, když díte, že prý ve filosofii prvá pří
čina věcho jest dávno ndbyta, anebo když jinde
vytládáte, že moderně a vědecky vzdělaný Člověk
nemůže býti katolíkem, ačkoli víte, že Vám před
nedávnen dal velmi špatné vysvédčení Váš býva
lý učitel Dr. Masaryk, když o Vás veřejně napsal,
že nemáte ani filosofické epodhotovky«, což dle
Vašeho vlastního výkladu (v Rozhledech) znamená,
že neumíte sni filosofickousbecedu«! Pamatujte
si tyto věci a neštvete zbytečně, aby Vám zase
někdo novou »podhotovka« nevystavili

(9.)Labské proudyboji se klerikálů! V36.
čísle L. P. jest úvodcí článek plný děsného la
meata. Proč, co plačí L. Proudy? Inu, je zle,—
klerikálové dali se do práce, mají své Časopisy,
moviny, sjezdy a teď da konce chtějí vzíti doruky
volební Jístek a nechatirůžencůvá modlideb|
Kdo jim to napískal? Nikdo jiny než páter Hor
ský, jenž lid vyzývá, aby se nedával zastupo
vati ma pořád jen advokáty, a redaktory, ale aby
si sám volil dle svých zájmů a tříd muže po
čestné a vážné. Není ovšem pochybnosti, rozu
muje orgán, jenž onehdy prohlásil Dr. Pacáka
vapostolem=, že klerikálové pohoří i kdyby prý
jejich kandidát byl »třikráte kanovníkem=, — ale
přece pao předseda mladočeského klubu (Dr. En
gel) uznal jik asi týden po tom prohlásiti za do
bré, že mledočeši budou podporovati socislního
demokrata a nikoli křesťanského 80ci
alistu, čímž ukázal, že vlastne »pohoří« — do
savádní svobodomyslní klubisté! Sláva jim a Lab
ským Proudůme hodně vody na nové slzy!

Co stojí vídeňská sněmovna. Rormnóše
ním počtu poslanců následkem volební opravy
státi bude národv království a zemí zastoupených
na říšské radě sněmovna vídeňská o 600.000 ko
ron více nešl: dosud. Kdežto do nynějška obná
šely diéty poslanců denně na 7600 korun, z výší
se tyto na příště denně ještě u 1440 korun. Od
roku 1874 bylo každoročně povolováno ne diety
a cestovní výdaje poslanců 1,000.000 korun; na
budoucí rok se žádá 1,6423.220korun.

Zvěsti z východních Čech.
Zprávy dleossní. V Pánu zesnuli: p: P:

Cyrin Bernar, b: notář. rektor kolleje Plaristské
v Litomyšli dne 17. října; p. Frant. Blůmel farář
v Chvalčidne 19 října. Ustanovení: p. Frant.
Tejkl, zámecký kaplan ve Stránově, za koop.
do Radimi, p. P. Placid Holoabek ©. S. B., za
kaplana do Metličan, p. Jos. Zuzánek, jáhen, za
výpomocného katechetu do Kostelce n. O., p. V.
Martiack, kaplan v Bystrém, za katechetu do Ji
čín: p. Jos. Kalous, kaplsn Hronovský, za adm.
do Hořiček“Uprázdněné místo: Chvaleč,

(oalisch) fara patron. rytíře Nádhernýho z Boro(na, od 30. října 1896.
Kathedralní kostel sv. Ducha v Hradoi

Králové. Napsal Václav Kalaš, farář v Hněv
čevsí. S tímto názvem vyšel právě pěkný spis,
jejž svým nákladem „vydala pečlivá správa histo
rického musea královéhradeckého jakožto 4. číslo
»Pojednání historického s průmyslového musea
v Hradci Králové.« Spis obsahuje důkladný popis
chrámu sv. Ducha, oltářů a starobylých památek,

svonů, krypt a pomníků,v druhé částiděje chrámů
od nejstarších dob až do oaí dsby. Poutavy text
doplaén je půdorysem s 7 slrmstnými, ovětlotia
kem provedenými vycbreseníemi, jež představují:
Pohled z náměstí na kostel sv. ÚJechs, vnitřaí:
pohled a kruchty. Rejskoro pastopboriuax, mříž
3 pastopboriá, křtitelnici s r. 1406, kasuli ge 26.
stol. a renaissanční kalich Karesovský z r. 1649.
Zdařilé dílo toto doporučujeme co nejvřelejh

Svěcení kostela v Dohaličkách. Dne 18.
t. m. ráčil Jeho Bisk. Milost osš nejdůst. vrchůť

na místě sesutého kostelíka, v Čisté gotice sbudo
vený chrám — Přrjetí a uvíténí Jeho Biskupský
Milosti ode všech přítomných korporací a obe
censtva bylo skvělé a srdečné. — Poevěcení chtá
mu byl teké přítomen, neuváděje zvláště jeéme
ostatních příromovch duchovních a světských hod
nostářů, Jeho Osvicenost hrabě Harrach. Svécssí
kosela Dohaličského bylo první v naší dřecťsí,
při nětbž sborem královébradeckých bohoslovců
veškeré talmy a autifony byly chorálné zpívány,
čímž dojem celého obřadu byl ovšem jepom zvý-“
šen. — První mši s. v nově posvěcenémchrámu:
Páné slouzil sám nejdůst. vrchní Pastýř.

Na „Ústřední Matici školskou“ vybráno
bylo pří svatbé p. Josefa Vrbického s Mafií Aa
Jrovou v Novém Hradci Králové dae rů. t. a.

Expesitara úrazové rny v Mradci
Králové byla doem 15.října otevřena Předecstou
jmenován p. Karel Bubeníček. Kunceláte nalézají
se prozatím v domě p. Rusa ©prafské ulici,
kamá se ve všech zálošitostech dělnického pojí
šťování se týkajících obraceti sluší.

KOVYvarhany v památném chrámaP. dobališském. Podávajíce n2 jiném mlste správa
© posvěcení obnoveného chrámu Páně v
ličkách, nemůžeme nevzpomenouti díla unšělecké
ceay v chrámu onom se nalezajícího, M(nime tím
varhan) chrámové, které jak ve vaštřeím prove
dení, sestavení jednotlivých rejstř tek po zav
nějšku svém zaslubují uznání. jejich musí
keždého uvésti vo zbožaou náladu; intonace všech
rejstříků jest charakterní, mohutný principáj Sete
pový jadrně plojý, smlicionál měkce jemný, Mgs
gamby smýkavý, velice příjemný, hlasy pedálové
hluboké a při tom se nám zdá, že celý chrám
jimi oaplnén, jsou to zkrátka rerbany dokonalí,
jež čestné zmínky zaslubují. Jsa čestdělají svému
tvůrci, Českému průmyslaíku p. Janu Tučková
v Hoře Kutoé. Zevnější korpus proveden jet
v přesném slobu gotickém dle nákresu architekta
a c k. vrchoího ingenieura p. Ludvíka Lábiera «
tvoří s vnitřním provedením zmíněných varban
ladný celek. Osvědčenou firmu p. Tučkovu más
žeme při této příležitosti jen odporačiti.

Póvecký večírek v jednotě kateliekýei to
varyšů. Pěveckýkroušekjednotypřekvapilnáb:po
člivé nestudovanou a zdařile pawvedimom| operetou
„Sezení městské rady“ od Mejediého. Jak jednotliví:
solisté (pp. Lejtek, Polák a Svaták), tak ičtverhlacý
sbor uspokojovali i přísnější kritika. Obštavý sbor
mistr, dp. vícerektor Orel a snaživý kroužek pěvecký
zasluhají uznání. Toraryčstá jednotu podala sdafilon
touto prodekcí opětně důkas, še členstvo pěstaje
ušlechtilou zábavu. K Duašíčkámpřipravuje divadelní
odbor jednoty případnou hra ze života „Modlitba ne
hřbitové.“ Zahájil tedy zábavný odbor čile zimní
obdobía můšemedeafati, še tato horlivá sanhajeho.
potká se táž se zdarem. Zdař Bůh! :

Rozpočet okresního fondu. 'Okresní výbor
v Hradci Králové oznamuje, še rospočet foadu okres-.
ního sa rok 1097 vylošen jest v úředních místnostech
okresního zastupitelstva po 16 dnů, počínaje ode dne
14. října 1896, o tím, še kaádý občan může v počty
tynahlédnoutivčaseúředníchhodina vopentipři

pomenutí svá doknihy kúčeli tomuto zárovekvyofené.

Jednota divadelních ochotníků v Hradci Kr.
pořádá v neděli dne 28. října ve spolku ne
podporu chudých studujících středních škol v Hradej
Králové divadelní představení: „Šotek.“ Veselolra ve
třech jednáních. Napsal Viktor Krylov. Přelošili E.
baronka s Bílé a Bořivoj Prasík. Hažisér Ladislav
Jirotka. Začátek v 7hod. Konec o půl 10. hod. Před

Tolmana.
Občanská vojna ma Pražském Předměstí.

Píše se nám: Tento týden četl jsem v pražských mo
vinách zprávu původní od nás. Psáno pěkně,jea kdyby
vše prarda bylo, bylo by ještě lepší. Ono nadšení,
které zmocnilo se nás všech při prohlášení obce naší
sa samostatnou, valně ochladlo, ba i scela vymizelo.
V několika letech vystřídalo 6e několik starostů a
tabule „úřad obecní“ stěhuje se oď domu k domu.
Vlny stramnických zápasů a roskolů ovládají naši
obecní representanci a místo plodné práce nastaly U
nás dáy hospodských štvaníc a šrůtek. 9 trpkostí kledí
kašdý občan na výkvět občanstva mašeho, které po
staveno v čelo naší obecní samosprávy. Věru při po
hledu na naše cítíme, jako bychom de octli
nenadále pod sprchou Štorchovou. Kéž neutěšené zjevy
tyto co nejdříve vominou. Sliby nynějších našich zá
stupců dané před volbami rvzplynuly se jako bubliny
mydlinové a vše beře se dále po vyjetých kolejích.
Tažby naše nespiněny. Vše při starém s anad lepší



pořádek a i pokookvpřednajeuno se v odlehlévei
uhesskébdes de pětě než ů más. Čekali jeme,še
přveím bodemčinnosti nového mastupiteletvabudo
medřeštníotásky školní poshaeměpak organisacepo
vlo,úpravacest, řádnéosvětlení,zlepšenínočníhlídky;
aříbenípošty a(» přikročrmobude kšivotníotásce
obcenaší ku důležitémuodrodnění.Zatímvše posu
mátostranou sjednámonejprve ohospodě,pak osří
sní kotelen, ©kteréucházelse jedenspánůvýborů
©penobecnístarší.Místojednánío školešlaspráva
obecnítak daleko,še kdyš odmršténse šádostí svou
psastaršíve dvouinetancích,podalaSuma„stížnost“ě: Ě 83Éi
wspomíncenatak „blahodárnou“činnost.

Konečněpodnátlakemokressíškolníradyza
koupenomísto pro stavbuškoly. Jakse soudínepří
smivě o místě špatně zvoleném, je šíře saémo. Pan
Bditel můsemíti jedinýse věshoradost, dobřepro
dal, ale obec nemohla zvolit si místo nejvhodnější.
Drahé nmaváškaa sbytečný, předrahý most byly by
jinde odpadly. Napadá nám přitom, že letos zbytečně
bylo jednáno unás ©směněnázvu obce;vždyťpři
tekovémte
vůpomněl si

byl tak na smedě —či ne
ma rothlášené jméno: Kocour

kov?! Starostoví samému při tom melse tak příliš
saalívati; enebejeho čelící kdobru obce bylanejed

vyslovením po
„vyslovil“také jeden pán, jenšami nevěděl,

o to nedůvěrajest! Všestalo sejen následkempří
koébovýroku,jejš premeslmistr jedenbydlícíza zná
moulouží.Rosamíte, ženyníuchásísepajednou
několik povolaných i mepovolaných o místo starosty.
Předevšímsednický mistr p. Šulc, pak bodrý mistr

jemnáby měli býtibliššímivlastní zákazníci
veřejný divot, jemuž rozumí jako jistý mleoum

polsáeli. Alodost toho,satím už ani muk o „hlučné
nábevě“ předáků v „Daliborce“ při otevření hostince
jeůnaho p. redy ami ©jinýchpříhodáchatrampotáeh.

iP

.
Draké, (podsimní)licentování

l o od rodové“ Eheoskalepol© 9. hodině . ové ma
Kaniskoe.“ irodcí prostale

tile dne 15. £tm. u sHradce damské stříbrné

slatý o kamenem.
— Při poslednízábavě za Střelnici nalesle K. Buretorag Po „O

Veloci . Dne198.t m. vyjelsi ipšen
BolehevskýP fstic na Kanétickou . bolelo.
ješ nechal kdesi nestřešené státi. Mesitím co prohlíšel.
si sbořeniny starého hradu, přitočil se nějaký také
velocipediste k opuštěnému kolu a beze všeho pro
blíšení a ním ujel. Majitel kola dovědělse jen, že slo
děj zaměřil po silnici k Hradci. Kolo bylo-tak svané
„Hrennabor“ a opatřeno člslem 72.824.

Deštník a bačkery. V minulých dnech kapo
vala aj neznámé ženština u Eisnere badkory, které
také smlavila,zaplatila aodešla. Sní všaksároveň

vyloševe "ZZloděj bo da deštníků v kráměných. yla opadena s posnána
v mf svobodná Fr. Šolinova, Přlalčěná do Bolehoště.

Pli prohlídce jejích zavazadel nalezeno bylo ůzných
o onan deštník. j ve

Flanici o jednu stravnici víc. s“
Krádeš KovářiJ. Svobodovisa

Slezskoui branou úkrodíněldo v nocí na16. 4m 18slepic.
- evka vovězení.Vícokrátetrestanýsdejšípří

slešník, Josef Kavka jesvého zaměstnání lenoch. V né

dostatku jiného eb poskytnuto ma bylo místo na
kropáčee, kde spával. Jmenovanéhodne stalo žese Kavka někde řes čas“ tak, še nemohl se

dostati vraty domů. Po dlouhémobcházení, přemýšlení
a wWvašoránírozhodlsedostatisedomůcestou,kterou
volí o ci téhož jmena —přesplot. Zatím účelem

Beopatrně,de.upozornilhakamdomácí,ka dalšímeopatrně, upozornil hla
jebo výlety přes zeď překazili. To dopálilo Karku tak,
$e dal se do nadávání a vyhrožoval mimo jiné, že
emembarák vyhodí do povětří, rozfofruje atd. Ná
sledkemtoho bylKavkadodándo vězeníkr. soudu.

Pokousán koněm. O minalém téhodním trhu
kossnut byl občan R. s Prašekého Předměstí koněm
rojníka M. « Urbaníc. Za několik okamžiků nato do
hodi se majitel koně s poškozeným tak, že tento

obárdelsal pootného€tento K netěnitikádaédalší. se $zl. odešel několik kroků, vysmál

z piedeléma že lacino přišel k penězům,an muroztrhl jen poněkud starý kabát.
Vylovenámrtvola.Dne11.t.m.odešelFr.Zitek

meBtřebšeze svéhoobydlí a smisel bezestopy. Dne
16. malesen byl klobouk téhož na břehu Orhos a to
vedlokdoměnce,ženešťastníknalezlamrtv řev.
Konečné
k ně předevšírumvylovena byla jehomrtvola zře

ení zloději. V předešlém čísle přinesli
jeme zpzývuo velké krádeži šatstva a sk + lo
víně v PraskómSlessku. Mělo se zato, še krádež spá
chali cikáni, kteří s lapem příšli přes hranice do

cošsepotvrdílo.Dne17. t. m.do četník
A Král. Dvora tlapu cikánů, = nichž 6 zatkl, ostatní
pak po krátkém odporu, při němš musil poušít četník
nbraně, uprchli. U zatčených členů rodiny Růšičků a

tito pání a jistý dělníknebyli rosdrcení těškým šebří
brk I ení ra do novéstudně.Vida A teik) a všlckni kvapně ještě v pravý 0

čili. Kdyby toho zedníka náhodou fam nebylo, byl
by žádný bic neposoroval a katastrofa byla by hotova.

Zuřívý eikán. Dne 18. t. m. odpoledne dopadl
nůejší četní i sávodčí p. Povondra ve městě cikánaStletého Fr. Weindičhaa chtěl jej odvésti do vězení.

Cikánpostavil o vi EKOvÍ na : a zasadilmu ránudo prsou. odpora bylpřemožen
a odveden ku kraje. sonda.

P kte Kdysikdesi al

il j te ilku si
nařtaj kab il je na tele achy

telegrafa nejenboty, ale i ,
v mich koda věna Před několika dnytotiš uby
toval se ve zdejším jednom hostinci slušně oděný pán

dávajese za inspektoras Prahy.Jednohodnesašel
na oběd do jiného menšího jace a poněvadě

hostinská konkurence u nás stále stoupá a prachových
hostů není nazbyt, musí se každý hostinský řičiniti
00 nejvíce, aby si hosty dosavadní udršel a nebo nové
získal a tak i dotyčný hostinský lichotil se k novému
bosti, o němž alyšel, že je „inšpektorem“ a ubytován
jinde; konečně mu nabídl sám pěkný ýpokoj.

Pan inápektor maje patrně k toma svě příčiny,nedalse dlouho pobízet a nabídku přijal. Najsl pokoj na
celý týden. jedla pils účet. 00, de hostin

neopováši! se takvnácnému kosti předložiti účet
ve, nežli tento od požádá. Ku konci týdne svěřil

se pan inšpekter hostinskému, še by rád koupil domů

ey ale že očekávaná zásylkapeněs jej nedochásí.služný hostinský bese všeho vyjednáváníšel do trhu
a koupil inšpektora 2 pěkné vykrmené husy,

které Připesl účtu. Tím ovšem zavděčil se nemálo
svémuhosti. Téhoždne odpolednebyl paninšpektor
jiš netrpělivý, an zásylkapeněz jej dosud nedošla a

pumpn proto svého ubytovatele ještě o du aby
tinaký Běl celý shstez, če mal . UÚslažný

hostinský byl celý š še mohl takovému pánunachvilkuvypomociapřipsal6sl.kúótu.Zaně
jakou chvíli odešel inšpoktor na telegrafní úřad
atelegrafoval dovokera, baani na nocse nevrátil.
To jiš bylohostinskému trochu víc neš divné a proto
šel 6e vat do pokoje, kde vzácný host byl uby
tován. V pokoji však mobyl ami

Zapomělipaningpoktornaplstiůtakěv prvnímbo- v

stinci,kde D1 nbztovám,vd účet,otomnevímea. ,

+0. s

Z Dobrušky. Dne18. října v neděli,vykonána
vld. p. děkanem A. Flesarem benedikce znovusřízeného
fliálního chrámu sv. Buchs. Slavnosť byla stkvělou
manifestací křesťanskéhouvědomění kojlatary dobruš
ské. Prostinký hřbitov venkovský, v jehož středu stojí
chrám sv. Ducha, mevidél zajisté ještě tskové davy
lidu, jaké sešly se toho dne kolem útalného stánku
Božího! Slavné cechy, sbor hasičský místní i okolní
súčastnily se slavnosti a k nim v hojném počtu dru
žili ee členové čilé naší jednoty křestanako-sociální.
Pohnutí jevilo se ve tvářích všech, kdyš otevřely se
dveřechrámu a předzraky zjevil ae oltář, na němž
stkví se nápis: „Přijď, o Duše přesvatý, zhoj, co hyne
bolestí l“ Vhodný to nápis ve chrámu břbitovním, kde
útěchy Ducha sr. tak často je sapotřebí! Vkusmá
úprava chrámu — jednoduchá a přece tak umělecky
zbožná povznáší duši k modlitbě — k Bohu. Osdobu
chrámu provedla chralně známá firma Nejedlý v Byd
žově a lse ji 00 mejvřeleji odporučiti. — Odpoledne
konána slavnost posvěcení av. kříže před hřbitovem,
jenž malebně vypíná se uprostřed umělé skály při
vchodu venkovakého hřbitova. Po benedikci kříše ujal
se vid. p. děkan A. Flesar slova a poukázav na kříž
a význam jeho v nynějších dobách rosbouřených, pravil,
že Kristus a sákon Jeho jest jedinou skalou,v níš se
lidstvo v srdcích i v údech svých rozerrané opříti
může. Slovy srdečnými poděkoval všem dohrodincům,
kteří přispěli ku znovuařísení chrámu sv. Ducha, svlástě
pak vldp. O. Hraškovi, který s horlivostí záslužnou
vyhledával! dobrodince pro stánek Boží a dohlížel na
práce opravní. — Mlavím zajisté ze srdce všech osad
níkův, jestliže ma tomto místě vsdávám dík i vld. p.
děkanu A. Flesarovi, za jehoš správy duchovní zdejší
svatyně tak zvelebeny byly. — Slavnostní den ukon
čen byl večer divadelním představením: „Pod krovem
otcovským“ od Vávry. Divadelní odborkřesť-sociální
jednotysehrál čestně toto těžké drama. Regiseari
působící sasluhují plného usnání. Čistý výtětek před
stavenívěnovánna poříseníparamentk sv. Duchu.
Zaplat Bůh! —r.

Z Dobrušky. (Křeť.sociální jednata.) Počátkem
října sahájene opět činnosť maší jednoty, přerušená
obdobím prázdninovým, obvyklými přednáškami. Na
programu byla přednáška: „Kiřvotanstvía společnostť.“
Za souhlasu všech členů přijat návrh, aby každou třetí
neděli přednáška pořádána byla. Vzdělavací a řečnic
ký kroužekschází se vždy v neděli po požehnání.
Starci i mládešahromašďajíse, aby se organisovali
pod znamenímsv. kříže.Křestansko-sociálníruch u nás
roste!Podhoříseprobouzejí!, odNáchodajdeto jako

znamenímkříše vítězně postupuje| Svatý Výclave,
nedej sakynouti nám ni badousím!

Z Nechanic. Na pošeet památky skladatele

Pavla Kříšovského spěnlakí spolek „Hlahol“v Nechanicích v místnosti spelkové v sále u „Dosko
čilů“ dne 25října pěveckou a hudební zábavu. Pro
grampěveckýa hudební vylodenbude při zábavě;
mezi zábavou přednesenbude životopisoslavoncův.Zo
čátek zábavy o 7'a půl hod. večerní.

Z Pardubic. (Rolnickáachůse.— tálé tešnice.
Koňské dostihy.) Selaká politická jednota pro okres
pardubický koná v neděli dne 26. října o %*.hodině
odpoledne v sále Odeonu „na veselce“ avon první val
nou hromada, do které dostaví se poslanci Václav
Formánek, Josef Horák a Komárek, aby pojednalí o
důležitosti organisece českého rolnictva. V době, kdy
se strany vládních kruhů rolnictví vůbec se sanedbá
vá, nechť tato schůze jest okázalou manifestací če
ského rolnictva v okresích kolem Padubic — Řeme
alnictvo pardubické zařídí v městě stálou tránici po
způsobu prašském, dle usnesení ve schasi konané dne
6 t m. — Velké steeple-chase pořádáno bude letos
ve dnech 1. a 2. listopadu.

Z Běštviny. Dne 16 t. m. konána zde slavnosť
Soletého trvání zdejší opatrovny, jiš vystavěla i ma
dala hraběnka z Rothkirch-Panthenu na pozemka
k tomu cíli daroraném nynějším p. t. baronem s Her
sogenbergů. Slavnosti té aúčastnil se jako jedem
s prvních chovancův ústavu toho vip. Vojtěch Lebduška,
kooparator Dolno-Libchavský, aloužil slavné reguiem
sa + šlechetnou zakladatelku opatrovny, načež pronesl
řeč o významu opatroven zvláště vzhledem k nábo
ženskému vychovávání mládeže, na konec prose Boha,
by byl sám odplatilem dobrodincům tak blahodárné
ho ústavu. — Prvním i nynějším žákům opatrovny
věnovale zdejší vrchnost vkusný pamětní obrázek,
představající anděla strážného, mimo to pohoštěny
nynější dítky ústava v ten den i obdarovány. — 0 sdar
celé slavnosti nejvíce zásluh má veledp. Jam Lašťo
vička, místní farář a J. B. M.vikariátní sekretář. —
Všem šlechstným dobrodiacům opatrovay naší upřím
né: „Zaplat Bůh!“

Ze Zásmuk. (Doklad mladočeské svobodomyal
nosti.) „Český list“ uveřejnil v čísle 28se dne 8 t. m.
livou správu o zdejším dp děkanu Ant, Skokanovi,
kded jej co nepřítele matice na pranýř postavil. Jednalo
setotižjišdávnosde vZásmukácho zříseníženaké
ho spolku ku podporování chudé školní mládeše, o
který ssmy dámy usilovaly. V tom samém čase sačal
ařisovat kdosi odbor Ústřední matice, a byla svolána
schůze na sv. Václava. Následující neděli byly eny
apanny vyzvány odp. děkana, aby se 11 t. m. sešly
k založení spolku k podpoře chudé školní mládeže.

dinec, jenš chtěl z tohoto založení spolku kapitál vy
tloukati proti kněsi, še dp. děkan proto zakládá spo
lek, aby onen odbor Ústřední matice školské byl po
tlačen. Kdo poměry zásmucké zná, jenom s opovržením
jednání onoho pisatele .odsoudilk že nepřítelem Ústř.
matice školské p. děkan není, dokásal tím, še jiš jako
farář týništský, jakož i jako děkan zásmucký Ústře
dní matici soukromě dary zasílal, aniš by se tím kde
chlubil. Kdoby o tom pochyboval, nechať se obrátí
na kancelář Ústřední matice a tam ať se přesvědčí.
V onom dopise bylo vytýkáno, de všechno dělá dp.
děkan pro podkuřování; nechť přijde do Zásmuk a
zeptá se kohokoliv na dp. děkana, odpoví mu kašdý,
ten tu postavil pomník, jenž stál na 40000 sl. t. j.
opatrovnu pro sásmuckou mládež. Nechť se optá chu
diny, a každý dozná, že žádný neoslyšen od dp. dě
kana neodchází. Vytýkáno bylo, že všechny dobré skut
ky činí proto, aby mu wato byly ruce líbány. Nelíbají
enad jemu ruce jen děti, nýbrž též i dospělí, ato činí
proto,še siho váží a z vděčnostize ty dobsé skutky,
které v Zásmukách koná. Pohrůška ona „aby se měl
na pozoru, aby nedopadl hůře neš na Častolovsku,
jest jenom směšná; komu by na tom záleželo, mohl by
se odebrati na jeho bývalé působiště v Týništi, a pře
svědčil by se, že dp. děkan, ne jako přemožený, ale
jako vítěs s boje vyšel rovněž jakože v dobré upo
mínce u tamnějšího lidu žije. Dopis onen snad měl
k tomu směřovati, aby p. děkana sostudil, avšak každý,
kdo p. děkana zná, a onen dopis přečetl, s opovržením
onoho pisatele odsoudil. Je to smutný úkaz, když kněz,
který pro dobro lidstva vše obětuje, takto má býti
sostuzen. Pan pisatel sám mošná dobře dp. děkana
sná, ale sháněl klepy, sháněl, až je sehnal, lid šálil,
ale nás neošálil.

(Zasláno.

Prosba.
Se snašnou prosbou obrací se podepsaná du.

chovní správa ku všem lidumilům o sebe menší a
rychloupodporu ve prospéch více než 35
rodin velikým pošárem doe9.říjnanadobro
ožebračených a oyní jsoucích bez přístřešía
bez životních potřeb, jelikož veškorá sklízená
úroda ohněm strávena byla. Rozkácenému živlu
podlehla snačuá čásť ohudé naší obce i s nově
opravenou kaplí sv. Jana Nepomackého. Každý
sebe nepatrnější dárek bude vítaným, meboťfuleví
aspoň poněkud veliké bídé Vaších bližních.

„Dachovrní správa v Opatově, dae 10,
1 Him 1906.



(Zasláno.)

Příchozím de Praky s dobrým svědomím
odporučiti možno návštěra Vinohradského
Orfea Sindelářova,kde denně představení s vy
braným programem českých písní a různých atraká
evětového jména se konají. Z nynějšího pečlivě
prováděného pořadu uvádíme: „Nejlepší českou
chensoneta slečnu Růženu Brejchovou, výtečného
komika p. Karla Samce, karakter. herce p. Stockého,
pěvkyni italských pluní Sigu. Dolores Santanero,
umělkyni přiroz. hvízdání Mille. Herzog-Morganti
a hud. fantasta a koncertního drvoštěpa p. R.
Olsena. Ku konci představení jest vždy komická
seena. Vetupné jest 3Ů kr. za osobu. Místnosti
pojmou až 500 osob a ježto jsou novou ventilací
opatřené, jest tam pobyt velice příjemný. Pivo če
puje se výtečné Smíchorské a Plzenské. — Při
orfeu jsou pohostinské pokoje,tak že tento, druhý
rok trvající český nik, směle s jinými tobo
draha podniky může sávoditi.

(Zaaláno.)

Pass f. Bartovi,
malíři a pozlacovači

K Rychnově m. Kn.
Podepsaný farní úřad Vám sděluje, že po

uzlacovačeká a natěračská práce, kterou jste ve
zdejším chrámu Páně na třech oltářích k mě a
celé kolatary spokojenosti byl provedl, byla od
sl. kolsndační komise, vyslané el. okr. hejtmanství
v Žamberku, s pochvalou přijata. Spolu Vásvšem
vdp. farářám odporoučím.

Farní úřad ve Velké Zdobnicí, dne
15. července 1896.

J. Jakubička,
farář.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř, 24.

Obdržev křížovou cestu, velice Byjsempřekvapen a veškeří osadníci s sebou. Neboť vý

TAZYjednotlivých figur vynikají takovou věrnostía opravdivosti, že ae to nedá ani vypsati. Jsem
8 prací a cenou poměrně levnou úplně spokojen.
Řezba ta daleko předčí jiné práce cizozemaké a
mohu s dobrým svědomím firmu Vaši všem dpp.
spolubratrům odporučiti. Vzdávám srdečný dík!

S úctou veškerou

P. Jam Fr. Tichý,
lan.

Ždireo, v únoru 1896.

(Zasláno.)

Do knihoven.
V nynější době nastávající četby dovolíme si

naše čtenáře upozorniti, by neopomenuli mezi
lidem rozšiřovati a půjčovati socialně politické
prostonárodní spisy Vrbovy:
1. Délaictvo v boji za svá práva. Příspě

vek k řešení otázky dělnické. Praha 1891.
Cena 1 zl. 20 kr.

©. Povaba moderního kapitála. Úvaby
o lichvě, bankách, burse a vývoji novověkého

něžuictví. Praha 1893. Cena 2 zl.

8. EOY společnosti. Socialnístudie. Cenakr
4. Secialně- demokratická společnost.

Úvaby o státu sociaině-demokratickém, o práu

otárce žen. Praha 1894. Cena I al. 20 kr.
5. Boj proti kleri kalismm. Drobnápe 

Kra, moderní: spoločnosti. Praba 1895. Úena
©. Otáska zemědělská. Cena1 zi. 50 kr.

Nejlépe lze spisy objednati u spisovatele:
E. Vrba, kaplam, Průhonice u Prahy,
nebou p. Franela, knihkupce v Praze.

Doporečení.*

Panf. B. Purger
V Grůčdenu (Tyroly.)

Skupina „Mater dolarosa“ u Vás objednaná
jest mistrovským dílem, jež mezi věřícími nalezlo
velkou chválu a obdiv. Krása této skupiny budí
v každém pocit zbožnosti i jsou proto před ní
každodenně mnozí lidé ebromážděni.

Mohu tedy firma J. B. Purger v GrOdena
co uejlépe doporučiti.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 10. Hjoa 1996. 1 hi

přenice si. 5-80 až 6.80, šito sl. 8-10 až 6.40 jeůmex
al 8:05 aš 4:40. oves ui. 3-95 až 8.10, proso sl 480
aš 8—., vihov sl. 0-— až 0—, hrách al 8.20 až 9—,
čočka si. 10-560aš 11.50, jáhly zi. 9,— až 0 —, krep sl.
8.— až 21.—, bramborů sl. 1.80 aš 2 —, jetelorého se
mínka červeného sl. —-— aš ——, jetelorého semínka —
bílého sl. — — aš —.—, jetelového semínka drédského
sl —— až ——, máku sl. 16.— aš 16-—, clejky zl.
—— aš —-—. Iiněnéhosemene sl. 0-— až 0—, 100 kg.

titných otrub al. 5-60, 100 kg. pšeničných otrab sl. 5—
1 kg. másla čerstvého ui. 1-— aš 1:10, 1 kg. másla pře.
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového sl. 0:80, I kg.
tvarobu 14 aš 16 kr., jedno vejce 2 a půl kr, kopa okurek
al. 0— aš 0'—, kopa zelí sl. 8-— až 4+—, kopa drvbné
seleniny zl. 0-70 aš 1.50, nektolitr cibule sl. 1-00 až 180,
bečka jeblek sl. 3-60 aš 4-10, bečku hrušek al. 3.40 až
3-50, bečke brestok sl. 2-— až 550. — Ne týhodní a
obílní trh dua 17. Hjaa 1896 odbývaný, přiveleno bylo:

hektolitrů pšenice 229 žila 104, ječmene 45', oven 229.

prosa 329, vikve 0, hracba 18, čočky B, jehel 31, hrop
4, brambor 321, jetelového semínka 2, Iněného semínka
— a půl, olejky —, méku 4, okurek $40 kop, zelí 124
kop, drobné zeleniny 670 kop, cibale 98 hektolitrů, jsblek
81 beček, hrušek 115 bedek, črostek 174 bedok, pak ve

přá 26kusů a 302kusů podaviočat.

I0000:0000
Družstvo na zužitkování ovoce

vHradci Králové

odbýrati budo r nedělidne 25.říjma 0 2 bočiněodpolední

-45 řádnou sče

VALNOU HROMADU
v sále „Besedy“ Y Hradci Král

-<
Pořádek:

1. Zahájení schůze a čtení zápianíku poslední valnémady. .

2. zpra A stavu celého podniku podá říditel p. A.teffek.
8. Zprávapokladníka a revisorů účtů.
4. Návrhna rozšíření závodních podílů.
5. Volby ředitelstva a výboru.
6. Přijímání členů.
7. Volné návrby.

Výbor.
Povinností všech P. T. pánů podílníků jest zá

vod před valnou hromadou navštíviti a o celém zaří
zení a vedení se přesvědčiti.

Novýpraktický vynález

Nejlepší prací přístroj
ediny exisující jest nově

P alosenác. ť výhr.

přamt pradká
t uv. ruční valcha

„Patent Elaváčok“,
která předčí vše stávájící
nobeťtvrdostí, nezdolností
karrar. mramoru jest me

vždy hladkou a či
stou zůstane, bezvadné smě
hebilé a rychlé vyprání
docílí a čím více se na ní

páre» tím jest hladší a lepší,dežto pradky dosavadní záhy
skáze podléhají a zdrsnělými
plochami prádlo ničí.

Při tom však jsou pat.
mram. pračky levné. Ceny
jsou:

I. vel. bojcm. 2i. 2.50m n 3055 + + 250
U. „o 35/40 LL „50
Proti zaslání obnosu předem
aneb dobírkou zasýlá na vše
chna místa přímo vynálezce

a jediný výrobce: '
C. k. výhr. priv.“pbchař. a

- uměl. průmyslový

Atelier Hlaváčkův
v Strakomicích Čechy,

BIB" Pp. obchodník. rabat.

Malířský umělecký atelier |

) Jarolíma Štantejského
vwLitomyšli

doporučuje se veledůstojným děkanským a |
b farním úřadům i veledůstojnému duchovea- J

stvu, jakož i alavným patronátním úřadům )
ku provedení dokonalých |

G-maleb kostelních,-Ji/
Opravy freskových a olejových maleb i no- $

» vých obrazů vůbec. Také se vypracují ochotně ©
b na požádání návrhy maleb. Dále zbotovuje ©
b spolkové prapory na hodvábí malované, velmi

vkusné za mírný konorář. |
Závod může se prokázati mnoha vysvěd-|

[ čeními jakož i diplomy a mnoha provede
ý nými pracemi kostelními na př. v Rychm
p burku, v Janoré u Litomyšle, Jevíčku, Mor. €

Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo
mouci, Bruě atd.

pozlacovačský

Josefa Kloslichá
v Hradol Králové ,

odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovéní e obnovování oltářů, kazatelen a L d*

| VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říma

do oboru toho:Poáajích výrobků.
Největšívýběrrámců všechdruhůnaobrazy,foto

. grefiesud..

asových úvah

Náš program.
Poznámka: Často tádaná brožura „Jaký je
přece ten biskup kralovéhradecký“
vyjde opětně jako zvláštní číslo „Časových úvah.“

tostné dárky
kurmžácc

Podepsaný dovoluje si P. T. veledůstojné
duchovenstvo a velectěné pány učitele jakož | vše
cho obecenstvo upozorniti na svůj

umělecký závod
pro výrobu

jemně řezaných křížů
k postavení a zavěšení v různých slozích,

svých vlastních původ. vzorů
od nejjednoduššího do nejbohatšíiho pro
vedení pro kostely, fary, školy a do

mánosti. :
Sochyzedřevabohatěpolychromované,sochyztvrdé |E
mramorové hmoty, jež lse ber uškossní vodou
umýt, jemně řezaná klekétka a jiné do

toho spadající práce řezbářské.

Pvegrale 4 výlmasy kříži zada K nodlátnntí |

. Cenníky zdarma a franko.
Ceny velmímírnépří většízakásce soláštní obny. [E

Obsluba solidní a rychlá.

Stálý výběr hotových křžů.

Raimund Jul. Kozel,
řezbář asochařy Hradci Králové č.d 10.



ek mášesvělvěděti,

sám, kdyšmuto nedá
lim novinamiP“[klam 453

90 celýchovýchodníchČechách.

Obnova.“
shodnich Čech ní v listě našem je tím výbodněj

dm, ježto v něm dlo vzora amerických listů za
vedenajest osvědčenéamerická reklama
tm způsobem, že inserty zařaďujeme vedlo textu
čimš každé oznámení dojde jistého povšímnatí.

Ú Insertypřijímámejened solidníchrem řesťamských.
„ © Insertní poplatek: 38kr. ra 1 potit. jedno
sloupoový řádek.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

"Obnova« v Hradol Králové.

DRUŽSTVO
na zužitkování OVOCE

v Hradci Králové

prěliná ve svých „pintnostech.pod pekárnou od

vínný ocet ovocný . 1 I a 15 kr.
slivovice - . . . 1láajuzl

Drobný prodej slivovice převzal p. J. Cyril

Zkožno a řítomlov
ýmS a náním0

Sa bostávy.00

; octa pp. Bowček,F. Chrudimský, Jos. 4.
Komárek, Václav Michálek, Vojr. Vi. Ráši, A.
Šimek,J. Cyrill Vlach.

Při prodeji ve velkém povolují se
značnévýhody. JB

kočárník
v EXradoiKrálové.

Vyznamenánna výstevéch: v Jaroměři stříbrnou,
-4 v Dobrubce zlatou, v Praze st.tof bronsovou

modalií, v Bradvi Králové nejvydší vyzn menání.

čestný diplom + právem režení zlaté medalie
s korunou,

306900006:

Ex offo

křestní listy
jsou meskladě bisk. ti
skárně40kusů.(kniha)za

80kr.

2060060666604

Y I vydání rozebrán, Objednávky
až dosud učiněné vyřídí oe co nej
rychleji dle možnosti, Na II. vydání
—kteréž Yyjdeasi po půlroce —
přihlášky příjímá |—

bisk. knihtiskárna.

Navštívanky

od60 kr. výšenabízí

Bikrodí nihtiskérm |

VIné! Kril

nátním úřadům

kn polaování od, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

» Mimo to přijímé a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky předloží se na požádání.

Veškeré sakáskyvyřizujíse vkusné, trvale
a levně.

Otěné správě
kmížocích Schaumburg-Lippských

vinných sklepů
ve Villány.

Potvrzuji Vám tímto velice rád, že knížecí
Schaum -Lippeské panství ze svých rozsáhlých
vinic ve Villány

nejlepší a nejčistší vína

Min je všemSvýmpánůmkollegůmjakočletá,mešní vína
s plaým přesvědčením co nejlépe odporučiti mohu.

Ve Villány, dne 10. října 1896,

L.8.

mprodej naších vín pre severovýchodní y svěřili jeme obchodníku vínem panu

Karlu Ningerovi
v Nověm Bydžově,
který ctěnou objednávku buď ze svých nebo přímo

s našich sklepů vyřídí.

Brin kali. Schaambarg-Lippeskýchvinných sklopůVE VILLÁNI.

=-=
JAN HORÁK,

soukeník
V RYCHNOVĚ n. K. P

pabízína dobu podzimní a zimní
„A

čistě vlněné látky
M

Račleš učinité jen malou objednávku
na skoušku!

OH“ Vzorky na požádání zašlu franko."W

v

vlastní
výroby.

Děluje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby ml idále důvěru -svou věnovali a slibuji vždy
vzornou, poctivou obsluhu.

VYydavatelstvo:

Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujteš
pouze:

Obnova v Hradci Král

Da

Jednotuvé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosť redakce:
V Hradel Králové. Velkénáměstíč. 84.

Politické družstvo (iskové

V Hradci Králové

vydalo právě druhé vydání spisku

Učte se z dějin.
Slovo k naší mládeží od starého vlastence.

Tepto krátký přehled mepře
dějin českých dostati lze

šv biskupské knihfiskárně

Při odbírce většího množství přiměřená
srážka.

XXDOO0000000000X

Umělecký

zavod.
malbu

na skle

Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyzRAM.

Vzerníkyk aa
blednutí (ranko.

Ceny mírné.

0 ui

ojnější.

j sávod do rnějšízh-Wfatnosti
č. 186 ma Folkém náměstí, dovoluji

nejlevnějších.

okonaléúctě

MARS R
CNCE DCab SVĚ»



Singerovy šicí stroje
uknaněnejjopůína

Nedostižitelný co do výkonnosti a vání,
proto nej řenější šicí stroj jek pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, tak:pro

všechny průmyslové účely.

K dostání jemně vinetníchzávodechnaši sie vevšech větělob

Singer 60., afic. spol.
. (dříve G. Neidlinger.)

HradecKrálové, Pražská ulice 82.
Bezplatné vyučení též modernímu umělému vyšívání.

KOODOKOGOOKOOOOGKODOX

Paní mlátí stoj $
o 6 koňské síle, letos nový

půjčujízamírný poplatek
1 zl. 10 kr. za hodinu.

bě

Bližší sdělí majitel

Antonin Sádovský,
7 výroba borp. strojů v Hradel Králové.

ŽKKNNRNNKAKNRANNUVyznemenén na výstavě v Hradoi Er.

r.1894Ee medailia diplomem.
x
u

k Amělé suby
podle nejnovějšího americkébo spůsobu vyrábím

a konám veškeré práce v obor ten epkdajíct

k a solidněna základědlouholetých

ností, ruče za nejlepší obsluhu. Zaručoje ceny

naBo obe aSl porončeje se do vzácnépřízněctě
becenstva, smamenám se v hluboké úcté

Josef Čáslavský,
zubní technik

Pražská ul. č. 77. v HradciKrál.AMINO
AAAARM E

„telat“
Mn pyátostíOltářníposvě oený.htm

Sestavil:

ABBÉ A. HERRY,
čestný kanovník a Fodiiel ústavu Nejevětější TrojlesvLa Marche

Dle II. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎŠ,

farář v Chřenovicích.

s
x
M
Mxx
+

TOOUOOOG000000:

LAAK

= Cena brožovaného výtisku 70 kr., fraako
M 80; v tubé vazbě celoplátěné franko 1 21.

Vřelé O ádol da této výtečné adoračníknihy vis v ci duchovním.“ sešitu de
vátém a v „88. Eucharistii“ v sešitu

he říjnovém t. r. "Objednávky přijímá biskapské- knihtiskárna v dciKrálově.
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v Hradol Králové

aajímavoí Předplatné i s poštovní záročně. Jeonotlivá čísla 4 kr. Zásylky

gHP*>Vlastní výrobu

z čletéovělviny

kostelní sakna

závod soukoalcký v Humpolci.

vnostenské,vPlovělvůstát.
medailíbrons.

Vzorky zdarma a frahko.

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

J. Beyšovce v Jičíné.

závodech.
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nejlepším

ručené pro jeho výtečné vlestnejtiKusza5kr.
č.3.
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Sestavil Antgsle Petráš.
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pravé voskové i polovoskové, pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnějšídruhy kadidla, dopo

-ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovadž |

P. T. pánům obchodníkům v jakostř-naj
lepší a v cenách nejlevnějších.
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JosefF Pilnáček $
w Hradol Králové.
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Číslo85., Ročník II.

Mad moravským volebním bojištěm
PředdesítiletynastalopoMorarév úsakých

krusieh nepokojné vření. Rozdmychovali je přede
vůím s Praby aa ferie vracejícícostu demti, jichž
sačalo, po zřísení české univereity v Praze, v
chách na ve Vídní maoho stadovati. Mladí

vidones v daleko vášnější ná
redaí pokrok, nežli jský spatřovali doma na Mo

sasagovali o to, aby Mo

E
sůstala nazpět.

Volali proto sa. vůdce moravských Čechů,
aby konali ovědomité avýu povinnost, aby dbalivácezájmůnárodnícha pebonilisetolikzapro
epěchy osobalmi.

Ávšak moravští vůdcové zůstali ku prosbám
a brozbém těm hluchými. Buď starali se jenom
o ové advokátní kanceláře, anebo vedli svou „hof
rátovskou“ politiku, jak ce říkalo, dále. Hnutí a vře
Jáho nadšení nejiotelligentnéjších vrstev mládeže,
budoucí to Moravy, si nevšímali. Jako by byli se
svými mandáty til Soad měli ve příčině té
medobrý příklad v Čechách.

Když tedy toto národnější hnutí a vlasto
mečtější rach po Moravě začal se objevovat a když
dosavádaí vůdcové moravských Čechů nechtěli
mu rozumětí ani se ho báti, tu objevil se maš,
který s odvážlivostí přesmělou pojal myůlénku, že
Stane se vůdcem badoací nové Moravy on, na místě
dosavádaích moravských velikánů.

Muž tn příšel 2 Čech. Jako koncipient či

kandidát advokacie nsadil se v Brně. Brn původné tuctový, nepatrný, v Německém 
dilý žid, pan dr. Adolf Stránský. Snad mnoho
snašich čtenářů zná bo osobně, třebas jiš od

ohlapettví. o
Pan dr. Stránský vida, že atarší moravští

vůdcové budoucí Moravu více ovládati nechtí, že
se obradili čínskou zdí nepřístapnosti a nepovul
nosti k novým proudům, pojalnanejvýš opovášlivý
ideál, žo na jejich místo nastoupí sám.

Pan dr. Stránský ihned velice správně po
chopil poměry na Moravě panující.

"Prvním krokem jeho k dosažení politického

FEUILLETON.©
„Nejkrásnější vyhlídka,“

Črty ašerty zcestypo horách. 
NapsalFrant. Jiří Košťál,

(Pokračování.)
Když jsme došli zpět k Mokříšovi, byl »pan

otece ještě v růžovějším rozmaru nežli prvel
Právě něčím škádlil Mokříše a můj první pan prů
vodčí se smál až se obýbal, kdežto Mokříš jen
jak tak přibručoval, — —

wA tak už přece tady — tady?« pustil Mo
kříše »pan otece a teď nás si dobíral. »Poslou
chejte, to za takovou dobu to jste asi vychytali
celý polok, ne?e

»Nebylijsme pouze na lovu, zeěli jsme také
na vrch ušít tek prostinké ale milé vyhlídkv,=
vysvětloval jsem + úmměvem. — —

sA kde — kdeče
oNu,bylí jeme nad habřínou, odkud viděti

pěknou skepinu kp a v stínu jejich tak milé sta
vení, te bych tam sám třeba bned chtěl bydleti l«

vTn vés tam Venda zaveď', co? To věřím—
jsk pak aef A viděljste jeho nevěstuče

oNevěsteře 
»No,ještětak diskoto není,aleskoro—

skoro — tedyhlse keotr nebrání — Zahebřinskej
takyne —atak —tak —no, aš tebude,dáme
vém -abystepřibelna svatbu —když jste
s Vendou takové vyblídky užil.«

Tak jsem zvěděl, proč Venda mne nad he
bějou vedi a proč byl tak pre tu vyhlídkutam
i tomu stavení pod pami tak zaujat. — To vě
řím, še tem ten rozhled od babříny je pro něho
tím nejkrásnějším! Ale dostati se tak po horách
do rukou tákovýchla průvodčích — kde všude bych

vůdcovství v budoucí Moravě bylo, že se přede
vším vačel učiti katolickáma katechismu, že so
dal pokřtíti, žo zkrátka jako svobodomyalný doktorprávaveliceuvědomělýaprobudilyžidsestal
synem katolické církve.

Pan dr. Stránskýna svécestě k vůdcovatví
sa Moravě zcela správně pokračoval, zcela dobře
pochopil poměry na Moravě panujícía ihned se
jim proto ochotně podrobil,stal se katolíkem věda,
Se by bez toho mezi českým lidem moravským
ničeho nepořídil.

Proto uznání olaší ma vzdáti, že náboženství
většiny národa, v němž chtěl úlobu hráti, respek
toval a že je učinil náboženstvím svým. To zabez
počuje jeho postavě v dějinách Moravy vždy čestné
stanovisko. On sfekl se své víry, on uznal, že
stejné náboženství jest prvním stupněm žebříku,
po němž lze v srdce českého lidu vetoupiti.

Třebas že ne svých styků s bývalými svými
souvěrci neszřekl, tedy nezbývá, nežli pří něm
uznali, že zcela rozumně soudil, když skutkem pro
jevil, še si Čecha bez křesťanskéhosmýšlení před
stavití nedovede a když za panající české nábo
ženství uznal katolictví.

Avšak dosarádní vůdcové začali mu ihned
potom činiti samé nesnáse,kdykolivse českéná
rodní práce na Moravě chápal. Vyčítali mu jeho
židovský původ a předhazovali mu jeho neupřím
nost náboženskou. Tohomy se však zde dolýkati
máme za nevhodné. Avšak páni tí čimli nesnáze
jenom jeho práci, sami ho v práci té nepředchá
zejíce, jeho ochotu a obětavost vlasteneckou jenom
podceňujíce a ostouzejíce. Než na takové ostou
sení mysl lidu dlouho nedá, Když dr. Stránský
čile ai vedl, k národní statečnosti pobízel, vlasto
necké hautí a nadšení budil, ta lid začal mu dů
věřovati, třebas že byl „křténým židem“ a to proto
začal mu důvěřovati, poněvadž pro jeho zájmy
činil v jeho sracích sám daleko více, nežli dosa
vádní vůdcové moravští čivili dohromady.

Dr. Stránský po přijetí katolictví vstoupil
ihned na drubý stupeň svého řebříku k vůdcovství
v nové Moravě. Byl ochotným, obětavým vlasten
cem a když ho dosavádní vůdcové od sebe odbá
něli, že hoví novým, z Čech přes Moravu již mosně———————-———————
se postavit musel £ kam bych došel? — Ostatné
tuto otázku +kam takhle dojdu«, měl jsem právo
si předložiti, podle toho, jak můj první pan prů
vodčí a »pan otece se usadili tak, tak, že ze věcho
bylo patrno, že se tak hned nezdvihnou.

»Pivo je dobry« — liboval si span olece —
sa ryby rády plovou — pite ho — kmotr Mokříš
načal — zejtra takovy nebude — tak Co se může
dnes — tak radší dnesl= —

vAle já bych raději ještě dnes dál! Teď ještě
čtyry hodiny bude světlo — považte, že mohu
ujíti ještě pěkný kousek cesty.« — — —

Oba moji páni průvodší na to ani neodpo
věděli, usmáli se jen a »pan btece mávl rukou,
jako by říkal — se marné řeči — dnes dál ne
půjdete !« — A oešel jsem!

Když se měl upravovati stůl k rybám, oba
páni průvodčí vstali — a pak při rybách si mne
tak šikovné obsedli, že jsem byl v prostředku a
nemobl se bnouti. A taky jsem spozoroval, že
hůl, svrchník a dalekohled z teho místa, kem jsem
je položil, zmizely. —

Pstruzi byli věru výtečné upraveny!
sA vidíte — to užod pěti let —kucheří

sám Mokříš s Vendou,= vysvětloval první pan prů
vodčí, -»panináma Mokříšova se jim odebrala
k poslednímu odpočinku tam oa hřbitov do O...
Ona soma byla v kuchařka, nic lepšího ne
obešlo se bez jejího strojení. Nu a něco pochopil
Mokříš, něco Venda — a vidíte, znají to — ale
přes to vše té hospodyně tam z vyblídky bude
tedy přece už třebal No, berte si, berte, vidíte,
jak se kmotr Mokříš dívá, jestli vám chutná! Víš
co, kmotře, všechna čest — ty kdyby přišlo hostů
boufy a Bůh ví odkud, ty bys to neproved' jako
ta šenkýřka támhle v Zálesí, co?e

sNu a jak to provedla ?«
»lau, přišlipáni s městaa nacbytalisi ryby

a Poněvadždli dále, nechalisi je vhospoděna

vanoucím proudům, tu si doktor S založil
vlastní noviny. Nejprve „MoravskéListy“ a pak
„Lidové Noriny“. A "zadal 10 i, zača) Moravu
burcovati a když r. 1891 kofíny volby do říáské
rady, tu „nejschopnější“mat sdcorikého dorostu,
pan dr. k jenom8 m úsilím a
pomocí katolického dujehovenětvaproti dr.
skému nepropadl.

Vůdcové moravští proti vetřelému „křtěsémo
židu“ z Čech štrali a boařili celou Moravu a pře
devším katolické duchovenstvo, které pak za to
odnášelo odvetu od tisku dra. Stránského, který
se stával čím dále, tím populárnějším, tak že ko
nečné po smrti dra. Fanderlíka dostalo se mu jeho
mandátu.

A proč?
Protože dr. Stránský činností svou k českéma

probuzení Moravydaleko více dokázal, nežli všichni
vůdcové moravští, známý „Club der Mábrer“ do
hromady. Alespoň se to sdá a lid je o tom pře
svědčen. Že orgán dra. Stránského tak příkře a
namnoze i křívé proti katolickému duchovenstva
na Moravě vystupoval a vystupuje, toho příčiny
leží v tom, že tisk katolický hájil proti němu do
savádní vůdoe moravské 8 největší horlivostí. Dr.
Stránský se bránil, ovšem že Často a často sabí
haje do krajností, jichž se vystříci mohl, když útočii,

Avšak zdar působnosti a vzrůst popularity
dra. Stránského záhy vzbudily na Moravě novea
stranu, jíž dán název „strana lidová“. Je to site
jenom vlastně titul, fráze, prapor, ale dnes i na
Moravě panuje horečka fangličkářská. „Strana lí
dová“ mohbotněla a to tím více, čím více strana
vůdců hověla dávné obvyklé své nečinnosti. Kdyš
pak dr. Stránský dobyl si konečně sám mandátu,
jejš mu strana vůdců odpírala, tu dobří páni tí
viděti, že přece jenom musí s ním počítat, aby
třebas v dalším odporu a boji proti němu nesztra
tili mandáty — oni.

Orgán dra. Stránekého sle je probáněl a při
tom nennavně pral do katolického duchovenstva,
jehož tisk za záruky a skutky nám neznámé pány
vůdce držel a hájil, často až bezdůvodně. V ohledu
politickém a národním celá řada kousků morav
ských vůdců 1 českého stanoviska umlouvati 8e
—= to
samotě Záleské a žádali, až se zítra vrátí, aby je
měli připraveny — »na modto.« — — Šeakyřce
to dělalo hroznou miškulaci. »Na modro,« +na
modro,« jak se todělá? Je to jednak »na samotěu,
ta hospoda je tam tak jen pro dřevaře v letě,
kteří se sem táhnou z lesů a do vsí je daleko,
zeptat se někoho bylo jí tudíž obtížno — a pak
kdyby to i šlo — to víte, ženská na sebe nikdy
ráda nepoví, že to a ono v kuchyni neumí. Jak
povídám, hrozná, hrozná »miškulace«. A nějak se
rozhodnout bylo zapotřebí. No, rozhodla sel!
Panstvo, když se vrátilo, mělo ryby usmažené—
a na povrchu se vše jen modralo jakýmsi posy
pem! »+Co,co to?a — »[ to jájsem —je posy
pala cukrem a sby to bylo jako »na modro« —
tak jsem do cukru přidala — žmolky.« Panstvo
jak po tomhle vysvétlení hospodské se do pstruhů
pustilo, to si můžete pomyslit.« — A span otecu
po tomto věru delikátním požitku ryb, pstrubů
horských tak znamenité upravených byl čím dál
tím více v růžovější a růžovější náladé, vtip za
vtipem tak prostý a nehledaný hrnul se mu z úst
a šelma podšitá smál se při tom celým obličejem!
A můj první pan průvodčí byl také v takové rů
žové náladě a jen vesele pomrkával, — —

Auži starý Mokříš sem fam svůj) rázovicý
vtip prohodil —

A slunce se sklánělo níž a níž,v zákoutí
Mokříšově se tmélo víc a více.

Vrtěl jsem sebou mrsutě spozorovav, že dnes
už ani poblíže Vrchomesí nestane soba mál

»Pan otece to spozoroval a už zase své žerty
rozpoutal.

»Nač, nač býti mrsut?« začal, není to tady
besté — k šlaka tolik vyhlídek — a z nich ta
tam nad babřinou, ro bylo nécol A tady? CO
pak se vám ňák nezdáme? A tam k Vrchomezí!
No, o tom kopci nic neříkám, odtamtud může
být úáká vyhlídka—ale ta cestatam? To se jde



. že katolický tisk věreě vůdce mo
ravské bránil,tito- prohlásililomistrana katolickou

nevlastonockou a spojili se proti ní
a — drem. Stránským.

, ovšem že se této kapitelací

leté tiše smál. On vyhrál! Nepa „křtěný“ z Německého Brodustal se tak diktatorom
ma Moravě a to jea , še páni vůdcové dostali
s něhostrachnochtějíce,neboneumějíceprotijeho
Činnosti v závod postaviti činnost svou. Dr. Strán
ský vůdce přijal na milost a tí najednou obořili
©e DAdosavádní své dobrodince, na katolické du
Chovenstvo, které bylo puceno následkem toho za
rasiti vlastní národní stranu katoliekou.

: Pohnutky, proč tak „vůdeový“ učieili, záby
se objevily. Blítily se volby do zemského sněmu

„ado říšské rady aetu páni chvěli so o svémaa
dáty. Když dr. Stránský do říšské rady byl zvo
len, ta 90 lokli, že omi více zvoleni nebudou.
Aproto že má strachveliké oči, ta také i moc
dra. Stránského na Moravě přeceňovali. Ale jiš se
stalo. Poučení, jehož se jim při volbách za to
dostalo, mohou si vplósti v bohatý věnec svých
projevů politické neschopnosti a neprozíravosti.

Lidé, kteříse; nedávno s drem. m
ma život a na omrt rvali a nenáviděli, uza
sníma sjeho stranou„laadírid“a sicevten
upůoob, še se Í o — . Pošítali, že

ros se smíří s dr.Stránským, že nebudouvati podpory katolického tisku a proto najed
mou ž „věrných katolíků“stali se stoupenci směrů
gvebodomyslných. Dr. Stránský této kapitulace
strany vůdců neznenžil jinak, nežli jak to činí
kašdý vítěs. Octl se u svého cile a toho dosáhl,
že jest český lid na Moravě následkem dřívějších

tických, vlastně nepolitických skutků svých
vůdců rozeštván. :

. Ochotně nabízený me kompromis „v zájmu
atd.“ přijal a se stranou svou a se stranou vůdců
© mandáty do moravského sněmu se rozdělil.

Jak samy mladočeské kruhy na tento kom
promis pohlížejí, toho nejvýmluvnějším dokladem

hlas olomouckého „Posora“, který dne 23.
ve příčině té peal:
„Dnesnemůžebýti již nikoho tajno,

že právě vyjednaná kandidátní listina

potrrsaje to, oo se dlouho šeptalo, arcilasitě a bez ostychu, že totiž kompro
mis mozi oběma stranami stalee hlavně
s tobo důvodu, aby určitým osobnostem

jek ze strany lidové tak i národní saespečen byl mandát bes boje bés vý
lob a velkých štrapací.“

Takto přibíjí kompromie „určitýchosobaostí“
na Moravě sám lidový, mladočeský list! Aza cenu
tobo kompromisu obětovala strana národní -čili
vůdcovská své dřívější obhájce, částečně totiš za
přelasvénáboženskésmýšlenía postavila00Bo
přátelsky proti smýšlení duchovenstva.

Toto ovšem nevábalo, během oslého roku
sorganisovalona Moravě národní stranu katolickou
a když „skompromitovaní“ páni onehdy vili
k nastalým snémovním volbám kandidátní listinu,
chrabře vystoupila proti nie « listinou vlastaí.
Kde totiž toho bylo především potřeba.

Atuv ponděli dne 325. t. m. srazila seSnimivovole

samými tekovými končinami, že — že — no víte,
co se říká o Dejšinských? Taky se tam tady musí!
Tam vám je samej Jesák. Tam když se jim na
rodí dítě, tak ho zanesou do lesa a kmotr s ním
vyleze na nejvyšší strom a z toho mu ukáže vše
chen les vůkol a řekne: »Tak, dítě, tady se budeš
živiti, ty lesy ti dávám do vínkul“ Ptejte se jich,

Bene jimvede a oni řeknou: »No, když PánDáh zdravi dá a ten panskej les vedle, tak by to
ještě ušlola Povídám samej lesák, ale praks při
rukování panskejch klad to dostali teprve nedávno!
Dříve rukovali tak! ©Tahali kládu po šířce přes
paseku rozloženou. Dvase do ní, každý u jednoho
konce zapřáhli a třetí kládu nadzvihoval, když byl
v cestě pařez nebo kámen! A rukovali tak už po
slední klédu a dostávali ji tak dolů když je spe
zorova) jakýsi sedlák sz Bukovan. Ten povídá:
»Ale lidi, co to děláte? Pouštějte přece klády po
dýlce a ony jen jak sitrochu cestu vyhladí, poletí
vám samy dolůl“ A lesáci z Dejšin? Inu, koukli
na sebe a povídej —: »Pane, ten má dobřel«—
Avytahali všechno dříví zase na kopec
ne horu a pouštěli je teď — po dýlcel—
A na tejcestěk Vrchomezítaké Holostrany! Aco,
co tam? Tam vám nesmí mít na koláčích nikdy
žádné sypání. U nich každičké pole na vysoké a
příkré stráni, Tak jsou zvyklí vydávat ze sebe
moc dechu. A dýchají tak silně, že mají i fajfky

přívázané na provázku,. který je kolem krku oto» Jim dát koláč se sypáním do rukou, tek je
odfouknou na kus od sebe, Taky tam, pane, ze
čali dobývati uhlí] A to bylo něco ublíl Po od
kopání několika vratev, přišli vám na »vrstev“

bnilýho sejra. — Inu ano — přišli na sejr. kopali a kopali až se dostali na vetché klenutí sklípka,
v němě se v letě schovává mléko. Hospodyně
majitele sklípku, když odtud před jinou své zá
soby ukryla, zapoměle tady velikou mísu tvarohu,
ono to přes sejmu uhoiličelo a tak, jak povíďám,
přišlo se při hledání uhlí — na ovrsteu« bailýho

s pěti kandidáty ze dosti postavených
olavnězvítězila -

-| Volbata značí obrovské vítězství nárečí
strany katolické, A sice vítězství mravné | vécné.
Mravní tím, še porazila- věrolomné „vůáce“, kteří

amní vidí, že sami vlastněnějsou ničím. Dr. Stránse avou stranou následkem tobohravě opano
pole, jež mu dřívější jeho odpůrcové sa cenu

srády svých bývalýchdobrodincůzbabělepostoupil.To jest obraz moravského volebního bojiště,
ma němž však jako vítěz stojí národaí strana ka
tolická, která následkem toho nabývá vuyaípoli
tické váby a moci, jimž svom dobou jisté 08 po
drobí i p. dr. Stránský, který význam nábožesský
učeskéholide uznalavotil tím, že se dal hned
na počátku své politické kariery pokřitti. :

A třebas že mnobým shřešil proti dnešnímu
svému náboženství, tak strana katolická jest tik
svobodomyslnou, že po usnání chyb, po lítosti a
„polepšení“ bude moci 's ním a s jeho stranon
možná že platněji v zájmu moravského lidu pra
covati než se stranou vůdců, kteří ji vlastně prostě
a sprosté sklamali a oapálili.

Trest za to pány vůdce již stihl a poněvadž
je staré pořekadlo,kdyžse „jakobínstane posla
cem, tedy nemusí zůstati jakobíRem,“ proto také
když se stal dnes dr. Stránský jedním svůdců

kým.
Chytrým, jak jeme ukázali, jest dost, aby

se dovedl udrieti tam, kam následkem chyb mo
ravských vůdeů došel. Právě odbyté moravaké
volby ho poučily, že měl velice dobrý smysl, kdyš
za svůj první stapeň politické kariery mezi Čes
kým lidem pokládal přijetí jeho víry. A z toho
se dá také soudit, že dr. Stránský vía
žeudrženísenaté výši,nakterádaes ul,
závisídále od toho,aby svýmčasemstal se také
oddaným synem církve, již jako zralý, Ůýa
osvícený manžza svou matku sí zvolil.

Pan dr. Stránský zajisté dnes na Moravě
situacitakdobřezné,ževí,jaksi musídálevěsti.

Do putovali i olsařové. Slydět se
za to muset nebade. Pohlížíme na Moravu ze
vzdálí, objektivněji a proto oemáme za šádnou
nemožnosí, že jednou katolíka dra. Stránského
uhlídéme v řadách upřímných katolíků.

Dnesmá knámblíže, nežli kdyžmeziním
a nimistáli„národnívůdcové“,ješnárodnístrana
katolická při právě odbytých „kompromisních“
volbách poučila o jejich politické neschopnosti.
Z uích žádný nemá tolik obratnosti a eké
spůsobilosti v celé ruce, jako má dr. Stránský
v jediném prstu a proto jenom jsasese onězešíře
rozepsajia to dále již že jenašímkraja
nem, rodákem z královéhradecké diecese. | Viděli
jsme, že se s ním počítatimusíaprotos ním

ftáma a jak je vidět, počítáme s ním a s jeho
doucaostí politicky, poněvadž točiniti káže jeho

minulost.
Strachs měhosicenesí,alepočítats ním

euškodí, aby se moohá dobrá věc nezdržovala.
že p. dr. Stránský jest již does anebo

brzy bude s námi stejného mínění — —
Každý boj končí konečně jistým smírem!ABO

——a—————————
sejra. No a kam byste potom přišel? No, bodejt,
do Smrkovsi. No tam je dobře, ale jen jednou
za rok. O posvícení! To vám tam pečou koláče
ve vápených pecích. Ale zas taky je tady to zly,
že se nemůže vyzpytovati, kdyže je to posvícení.
Co pak jednou! ©Tamní horáci měli v náramné
úctě pána ze zámku v Kvasilově, Říkali mu dů
věrně +Birulatoulae — :(Antonín sv. pán Hruš
kovský). Toho pozvali si na posvícení, Ale k vůli
milému hosti chtěli být hodně vyparáděni. — Ať
se dělo, co dělo, krejčí však nemohl být s obleky
botov. [ odkládali posvícení podle krejčího. A to
víte, krejčí říkává bude to, bude — a neal! Po
svícení odloženo na čtrnáct dní a pak S68 a zas,
a ve Smrkovsi slavili je tenkráte až v ty časy po
sv. třech králích! Ale v ten čas jsou teké ozabi
jačky.« Všude tedy chtěli na posvícení zabijet.
Řezníci ledva stačili a co bylo nejhorší, neměli
ani tolik potřebných nástrojů. A co jeden, aby si
z nouze pomohl? Vzal tvrdou stolici, vyrazil z ní
nobu a přibyl k ní střevo a nadíval jitrnice —
stolicej. — A na cestě k Vrchomezí taky Vlaso
dol. Víte, my horáci trpíme na krajské slívy všichni,
ale tem odtud jeden horák si koupil dole v kraji
— celý strom] A vylezl na něj a trhal a jedl a
trhal a jedl a když dojídal poslední švestku, tek
spadl se stromu a museli ho naložit na vůz jeko

kládu. Tod vám Vlasodolští boráci táhnou vpodsim z hor do kraje za švestkami boufně jako ňáké
pročesí. Anakoupí jich a doma všichni se najedí
tak, že tetíkové musí pak děti válet na mlaté ve
stodole. A děti se oa to těšívají tak, že se tážou
vždycky: »Táto, kdypak zasejc bude ten dem, co
nás budete zas válet?« — .

A span otece nebyl k zastavení. +Pak roz
blednete se od Vrchomezí bezpochyby taky na
Prajstoř © Dachnové, jsou tam taky lázně, taky
vím něco veselého.. Tam jim ponocrej v moci
pískal špatné bodiny. Purkmistr a rada na něho
ubodili,co že to provádí. Ponocný se vymlouval,

|

„Náboženstvípatří do kastolay
258 (Výrokpana Dra.Podlipadke)

etařní nepra ok olo „efel ae
m a “ j

nismu akleri iso katolíkyurazil abestaktaesti

mělkosf. Jest to už
otví mluví bašdý, třebas roseměl sg věosh
věcí nejméně. Jest již svrchovaný čas, aby 00 ná
rodu našemu, lidu i vzdělancům, na mělkost, po
vrobnost — neřkuli nevědomost náboženskou tak

mnohýchpánů prvngjímě a aby ní obědiného, neš „ ka
tekneme to přís

ž
, přímo

do Kostela.

ná sláva, žádná uče poklad
aabraditi pokoj a Vjnbšm'venalecá
křesťana Š čdčeného. Ažádná filosofie
nemůžedát d našíteatoklidjistoty.| Jistotu
poskytujejedině křesťanatví. —Ovšemals
tmusíse důkladněznáti, musí 90 6oslou rozbod
ností, pílí a vytrvalostístadovatí. Kolikalo našich
laikůstudajeroghodněkřesťanství—tojetak

lebká otáska,še se jistojistěnamisto lo
garitmů(početních tabulek o počtálství).

Aaranina AVetbstm Boba
gaitio et cultus Dei.)

Ovšem masí potom — to přirozenost
lidekážádá — tato vniternáodk Babí zevně
se ukásati. Člověku s těla a £ duše anatávajícímu

v duši, i sovně a „s jinými.
ovšem dle toho, jaké zevnější a
náboženství předpisaje, koná se

:
špatnost nemůže. A tak, aby ten nepořádek bvl
odstraněn, rozbodauto poříditi k vůli ponocnému
hodiny. A pořídili mu — sluneční! A sby malba
bodin moc netrpěla— tek je pěkněukryli vdře
věné — kastli. Ponccný dostal klíček, sbyse mohl
v noci vždy pod kastli podívat, kolik je správně
bodin! — Ostatné s Vrcbomesí mohl byste taky
ješté našimi končinami putovati. Přes Jetřicholes,
kde vám vařípivo zdošku, na Korunorice—ne
boli Pínkarín. Tem se prosím vás nepomylte a
nemyslete, že to je ves! — Prosím, Pínkavín je
městečko — »markfiekla.« A to oni tem každého
nutí, aby měl vědomí, še je ve městě. Kdo tam
přijde, tak bo vítají: „Vítáme vás do města« a
když odcbází provázejí jej říkajíce: »Tak vás Pán
Bóh doprovázej s mésta.“ — Na to: oni drží.
Taky se tam kdysi usnesl o hodinách, nevím,
jestli je už na věži mají, bylo ale rozhodnuto,že
musí mít ty hodiny dva ciferafky, aby kdiž by
se jeden dívsl na hodiny, nemesel na něhodruhej
—čekat. A taky si všimněte, až budete se roz
blíšet přes hranice na protější prajskou stramu,
že tam je svonice na tu stranu k Čechém nado
bro zazděná. To prý se stalo proto, šekdyž Pru
šáci nám urvali Slezsko, zvony pořád zněly: „Chcem

k vám do Čech,= „chcem k vám do Čecb.“ Abysi zvony odvykly koukat přes hranice, tak j
otvory k Čechám zazdili ateď prý už znějí: „Nech
Habelechwerdt — nach Habelschwerdt.“ — Tak
jsem zvěděl o těch končinách, o kterých, podle
doaška, jsem nemohl určiti, kdy se tam dostanu,
toho tak kratocbvílnéhotolik,še by to byl skoro
tek dobrý sačátek ke sbírce špásových historek,
kdybych totiš za tím účelem do bor se byl vy=

dol. (Pokrač.)
8
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svědčící výrok:
Možná, še přesto vše bade p. Dr. Podlipa

starostoupražským.Tímale pánímaradakiu
že jim ne uráškách katolíků nezáleží —
a katolíci k novému životu 66 probouzející zi po

l
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ie A
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ListzPrahy.
—a V popředínovinářských diskusí a celé

veřejnosti stojí kompromie na .
Jako obecní samosprávy jinde mají v movha ob
cích mnoho sbnilého v sobé, jak nedávno „Čas“
otom88 rozepsal,tak jsoai nameozeprobnilé
poméry ma radnici pražské. Zájmy města, celku a

veřejnosti ustupají před nájoy atliveů, kteřípoužívají svých míst na pěchování vlastních kapos

a protežování svýchpříbosných a politických vrstovníká. Korrapce hlubokoje zažraná do naší
obecní samosprávy a jest to opětným důkazem,
kterak ve společnosti lidské od náboženství Kri
stova odpadlé neujme se spravedlnost a poctivost
nikdy. Proti systému korrupce ozvalo se několik
řemeulaíků na sobůzi v Koavikté minulou neděli
večer konané. V obecních samosprávách panují
namnoze tak zvaní obecní pašové, kteří obecního

z aobecnýchzájmů zoeažívají pro sebe. NámsBám i kde také tajemník okrenní ji
stébookresušil naútraty okresníchpřirážekpo
dlouhá léta velmi skvěle, byl agitátorem
svobodomyslné, a když schodek několikatisícový

přel konečněna jevo, inuzakrylose všepláem.
Nejlepší kritiky o vnitřních poměrech na rad

nici pražské při plzeňské listy, kde dopiso
vatel patrné je vmagistrátu pražskémvelmi dobře
0

Socialní odbor družstva „Vlastí“ měl po
dlouhé přestávce minulé pondělí schůzi. Z jedno
tlivých referátů vyjímáme, že borořeso byloo me
zinárodním roloickém sjesdu v Pešti, který se od

P endtea:obosláaten o byl známými kapacitemi
ve světě národohospodářském, pojednával o příči
máchklesání cen obilních. Uznal,že hlavaě divoké
spekulace na bursách plodinových a neurovnáné
valuty v různých státech jsou toho příčinou. Sjezd
savrhi zlatou měnu a prohlásil se pro limetalism.
Zde opět důkaz, že rolnický program naší strany
jest stavěn na správných základech. I my žádáme
svobodné ražení stříbra, aby v lidukoloralo dů
statek peněz. Z hnutí řemeslnického vytknuty byly
dva sjezdy a to královéhradecký a pražský. Také

řemeelnictvo začíná se probouzeti jako stav, žádá
jako tononcí, aby se mu pomohlo, by nezahynul
nadobro. A tu opět vidíme, že řemeslaiotvo chápe
se naších myšlének, žádá přísný průkaz způsobi
losti a srušení $ 38 živnostenského řádu. Nikdo
nesmí a nemá řemesiné výrobky prodávati než ře
meslník sám. Důležité bylo rokování o houtí ka
tolickém. Dosud v Čechách, jak v Praze, tak na
venkově postrádáme v důležitých ceatrech prů
myslu a ve větších městech křesťanských spolků.

Všímačme si obrovských přediněstí pražských.
Žiškov, Vinohrady, Michle, Smíchov, to jsou 80ti
aš 5BOtitisícové obce, a žádný opolek katolický.
Jak obrovské pole činnosti leží tu ladem. Právě
v téchto předměstíchse zdržuje ponejvíce ta děl
nická třída a řekněme také ten nejnebezpečnější
proletariát. V předměstích těch vychází radikální

a socialistické noviny,pořádají červení občanénej
Ma schůzí, a s straay nikdo nemá ruceu.

Nechceme-li v příštích bouřích zahynouti,
dutno nám tuto ledocou hráz jednou prolomiti.
Praha a předměstí má přes 200 světského kléru,
myslíme, še v tolik dušovním kapitála, který je
tímto duchovenstvem represeatován, našlo by se
přece tolik energie na ztízeuí katolických spolků
v pražských předměstích. Na naší straně masí proti
neobyčejné agitaci pokrokářů, svobodářů a Čer
vených povstati protičinnost. Celé křesťansko-so
cialní hnetí ve Vídni spůsobeno bylo od několika

přední bojovníci zemřeli, jsou to Brunner a Wie
Singer. Poměry v Prase jsou horší neš ve Vídni,
bída, chudoba mezi řemesiniotvem větší než jinde.
A proto jest čas k práci. Noočekávejme žádné
opásy řemeslnictraod pražských advokátů neb od
antisemitské české družiny, ve kterósotva se zro
dila, bojí stranické, osobní boje. My křesťanští
socialové musíme položitiruce k dílu, dokud du
chovenstro nezasábne čianě do ruchu tobo, massy
lidaseniknoav záhubě.—Donárodníhodivadlau
vedena opera „Májová noc“ od ruského skladatele
Kureatova. Jest to ženislní budba a zvláště sbory
jsou zajímavé. Divno jest, že obecenstvo nesnese
těžší stravu, muší se mu dávati častěji pochoutka
baletů a podobných výpravných kusů, kde duch
nemá potravy, ale oči. Je to opětně snámka naší
doby, še jes: všudy v popředí hrubý materialism.
Na tento podzim ohlášeno je mnoho koncertů a
zajisté zaujímá Praha v umění hudebním vynika
jicí místo.Škoda,žeRudolfinuma Národ.divadlo
Dejsou vhodny svou akustikou pro koncerty.OSBL

i

Co týden dal.
Deondma moravskéhovykosáay -byly volby

v poadělí. Z kandidátů katolické strany svolemo
bylo pět, totiž far. V. Ševčík, Weber, J. Vykou
kal, J. Sýkora, Fr. Dúbrava.

Poslanecká sněmovna vídeňská dokomčila
podrobaé rokování o domovském právu.

V Uhrách trvají krvavé volební řeže dál. Dle
správy uherské telegrafní kanceláře došlo ve vo
lebním okresu lubinském ke srážce mezi stoupenci
národní strany, spojenými se stranou lidovou a
mezi stoupenci strany liberální, kteří ozbrojení
byli klacky a kamením Mnoho osob bylo pora
néno; tři voliči raněni jsou téžoe. Takéve Mničku
a v Pilze došlo ku krvavým řežím, jimž teprve
četnictvo učinilo konec. Byly povolány dvě oetniny
vojaka. Z Falvaru se ozmamuje, že dva liberální
voličvvé byli zabiti od voličů strany lidové. V noci
ku 26. t me. došlo v Traavě ku krvavé srážce
mesi vojenskou hlídkou a stoupenci lidové strany,
při čemž utraceny dva lidské životy. Jistý husar
spadl « koně a zůstal mrtev ležeti; truhlářský
mistr Haverda byl povaloa k zemi a usmcen koňů

jí kopyty. Dvé osoby byly těšce raačay. Meziem vzmáhá se rozčilení. Jsouobavy, še dojde
ještě k borším výtržnostem.

BloOdhalení Bismarkove. Hamborský
markův ohlašuje, že mezi Německem a
byla až do roka 1890. tajná smlouva ozachovámí
vzájemné neutrality pro případ války. Smlouva
tato nebyla Německem po pádaBiamarkové ob
Bovena, ač Rasko jevilo ochotu k obnovení. Zpráva
tato je zajímavá potud,poněvadě potvrzuje se jí
jen neupřímnosť Německas Rakouskem, za jehož
zády se smlouvalo s Ruskem.

Francouzské sněmovnysešly se kpodzimníma
zasedání. Dne 10. listopadu má počíti jednání o
rozpočtu, tak že ua interpelacea jedaání o mich

sněmovné ké macho času nesbude, z če
hož může míti radost jen vláda, pro niš delší
jednání o interpelacích mohlo bybýti osadným.

Všelioos.
Národní daň. V. poslední schůzi okr. vý

boru v Lounech usneseno bylo jednohlasně vlo
žiti do rozpočtu obnos, který by se rovnal 18
proc. všech přímých daní v louoském okresu.
Obnos tea určen býti má ku národním účelům.
Všecka okresní zastupitelstva v Čechách mají býti
vyzvána totéž učiniti a za účelem úrady o tom,
jak s penězi těmito naložiti, má být svolán sjezd
delegátů všech okr. zastupitelstev. Poslanci a
Ústřední Matice školská mají být vyzvání, by k
uskutečnění návrhu toho pracovali i u ostatních
zastupitelstev.

Radikál Vašatý osiřel Mladočeskýolomou
cký „Pozor“ dovídá se z Prahy: Před 4 měsíci
ještě se chlubil ve svém „Vyšehradu“ radikální
sedmičkou, ve které se nalézali: on sám, Síl, Ra
šín, Purghart, Březnovský, Šamánek « Sokol. Nyní
ze sedmičky té zbyl on jediný. Šíl a Šamánekne
budou vůbec kandidovati, hodlajíce se vrátiti ke
svému povolání lékařskému. Rašína a Purgharda
volitelové již mají dost a nepřejí si, býti jimi
dále zastoupeni. Zdstali Sokol a Březnovský. A
také ti prý ho zradili. K vůli mandátu prý. Tak
si stěžoval k jednomu žurnalistovi. Jak tato vý
čitka je bezpodstatoou, ukazují tato fakta. Poslance
Sokola parlsmentární činnost rozčiluje čo té míry,
že ve svém věku potřebuje klidu, k němuž všichni
přátelé mu radí z osobní sympatie. PanSokol
tody po mandátu nebaží. Co se týká p. Březnov
ského vyslovil se ondyno, že funkce, které má
mimo sněmovnu posl. jsou mu v závodé jeho na zá
vadu a na škodu a že by nejraději byl, kdyby
do Vídně nemusil. Tek vypadá ve skutečnosti
„bídná zráda“ obou jmenovaných poslanců na dr.
Vašatém, k vůli maodátu“. Předevčírem byl Vašatý
vyloučen z mladočeského klubu.

Pohled za červené »Kólnische
Zeitung“ uveřejnila dva poučné články o anar
chismu a sociální demokracii v Rakousku. Bpi
sovatel článků těch výborně informován iovnitř
ních poměrech i osobnostech a sděluje leccos za
jímavého. Rakouský anarchismus ješt na holičkách.
Jsou nepatrně zbytky ve Vídni a v zemích alp
ských, ale nemají ani intelligence ani vůdců. Ve
Vídni existují sice ještě spolky »Volnoste, »Rov
nost=, »Pokrok« Aataké v Praze jsou sdružení
sethickýche anarchistů, ale mejí málo členů. Ve
Vídni na den 1. května vytáhlo do Dornbachu
všeho všudy 150 neodvislých anarchistů. Rakouští
anarchisté nemají většího orgánu od té doby, co
před půl letem »Zukunfte byla vládou zastavena.
Dříve bylo dosti živé spojení mezi Vídní a Prahou
na jedné straně a Londýnem iPaříží na druhé
straně; v cizině žijící a vypovězení anarchisté
podporovali své soudruhy v Rakousku penězi a
časopisy, nyní i to přestalo. Jediná známka, že
anarchisté žijí, jest, te kde mohou, odporují soci
úlním demokratům; na sc bůzích veřejných i v něk
tsrých stávkách v severních chách bylopatrno,
še anarchisté a sociální demokraté se nenávidí a



vzájemně si škodí. — Rakouská sosiélní demo
kracie vzrostla blsvné po roce 1800, když zave
deno nucené pojišťování dělníků. U kas pomoc

usnesení bylo platným; sociální demokracie zpo
čátku čítala sotva pětinu pojištěných, ele poněvadž
ostatní strany se nestarsly o poměry v dělnických
pojistovaách, podařilo se sociální demokracii, že
dostala do své moci správu pojišťovných pokla
den Během roku 1890 podařilose vůdci rakouské
sociální demokracie dru. Adlerovi, že asi 500 svých
stranníků vymohl dob'e placená místa v dělnic“
kých pojišťovacích pokladnách, Tím získal nejen

n kruen úřadníků, nýbrž i agitátorů z povolání. Každé četnější pomocnictvo zařídilo si pak
svou vlastoí kancelář nemocenské pokladny. U
soustružníků byl ustanoven za předsedu nemo
censké pokladny sekretář Adlerův Jakub Neumana
s platem 800 zl., zástupce Adlerův Procházka bere
600 zl., Riedl také 600 zl. .

Přátelům chorálního zpěvu. Potěšitelným
způsobem šíří se nyní pěstování svatořehořského
chorálu v chrámech vlasti naší. K rozšíření tohoto
krásného zpěvu značně přispěje příručke, kterouž
proslulé nakladatelství Bedřicha Pusteta v Řezné
právě vydalo a na niž přátele pravého círk. zpěvu
dovolajeme si upozorniti. Jsou to: Graduale par
vum sive festa praccipua cum cantu, guem curavit
Sacra Rituum Congregatio ad usum ecclesiarum
minorum ex oditione typica Gradualis Romani
collecte. Jak z nadpisu vysvítá, jest to výtah z tím
ského Graduálu, obsahující zpěvy chorální k nej
čelnějším slavnostem círk. roku, vydaný pro menší
chrámy, kde jen na větší svátky jest zpívané mše
svatá. Byly sice již dříve :ímže“nkladatelstvím
z graduálu římského pořízeny a tiskem vydány
výtehby, ješ měly jednotlivým kůrům zakoupení
zpěvů chorálních a jich zpívání usnadniti. Jsou to
zejménat. zv. Ordinarium Misese a Epi
tomeexeditionetypice gradualisromani,
neš to nedostečovalo.V Ordinarium missae
jsou pouze stálé zpěvy mešní (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, s přídavkem
některých zpěvů jiných, jako: Asperges, Vidi
aguam, Pange lingua). V Epitome pak mimo
Ordinarium missae jsou ménivé části mešní (In
troit, Graduale, Tractus, Alleluje, seguence, Of
fertorium a Communio) všech svátků, které vne
dělí aneb vyšším citem slaveny býtimohou, ať již
jsou obsaženy v Proprium sanctorum aneb v officiích
pro aliguibus locis. Jest tam dále úplné Commune
saactorum, v Proprium de tempore, pak všecky
nedele, jakož i popeleční středa a Missa Rogati
onum (oa den sv. Marka a o křížových dnech) a
opomenuty jsou tu pouze officie ferialní (všedních
dnů), adventu a postu. Prvnější výtah (Ordinsrium
missac) pro svou láci (stojí nevázaný 12 kr, a
svázaný 18 kr.) atéž proto, že vydán jesti v hou
slovém klíči, došel velikého rozšíření než drubý
(Epitome) byť i oa bohatost látky vřaděné poměrně
dosti laciný byl, (nevázaný stojí 1 sl. 8 kr., vá.
zaný 1zl. 68 kr.) přece byl pro mnohé drahým
a pro jich praktickou potřebu příliš obšírným, tak
ze se spokojovali pouze s Ordinarium missae a
nemohli pak vyhovém předpisům církevním, jež
nařizují, aby též měnivé části mše svaté (In
trojt, Communioatd.) zpíványbyly.Abyi těmto
kruhům se vyhovělo a opatření dostatečného počtu
knih chorálních za laciný peníz se umožnilo vy
dalo právě toto Graduale parvum, jež hodí
se zvláštěpro kůry menší a pak pro kůry
takové kde teprv se zpíváním méni
vých částí mše sv. (Introituatd.) se počíná.

e tento výtah na manozepostačí kůrům nejčet
nějším, vidno z obsahu jeho. V prvém dílu ma
lého Graduálu jest obsaženo na 76 stranách celé
Ordinarium missae, Druhýdíl, ga stránek osmerky
zaujímající obsabuje zpěvy: ku mši sv. Božího
Hodu vánočního, dále mší: svátku sv.Štěpána,
nového roku, tří králů, bílé soboty, Božíbo Hodu
velikonočního i druhého svátku i mešní formulář
průvodů prosebních, nanebevstoupení Páně, Božího
Hodu a druhého svátku svatodušotho, Nejsv.Tro
jice a Božiho Těla. Z tak zvaného Proprium San
ctorum (str. 40—84) jsou tem pojaty mešní for
muláře svátků: neposkvrněného početí P. Marie,
nejsv.Jména Ježíš, hromnic, sv Josefa(i slavnosti
pstrocinia (ochrany) téhož světce) zvestování P.
Marie, sedmibolestné Matky Boží, nejsvět Srdce
Páně, sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla Krve
Páné, nanebevzetí, narození a Jména P. Marie,
slavnosti růžeucové, sv. andělů strážných, Všech
Svatých a sv. Ceciie. Z Commune sanctorum
přijaty do malého Graduálu menší formulář pro
slavnost posvěcení chrámu Páně jskož-i votivní
mši o Duchu sv., Nejsv. Svátosti a P. Marii. Jak
zřejmo, jest v těchto 35 mešních formulářích po
dána tak bobatá zásoba introitů, graduálů (všech)

zpévy Ordinaria missse, zvláště menší a méně
zámožné sbory chrámové, které doposud Epitome
neb velké Graduálesobě poříditi nemohly, najdou
s dostatek latky pro studium i cvičení ve zpěvu
liturgickém. Nacvicí-li se řádně Graduale parvum,
nebude pak žádné obtíže, by se s prospěchem
přejít mohlo kEpitome neb ku Graduslu velkému,
Ordinarium missge a Gruduale parvum spojené
v jednu knižáu stojí sešité 64 kr, v pláténé vazbě
72 kr. Aby však i tém, kdo Ordinarium missae

již mají, poskytouta byla možnost opatřiti so bě
Graduale parvum, vydáco jest i samo o'sobě a
stojí nevázané 3o. kr., vázené 48 kr. Mimo to vy
dání v notách chorálaích jestvtisko; vy
dání v houslovém klíči a to s) vefor.nátu
Ordinaria missae tištěného v klíči houslorém a b)
též jako dodatek ku knížce mající nápis +Manu
ale parvu me, vydanétaktéž © Pusleta. Toto
vydání malého Gradualu v kříči houslovém přijde
zvláště vbod oném zpěvákům, jimž chorální zpěv
v notéch cborálních zdá se býti obtížným. Jako
k Ordinariu missae a ke Graduálu velkému vy
dán bude zvláštoí průvod varhan, i k me
lému Graduálu. Jestprávěv tisku Objednávky
lze učiniti u «aždého knibkupectví. Kéž upozor
nění toto přispěje k hojnému zakupování veleví
tané této příručky churáloí a tím i k obecnému
zavedení a pěstování zpěvu chorálního.

(16) Radikální „věda“. Vrchní zemskýsoud
rozhodl proti trestnímu soudu pražskému, že ča
sopis «Ruch» zasluhuje konfiskaci pro rouhavý
výrok o sv. Janu Nepomuckém, Proti tomu brojí
»Rad. Listy«, problašujíce, že zemský soud »ne
respektuje výsledky vědeckého (!) bádání, jebož svo
boda je zaručena samými státními zákonys. V říš
ské radě podal poslanec dr. Šamánek docela
k vůli této potvrzené konfiskaci interpelaci, v níž
jest i tato véta: »Přišlo to opravdu v ch
daleko, jestliže úřadník, který z historie ničemu
nerozumí, se osměluje konfiskovati to, co je do
kázáno nezvratnými dokumenty«. V ustrnutí četli
jsme tyto výroky radikálních ovědců«, kteří opa
tříli si své vědecké (I) výsledky za celých 50 kr.
s Herbenova pamfletu, jenž byl sepsán na výdě
lek a hemží se jen nesprávnostmi a lichými do
močnkami. S toato sokrejcarovou vědou nestydí
se redaktor Haja čestovati své čtenáře, a dr. Ša

| mánek odražuje se s ní docela na veřejnost vzdé
laného světa, Dr. Samánkovii redaktoru Hajnovi
opakujeme větu interpelace s příslušnou změnou
»Dřišlo to opravdu v Čechách daleko, jestliže ra
dikál, jenž z historie ničemu nerozumí, osměluje
se vyhlašovati za vědu, co není dokázáno ani je
diným oprávněným dokumentem«. Jestliže Česká
historie našla své znalce (I) jea v Herbenovi,
Hajnovi a Samánkovi,pak se nemusí svět diviti,
že známý pražský prorok povětrnosti, Fiala po
čítá se též mezi slovutné astronomy. +Vědecké
výsledky“ všech těchto čtyř vědců (!) mají stejné
nároky na respekt vzdělaného světa. A tito učenci
(I) nejsou dosud ani členy akademie!

Letní sídle alamnů české koleje v Římě.
"Sděluje J. Doležal.) Počínaje rokem 1891. mé česká
kollej v Římě letní své sídlo v Trevech. — Trevi (sta
rověká Trebia) jest město čítající asi 3 a půltisíce
obyvatel. Lešíc na skalnaté výšině, výběšku to zá
padního předhoří Apenninskébo, poskytuje rozkošný
pohled do šíré roviny umbrické, jež k němu se tří
stran přiléhá. Na jihu v krásné poloze na svaba hor
viděti arcibiskupské sídlo leto, na sever biskupské
sídlo Foligno, o něco dále Áswisi,a na severovýchodě
spatřiti lze sa jasných dnů hlavní město umbrické

erugii ve výši 520 m nad mořem. Trevi samy stojí
ve výši 826 m nad hladinou mořskou. Z dálky z
se býti město velice krásné, ve skutečnosti však není
v něm zvláštního půvabu. Obklíčeno jsouc po spůsobu
středověkém hradbami, skládá se z domů neúhledných,
ulice jsou úské, nepravidelné, cihlami dlážděné. Trevi
bývaly kdysi sídlem biskopským, nyní je zde joště
kolleginm kanovníků. Vedle četných menších koste
líkův a kaplí má město 11 větších kostelů: 1.) Sv.
Aemilián, dřívekatedrála, nyní kollegiátní chrám;
2.) druhý farní chrám sv.KHžo; 3.) chrám stětí sv.
Jana; 4.) sv. Lacie, (s klášterem Benediktinek); 5.) S.
Crocifisso (Ukřížoraný), arcibratratvo téhož jména);
1) sv. Klára (s ženským klášterem Františkánským);
7.) sv. František Ass. (s kollejí a gymnasiem Sale
siánským); 8.) av. Dominik (s nemocnicí); 9.) av. Mar
tin (s klášterem Františkánů); 10.)ev.Autonfa, (drahdy
a konventem kapucínů; nyní jest tam jediný knčs
téhož řádu; tamtéš je hřbitov trevský, na němě i

odpočívá tělo alamna Jane Bariána s diecese Badě
jovické); 11.) Panny Marie „Plačící“ (delle Lagrime
(dříve klášter Redemptoristů; krásné malbyumbrické

školy malířaké.) — Celé okolí horaké Poráseno jestolivami, kterým se sde velmi daří, neboť půda jest
výborná. Jiný strom zřídka zde viděti, ještě tu a tam
dub nebo moruši; rovina však hojně vysázena jest
morušemí, ješ jednak jsou oporou révě, jednak po
skytují listí k hedvábnictví.Hlavním tedy zaměstná
ním obyvatel jest pěstování oliv, hedrábnictví i vi
nářství a chov dobytka. Lid je adravý a silný, pra
covitý a při tom velice zbožný. — Na východaístraně
města u samých hradeb stojí dům.české koleje. Sklá
daje se ze dvou velikých vespolek spojených budovo
dvou poschodích, podobá se pěknému zámku a oby
vatelé okolní jmenují jej vády „pelasso“. Kromětoko
opodál hlavních v stojí sěkolik menších stavení,
jež jsou též majetkem kollejním. Dvě veliké zahrad
slouší k sotavení alumnům v prásdných dobách,pak
jest veliká kuchyňské zahrada, veliká vinice a rovnuěď

náB oliva Všecko to patřilo druhdy hraběcínurodu „della Porta Carrara“, a zakoupeno bylo pro
českou kollej zeannlým arcipastýřem naším, adp. bisk.
Jos. J. Haisem. Ubohý, často prý si přával vidětičeskoukollejvTrerech.alenedočkalsetobo.Zato
v blahé čti zůstane jméno jeho u všech, zvláště
však u kdož byli chovamci této kolleje a tek
účastní byli jeho štědrosti. Památka jeho hlásá téš
na sgvornástran budovy nad
skupský saak a mramorové

HANC VILLAM

OUAEANTEA FUERAT
GENTIS DELLA PORTA CARRARA

em zasazený bi
anápisem:

JOSEPHUS IOANNES HAIS

-EPISC. REGINAE-GRADRCENSIS 
AERE SVO COMPARATAM ©

OOLLEGIO BOHEMORUM URBANO |
ATTRIBUIT AN. MDCOCXCI.

Původněsloužilak obývánípouzebudovajedna,
drahábylaolejnou,s ktka kollejnímbylauvýšena a upraveza, v dolní sřísena kaple
sv. Yáciova. Vtéže nacházejí 6e 8 oltáře. Hlavní
oltář osdoban jest obrazem sv. Václava. Obraz tem
jest kopií obrazu sv. Václava na bývalém oltáři téboš
světce ve staré bazilice svato-Petrské v č, a na-.
malorati dal jej msgr. Jaenig jistému urělci švýcac- .
skému. Na obraze uprostřed stojí sv. Václav s 
nou nas hlavě, odůn plechovým pancířem, s ramen
splývá ma plášť rudý, levící třímá meč, pravicí ko
roahev; s pravé strany klečí kardinál Pražský Očko
z Vlašímí, sa mímá stoje sv. Vojtěch « mitrou na
hlavě, pravou ruku klade na jeho hlavu, v lové drší 
berlu bi Nad sv. Václavem v oblacích vznáší
seoMaria Panna sBošskýmděťátkem. Krásný rám k
obrazu zhotoven byl dle nákresu Ludvíka Seitse,
Oltář jest týž,kterého užívala česká kollej v „Animě“,

s kollejí oval seBt k av. Karlu na Corsa, .ke sv. Františce (nynější sídlo kolleje,) a konečně do
Trer. Postranní dra oltáře zdobí obrazy Sr.“
Rodiny a av. Frant. Aas. -Život náš v prasduinách

nelíší se v„podetatěod spěsobu. jakým újjeme vŘímě
Beep, č?Máme více času,volného a prochásky. 

tadinme platí hlavně řečem,homiletice a„pěna iturgickém. V neděli a vo svátek míváme a
požehnání v blíském chrámuPanay Marie „delle La
grime“, často také v jiných chrámech přisluhujeme
při zpívané mši soraté, při čemž také účinkujeme jako
spěrácí. V září a říjnu sa pěkné pohody konáváme
několik delších výletů do okolí, některá léta i do

"Aesisí drahou. Ve druhé polovici října po exercitiich“
ubíráme se do Říma, abychom ©novými silami
počali sase rok. —0

“*

Zvěsti zvýchodnichi Óech..
, Zprávy dičoeeni Ustanoveníjee: p. F

M rávek, administrajor, sa faráře v

Klos Kon eah prát SeeníSkáhlokyfaráředvčné,p. Stanisl. Hlína,kap cký,zaproz.
kapli.do Náchoda, p. Jos. Vojtěch, adm. TW'
mešenský, za kapli. do České Škulice,p. Al. Er
ben, koop. Schwarzenthalský, za koop. do Vlčko
vic, -p.Bern.Sch ama, kapli.Vrchlabšký,za ád
ministr. do Lanovra,p. Bob. Fišera, koop. Vit-'
kovický, sa kapl. do Vrchlábí, p.Frant. Meyer,
koop. Pilnikovský,za kapl.doVrchlábí,p Lad,
Tůma, kapl. Vrchlabský,za kapli. do Chvalče,
Uprásdněno Keblov, patroa. [náboženské
matice od 29.Hjna 1896.

Stejným loktem všem. 00 to bylo křiku
a játotu a rochorčení, když se kterémue borlivému
čtenáři +Nár. L.« podařilo vyšťárati nepatrný, té
měř nečitelný německý nápis na křtitelnici Chlum
ské. Měli jsme tyto day příležitost pojívati se do
evangelického chrámu augsburského vyznání v ryze
česté obci Šonově v okresu Novo Městském — a
hle! prvaí co nás přiv.talo, byl veliký jiš ode
dveří z venku čiteloý nápis: »Kommet Alle zu
mir her, die ibr můhselig und belaJen ssid, ich
will euch erguicken«, který umístén jest tam, kde
katolíci mívají hlavní oltář — tedy na místě nej
přesnějším. Podivnol Daleká většina navštěvova
telů této svatyně patří mezi čtenáře a to borlivé
čtenáře »Nár. L.« ale dosud ani jednomu a nich
peuepadlo, aby tam poslal obrněný dopis, v němž
by si na tuto provokaci českého obyvatelstva stě
žoval; do katolického kostela na Chlumu zavítal
po dlouhé době jeden jediný, který sokolím zra
kem ihned postřehl, co převážué většiné navště
vovatelů téhož až dosud bylo neznámo a v zápět
z Mariánské ulice následuje přísný rozkaz: »Nápis
odstranit.« Snad tyto řádky přimějou poslance
Adámka, který se o chlumskou křtitelnici tak in
teressoval, k tomu, že upozorní kollegu poslance
Dra. Drořáka, aby vymobl z Mariánské ulice 1 00
pro své voliče rozkaz podobný, jaký ntsledoval
po objevu Cblumském...

„Řízní hol“ letos už. neplatí. Znám je
dosud velký proces s těmi osobami cukroveru.
králové-hradeckého, které byly obžalovány pro
podvody při vážení řepy, ježse v cabrovara toer
dály. Nyní naváze v cukrovarukrálovéhradeckém.
vyvěšen je nápis: »Každému je volno © váze se
přesvěděiti.«Můžetedy každý,kde řepu.do cus
krovara přiveše, do vnitř váhy jíti a vážecí být
přítomen, aby se přesvědčil, sdali se mu správně
váží, S pvděkem zamnamenáváme nové zařízení:
toto, neboť nesměl dříve nikde u vášení přítomen 
býti a nebade se prote -moci — kdyš rolníci
prára toho poušívati bedou a. pre příště si-je 
více vaíti nedejí — nesvědomité jednání, které
pod jménem »Řezní he je všem-dodavatelůmzná
mo je, již nikdy opakovati.8 vážením.jspu-letos:
do lavatelé úplaš spokojeni, a mělo by býti prote
zařísení toto ve všech cuhrovarech. zavedeno. <
Aby při vážení řepy v jakémkoli cukrovaru na
všem širém: světé se mobilrolník o správnodlí.
váhy přesvědčiti,to sde ještě nebylo; dosud vC8

-krovarech při vážení řepy odetrkovali sedláčka ód
váby raději čím dáltím líp.

zdejšímkostele Pazny are bedsor Svatýche o půl páté odpoledne ko



Dácamodlitbasv. růžence,měsíčníto pobužnost
bratrstva živého růžence,O hodině páté pat bude
kázanía poněmlitaniesesv.požehnáním.Vden
vDullčské slouženo bude zpívané Reguřem o 6.

- Jednota katol to v Hradei Král.
pořádá dne 1. listopadu divadelní představení
sNa dušičkys aneb »Modlitba na břbitově.« Ze
čárek přesně o 7. kod.

Jednota ch střelců v Hradoi Král.
„Zpráva jednatejská za měsíc říjen ©Za členy při
jati p. Frant. Čupr,V. Dudek jun. a J. Dvořáček.

éčí výboru upraveny pro letošní střelecké období
snístnosti spolkové co vejútulněji a vyzdobeny
luky, puškami e lípovými věnci.
sejméno však docílenými výsledky při střelbě vy
nikéme deleko nad. jicá léta; výcvik, kterého na
byli někteří páni členové střelbou s pistole, jest
Pozoruhodný, neboť jediná rana nemine se cílem.
„Střelbou do terče pohyblivého (letos znovu ze
vedenou) zakončujeme baždý večírek, čímž zej
„ména pánům na bony chodícím příležitost k výc
viku se podává. Aby však.i po stránce vlastenecké
spolek náš činnost jevil, usnešeno za každou je
„denáctku s dranáciku nejméně po krejcaru „Ma
ticia odvádět.. Tímto spůsobem vystřeleno pro
oMlatici“ poslední úterek 1.10 zl, ješ s heslem:
„Český střelec vědy do černého“ uloženy do po

hosté jsau vždy vítáni; členové klubu českých
velocipedisté v Hradci Králové (jehož členem jed
„Bota naše jest) mají „přístap i bez předchosího
-uvedení ©

Pro poheřelé v HornímJelení zeslel farní
mne úřadu Jelenskému: B. vikariac Kopidinský 10
sl. 70 hr., P. Stanislav Scbůnberg exposita na
“Chlumé kost sb. 2 sl. 25kr.. Dárcům Zaplat P.
Bah stonssobočě|

„Siěinskéma obaecu.“ Jak hluboko kleslo
„témkovské novinářetvo, uloušící výstředním snahání
„jistých snaživců, podal „Jičínský obsor“ v čísle svém
21. t. r. zajímavý důkaz. Tři „lokálky“ věnoval po

„mlavěm ašpinění ndp. biskupa našeho. Dvou ztěchto
„síntí bade nucen přinésti opravu a o třetí převzalo
„jednání c. k. státní sastupitelství. Aš se nám lístek
temdostane do rukou, přinesemeopravu jebo v otisků.
Pro dnes je poukasujeme ne prolhanostjeho vjednom

„aměru. Opovážil se potupiti náčelníka diocese naší

„chistický trhan neopovážil. Upíré mu posměšně do
bročinnost. To jest jižvěru lhaní do nebe volající.
Kde poměry ndp. biskupa saá, kdo ví, jak pro svou
-osobu potřebuje méně neš leckterý zámožnější rolník,
neb měšťan, kdo ví o pohostinství jeho, u jehož stolu
zasedái dálník,kdoví,seod néhoobdržípodporu
„kašdý, kdo není podvodník nebo hrubec, — ten musí
„Jičínsakému Obsora nejhlabší opovršení, © jeho pa
tronům s drem Klončkem v čele upřímnou soustrast
projoviti. Opatřili jame ai jak od sekreiariatu. tak od
důchodenského úřada biskupského seznam milodarů

-zapsanýchv knihách úředníchza rok 1805.Čteme tam
následaojící samy: Cbudým, tajně nouzi trpícím, ne
štěstím stíšeným a vůbec podpory potřebným lidem:

„Jeden 131 sl. *0 kr., úmor 185 sl. 27 kr, březen 524
sl 70 kr., duben 667 421.60kr., krěten 300 sl. 25 kr.,
derven 18) zl. 14 kr., červenec 91 z|. 8 kr., srpen
144sl. 40kr.,září 63 al.5 kr., říjen164al. 3kr.,
Jistoped 156 2). 16 kr., prosinec 890 sl. 10. kr.; úbrn
2916 zl. 77 kr. Vlasteneckým a lidumilným spolkům
a ústavům, k. p. ústřední matici školské, hasičům, na
zhzení škol: leden 530zl., únor 2: zl., březen 10t al,
duben 274 sl., květen 185 zl., červem 87 sl., červenec

Ipřičísti dlužno plat roční učitelkám vopatrovně chra
stecké 742 zl. Přičtame-li horních 2916 sl. 77 kr. a
-3687 sl. 50 kr., mámeúhrn 7008 al. 237kr. Vobnosu
tomnení sčítáno přes 6700zi. za koupenýdomek60

„sahradouku zřízení opětrovny,ješse prozatím v hiskupskémdoměv Chrastinalázá.Sestarbounového
místě dozeu, jeho rospočet přes 12.000 sl.

psévě počíná. To však nejsou ty tisíce, které
ičínského Obzora“ j

agitace. — Vyzýváme tímto veřejně „Jičín

pH d :i
je hlil4ihi
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V sájmulidskosti. Kdo nebyl svědkem sám,
stěžídovedesoběpředstavitibolesťazoufalosťrddiny,
kdyd na nosítkách přinesou mrtvého domů toho, kdo
ráno zdráv a veseldobývatchlebapro miláčkyové
eevypravil.Vokamáicíchtěchměkneardcei .
putilejšího nepřítelea onspěchá dle mofností smírniti
zármutek stalých. Proto tím větším odporem aroshorčenímnaplnitimusíkaždéhotakovéjednání,které

majestát bolu, ale naopak ještě jej rozmnožuje.
A přecestává se tak, a to jménem a sáštitou—
záhoha. Kdo ví, jek lid náš soudí o pitvání, jak trapně

pjsobí na cáš posůstalých řezání mrtvoly jemu miého neboštíka, teh nésáhne k poslednímu tomuto

prostředku ku'stánovení spřsobu smrti než + potřeběnejkrajnější. Kde však apůsob smrti i okolnosti pro
vázející nade vši pochybnost očitými svědky jeou
zjištěny, ta myslíme, še pitvání jest hříchem proti
lidskosti, hříchem tím odsouzení hodnějším, poněvač
děje se od těch, jimž lidkosť má býti vodítkem veško
rého konání nejpřednějším Přísné zkoumání zpráv o
nepřírozených spůsobech amrti a mínečné od
mitnatí poplatků likvidovaných za příčinou bezúčelné,

lehkomsslné podaiknuté pitvy se strany krahů,jiná
nelřepapýče9 oo o česťstavupe na,n m a pr m ku samezení slořádu,
jenš « lovců sločin a lovců amrti činí lovce — diét.

Okřídlon sleděj. To by tak ještě acházeloaby zloději lítali, pomyslí si čtenář a věru není snad
ekou doba,kdyi to se stane. Dnes nejedná so

však o takový drah alodějů budoucnosti, sdělujeme
use, co přihodilo se jistému občanu v Pouchově.

klidného spánku v jedné s nedávných nocí usly
šel dotyčný jakési cinknatí skla ve vedlejší neobydlené
jisbé a tu napadlo jej v prvním okamžiku, že do
stává se tam oknem zloděj. Nebylo to také nic div
ného; člověk není svým majetkem jist před zloději
téměř ani za bílého dne, natož v noci a k tomu ješté
tak tmavá. Chyfli posloucbaje pozorně, uslyšel náš
občan podezřelé šustění z vedlejšího pokoje jako by
někdo chodil po tichu s-kouta do kouta. Nyníjiš
nemeškal a sbudil s ticha, aby zloděje nepolekal a
mohl jej apíže outí, veškeron domácíčeleď a
vůbec kde kdo byl. V několika okamšicích byl by
viděl pozorovatel divný rej. Několik -lidí v nočním

úboruozbrojených vidlemia jinými podobnýmisbraněmi s časů selských povstání, jak plíží se přikrčeni
ke adi okna pokoje, kde aloděj as bezstarostně

přes cennější věci a svazoval jej v ranec; však
hopodl také HH ad ven, jekhledí tlamitkrokyaze. Jin (l s puškou ozbrojeným hospo
dážem bral sepřímo ke dreřím jisby a rázem vkročil
do vnitř. Však co to? čj evítí očima sž nad
skříní, která je okos větší než nejvělší člověk a na
jednou mihají se do konce dvě evitivé oči po pokoji
z ticha jako duch. Občanoviíklesla ustrnutím ruka

ovírající pušku a myslil nejinak, než še„je všetěžký sen. Mezi tím však rozžehl kdosi s průrodčích
sirku a na zloděje posvítil a tu se poznalo, že do

jisby vnikla otevšenon„Epoýrkou — sova a poletujícsvětnici ahodila ze skříně několik skleněných nádob.
o tomto poznání padla rána a náboj, určený pro

sloděje, zasáhl opařeného rušitele nočního klidu. Hi
storka tato zavládla příčinu k nemálo vtipům na
dotýčnáho občana, které se strany místníchferinů se
jen sypou na hlavu jeho.

Ku lepšímu studiu nového civilního řáda

odlývají Pp. soudní úředníci zdejší každou sobotu od17. t. m. do50. listopadu shromáždění. Přednáškám
těmto předsedají pániradové dle toho, jaký kdo oddíl
nového řádu přidělen má. Pan rada zemského sondu
Proksch přednášky zahájil.

S rozšiřováním pražského mostu se již po
číná. Tyto dny položena drva a dřevěné zábradlí po
pravé straně mostu na kamené pilíře a zřizuje 20

"hodný pro pěší. Taktéž bude zřízen i po levé straně.ivý mrtvý. V neděli po polední počalo se
svoniti umíráčkem, zvonek však po několika minutách
ustal. Jisté slečny daly svoniti svému čeledínu S.,
který měl v neděli ti v nemocnici. Týž jest zatím
živ a jiš z nemocnice propaštěn.

Krádeš. V noci na des 16. října byli manželé
Hoffmanovi v Německých Verneřovicích okradeni Pa
chatel vnikl oknem v průjezdu nade dveřmi do síně
a odtud do světnice, kde uzmul šatstva a skvostů
v ceně přes 100 xl., což patřilo synu Celestinu Hoff
mazovi. Mimo to vnikl zloděj do komory, kde spal
starý Hoffman s sebral šaty na věšáku, aniž by týš
©tom něčeho zvěděl. Hoffmanová se synem byli v čas
krádeže na půdě. Pudezřelý z krádeže jest ml

(k Gustav Otta s pruského Slezska, který u
offmanových krátký čas krádeží pracoval a ně

kolík hodin před touto viděn v hostinci A. Strenbla.
Zloděj mu+il býti velmi dobře s místnostmi těmi obe
smámen.

Fošna v peci. Mlynáři v Kydlinově p. Střem
chovi stratila se dne 35. £. m. čtyřmetrová dubové
fošne v ceně 5 si. Při předsevsaté prohlídce u soe
seda Chmelaře, známého to poberty, nalezena byla

teio nakasy roařemnnáauložená vpecí Otak něžného sousídka není zajisté mnoho co stát. :
Nařesal svému představenéme. V cihelně p.

Valdeka v Plotištích zaměstnán byl dělník Joseť Po
memý s Popovic, snámý svou hrabou povahou. Tys
dostal v minulých dnech pro nějaký nový kousek

si na spřávce sávodup. J., jemu
mimo nadávek a vyhrožovánísabitím také
několik ran pěstí. Přivolanéčetnictvo satklo buřiče a
dodalo k soudu.

Sek do hlavy. Dné 24. t. m. .
Fr. Toesádekv Sacké se svým kolegou, tru
pomocníkem: Ant. Hofmsnem tamtéš. Z hádky povstala
vkrátku rvačka, přiníš 6e Tomášekroslítil tak, še

eekyru a udeřil svého protivníka do blavy,

ka sraniv. Následkem tohoto činu byl Tomášekčetnictvems Nechanic zatčen a dodán do vasby vy

Opuštěnýmaje. Tneci, Šne18. Lm. pesoroval ponochý Řshákneznámou šenětino,
odačžela sd píší ulic z košem vrace Kdyšviděla,

F
spůsobem 100 sl. a kamgarnová jupka v ceně 7 sl.
80 kr. V tamnější nemocnici zároveň zmisely nějaké
noše a vidličky. Věci poslednější nalezeny náhodou
u služky Marie Scharfové s Ledhuje, která v době
stráty u Opitsovésloužila a ukradené předměty uscho
vala a své v Polici. Podezřenístraa oněch 100

al. nyní na slodějskou služku a táš byla ná
aledkem toho zatčena.

Těžce zraněn. Mezi sousedy Kateřinou Macha
čovou a obchodním jednatelem Josefem Machem ve

Slatině vznikl nenadále, pro hloaposť jak obyčejembývá, nesvár. Rozezlená Machačovávyhrožovala Ma
ovi různým spůsobem a za stálých nadávek bnala

ee i po ném klackem, takže týš nucen byl ustoupiti
a scela jednoduše z domu utéci. Večer vrátil se tiše
nepozorován do svého obydlí. Bylo mu však v noci
jít ©ven atu když vyšel, dostal něčím tvrdým notnou
ránu do hlavy až atrpél zranění. Záležitost tato jest
nyní předmětem soudního šetření, kde Mach očekává,
še ve ma dostane zadostučinění.

Noční krádeže na | poli. Obyvatelé obce
Provoze posorovali,že se jim s pole strácí řepaa
brambory. Žádný nemohl dlouho přijíti nočnímu slo
ději na stopu, ač dáván bedlivý pozor. Dne 15. t. m.
ku desáté hodině večer, hlídal na poli Václav Uhlíř,
syn rolníka Jana Uhlíře v Provozí. Na ossbě napa
na svém poli dvě osoby, které jakmile ho spatřily

rchaly, což bylo podezřelé. Běžel za nimi a chytil
děvče, které neznal. Drubé osoba unikla. Děvče ne
chtělo jmeno své udati a prote chystal se ji odvésti
ka starostovi. Cestou přiběhl sa nimi oisí muž a
přiznalsemu,že onto byl, k mabyl mafepša
udal, še se jmenuje Jan Švorc s Domašína.Přivolán
četník M. Pytlík z Dobrušky a provedena sa pří

tomnostistarosty u Švorce domovní prohlídka, kterásetkala se = výsledkem.Naleseno u něho 174 kasů
červená, 349 bílé řepy, bramborů, což vše dáno v uscho

vání ku non Na poli,. bylpřistižen, ný.ezen pytel s 62 kusy nesen vený.
vorc,86 roků starýnádeník, je snámý oak obyl

jiš vícekráte pro krádež trestán. ——
Otrávené pivo. Dne 21. £ m. poslal si po

mocník kamenický Jaromír Ornst, zaměstnán u pama
Hoffmana v Pouchově učedníka k jednomu z tamních
hostinských pro pivo. Učeň přinesl pivo nápadně za

kalené, tak že ho pomocníkposlal nje Hostinskémuzdálo se vše nápadné, uschoval kalné pivo a odevzdal
ho opět Hoffmanovi, který pivo ono skoušeti dal p.
Karlem Sigmandem. Týš shledal po zkoušce, že pivo
ve značné míře otrávemo fosforem. Záležitost tato
udána k souda.

K licentování býků. Starosta jedné obce maje
podati okres. zastupitelství oznámení, kolik je v obci
plemenných býků, napsal doslovně takto: „Slavný
okresní výbore v Ř. Představenstvo obe» K. dávám
zprávu,še v obci sdejší nachází se býků totiš pan

VK (plná jména hospodářů)v K. je J.V. aA.J. v T. Obecní úřad v K. Jan Šnydárek, starosta.
Slavná komise licentní, kdyš do obce přišla, měla vel
kou Švanda a oni znamenaní hospodáři musili prý 80
předcejchováním schovati, jak si z nich drazí občané

vůpY tropili. Pan starosta, nechtěje ostati v bryndě,ouval se, že to a žena.

7 Náhle onomooněl. V kořalněFránklověpůldne 24. t. m. Ant. Sirůček náhle k semi bez vědomí
a byl dopřaven do všeobecné nemocnice. >

Cikáni. Dne 27. t. m. podniknat byl hon na
lupu cikánů rozloženou táborem u Správčic. Proná
aledovaní uprchli k Smiřicům, kde byli konečně do
padení a nalezeno u nich množství věcí pocházejících
s růzaých krádeží, nedávno v okolí spáchaných V

křovíu Labe nalezenbyl uschovaný ranec B .Krádeže. Minalé soboty odešla Fr. Valáškov
« Pouchova na týdenní trh do Hradce a nešli se vrá
tila byla ve svém bytě, který nechala bez dohlídky,
okradena. Zloděj vymačkl okno, jímá vnikl do'světnice,
vypáčil pak sekyrou dvéře do komory a týmž spů
sobem dostal se do skříně, kde ukradl šatstvo, špeřký

uje 40 zl. Neznámý muž s modrým rancem, byl
Bo tá době, kdy krádež byla spáchána, viděn ubí

ratí se směrem k Hradci. — V těchto dnech kopala
J. Šrámkové s Pouchova na poli brambory a mezitím
co došla si domůpro trakař, aby si je mohla odvésti,
smisely jí dva pytle z nich. Jak 0e posději zjistilo
přisvojila si dotyčnédva pytle brambor M. Vodičková,
u níž také byly nalezeny. — Kočímu u p.
cisil v těchto dnechneenámý dosud zloděj dvě po
krývky na koně.

Pemazaný orlíček. V noci dne 33. £. m. fo
masal nesnámý pacha'elna jedné se schrádek na
psaní orlička a německý nípis černým lakem.

Krádež © posvícení.V moci zo dne 18. na 19.

Hjna odbývala aťhlučnéposoenké sábava v Dědově. Domácí lidé u rolníka Jama Gůntra súčastnili
se této zábavy s hospodářem. V noci uprchl se Gůlat
her domů a po svyku zašel se joště podívati do chlova,
kde ku svému nemalému ustrnatí shledal, še má
avého koně pryč. Učinil pokřik. Mesitím našel ma
dvoře krev a po otevření chlevkuviděl, že mu schází
dvě dobře krmených presat, které mlsní zloději na
místěbylisabili.Hádánoihned,žepachateléb k
cikáni, kteří předtím m onáchv i legozvanna kopečku“. Pátráno s v lese,

Boceopak ovšem k nemalé radosti, Gůntrův na,
přivázaný cizí ohlávkou ke stromu a měl dosud ma
noboy ovásané hadry a ta ne vysvětlilo, še tak snáze
mohl vyveden býti s chléva, aniš by kdo cos pozo

roval. Doměnka, fe krádeš tuto l jiný epóchatineď cikáni, byla potvrzena ještě téhož dne, neboť ne

daleké Dědora u Javoru nalezenyBy po mase.Prohnaný zloděj. Václavu Kristoví, saměstna
náma vbirorah ve Schrarastadtka ukradl kdos v
razních hodinách s kabátu, který měl ve světnici na
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JAN HORÁK,
V BYCHNOVÉ n. K.

nabízína dobu podaimní azimní

čistě vlněné látky 7m
Ročleš učiniti jen malou objednávku

na skoušku/

OMD“Vzorkyna požádání zašlufranko. "W

Děluje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuj vždy
vzornou, poctivou obsluhu.

Umělecký

závod“
malbu

na sklevk
Specialní závod
pro malba oken

chrámových.
Bedmkrát prvními

cenamí vyznam.

Vzcrníky k na
hlodoutí tranko.

Ciny mhné.

tráta vlasů

a tvoření lupů
ae pod zárukou jedině jisté

ze ímez

CBINOGENEM
od

16 J. Beyšovce v Jičíně.
Cens láhve s ochrannou znémkou 1 zl. při 3 lahvích

feanko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.
: Sklady v lepších wsterialních obchodech a buličebých

závodech.

9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.07o“
Nejsvětější Svátosti Oltářní

posvěcený.am
Sestavil:

ABBÉ A. HEBRVY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejevětější Trojice

v La Marohe.

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎ

farář v Chřenoricích.
Nákl. bisk. konsistoře. Tisk bisk. kniktiskárny:

Stran b14— 8* — +

Cena brožovaného výtisku 70 kr., fraako
80; v. tabé vazbě celoplátěné franko 1 sl.

„-Vřelé odporučení této výtečné adorační
kniby vis v „Rádci duchovním.“ seějtu de

vátéma v oa chalet Ňkapská
j říjnovém t. r. Objednávky jímá igknihtiskárna v HradciKrálov eeto “ iz

KARAAAAARAA
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„lek může svět věděti,
ce na ahladé
mám, kdy mufomosdě
lím novmami F“

Venderbild.

ným tmserováním *v
nejrosšířenéjším isté
ve j

o celých východních Čechách.

všech krajích výZE pol
vhodnýmapřitomlev

Jeserování v litě našem je tím výhodněj

vedenajest osvědčenáamerická ma
tím způsobem. že in zařaďujeme vedle texta
čímž každé oznámení dojde jistého povňímnutí.

Inse
Pane jenodsolidních

Insertnípoplatek: 8kr. ra 1 edno
sloupcovýřádek pet )

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

-Obnova« v Bradol Králové.

90000000000000000000j

prÍno Boslolní,
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučímsvětladevědných
lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej

lepší uznaná.

osef Pilnáček
wWradei Králové.

Závod voskářský „u Albersůe založen r. sŠog.

Mo00000000000000000000000000000
Mo+000000000000000000000000000

O00000000000000000000

Národohoopodářoká hlídka.

Úvěr maloživnosetnictva v království
Českém.

Obchodní a živnost. komora v Praze podala
zemskému sněmu petici, aby na oslavu padesáti
letého panování Jebo Veličenstva zřízen byl zemský
úvěrní fond pro maloživnostníky a obchodníky české.
Zemský sněm dne 14. února £t r. návr: tento v
zásadě přijal a ku základnímu fondu toboto úvěr
ního ústavu povolil1 milion koran z prostředků
zamských Poněvadě o organisaci toboto ústava
má se konati anketní porada, žádala Pražeká ob
chodní komora vedle jiných korporací i „Zemskou
jednotu řemeslných a živnostenských společenstev“,
aby se vyslovila, jak by dle jejího názoru projek
tovasý ústav měl býti sřísen a veden, aby co
možno nejvíce prospěl temeaslnictvua obchodaietvu.
O této otázce jednalo se ve schůzi „Zemské jed
noty řemeslných a živnostenských npolečenstev“.
Základní jmění zemského úvěroího fondu má totiš
záležeti a) z obnosu 500.000 zl. věnovaných sně
mem královatví Českého; b) z jiných obnosů vě.
novaných tomuto účelu od okresův, obcí, spole

Čenstav, gremií, spolkův a jiných osobností právnických nebo fysických. Jmění základní se 20
siluje částěmi čistých přebytků bilaněních zem
ského fondu úvěrního, jemu na základě stanov při

kásaných. Základní jmění jest nesplatitelné, sloužícjednak jako počáteční kapitál provozovací ústavu,
jednak jako fand garanční k úbradě jeho závazků.
Do působnosti semeakého fondu úvěrního náleží:
L povolovati úrěry a adíletii sprostředkovati zá
půjčky: a) šiveostenským společenstvůma obchod
ním gremiím ko zřízemí a provozování závodův,
b) úrěroím zásobním skladům, výrobním a jiným
spolkům, upolečenstvům nebo družstvům samo
statných živnostníků a obchodníků neb živ. děl
níků, c) jednotám společenstev gremil a družstev
pod a) a b) uredeným — a přejímání pohledávky
takové postupem. — IL Prustředko společen
stvům, družstvům a jednotám I. vyjmenova
ným přejímání vótších dodávek a zejména
veřejných. — IIL Prostředkovati koupě strojů děl
ných a bybných pro živnostníky ku provozování

jakož
semské dlužní úpisy, listy vyvosovací nebo
stavví zemských ústavů říše rakousko-uherské,
kupony takových úpisů a poukázky na vrácení
daně.—IX. Kupovatia prodávaticeanépapíry
s popilární jistotou a poskytovati na mě zálohy.
— X ZHzovati úvěrní spolky společenstev. gremií
a družstev pod Konočné
přísluší zemskému fondu úvěraímu: XI. přijímatí
do uschorání neb do správydeposita společenstev,
gremiía družstev pod Lvyjmenovaných, pak pod
půrných a semocenských pokladen (mistrovských,

A pobytydraetvím, syolečenatvům,tivnostenskýma y drušstvům, m,
a obchodním gremiím při zakládání a prorosování
závodů společných. Řízení zemského fondu
úvěrního přísluší feditelstvu, poradnímu sboru,
semskému výboru král Českého a sněmu tohoto
království. Zemský úvěrní foad vstoupí v činnost
dne 2. prosince roku 1898 a může býti zrušen
toliko usnesením sněmu král. Českéhr, jemuž do
stalo se nejvybšíbo schválení. V tomto případě
připadne veškeré jmění jebo, jež zbude po uhra

povinenušíi bo ku podporování malých širooaípovinen uži u porován
a malébo obchodu v král. Českém. To jsos blavní
body návrhu obchodní a živnostenské komory
Pražské. Ve ochůsi Zemské jednoty řemeslných a
živnostezských apolečemster v král. Českém po
delším rosbovora prohlásil refereut, že fond tento
bude živmostenstvu atd. mocnou oporou v soutěší
s kapitálem. Usneseno jednohlasně v tomto
emyslu dáti obchodní a živnostenské komoře Pra
ské žádanou odpověď.

Lacinádobytčísůl. Pnalanecké.sněmovně
podána byla ve schůzi 19. t. m. předloha zákona
o prodeji dobytčí soli. Předloha nmavrbuje, aby
metrickýcentprodávalseze 5ul.bezvšelikého
obmezorání ve volném prodeji. Dosavadní ustano
vení o soli kuchyňskémají podržetiplatnosti při

zá

eoli dobytěí. Kdoby užil soli dobytčí k jisým
účelům než dobytek, bude trestán dle zákona
o poplatkových přestupcích. Prodavači soli budea 

státním dozorem. Zákon testo má mabyti
platnosti již 1. Jedna 1897. .

Nleol řízení. Ministr financí ve svém expo
sě oblásil, že ve umyslu nových vyrornacích úmluv
s uberskou vládou mlecí řízení bode zrušeno. Co
to znamená pro naše zemědělství a pro průmysl
váš mlynářský, vysvítá = následujících číslice.
V posledních pěti letech bylo s balkánských států
dovezeno sa výbud mlecího řízení pšenice: z Ra
munska 9,635. 61 m. ctů, se Srbska 2,6000.865
metr. centů, « Bulharska 112.885 metr. centů, do
hromady tedy 5,348.651 metr. centů, nehledě ant
k dovozu s Ruska. Těchto 6.8 millionů metr. cenáů

nice s oa oakých zemi dovezeno bylo uberBymi Jlovanými mlýny, smíšeno s pěemicí
uberskou semletou, na trh rakouský, kdo tyto massy
mouky stlačily cenu naší pšenice a naší monky.
Že tento slořád bude nyní odklisen, lze s našeho
stanoviska jen ochvalovati a vítati s povděkem.

Hospodářský spolek pardubický odbývévalnou schůzi v neděli dne !. listopadu o 10. ho
dině dopůldne v místnostech ©. k. vyšších realných
škol v Pardubicích. Program: 1. Volba 3 členů
zomédělské rady za okres pardubický, holický a
přeloučský. 2. Poměry našelo mlynářství (zasnačí
předseda.) 3. Volné návrhy.

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 34.| 1906. 1 hl

al 8-76 až 6,50, što sl, 5-18Až 6.46 ječmen
sl 4— ož 4-80. oves sl. 8-— aš 3.95, proso sl. 4-50
aš 5-20., víkov sl. 0 — aš ©—, hrách sl 8.60 aš 9-60,
čočka s!. 9-50 až 11-—jáhly zi. 9.— aš 0—, krap sl
8.— až 21.—, bramborů sl. 1.70 až 190, jetelového so
mínka červeného zi. —— až ——, jetelorého semínka
bílého zi. —-— až —.—, jetelového semínka drédekého
s| —— aš —-—, méka sl. 16-50 až 16—, olejky sl.
—— aš —-—. lněného semenesl 0-— až 0 —, 100 kg.
titných etrub al. 6-60, 100 kg. pěenldnýchotrub al. 5-—.
1 kg. mésle čerstvého si. 1-— aš 1-10, 1kg. mésla pře
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového al. 0-80, I kg.
tvarobu 14 aš16 kr., jednovejce S apůl kr., kopeokurek
al. 0— aš 0-—, kopa zelí zi. 8-— až 4—,bepa drobné
peleniny sl. 0-70 až 1.50,nektolitr cibale sl. 1-60 af 1-00,
bečka jablek zi. 460 aš 410, bečka hrubek al. 2.40 o
850, bečka dvestek sl. £-— až 350. — Ne týhodní s
otulsí uh dne 34. Hjaa 1896 odbývaný, přivešeno bylo:
koktolitrů pšenice 224 žita 116, ječmene 397, ovsa 229,
prosa 280, vikve 10, brachu 18, čočky 6, jahel 4, rup
4, brembor 871, je'elového semínka 0, němého semínko
— a půl, olejky —, máku *, okurek 240 kop, selí 184
kop, drobné melen'ny 670 kop, cibale 95 hektolitrů jeblek
81 beček. hrušek 119 bedek, švestek 174 beček, pak ve
přů 26 kusů a 862 kusá podevinčet.



věskem a slatý prsten.
„sloděj „nemohl býti
: AHelec podešřelým.

: ři prohlídce eh še SneUGplnýmobenalezena tobolkaKristova. « úplným ,
dálů slutý kříž sládkův. Prsten chyběl. Střelec
jej věnoval na důkassvé.vroucí lásky své milé Jo
ssfé Mansarové, u které. brl posdéji nalezen. Mimo
těchto krádeží, klade se jich na vrub Střelcův více,

sajpéna když byl saměstnén ve DvořeKrálové, měljich spáchati u svých spoladělníků několik.
Krádež. Rolníku Václava Rydlovi v Říkově.

strácala se etále drůbež a proto ostražitě myníblídal
„husy a slepice. V noci ucítil štěkot sousedova paa,

Vvyšel na návesku stavení Václava Louty a tu shledal
sa sebou člověka s pytlem. Křikl naň. Týžpytel za
hodil a utíkal. Rydi dohonil a když chtěl zvěděti,
kdo je, byl zlodějem zbit až sůstal bes vědomí ležet.
Zloděj zatím nečekal, aš by se vzpamatoval, zmizel.

Bydiee vrátil nz místo, kdebylpre! udhosen, tu
všěsk nalezl pyile dva. V jednom bylo osm slepic,
v druhém dv ha. Mezi pytlami nalezen zelený klobouk. Pátráním dle klobouku vyšlo na jevo, že by
tesnámým zlodějem mohl býti 60 roků starý a více
kráte ji“ pro trestaný Karel Kremlík s Modlí
kova u Přibyslavi.

-Pre vraždu manželky. AloisSouček,řezník
2 Pražského Předměstí obžalován jest c. k. státním

m sdejším sločin zabití své manásikiste Součkové a bude postaven před nejbližší s0
porotní. —

'Zatčený zloděj
pal te nesnémý lupič Jossfu Todorskému, řesníku
v Opočně do krámu, kde il ze 30 sl. uzeného
masa a 2 sl. na hotovosti. ictvo o krádeši zpra
veno, pátralo na místé čínu a shledáno, de pachatel

ee dostaldo krámusednímúmí S Pátrání otovřal-poklíčem a pak promač 0. m vyšlo
B joro,šekrádešta spáchal JanDostal,kterýbyl
okutečněpolapen ačást masa uméhonalezena. Byl
satčen a souda.

. Polapený surovoc. Minulý týdenas vo 2 hod.
letlne Šlo t$leté děvče Marie Heinclova s Hro

moca do Zlíčku, kde se nachásí u rolnice Františky
Korinhové, aby 00 maačila české řeči. Děvče

. Vnoci s28. na 26.t m. vlou

2 Halberstadtu. Nedaleko Zlíčka byla nenadále ci
zincem 0+evyřítivším k zemí a několikráte
do hlavy udeřena. Nesnámý chtělna děvčetí peníze,
a když ustrašená mu je dáti nemohla, v na ni
nůš a hrozil jí zabitím. Když začalo děvčekřičeti

opomoc,stáhljíšátekshlavya Hevázal oči. Za raku ji pak redi do blízkého lesa. Ná
bodeu val velký vítr, který vzal lotroví klobouk.
Aby o klobouknepřišel, pustil děvče a honil klobouk.
Okemžiku toho udilo děvče a utíkalo, seč mu slabé
síly stačily. Neznámý honil ji ještě, avšak nemohl ji
véme dohoniti. Pří ten osnámen čátnictvu, které
sjistilo v n surovcí jakéhos Josefa Svobodu,

Rad. Kudrnáčem, který shledal,de s ní bylo zle na
kládáno, neboť hlavu měla ranami téměř posetou.

©hně. Dne 21. t. m. vypukl oheň u J. Včeliše
ve Svinovce a Hořic; strávil hospodářská stavení, čímé

bil 1200 zl. škody. Poškesený byl pouse na 700

pojištěn. zpráví se, še oheň založily děti. — Dní17. t. m. hořelo u Josefa Skvrny v Petrovičkách u
Nechanic. Zhboabcéma divlu za oběť obydel
v ceně 1700 si. Pojištění ob 1300 sl.9 .,

máhle raněna mrtvicí pí. Karolina Bmrtková-Letovaké,
matka p. starosty v stáří 70 roků. Pohřbu, který se
kona! v sobotu o 3. hod. odpol., zúčastnilo se velké
množství obecenstva, ač počasí bylo velice nepříznivé.
Přemnosí přátelé zesnulé darovali místo věnců na ra
kovpeněžitéobnosyna městskýsirotčinec,cožzajisté

jest velice chvály hodno a jest jen třeba, aby tato
šlenka nalesala více příznivců, by velké y pe
itá, jež se vydávají na věnce, věnovány byly ná

účely dobročinně, |
(19.) Z Pardubice. Pp. Jan Markalous, starosta

pardubického, Jos. Komárek, anec
a starosta okresu přeloučakého a Jos. Tučil, starosta
okresu bolického svolali na základě srých schválených
stanov na neděli, dne 25. října o £. hod. odpol. do
sálu „Odeonu“ na „Veselce“ v Pardubicích ustavující
schůzi„Selaképolitické jednoty pro politický
okres pardubický“, ku kteréž sešlo se asi sto rol
míků uvedených okresů, poměrně dosti malé účasten
ství, ač na programu bylo ohlášeno, še o důležitosti
politické organisace českého rolnictra promlarí pp
poslanci: Jos. Horák, Václav Formánek a Jos. Komá

rek, k nimůpřidražil boještěčtvrtýP posl p. Jaroš,který ta romlavil, přítomnýpá anec pan
Kadrnka nemluvil, sjakých příčin nevíme. Ze všech
řečí pronesaných nedověděli jeme se nic nového: byla
konstatována tísců hospodářské všeobecná,
kůsroa každý přítomný snadvíce cítil, než řečníci
omni. Prostředek ku zašehnání tísně té uveden jako
samospasitelný„politická organisace českého
rolnictva, ponévadě vláda i nemůže ani
nechce, odbývajíc stesky a žaloby rolníků utěšujícím
slovem: sedláče, přičiň se, a Bůh ti pošehná, a po
slenci řečníci se nepřiznali, jak málo, ba nic se oni

np hčinili, aby pohnuli vídeňskou vláda ku pomoci
jctvu! Ze všech řečí pp.podanoč poznávali jeme,že jsou naplnění strachem, aby politicky organisované

rolnictvo neutvořilo svou vlastní, samostatnou, neod
vislou stranu politickou, která by volila do zákono
dárných sborů jen savémnie, muže zájmů rolnických,

by měli schopnost, vzdělání i dobrou vůli hájiti
vydatně zájmy rolnické; protož prosili, zsapřísahali:
Organuwsujtese, avšak netvořtě samostatnou stranu po
litickou; výdyť téch etran v českém národě máme uš

|

amo i.ta kleni
ku svému. Víte,

miloraí. Nuže, organisujte se politicky, ale
m svobodomyslné strany, v jejímž

ag otáska, která dojde, mus dojsvého rouřešení! Jednotlivci osývali se: „Jsme sro.
domyslní, chceme bojovati praporem svobodomy
elné strany!“ Kdyby ale bylo přišlo do opravdy a

byly se počítaly T hlavy naplněné svdbodomyslností,bylo bo se přišlok výsledku opáčnému. Patříce na
ustarané tváře, jichž ohromnou většinu dobře známe,

viděli jsme na nich nedůvěru, sklíčenost, ba ybo
vačnost! Kdyby byli mohli neb uměli pověděti, co
eftili ti naší bodří tatíkové, byli by jako v jednom
hlase volali: Vy poslancové, memašte nám med okolo
úst,copak jstesatěchdest letpronásčinilia vy

mohli ? apřirážky —svláš fy okresní —stou
jí, ceny obilí a cukru padají a ení ba ani nebyli jste a to odstraniti ty zhoubné kartely cukrovar

níků a obilních obchodníků! — Že nepřeháníme ve
svém úsudku o emýšlení ohromné většiny přítomných

pardubické „NaodvialéListy" byly orgánem selskéické ,„ vi y“ byly o em sels

pit pozvedlose azí 5—10rokou apřednedajícístatoval „návrh je teda většinou přijat.“ — Ne
uštějíce se do dalšího rozboru celého jednání tvr

lém království, utvoří se skutečná samostatná
tická strana, která by mohla osudně zasáhnoati do

črů politických, a které se nynější pp.poslanci,
jiš se teprv nyní před volbami začínají zajímati ©
naše rolnictvo, neabojí a jsouc rozumně, ne
stranně a moudřeřízena, mohla by se státi blahodár
moů a celému rolnictvu našemu spasitelnou. Rolníci,
posorl Organieujte 0e ku svémuvlastnímu
jsk hmotnému tak mravnímu prospěchu!

EZ Přelouče. Vadělávací křesťansko-katoli
sociální spolek „Svornost“ v Přelouči pořádá v neděli
dne 1. listopadu v hostinci pana Heřmana „Ukrále
Otokara“ divadelní vení: „Mlynářa jeho dítě.“
Začátek v 7 hod. Výhradněpro svané.

Od Lanškrouna. Pan Radolf E. Langer, to
várník ve slatém astříbrném sboší v Lanškrouněu

činilda tolik dobrého se svojí spanilomyslnou chotíve otřídnictvízdejším, že by bylonevděkem déle ml
četi.Téměřvšechnykostelyv blískémokolíLanškroun

ském by štědrostí jeho obmyšleny, zvláště pokudznámo, děkanský chrám Páně v Lanškrouně, farní
kostely v Rudolticích, Hermanicích, Lukové a j. v.,
jimš hotové hostelní potřeby jako kalichy, lustry,
ampy, kaditelnice, atd. daroval neb buď úplně zdarma

buď za velmi mírnon cenu postříbřil neb vyzlatil
a sice de práce jeho jinou lácí a důkladností
daleko předčí. — Zvl korunky na sochy Panny
MarieLonrdské,jichžvposledním několiksdarma
meb za mírnou cenu zhotovil, svědčí nejen ojeho ště
drosti, nýbrž i o velmi vytříbeném vkusu. — | Toto

šlechetné jednání, na němž panlom ná choť veleetěného továrníka velikého u má, došlo též
milostivého uznání nejdůstojmějšího arcipastýře našeho,
jež štědrost a ochotu pana Langramožno li ješt) zvý

šilo. Podepsaný neví, jak 2 épe vděčnost svoji satolikerá dobrodiní najevo dal,než že dovoluje ai své
pány spolabratry na laskovost a zvláštní ochotu pana
továrníka upozorniti a velmi mírné ceny a dokonalou
práci jeho co nejlépe odporučiti. — Kéžžehná Bůh
pracím i snahám š o dobrodince a odmění hojně
všechnodobré,co ke cti a slávěBoží učinil adle
doslechu ještě činiti bodlé. V Rudolticích, dne 36.
října 1886. Jan Matějka, farář.

Z Proseče. Sv.-JosefskáJednota katol. jinochů
+ -mažů pořádá v neděli, dne 1. listop. 1896 v míst
nostech spolkových slavnost na rozloučemou svému
vřele milovanému faráři a místopředsedovi, vysoce
důstojnému páau, panu Aloisi kému, biskup
akéma vikáři. Po rozloučení dávati 60 bade divadelní

tavení: „Na dušičky“ aneb: „Modlitba na hřbi
vě.“ Obras ze života ve 4 jednáních s předehrou.

Vadělal V. L. M.Začátek určitě o6.-h Vstapné
obyčejné. Školní děti nemají přístupu.

Z Olešnice. jší jednota divadelních ochot

níků sehraje v neděli, dme8. listopadu 1896 divadelnípředstav Vosí hnízdo“. Veselohra ve třech děj
stvích od A. Lokaye. Otevření pokladny o 6. hodině.
Začátek určitě o půl 8. h. večer. Ceny míst obyčejné.
Předprodej lístků převzal s laskavé ochoty pan Ant.
Nývk, obchodník. Po divadle taneční zábava. Dítkám
školním přístup sakásán.

Literární novinky.

Česk i dospělej údog
NR a Myoolávé , ružinasvatéhoVojtěchsí

v Prase, rediguje dr.Fr. Doubrava, ročaík I., č. 6.
Hlídka, měsíčník vědecký v Brně, přináší v č.

Hebéč vet O obsazování stolice 6 (Frant.Hr ) á otázka a reformace (J. Srozil),Poměr
Fridricha II. k náboženství (V. Wintara), O čase (dr.
Fr. Nábělek), Za církví — za pravdou(Fr. Janovský),
Problem svobody u Kanta (Pl. Buchta), Přehled dějin
uherského Slovenska (Ad. Bayer).

. Královéměsteocke. Mon okresu s obrásky
a lidového života. Upravil Fr. Jos.Čečetka. Cena 1
ul. str. 186, s mapkon a 7. obrázky, tiskem J. R. Vi

límka v Prase. Kniha zajímavá!P. spisovatel na sákladě zápisku p. faráře kněžického Jena Kukly (jak
sám v předmluvě upozorňuje) sestrojil půvabný obras
dávnověkosti Královéměstecka, pokud to ovšem při
nedostatku pramenů, válkami a jinými nehodami zni
čených a sbracených. šlo. Nespokojil ve však jen tímto
historickým rámcem, jak podobné monografie dosud
vydávány byly, ale vsunul sem i živý obrázek ny
nějších žel Bohu! již jiš mizícíchzvyku národopisných
ztraceného tohoto koutuČech. A práce jeho se zda

ého
Dymokurska 6 všemi jeho tkami. Knihaoživena :
i pokud byle možno alakatidaty statistickými. Zají
mavá jest v této knize obuvláště zpráva „o sektě

Adamitův ve (armostiBeřanické“. Jedno přejeme onavému p.spisovateli, abynalesl hojně pod v ře
dách „pro které pracoval Jest to Eáké nemalá

obět vydati iba takovou svým nákladem. Odporaprotozajímavouknihuco mej jivšem
m českéhožívota lidového! vřelý Pe

Osvěty, listů pro roshled v umění, vědě a po
litšce, redakcí Vácslava Vlčka vydáno ročníku 36.
číslo11.,v kterémjakskrásnéliteraturytakz oborů
naučných obsaženy jsou vynikající práce, jmenovitě:
Karel Havlíček. Některé vzpomínky dr. Viléma Ga

blera. Drě anglické kniby očnkých dějinách. Od dr.Josefa Kalouska. Obrásky s ruské pouti. Podává Ga
briela Preissová: Bubáci. Lidé steskněných nadějí.

O svatýchotefch jh Nepal mnichSavaChilandarec. (Dokončení) Odlet. Adolfa Heyduka.

NE Pohorský obras od Karla V. Baiss.(Do ončení.) Z nové knihy „Skvrny na slunci“ od Jaroslava
Vrchlického. Hle. zazářily .. . Báseň od Xavera Dro

Č Dr. Julius Grégr.. Od J. Toužinského. Poslání. Od dr. Vácslava Flajšhansa Rozhledy v umění

výtrarném. OdBenáty Tyršové. Výstava akvarelů a
práce Olivovy v. síni Topičově.Obaor divadelní od Fr.krejse. Zprávy hospodářské a sociální. Od dr. E.
B. Šimka. Rozhledy v dějinách současných. Od Vlad.
Svobody. Osvěta vychází v Prase dne 85. každého
měsíce v šestiarchových knihách, a předplácí se na
ni i s poštovní zásilkou do zemí rakousko-uherských:
čtvlletné 1 al.-80 kr., půlletně 3 ul. 60 kr, celoročně7sl. 20kr.,jednotliváknihastojí68kr.

s(p Us
vysbází každýpátek dopol ©tL hod.

'Yydavateletvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujteš

Obnovav Hradci Král

Nanr , a
na roku

Jednotlivéčíslov místě 7 kr., poštou8 kr.

Mistnosť redakce: .
V Hradci Králové, Velkénáměstíč. 34.

+

| nejnovější soustavy,,
| práce solidní se zárukou

nabísí : ©

|ČENĚK BUBEN|
kočárník

| v Eradoci Králové.
| Vyrnamenánna výstavách: v Jaroměři stiíbrnou, $

w Dobraice zlatou, v Praze stetní bronzovou f
modalií,v HradciKrálovénejvyššívyznemenání,
čestný diplom © právem rašení zlaté modalie (

s korunou.

V úctě podepsaný dovoluje si P. T.
velecténému obecenstva uctivě oznámiti, že
tytodny Přeložil svůjznámý

závod truhlářský
z domu p. J. Šaary na Slezském Předm. do
wlastního domu poblížměsta
Hradce Králové, kdež dílnu značně roz

mi byla i na dále přízeň věno
plné úctě

umělé a starební truhlářství
na Slezském Předměstí.

„ab
rána. V
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M rapvá

Obuvnický:

| sámů

by i na dále bylami táž pos v mířenej
jnější. edinou mojí snahou bude, vyříditict. objedná

rychle, poaloužiti sboším dob trvalým enícen

závod de prestornějších místnosti
č. 196 na Velkémnáměstí, dovoluji

še bude mi nyní možno vy

Lasovéúvahy
nákladem politického družstva úidkořée

v Hradel Králové

BereEokazkípráceoomedaI ZomhLpoášeti bode

nejlevnějších

, ktaté
časovou tajímavost. Předplatné | 8poštoral sd.

sylkou60kr.ročně.Jednotliváčísla4.kr. ky

J. BÁRTA
V RYCHNOVĚ N- KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

nátním úřadům

k pozlacování oltářů,nábrodků
a veškerých potřeb kostelních.

1 Mimo to přijímá a vkusně provede +

malby chrámů.
Wrorky předloží se na požádání.

Veškeré zakáskyvyřizujíse vkusně, trvale
levně.

Singerovy šicí stroje
uznaně nejlepší na světě.

Nedostižitelný co do výkonnostia trvání,
proto nejrozšířenější šicístroj jak pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, tak pro

všechny průmyslové účely.

Ginger Go., afic. spol.
(dříve G. Neidlinger.) —;

Hradec? Králové, Pražská ulice 82.
Besplatné vyučení též modernímu umělému vyšívání.

Eiooooooootosonoooo0000
ž +Dobřeosvědčenék

hodinky
ó.. niklové a ocelové jakož

hodny do salonů, kancetčky u velkémvý
běru dobře a přesně regulované se zárukou od
jednoho do tří roků. Weškeré zlaté a stří

yy zboží granátového » z nového
stříbre doporučuje zaSelmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíá, č. 146. proti hlavní stráží.

iP eštáré
lářů, kuchyň a oeinců

Veškeré správy hodinářské jakož i zlatn

O „přiměli a vyřisují co nejpřesněji za cenyTSSMNÍNNOMN37"388

jché
po

o+00+0000000+000+000000000ojiA-ooerosooooosos0000se

poteooneý avysnamenán na výstavě v Hradai Kr
r. 1804 zlatou medaili a diplomem.

Yměléssuby
e nejnovějšíhoamerického spůsobuv reDolmána vožkoré práce v obor ten a

přesné a solidně na základě dlouholetýchnajlorněja porvuěsjSO nn Eevnější a po ce dov
enám se v hluboké úctě

oddaný

JosefČáslavský,zubní technol
o Prohkául.č 77. Hradci Král.

NRRRRNKRNININUNNU

obstará administrace „Obnovy“ vvHradciZm
Veškerá patení(nímýdla

běná všech moža i ž
vyrá ze ných nouzoež 00198 přennnoněe ye ča

nejlepším jedině

pravé nefalšované mýdlo jádrové
ježP.T.ct.obecenstvuvřeledoporučujeJim.ařich. Jelím.ele,

mydlář v Hradoi Králové.
Týž dovoluje si upororniti na specielnínovinku „Jeolínkove lovendulové noutrální“ ručené ho výtečné vlastnosti

cslouřadou I FO s epocialistůvkošníchnone '
Kus za 5 kr.

Hlavní oklad u Jindř. Jelínka v Hradci Erálovýa 37., U p. Alolse Jelínka v Pardubicích a u

Telefonické spojení.
AAAAAALA SAS:

Seříbrná medaile Národní Jednoty Severočeské. — Ne
: zlatá ráslužná medaile s korunou. —

| 1litrod70 kr.po-|

č. 160., Malšovicíchč. 3.
ňka Zimy r Kutné Hoře,.

oaodoll„.

A.. A AAA
DRUŽSTYoOtěné správě

kníšeocích Schammburg-Lippských
vinnýchsklepů

PotvrzujiVámtímtovelice4 S ked M zužitkování OY006
vladeve Výlaaj vetpoapkríse ovýchromáhlých © v Hradei Králové

nejlepší a nejčistší vína prodáváve svých a„Ped pekárnouod
pravápřírodníP volestnao, E vinnýocet ovocný . 1 L.á 15 kr.
"= MESNÍ VÍNA JJ slivovice. ©.. .1laálal

Drobný prodejslivovice vzal p. J. O
Vlach; octa pp. Bouček,F. C ve , Joe.-vý

Komárek, Vádav Michálěk,Snět Va. Rálě, 4

s plným přesvědčením co nejlépe odporuěiti mehu.
Ve Villány, dne 10. října 18996,

L8. k Šimek,J. CyrdlViach.
ej E“ Při prodeji ve velikém povolují beV našich vín povero

vřehodníČecbys'ěřlsvěřili| Jsmeobchodníkyvízempánu značné výhody. ©

Karlu Ningerovi
vwNovém Bydžově,
který ctěnou objednávku buď ze svjek nebo o+ ukašich aklepů v přím

Správa kaiž. Sehanmburg-Lippeských vinajeh sklepů
VE VILLÁNI.

V
Tajemství růžencová

v rozjímáních
pro členy spolkuživéhorůženoe.

Sestavil Aatenin Potráň.

gMP*>Vlastnívýrobu
viměných láteh

z čisté ověj viny

doporučujema podzimní a zimní obleky,havelekya kostelní sukna
IGNÁC STRÁDAL,,

závod soukenický v Humpolci.
Vyznamenán na zemské jutilejní výstavé v Prase stříbr.
medailií obchodsí komory živnostenské, v Plovdivě otát.

medailí brons.
Vzerky zdarmaa tranke.

Do50 kusůpo 8kr., do100kusůpa7 kr.
-přes 100 kusů po 6 kr.

Objednávkypřijímábis. tiskárnav HradetKr.

Oltáře, sochya j.
|vevkusnéma levnémprovedení

přesnědle předpisů církevních v každém slohu odporučujefirma

-PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
umělecký závod řezbířský a sochařský pro práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena 1853.r.
Fotografie anákresy u velikémvýběru na přání k nahlédnutífrankozněleme.

Mojtopěíodporučení! —Plány arozpočty se neúětnjí.
A hadi uikuiu Aok Ek M J M

..O



j sárod do pre tornájších místnostič. 186 na Velkémnáměstí, dovoluji

zorniti, že bude mi nyní možno "T

ni na dále byla mi táž poskytnuta v míře nej

závod.
nejlevnějších.

6úctě

ť 45 R 3 jM KNa% 88AL a
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= úvahlynákladempaitlekého družstva tiskového *

v Bradei Rrálové
jednou v měsíci, počínajíc1. Hjnem.Přivášetibade
nové i starší práce původní i překlady, které mají
časovou zajímavost. Předplatné | s poštovní zá

sylkou 60 kr. ročně.Jednotliváčísla4 kr. gy
obstará administrace „Obnovy“ v' Hradci

J. BÁRTA
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučujeseP. T.kněžstvuapatro
nátnímúřadům

ku pozlacování oltář, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

+ Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky předloží se na požádání.

Veškerésakáskyvyřisajíse v kusné, trval
a leva č.

Singerovy šicí stroje
uznaně nejlepěl na světě.

Nedostižitelný co do výkonností a trvání,
proto n jší stroj jek pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, tak pro

všechayprůmyslovéokánch

K dostánížavodech vpšispsijinccůveo

Stuger fo., ale. spol.
(dříve G. Neidiinger.)

"HradecKrálové, Pražskáulice82.
Bezplatnévyučení též modernímuumělémuvyšívání..

Bororo0o0o0o000000009
+Dobřeosvědčené

hodinky
zlaté, stříbrné, niklové ai veškeré nástěnné do salonů, kaace
tářá, kuchyň a hostinců. BBudíčky u velkém vý
běru dobře a přesně regulované se zárukou od
jednohodo tří roků. Veškcdkoré zlaté a ostří

ky "zboží granátového « z nového
- stříbra doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlátnický

v Hradci Králové,
velká podsíň, č 145. proti hlavnístráži.

Veškeré správy hodinářské jakoži zlatnické

0 Přjímaj | a vyřizují co nejpřesnéji za ceny poměrně levné

2000090000000000000000|

NANNRKRNNNRNNRINNKNNNÍ
Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.

r. 1894 zlatou medaili aLdiplomem

*00000002000+0000000000000

Umělé suby
podlenejnovějšíhoamerickéhospůsobuza M
a konám veškeré práce v obor ten 68

přesně a solidně na základě dlouholetých
nestí, ruče za neji obsluhu.Zaručuje cy 38

lo oa s ononámsedo vý
n

JosefGastarký,"8
subní technik

Pražskéuj. č. 77.vHradciKrál
RojoEoooo00000o00000oooooo0000e

| © Najlepší © | :
slováckou ||

horovičku

| !liteod 70kr. po-|j | činaje |

PPOODEZELETEZZZEZ

— až60 lidé přesvěděl,
nejlepším jedině be bylo a budo

„Jolinkoven JovanKusza5kr.
Telefonické spejení.

Otěné správě
kníšecích Schaumburg-Lippských

vinných sklepů
ve Villány.

P Vámtímto velice rád, že kmížecí

Sakabury Uyposkéské pazetví mesvýchrozsáhlýchve Villány

nejlepší a nejčistší vína
|vytí jed všemSvýmpánům kolegůmjako čloté,

RFMESNÍVÍNA R
6plnýmpřesvědčenímconejlépeodparušitimehu.
7 VeVillány,dne10.říjne1896,*

Pavol Gudier,
L.8. f.k. farář.

v prodej našich vím
vřekodní Čeobysvěřil jeme obchodníkůvínempežu

Karlu Ningerovi
w Novém Bydžově,
který olěnou objednávku baď ze cb nebo o

v ukašich sklepů vyříHa. přím

gap> Vlastní výrobuviněných látek
z čisté ověčlviny

ní a zimní oblZ n Mama mna027aralky
IGNÁC STRÁDAL,

závod soukenickýv Humpolol.
v na semské jutilejní výstavě v Praze stříbe.
modailií obobodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

modailí brons.
Vzorky zdarma a franko.

>

tyjšlcký návodv Sychrově

DRUŽSTVO.

má zužiťkování 0v0de
v Hradci Králové

vá
prodá ve svýchmístnostechpodpokáraouoď

slivovice. „údlálal

Baf" Při prodeji ve velkém povolují se

E Po lh říjahbaí E

lajemství růžencová
V rozjímáních

pro členy spolkuživěéhorůženoe.
Sestavil Antonin Petráň.

Do50 kusůpo8kr., do100kusůpo7kr.
přes 100 kusů po 6 kr.

Objednávkypřijímábis. tiskárna 1HradeiKr.
i
+

2.BM2ba



ěj k k:
i 620 připadlo B.

í. Bitva na Bílé Hořestrhla se
poledníbo a netrvala déle, nežil hodiaku.

výsledku její klade se zejmena u nás ohromný
jsný a ještě více poetický význam.
Ve příčině té třeba hodně mnoho světla, ješ

a mělo situací kolem r. 1620*) obja— české demokracii a českým reakcionáfům

a teroristům, kteří si vymašlisvučný přídomek
„řadikálové.

BitvamaBíléHoře,čilijak se svédoby
tekéříkaloa psalo,bitvau Prahyvlastnéani
Máénou bitvou nebyla. Stavovská armáda sastavila

nasvémnepřetržitémúlékuaústupaz jižních
dne 8. listopadu 1620 časně rámo předa

Armáda jejich neměla také toho nejměnšího

českého rázu. Branné mužstvoKT skoro vesměsCjzinei a důstojnictvo jebo a především jeneralita
to byli sami Němci, kteří vůbec česky ani neroz

našli s v Oochách ne hleděli jenom obohatít,
Proto také povstání českých stavů r. 1618

sosnované nelže pokládají za žádnou otázku
českou, za žádnouotázku národní.

*) Bílá Hora. Sepenl Dr. Václav Řezníček (modrá
knihovna) břááré širší vylíčení této doby. —

— FEUILLETON.©
„Nejkrásnější vyhlídka,“

Črty ašerty s cestypohorách.
NapsalFrant. Jiří Košťál

(Pokračování)
Nacestu- další jsem se vydal druhého dne

dopoledne. Vyprovodili jeme s „panem otcem“ mého
prvního pana průvodčího za krásné měsíčné noci
kus cesty za mlýn a pak jsem zůstal na noc ve
mlýně. — — — —

„ A druhý den dopoledne veselý pochod k nej
vyššímu bodu vtéto končině. „Paa otec“ byl zase

„dobře rospološen a zase se tak vesele jako včera
„sozpovídal. Lezeme do kopce, a ani tu si pokoje
nedal. »Poslouchejte, co tadyhle na tom kopci
Motříš neprovedl studentům. Vyprovázel je také
na kopec, a když byli na vrcholu, studenti vytábli
skla rozhlíželi se kolem i v dál A jak to bývá,
norozvážné mládí rádo si zažšertaje s tím, o kte
řém se myslí, že je obmezený. A to víte, že Mo

- kříš zrovna tak chytře nevypadá. A tu tedy jeden
dívaje se sklem v dál, vykládal rozjařeně: +Pen

, táto, tohle máte vidět — já tímhle sklem vidím,
jak támhle za Kunětickou horou jedou busafi na

„Sxecirku.« A drubý vzal sklo a dívá se a křičí
== »Co pak lo, to já vidím, jak hokynářky na
rynku v Pardubicích prodávají hrušky, mají je na
hromádkách — — jedna, dvě, tři, čtyři, — na
mou kuší, sodm za krejcar.« A chytne to třetí a
ten také se rozesměje a křičí:»A co to, — toještěnic—tojávidímté vtomatompar

x

Sportehdejší šlechty skrálem byl zápasem

jů saronským. poněvadžse bo účastnilistejněJako Němci, katolfe! jako bratří a bratří
jako nté. Proto jest jenom křiklavým zje
vem historické igoorance, když dnes někdo chce

nysější český národ vyvozovati z povstání
Českých stavů nějakédůsledky.

nezměrnou řada neštěstí a útrap. Ale ma tyto
události nesluší pohlížeti od jejich konce, na
tyto bědy českého lidu a zkása kralovatví nená
leší pohlížeti přes vypálená města, opuštěné hrady,
vyhynulé vsí, ale na tuto dobu patří hleděti od
jejich vsmiku, kde jasně a zřejměje viděti, kdo
první pochodeň válečné vichřice rozdýma!, kdo
prvoí meč tasil.

Ata by se kašdýpřesvědčil,že se to pro
prospěcby českého lidu nedělo,ale každý
by se zlořečenímtrati, jak české panstvo, jemuž
sněm r. 1615 musil ukládati česky mluviti,
podporovalo zájmy německých knížátek, jimž se
chtělo českého trůnu, jimž se chtělo Svatová
clavské korany a moci a slávy, jož tato koruna
ssebou donáší. A tu nechí jenomkaždý vlastenecvzáleditestitétoutečeseopoučeník poctivým
knibám ooné broznédobě atam ahledá,že
hlavními strůjci českého povstání nebyli Čechové,

ale phk a v by královstvíolsínci. Všdytsám mora český bratr z oslé

dale, pas Karel zoŽďotina povstánítoto zevrboval a koace jeho předpovídal.
A ne jeho slova také došle.

B0005 Hořevůbec nebojovala, ona z bo
uteklado hrafoséPrahy.Ato když20stalo,

ta vůdeovépovstáníi se svýmFalokým zvolencem
ibmedse sobrali4 v největšítukvapaze somě
prchli. Prahu, královstvíavše opastili,místoaby
Se svojskem anárodemproti voj Ferdi
namdovýmpostavili.

Pročto neačinili?
Protože povstání stavů bylo tak „populární“,

še hšed druhého dne po útěku jejich vojska z Bílé
Hory šla prositi mésta pražská velitele vojsk Fer
dinandových, aby je chránil před „českým vojskem“
tím spůsobem, aby je « Prahy — vybnal. A jako
bylo povstání stavů „populární“ v Praze, tak ještě
více bylo odporným čelému českému venkovu.== ————
dubicxém hostinci až do sklepa, a vida, — vida,
jak ten pan hostinský tam také křtí pivo.« — A
tudenti se rozesmáli a nezdrželi se, aby úsměš

kem nezavadili při tom o našcho Mokříše. Ale
Mokříš jako by nic, povídá: »E co pak to, to já
nepotřebuji sni tobohle skla a vidím pane ještě
dál — až do Přelouče —-a vida — vida, jak
tam na věži sedí dvě moucby a chudák ta jedna
ta má — kotlavej zub, a z důli se na ni dívá
ňákej ubrečenej Študent, protože má na vysvěd
čení samý dvojky.« A Mokříš ani se na studenty
neohlíd a kráčel vážně dolů. — — —

S vrchu Z... . zase ta »nejkrásnějšívy
hlídka.« Setkal jsem se se starou známou Kuně
tickou horou a více na levo modraly se vrchy
chrudimské a ještě více na levo pás pohoří česko
moravského. Divil jsem se náramně, když poko
chav se touto vyblídkou, strojil jsem se dále, že
mlynář odmítl můj dík za doprovod i ruky po
dání na rozloučenou a řekl: »| dyť já půjdu
s vámil« — — — —

*Ták?= vyjelo mi v tomto udivení.
»[ bodejí, že tak, či se mne chcete zbavit?«

smál se — »to se vám sle nepodaří. Mám právě
dnes cestu do Ozábné — tak vás tam dovedu a
oderzdám jek se sluší a patří dál. Víte, my ho

druhému půjčujeme — pojdme.« —
A šli jsme.
U přívětivého domku v Ozubné mne mlynář

odevzdal Věru, šel jsem jako postrkem, ovšem
postrkem v ušlechtilejším slova tobo smyslu. Mlynář
přendávaje mne do jiných rukou, povídal: »Tady
vám vedu hosta« — nový můj nastávající průvodčí
stál právě nade schůdky k dómku vedoucími,

Aže celá
pánůbělo

tobo příčinoa byly pikle a dobrodr. šství
2 Čech prohnavších aoběhrábů, kteří pak na český
lid a na české království vodili po celé čtvrt sto
letí tu Sasy a tu zase Švédy, kteří zde nic do
brého neučinili, ale ze slavné naší vlasti jeaom
poašť spůsobili. Co všecko v Čechách pobrali,
to ještě dnes chodíme aí do Upsaly obdivovat.

Proto nebade Českému lidu na škodu, když
o této partii českých dějin bude trochu hlouběji
přemýšlet, nežli se dělo doposud.

Že by české povstání nebylo neštěstím pro
český národ, že by všechny jebo důsledky nebyly
hroznými ranami, jež národ český a vlasť naše
utrpěly, toho popírati nelze. Naopak. Přiznati so
musí, že se celý český národ v krvi své vykoupal
a še celé české království shořelo. Avšak kdo to
vše vznítii? Kdo to po třicet let udržoval?

To nebyl boj o národnost! To nebyl boj
ovíru,ale to bylbojoto, kdomábýtv Čechách
pánem, a sice pánem takovým, kterého by se sta
vové báti nemasili t. j. k by jim dovolil, aby

A Dřodovšímspoddanýmlidem nakládali dle ovézvůle.
lid?

vějšího českého národa,
vykvetl z těch zbytků

utýraných a usužovaných nebožáků, kteří na své
hroudě šťastně celou dobu zuření českých pánů
proti své vlasti přečkali.

Apotomky těchto Čechů jsme mp pěté máme vlastnímizraky na Bílon Horu
audálosti smíoouvisícípohlížeti akteří ni ne
máme dávative příčině té nasazovati německé

preji , které ukazojí, pokudse českéhopovstánír. 1618 týče, všecko opáčně a převráceně.
Politika německých knížat od r. 1411 t. j.

od zcizení ku koruně České přívtěleného Brami
borska směřovala stále na rozervání státu českého.

Historie to každému „po lopatě“ podává a
snadpředcejednounadejdečas,že tomuv Če
chách každý porozumí, o co vlastně šlo a do
posud jde.

Doufáme, že jeme pověděli dost každému,
kdo dějinám rozumí a kdo české dějiny sledo
vati umí. Že jim někteří vídenští politikové ne
rozumí, to není žádnou příčinou, aby jim nemusll

"£

veďte ho jako my včera to udělali — a s Bohem;
mám co dělat na píle«. — Tak po horách ?« začal
nový pán s úsměvem — »po horách, — a to
mne těší, těší — věru těší, neboť dnes právě mám
dosti volného času, až po obědě vás provedu.
provedu, teď do oběda to nestojí za to, ostatně
může být oběd o něco dříve a pak vyrazíme, vy
razíme — ukáži vám věru ty nejkrálnější vyhlídky,«

A nebylo nic platno, musel jsem dál — a
aní tady mé odkazování se na Vrchomezí nic ne
pomohlo. »Nic nevadí, docela nic nevadí, na to
ještě času dost. Nač odtud spěchat, když i tady,
tady — nu, však uvidíté — a veřte, polibujete
si. A poslouchejte, — váš příchod se hodí, zna
menitéě se na daešek hodí — dnes odpoledne
v Jetřichovsí v hraničním vůbec známém hostinci
bude společnost. Ty schůzky tam jak z naší struny
tek i z Pruska jsou znamenity. Tedy oběd bude
o něco dříve, pak si prohlídneme zdejší krásy a
potom do Jetřichovši — do Jetřichovsi. Tam

odtud můžete se pa vydat na Vrchomezí, kdychcete, není to dalekola — — — — Měl jsem
nového vpána«, a protože obyčejně »při novotě«
seká se dobrots, nechtěl jsem ho zrovna v začát
cích neustálým odmlouváním zlobit trbal sebou
dost i při tom, co jsem proti plánu jeho namítal

A pane, ten »můj nový pána ten to snal,
Jen že podle všeho představoval si, že to ted takl
často a případně fedrované slovo vturistika« zna
mená cvičení v lítání a každého turistu měl za
Bůh ví jakého běhouna. Ale já, já ač jsem také
členem spolku turistů, já na tohle nejsem

A to ledva jsme se paobědvali, oběd byl



denštípolitikové noh “
německých.A že0ev Čedáohvaky dostílidí, kteří s toho třebas1 cberně kořistiti
dovedlína úkor českého národa, to jest

, Adůkazem toho je dem „bitvy“ma Bilé
Hoře. m

Ještěpřed
» hey si bo v Čechách zikdonevšími jinak, nežli jak náleželo.

Ale r. 1808 aotkalase českápolitika spo
litikoa vídemakých státníků tak nopřátelsky, še
stoho ihned ti, kdo roku 1866 skládali a po

Čsobách lopšli mámou proklamaci „Obyvatelstvukrálovství ého“, dovedli kořistit.
R. 1808 navštívil Prahu Jebo Milost náš

český král. Přijel k zahájení vo pO,mostě přesVltavu, který nese jeho jméno. kem spora
českých politiků se státníky vídenskými, kteří
brzy potom byli nuceni uchýliti se do zátiší, došlo
při návštěvě Jeho Milosti králo v Prase kdemon
stracím. Návštěvata totiž padla na den 21. června,

to jest ve výročí popravy direktorů « dobyčéského.povstání r. 1621. A tu na místě její na
staroměstském náměstí spůsoben demonstrativní
shluk lidu, který pak odpoledne táhl na BílouHoru.

Pátráno dlouho, kdo demonstrace ty pořádal.
Avšak nedopátral se toho „nikdo“. Kdyby osmo
vatolem jejich byl někdo ze krubů apřímně vla
steneckých, tu není pochyby, te by bylo jméno
jeho velice brsy známo.

Ale patře na pásmotéchto demonstracidále.

Napotomp r. 1868 konány hromadné poatěs Prahy rády dne8. listopadu na Bílou Horu,
kam věnce, kde zpíváno a potom vraoce
jfeí se bytí policií zatýkání. .

| Pisatel těchto řádků účastnil ee před řadou
více než-li desíti lot takovýchto poatí také. Zaal
skoro všechny známější osobnosti v Praze, ale
mosiči věnců, řečníci atd. na Bílé Hoře objevili
se vždycky jako kdyš ze země vyleson. Bývali
to pravidelné mušové nikomu známi. A když.po
demonstraci na bojišti dáno heslo k návratu, tu
zajímavým jest následovní zjev. Někdo neznámý
dal beslo ku př.: „Půjdemo Smíchovem“ a na
Smíchově čekala zpívající demonstranty různá
bezpečnostní o . Avšak kdo šel Strabovskou
nebo Pruskou branoa, ten zde neshledal žádných
výminečných zařízení. Jindy to bylo zase opáčně.

Zjev tento býval tehdy vždycky zajímavým
a podivným. „Sabiaů“ bylo a bude na svétě více!
Proto „otáska bělohorská“ vyžaduje klidné a vášné
úvahy, avšak činiti z ní „otásku národní“ neba

„náboženskou“ jest míraš řečenojenom řemosinou
To jeme měli při příležitosti letošního 8.

listopadu za dobré uvésti v tó naději, žečas nám
dá za pravdu, že js ne soudili správné. Dovoláváme
se ve příčině té zdravého rozumu a rozšafoosti
všech mužů i žen dobré vůle a českého vlaste
neckého smýšlení.

Slepá poslušnost.
(1) Konečně! Tak zvolal jsem ve středa dne

28. října 1. P. 1896. A kdybych psal kronika
království českého, zaznamenal bych ten denv knihu
dějin písmeny nesmazatelnými Slalvf se, na co
Jsem pa dlonhá leta čekal. Ustavičnd se totiž
a mluví proti klerikalismu, a 00 vlastoč ten kle
rikalismue jest, nikdo jasně nepovrídal a nikdo
>

přesně v jedenácte hodin — už jsme »letělil« M0j
»snový pán« napřed tak hbité, čile, sž mu dloubé
šosy poletovaly a každý jeho krok byl skokem —
a já za ním — za ním — teak — tak těžce.

Ještě že to teď šlo údolím! Viděl jsem uš
kolik takových údolí podél řeky, kde skaliny a
stráně od řeky rozběhlé pojednou se k ní blíží a
tok její zúžují a kde stlačené vlay vší silou chtějí
odvaliti překážky skalin a bijí v ně až to šumí,
pění, bouří, povídám, viděl jsem takových údolí
kolik, ale i tady jsem byl nucen přisvédčiti, že
něco takového tak bned oěkdenení. A »můj pána
letěl dál. Z toboto uzoučkého opět v širší rozbě
hlejší údolí. A museli jsmese. v ně dostati přes
skaliny po cestě tak uzounké a vysoko nad víři
vým tokem řeky, že až závrať hlavou zmítala —
ale to nic. On letěl a letěl. — Křičím, volám a
skoro padám, — on je odpoví: sturista chce-li
něco vidět — nesmí leikoval= a letí zase, — —
A já zase v zadu resoniruji a už skoro dopélen
křičím: +Poslouchejte, že se vrátím«, ale můj »nový
páns se jen oblídne a usmívá, a »dušičko zletá«
několikráte zašvcholí a zas letí v před. Konečně
se však přece zastavil. Stanul hezký kus cesty
přede mnou u jskési podivné lávky. »Pojďte,
pojďte,« volsl když jsem se přibližoval, stako
véhohle něco jste jistě ještě neviděl« — A co to
bylo? Nu lévka přes řekul A zvláštního při ní
bylo to, že byla zrobena z hrází lesa zcela neo
tesaných a že dohromady byla spojata jen houž
vemi bez upotřebení hřebů. A tak houžvemi spo
jatá vznášela se nad řekou tak jako nějský řetě
zový most ovšem trochu prostšího druhu. +To
náš dřevéný řetězový mostla také skutečné zvě
stoval pan průvodčí sa teď si po ném pojďme.«

=

s čtenářů těch rozličných -lístků bespochyby no

Konečně nám to pověděl holvetsko-pokre
kářský „Lid“. Oaprý za předal úkol svůj poru
žoval bojovati proti klerikalismu, to jest proti
onomu směru, pod pláštěm u Kridova
omašíse přivésti lid ko slepé poslušnosti.

Katolíci — tetiž ti „klerikálal“ — myslí,
že slovo klerikalisemus pochází od slova „kleros“,

podl, a že tedy' klerikálomjest tea, kdo Kristasa svůj nejdrašší podíl má. Katolici dle pa
stýtského lista královréhradeckého z roku 1696
mají za to, že klerikalismus jest ensba, aby každý
člověk, celá společnost lidská a tudíž i sákony,
jimiž jest spravována, proniknuty byly duchem
Kristovým.

V tak je vidět, že „Lid“ nebojuje proti kato
lickému klerikalismu. On bojuje totiž proti snaze,
která choe lid přivésti k slepé poslušnosti. Ale to
katolický klerikalismus nechce a nežádá. Katolický
klerikalismus řídí se dle pastýfského listu králo
véhradeckého z roku 18696 — zásadou svatého
Pavla řkoucího: Vím, komu jsem uvěřil.

Katolický klerikalismuvžádá, aby nd dlesvého stavu a vzdělání věděl, proč věří. Proto
předkládá i obecnému lidu důvody, pro které
má věřiti, a pro učence sepsal během století celé
kapy knib, v ktorých se velice učeným způsobem
dovozuje,že katolická víra spočívána dů rodech,
jež nejen obyčejný zdravý, ale i vzdělaností nej
vyšší vybystřený rosum vyvrátiti pemůše. To ale
není slepá víre, slepá poslušnost.

Vkatolické nauce shledává se přísnálogika —
důslednosťt v myšlení, a jestli tu nazývá „Lid“ sle
potou, tsk „s Bobem“ páni profesoři, kteří před
pášíte logiku, „adié“ — vy šíříte slepota.

Katolická nauka n.p dí: Přesrěděse kašdý,
Se Bůh se zjevil a to obzvláště skrze Krista —
ale pak uznej, še pravdou jest, co Bůh promluvil.

To je jeden příkladDáme ještě jeden.
V Kristu p na ovět Bůb, aby lidstvo

obdařil pravdou. Báb je nejvýš moudrý a
moený. — Proto musíme přisnatí, že se o to

postaral, aby pravda lidstvu zachována dylePlsmem svatým, které si každý vykládá jak chce,
mení o pravdu dostatečné postaráno, uaopak li
bovolné, vášnivé a nevědomské výklady písem
připravily svět o bezpečnou pravdu a zplodily ne
jen sekty, alei nevěra —Nejvýš moudrý a mocný
postaral se tedy zajisté o pravda jinak. Stará se
o ni tím, še nadpřirozeným spůsobem nedá apoš
tolům a jich nástapcům v čas nutné potřeby učení
jeho vykládajícím,blud vyřknoati.

To jest logika-katolická. A kdo obce zdra
vého rozuma užívati, musí ji ekatočně za logiku
usmati. A logika nutí ováem k podání se, k po
slušnosti — ale, to je poslušnosť rozumná,
osvicená.

Trochu jinak jest to s tou logikou a slepou
poslujností u našich odpůrců. Tam se rozumaje
takto: Každý pravý katolík je ve tmě, já redaktor
svobodomyalného lístku píšu proti katolíkůma
tak, co já povídám, je světlo a pravda. A zástup
Remyslících čtenářů nenamáhá se ani s tskovým
rozumováním, jejich log:ka jest ještě kratší. Ta
má jen jediný spůsob usavěrek: Bylo to v a0
vinách, tedy je to pravda. Tak je to tedy s lo
gikou našich odpůrců. A logika ta vymabá tóí
slepou poslašnost dle pravidla: „Kdo s námí ne
souhlasí, toho sořežeme“ „B:skup přijede, kdo bo
bude vítati, je tmář a bude postaven na pranýř.“
A následaje poslašnost statečných synů bojovalků
Božích a povídá: „Veřejné mínóéníje proti bisku.

h ě

A zss byl v letu a zase šosy jen 24 ním poska
kovaly. A dřevěný řetězový můstek pod vlivem
jeho rychlých kroků se rozhoupal a rozhoupal a
v houžvích to praštělo a praštélo a najednou to:
prasklo docela a rozkymácená lávka poroučela se
i s námi dolů — dořeky. Vřece na jelné straně
já, — uprostřed dřeva lávky a na druhé straně
můj průvodčí v posici obzvláště malebné. Polo
skloněn, polo sedě spočíval ve vodě a bujný proud
její nadavedl jeho dloubé šosy a pohrával si jimi.
A podle nabubřelosti jich dalo se souditi, jak
pěkně voda uvelebila sev kapsáchtoho jeho šosa
tého kabátu. Tuším, že asi také vypadal jsem
v té vodě moc malebně, sale nedalo mi, abych teď
já si nenadhbodil tu tak často zde slyšenou otázku.
I povstanu a křičím na svého ještě ve vodé sklo
něného soudruha: »může býti co krásnějšího!«
»Dušičko zlatá, zlaťoučká, to je krásny vody, to
je krásny vody, tohle bude něco práce než se u
sušíme — ale to nic — to nice těšil se už na
břehu — dobrý turista musí byt na vše při
praven.« A vylívali jsme vodu z bot, z kapes —
a sušivše se chvíli na slunci, táhli jeme tou samou
cestou zase zpět. »Chtél jsem vás zavésti ještě
tam, tam, ale přišli bychom na lidi« — vysvě
tloval průvodčí — »no a my, jak teď vypadáme,
Demáme zrovna tak moc příčin jich vyhledávati
— nu víte, chtěl jsem vám v krátké dobé aby
chom totiž brzo mohli k Jetřichovsí, moc ukázati
a ukázal jsem hahaha, jak člověk v borách snadno
přijde klázní, — no ódpustte, bral jsem to prudce,
a pojďte, pojďte, doma se upravíme a pek tam
nahoru, team doJetřichovsíl K vůli ní bychom ze
málem topili. Mámobjednaný povoz, — pojedeme.
Budeme tam bezky brzo. A jeli jsme tam do těch
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KERi:

s blízka to
Nedaleko od nás — v Němcích a jinde —

je taková svoboda věření, že pastoři nevěří nie,
nebo málo. Ale konsistoř, eirkevní úřady, pan super
lntendaat chce, aby se kázalo dle „vyznání.“ A co
následuje? Poslušnost! — Říkáse Kristu, 8
Boší, a o visítaci se dokazuje, že jo Kristus Bůh.
O této poslušnosti mobl by „Lid“ poučitinejlépe
pán, který ma katolickém knězi vysvědčení,
že káže „věřiCné.“ A proč. Bray na to měl přijet
pan superintendent Szalatnay. — Je tohle osyí
cená —ne slepá — poslušnost,00? Asemhlí
helvstům přející „Lid“ dost, povíme mu ještě něco.
V jedné helvetské osadě odstoupil starý pastor a

nastoupilmladý. Ale mladý učil jímak, než aPresbyteři byli nespokojení. Starý dle kalviaské
praedestinace posýlal všecky své věřícíživé i mrávé
do nebe. Nový však kára! jejich nopravosti a
hrozil poklem ©jim. Zapovídali si to; se ale.
nebál. Zůstal při avém. Šli do sousední osady ma

radu. Ale sousední pác jim řekl: pVyvolilisi ho,je váš kasatel, poslouchejtebo.“— A l
Áleto nenívšecko.Sešlise v hospoděka

tolícii eranjelíci. Jeden eranjelík „rejpal“ do
katolíků, že prý jim papež poronól,co mají věřiti.
—Na to dí katolik: „Avám zasováš pás. Alo
kdyš už někdo má poroučet, co se má věřit, to

je mipřese mlok popel římský,než.....ak je to tedyve světě prapodivné6 W
slepou poslašnogtí. Jo rozmaniti, máme na P.

Nu, a my cí, než bychom poslouchalije *ktora, nebo pastora, který ai písmo vykládá
libosti, posloucháme raději nástapoe Petrova, o něsij
nám plemo dí, še byl učiněa skálou elikra. Ale
ta se mlaví o poslovchání toho neb oneke,
koho pak poslouchá pan rodaktor? í

Tes snad — totiž tem svobódomyslný nebo

ješ v jednomměstě
— pedaleko ed Ořdliny— kdo neaí slepé potluš
nost, jedencírkovní hodnostáf.

Jednalo se v Praze o založení klerikálního
letu. I přidražil se k hodnostáři omomujeden

člověk a prosil bo, Krby se fak mohl dostati doté nové redakce. Hodnostář mu praví: Vy
bývalt totiž u téch hodně červených — Vy? To
byste musel zcela jinak psáti. A odpověď zněla:
I to bych taky dovedl,jak páni poroučej.

+ -To bylo vypravoráno letos veřejně, aleJEnám známo, že by byla tamější redakce, tk
svému obecenstvu pověděla. Osa by totiš u před
platitelů a třebas 1 u voličů do radnice, mobls
přestati slepá „poslušnost,“ kdyby čtenář pozmali
redaktorskou poslušnost. M

To jsou tedy ty rozličněposl .šnosti, Kleri
kalismus žádá ovšem poslušnost prokasovanou
Krista, církvi a logice, alena důvodech apo
čívající. Pravíme, na důvodech, které uspokojají

vysokých vrchů, jež za léta tsk mile modravou
svou barvou kynou, odnichž však za zimy mnohá
a rooohá bouře i knám doleji se přenese. Ns nej
vyšším bodu vrchu v levo od hlavní cesty há
jovna, a sa ní na pěkné mýtihě prostiaká a jak
vidno od deštů, sněhů a vichrů maoho trpící ka
plička! Je stále otevřena jak sa simy tak za léta.
A mnohá duše zbožná se v tom zátiší zde za léta
zastaví a ozdobí prostinký oltařík rovnět prostin
kým kvítkem horským! Také pocta, jež zde v té
samoté u takové výši mlaví k srdci človéka tím
dojijbavěji. Škoda, přeškoda, že smrčiny a mladé
bcrovice přerůstají rok co rok více a více, tak že
není výhledu do dálky na žádnou stranu. Tady
být tak. jen nějaká primitivní rozhledna, a jen
trochu povznešená nad vrcholy mladého lesa, to
by snad vším právem mohli můj nový pan průvodčí
říci: »může být co krásnějšího?« | Ale neviděli
jsme v dál nic, a proto jeli jsm: dále. Při vyjetí
z lesa byl milý pohled na Korunovice, či jak
jsem naznačil, „Prakavín“ a tam dál to už ta 0
sada aa pruské straně. A skutečné, bodrý pan
otec,mlynář,nepronesljenžert,pronesli pravdu!
Tam na té věži kostela na pruské straně směrem
k hranicím Cech — to okno fakticky je zazděno,
A nějen zoění téch zvonů, ale ut i tea život na
druhé straně podle všech zjevů svých je takový,
že staré vzpomínky na bývalou příslušnost ke krá
lovství nejen jsou zapomenuty ale všechno smě
řuje uz jen »nach Habelschwerdte, »nach Ha.
belschwerdt!« (Pokračování,)



musíme. Do Kiporebom jei to jest mnoho. Puntík je v knize
nepatrnou, ale důležitoa. Pam

si leckdo nevšimne, ledapřísný pansa to aloe

i
řižÉ k

„,Reníchž spočívá katolicismus. Pak
ubobé vlasti naší.bé
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„výcheetkůn“rychnorského„PoslazPodhoří“

(ld) » americký bamorista M. Twain
MU svým známým arostemilým způsobem,
eo se stalo po smrti jistého redaktora jednoho
venkovského listu ve kterémsí nevelkém městě
státe, tažíme, Kentucky. Pana redaktora totiž sekci

měl t

i
redaktor — v žaludku! Ordinující lékař

l: „není mi třeba plátku tohoto bývalébo
tlerutného maže čísti, to já poznám už podle
aladku, proti komu asi pesl anebo, což je podle
nynějších nározů ještě šlechetnější, proti komu
svou zloba chriil.“ — A hmed podával věhlasný
lékař důkazy! Hle zde dosud neztravený master
Brown.“ „Askutečně“ dodalo se od těch, kteří
plátek „Zabiják“ od pomezí znali, „na Browna
útočil tento redaktor velmi často.“ A hned v zá

to někteří vysvětlovali. „Víte mastr Brown
v mládí velmi pfičlalivý muž, mohl si tedy

vším prévom k stáru leccos dopřáti slovutník
redaktor měl pak na ného spadyno proto, še mastr
Brown snědl na ní tři porce kaviáru a p.
redaktor meměč!ani na jedau!; „I ble sde také“
prohlašoval dále eekeirající lékaé, „šerif oblasti
michiganské, kdo by to byl řekl, že také on,
takový ctiboduf muži“ - „I to on kdesi“ vysvě
tlovalo se, „jakýmsi paragrafem tohoto šlecbetníka
přiskřipl a úlechetník mu toho nemohl zapome
pouti.“ — „A tu takó dáma — ach ctibodná re
steuraterka Flikingsovál“ prohlašoval zoovu lékař
a hsed v sápěti zase šlo vysvětlení, še prý p.
redaktor rád zůstávával dlužen ta „luach“ a re
solatní Flikingsová ho často obtěžovala svým upo
mínáním.A tak ai redaktor„Zabijákuodpomezí“
vylíval srou opravaénou n-vůli na mí va svém
listě. A ordinující totiž sekeirojící lékař probíral

' šaludek šlechetného muže redaktora dále a všudy
podle žaludku dokásalo se v pravdě. proti koma
rád místa svého popřával p. redaktor ve svém
„Zabíjáka od pomezí“ — Tedy dle M. Twaina
žaludek prozradil a dokázal, proti komu rád reda
ktor psával. Obratmeto a stejným právem můžeme
říci, že podle toho proti komu ten který redaktor
pše — toho že má v žalodku! Twain nechal
souditi lekaře podle žaludku na obsah čisté ame
rikánakého plátku „Zabijáka od pomezí“; mymůžeme
podle obsahu lobo kterého našeho listu, který třeba
nemá lak amerikánské nazvísko, bádati aa žaludek
toho kterého redaktora. — Apodle obsahu dejme
tomu ryconovského„Pualas Podhoří“možnotvrditi,
že redaktor lístu toho t.č. p. Aag. Matějka má

v žaludku jen samé Kerikály: Máme proto akoroo p. Matějku, myslíme, že odůvodněnýstrach, aby
se mu prolo něco nestalo. Ti lidé, klerikálové na

přkla d jem ze Solnice, podle jistého dopisn zeInice náramné doble vypadají, „není Da nich
vidět žádnou mvuzi“ a vzítai tedy do žaladku tak
všechny takové, nevíme, nevíme, co by z toho
mohlo vzejít! Na Panu redaktora Matějkovi je
skoro viděti užjakési obtíže. Tak novypadal, když
byl výpomocnýní učitelem, tak nevypadal, když
byl tam a tam, tak nevypadal ani jako účetní vo
Vamberku. Teď kdyby tak měl jeti v cirkusovém
voze jako kdysi od Vamberka do Rychnova,musel
by rozhodně připlatiti. Ničím jiným to není, nežli
že má téch klerikálů náramně mnoho v žaludku.
— Ostatné prozrazuje to obsah jeho listu, který
svědčí také věru o pochybné úlechetnosti těch,
kteří list ton jako členové družstva drží! Nebo jak
pak. aby ae p. Aug. Matějkovi s těch klerikálů
v žaludku dle obsahu lista tam jaksi pevně usa
sených skutečně něco a'slo — kdo, kdo združstva
bade za to odpovídali. Pan Auz. Matějka i přes

ta svou povznosemost,sjakou ve hlosčkyjema od
daných vórodaje je taképřecejen člověkl A člověk
. nad hracem“ to povidá i nedávný rebas ve

větozoru!“ — Ale budiž, to -Hasení
domácnosti „Posla z Podhoří“, co bychom te do
záležitostí vníteroích pletli. Nám jde o důkaz, že
obsah rychnovského lista svěděí o spoustě klerikálů
v žaludku redaktorově| ©Nepůjdeme pro důkazy
daleko, stačí k tomu jen několik novějších čísel
„Posla“, abychom dokázali, jakými „výchrstky“
kolem sebe redakce proti klerikálům bází. Nemů
žeme to také jinak nazvati nešli „výchratky.“
Neboť je to sebranka věsbo, kde se co povědělo
nebo napsalo proti klerikalům a v list to je vlo
šeno bese všeho lada a skladu a ibeze kontexta
a i bez důvodů tak, že to činí dojem: „inu je to
tae proto, aby se jen štvalo a čtralo tím, jakco
právě alína na jazyk přinese.“ Opravdové „vý
chrstky“! A co jich je. Uražujme! Desátý říjen
„Posel s Podhoří“ přináší: „Klerikalismnumá nás
spasiti“, „Panovačnst hierarchická“, „Koniáš re
divivus“ a v dopise z Vambarka vlastní slechetná
poznámka redaktorova, již tam šlechetač o své
újmě p. redaktor vložil proto, že by jinak nemoll
zavaditi o pana faráře. Sedmnáotý říjenobštastňuje
čtenáře „Posla“ články: „Klerikálové chystají se“,
„To se povedlo“, „Některé opakování hodné my
lenky Karla Havlíčka“, kde dostává prý „besz
srdečná hierarchie“, „Jezuité místo nynějších kněší“,
„jen ne na kapsu“, v „dopisez Prahy“ „Kleri
kaliemus a výchova našeho duchovenstva“ a v do
pise „se Solnice“ stať svědčící o zvláštní užšlech
tilosti ducha, vníž se brojí proti soabám duchorní
správy solnické o kostelík na hřbitově. A vrcholem
je den 24. října. Přináší tu list ten,orgán strany
hdu zastupitelských okresů Kostelecn. O., Rychnov
a Žamberk docela úvodní článek o klerikálech
sase dle Havlíčka. Dále „klerikální prostředky při
volbách“, „Ti brdinové“, „klerikálsí surovost“,
„Už to jde do tuhého“, „Klerikalismus jest poli
ticky nejspátečnější stranon“. A ve zprávě ze
„Soudní aloě“ o přelíčení obžalovaných poslanee
Hovorky a „křesťanského“ obchodníka Petra Riera
ovšem začátek oemobl ani jiný býti nežli a tempo
„Národních Listů.“ „Celé Podhoří naše ještě živě
se pamatuje na události odebrávší se pod prote
ktorátem povéstného biskupa Brynycha“. Jaká to
pedůslednost! Páni ztropili na Rábětejně virvar
tak, žo musela býti schůze rozpuštěna, p.biskop
ani nebyl přítomen, a dělo se to pod jeho prote
ktorátem! | Pak že p. biskopa nemají rádi! Než
dále: „Nevymízel ještě z paměti onen prazvláštní

hluboce utkvělo v mysli lidu našeho nesnášelivé
a brubé chování se katolických klerikalů. —

Dost důkazů snad, jak se to vřádcích „Poala“
bemží samými klerikály. Věru, že kdo poměrů
neznalývezmedo rakou „orgán strany lida

petnpitolobých okresů Kostelec n. 0.,Bychnov a ZŽamberk“, ten musí přijíti k de
dakci: „Ti klerikálo6 na Rychnovsku, Kostelecku
a Žamberecku musí prováděti přímo orgie, že se
tu tak proti nim píše. — Máme na paměti aspoň
jeden rozhovor nedávno odbývaný v jistém hostinci!
Cestojícímu zde neznámému přišel do rakou „Posel
s Podhoří“.Četla přečetl! A pak se tázal: „Pro
sím vás, co tady ti klerikálové provádějí, še ten
li+t je samý boj jenom proti nim?“ „Ale“ a vy
světlovatel mávl rukou — „to je tak „passe“ toho
a tobo a toho, víte pane taková slepá, odpustte
to slovo, taková sepá zažranost £t) je, která
vidí to, Co ani není, vždyť my tady o žádných
rejdech nevíme. Bylo učco vwKostelci, je tam
spolek — prosím vás, když může existovat ten
spolek, který je oamířen proti nám všem na příklad
„aliance israelitická“, co pak nesmí existovat
skromný spolek katolického dělníka? A ti dělníci
tam měli slavnost svěcení praporu! Pak prý mluvil
Dr. Horský! Prosím Váy, když může u nás mlovit
ten a ton doktor— to nesmí už mlavit jiný doktor ?
A páni proti katolickým dělníkům stojící spůsobili
kramot a pak řekli „i to nedělala ta jednota“.
A tak to máte i s tímble plátkem. Jsou lidé,
kteří jea ze šramotu žijí a co sami provádějí
strkají na jiné. My o žádných rejdech zlerikální:b,
jak povídám nevíme, ale za to v těchto novinách
jich je plnol“ Ano, ano po oelém Kosteleeku,
Rychnovsku a Žamberecku jích je — ale ovšem
jen v „Posla z Podhoří“ plno! Věnde kde se co
hodí ai kde 86 co vehodí, co je tedy dle poměrů
jako pěstí na oko, všude všechoo proti klerikálům !
„Posel z Podhoří“ se hemží postavami a la „Ko
niáš“, „bez srdečnou hierarchií“, „spátečníky“ atd.
atd. Nedopouštěj Pán Bůh, aby všichni čtenáři
ušlechtilého toho orgánu čtli výlevy jebo takhle
na noc před vpaním! Jaké pak postavy hrozivé by
je děsily ze sna. A jaké by z toho mohly povstat
následky! Sám professor Vykoukal ve svém obšír
ném článku „o snu“ tvrdí, Žeskoro všechny výklady
saů povídají, že jest li komu se sdá o kněžích, a
z těch je přece každý ten nejhroznější klerikál, to
že není dobře, snamená to neštěstí. A teď považte,
Čtenářům těch okresů mohlo by se zdáti o těch
přišerných porstavách klerikálů — co by z toho
mohlo vzejít. Neštěstí «na Rychnovsku, neštěstí na
Kostelecku, neštěstí na Žamberecku a to teď, teď,
když slavná vláda ústy svého zástopce Rozy jaksi
podivně zodpovídává interpelace o slevení daní sa
doby neštěstí — — — (Dokoočení.)

Cotýdendal.
: Pealanocká sněmovna má nyní

echůze rozpočtového výboru,v Běmě se má
jednání rozpočtu urycbliti.

NěmečtíposlancizČechjsouze
uěmecké spojené lorice zrovna jako sa odsk
a to hlavně proto, že hr- Badení, ani
druhou řečí, kterouž promlavil ve výboru
torém, neatišil a neukojil žádostí jejich.
však přihodilo se něco, co asi přiměje rozhněvané
pány k tomn, aby setrvali v německé levici i na
dál. Přesvédčilise jednak,že by k nim aoad ani
jeden německo-liberální poslanec s jiných zemí 0e
nepřidal "že by tedy zůstali naprosto
Ale hlavně poukazují na nebez
Němcům následkem
v příčině upravení otásky jazykové, vůči kteréž
okolnosti masí se Němci opět prý v jeden celek
seskupit. A dále nes.ní se solidariia německo

liberální strany podkopávati prý ve chvíli, kdy se
šíří zprávy o dohodnatí konservativních velkostat
kářůs Miadočechy v otázkách národnostních a

státoprávních. "Pokad se týče tohoto dohodautí,
zakládá se pohříchu jem na pouhé pověsti, kterou
N. L.“ docelasbytečnédosvětapustilya tak

Němce s Čech od jejich vymoupení z levice ody.
Volby de říšak. sněmu uherského

„skončily po velikém oátlaku ovšem vítězstvím
, která bude míti ve sněmovně přes 280

hlasů. Opoziční listy nazývají volby tyto skandá
lem celou Evropou. Katotická strana lidová

a 23 mandáty.
Hamburský ogán Bismarkův, johož

sensační odhalení otevřelo Rakousku oči, pokouší
se seslabiti jeho dojem tvrzením, že ona úmlava
s Raskem byla by i pro Rakousko prospěšna a
že smlouva trojepolková nevylučuje možnost, aby
Rakousko zachovalo neutralite pro případ války
německo-fancouzské. Že jest to nezdařilé omývání
úpinavé politiky Bismarkovy, rozumí 86 8amo 86
bou. Rakousko vysázeno bylo při politice této váž

nému nebezpečí se strany Ruska, kdešto Německobylo kryto. O1 smlouvy oné s Německem ustoapil
e:r Alexander III. a nikoliv Německo, což je vý
zmamaou kritikou oné podloudné německé politiky.

G9a“
Všelicos.

Přehlídka listů protestantských. Číslo 20
Hlesů ze Siona ze dne 29. října 1896 nachází
se ve znamení zármutku. Ješté mu schází černý
ráme'ek A jak by se ten úzkostlivě starostlivý
p. pastor neměl také zlobita rmoutit? Na Moravé
vybráli ve volbách do sněmu klerikalové, Badeni
nedal zavřít hraběte Thuna, že pozdravil upřím
ným telegramem katolický sjezd v Solnobradě,
konfiskace brotury «klerikalní učenost a poctivost«
byla krajským soudem v Chrudimi potvrzena, po
něvadž je v té brožuře patrná »potupná tendence
vzhledem k papežství akatolické víře« a konečně
že ligisté se seřadili a nenechají bez trestu žádné
tupení katolické víry od pánů pastorů. Proto by
je nejraději p. pastor na str. 252 viděl v krimi
nále. Rádi věříme, že protestantským listům všech
barev budou ligisté velmi nepohodlni a pranýřová“
ním ušlechtilých výrazů ze slohových statí pánů
pastorů aspoň tolik docílí, že p. pastoři budou
psáti bladčím slohem. Aspoň toto číslo Hlasů ze
Siona už není tak hrubé. Brožuru »klerikalní
učenost a poctivos:“ obohatil p. pastor tek květ
natými výrazy ze svého slovníka, že se vidělo
polilickému úřadu brožuru tu pro urážky kato
lické víry z konfiskovati. P, V. Pippich v Chru
dimi nutil se co mohl, aby brožuru vysekal, a
jako Kecal v »Prodané« líčí Vaška jako pravého
beránka, tak on svým tuřím hlasem líčil pány pro
testanty a jejich pastory ve zmíněné brožuře jako
pravé beránky, že prý v brožuře str. 249 nejsou
suroví, a hrůzou trnul, že Řehák říká =helvetští«
duchovním pastorům. Líčení jeho bylo prý tak
úchvatné, až prý soud nevoli projevoval. str. 248.
P. dru Pippichovi nechť slouží k poučení, že slovo
shelveta ohelvetské vyznání« na rozdíl od »aug
sburského vyznání« je úřední titul, a proto při
slové »helvetští“ nemusí volati brr a třásti se
hrůzou na celém těle. Všecko však marno, plai
doyer Pippichův neměl účinků, byly to advokát
ské fráse, proto konfiskece potvrzena. Hlavní frásí
jeho bylo, že prý se má brožura pánů pastorů
čísti v souvislosti s brožurou Řehákovou. My jsme
ještě liberalnější než p. dr. Pippich a přejeme si,
aby on vždycky, až ty protestantské mouřeníny
zas bude chtíti omývati, jejich brožury četl v kon
nexi se všemi jejich protestintskými listv, Hlasy
ze Siona, Husem, Církevníkem atd., aby z vlast
ního názoru poznal je-li dle jeho slov v těch li
stech sloh surový vůči nám katolíkům, aneb ne.
Rovněž je velice naivní, ž: p. pastor v Hlisech
ze Siona nechce se znáti k citátům ve svých člán
cích. Tak ku př. v rozhorlení policajta a četníka
na str. 251 volá na Jezuity (na ty má pifku! po,

1
zŘĚ,
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známka red.) a na celou Marianskou kongregici



rozhorlenéme sráci těmito ulevuje slovy: »Haus a
odpor schvátiti musi každého loyfinfiie, noší jasné
rod.ně panující oddaného, cizí pak v úctě mají
cího občana, když pátér jezuita, aby zvýšíi moc
papežskou, mluví: Svatý otec mluví jednou do
roka s Bohem, jenž se mu zjeví v prové podobě
.. . Dermuť 08, že jsi všecka knížata
semě té opustila, .. . děti jejich odpykmjí tvou
opuštěnost . . | Aby se p. pastor kryl, že on mic
že muzikant, odvolává se na Český list. To je
velice snadné. Jméno se nejmenuje a jezuité ze
nemohou hájit a pan pastor jeden to del do Če
ského listu, druhý to s českého-listu otiskne do
Hlasů ze Siona, pak to přinese Hus, Betenie,
Církovník, Český bratr atd., a Čistosrevní eva0
gelíci helvetského (nelekejte se p. dre Pippichbu,
toho názvu pozn.. red.) a luterského vyznání 00
několi« měsíců budou udržování v zášti a nená
visti proti Jezuitům. Tak helvetský účel posvě
cuje helvetské prostředky. Rovněž tak se to mé
si nemisicí str. 252, 253. Páni pastoři pořád pou
kazžojí na církev katolickou a to světské rameno,
které zákony stanovilo, nepasuje jim do krámu,
oni by nejraději všecky viděli tu oenáviděnou ka
tolickou církev, ele že Kalvín bez světského ra
menedávalosoby-sobě-nepobodlnéupalovatia
že Luther to světské rameno, totiž německá kní
žata naváděl, aby do sedláků stříleli, o tom páni
pastoři ani muk. Na konec také p. pastora mrzí
Vatikán se 12 tisíci komnatemi. Proč pak neřekne
p. pestor, co se v těch komnatách nalozá, proč se
nepochlubí že nynější papež otevřel ty komaaty
s těmi knihovnami a archivy aby historie byla
obohacena? Jednoduše proto, poněvadž lži rozlič
ných pastorů o katolické církvi budou historicky
vyvráceny, a že mnohé věci, které ten který pa
stor na potupení katolické církve vyrobil, budou
objeveny v pravém světle. Nechťpáni pastoří úka
ují co ten který jich milionář má za přepych
ve svých bomnatách, Also oo raději, jako jsou

příklady po ruce, mnohý pastor i žida pochovál
jm když to něco nese. Tím sebe a všecky katotky p. pastorovi z Hlasů ze Siona poroučíme ve
vzácnou jeho přízeň, e prosbou, eby se úž na Ji
gisy oezlobil, ti už jinačí nebudou. + 24

Výbor Ústřední Matice školské maje zře
ní k právním i mravním závaskům, jskož i ke
vzrůstu nákladu ročního za příčinoušesti sových

nových školách zostaviti oa čas, pokud by ve
finanční hospodářství matičné nedostavila se rov
mováha, dosavadním schodkem letošním 48.000 zl
porušená, Dále se usnesl výbor upomínati důraz.
ně o příspěvky a .dsry, pokud u jedootlivých sbé
ratelů a jinde složeny byly a dosud ústřední po
kladně odvedeny nejsou, .

Výroky známých mužů © židech. Martin
Luther. »Jako je nemožné, by hlemýžď opustil
svou budku a bad uátkaoutí zanechal, tak i ae
možno, by žid upustil od úmyslu křesťana podra
aiti i usmrtiti, jen kde mu možnost se naskytá.
Protož věz milý křesťane s nepochybuj o tom, že
po ďáblu nejbližším ti, nejetravoéjším, úhlavaím
nepřitelem je pravý žid, jenž ee crí všude hlásá,
že židem jest. Jsou možná mezi nimi obkteří,
hteří věřítomu, čemu kráva nebo busa; než
všdor toho lpí na nich židovství. Proto mngbdy
viní je běstorie, že otravovali studoy, děti kradli
a vraždili jako v Trentě, Weisseosce se dálo a
pod. Oni semi ovšem to popírají; sle já sám vím

or že to se stává. Buď tedy tobo pamětliv.inf k něco dobrého, tudy věz, že nestává se tak
a lásky nebo tobě k vůli; ale, poněvadš musí
míti místo kde by mobli bydleti, jsoe nuceni
3 nouze něco činiti; ardce však zóstává tekým, jak
jsem řekl.. .. A musí člověk ďábla nesnajíce
duviti se, proč oni křestanům nejvíce jsou nepřá
telskými, nemajíce příčin k tomu; ceboť my či
níme jim vše dobré, Žijí u nás v domech, pod
malí ochranou a záštitou, potřebují země ulic,
trhů i silnic; při tom šlechtici naši spí tvrdě
s otevřenými ústy, dovolují židům z otevřených
skříní bráti, krásti a loupiti, co jenom oni chtějí;
to jest, nechají sama sebe s své poddsné šidov
skou šelbou odírati a vyssávati e tak stávají se
debráky vlastními svými penězi. Tak mají naše
peníze a statky a stávají se našími penězi pány
V Baší zemi a ve své duševaí bídě. — Ukradae ji
zloděj deset peněz, tak ho hned pověsí; přepadne-li
kobo na silnici, příjde o hlavu. Ale žid. kdyf
deset tun zlata odejme někomu, loopí a Jichvaří,
to je milejší jich bohu samému. A sejdoo-li se,
ohlobí se svými činy, sílí svou víru a ohnivou,
jedovatou nenávist proti nám apraví mezi sebou:
drů se statné, viz, jak bůh jest s námi a lid svůj
v bídě neopustí. My nepracujeme, mámu dobré,
Jenivé časy: ti proklatí gojim (nežídé) musí oás
přepracovati, my dosteneme ale jich peníz: proto
jeme jich páni a oni naši pachcici= (vis Vee den
Júdenund ihren Ldgen, sv. 32., ar. 182 a pad.)
»Dech jich'zapáchá pohanským zlatem « stříbrem,
neb nebylo národa pod sluncem lekotnějšího jako
jsou oni, není dosud a zůstane takovým otále, jek
vidno s jejich proklatého lichvaředí; mohou se
stále těšut, až přijde jichMesiáš, že vezme z ce
lébo světa alato a stříbro arozdělí je maz ně.
Mohl by někdo myslet, že mlurím mnoho. Ne
mluvím maobo, nýbrž málo, hledé v jich spisy:
lejínámgojimapřejínámvesvýchškolácha

Hkadlech be loupí náta usše peníze a
statky lichvařením a kde jen mohou, zaslepují
nás svou potměšilostí a učí své děti podobné či
niti. Takového © ojc nekooali pohané,
nekoná též nikdo, bvť si byl i díblem posedlým:
jenom žid čertemosedlaný.Giordano Bruno.
eJest pravdivé, že nenalezl jsem nikde, vyjímaje
divoké barbery takového jednání sprostého jako
u národa židovského; neb židé tvoří tak opovr
žený, nebezpečný nárůdek, že zasluhují před na
rozením býti vyhlazenu. Hebreové... národ vždy
nízký, otrocký, čachrující, sám pro sebe uzevěsný
a beze styku s národy oslatními, kteří od ného
samého pronásledování jsou s sa chvíli opět cténi.c
Ferdinand Hess. »..... © židovskémnovém
roce ptá se žid druhého, obelhal-li.... křesťana
nějakého neb okraji neb přiměl dokonce jiného,
by hookradl a ukradené zidovi za polovici peněz
prdel, neb přivedl-li nějakého křesťana na mi
siou. Jedním slovem řečeno, otevírá sde každý
druhému sve nitro a chlubí se svými stutky ne
ctnými. Odpoví na to pak druhy: Nuže učinil
jsi opét corbaa, to znamená, přinesl jsi bohu opět
velkou oběf...« S. F. Brentz. »+Kdyžtidé po
celý týden okolí své nejbližší proběhali křížem
krážem a brzy tu, brzy tam nějakého křesťana
okradli, tu sejdou se na den Sabatb zvaný dohro
mady avychlubují 6e svým klukovským k“uskem.
Ostatní pak židé praví..... že hřestanům má se
srdce z těla vyrvati a končí řeč stvou..... Dej
lepšího s křesťanůnejlépe ubíti.« Oadřej Sutor,
Židé jsou zemi prospěšní asi tak jako myši ose
tému poli a molů sběť šatstyu.c

Jen důsledně. Jedna s nejobvyklejšíchvýtek,
kterou listy svobodomyslné a po nich i jiné ka
tolíkům činí, je ta, že náboženstvísvé výše si cení
nežli národnost. Podle toho by si člověk myslil,
še svobodáti neznají vyššího pojmu uežli národ
nost — té še ustoupiti musí všecky zájmy ostatní.
Ale to by bylo důsledné a afslednosťt jest — jek
známo — nejslabší stránkou beralismu. | Mezi
Dejsuřivéjší a spolu nejmocnější národaí naše oJ
půrce patří. židé — to ušnati byly euceny po
posledních volbéch moravských samy „Nár L «
jimž přičítají hlavně ztrátu dvou mendátů, které

by jinak Čechům byly připadly. Jak sipočiaajížidé oa místech národnostně obrošených v
cbách, tobo klessickým důkazem v diecesi vaší
je smíšený okres Královédvorský, jenš má zastu
pitelstvo převahou německé, A komu Němci tuto
převahu vdéči, pověděl sám starosta téhož zastu
Pitelstva Selisko leřos na sv. Václava v Tratnové
ve valné schůzi Německého spolku pro vychb.Če
chy:« »Nérecké sestupitelstvo spočívá výhradně
na německých velkoprůmvs'nicích, kteří z veli
kého dílu jsou židé a kteří přese všecko nepřá
telství (rozaměj se strany něm. nacionálů) až po
sud věrně a statočně k německé věci stojí« A čím
nabyli židé tahoto rozhodujícího postavení mezi
stranami vzdor svému nepatrnému počtu? Každé
politické dítě ví, že svými penězi. A túť káže
pouhá důslednost, aby odpůrce svému oepříteli
sbraň nedodával, pro něj nehotovil. Vemte židům
peníze a židé badeu neškodní. A zitím, kdo jest
to mezi námi, kdo nejvíce židům do kapsy nad
bání a jim k bohactví a moci napomáhá? Jsou
naše české liberální časopisy s »Niár.Listy« v čele,
které nřinádejíce židovské fmserty lid do židov.
ských krámů a jeho pealze do židovských pohla
den a odtud na německé podníky svádějí. Dvojím
apůsobem prohbřešují se takto »Nár. L « e noviay
jim příbuzné na věci české: Jednsk podporují ne
přítele a to nepřítele nejaebezpečnějšího, jednak
byť jen nepřímo ochuztjí české živnostníky, české
obchodafky odvádějice jim zákazníky do tábora
nepřátelského. Mobly by tek činiti, kdyby upřímaě
byly přesvědčeny o tom, co jiným k věření před
kládejí, še národnost je pojmem nejvybším jemuž
všecky ostatní zájmy 1 náboženství — ustoupiti
musí? Sami tak rádi vytýkáte kněžstvu katoli
ckému neupřímnost — nůže zde méte příležitost 
ukázati, že sami tak žijete, jek lid učíte, že ná
rodnost a její prospěcb je vám vůdčí hvězdou
veškerého konání — zabenběte kočžstvo, jemuž
obětavost w oárodních věcech v poslední dobou
dočele i dobrečinost upíráte a věnujte ty tisíce
které jste až posud brali za židovské inserty, sa
mlčení o židovských skandelních i jiných histor
kách národním účelům na př. fondu českých
menšin odřeknéte se jich v budoucnosti s pak
teprvé zasedněte na soudnofi stolici proti katu
likém. Neučiníte-lš tak, pak nedivte se, až nasta
ne den kdy veškeren soudný lid zvolá k vám:
»Vari, fariseové! Požadujete od jiných, aby k vůli
modním od vás vymyšleným frasím národnostním,
zřekli se svého nejhlubšího -přesvědčeníidezlaíhea,
sami však opravdu životní zájmy a prospěchy ná
roda níže ceníte nežli židovský — grošle

Nakladatelství Edv. Boauforta v Praze
a —-katolická olrkev. Na deskách 141 sešitu
-České kroniky« vydávané u Beauforta v Prase
uveřejněno literární oznámení řečeného naklade
telství o trilogii Zolově: Lurdy, Řím, Paříž. Již
to přímo nesmyslné vychvalování pevěstvého Zoly
aš až zaráží, ale tomu uk jsme od našich nakle
detelů zvyklí. Poch e, neboť ae jim jedné
v prvnířadé o kšeft, Přejemejim od srdce bmot

no sisku, kdyžpodávajílidu našemukaihusku
-$ačně dobrou, jeho vzdělání prospěšnou. (Kdyš

však sakladatel vydává a do nebe vydhvaluje ro
mány pověstoého Zoly, jek mimochodem tečeno
jsou církví zapovězeny pro svoji oemravnoa 6
nevéreckou tendeaci, tož nezaslouší než aby byl
veřejně postaven pranýř: Ale nakladatet Beaufort
nejen že podává českému čteoářst7a neráreckou
a tudíš i nemrarnou četbu pověstného (nikoli

- eslovutného«) autora 4 jédná proti výslovnému
zákazu církve, on i útočí na církev a mistruje ji
jako kantor nezvedenou školačku.Jeo slyšte.: +—
i mezi mladým kněžstvem objevují se jednotlivci
kteří nepovatují za svrchovaný účel náboženst
úzkostlivé zachovávaní zastaralých, od století ag
změněných forem a cítí dobře, že náboženství
kráčeti musí nezbytné « pokračujícím výxipem
lidstva«. A dále: »Křestanství, jež přijalo za zá
kladní princip svého učení lásku, pokoru a chu
dobu, odcisílo se během věků své prvotní Čistuté“
s ryzosti,postavilo.se úplně na strany
bohatých a mocných tohoto světa asří«
dilo tak zoovapráveonu vládu sobectví,
kterou před devatenácti sty lety doufal žárem své
neskonalé lásky na vždy zaičiti Ježiš Kristus. A
Zola nám mistroým pérem líčí právě koése, který “
od myšlenek těchto přikročil k činu«. Těš se
ubnětený lide český, vláda sobeciví zřízezná ka
tolickou církví, jiš brzo padae, oÚistoru a rysosé
prvotního křeslanství« vede v tvé žírné kraje slo“
vutný autor oNany« oČlověka bestice a jiných
»vskutku solovským: mistrovství 1 takřka fotogra
ficky vérně provedenýcha obrasů ze života. Ve
Francii už to očisté a syzí« křesťanství mají, neboť
se tam Zolovo moderní evaogelium vydává v
ohromném počtu výtisků, v béch se co nej
dřívé vydá zásluhou páně Beaufortovou, jemuž
autor »Nanys ochotné udělil autoriseci oŘím.,s
jen aby ti bodří Čecháčkové nepřišli o to sčísté
a rysí«. Bylo by věru škoda! atel Beaofort
vykládá čtenářům literárního úmení o svrchu
uvedených spisech, že křesťanstvípřijelo (odbud?)
sa priacip svého učení lásku, pokoru a chudobu,
ale během věků ta se odcizilo, Dosvědčujeme panu
Beaufartovi, že oa se noodcizil, nybrž že zůstal
věren tomu ačistému 8 ryzimus a jeho trojímu
priacipu: lásce, neboť s lásky k ubočtenéma lidu
českému vydává Zolův +Řím«, z pokory peskuje
katolickou církev, bez níž sotva by co věděl so
meskonslé lásce Ježíše Kristes a konečné zůstal
věren i chudobě, neboť nabízí 22 sešitů literár
ního kompostu solovského jen za tři alatky.

Zvěsti z východních Čech.

ý Vys. důst. Pás JocefAnt. Šrůtek, papežský prelát, arcijáhen katho
drální kapitoly, zakladatel Dědictví Maličkých std.
"v HradciKrálové,: obdrtel právě od výkonného
výboru Národopisná Výsta vanské z T.
1895 v Praze v uznání vygikejících zásluh o (nj
výstavu diplom a břoazovou medalii výstavní,
Gratolujeme výženémuovlastenci kmeftu tím upří
mněji, anof došlo vyznamenání to v jubulejním
jeho kněžském požehnaném roce.

Správy didoesní: Vyznamenání jeou
p Jan Keber, děkan vChrasti a p. Jan Kuhn,
farář ve Stedeaci, jmenování vikarietními sekre
tář. Ustanoveáj jsou: p. Frant. Morávek,
administrator za faráředo Klášterce, p. J. Kousal,
farář Keblovský za faráře do Mříčné, p. Vinceac
Erlebach, farát Liskovický, za faráře do Bystrého'
(u Nov. Města n. M) p. Alois Koovalinka, far.
v Řepníkéch, za faráře do Hroch. Týace, p. V.
Fremuth, koop. v Liberku, za kaplana do Bvstré
(a Poličky), p. Fr. Holman, koop. v Damalkově,

za koop. doVítkovic,hab Boháč, kaplan, saadministrators do Chvaiče,p. Jos. Holzmaa,ka
v Rovai, sa administratora do Chvojna, p. Fr.

Stejskal, neomysta,sa kooperatorado. Damníkova,. Frant.Jirásko, neomysta, sa ena do Rovně.
Pánu sesaul. p.Jos.Zajíc, farářveChvojeé,

dne29, října 1896.Uprázdněné místo: Keblov
fara patron. náboženské matice od 28, říjaa. Li
skovice, fara, patron. nábož. matice od Jo. října,
Řepníky, fara, patron. Balthasare rytíře Vladyky
od 3o. října, Cbvojno, fara, patron. Alexaodm
markrebí Pallavicini od 30. října b. r.

KumravníspoustéčasopisoctvaJistéstrany.
„Jišízskému Obsoru,“ kterýpří nesl na nejvýšIéivou
správu o mdp. biskupa našem, byla zaslána va.
Ale co s ní učinil pas redaktor? Předeslal p:
v níž praví, še je dle j 1%-tisk. zákona meet „la
nad slunce jasnější prarda“ prohlásiti se bopravda,

* 4ž mechceli si uvalití ne hrk proste a vyvádití
toho d

časopisysasýlané opravy otiskují, měli
Ples to čtenářetvoi redakceví, jaké stanovisko
„opravám“ mají zaeborati. — Tím tedy vy
biskupza lháře aza místo
povohosešonaměj

tší
ví

E
Sníjiltz

leojakýalístek uměřloupiti to, co je majdrndší,
eDO Oslá vše omíšmv drakéoprovějednot

ši



s řakot p. ceremonáře, biskupského přijati 10 al. žá
-dáje sta a alužbu a %ůbec1
hrubě a vydíračsky poštrán od lidí. Pro tuto hrubost
„nebyl domácím knězerě, který rosdílení almušen na
starosti má, k biskupovi předveden, ale bylo mu alí
beno, sa mu p. biskupk výživějeho stavu pomůže.
— Tak se věc má. — Ale co přinesl Jičínský Obsor?

opravdu počal posměšně upírati
p. biskupovi dobročinnost. Ukázalé prý se mecitelným.
Bydšovaký prý k něma přijel na velkostatek (1).Biskup
ho ani nepředpustil. Na to poslal mu 3 zl. pravíme

%calé tři zlaté, které mu anf na krytí výloh s dalekou
-cestou spojených nestačily: Bydšovský prý manádraší
v Ostroměři hořké slzy vyléral a © dobročinnosti bi
-skupově, který na klerikální agitace vydá summy,
které do mnoha tisfe jdou lidem tam přítomným vy
převoval, kteří — prý — „po zásluze“ toto jednání

— Podotýkáme, še všecky po
směšnéty fráseJ. Obsoravymnecháváme.Alei s toho,

-00 jame podali, je vidět tu mravní spoustu jistých
redakcí, jímá žádný prostředek není špatným, jen
luěpš slouží proti nanávidánámu biskupovi, který pre
-sechování víry národunašemuobětujevšei svou
čest! — A kdyby aspoň i po tom úvodu tu opravu
voslémaaěníredaktorvytiskl!Alezkomolilji úmy
ojně, jen aby jeho Ihářetví na jero nevyšlo. Vynechal

p- biskup na důkas soucitu Bydšovakého navštívil,
20 střílení dálo proti vůli p. biskupově. Vynechal

„smínku o hrabém chorání se Bydáovského. — A ta
kový jakýsi Cidlinský, který byl kdys zaměstním
v Chrudimi u lista „klerikálního“ apsal, jak Tomeá,

„mdánkter, poroučel, ten Cidlinský, který nyní píše
sase, jak nynějším jeho pánům je příhodao, takový
„oharakter“opovašajesebiskupa vimiti= činůne

-čestnýcha se lái ho vimitill A naleznouse „vsdě
Jaaci“, kteří k tomu mlčí avěří. —Oprarda skleali
„jeme hluboko, hluboko! .

Přísahanováčků.Dne1. listopadat r. konala
.s0 dopoledne úa prostofe dvora vo Vodičkových ka
„sárnách zdejších slevnostní přísabo nováčků zavedená

".s toku 1695. Před kavalírem, kde naší janáci s Hra
-decka ubytování jsou, tlačila se stále pestrá směsjce
„svédavých ze všech stavů a obojího pohlaví. Tu stará
„máťsde růšolící děvuška,ondevášný měšťan ise
»stárlýděda přinášejísvýmdrahýmkdo co můle
Dárky věemežné v košíku, uslíka z domova po
ofláay na pusiluinou, aby ne té rojně zle nebylo.
„Nejlepší ovšem bývá bankoročka a tvrdý zlaťkk. Věsk
vyšichnipřinášejí totáš a to vřelý posdrav s rodné
„domoviny od milých domácích a saámých s přáním
„vřelýmku brokému Šihstnémusávraiu opět mozí gxé.
(Odpoledne byl mováčkůmpovolenprvý volný východAkaofa. M P :

..,

ee

Stará láska. Prodavačka seleminy Kokrdová
eděla dne 50. m. m. na svém místě ukrámku jakní
semyšlena; přišlo jí na myal, jak je ten svět falešný.

Ačkoli dle vzhleduaDovypadá právě mladicky, přece
jedí výmluvnost je oeobyčejné ověší, a což pak„—Dotyčnéhodne přemýšlelaprávěna vadá
Jeného milence, holičskéhopomocníka Cernsteina, který

před časem zrádně opustil, odebrav 60 do světa na
skušenou. Jiá skoro maň zapomněla, až teprve dnes

illo jí vše snora na paměť divným řísením osudu.
jedno byla vyrušena kterousi svou snámou, která

sdělile jí krátce, de Cernstoim je sas v Hradci. Novina
tak vapojící dotkla se Kokrdové silou elektrickou;

kžlinetovůj a ne a krámeka honemběželaksvůjpříb neboťbylaai jista, žeznámámísta v měs poksou Cernsteina, še 8i vzpomenena„svoubývaloua navštívíji. Podlouhémmarnémče
dopátcalase zamilovanák nemalémusala svému,

r V příbyškyvefaké klisen sdejší policiíza:A ve av a, i jší její za
Cerasteinbyl totiš stíhán E

fově a Broamově a v okamšiku,
Msk pro kuráš v jedné zdejší
snéčen a me ani echladitísi vyprahlé
po dlouhé

Obchodník s děvěmty.
Pelikán, majítel známého „traneporthaase“ vyjel ai

Ba,Obehodnícestoune dražnouMoravuaž do Brma,y a jako mejne yší a nej
peoknanějšídobannn jehl$oh Skin Pelikán zatčen
A po skondeném šetření obdaten jedneměsíčním vě

E ažní roujímá © marfiostech světských. Pobude pečlivé dudán upět, aby Hradec
o-tak vzácný exemplář nopřišůl.

Potřeboval kabát ne zímu. Joss Flegr,peslušný do Těchlovic, clté, do zime 00blíší, a so sku

i věděl,je dobcj jabt v ziměnení ksahození,zašel si proň do V jistém hostinci zdejším
-vNal ci tam pověšený meačikov $ odešel, jsko

nechumelilo. y však bylkabát postrádka
stíhán dopaden. Při zatýkání , Še jmeosef ý a opočoval se jíti do vězení.

prádle.
dnůpřiči
doutníky

E;
občanKarel

m)

Ak

m

Kukátko nalezl sluha městské spořitelny K
o posledním divadelním představení. Vlastník

tnůšesi dotyčnévysvednoatinapolicejnímkomiaařetví.
EZmanšelského ráje. NádenníkJan Taterv KřivicíchuTýništěofemilseas předosminedělmi

s Annou Taterovou rozenou S vou. Taterová
neušila manoboradostí se svým manželem. Nedlouho

svatbě ji škrtil a vícekráte sbil a měl jí i zabitím
Arovitii. Dne 19. října v pondělí ráno poslaljí mařepnŘí
horu a sám čel s ní. Žena trhala a Tater jak pán, ležel
na mezi. Co se dělo dále, jest předmětem soudního vyše
třování. K večera téhož dne byl povolán k Taterové lékař
dr. Pumr a nalesl ji doma ve velmi suboženém stavu,
tak še v noci musela byti převezena do nemocnice
týnišťkké. Pravá atrana její hlavybyla k nepoznání,
ucho úplně roszbito, čásť odseknuta, kůše rozbita ke
kosti, oči krví zalité a lebka na pravé části pukla.
Soudní komise teprvé dne 16. října Taterovou mohla
vyslechnouti, která vypravaje, že byle mušem svým
na poli tak surové ebita, še do mdlob padla a neví
jak se doma octnula. Tater a jeho bratr Josef
tyrdili, še Anna Taterová, tak stlučena přišla z pole:
coš nebylo možným. Zdá se, že oba bratři Taterové

starší byl jiš vícakrátetrestán pro lehké uškosenína těle.
Vsorného reznášoče dopisů měli v Skřinicích

u Broumova. Josef Franze, spolumajitel domku č. p.
62. v Skřinicích sastával po nějakou dobu tuto sluábu
ku vší spokojenosti spolaobčanů. ©Tísněn však svými
věřiteli sáhl ma peníze mu ověřené a dopouštěl se
sločinu spronověření, podvodu a konečně padělání li
stin veřejných. Tak spronevěřil peníse,které ma
odevsdali ku odeslání a sice Anně Hechtové£.40 sl.,
Josefa Scholsovi 323 al. 516 al. a 86 si., Josefa On
sorgovi 108 zl., Josefa Vintrovi 187 sl. Obnosy tyto

n ponechal a sasílatelům přinášel padělané podacílístky s nepravým jménem poštovníhoúředníka. Leč
vše svůj konec má. Manipulace páně Franzovy vyšly
na jevo. Chtěl sice odjetím vymknouti ee spravedi
nosti, leč marně, byl dopaden a zatčen.

Mrtvola oběšeného. Dne 19. m. m.smigelná

hlo z domu Fr. Rychtera,příslušný do Chlumu, zeměstnaný jako čeledín ve dvořev Holovoasích. Dne
16. m. m. nalezen byl v lese u Holovous ma stromě
oběšený. Co dobnalo neštkatníka k tomuto soufelému
činu, není známo.

Velká krádež šatstva a skvostů spáchána
byla vvoci, dne 27. m. m. v Náchodě. Do uzsamče

ného je v bytě Fr. Kylara vloupali se neznámí
dosud alodéji oknem a ukradli vše, codalo aeodnésti.
Tak pos se černý převlečník, měkolikeré kalhoty,
ženské šátky na hlavu a mnoho jiného mužského i
ženského šatstva a skvostů. Mimo jiné ztratily se
stříbrné hodinky cilindrovky na jichá oiferníku vo
psáno bylo: František Kylar v Náchodě. Veškeré ulou

čvěci mělycoma 8i4ai. Podezřelýmiskrádaše
Jon opět cikáni.

Zledějská služka. Jeseť Nemávichčísle p. 63.
v Broumově pozoroval, še se po delší čas strácí ©do
máenosti šatetvo a prádlo. Podezřeníměl na služku
svou Helena Novákovou s Litomyšle, ale táž zapřela
vždy vše, cítíc 60 ještě urašenou. Najednou vše vyšlo
venDne 20. října osnámilaAnnaJeníšova maobec
ním úřadě bronmorském, še slušebná Helena Nová
ková přednějakým časem přinesla ranec šatů k Ma
tildě Nentvichové a více si proňm a Uton ce
dováděl Josef Nentvich, došel si prohlednonti ranec a
poznal věci jemu zlodějskou slufkou odcizené. Nebyly
však všecky, většina chyběla. Nováková se ku krádeži
řiznala a udala, že ostatní věci zaslala obchodníkup

Augustinu Goldechmiedovi do jácboda který prý jiza ně 4 sl. poslal. Což však byla lež. Novákovábyla
odevadána souda. —

Povezs mrtvýmveskeu.DoOpatovicuPar

dabic přijel dne +1. m. m. kvečeru povoz tažený
dvěma koni. Napreaý požled eeznati se dalo, še topovoz nický, jakéš často vídati na našich sil
nicích. Vozkaseděl nepohnatě na maje hlavu

ups nakloněnou jako by v těšký spánek bylpohřížen.dyž koné se zastavili a člověk ee ani nepohnal, tu
sesnali lidé přistoupivše k vozu a pozorujíce vepen
níka, še je tento mrtev. Obecní úřad Opatovický dal
zemřelého odnésti do umrlčí komory a učinil v případu
tom úřední ohlášení do Pardubic. Dle tabulky na voze

ozna, de vos patří Františka Vondrovi, .níkusN vicuVáp.Podolavokr.Chrudi .
rant. Vondra sám. Na vose

naleseny dvakabáty, hezně a vkagesneboštíka26zl.

todo La sasesty. S povosem
pak dejel aný čk do domova Vondrova Neok jeho rodině, by nešťastný tex ji

povos a koňmi odevadal. mrtvole ku
prohlídce dostavívál se lékař neshledal na mrtvole
dádných těžkých ras, ješ by oprarňovaly k doměnce,
še byl vápeaník přepaden a zabit. Toliko na krku
viděti bylo větší poranění, ješ spůsobil pád na řetízek
vůz spínající. Lékařským dobrozdáním shledán tu pří
ped náhlé smrti zadušením. Smrt zastihla Vondra na
cestě s Hradce Král. do Opatovic. Zemřelý byl ženat
a 82 r. stár. Na žádost posůstslých převezena jeho
mrtvoladomůadne4. t. ma.pohřbenav Podolena
tamním hěbitové. Jak dalece v takových případech
lidský soucit a láska k blížnímu se stupňuje, seznáme
stéok i, še za pouhédonešenídoumričí ko
móry dali si dělníciaaplatiti t al. 50 kr. Zasvonění

umíráčkem stálov Opatovicích M) kr. Je sice kašdýdělník hoden své „ ale myslíme, že by více lid
akosti při takových stech kašdému slušelo. Mi
losrdní samaritání, jak viděti, jiš všude vymírají.

Nalezli 400 sl. Učenník Bedřich Zeman u řes
níka Aug. Pobla v Broumové hledal cosi v kůlně, kdemalesináhodoubalíčekzastrčenýve dřívív hadru
zabalený. Ze zvědavosti rosbalil a naleži 100al.bankovkaa60kusůpětek,celkem400zl.—Nyní
jest objázněnakrádežstoalatovébankovky,sekteré

byla v podezření sluškaMarie Šarfová, které jak jeme
, sloušila u Pohla a uní nalesens

, jupka anože. —Pohlovise strácelyčastorůsnéobnosypends,aledomnívalse,šetakstávásene

K čemu je dobrá podobnost.Trublářeký Émocník Fr. Grand s Niedersdorfu je podobenro
Biedermanovi s Prostřední Rokytnice. Této podobnosti
Grmnd zle vyušitkoval. Vydával se kde mohl sa Bio

a vylákal na různých osobách ze. Tak
ošálil postiliona Adolfa Michalička ze berka o
32 ul., rolníka Josefa Hernycha a Horní orlice o 40
sl., rolníka Edaarda Alligra z Bšrnwalda o 21 zi. —
a bývalo by to šlo do nekonečna, kdyby v čas ma
nipulace Grundovi nevyšly na jevo. (Grund zmizel
s okolí Rokytnice as před šesti neděli, byl ale v Li
berci vypátrán a dne 24. října chycen. Grund řemesle
si Vulné nehledí a byl jiš v Liberci pro krádež trestán
tříměsíčním vězením,

Krádež. Ku konci minulého měsíce ztratilo ze
cestujícímu ldu Peterkovi v bostinci- Marie For
stra v Halbstadtě r jeho pokoje 220 marek. Peníze
ty nalezaly se v otevřeném cestovním koši. V pode
zření jest jistá denština se svým milým, která měla
přístup do pokoje a po stráté peněz počala nápadně
utráceti

Neopatrný kočí. Dne 3. t. m. odpoledne byl
přejet na eilnici blíže Kuklen šestiletý školák, syn
strážníka Součka r Pražského Předměstí. Neopatrný

ozník jest z Hradce Král. Poraněný chlapec dodán
o nemocnice hradecké.

. Místo do nemocnice de řeky. V noci z pon
dělka, dne 2. t. m. vezl čeledín starostův ze Straž
kovic jakéhos borníka se zlámanou nohou do nemoc
nice' dra. Kutíka na Hořičkách.Za slatinským mostem
spletl si za nastalé tmy voxka cestu a místo na levo,

til se po soukromé Panské cestě k Havlovicům.rovav svůj omyl, chtěl na úzké cestě, která ta
podél řeky Úpy vede, otočiti, koně však couvli, a vůz
s nemocným, jeho průvodcem a posléze oba koně i
e vozkou ařítili se s břehu zde na pět metrů vysokého
do řeky. Na učiněný pokřik přiběhli obyvatelé neda

lekého mlýna, kteří pomocí plachet vytáhli nejprnénemocného a jeho průrodce a pak pomohli i 
novi vyvésti koně, s nichž jeden raněn byl na noze
a druhý na hlavě, podél proudu ma břeh. Nejhůře při
tom pochodil ubohý nemocný, jenž pádemstarou ránu

nejen ujítřil, ale i nové a dle všeho i povážlivékyrenění v kříži utrpěl. Průvodce i neopatrný čeledín
odnesli jen menší pohmožděniny. Laskavostí majitele

mlýna, raněným povozpokr dopravení věickní ranění ještě táše noci na Hořičky.V úterý ráno
pak vytašeny na sucho i trosky rozbité bryčky, pokud
sstím neuplavaly.

Ohné. Dne 26. m. m řádil oheň ve stodole rol
níka Josefa Macháčka v Čeornůtkáchzničiv veškeré
tamuloženéobilíanářadí. Skodapačíse na 8000
sl. Pojištění obnáší 2500 sl. — V noci dne 37, m. m.
shořelo 62 mandel pšenice A. Šrámkové v Čistěvsí.
Pěenice'složena byla ve stohu. Škoda obněm vzešlá
odhadnuta na 276 zl. a kryje se 2360 al. pojištěním.
— 29. m. m. shořel stoh jetele M.Ladvikori, starostoviv Petrovičkách.—Dne4. t. m.shořelstoh
obilí statkáři Rykloví ve Stěžerách. — Nájemci dvora
v Kratonohách Steinovi shořelo vwminulých dnech 7
stobů obilí, V krátkém čase jest to jiš několikátý

oheňnstéžeobci s udá09, -nar malošenybylyomyslnou u, muž hlavně poukazují vý
hrůžné dopisy pohosené po osadě.

U ze žaláře. Z věsnice krajského soudu
v Chrudimi uprchl dne 81. m. m. cikán Fr. Danielis

odsousený různé činy k 7měsíčnímu žaláři. Týž
jest sx roků stár a nápadně bílé pleti.

- Krádež © vícemí. V Těchoníně, osadě ležící

v údol: tiché Orlice blíže Hladkova, připravovali 2.eousedé na blíské posvícení, kde váudy prý to voní
jak v apatyce. Těchonínské posvícení je na sv. Mar
ketu. ŘolníkFrantišek Zanék zásobil letos bohatě
svoa komoru, kterou pečlivě nzavřel a těšil se upřímně
na hody posvícenaké. Ale chudák dočkal se na po
svícení krutého sklamání. Ze soboty dne 24.října na
meděli posvícenskou neznámí dosud lotři vloupali se
střechou nad stavením, prolomili prkenný strop nad
komorou a tuto navštívili k nemalému bolu a žalu

hospodářový: Do dvou náhodou se tam nalezajícíchpytlů, vložili bohatou kořisť, tofiž dva stašené ušáky,

Jepřové maso a uzeniny, velké mneáství pečiva, kol a chleba a mnoho jiných věcí, kterými
lze posvícení si spříjemnitia se oevéšiti. Aby zajícům
sbavených svých kožichůpřirozených nebylo chladno,
přibrali ai sloději k tomu řádnou svrchnici a jednupeřinu.Pak,anišby s domácíchcokdoposoroval,
utrhlí uvnitř komory v okně mříže a veselo s lupem
okneri smiseli. Nesvaní a neznámí hosté poavícenětí
byli zajisté dobře s místnostmi obeznámení a svalo
vání viny na cikány nebude přílišnou pravdou.

Nezvaný moční hest. ERolniceAnna Rinotová
č. p. 44 v Zálonové byla v noci na 18. října
nevitanou návštěvou, která ještě dobře se akončila.
Kdyš vše dřímalo v klidném spánku v Zálonorě, as
kol dvou hodin k ránu vnikl neznámý dosud zlosyn
slaměnou střechou do chalupy Rinotové. Po schodech
sešel s půdy do chodby a tiše otevřel světnici kde
na posteli spala hospodyně a na lavici u kamen služka

její Marie Stuchlíková. Neznámý dal se hromaděnívěcí ve světnici, aby je snáze mohl odnésti. Služka

j

hověsí a

se probudilaa když viděla ve světnici neznámého
muže jala se křičeti. Ten však melenil, přiskočil k mí
a udeřil ji pradce, až padla na postel, kdespala Ri
notová, kteráse také probudíla a volala o pomoc.
Lapič tlouk! holí Stuchlíkovou kam jen mohl a šádal
na ustrašených šenštinách peníse. Stachlíkové poda
řilo se otevříti okno a přivolati „ To sarazilo
smělého a drzého vetřelce,nebral se rychle a touže
cestou kudy se vloupal, zmizel, zanechav na místě
avůj kapesní nůž, aniž by čeho odcizil. Služka po

znávádal hlase i velikosti v pachateli známého činfka a Bílé Třemešné,který je majetku lid

všeho
skému nanej ne a byl jiá mnohokráte
krádeštrestá. Pálzásí vězkdozedzůstalobase cho



£ Polné. Dne1. t. m.oshrále j ev. Jo
osla znárodnělý jiš kus Raupachův „Mlynář a jebo

dítě.“ Návětěvabyla taková,že nebylo v redist místaého. Pánové: Břesina, a Víte tola,
řovský a slečny: nova, Čáslavská, ova

a Procháskova dokázali celou souhrou, ktatmítúlohysvé správněpochopili, s Oožususujeme,še pílí a
dobrou vůlí a nadšením jěště mnoho pěkného na
prknech divadelních provedou nejen právějmenovaní,
nýbrž i ostatní členové našeho u ochotnického.
Jen s chnti ku předu! Při tom nemůžeme mlčením

pominouti zvláštní poznámky p.dopisovatele, kterýv „Jihlavakých“ divadelním ochotníkům polenským
dává jako vzor divadelní činnosti působení ochotníků
jednoty ev. Josefa, hovoří p. dopisovatel, že prý často

jeme, majíce síly mnohem slabší. Více skromnosti

by pu tomu neškodilo! Kde pak má podkladk takové řeči, lépe řečeno k takovému přezírání s domý
Blivosti? Nechceme souditi o výtečnosti ochotaíků
drahého divadle abychom se nedopustili hříchu opo
vážlivého posuzování jako p. dopisovatel, ale me
s plnou jistotou: Jsou-li ochotníci u „Slovana“vý

ci, jsou u „Culků“ právě takoví, skrátka fečeno,
naši ochotníci sehrajou vše to, co provedou ochotnici
drusí. Přední občané, zejména velecténé měštanky,
ješ navštěvují naše divadlo jako posledně,dokasují,
Še jsou v iatelligenci své dávno dále,než-li ty a U,
kteří a které v ubohé své strannické obmezenosti,
v nynějším socislním ruchu a směrech lidových ještě
ohrnují nos, že prý v katolické jednotě jsou také
ševci. O svobodomyslnosti, o rovnosti, kam jsi od
našich „přátel“ ulétla!?

Z Polné. Panu dopisovateli do „Ruchu“, jenš
ve světoborné kritice a pašovaké existenci ev.
Jana Nep. popírá apobožnosti svatojanské na velkém
náměstí zakazuje, připomínáme, aby nečetl pouze Cr.
Herbena, ale také spisy jiné. k vb tak učinil, do
vědě) by se, že p. dr. Herben myšlénku tu vybrakoval
z protestanta Abele, že znění bully svatořečné pře
kroutil a vpašovaldo ní to, cose mů hodilo, že o
míjí úplně svědectví a historické kritiky Helaria Do
buera, Palackého, protestanta, Tomka, že nedbá ruko
pisu knihovny „Zlaté koruny z XV. století, pokračo
vatele kroniky Pulkavovy z r. 1470, a kračova
ten byl husita, a že nevšímá si Žídka, Kroniky i
tavské, protokolu při vykopání hrobu sv. Jana Nep.
sepsaného a mnoho jiného. Pan dopisovatel přece ví,
še p. Dr. Herben nemůže nic katolického cítiti. U
etranníků se pravdy nedobéřeme nikdy! Proto jest
třeba hezky všechno přečíst a uvážit, pak nebude se
níkdo blamovat a házet „historickou vědou“ čerpa
nou z kalného pramene. Četl jsem nedávno slova jed
noho spisovatele: Není nic hroznějšího neš stranicky
obmezený člověk, jest jako kuře, které nemůže přes
krah kolem sebe udělaný. To odpověď p. dopisováteli.

Z Chvejna. Není tomu dávno, co jame 6e
Joučili e duchovním otcem svým Františkem Podhaj
ským, kterýž z útulné dědinky naší do sousedního
měste odcházel. A nyní již zase loučiti se nám bylo
— a to u hrobu — s novým farářem naším Josefem
Zajícem. Jen asi dvě leta pobyl u nás a získal ei
prostou a přímou svojí povahou a horlivostí v kostele
i ve škole srdce všech; v říjnu ještě slavil své Abra
hamoviny, věak již se jevila blízká smrt, kteráž dne
29. října vezdejšímu jeho žití konec ačinila. Na všechny
svaté odpoledne ve 2 hodiny byl na Chvojné pohřeb,
jejž vedl vdp. vikář u přítomnosti 15 duchovních a
sa hojné účasti farní osady zdejší. Na dušičky o hodině
oamé byla za nebožtíka obětována zádušní měesvatá.
Odpočívejv pokojiI

Z Opočna. Výročnívalné schůze učitelské jednoty
„Budče Opočenské“ bude ve škole na Opočněv sobotu
dne 7. listopadu 1896 na oslavu Svletého působení
jednoty. — Demní pořádek: 1. O půl 10. hod. mše
svatá v děkanském chrámu Páně. =. Oslava 40letého
působení učitelského p. řídícího učitele J. Findejse.
3. Dějiny a význam jednoty. Podá předseda. 4. Václav
Beneš Třebízský jako vychovatel mládeže. Přednese p.
K. Holeček. 5. Zpráva jednatelská a účetní. 6. Volby:
a) člena a náhradníka do výboru a b) delegátů do
valné hromady „Ustř. spolku“; c) předsedy, 6 členů
výborů a 2 revisorů účtů. 7. Volné návrhy.

Z Pečína u Žamberka. Konala se zde vzácná
a zde nebývalá slavnost. Zavítali totiž k- nám vele
důstojní páni missionáři, veledůst. pan Zimmerhackel
a Jemelka S. J. z Prahy, a a neobyčejnou obětavostí
a láskou nám od 18. do 30. října 1896 přednášeli
několikrát za den nejdůležitější pravdy av. víry a 8
ochotou ulyšeli sv. zpuvěď. Důkazem toho, jak mocně
ee dotkly srdcí naších slova jejich jest, že na sta vě
řících přijalo sv. evátosti a že i ctěný sbor učitelský
a vážený pan starosta obce příkladem dobrým před
cházeli. Chrám Páně někdy sotva pojal zástupy věří
cích, kteří přichvátali poposlechnout výmluvná slova
veledůst. panů miesionářů. Jmenovitě alavnost odpra
šování Velebné Svátosti Oltářní a slavnost odporou
čení se celé osady ochraně Královny nebes a posvát
ného růžence tak mocně působily na srdce posluchačů,
še z oka mnohých vytryskly slzy a pohnutí jejich

propuklo v hlasitý plač. Nedá se popsati jak dojemnéylo závěrečné kázání o kříži a loučení se s veledůst.
ány missionáři. Sv. Missie mysl naši pozvédlas této

udy pozemské do říše nadhvězdné, kdežsídlí Otec
dítek svých, kteréž po zbožném a příkladném životě
ochoten jest přijati k Sobě do elávy věčné. Sv. Missie
jest slavnost krásná, jsou to body duševní, apomínka
ns ni tím méně vymizí ze srdcí našich, čím déle
missíjní kříš před našim chrámem Páně tiše sice a
sladce ale tím důtklivěji hlásati bude milostnou dobu
tu osadníkům. Veledůstojným pánům missionářům,
těmto mužům v pravdě apoštolským, budiž bojnou
odměnou sám Bůh.

Ze Žlunie. nění církevní). Dp.EdvardNeumann, farář v Rohozné,zhotovil pro farní chrám
Páně „lunický krásný obraz Rodičky Boší, Královny
ev. Růžence se zlatým pozadím na dřevěné desce vy
rytým. Práce to v pravdě umělecká. Nejen obličeje a
postavy Rodičky Boží a Božského Děťátka vynikají

velebaostí s lopotou, ak
sonlad berov jejich činí =stikůnaobrasevýborněse zdařila,takže

a Boží přijatýod Jesulétka růšenec nám
cháme, vymaloval tento důst.umělec

i do chrámu Páně Dymokurského
Jana Nep. s andély dle vlastní kon
veliké obliby a valy došel. Mí důst. p.
k takovým uměleckým pracím gratulovati a j
duchovenstvu co nejvřeleji odporoučeti. — Uv
v jednom čísle ct. lista V
faře z Lineckédiecese; nuže,

i Jete
správa o „největší“

nická ve 8 bejtmanstvích a má 4 okr. soudy. Duchovní
obsluhují 3knetely do jednoho z nich mugí jesdit
skrse cizí kolataru, Školy s Otřídamia 18a hod.

tají, rosdělenyjsou mezi 4 inspektoraty. Obce
éhají 3 obvodním lékařům,podřísenyjsou 8.četnickým stanicím a přiděleny ko 8 pošto úřadům.

Průměr rozlohy farnosti obnáší 8 hod. Národnost jest
vymčení Němců v Sekeřicích jen jedna ovšem « do

ým pobytem bratří Slo . celé farnosti ma
štěstí jest jen jeden žid; za to obtěšována bývá pře
často toulavými cikány. Rodokmeny jejich jakož i pra
cujících sde Slováků od matričních úřadů maďarských
obdržeti nelze. Farnost hraničí se 4 velkostatky a
sousedí se 7 farnostmi jinými. Vyhlídku mámena celé
Krkonoše i se Sněškou. KdyžKrákonoš si odfoukne,
mrazínás to aš do kostíjakota láska německáa

prog jeho vájezdům neubrání nás ami dvorské valyu va.
Od bor kunštátských. (Meteor). Ve čtvrtek,

dne 22. min. měsíce měli jsme £ našich výšin řídkou

podávapoa Na jihovýchodním obzoru směrem ke Kráikám objevil se zářivý meteor a letěl směrem severo
západním k Miltelwalde. Běh jeho značil brzo radě
žárný a zase aš do fialova měnící se pruh tak jako
když bičem šlebne klikatý a předlouhý. V tu stranu
nad „Drei Tannenberg“ v pruském Slesku najednou
pruh ten se zkrátil a rozšířil a =meteoru šlehaly
plaménky a jiskry na vše strany a celý zjev aš osl
ňoval. Hádá, se, že v končinách „Drei Tannenberg“
vybuchl, ačkoliv za temnoty večerní hádání vadále
nosti není zcela přesné. Zjev ten mesi zdejšími horáky
spůsobil mnoho pověrčivých výkladů! —

Z Přelouče. Vzdělavací křesťansko katolický
sociální spolek „Svornost“ v Přelouči koná 8. listo
padu o 3. hed. odpoledne v místnosti spolkové mě
síční schůsi členskou s tímto p em: 1. Formalie
2. O výživě maloživnostníka p p. t. hditel
Jan Diviš rytíř Čistecký ze Serlinku. 3. Volnýroz
hovor. Hosté uvedení od p. t. pánů členů jsou vítáni.

Z Poličky. Úmrtí. Dne30.. října t. r. o 8. hod.
ranní sesnula v Pánu ve věku 69 let jsouc
sv. svátostmi umírajících v Limberku u Poličky paní
Marie Grůnwaldová, vdova po JUDr. Vendelinu Grůn
waldovi, zem. advokátu, zemakám a říšském poslanci,
majiteli papež.řádu sv. Sylvestra, čestném konsist.
radovi, obětavému vlastenci z doby Jirafkovy v Bu
dějovicích. Zesnulé, která v poslední době žila, u
svého syna, p. Bedřicha Grůnwalda, c. a k. hospodář
ského správce v Limberkv, těšila se pro svou zbošnost

a milou povahu všeobecnévášnosti| Nepatrná supečátku ráns na noze, je“ v brsku 59 zhoršila a talo

vitosť krve Brěe měla, vyzvala ji z náračí syna,mladistvé ae y a příbuzných. Tělesnépotůstatky
byly v neděli 1. listopadu o 3. hod. odp. v Limberka
za účastenství místního a okolního duchovenstva,
úřednictva «z a z Poličky, jskoš i mnohých
místních a okolních její ctitelů a přátel vylropeny,
státní drátou ze Svitav do Prahy převeženy a na Vy
šehradském hřbitově v úterý do rodinné hrobky po
chování. Budiž česť její památce!

Literární novinky.

Dante Alighieri: Božská komedie. Peklo
řelošil Jar. Vrchlický, třetí opravené vydání nákla

dem J. Otty v Praze, Seš. 1., cena 1G kr.
Obřady církve katolické. Napsal Fr. Grydil,

kaplan v Brašperku. Drahé rozmnožené vydání. Nákladem knihtiskárny benediktinské v Brně Cena 1 gl.
Drahé vydání knížky této v tak krátkém čase nasvěd
čuje zřejmě, že kniha tato došla zasloužené obliby a
roašíření. Doporučujeme ji k rczšíření zvlášť mesi
naším lidem.

Od plaha ke korumě | Dějepisnápovídka od
Jak. Bedénka. Ze slovénštiny přeložil Jos. Koněrza.
V Praze, nákladem Cyr. Meth. knihtiskárny V. Kotrby.
Cena 1 zl. 2) kr. (stran 376). Doporučojeme.

Nákladatelství J. Otty. v Praze vydalo právě
veliký a illustrovaný (127 ukázek vyobrazení) seznam

knih (stran 168 ovl paměťčtvrtstoletého trvání svéhozávoda, jehož tiskem a nákladem vyšlo za tu dobu
na 1200 rozmanitých knih, časopisů, hudebnin a prací
uměleckých téměř o 1500 evazcích.

Slovník fransouzsko-český, sestavíli dr. J.
Herser a Č. Jbl, kapesní vydáni, seš. 17., nákladem
J. Otty v Praze.

Jos. KořenskéhoCesty kolem světa vyšelnákladem J. Otty v Praze další sešit 41. (cena 80 kr.),

v němž spisovatel pokračaje ve svém zajímavém ličení cest po Indii. Ze vzpomínek kalkuttských zvláště
pontá -líčení obřadů ku tě krvavé bohyně Kali,
popis spalování mrtvol, přírodovědeckých a j. sbírek

s nichž zejména bude zajímati pojednání o indickýchdiamantech. — Sešit přinaší 12 pěkných illus .
Vlasť, měsíčník pro poučení a zábavu v Praze,

přináší v čísle říjnovém tyto práce: Opůvodu národnífsně (Al. Hlavinka), Pouť na sv. Horu (V. Tesař
Blanický), Nepoznal svého domova (J. Dvorecký), Cesty
bladu a ravdy (J. Flekáček), Mistr. J. Hua (dr. Fr.
X. Kryštůfek), Jos. Rener (Fr. Wildmann), Proč za
kazuje církev páliti mrtvoly (J. Hamršmíd) Dcery po

vy, povidka, Na Červené řece(V. Fr. Úslavineký),
lunci, báseň J. Dvořáka a j.

SRPHS

Tržní zprávy.
| VAradol Królové, dne31. Hien-1000. 1 bh.

Mieszi. 6-—sž 6.90,šite sl, 530 až 450 jel
al- 4<—bě 6%. oves si. 3-90aš 2.90, preto sl.
aš 4-78.,víkovsl. 0-—aš (—, hráchsi 8.79 až 9-00,
dodka sl. 10-50aš 18-00,jáhly zi. 9.— až 0 —, bímp nl.
8.— aš 21i.—,bramberů ui. 1.60 aš 190, jetolovéhowe
mínka červenéhozl 84— aš ——, ého ssmísha
Mlékosl. 88-—až —.—;jetelového semínka dráůského
si —— aš —, útéku 1. 16:80 až 19-—, olejky ai.
—— aš —-—, lnéného semenesl 0-——al 0 —, 100hy.
litných otrub ai. 6-59, 100 kg. ých otrab sl. b—.
1 kg, másle čerstvého zi. —90 až 1-—, 1kg. máslepře
vařeného — —, 1 kg. sádla vepřového sl. 0-80, 1 kg
tvarohu 12až 16kr., jednovejos $ apůl kr., kopaokurek.
sl. O—aš 0-—, kopa zelí zl. 3-90 až 3-40,kopa drobaé
seleniny zi. 0-80aš 1.90,hoktolitr cibale al. 1-20 až 1-60,
bečke jablek z'. 2-30 až 440, bolka hrulek sl. 2.40 aš
8-80,bečkašvesteksi. —— al —— — Netýhodní a
obalní trh dra 31. Mjms 1896 odbývaný, přiveženo byle:
hektolitrů pšenice 484, žita 90, ječmene 439, ovm 349,
prosa 16, vikve 4, hrachu 16, čočky —, jehel 27, krup
16,brambor226,jetelovéhotemínka7,Iněnéhosemínka

3, olejky —, máku 4, okeřek—"—kop, selí 577
drobné zeleniny 515 kop, eibulg 159 hektolitrů,

120 bodek, hrujek 80bela bvostek -w— beček, pokveptů 48kusů « 288 podepinčat.

ore knaši mládečíodstarého vlastence.

Testo krátký přehled
dějin českých dostati Ize

v liskupské knihéiskámě
7 Stran62 6" —Cena 15kr.

Při odbírce většíhomnožství přiměřené
aráška. .

Malířskýumělecký atelier 

Jarolíma Šlanlejského
v Litomyšli

do; e se veledůstojným děkanským a
obi úřadtm i veledůstojnému duchoven

stvu, jakož i alarným patronátním úřadům
ku provedení dokonalých

Wymaleb kostelních, -3+
opravy freskových a olejových maleb i no
výchobrazůvůbec.Takése vypracujíochotně$

| na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje
spolkové prapory na hedvábí malované, velmi

vkusné za míroý konoráf.
Závod může se prokázati mooba vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoba provede
nými pracemi kostelními na př. v Rychwu
burku, v Janové u Litomyšlé, Jevíčku, Mor.
Třebové, Mor.Budějovicích, Prostějově, v Ulo

mouci, Bruě atd.

pozlacovačský

Josefa Kieslicha
v Hrado! Králové

odporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízověnía obnovování oltářů, kazatelen a t. d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, zrcadel, lišt, říms

a .
do oboru toho spadajích výrobků.

rámců všech druhů ne obrazy, fotoM výbě

Nejvěuší výběr grafie a t.d.



+(Zasláno.

Pan Josef Krejík,
V zlepoekyotahanýee' Dílny: Bubna 612.— Sklad Eliščina(E. 24.

"Dovolujici Vám osaámiti, že socha sva
tého Jana Křtitele Vámi zaslaná, bos

Sha "došla ana své místo jiš postavena jest.|Socha jest opravdn velice krásná, v pravdě

umělecká práce. nejea pro osdobu, Pro oko, ale
i ku povzbuzení srdce kpobožnosti. Celápostava-socbyi pohled její dojme a takořka vybízí kn
pokání, tak živé a přirozeně jest podán sv. Jan

ma poušti kázající. Přijměte za to zasloužený dík

adej VámBůhvšeho zdaru,by závodVáš stálo-více roskvětal.
9veškerou úctou

P. Fr. Matonoha,
tor..

Vařany, 15. března 1896.

(Zasláno.)

Pp. delegáti kaplanští celé diecése
Královéhradecké svolávají se ku

společné kongruové, poradě
která se koná ve středu dne 11. listop.
o ©. hod. dopol. v Hradci Králové a
sice v refektářibuď seminářském neb

kóBOOT vy kalústge

s [BNITL+
vychází každýpátek dopol. ©fi. bed.

Vydavatelstvo:
Politické družstvotiskové v Hradci Kr.

" Veškerá záariky,dopisy AA předplatné adromjtní

ObnovaYHradci Král.
Předplniné:

Na rok. 48
a půlroku. „A
BaČtvrtroka . 1,

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

Mistnosť redakoe:
V Hradci Králové. Velkénáměstíč. 84.
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Ex offo

křestní listy
jsou ma skladá bisk. tis

" n

Navštivonky

od60kr. výšenabízí

Biskupaké knihliskársa

EEEEE
JAN HORÁK |

soukeník
V BYCHNOVĚ n. K.

nabízíne dobu podzimní a zimní
„p

| čistě vlněné látky mxu
Rnčleš učiniti jen malou objednávku

na skoušku!

PNP*Vzorky na požádání zašlu franko. "B

Děhuje išem svým :milým veledůstojhým“ a
velectčným zákazníkům za vzácnou přízeň. prosím,
aby mi i dále důrčru svou věnovali a stíbuj vždy
»zornou, poctivou obsluhu.

KOOKAI KMAKM
Umělecký

zavod“
malbu

na skle

jem
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzorníky k na
hledautí (fřanko.

Ceny mírné.

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

temezí

CBLNOGEXEM
J. Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve s ochrannou známkou + zl. při 3 lahvích
franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

úvodSklady v lepších waterislních obchodech a holičskýchtávodec

s- AAAAAARA E

Nejsvětější Ovátostí Oltářní|
posvěcený.A1

Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovník a ředilel ústavu Nejsvětější Trojice

v La Marahe. h

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEŠ

farář v Chřenovicích.

Nákl. bísk. konsistoře. Tisk bisk. kmihtiskárny.
Stran 514— 89 —

Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
80; v tabé vazbě celoplátěné franko 1zl.

.0.0.0.0.0.0.0.0.40.0.0''“9.0.0.0.0.0.0 oi duchovním.“ sešitu de
KSvátém a v „899. Eucharistii“ v. sešitu

= říjnovémt. r."Objednávky přijímá biskupská|
p] knihtiskárna v Hradci Králové.č

m knihy vis v

HOOOUDLOOK

„Jak může svěl vědět,
oo výborného na skladě

nesdě

o celých východních Čechách.

ZE „UNOVA
vhodným přitom leo.
ným tmserováním v

So peča histéchodaU A

S a v listěnašemje tím výhodněj
Šim, ježto v něm dle vzoru amerických listů za
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem, še inserty zařaďujeme vedle textu
čímž každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

Inserty přijímámejen edsolidních
firem křesťanských.

Insertní poplatek: 3 kr. ra 1 petit. jedno
sloupcový řádek.

Nabídky insertů přijímá administrace časopisu

»Obnova« v Hradci Králové.————
Eieooo+.....000000 00000

prÍno Kosielní,
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a

slavným patronátním úřadům,„rovněž i
P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej

lepší a v cenách nejlevnějších.
Zároveňodporučímsvětladověčných
lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej

lepší uznaná.

„Josef Pilnáček
w Hradol Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 160g.

9000000000000000000000000

ponyO000000000000000 io+cO0000000000000000000

Kočáry
nejnovější soustavy,

práce solidní se zárukou
nabízí

ČENĚK BUBEN |,
kočárník

v Hradci Králové.
Vyrnamenán na výstavách: v Jaroměři stříbrnou,
+ Dobrušce slatou, v Praze stetoí bronzovou

K0000G0GGA|IG0GGOGGOGGC
V úctě podepsaný dovoluje si P. T.

velectěnému obecenstvu uctivě oznámiti, že
tytodny přeložil svůjznámý

závod truhlářský
z domu p. J. Šaary na Slezském Předm. do
vlastního domu poblížměsta
Hradce Králové, kdež dílnu značně roz
šířil. Snahou mojí bude, abych všem P. T.
pánům zákazoíkům jako dříve tak i nyní
vždy svojí dobrou prací posloužil. Prosím
též, aby mi byla i na dále přízeň věno
vána. V plné úctě

Jse! Notuka,
umělé a stavební tra lářetví

na Slezském Předměstí.

|OG0GODEEIG0GGGOCÍ



Číslo 87.

Č. 18406.Nález.
. Jménem jeho Veličenstva Císaře!

C. k. krajský soud 00 soud tiskový v Hradel
nalezl sa úalobu ck. státního zástupitel

ství v Hradci Králové dae 7. listopadu 1896 po
daacu takto právem:

Obsah článku „Výroky známých mažů o ži
dech“ uveřejněného na čtvrté stránce čísla 86 pe

riodického Kkopisu „Obnova“ se dze 6. listopadu1896 v Hradci Královévydaného a tištěného. sa
kládá skutkovou porabu přečinn proti veř. pokoji

ř. zavádí .., poněvadě ža
a fádu v 6 302. tr. z.

+., Podle $ 493.4 F

ba proti určité osobě podána nebyla, v sájmajném řízení objektivní, dle $ 449 tr. ř. sohva
laje se zabavení čísla 86 perl.díckého tiskopisu
Obnovásše dne 6. listopadu 1896, c. k. okresním
bojtmanstvím v Hradci Králové vykonané, dle $
405 tr. ř. zapovídá se další sfování. téhož, «
dle $ 87 zákona o tisku ze dne 17.prosince 1863
č 6ř. z. pro rok 1863nařizujese zničenísaba
vemých tiskopisů, a dle $20 zak. o tisku nařisuje
Be, aby tento nález na první stránce příštího čí
sla pariodického tiskopisu Obnora besplatné byl
uveřejněn.

Důvody.
Ve článku „Výroky známých mažů o židech“

vybízí a podněcají se, jak tomu celý obaab článku
toho svěděí, jiní ku záští proti náboženské spo

U“ židovakéa zakládá tudiž obsah článkuobo skutkovou u přečina veřejnému
pokojiatádua 302r s. a
„| „Bylo tadíž návrhu c. k. státního zástupitel.

sěrí8a ech nemá le 5489tr. £.'ěno.Další zakládajíso v $ 408tr. ř. «
8 37 a 2 zák.tka. :
, — Příslušnost somdntohoto zakládá se ma msta

moveaí55 484, 44 tz P
VHradeiKrálové, dne 8.listopadu1896.

5 Vondráček.

FEUILLETON.
„Nejkrásnější vyhlídka.“

Črty ašerty zcestypohorách.
NapsalFrant. Jiří Košťál.

(Pokračování.)
A ti tam ze druhé strany ještě říkají, že prý

se měla vzít z Čech ještě icelá oblasť Korunovic
a to tek, aby hracice tvořily ty vysoké vrchy
tem naboře a ne tady dole ten tok Orlice. Však
se jim ale také jednou na to trefné odpovědělo:
»Ovšem, ovšem, bylo by to už tak při jednom
braní! Beztoho kolem podoby Vsšebo Bedřicha
tiskli trefné: sein — Reich — stahl — er.« (do
hromady: Ein Reichstahler, peníz Bedřichův) a
tek teda by se to tisklo tak oddělené ještě opráv
něněji viďte! Pro vás aby tak branice byly až
někde u moře. A Prušáci prý mlčeli! Zajímavo,
že tehdy tady v jeden čas při hranicích na té
i oné straně byly dvě slavnosti. Na naší oslava
císaře Josefa Fi., který zde na pomesí při válkách
o Slezsko prý sám oves sekl, a oa druké straně.
oslava vítězství sedanského, Dvé různé slavnosti,
ale nacionalismus tedy i taro. Ostetné tam v Je
třichovsi, kam jsme v podvečer dojeli, hosté z té
s druhé strany v jednom souladu. A žádná zá
vade, že už před tím sem dorazilo nékolik a teď
k nim sem přibylo ještě dvé Čecháčků. Ostatné
na nějské to česky prohozené slovo spíš se, ale
jen pokradmu, křivě hledí na naší strané, ocž-li
se strany pruských příslušníků. Jeden pán od
Vratislavě nám docela pravil: »[ mluvte si jak
chcete, mně čeština je milou.« A vypravoval, jak
v Šestašedesátem roce jako kaprál na obsádce ve
vsi jedné povážlivě se roznemohl, a jak ho oše
třovala staruška, jedna výměnkářka, jež neznala

(1) Jakuž tenovětběží,tak toj a.
Politiku dělá nyní uš leckdos, jea kdyíčo doba
pouze „Ruch' a „Lid“ EK vedemí politiky patří
ovšem veliká rozum, a jak zlí
Jazykové povídají, velice prý prospívá „nezávielneťod
zákonů Božích.“ Aproto myslím, že dnes může svě
tové politice prospěti leckterý čtenář nějakéholístku.
Rozum ovšem leckteréma schází, ale to nic nedělá,
k tomu má redakci, ta myslí za něj. A o nezá
vislost od sakonů Boších jeat u nás dostatečně —
někteří povídají aš prý murnotratné — postaráno.
Mámeť Radikální listy, Ruch a Lid, Osvěta lidu
a Hlas lidu atd. atd. Proč by tedy nemohl vésti
politiku člověk, který ne-li denně, aspoň v neděli,
s půllitra do prábnoucího jícnu svého lije výsledek
chemických štadií našeho věku — a £ oblíbeného
lístku do šíznící duše svó saaje výsledek „úžas
n.ch prací na poli osvěty“ —nezávislostod Boha
— i od ďábla. —

. „„Tsk tedy takový jeden nezávislý — nevím
jestli rachař, nebo osvětář — vykládal minuloa
neděli uš hned ráno, kdyš se na náměstí prodá
valo zelí, že on není pro trojepolek, Rusko a
Fraacie to prý je jiná aliance. A bylo právě po
„faaní“, vyšel s kostela jeden na Bobu závislý
čili klerikál a prohodil: „Ale jděte, vědyť j

tém vtrojepolku. — „lá v trojspolku?*— „Inu,jináč není. Jste v něm opravdu, jenže ne gene
rálem, nýbrž jem „prefátynem“ — (služebníkem
důstojníka). —Štěstí, že ten závislý ihn+d zmizel,kdevíjakbysebylodařilo,kdyšnehlavám
lidí, tak aspoňblávkám zelí. —Dalo to pak mnobe
NŮpekulace“, v jakém to trojspolku tem nezávislý
jest. Ale vočer se to v jedné vesniciv „obecním“
rosluštito.Oaitotiš teď ti klerikálovéapáni pá
teři se pletoumoca moc do politiky. A nemají
dost na kostelích, založili si taky s a to
přece jaktěšivo mebylo. To bylo až donedávna
právem jen nezávislých. Oni totiž do kostela ne
chudí, tak zase musí míti v bospodách spolky.
To je přece sprravedlivá věc. Ale ti „Brynyohevci“
chtí mít všecko; kostely i spolky. —|
všechny bitvy přestál, bylo protivno, i trhal sebou,
zuby skřípal, klel a soptil. Ale vždy se utišil,
když babička stará, dobrá, usmívavá přišla a k němu
tím: svojáčku, to nic zlobit, to ne vojáčku, to ne
— tiše, tiše — a bude dobře,« — zahovořila. A
dokud ona u něho dlela, a modlila se svůj ruže
neček, bylo mu vždy tek, že na všechny bolesti
zapomínal. »A to vojáčku to nic zlobit, tiše, tiše

pamatoval si do dneška a vypravoval o tom i teď
ješlé s dojetím. —| A čím dále, tím více stával
se bovor hbitějším a veselejším. Byli jsme tu ze
mooha od sebe různé vzdálených míst, zastou
peny tu z pruského Slezska Vratislav, Kladsko,
Bystřice atd., a z naší strany také růžná místa,
ale bylo to tu jako v jedné, už dávno slité spo
lečnosti. Prušáci ještě i do dnes říkají, že když
se chtějí upřímně vybovořiti, že si k vůli tomu
nejraději zajdou na naši stranu. A tam v tom bo
stinci za Jetřichovsí ještě na naší půdě velmi ú
tuloě a po městsku zřízeném a vším pohodlím
opatřeném, kde vítá bodrá duše bospodská i Uecby
upřímné « po Česku, a kde perlí se vstříc „plseň“
a voní „česká kuchyně“, tem k tomu mají pěknou
příležitost. Nikdo by zde v posledním cípu na
šebo království, ve vísce čítející 215 duší, ochledal
takový útulek, k němuž někdy z Pruska hrčí
jeden velkopaaský kočár za druhým. — Veselo,
útulno a upřímno tady. Jen tam v tom sále vedle
četná společnost same pro sebe, nás se stranící.
Ovšem, většinou dámy, a jen několik pánů; »Vra
tislavanky«, bylo řečeno, »a ty si myslí, jak vy
jedou na výlet, že musí tenčit, budete vidět, jak
za chvíli budou oblébat Aašinet.« A skutečně.
Netrvalo to dloubo, a páni je provázející museli
do kola. A dámy ještě na nich neměly dost. Bodr?
hostinský vyprávěl, že prý se tázsly, jest-li by
také někdo s aás nešel také do kola. »Bodejí, —

—« pronesl na to můj pan průvodčí —

Ročník IL

„Ale zló následkytéče údsady jsou už ta.

Měl totiž onehdyrd chtv odchovanec“jednobo dne dvě žeči. + kostele ráno, a
večerdruhouv hospodě— totižv místnostech
katolického spolku. A tadř právě mluvil o troj
spolku. Pleti se dásně do politiky, a od hejt
manství tam ani mikdo nepřišel

Pravil, že trojspolek je něco prastarého. Hned
ak se na světě objevila církev katolická, založen
yl proti ní světový trojepolek, jehož členy

se stali židé, pohané a kacíři. Hnedtotiž na
počátku židé chodili po světové říši římské a
Ihali o Krista a tupili církev. Píše o nich svatý
Pave!: Jsou mnozí avůdcové, zvláště - kteří jsou
s obřízky, jenž mají býti trestáni, kteří celé domy
podvracají, učíce, oonesluší, ffo mreký zisk. (Tit.
1, 11.) Pohané pak tyranským násiťTm a po
směšným' spisy chtělicírkev zniči. — Akacíři
pod rouškou lepší úábožnosti s oubasgitelnou záští
proti Římu všelijskýmřmhohdy úskokyzvláště pak
překračováním a zlým užíváním písma
svatého hleděli katolíků aalovidi. Tak píše
dějepis, ba i samo písmo svaté.

A tak je to po dnes ve velkém i malém.
Vidímeť po dnes veliký svétový trojspolek. Jeou
ta v allianci židé, novověcí pohané a protestanté.
Že přemnohé časopisy, veliký kapitál, světový
obchod, v maobých státech i zákonodárství a škol
ství jest v rukou židů, nebo židovské freimauerie,
tu oltí nejen katolíci, ale křesťané vůbec. — A
naši liberálové — na Bohu nezávislí novověcí po
hané — ti v pravdě, jak jen mohou zásady ži
dovského zednářství — připouátíme, že nevědomě
— všude sítí. Knibami, novinami, školami, názi
leaskými zákony všude bojejí protí všema, ce je
katolické, k šidům jesa náramaě tolerantní (sné
Šenliví), jen katolíci nesmí se ani osvati. — A
k těmto dvěma druží useprotestanté. Kde 00 vo
světě něco 4ustne, ať se strany židů nebo noťo
věkých pohanů proti Římu, to jest proti ofrkvi:
katolické, protestanté jsou tu hned s nimi. Za to.
se zase těší z jejich přísně. Jen katolicismus bývá
tupen a pomlouván od listů židovských a novopo
hanských; protestantismus má pokej. Ačkoli mesi
židy, liberály a protestanty jsou odrudy a od.— o.
stancovali jsme tek beckou kacryiu tam na té
lávce dnese. — sA v té vodě, to se ty šosy po=
třásaly jako při menuettu= doložil jsem. A vy
právělo se u veselí upřímném dále. Konec konců
byl, že ač jsem tady byl od „Vrchomezí“ jen dvé
hodiny, musel jsem zase na stranu opáčnou. »Když
tady je povoz, podal jeden z dobrých pánů na
šinců grandiosní návrh, »Vezmeme společné tu
partii podél Orlice — až k „Medvědímu lesu“ a
pak přes „Vysoký kořen“ dále, a pane to bude
něco, to jste jak živ neviděl. Povídám, „grandiosní“
návrh, a teď po jeho provedení mohu říci, že ve
smvslu turistickém to byl i nápad „vyššího stylu“.
A bodrý, rázovitý, a v těhle horách všude velmi
dobře známý muž, jenž jej pronesl, imponeval tak
svým zjevem, svou dobrosrdečností, a tím, jak ty
rozkošné budoucí vyhlídky svým líčením jednu za
drubou před zraky přímo až svůdně rozprostíral,
že nebylo možno odmlouvati. A líčením těch bu
doucích požitků cesty při toku Orlice byli jsme
uneseni všichni tak, že teď nás čtvero sedlo na
vůz a žádný si nevzpmněl, že snad přece ten den
třeba to bylo ku konci června, není tak dloubý.
na takovou cestu. Ale vozka konečně, když jsme
už na cestě na to vzpomněli, ujišťoval, že dora
zíme a dorazíme ješté za světla. A jeli, jeli jsme
zase na opačnou stranu od Vrchomezí, a zase ke
slíbeným „nejkrásnějším vyblídkám“. No, nebylo
při tom skutečně žádného přehánění. Ty vísky a
lesy kol Orlice se střídající poskytovaly všudy po
hled malebný. A ta údolí v levo, jež prorývala
vrchy od rozhledu na Bystřickou a Kladskou nás
dělící dávala tušiti, jak tam za nimi je krásně a
již ona způsobovala tak v duší tesknotu nad tím,
že tento kus drubdy české půdy tomuto králov
ství tak věrolomně byl urván. [ zde »zemský ráj
to na pohled« jen še teď sc tu zpívá už jen:
»Deutechland (ber alles « Kdežto na naší straně,
mezi farními kostely při branicích je vzdálenost



Ghylky, :
nerošpadno nikdy.

tak je to vČechách vzláště.

Kamkolise v oc podKE a vějmyslových místoc váte, všudemáte
yo n hlásají zásady židovské froimaorerie
proti katolické, — ovšem v jasyku némec
k 6m. — Ale to neradí. — Jak je to proti kle
rikalismu, tu objímá 90 německá „Nene freie
Presse s „Národními Listy“, nějaký ten
„Tagblat“ a „Osvěta“ leží si v náračí. — A Hlasy
ze Siona, Hee, Ev. Listy, Český Bratr, Ev cír
kevník se draží k nim, aby se napicilo slovo:
Fgble jak dobré (jest to) a utěšecé, když přebý
vají bratří v jednotě. Ač bol-stno, přece jen zají
mmavojest snátí v tomto ohledu naše po katolieku
křtěné novopobanpy. S náboženstvím se od vyjití
se školy — často jen obecoó — uezabývali, ná
boženského nic ze sásady nečtou, otalmuda a ros
dílech v učení katol. a rozličnýchcírkví nekatolio
kýchse jimani nezdálo, sle duše novýmpohanstvím
odkojená má v sobě zrovna pud, který jí vynacuje
ne-li zášť, toš aspoň wechuf ke všemu katolickému
sa to však náramný rešpekt ku každému pastora
a podirubodnon „tolleraaci*k židům. Mlavte

jm co choete, jak se liberála — novopo— pnepředěláte. Jejich humanita (lidskost)
nevidí nadvládu živlu židovského nad ubohými
křesťany; jejich „osvěta“nevidí, že protestantismus
přišel k -nám s cisiny, že byl příčinou úpadku
naší vlasti, — síc platno. Žid, pohaa a kaolt u
savřeli trojspslek hned ma úsvitě církve, a tea

nerozbijete. -o
Mori sebou se ovšem, -- jak již ovrcbu

naznačeno — štouchají aspoň ve svých odradách.
Jsou n. p. mesi liherály aatisemité, mlaví a píší

židům, — ale křesťany nejnou. Jsou nyní
mezi liberály také v toe oblela potyčky, že

jedu jsou „konservativní“ — (to jest, chtí, aby
lidu sachovánabylavíra, jisí jsou zase svobodu
myalní, nezfalšovaně“ bez pokrytství. Třetím však
jest i tato mezfalšovanost slabá, jenu radikaly,
beroutoodkořene,v jmenujísepokro
káři. Ten pokrokod křesťanství naspět k poban
ství, jak už nymíproveden, jest jim pořáde ničím.
— Amezi protestanty jsoutaké zajímavé potyčky.

ejprv mezi augiparskými a helvetskými o cere
monie o křest, hlavně ale o převádění augápur
ských ma belvetskou stranu, byla dle „Ev. církev
míka“ vojna velice zajímavá. Na tom véak není
dost. Heivetští sami bojují mezi sebou. Na jedné

straně jest jenerálem pastor Šádek s law zaSioma' a na druhé Pelíšek s „Husem“. namá
havých pracech demních jest to někdy čtením ob
veselujícím, jak ti páni umí i nábožné — dle
evé konfesse —články úv často ovšem s při
rejpnatím do kato — to se unmnichuš sa
hřích nepočítá — a někde dál vlisté voselá
vojoa „pánů“.

Atak kdo byto neznal, myslelby, že tento troj
spolek nevydrží. A mýlil by se. Nenávist Říma je všdy
a vědyzase spojí. Jen tenkráte by 66 rozpadl
světový ten trojspolek, kdyby padl Řím. Pak by
ovšem neměli nižádného sjednocajícího bodu více.
Ta by nastala vojna v trojspolku samém, a sice
odnesl by to ten, kdo by nejvíce věřil, od————————Ú
až dvě hodiny costy (na příklad Deštná, Kronštát,
Bi rnwald); ba pruské straně je v těchto konči
nách od jednoho farního kostela ani ne hodinka,
(na př.: Lengenbrůck — Stuhlbeifen). Bedřich
„Veliký“ zřizoval při branicích urvaného Kladska
kostely, aby si obyvatelé odvykli choditi pro ú=
těchu náboženskou — přes hranice, do dřívějšího
domova. A všechny ty vrchy nad pruskými osa
dami k Orlici se tulící jsou majetkem pruského
krále. — Král Bedřich při té okupaci nejvíce my
slel na sebe a svůj rod. A tam na nejvyšším bodu
těch královských lesů a vrchů planina, jíž se říká
oMalá Asie.« Mezi: samými lesy zeleň palouků,
Jučin i) osevných polí, a všechno dohromady má
podobu a věrnou podobu »Malé Asiee, jak ji na
mapě vidíme, A tam, kde na mapě naznačují se
asi trosky druhdy pyšného Ilionu, tam budova
malého horského statku. Z důlí to vypadá, jako
by ten statek tam byl jen jako přilepen. Ale sedí
tam pevně. Uprostřed majetku královské rodiny
jediny soukromý majetek. A se strany správy krá
lovských stetků činěno vše možné, aby ty statky
O tu »Malou Asii« a tes slkion« byly zvětšeny,
ale ti usedlíci tam nahoře ve výši přes 700 metrů
nad hladinou říkají jeden po druhém, že ne a ne.
A slibováne jim bobaté výkupné, dáván statek
v dolině, — a oni ne s nel Tak pravá borská
povaha. Někdo by řekl, tam že by déle nevydržel
leda tak přes jedno leto, a někdo by se zachvěl
při pomyšlení, jak to tam musí být v zimé, —
tak docela o samotě. v té výši a uprostřed lesů, a
jemu, tomu horalovi by se jinde stýskalo. A dál
a dál jedna vyblídka věru lepší nežli druhá. A
tak Orlice se leskne v středu bobatých lučio 'a
vlny její vesele šplounají přes hladký oblázek a
zase tříští se o horský balvan, a dál vesele zurčí
z horských jezů a člověk neví nač se dívati dříve,

na ty r nahoře, či dole. »Ale co pak tam,tam na „Vysokém Kořenu“ to bude něco,« těšil
ješté více původce myšlénky na tuto odchylku,
»Odtud právé před zip:i:m slunce vznsšený vý

Í [bned. Tpuče UO NSTonake ne by to protestanté,v Krista Póna ještěvěříc :
- — Nežale! Marné naděje. Tea nenáriláný Řím,
vlastně olrkov katolická bojaje v lepší
než zmíačný trojspolek. Ona jest původu bof
ského, jejim spojencemjest Kristns, a jea tímto
spojenstvím vysvětluje se její trvání, její nepře
konatelná síla, její každým stoletím se meožící
trinmfy (slavná vítězství).

Napadá nám obrázek, jenš v jedeom němec
kém městé v sedmdesátých letech, když Bismark
chtěl církev katolickou v Německu zaičiti, na ro
sích nelepen byl. Na skále volochrám — církev
katolická -- pod ním Biemark, e za provaz
na kříži věšovém upevněný. Opodál ďábel ptá se
Bismarka: ,„Co to děláš?““— „Chci sbořiti tento
Chrám!** — „„Bloude, to já dělám jiš devatenácte
Get Jet a nedokázal jsem to“

Obrásek ten odporoučím ke studování všem
člentm srětového trojspolku a doložením, že se
zrovna bojím n>co řící. No ale řeknu to přec.
Nechť páni, — třebas generálové — v trojspolku
tom přemýšlejí, co by to bylo za zklamání, ač by
se jednvn přesvědčili, še bylitobo odvěkého církve
bořitole — „prefatýny“ .

+8B
Babylonský zmatek.

Dnes více ani tem nejděvěřiivější Aověk,
kterýžještě do nedávnadoufal a věřil,še poli
tika dle mladočeské kandidátní listiny zvolených
zástapců národa a lidu českého, něco platného
pro český národ předce získá, še alespoň něj
„dr-beček“ českému lide zjedná, does i ten nej
důvěřlivější člověk pohlíží e hrůsou a bolestí ua

presentantů českého lidu panuje.
Něco podobného zde ješté nebylo!
Se žalostí musíme k tomu poukásati, jak

bychom s radostí a potěšením zasnamonávali každý
úspěch, který by politika třebas i nejmlado
češtějších poslanců národu zjedoala. Blažil by nás
stejně, jako by blažíl nejbližší jejich stoupence.
A osradostí a s ochotou bychom se dalí přasvěd
čiti, že mladočeská politika nebyla jedaím s vel
kých neštěstí, jež český národ potkalo. Avšak
dnes stojíme nad politickým rozvratem v Čechách
i na Moravě, jehož se musí každý v pravdě vla
stenecký muž děsit. Miladočeští poslanci neměli
v našem listé nikdy žádoého urpataóho nepřítele,
nové proudy neměly v našem listě žádnou nepře
konatelnou hráz, my dli vády s dobou a e její
potřebami, maobdy i sebezapírajíce, jenom aby
chom saad zbytečněnikomu neškodilía tak dobrou
věc na žádné straně nezdržovali.

Než nyní více nelze mlčetí.
Lid český má za přítomných dal

divadlo, které musí býti nejlíbesnější
ochoutkou provšechbnyjebonepřátele.

Zákonodárná represeotace jeho nestojí jsko jed

téžkostem, ale ona poskytoje obraz pranice ne
—-„>
bled na Králíky, na svatyni marisnskou naďdimi
a na Aočžaík, tof partie přímo velebná, a my —
mys dodal smy tam dorazíme,« — A vozka
v předu k tomu jen vesele přisvědčoval a šlehal
do koníků. Ale — těšili jsme se z téch výbledů
kolem jen chvíli — a pojednou kde se vzal, tu
se vzal nad námi sodavý mrak, a za chvíli jen se
cejilo. A katdá kapka tak sice vlažná, — vlažná
bs teplounká — ale jako plachta, jako plachta.
s[ co, tonic, to přeběbne, — přeběhne a pak po
čkejte, to bude cestou k „Vysokému Kořenu“,
v těch lesích ozonek, něco čistý ozonek.« A zatím
pršelo dál — a pořád každá krůpěj jako plachta.
— A když jsme dojeli do dědiny „Medvědí les“,
pršelo jen se cedilo. «Dašičko ziatá, tem to skou
pání pod lávkou bylo předznamení, že přijde také
vlážička s hůry, nic plstno, musíme se schovat,«
rozhodl pan průvodčí od toho dřevěného řetězo
vého mostu. »Ale dyť tohle přeběhne, uvidíte, že
to přeběhne« — těšil průvodce této cesty a vozka
zase přisvědčoval. A dodával dobrý ten vozotaj.
»Tam ten výhled s „Vysokého Kořene“ tímhle
neuteče — zastavíme se tady — když tak prší,
ale o ten výhled žádná starost — já tedy mám
snámy — ti mi půjčí, co bude třeba.« Myslím,
že jsme nevéděli v této chvíli žádný, co náš vozka
timhle míní. A teké jsme se neptali. Byli jsme
rádi, že jsme ve čisté světnici útulného hostince.
A tam tak svá a upřímná společnost a samý Čsch.
Finanční strážníci Češi,ten Čech, onen Čech, ho
atinský býval na výměně v Čechách, co chtěli
bychom víc, když venku ne déšť, ale zrovna liják.

v suchu. A bavili jsme se dobře, neboť ti lidé
tem vypravovali zajímavé úryvky z tobo tamního
života při samých hranicích a ze života našich
sousedů za hranicemi. " (Pokrač.)
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aralých, svévolných stilých chlapol, kte
ai leží ve plesech,drak drahe kopejiee nako

Patř, lide český, jak 60 uástapoltrojí,
n npráěnij a s jedné knadidátaíují z na márodě a sc

SVAVSKÍně stmnát «pjak av jí voličů a *
Ba michvzájemně zlehčují a ostouzejí! je

Jedna skupina vyčítá d.nhé vécí nejčerálj;
a obě mají k výčitkám svým doklady a sice

Nuž, lide český, kdyš jsi volán, abye byl“

Ktřísmsamipředtoču nondevadolpokást:98 sami soudgoa stolici |
comůžeš vevěcíté činiti? „

stoupence obou akupio trpělivě vyslechneš
a o hrůzouvidíš,že cbybají obě, m tr0j
účet hřeší vlastně celé tvé zastoupení!

Tolik politické špíny, tolik politické neřesti
doposad v Ueohách nebylo vynešeno na veřejaost,
jako se stalo v poslední době, když se začali bá
dati mezi sebou čeští poslanci s ,
poslanci jadnoho klubu, jedaoho programu.

Dés každého při tom pojímá, kdyš vidí a

slyší, co si nynější posladcivzájemně vyčítají|Proto byli před čestí lety zvoleni
aby daesstěmitontakovýmito výsledký
své polítiky před národ předstoupití?

Před šesti lety pámové slibovali českému
lída „paláce blahobyta“, před šesti lety prohla

šovali to za niponasty, kteří s Vídměnárodu zlatérouso politického uspokojení přivetoa. A pstřte'
ma ně dnes!

Vyčítají ol nic „menšího“ nežli
Špatné, falešné zastupování národa, vy
čítají si před tváří lído, že lid tenvlastně klamali

A paxposlanec dr.ŠT dokobée JE měA pas dr. koncejiž so středa

jejích hrdinskyp — —O0 si má český lid pomysliti?
Jak se mu politika mladočeskávyplatila?
Co ma získala? Co mu přinesla?

NÍtorosy klamání.az českýlid jest již přia
politicích zvyklým, ale oni mladočeští Hiidksvé
svou nedočkavostí a ovou slabostí přivodili v národ
takový babylonský zmatek, že pohled na český
národ a na českou veřejnost poskytuje dnes dojem
všeobecné pramice, désaé vřavy, při níž ey
národa mijak nerostou, ale při které prospěchý
lidu misí, bynou.. :

Kde jaký proletář, kde jaký sobec, kde
jský politický trbae, každý se již směle a drso

vnaacojelidu za plaoného. ošetapce a refer
méátora a sice tím spůsobem, jeeom podesřívá,zavrhuje, očerňuje a auišuje vše kolemsebe, sebe
pak vynáší a pokládá za apasitele národa, jemuž
nemá nic jiného co dáti, nežli buďto prázdný

Hi žaludek k nasycení, nebo hlebokou svou kapsuneplnění..
Dnes dokonce minví © společenské slušavatí

i mladíci, kteří loni šedivého učitele pustě zpo
Měkorali! Daes mlarí o „charakternosti“ lidé,

toří ma býti vlastně co nejvíce v úkrytu — —Lidé nedovadělaní a nevzdělaní chtějí kotové
muže vzdělávati a poačorati. Lidé po leta lenosti
oddaní chtějí osoby nejctihodnější poručaíkovati.
Lidébezootní jí octi apočestnosti„jiných
rozhodovatt! Každý flameadr již oporažuje a
tronfá si kalem házeti po nejposvátnějších spole
čenských institucích, nebojí se hanobiti nejpřed
nější muže v národé, má se za oprávněného sou-.
diti tam, kde uejpřísnějisouzen má býti vlastné sám.

A tato vřava r národě vznikla jenom a je
dině následkem špatného příklada, jenž především
byl dán se krahů, jejichž politické a representa

tivní benívČecháchbedejednous mejčer
nějšíchstrau českých dějin. 1.

Nejbližší budoucaost ovšem, že přirozeně
sačae tuto chorobu, která daes celým úeským ná
rodem otřásá, bojití.

Pánové, kteři dess v popředí tohoto „hnatí“
po národě českém stojí, šapominají, to ne-ládnou,
ale že lid v ustrnati na řádění jejich zatím ještě
jen mlčky pohlíží.

Ještě dříve než-li dojde k účtování s blavr
Bími původel této vřavy v lidu českém, utiší se
viny, které kolem nich does legie různých vporá
šlivých a odrzlých papírových radikálů svedají.
To, co dnes všelijaké terroristické listy provádí,
to vše největší většinou. děje se — na dlab.
Všechny ty časopisy, které ma jedné straně nej
počestnější mute a nejctihodečjší závody v bláto
„tytiřsky“ táhají, na drauhóbaboky bědují a ns

( te jim sa to nikdo —— neplatí. Do
tislců prý jdeu jejich pohledávky mezi „obeconstvem“, které ů jejich neviny a časopisy

so arědavě a čte, ala sa nio necení,
jk sami páni redaktořidoerěděujíŠalujíce, že atd.

Áno, tak pámi ti dopadají! Lid se na účet
Jejich „baví“ a sice darmo.

Takovéto „norinařovánía nt vání“právě letos z podzima zaplatil již svým životem
ctihodný a přičialivý mat, majitel renomorané
prašské tiskárny, který maje deasítitisíce mezi
„opravářskými“ redaktory, sám následkem finanční
tísně a marného upomíaází o zaplacení, položil se
u Hoativáře na koleje a dal se vlakem přejetí.



n
první pobled za kulisy blou a
novinářské vřeHF

i

dnobní vřava je umělá, tá brzy pomízno
utiší, pak teprce přijdou na tade jedao

ai bude pak nemilosrdný a bozobledný
pejpřísněji podávati za to, co -na účct

i. Pánové ti chtěliai bráti zapolitiky
jim všechne, co kašdéma polízFLHhlššiR č2ads3.5F Ho

R;|
F

vlastně tyto vynikající postavy v sástupech
sešlých předků našich vlastně jenom speuctivajíce.

ai ré stále velebíjenomcizí caostis ——-m

To se mobou dnes slyšeti Jíčiti dreh druha,
jakvhodněvoskutečnosti 1!Slučnllidé
sí sacpávají uši, když daos český
poslanec veřejně o českém poslanci
mlaví!

to pásůmposlancůmnezazlívámo! Kašd
je takočým,jakýmukutočněje amy jenomktoe
poskax jak dnesujeme .POpresestacenároda če
ského vo Akutačecet vypadá a Co v pravdě
dokázals. .

To je ohromné„zle“ !

pověvadí.všecko to děje 80 na — cizí útraty,
tak žepostačí stručné zvolánílidu „ateď dosti“
a záhy vší té radikální „parádě“ bude konee,
pení-li konejoten vlastně již dávno zdel

Poněvadš nechceme býti dnes jmenovitě vůči
nikomu škodolibými, tak zatím o tom babylonském
smatku jenom povšechným přehledem jeho končíme.

Že ei různé vynikající v něm předáky časem
esobeě přátelsky nevypůjčíme, toho se nezříkámel

(Pokračování)

Ale povšimněmesi také obsaku těch výchrstků
„Peala z Podhoří.“ 3 přídechem sarkasmu te praví:
„Klerikalismasmá nás spasiti“ —— „vyrovnati
ty trbliny sociální“ A myslíte,ževyr:vnáte
je vy? Ti vámi nenávidění klerikálové hlásí vo
k církví, k víře Kristové v ní uložené. A prosíme,
přečtěte ri nejnovější jedno dílo o v rovnání
protiv ve společnosti lidské ku konci tohoto uto
letía tamstojí: „Žádné vědecké formule
růssých soustav nemohoa přinésti ten
účinek, aby toto století v klidu usnuio
a klid uvítal nové, nežli dvé kouzelná
slova nauky církve „Na hoře — milosr
denství — dole — láska“. — Důrody této

vdy jsou pak zevrubně a přesvědčivěprobřány|
o kouslo tedy má ta církev, k níž se vámi ne

návidéní klerikálové hlásí. A vy? Tážeme se znova:
„A myslíte, že trhliny sociální vyrovnátevy?
A tímhle vaším štvaním ?“ Jako ukazají se
trhliny sociální ve vší společnosti národů ve vel
kém, tak jsou v malém i v národě našem! A o
je faktum, že ještě nikdy nebyly různé skupiny
národa našeho tak rozeštvány, jako od té doby,
co začala pokrokářská žurnalistika zboubné dílo
ové! Vám tane za myslí vyrovnání trhlin sociál
ních v tom okamžiku, až by všichoi do jednobo

všichni | program váš — ale „tento pro
gram byl by shoubou národa“ je známé
okřídlené slovo a to, jak známo, nepronesl
šádný klerikál. Tedy tento „váš“ programje
zhoubou národa, kdežto ti nenávidění klerikálové
ehtAjí slovem nauky vzoešené vyrovnati trhliny ke
(prospěchu národa! To je ten rozdíli A proto ty
vaše útoky tak acela podle přísloví: „Ten kdo

io černější, má vždycky zlost na tohočlejšího.“ A klerikálové chtějí přivésti lid
„feákcí k Boba.“ To je také hrůzostrašný pro
gram, pro který smad by bylo dobře ty klericály
až utlonci. je reakce k Bobu znamená vlastně
pokrokklepšímu,to dokázánovějicaka vydatně
tak, žeteď,tím slovem»reakoe“ ne ani ti „nej
liberálnější“ totit ti nejpseudoliberál

nější Moray tak neobánějí jako dřív! Byl tímdůkasem logickým a historicky opřeným
s toho slova „reakce“ odebrán aatea, kterým se
dříve kolem ©—a| kolem bilo aš do krve;
teď pak kdyš tato zbraň stratila na své vydátno
sti, divíme se velice, že jí ještě ušívá tak pokro
kářský list jako je „Posel zPodhoří“ který tříská

tebe jindy čím munapadne.jenukdyžto je
bodně massivní! Či je redakce „Posla z Podhoří“
ve svých vlastních poměrech tak. málo vzdělaná,
že ještěani neví, še ometatise slovom „reakce“
proti klerikálům je sbraňaf: skoro — me — vy
datná.?„Reakcek Bobupokrokklepšímu“
to dokátáno je a je-li vám to na příč, tedy ani
nezaslubujete toho pojmenování„pokrokář“, po
něvadě jinak odvádíte svedené massy od ideálů

bohužel dobře viděti, „podle ovoce“ kam až peeu
do—pokrokáti dovedousavésti! A klerikalis
mus má spasiti — zanechácímprý, tak tosnad
p. redaktorchtél napsati,„blousnéoí o národ
ním přesvědčení a vlastenectví“ Tážemo
se, kde kdy od klerikálů „aárodní pře
osvědčení a vlastenectví“ považováno
bylo sa „bloaznění?“ A kdy od nich tak
pojmenováno,jak to jmenuje redakce?

důkas! Bez důkazů mluvit to je žvavost!
Ale důkaz se podati nemůže! Na naší
straně se o „národním přesvědčení“, o
„vlastenectví“ mluví jinak. To jsou city
svaté, to jsou city bluboko vkořeněné,
orostlé a veškorým cítěním sprave dli
vého katolíka a spravedlivého člověka
českého —a šádné blouznění! Zapříti
city vlastenockézapřítivlastto je tak
velký hřích jako by kdo udeřil matku
svou, vtom smyslu vyjádřil se, napsal
to i jeznita Balbím. Jestlivy to nasýváte
„blomzněním“ mít přesvědčenínárodní, cítiti
vlastenecky, pak prosrazujete svou vlastní zásadu.
Pak ale to, v čeu sami máte vínu těžkou, nestr
kejte na jiného. Ve schůzích nenáviděných kleri
kálů mlaví se vždy o přesvědčení národním, o
vlastenectví s úctou, jak jí tyto city zasluhují, alo
bylo to v „jisté schůzi jistého spolku“
v níž jeden pokrokář prohlásil, že city národ
nostní jsou teď až překonaným stano
vískem a ostatní pokrokáři tleskali. A jestliže
se vo stati „Panovačnost hierarchická“ diví „Po
sel s Podhoří“ jakoby tato černá internaciovála
pracovati chtěla pro provedení českého státního
práva, pro nedílnost, samostatnost a svéprávnost
země koruny české a jestliže podle své nálady
tyrdí, že „divně se vyjímá to pestré peří na pe
ratích černého harrana“, pak tvrdíme my, že
bezdůrodně se diví, jel kot u nás tyto city, tyto
tažby, tyto snahy rozumí aa samo sebou a jsouo
to čistší, že je posvěcuje víra, ta víra, ješ učí
milovati vlast, jež nikdy žádnému ani tomu nej
černějšímu z těch černých nevložila na rty slovo,
beslo:„národnost % pfekonaným stano
viskem.“ Ano ta „černá internacionála“ hrdě
hlásí se ke programu nikdy neodlošitelnému, k pro
gramu samostatnosti a svéprávnosti tohoto králov
ství, těch zemí koruny české a kdybyste ji nazvali
ještě hůře, ona třeba byla u vás a pro vás jako
ten nejčernější havran, přece nikdy se nepropůjčí
k tomu,aby mluvila o překonaném stano
visku národnostním.“ Ta píseň neblahou
skřehotajíjiní havrani. Tu píseň skfohotajíti,
kteří vedli a svedli massy lidu zásadami svými až
tam, že se mesi nimi pronáší: „éh co otázka
státoprávníu nás je nejprvnějšíotázka
žaludková “ Na straněnaší však zní: „Cír
kevi vlast.v mých milují se sestorsky
ňádroch, koždá má půl a každá másrdce
celél“ To beslo ještě nic nestratilo na svém le
sku u nás a neztratí lesku svého nikdy! U nás
v Čechách po celá růsná období šlo a jde kněž
stvo a národem, ve všech oborech české práce
ode dávna až do této doby stále a stále přichází
96 i na jmena českých. katolických kněží, ale to
je teď tak, teď jiná jistá strana chce míti
na prostou a pro sebevýhradní privilej
s tím národem jít, ano chce míti napro
stou výhradní privilej lid vést, ať mu to
je třeba j na skodu a proto stve proti
všem jiným stranám politickým (i proti
Miadočechům) a poeměvadě (to bude též doků
sáno) při tom takó chce lid připraviti ©
víra a náboženství jehe katelické, proto
říká: titovašikatoličtíkněží,to je černá intar
nacionála, to je každý z ních takový černý
havran a u takového to divně vypadá, když je
slyšet, že se k státníma pčávu hlásí (viďte po
hnévalovás, že táborský sjezd povznesl tak vysoko
státoprávní otázku a pobněvalo vás to proto, že
Vy © mí uš neradi slyšíte) — a proto ne
věřte jim. To je příčina těchto nájezdů a proto
musí vypadat každý jako čeraý harran, aby oni
bylikrásnější.Voltairovo:„Lžete a jako ďábli
Itete,nékdo vám přece avěfi“ má v jistých
krazích našich protivníků hezkých a podařených

Také se ve stati „Klorikaliísmas má
nás spasiti“ mlaví o školství.Klerikálovéchtěli
by zavésti kněžský dozor ve škole, atd. Cose do
týče kněžského dozoru ve škole na ten dívá se
černě jen ten, který s vírou a náboženstvím dobře
to nemyslí, ať to je člen kterékoliv frauce a na
ten se dívá černě zejmena každý pokrokář, kte
réma je kněz vůbec i při každé jiné práci národní
protivným. — Kašdý pokrokář se zásudy bagate
lisuje činnost kněze, potírá i zásluhy samozřejmé,
0a vůbec nemá povážení, že v našem žití národ
ním ve mnohém a mnohém oboru je ruka kněze
dobrá. Čím větší radikál, čím větší pokrokář, tím

větší bezohleda! Tak so radikalismus a
pokrokářetví illastruje dle maohých ujerůr samo.
Slydeli jsme radikálního akademika, ktorý zaujímal
i čestné místo v jistém spolku. Tebdy zemřel jistý
rada ministerský — i jeme zprávu o
Jeho úmrtí tě aco k tomu řekl mladý radikál,
pokrokář: „No také takový český — pesl“ —
A na druhý deu přinesly | „Národní Listy“ sku
tečné pěkné ocenéní zásluh muže toho. víme
to jen k důkazu o tom, že na stranó radikální i
pokrokáfské, není ohledů i k záslnbám patroým!
Kde by jej tedy měla pokrokářská redakce | Ona
mlaví o kněžském dozoru ve škole s vohrdou.
Aváak človék povážlivý si může při tom pomysliti
svůj dil. Máme doklady, že to s tím kn m
dozorem při škole není tak sló. Tam a tamv Če

cháchbyl ten který tn školníminspektorem, tam a tam v h je jím dosud a my
známo fakta, že si i sami učitelé inspektora kněse
více ehválili a více chráli, nežli, když měli nebo
mají inspektora ze svých kruhů. A mímíme, še
páni učitelé, vážení člsnové učitelského stavu jsou
v t přičině přece jen kompetontečjšími szvalci

da terá o ořvad Možno, de třeba měl rer při tomto výpaduna klerikályna pamětí
to, že se žádalo, aby když knóz můto býti členem
místní školní rady, aby takó měl právo býti i míst- .
ním školdozorcem. Vyplývá to z logiky zákona —
ten a ten může býti členem místní školní rady a
protože můte býti členem — může býti i škol
dozorcem. Slyšeli jsme hlasy „pro“ i „contra.“
Nebudeme to však rozváděti. Ale v tom „pro“
byla jistá závažná slova. „Mnozí, přemnozí učitelé
v některých místech mohou si právem stětovati do
toho zjevu, jací to lidé bývají někdy voleni za
místní školdozorce. O tom, 00 někdy přivolbě
muže takového rozhoduje, dalo by se říci mnoho.
A to je faktum, že žádný vzdělaný inteligentní
člověk af náleží ku kterémukoli stavu neublíží
vzdělanéma učiteli tolik, jako dovede ublišovati to
které individium, o jehož školském vzdělání dalo
by se velmi málo říci a ktoré přece se domnívá,
že jak dostane tital místního škuldozorce, te už
rozumí všemu — ale všemu“. Inteligentní kněž by
nedovedl nikdy házeti inteligentnímu učiteli pře
kášky v cestu, jaké jemu házejí v tu cestu docela
jiní lidé. Dachoveastvo utojí věrně při té snase
svorného spolnžítí s učitelstvem, a jest-li kde to
hoto ideálu nadosaženo, nestalo se to vždy vinou
— kněží. Ostatně, celý ten passus o školství má
původ svůj jen v nízké zášti pro to, že kněz má
ještě podíl při vychovávání naší mládeže a radi
kální živly zastuporané témi kterými redaktory
jsou tak domýšliví, že by jen oni sami chtěli ©
Škole roshodovati. Ti klerikálové jim tedy překá
žejí. V tom obledu ale musí jim překážeti každý
vzdělanec a každý člověk rozvážný. Neboť žádného
vzdělance a žádného rozvážného člověka u nás ne
může býti tajno, kam dospívá mládež užze skoly
vyšlá, jž podařilo so vrstvám radikálním ucbvá
titi pro své štvanice! Co by pak bylo z mládeže
školaí, kdyby až sem „v tuto svatyai“ směly ve
drati se proudy jejich? „Pánové netajme si toho“
řekl vynikají člen francoazského parlamentu, „my
jsme zřídili v každém ohledu moderní školu, ale
od té doby se nám z obzoru vytratila idylla dět
ského živsta — nemáme dětí, nemáme dětí, ne
máme mládeže, ale co máme, to je že se dnes
díváme na bluseované figarky našich mladých pa
náčků a našich mladistvýchslečinek, které se ově
sili sice vším možným, které ale přece jsou jen
figarkami, proto, že nemají — cita.“ | |Pokrač.)BEE

Co týden dal
Poslanecká sněmovna vídoňská je|

nals nyní o opravé živnostenské novely. Miaalý
pátek rokoráno o pilnóm návrhu dra. Pacáka o
voitřním českém úřadování. Přes nejhorlivější pod
poru, jaké návrhu tomu dostalo se strany českých
velkostatkářů a Jihoslovanů, byl návrh tea velkou
většinou zamítoat. Potěšitelným zjevem v debatě
o návrhu tom byla feč prince Bedřicha Sobwar
zeoberga. Týž problásil se pra pilnost návrhu a
uvedl mezi důvody, že jest rovnoprávaost částí
státoprávního programu kouservativní strany, že
podobný návrh již byl od strany koaeervativní
také podán a žo velkostatkáři chtějí sachovávati
eolidaritu se zástupci českého národa ve všech
otátkách, týkajících se kultary, národní a státo
právní otázky, dále že jest nynější zasedání již
krátké a te tudiž věc každým spůsobem jest pilna
a konečné že se v tomto případé jedná o pouhou
resoluci a ne oosnovu zákona, tak že kompetence
sněmu českého tím nikterak zkrácena býti nemůže.
Řečník připoměl Němcům a zejména nacionálům,
kteří jej stále přerašovali, že rovnoprávnost jest
první podmíakoa vyrovnání v Čechách, a rozhodně
odmítal ršelikou agitaci směřající k administra
tivnímu rosdólení semé české. Posl. dr. Herold
konstatoval, že se tímt» sblížením anj Mladoceji
ani velkostatkáři nevzdali svých zásad. My máme
— pravil dr. Herold — s konservativoími velko
statkáři maohé společné otásky, k jejichž vyřízení
rousí si celý český aárcd bez rozdílu stran po
dati ruce, aby donutil vládu, aby nám vybověla.



Němečtí poslamců = Cech vystou
jiš s klubu děmerké levice a utvořili oZostatné
sdružení, ješ chee proti vládě postupovati oposičně.

Česká universita ma Moravě. V ros
počtovém výboru říšské rady problásil ministr
Gautsch, že vláda bodlá zříditi na Moravě českoa

(universitu (v Brně) a českou techniku (v Olo
mouci). Tyto vysoké školy nebyly by však úplně
samostatné, nýbrš měly by společnou správa s ně
meckými. Vzdor tomu však sluší i takovéto vy
možení českých vysokých škol pro Moravu pova
šovati sa veliký krok ku předu v moravském
školství.

ZBROKT
Všelioos.

Předešlé čislo bylo v celém nákladu za
baveno pro zprávu »Výroky známých mužů o
žideche ; zprávu tu vyňali jsme doslovně z n ekon
fiskovaného čísla budějovických »Jihočeských listů«,
Všem pp. odběratelům odeslali jsme boed druhé,
opravené vydání

. Přehlídka listů protestantských. Jen co
je pravda, jak radikálních, tak protestantských
listů máme v naší diecesi ze všech krejů českých
nejvíc. Z protestantských jmenujeme sHlasy ze
Siona« v Pardubicích, »Huste v Čáslavi, »Cír
kevníka« ve Vilímové, Betanii v Bystrém u Nov.
Města n. M. Začneme podle abecedy dnes s Be
tanií. Páni pastoři jak augsburského, tak helret
ského vyanání velmi rádi svůj rozum brousí o
dogmata našeho katolického náboženství. Vytkli
jeme jim již několikráte, aby si raději hleděli své
helvetské a luterské víry a přinesli jsme ukázky,
že každý pastor si věří, co cbce a učí, čemu chce,
citovali jsme nářky jejích listů z protestenského
Pruska, kam všichni i naši pastoři jako k svému
Eldoradu šilbají a zjevné i tajné své přání vyslo
vují, kdyby už co nejdřív celé Čechy pod prapo

rem naira neb Kalvína se seřadily, dnes tedyzase jako na parmětnoupodáme vyznánívír 

nů pestorů.V číslo 11 Betanie zedne 1. letopudu
1896 píše p. pastor: «Německá učenost roztrhává

nám Jednotlivé knihy písma sv, na kusy. To šířísc jako morová ránai mezi anglickými theology.

Ve Švýcařích v Basileji byl Dosud aátou posi
tívního křesťanství missijní ústav, ale nyní jiši
(prot.) ředitel toho ústavu zřejmě se přihlásil k
zásadám zhoubného kriticisinu písma sv, Napo
sledním londýnském mezinárodním (protestant
ském) sjezdu spolků mladých mužů hozeno bylo
do shromáždění heslo: Zbavte nás konfessijního«,
Tak p. pastor. Nás velice těší, že titéž lidé, kteří
ve svých helvetských a luteranských listech oa
naše nábožepství, na naše učení katolické o sva
tých, o zpovědi, o očistci, o úctě P. Marie, jen
banu kydají, a surovým (výrok p. dra. Pippicha
při hájení helvetů v Chrudimi), rouhavým spů
sobem tyto naše články sv, víry zlebčují, musejí
teď vyznati, že protestanští učenci jejich bibli na
kusy trhají £. j. odbazují, písmo sv. dle svého
kritisují a že mládež protestantská celou konfessi
t. j. celé učení helvetské a luteránské hází přes
palubu © j. páni pastoři, jak vám je? Kde je to
vaše Čisté evangelium, když je vaši učenci celé
odhazují, kde je vaše čisté reformovaná víra hel
vetská a luterská, když vaše mládež z celého svě
ta na sjezdu shromážděné volá: +Zbavte nás to
ho jha«? Než pokročme dále, P, pastor pokračuje:
»Jaká to škoda, že na némeckých fakultách theol.
(rozuměj protestantských), tak málo se konfesse
(vyznání víry) dbá! V Tubinkách na př. není ani
jednoho (protestantského) Professora, který by se
vyznání své luteranské církve držel Mezi presby
teriany (protestanty) anglickými a americkýmibyla

jě před několika lety o tom řeč, aby se vyznání
obmezilo jen na několik vět, aby v církvi- (pro
testantské) měli místa lidé, kteří nevěří všemu, co
je v reformovaných (Frotestantských) vyznáních
dle slova Božího obsaženo. Kam to ale půjde,
bude-li se nám konfesse (vyznání víry) přistřiho
vati?« K tomu podotýkáme: Chtějí-li páni pastoři
vědět, kam to s vírou luterskou a helvetskou
půjde, ať si přečtou, kam to došlo s vírou arian
skou, jež povatela ze vzdoru a zbudována byla na
hříchu, proto kivořila a ze tři sta let nebylo po
ní potuchy. A když pozorujeme luteranskou a
helvetskou víru, jen dle toho, k čemu se teď sám
P- Pastor přiznal, jak to u nich hnije, přijdeme
k výsledku, že obě ty víry zmizí v nevěře 3 nic
nepomůže několika jejich pánům pastorům, že
budou plnými hrdly spílati katolickému nábožen
ství. Co je zbudováno na hříchu, jak dokazují
ariáni, to se rozpadne. P, pastor opět opakuje,
sže v nynějších dobách se na mnohých protestant
ských theologických fakultách konfesse dle slova
Božího a učení písmasv. opouští a vyšlo na jevo,
že na českém zdrušení vídeňském jedea p. přel
seda mnoho o Pánu Ježíši ve spolku mluvil, a
konečné vyšlo na jevo, že se mu o Pána Ježíše
vlastné nejednalo.« K tomu podotýkáme! To my
katolíci už dávn> víme, že páni pastoři, superin
ten fenti, presbyteři a jak se všichni ti belvetští
hodnostáři titulovati dávají, o čistém evang:liu
mluví, nám znalost písni sv. upírají. o nás lži

roztrušují, že lidem bibli nepřejeme (vvšem tu
falšovatou belvetskou, ale pravou celou bibli i e
poznámkami s výkladem tu rádi katolíkům ne
cháváme) a zatím se pánům psstorům belvetským
a luteranským o čisté evangelium nejedné, ale
jedná se jim o potupení katolického nábotenství.
Páni pastoři teď si vzali do mody, oháněti se
Husem, ale Hus by byl prvoí, který by na ně
zvolel: Pryč ode mne, fariseové, pokrytci, vám
se nejedná o P. Ježíše, jek to dokozuje ten váš
belvetský předseda ve spolku vídeňském, Krista
máte v ústech, ale v srdci nevěru. Co pak asi ten
zadumaný p. pastor z Hlasů ze Siona řekne? Za
jisté že zachmuří tvář svou a řekne: Co ten no
sislavský pastor zpravodaj nemlčel, že u nás je
všecko skr« na skrz prohoilé, my si to chválíme
před těmi nenáviděnými katolíky, jsk to je čisté,
a zatím on to všecko vynese na světlo. Než už
se stalo, Betanie to vyštébebala. Proto, jestli Č
bratr str. 166 se zmiňuje o zhoubné pověře ka
tolíků, že prý jeden Vlach chodil do marianského
kostela, aby příznivě dopadl výsledek jeho loter
ních lístků, odpovídáme, že belveti a luteráni jsou
stejné tak pověrčiví a mvwozí ještě více, než ně
kteří katolíci, a do lutrie sázejí ti, jako ti. Jestli
týž Č. bratr dále s úštěpkem mluví o katolickém
kostele, jako místě zasvěceném, připomínáme, hel
veti a luteráni o zasvěceném místé mluvit nemo
bou, poněvadž svěcení žádného nemají, a jejich
pastoři, když vyhrají z latrie nebo se bohatě
ožení, pověsí pastorování na řebíček, proto jsou
také protestantské chrámy, jak Ů. bratr. str. 166
stýská, prázdné! Nám katolíkům bude kostel vždy
posvátným, zasvěceným Bohu místem. Betanie
připomíná mladíkům, spolků helvetských a lutar
ských, že mají mnoho“společného, (t. j. Kalvín a
Luter měli společného, že hodně pili oba,) my
jim dáváme tu radu, aby po druhé, jako tam v
Londýně nevolali, Zbevte nás konfessijiního jha«
a všem pánům pastorům dáváme tu dobrou radu,
aby se nad tímto smutným zjevem v jejich vlast
ním středu pozastavili a nám katolíkům. naší víře,
našim katolickým spolkům aby laskavě dali pokoj.

Památce Fr. Palackého. Již jen krátká jest
doba do dne 14. června 1898, na který připadají
sté narozeniny Františka Paleckého, největšího
Čecha 19. století, jejž vdě'ný národ pro veliké
jeho zásluhy nazval otcem vlasti. Památka jeho
oslavena bude zbudováním důstojného pomníku v
Praze, jenž dle původního plánu měl roku 1898
již býti odhalen; kdyš pak se to ukázalo nemož
ným, má k němu roku toho aspoň býti položen
základ, Žádoucí uskutečnění tohoto záměru závisí
jmenovité od výsledku veřejných sbírek, zavede
ných k účelu tomu po vlastech českých. Vidouc,
že posavadní průběh jich — snad pro současné
sbírání všelitých jiných příspěvků — není dosti
příznivý, obrací se řiditelství „Švatobora« k ve
řejnosti se žádostí, aby ráčila sbírkám těm stélou
pozornost věnovati a zdar jejich všemožně pod
porovati.

Kulturní význam národa ukazují nejlépe
slova, jež z jeho jazyka do cizích řečí přešle. Tak
n. př. slovo pluh, jež do 'vřech téměř jasyků
germáoských ze. slovenského v užívání se dostalo,
hlásá v čem vynikali Slované a byli mistry národů
jiných. Četná slova vlašská o budbě užívaná uka
zují prvenství Vlachů v této příčině a t. p. Na
poslání jistých živlů u nás ukazuje slovo lichva,
pocházející z hebrejského lavab, které původně
znamenajíc úrok z peněz půjčených znenáhla na
bylo toho významu, v jakém se nyní vůbec užívá,

Praštili se přes kapsu. Akcionářskýpivovar
na Smíchově měl za letošní rok 466.694 sl. 88 kr.
čistého výtěžku — tedy bes nějakého capartku půl
milionu a s toho národním účelům věnoval 1600 sl.;
pravíme slovy: celých šestnáct set slalých na národní
účele!l! A to se nestydí páni akcionáři se slavnou
správní radou dáti do novin tuto svoji vlasteneckou
dobročinnosť? Jeme věru zvědaví, zda-li pan doktor
Klouček se svým počestným orgánem, Jičínským Obzo
rem, sakousne se i do tohotonárodního slatodolu ne
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Zvěsti z východních Čech.
Zprávy diecesní. Vyznamenání: p. Jan

Sobel, bývalý provincial, rytíř řádu Františka Jo
sefa a pruského koruoního řádu s nyní převor
v konventu Milosrdných bratří ve Vídni jmenován
bisk. notářem Usianovení: p. Alois Kopecký,
farář v Proseč: sa faráře do Nových Hradů, p.
Ant. Rejzek, kooperator v Kaňku, za zámeckého
kaplana do Větrného Jeníkova, p. Václav Stýblo,
kaplan Čechtický, za administratora do Keblova,
p. Jos. Bekera, administrator v Hrochově Týnci,
za administr. do Řepník, p. Jos. Holcman, kap.
Roveňský, za administr. do Chvojna, p. Frant.
Víša, administrator Bysterský, za administr. do
Liskovic, p. Frant. Štěpánek, neomysta, za kap.
do Hrochovs Týnce, p. Jaroslav Horák, kaplan
Černilovský, za zám. kaplana do Smiřic. U prázd
něné místo: Proseč, fera patron. brab. Har
buval Chamaré, od 9. listopadu 1896.

Řádné sohůze mění. zastupitelotva v Hr.
Králové koná se v sobotu, dne 34.listopaduo 3.
hodině odpolední v sále +Besely« s tímto pro
gramem: 1. Zpráva a návrhy pevnostního odboru.
3. Zpráva o vyúší škole obchodní v Hradci Krá
lové. 3 Zpráva stevební komise škol obecných a
měšťanských v Hradci Králové, 4. Zpráva komis
se revisní a rozbodnutí o účtech ze správy jenění
obecního a fondovního za r. 1895. 5. Zpráva od
boru zastavárenskéhu. 7. Zprávaodboru musej
ního s návrhem ne pojmenování nových ulic. 8.
Obsadí se nově systemisovaná místa polic. stráš
níků. 9. Žádost zakládajícího se sboru dobrovol
ných hasičů v Hradci Králové za schválení stanov.
10. Rozhodne se o výnosu sl. c. k. okres. bejt
manství v Hradci Králové ze due 3: října 1896
č. 35.027 stran nadace Tomkovy pro posluchače
všech světských fakult české university Karlo-Fei
dinandské v Praze, 1. Žádost sl práv. měšťan
stva v Hradci Králové za svolení, aby mohlo uží
vati za ochrannou známku městského znaku. 12.
Žadost sl. družstva na zužitkovéní ovoce v Hradci
Králové téhož obsahu. 13. Žadost pp. dědiců pl.
Josefy Červené, choti továraíka v Hradci Králové
za převzetí presentace zřízené jimi jabilejní na
dace J. V. císaře Fr. Josefa I., pro vdovy po ná.
strojuřích resp. jiných dělnících, kteří po deláí
dobu v Hradci Králové bydleli. 14 Ruzbodne se
o zevedení zvláštního poplatku za sdravotoí pro:
hlídku uherské mouky. 15, Rozhodne se o žádo
su Aony Bendlíkové za udělení podpory. 17. Roz
hodne se o +ádosti p. Josefa Vaňousks, mistra
krejčovského v Hradci Králové za udělení práva
domovského.

Stavba zlejších o. a k. kasáren pro 3
prapory pěchoty, jakož i stavba vojenského skla
diště sadaná byla zdejšímu staviteli panu Fr. Čer
nému. Náklad na stavba vypočten jest přes 300.000
zl. Přípravy ku stavbě jsou jiš v plaém proudu.

Z Jednoty katoliokých tovaryšů. Loni
zřízený řečnický kroužek zahájil letošní činnost
praktickými přednáškami, které za řízení dp. před
sedy konají jednotliví členové kroužku. Dosad
přednišeli pp. Polák ml., Polák st, a Jenšovský.
Kroušek téší se oblibě členů, takže lze nadíti se
dobrých výsledků. Látku ku řečnickým výkonům
poskytuje Čtenářský kroužek, jenž za vedení dp.
místopředsedy pročítá dobré spisy, vhodné články,
s nichž členové vypisují si případné výroky e
pozoruhodné články. Pečuje tedy jednota zdárně
o vzdělání svých členů a kdyby v kruzích zdej
šího řemeslnického dorostu byl lepší zájem pro
sebevzdělání, čítala by jednota ještě daleko vétší
počet členů. Miedším lidem mají však sterší do
brým příkladem předcházeti, sle v Hredci Králové
vzdělavací činnost patří do říše strašidel, proto
nelze pro poučnou přednášku nikdy sebnati: dosti
posluchačů. Kdyby nebylo tanečních zábav, nebyla
by sni polovina spolků na živu. Kéž stane ss
v této věci potřebná náprava, Zdař Bůh!

Sňatek. Josef Ku!da, obchodník v Chrudimi
osnamuje, že dcera jeho Marie slaviti bude sňatek
svůj s panem Jindřichem Pippichem, řiditelem
spofitelny chrudimské, v úterý dne 17. listopadu
1896-o 8. bod. ranní v hlavním farním chrámu
před Týnem v Praze.

Erkláre mir Graf Oerindur .. . O do
dávku ovsa pro Josefov ucházel se též župaí ho
spodářský spolek Králové-Hradecký. | Nabídka
však nepřijata s všorek vojenskou intendancí vrá
cen s poznámkou, že nevyhovuje. Dodávka pak
zadána Králové-Dvorskému Isrselitovi Schickovi.
Nyní pak agenti téhož Schické kupují oves po
týchž obcích, z nichž zaslaný vzorek skrze před
sednictvo župního spolku nevyhovoval. Relníci
pak lámou sí blavu, jak to přijde, že týž oves
přímo produceatý nabízený ale nepřijatý, nyní
prostřednictvím obchodníka vyhovuje . . . A ještě
jeden obrázek. Dodávka žita svěřena hospodář
ským spolkům, ale tek že na pět hospodářských
jednot sdružených v župním spolku Králové-Hra
deckém připadlo 1500 metr. ceatů, na jediný však
ale německý spolek Králové-Dvorský 1000 metr.
centů.

Stanovy vodního družstva pro úprevu
Úpy v dolením její toku sídlem v Č.Skalici byly
právě místodržitelstvím schváleny. Jelikož pak z
jara jit v Hradci Králové otevřena bude ezposi
tura technické kanceláře pro upravení meliorací,
dá se očekávati, že úprava přítoků labských s po
nich i Labe samého nyní rychlým tempem pokra
čovati bude s tím položena bude hráze dosavad
ním pomérům, které umožňovaly, že každoročně
statisíce nám do Německa uplavaly. Vzhledení
teky Upy dá se to tím bezpečněji očekávati, je
likož se celému podniku v čelo postavil majitel
penství Náchodského princ Vilém ze Schaumbarg
Lippe, jehož energie a osobní sájem, jaký na
všech podnicích druhu podobného jeví, zaručují
jistý a brzský výsledek. Družstvo zasílá po všech
interessentech právě oběžník, v němž na důleži
tosť věci a 04 spůsob provedení upozorňuje, Cel
kový náklad na regulace obnáší 367.279 zl aa
meliorace 121.676 zl. 85 kr.; z čehož připadá na
subvence úhrnem 269038 zl. 14 kr. na účastníky
219917 sl. 71 kr. Kterážto částka opatří se vý
půjčkou ze zemské banky vypůjčkou splatnou v
$0 letech, tak že ob roční splátka se všemi



vadlejšími y ročně 4 sl do kr za každých
100sl Dl Pospočtavypsdéročat opřárkane 1
hu ss sl Jas kr. na-4 jitro Gťtb 53. kr. na t
korec 3 sl 67-kr. pozemky věsk nebudou, jak
skušenosé učí, cenu nejménědvojnásobnou.
Provedením tohoto podniku získá si tudíž inte
řesrovéné rolnictvo zásluhu jek o celou zemi, tak
sleve valné větělnéještěmilojšíbude©sebe.
Zdat Běh!

Brynychoviot oomsortesza rámeček. Pod
tm heslem podel Jičínský ohlas jednu drobnou
správu, ve kteréž sdoslorně« uvádí steť ze spisu

bývalého Profoesore církevního práva v Praze, Janarytíře Schulte. Obsahem té správy jest jakési
odůvodnění tobo, proč Schulte nemůže usnati ne
omylnost papežskou ve věcech víry a mravů;
mezi jiným jako u vznešení volá: »Já — totiž
rofessor-laik te — Já mám uzusti sa slovo
oší to, COuznávám za slátaninu na základé pa

dělků, a co ey) ovoce po staletí připravovanéhosystému, co (prý) vynález panstvíchtivosti, co (prý)
konečně korunovací jezovitismu.« Když byl na
konci sám Oblas podotkl, že celá stať jest s ně
mmeckéhospisu velikého profesora, končí takto:
»Tedy mut čistěkatolického cítění popírá na dobro
kredo katolické hierarchie a nazývá biskupy a
spreláty panstvíchtivými a jezovity. Nedají ho do
klstby?« K tomu budiž nám dovoleno odvětiti:
Předně, neskromné ojáe na cti (prý) uratenébo
professora Schulteho bylo příčinou toho, že v do
Amnělésvé graduované vyvýšenosti nad celým svétem
oeuznal katolické náuky o neomylnosti papežské.
Právě z uvedených na hoře slov jest ona domý
dlivost doktora-laika — byť ne advokáta, na bíle
Ani. Za druhé, Schulte přec nenspsal »jezovitství«
— třebas odpadl sod čistě katolického cítění.«

Neboť to přec musí býti též inteligenci české
povědomo, že pravověrný kdysi Schulte odpadl

-od katolické církve sám a držel se starokatolíky.
Proto za třetí docela falešný je závěr lokálkáře
filosofa: »Tedy muž čistě katolického cítěníe —
kdyš ten sple Schulte psal, už nebyl katolík. Tudíš
za Čtvrté: Nemůše býti pranic divno, že staro
katolík Šulte zcela popírá kredo katolické hierar

vchie. Za páté, není pravda, že starokatolík Šulte
-nasývá biskupy panstvícbtivými a jezovity. Důkaz

„než-li jeho snad katolický učeň, který mívaje vždy
* jezuitský dvůre proti sobě, v zenitu alávy své už

-ani na jméno Jesuitům přijíti nemůže. Za desté
k poslední otázce: »Nedsjí ho do kletby ?« klidně
díme: eNikoliv, Ohlase neodvisléstrany svobodo
myslné! Nikolivle Ale prosím, proč pak ne? Inu
proto, že Schulte za živa sám sa vyloučil, a u nás
1po smrti nikdo se nevylučuje! Tolik »za rámeček
slovotnému doktora et coasortibus.« | Smíme-li
-potěšiti, dodáváme, že tentýž malér sestali jiným
novinám, které rády vystřibojí, co je proti kato
hické církvi, třebas od protestantů napsáno. Vždy
to těší, kdyš prý jeden není v bryndě sám! Ale

-s Némci, protestanty — jsa kstolík — přec bych
se nepuntovel nikdy!

K německým násilnostem v Žírol. Hlavní
původci v Žirci dne 8. září t. r. spáchané ně
mecké výtržnosti a sice vůdce výtržníků 3aletý
Ženatý majitel usedlosti Vilém Patzak z Králové
„dvorské Podastráně, dále 38letý ženatý nádenník
Jan Stebicb ze Žírce, 17letý tovární dělník Čeněk
Poli ze Žírce a 1gletý skladník Vojtěch Kuhn ze
Dvora Králové octli se tyto dny před krajským
soudem v Králové Hradci, jsouce obžalováni ze
zločinu veřejného uásilí, Patzak a Stebich uznáni
byli vinnými dle obžaloby a odsouzení k těžkému
šeléti Patzak na 4 měsíce a Stebich na a měsíce
s dvěma posty měsíčně. Kuha uznán vinným
toliko přestupkem proti bezpečnosti těla a odsouzen
k 3dennímu vězení. Polz, jemuž vipa dokázána
býti nemohla, byl obžaloby sproštěo.

Neštěstí ve mlýně. Ve mlýně „Osíček“ osad
+Černčickéstalo se v úterý, dne 10.he velké neš

obecné Semak i Pás i leč onnl nopínajspo racoval, napínal

řemennaBo o Rene nach muba)kabátu, v které stárek měl papírová čísleK pytlům,

vihl jelovplekl — sač přítomnýmlečka t muval — o kolem — aš po asstavení mlýna

£ mlynářem Štěpánem Již bez vědomírytažen. Přišel„sobě — posledním ještě mu bylo poslou
feno, brso ma to semřel. Kdo jej anal, kašdý jej lituje.

Ohbeh.Vnocima10.t m. lehl ehstaro
bylý dtevěný mlýnek u Střebšepatřící IE" Maoskoni

Ztracené. Koší u itera Richtra stratil dne
10. t. m. z vosu cestouod města k Pražskému Před

aměstí balík adresovaný do Vídaě, v němž nalezalo se
prádlo. Toto bylo označeno písmenami P. V.

Krádeže. Dao 7. t m. vloapal se nesnám
ohatel oknem v noci do bytu pí. A. Syřišťovéů u
klenách a odcizil větší mnodstrí šatstva, prádla a
skvostů v ceně 70 si. — Kočímu v jistém sdejším
hotelu Fr. Pleháčkoví ukradl nesnámý pachatel dne
8. t. m. z uzamčeného kufru čatstvo, klobouk, zlaté
-dámaké hodinky, stříbrný řetízek a j. v. v cená 60 sl.

adějná kvítka. Dne 9. t m. přistišenb
1tdetyŠ , bydlící v Hradci Král v okamšiku, ků
ukradi v hostinci u Jiříčků 99 kr. drobných peněs.
Při zatčení přiznal ce, še během 14 dnů nkradl tamtéž

je částkách4 zl.a společněskolegouPultaremuiných dvoa sdejších obchodníků ukradli přes 6 al.!

Hochůmdostalo sese to pro tentokrátnejúčinlivějšího
pro jich stáří pokárání — nothého výprasku.

"A || PHšel domů pěšky,|Bandera, t. č. příslaník 18. pluku ns výlet

do Třábechovic na kole, jež sí vezdojší jednépůičo vně
zpřjš. Chtěje wepak v 8hod. vrátiti domů,
a k nemalému úžasu, že kolo jehoje per $zůstala po némpouze sotva znatelná rýha po ailnici

pem KBrda | Késledkamk nesbývalonašemuvinež cupatposilnici per pedes aro
zvatovst cestou jak to dopadne, nedorasí-li do 9hod.
do kasáren. Kolo v ceně 160 al. bylo prosatim pryč.
V několika dnech však 6e tralo, še jiný voják,
meškající také právě v T vicích, na opuštěné
kolo sedl a jel jako na tvém do Hradce, myslesi, še

kdyš on št je PEk nolněpo opět j o kolega(ti pěšky zpět. Kolo n požramocené, nechal
: jistém zdejším hostinci a víc se oň nestaral a ani
saň kolegovi nepoděkoval.

E Horní Revně u Holic. (Pošár.) Dne 6. b.
m. o půl páté hod. odpol. vyšel neznámým způsobem
oheň ve stodole naplněné nevymláceným obilím pana
Josefa Kaplana, rolníka č. 83 v H. Rovní a zničil
nejen celou stodolu se všemi zásobami a k ní přilé
hající chlívky a v nich jedno veliké prase, nýbrž i

blízhý arab, pak chalupu P Matěje Shejbala a chalupu p. Václava Sbejbala. Požáremohroženo bylo u
veliké míře Kaplanovo nově vené obytní stavení
a bostinec p M. Shejbala. požára dostavilo se ©
hasičských sborů: s Hornía Dolní Rovně, Moravan,
Platenic, Komárova, Ředic, Holic, Ostřetína a Vysoké
u Holic. Statečnému hájení jich podařilo se Kaplanovo
obytní stavení zacbrániti a oheň obmeziti. Vypadá to
nyní v našem okresu jako požárová epidemie. — Dne
1. b. m. hořelo v Platenicích; padly shoubnému tomuto
žívlu za oběť čtyry obytné stavení a pět stodol. Oheň
vyšel se stodoly p. Barvy, která byla plná nerymlá

ceného ječmene a rosšířil seskopo na celou jednustranu vsi, která tské vyhořela. Úsilí16 hasičských
sborů se sd. okolí podařilo se oheň obmeziti. — Před
tím vyhořelo v Dolní Rovni obecní stavení. — Také
hořelo v Poběšovicích.

Z Velké Jesenice. Katolický vzdělávací spolek
„Mír“ re Velké Jesenici konal v neděli 8. t. m. svoji
měsíční schůsi, při které přednášel okresní zvěrolékař
pan Jan Ferbas z České Skalice o právních vadách

při koupi a prodeji hospodářskéhovadkok spol Za poučnou velmi poutarou přednášku v ek panu
avěrolékaří ardečný dík. Zdař Bůh!

Ze Zbočníka u Hremova. Zprávao valnéhro
madě katol. vadělavacího spolku „Svornost“ ve Zbeč
níku Zdejší jednots konala 1. listopadu svojí valnou

hromadu. Schůzi zahájil mirtopřvdnoda . Frant.Rak,
načež jednktepromin o u kat. jednot a zejmenaprani: V máme jiš značný počet katolických
jednot, katolické strana národní odbývala již několik

sjezdů: jako v Litomyšl Příbrami, Brmě,v Prase,v Táboře. Hnutí katolické, totiž spolky křesťansko
katolické rostou a řady rázných a uvědomělých ka

tolíku serogmnožají. Nakšení krásnými„příEady jiných dobrých a obětavých katolíků, sešli jsme se i
my před rokem, abychom 6e zarazili ve spolek. Jeden
rok Činnosti uplynula my jame ve poznali, pořádalí
jame takéschůue, súčastňovali jeme se a rovali
jame s učastenstvím katolický ruch v národě našem.
Strana katolická, strana křestansko-sociální ta má
jedině naději, že čťastně rozlustí palčivou otázku „so
ciální“. Nebo kdo jest upřimným, rozhodným katolí
kem, jest také avé rodině fadným otcem, svému práce
dárci řádným dělníkem atd. Práce dárce křesťanský
neutiskuje své dělníky, má je za své bratry. A proto
k dalšíma rozkvětu strany křesťansko socialní zvo
lejme srdečné „Zdař Bůh“ Ze správy jednatelské vy
jímame. Spolkový výbor konal sa spolkový rok 8
fádných s 1 mimořádnou schůzi. Schůzí členských
bylo odbýváno 7, s nichž 1 byla veřejná. Spolek sa
častnil se elavnosti vzkříšení Páně a Božího Těla,
slavnosti svěcení prapora sv. Josefské jednoty v Hro
nově, 3 člennou deputací při svěcení praporu kato
lické jednoty v Kostelci mad Orlicí, 6 člennou depa
tací při salošení spolku „Svornost“ ve 3
člennou přizaložení katol. spolku „Vlastimil v Po
líci n. M. Jménem spolku saalán souhlasný telegram
ke katolickému sjezdu v Příbrami. Ku svěcení pra
poru katol. jednoty v Plzni poslán blahopřejný dopis.
K literárníma sjeada družstva „Vlast v Praze vyslán
delegát. Ze zábav pořádan: 1 zábavný večer. 1 spo
lečný ples s jednotou Hronovskou, 1 společný výlet.
Ze správy pokladníka dovídáme se, že spolek měl

říjmu 43.50 — 340.16zl. zbývá na botovosti 1586 kr.
y nečetné dosuď knihovny půjčeno přes 100 knih. Na
to následovala volba, při níž svolení: Za předsedu p.
Vincenc Poštalka za místopředsedu p. Jan Parma, se
jednatele Josef Lelek, knihovníkem p. Ant. Lelek, po
kladníkem p. Jan Hrabý. Do výboru ově: pp.
Frant. Rak, Frant. Vlach, Frant. Štíranel, Benjamin
Havel, Vácslav Rak, Josef Kotyáka. náhradníky: pp.
Jan Brož a Antonín Lelek, revisory účtů pp. Au
gustin Hardálek, Vinc. Hefnar. Potom následoval roz
horor s společná modlitba, aby Bůh novému spolku

ati ráčil a schůze ahončena apolkovým. „Zdat|“ + 2.
Ze Mhčné u Jilemnica. Dne 20 října dostalo

se osiřelé osadě naší nového pastýře v osobě dp. Jos.
Kousala, dříve faráře v Koblově. Ač příchod jeho byl
(bem původně oznámen na úterek, kdy daleko větší
přípravy k důstojnému uvítání byly učiněny, vyšly
mu i večévrekna to, kdydp. farář skutečnése do
stavil, všecky sl. spolky, ákolní mládeš s pp. učiteli,
veliký dav lida vstříc. Za zvuku hudby, hlsholů zvo
nů a střelby s moždířů byl dp. farář do chrámu Pá
ně uveden kdepo krátké promlavě a slavném Te Degm
udělil sv. požehnání. — Doufáme, še nový dp. farář,
jenš prvním vystoupením získal si srdoe všech, bude
mesi námi zdárně působiti.

Z Rokytalce. Dne 6 t. m. v Pána zesnula ns
faře „Nebesko-rybenské“ u Rokytnice matka faráře
a sebretáře vikariátu vdp. Jana paní M.

vá choť semřelého p. J. Šiámba bývalého rol

míka vPileticích uHradce Králově, Bylato stařenka
milá, vlídná, ješ nezarmoutila nikoho -kdo ve faru
Nebesko-rybenskou zavítal. Pravá žena česká, zbožné
e ráda se čtením příkladnýchknih a listů obírající
a přitom i v době stáří ivál Ten její kolovrátek
ato její místečkon okna, kdežsedávala,to obé mělo
do sebe tolik přitažlivého! Modlitba na rtech, úsměv

ty, kdoš sem zavítali a oko pečlivépro celé okolní

Boupodátetvío bylo »ní srs ! Tak upřímnáráno
vitá stařenka! Pobřebl odbýval se v Nebeské-Rybné dne 9 t. m. dopoledne! Byl důkazem, jaké úctě a
vášnosti těšila se v Pánu zesnulá u dauchovenstva,ješ
se sde ahromášdilo n všech přátel veled. p. faráře a
u občanstva všech tříd s kolatury nebesko-rybenské
a s okolí. Kéž po životě záslužném spánek jejíje tam
v tom útalku její poslednímoladáký a zásluhy její spla
tí Pán jasem šití nejblaššího u věčnosti krásné.

Z Miletína. Abychom kroniku Miletfnakou
v těchto listech podávali co možno úplně, třeba se
zmíniti též zde o smrti kníšete Alexandra Schůnburga
s Hartensteinu, majitele velkostatku Miletínského a
patrona zdejšího farního kostela. Je pochopitelnu, še

správa o jeho úmrtí, která sem počátkem října za
létle, způsobilaznačný rozruch. Zvonění hran, smuteční prapory na u, věži kostela a faře, slavné

uiem, kterých se súčastnila sl. městská rada, sbor
dobrov. hasičů, školní mládeš — a ovšem personál

tronátního úřadu i správy velkostatku — to vše

ylo projevemtohoto rozruchu. O tom, kdo bude nípánem velkostatku, jaké plány mají se provésti, zdali,

adekm bude příznivcem našeho sešlého chrámu Páněatd. kolují jen pověsti. Jedna pověsťvšak je zajímavá.
Prohlásilo se, še prý je velký odkaz učiněn pro chudé
celého okresu. A nyní má farní úřad stále co činiti
s dotasy chudých, kteří se hlásí „o podíl“. Pověsti,
tyto jsou ovšem předčasné v tom smyslu, že žádný
odkaz — pokud jaký se stal — nebude nyní asi vy

lácen, ale aš po ukončení všeho jednání o pozůstalost.
práva ona měla anad býti žertem, ale žert tento by

moh! farní úřad i správu velkostatku přivéstido myl
ného avětla a spůsobitinemilé oplétání Kdo čteš,
rozuměj! ——V posledním dopise byla zmínka o žá
dosti našeho dámského odbora Ústř. Matice školské,
abyjí občanská Besedapod určitými podmínkamido

volilavypdjčovati knihy z besední knihovny. Vyslovilijsme naději, še nebude obtíží. Ale obtíže se vyskytly
takové, de splnění žádosti oné vůbec bylo odepřeno.
Důvody udány, že knihovna nevyhovuje počtem svasků
ani vlastním členům Besedy, že zvláště v zimaim ob
dobí jeví se atále ještě nedostatečnou. Něco ©
na tom je — a mímo to i stanovy Besedy stojí v
Ale stanovy lze předělati a knihovna epolupůsobením
drahých spolků, i kdyby ony chtěly podobnou žádost
podati, lépe a snáze by se rozšiřovala, než prostředky
samé Besedy možno. Týž odbor Ústř. M. a. pořádal
věneček, jehož čistý výnos byl věnován jako avato
Váciavský dar naší Ústř. M. šk. — Spolek divadel.
ochotníků „Buben“ sehrál 1. listopadu Štolbovu dra
matickou práci: „Peníse“. Návštěva byla neobyčejně
četna, následkem toho všude dobré animo. Páni a
dámy účinkajicí vyznačili se vesměs zdařilou hrou.
Bylo i slzy viděti, jakoby na jevišti hrál se „Mlynář
a jeho dítě“ Patrno tedy, ša účinkující dovedli „vaíti
sa srdce. Čistý výtěžek kusu dán bude na opatření
obuví prochudou školní mládež. — Komitét pro po

staven pomájka K. J. Erbenovi rovněž se přičiňuje,aby úkol svůj přivedl ku konci. Zprávu o tom si po
necháme pro příště.

„Z Dolní Dobrenče. Naše Svato-Josefská Jednota.
strávila v posledních dnech dva krásné večery. Dne

25. října měl vespolkové schůzi její dp. Th. C. JanHejčl, kaplan « né přednášku, v níž si obral
théma: „Co chceme my křesťanští socialové.“ V řeči
přes hodinu trvající vykládal dp. řečník nejprve trudné
socialní poměry dělníka, řemeslníka a rolníka a po
ukázal na jejich původce, jímž není nikdo jiný, neš
onen známý nevěrecký liberalismus, jenž zneuživ hesla:,
„Rovnost, volnost a bratrství“ ve svůj prospěch, zplodil
zhoubný, všecky jmenované stavy vyssávající kapita

lismae.* ne ější společnost jest nemocná a potřebujelékaře, který byji uzdravil, ale tím lékařem není ani
liberalismus, ani jeho dítko socialní demokracie, mo
derní společnost nemůže býti jinak vyhojena, neš zá
sadami, které hlásá křesťanaký socialismus. — Druhý
významný den pro náš apolek byla návštěva sousední
bratrské Jednoty s Ústí n. O., ješ působením horli
vého kaplana dp. V. Trojana k nám minulou neděli

tvů 8. t. m. zavítala, aby nám uspořádala milou,P
prv

emnou a poučnvu zábavu. Dp. V. Trojan měl nej
e přednášku: „O nutnosti křesťanského socialismu.“

Slovy vřelými a přesvědčivými ukazoval na shoubn
aměr, který nyní ve společnosti lidské savládi. N
náš Svato-Václavský rozdělen ve strany, z nichž jedna
drahou ubijí, ale co je všechny pojí jest společná ne
návisť proti církvi katolické, jíž na celé čáře boj vy
pověděli. A proto třeba též x naší strany katolické,
abychom všichni povetali na obranu proti společnému
nepříteli a uhájili své nejdrašší statky, totiž: víru a
národnost, které nejvíce jsou ohroženy. Nepostačí,

abychombyli ojky je dle jména, ale třeba ukázati a projevovati své katolické přesvědčení všude a
k tomu právě slouží naše katolické spolky, které na
všech stranách se tvoří. Vylíčiv pak dp. řečník účel
a působení katolických jednot, skončil za všeobee
ného souhlasu a potlesku svov, dobře promyšlenou a
poutavou přednášku. Po přednášce sehrál kroušek
ochotníků Svato-Josefské Jednoty ústecké divadelní
představení: „Bratr Honák“ a to s takovým úspěchen,
že kašdý bez roadílu byl mistrnou hrou všech pp.
ochotníků, avláště ale pana Andrese (v úloze Bratra
Honáka), p.Trkala (bohatého kupce z Ledvína), ol.
Balášové (Marie, jeho deery), pí. Jirpesové (Anny,
ženy Vavřincové) a p.Čížka v lose p. z Poskakova

přímo unesen. Hra bylapromísena národními zpěvy,é byly pilně nacvičeny a obavláště pí. Jirgesovou
mistrně předneseny. Ku konci vzdáváme sa oběť a

nevšední ochotu,„dak oba dpp. J. Hejčl a VáclavTrojan, jakož i velectěné dámy a pánové divadelního
kroužku Sv.-Jos. Jednoty ústecké naší katol. Jednotě
prokázali nejerdečnější díky! Oběma Jednotám na

odu a vzájemnou | provoláváme
ratreké: „Zdař Bůh“



„6 soudní síně.
Před porotou kralohradeckou.)

Zavrašdil vlastní svou manšelku.
Poslední porotní období v tomto rete nepřineslo

širší okolí nic zvláště zajímavého mimo případ,erý projednáván byl ve středu. Čtenáři našeho listu
budou se zajisté ještě pamatovati na podrobnousprávu,
již přinesli jeme začátkem minulého měsíce, kde jed
nalo se o řesníku Součkovi z Pražského Předměstí,
který v pračce se evou manželkou tato popíchal nožem
tak, že v několika okamžicích na to zemřela.

Souček byl tehdáž zatčen a po ukončeném vy
šetřování vznešena naň obžaloba, s níž vyjímáme:
Alois Souček, 62 r. starý řezník na Pražakém Před
městí je oddán pití lihovin, coš vedlo často v jeho
rodině k bouřlivým výstapům. Součková činila mu
proto výčitky a když ty y, jsouc ajínější
postavy, bila svého muže. Podobný výstup všek 00
smutným koncem odehrál se i dne 8. m. m. Toho
dne odebralse Souček se av em Jiránkem
do Hradce, kde hodlal prodati tele. Když se mu
prodej však nepovedla, poslal chaaníka domů a sám
stavil se v několika kořalnách na kořalce. V růšové
náladě přišel k polednímu domů a lehl ai. K večeru
se probadil e žádal na ženě, aby mu dala 10 kr. od
holení a 8 kr. na kořalku. Tato však vzala prý se
kýrku a hnala se naň s vyhrůškou, še jej zabije.
V kuchyni jej dohonila, povalíla na postel a škrtila;
při tom on však nahmatal na polici vedle postele
nůš a píchl ji jím ze sadu mysle, že přivede ji tak
k rozamu. Pak Souček dle vlastního doznání v před
běžném vyšetřování z domu odešel a když se vrátil,
byla Součková mrtva. Další dvě rány, s nichž jedna
do boku zasazená, naprosto jsouc smrtelná, byla jím
spůsobena, Souček naprosto popírá; ty staly prý se
nejspíše při tahanicí a nebo si je Součková sasadila
sama, což však lékaři jako soudní znalci naprosto
vylnčují. Žaloba uvádí dále,še ona smrtelná rána
Součkové zasazena byla obviněným a následkem vzne

sona aš obšaloba pro zločin zabití nasnačený v 84 . £ :

Při přelíčení předveden byl obžalovaný, 6%le
ahrbený stařec bílých vlasů i vousů; po skončený
formaliích líčil celý příběh jak se byl udál. Při oné
tahanici prý nejspíš se nuš zabalil nějak do peřin a

ona maň opadia, čímž spůsobila si ona amrtelnourápu. „Kdybych moh,“ pravil, „své vnitřnosti položit
sde na stůl, viděli by páni, že nelšu.“

„Na pokynobhajcedr.Hellersukazujegnjisvy, jimiž je hlavajeho possta; jizvy ty utrpěl prý
všecky při pračkách od ženy. Žena prala hoválkem,
dcilkou a vším co přišlo jí do raky. Veškeré
Go on nahospodařil, dala si přepsat na sebe a on
musel být spokojen s 10 kr. denně,

-© Nato počal výslech svědků.Anna Haštavová, bydlící u Součků jiš po 14

rdků, vypovídá, še onoho večera přišel pro ni obviměný, abyhonem šla k nim. Když tam přišla, viděla
"Šěačkovou ležet na podlaze an přikládá ai na rány

úhadané obklady a když se ji svědkyně nabízela, žejde pro lékaře, ta jí Součková žádala, aby necho
dila, de by byl on trestán. Dále potvrzuje svědkyně,

še viděla Součka často od ní potlačeného do krve.
: M. Máková, bydlící rovněš u Součků pomá
hala předešléuložit raněnou Součkovou do postele.

Souček mezi tím prýodcházel s domů a pvstaviv 80
před obraz,pravil: „Rodičko Boží neopouštěj mne;
okolo tebe kolo, aby na mne čerti nemohli.“

Obviněný podotýká k tomu, že prý se tak často

Romadlil. © vypráví svědkyně, že Součková pralaučka vším co přišlo jí do ruky; ano jednou hodila

po něm nůž a litovala, že jej netrefila. On nikdynezačal
o: Jos. Souček, strážník na Pražském Předměstí
Mčíjak obviněného satýkal a praví, že tento mu při

fom vinu popíral.
Soudní znalci dr. Klumpar a dr. Morávek

shodovali se v tom, še na obriněném žádných známek
škrcení nenalezli, ač podrobili jej hned drahého dne
důkladné prohlídce. Naproti tomu shledali na mrtvole
Součkové tři rány, z nichž dvě lehké a jedna, sasa
sená do 10. mezižebří nznána za naprosto smrtelnou
an vnikla až do jater. Smrt nastala následkem vni
knutí většího množství krve do hrudníku. Mimo to
považovali za nemožné, že by onu amrtelnou ránu
utrpěla Součková při tahanici náhodou, jak obviněný
se vymlouval, ale stalo prý se to spíše tak, že obvi
něný, když Součková po první lehčí ráně následkem
bolesti vstala a v tom on ji zasadil ránu ze zlosti
větší ailou vedenou.

Řeznický pomocník, 28letý Fr. Jiránek za
městnaný u Součkůilustruje pak domácnost Sou

čkových ve prospěchobviněného, který prý byl protiSoučkové jako knoflík proti kavalírovi. Součekneměl
prý na hlavé jakšiv tolik vlasů, co dostal od ní ran
a facek. Součková, bila prý jej vším co přišlo jí do
ruky; háček, lopatka od plotny, válek, poleno, ocilka,
kde jaký klacek, to vše bylo na Součka vždy dosti

dobré. Ano uvázala prýd9 často provazem ke stolukde jej bila a kopala. peníze měl Souček vždy
Bouzi; dostával na cestu k nakupování dobytka 10
kr.a z toho měl se i s pomocníkempo celý den
stravovat. Jednou prýdostal 10 kr. a jen mýtného
masil zaplatit 24 k.

Syn obviněného, Ad. Souček, rolník ve Fa
rařetví nevsdal se svědectví a vypovídá podobně jako
předešlý. Matka byla prýna všecky velmi přísná a
vůbec hrála prý doma dlobu. Otec byl šetrný a ode
vzdal mu slušné hospodářství“ bez krejcaru dluhů.
Největší útrata obviněného byla prý 9 kr., za něš
kdyš koupil si kořalku, byl na mol opilý. Další svědci
nepotvrzují nic závašného. Po přečtení několika pro
tokolů bylo průvodní řízení prohlášeno za ukončené
a soud sestavil 4 otázky týkající se jednak zločinu

zabití, jednak jednal-li obviněný pouze v mezích sebeobrany.
. Po řečích veřejného žalobce, zástupce st. návl.
Kohlera a Dr. Hellera, který známýmsvým hu

klienta oslabil, načež odebralí -weporotci
dání otázek. Popůl hodině věsobecnéhon které

mesi posluchačstvem, prostorný sál„Aepánjícím bylopatrné, zodpověděli porotci otásky jak málo kdo
očekával, totiš 11 proti 1 hlasu pro obžalovaného

příznivě. načež byl 37nošen ressudek úplně osveující. Po vynesení teboto rozsudku klo po
sluchačstvo v bouřlivý potlesk a když ve
vzpamatoval, -počínal si témář jako tený, děkoval
s hlasitým pláčem porotcům a objíma! a líbal

přítomné příbuzné za věcobecného pohnatí. — Přeíčení řídil r. s. s. Prokě, volanty byli r. = a
Prokop a Traub, zapisovatelemausk.kr. s. Springl.

I při tomto celkem vzrušujícím přelíčení ne
scházelo mezi posluchačetvem vtipů, které bylyvětšinou
namířeny na přítomné místní i okolní řezníky, jicbá
dostavil se značný počet. Již dávno nebyl porotní

sál tak přeplněa a zvláště galerie (něžnépohlaví) je
tentokrát; vypadaloťto jako svéhočasu „Římiho!"

Literární novinky.
. Modrá knihovna, kterou vydává Dr. Václav

Řezníček, . Vinohrady čís. 716) nastupuje právě
novýročník —šestý — atu jest našípovinostíu
zorniti znovuna tuto sbírka výbornýchpracíliterárních
která zjednává ai každým číslem vědy větší a větší
obliby mezi českou inteligencí. Zvláště poslední dva

y sasluhují všeobecného povšimnutía odporu
čení pro velíce cenný obsah url: uvádíme za lad
spisy: Bílá Hora (s díly), Rok mesi Přeloučí a ou,
Z cechu sv. Kosmy, Národní Zlatodol, František Pa
lacký, Obrázky s ka; jiš pro tyto spisy neměla by
Modrá knihovna chybětima stole neb v knihovně dá

dného vzdělaného Pánem ení číslo nového ročíkanaj osvědčeným vydavatel M kni
horny Dr. D. Řezníček. Ve svasku 144 stran silném

a nade : „Poslední selské pozdvižení, Kus hi
storie dvou českýchvesnic. Jako román z r. 1860.“
— líčí nám spisovatel hrůzy pruské invase roku 1866
průsmykemnáchodským do Cech. Jevištěm jest pod
hoří kladských hor mesi řekami Upou a Metují a
hlavními body jsou vesnice Skalička a Jesenice. Jed
najícími osobami jsou na jedné straně pruští vojáci,
zejména lantveráci a na druhé straně čeští sedláci,
kteří se zbraní v ruce postavili se nepříteli na odpor

a to s takovým výsledkem, še pruaké lisz přinášejícísprávy z bojíště, psaly, že „vše v Čechách jest do
byto až na Jesenici“. Ovšem, nebyli to pouze jese
ničtí sedláci, kteří s Praušáky do boje se pustili, ale
i ze všech okolních osad účastnil se selský lid tohoto

vše organisováno a Jeseničtí svou odvahou dávali
ostatním dobrý příklad. Ač věc byla velmi vážná a
nebezpečná, přihodilo se v tomto selském pozdvišení
mnoho veselých a lid náš trefně charakterisujících
episod, jichš spisovatel velmi dobře použil,aby spis
svůj učinil nejen poučným, ale i zábavným a pou
tavým. Aby pak celé dílo vypadalo předce jako „ro
mán“, vložen jest to děje smutně veselý románek
France Michálka s Aničkou Podlipných ze Skaličky.
Prameny, z nichž spisovatel čerpal látku, byla j
vlastní zkušenost, jednak vypravování očitých svědků

a mnoho látky oskyta pamětnice fary jesenické,psaná tehdy vejeb. p. Ignácem Buadinou.„Poslední
selské pozdvižení“ psáno jest slohem populárním, ja
drným, Řezníčkovi vlastním; ta a tam užívá spíso
vatel provincialismů, coš se velice zamlouvá, líčí kra
jiny a osoby dle skutečnosti, popisuje i lidové alav
nosti. -„Poněvadá žijeme v místě, Iyle de odehrá
val hlavní děj edníhoselského pozďvišbhí-a denně

stýkáme se s lidmi, k onohoponěvišoní se súčestnili, ano důležitou úlobu v něm j, můžeme panu

ZPojrateli dosvědčiti, že líčí vše věrně a pravdivě.celého spisu no, jest, že nejen snaha ti
poutarou s boněnouknihu pro náš lid, slei Moka
k rodnému kraji vedla Dr. Řezníčka,. aby napasl
knihu svrchu uvedenou a tak i. zapomenutím
zachránil kus dějin dvou českých vesnic, totiž
svého rodiště Skaličky a sougedn fobce Jesenice.
Končíme referát svůj přáním, aby t odběratelů
Modré knihovny v tomto roce nejméně — se zdvoj
násobil. Těšíme se jiš na příští svazek! L +2.s.

ZČerveného Kostelce. Jednota katolických
jinochů a mušů v ervéném Kostelci sehraje
v neděli dne 15. listopadu 1896 ve prospěch pod
půrého fondujedno'y: „Zrzavá“. Obraz ze ži
vota vesnického ve 3 jednáních. Dle L. pra česká
divadla opravila E. Pešková. Vstapné: I. másto
80 kr., II. místo 20 kr., III. misto 15 kr., kstání
10 kr. Začátek o půl osmé hodině. Předprodej
lístků z laskavé ochoty převzal p. L. Vacek, eb
chodník.

Z Nového Hradce Králové, V neděli dac
15. listopadu pořádá „Hudební kroužek“ v Novém

Hradci ové věneček v sále „u labutě“ Za
čátek v 7 hodin. Vstupné 1 koruna. Hudba sy
socká

(Zasláno)

Politické družstvo tiskové
pod ochranou sv. Jana Nep.v Hradci Králové

bademíti

výborovou schůzi
ve středu, dne 18.listopadu t. r.

o 3. hod. odp.
v mlelnecioch spolkových na Velkém ná

městi č. 34.
V Hradci Králové, dne 13. listopadu 1896.

Dr. Al. Frýdek,
předseda.

Dr. Fr. Šulo,
jednatel.

Tržní zprávy.
VArode $lové, Úno 1. Listopadu 1006. 1 hb

pené s OE sl.8-20ná 550 jočmna
sl 4-—až 68Ď,0005zi. 200až 220, proěsi. 00£ j
čběka zi. 1050 nd 12-50, jáhly si. 9.— ně 0-— al.
8.— už 3t.— bramberá zi 1.60 ně 190, jetalovátí se.
mínkačervenéhozi. 834-- sž ——,jetelového semlakt.
bílého ul 38 — aš —— 'sěmínka dvédekého
st —— aš ——, méha al. 16:50 aš 18-—, olejky dl.
—— aš —-—, Inéného semenesi 0-— až 0 —, 100kg.
žitných otrub al. 5-50, 100 kg. pšeničných otrab al. 6-—.
1 kg. másla čeretrého sl. —90 sž 1-—, 1 kg.másla pře
vařeného — —, 1 kg. sádla vepřového z!. 0-80, 1 kg..
traroba 18 až 14kr., jedno vejce$ apůl kr, kopa okurek
sl. O— aš 0-—, kopa selí al. 2-80 až 840, drubné
seleniny zi. 0-80 až 1.50, naktolitr cibale al. 1-20 aš 1-60,
bečka jablek si. 2-40 až 440, bečka hrašek si. 3.40 až
8-80, bečka úrestek sl —— aš —— — Je týhodní a
obdní trh dce1. listopadu 19960dbýrvaný,přiveleno bylo:
Lektolitrů pšenice 424, žita 90, ječmene 439, ovma 20,
prose 16, vikve 4, brachu 16, čočky —, jahel 27, hrup
18, brambor 226, je'elového semínka 7, Iněného semínka
3, olejky —, mála 4, okurek —— kop, selí 677 kop,
drobné zalen'ny 416 kop, cibule 160 hektolitrů | jebřek
120 beček, hrajek 80 bedek, úrostok —— belek, pak *
vepřů 48 kusů a 285 kusů podevinčet.

V Hradci Králové

vydalo právě drabé vydásí apisku

Učte se z dějin.
Moro knaší mládežiod starého vlastenne. 

Testo krá

"ádjím čemkých dostati lz

V biskupské knihfiskárně
Stran 62 8* — Cena 15 kr.

PH edbírce většího|množství přiměřená“

Malířský umělecký atelier |

Jarolíma Šlantejského
wLitomyšli |

doporačaje se ým děkanským a
-farním úřadům | veledůstojsému duchoven

i slavným úřadům |
wa E provedeníDokonalý “

n- maleb kostelních, Si (
ř Opravy freskových a olejových maleb i no

vých obrazů Také se vypracují ochotně
na požádání návrhy maleb. Dále zhotovuje 4
apolkové prapory na hedvábí malované, velmi 4

vkusné za míroý konorář.
Závod může se prokázati mnoha vysvěd
čeními jakož i diplomy a mnoha provede
nými pracemi kostelaími na př. v Rychw

p barku, v Janové u Litomyšle, Jevíčka, Mor.
Třebové, Mor. Budějovicích, Prostějově, v Ulo

moaci, Brně atd.

poziaoovačský

Josefa Kisslicha
v Hradoi Králové

edporučuje se ku solidnímu provedení veškerých

prací kostelních,
zařízovéní a obnovování oltářů, kazatolen a L d

VELKÝ SKLAD
nejjemnějších obrazů, arcadel, lišť, říme

do oborutoho spadajích výrobků.
Nejvěsšívýběr rámeh všech druhů ns obrazy, foto

grafices td.



Pan Josef Krejčik,
mělockýzávodsoehářekýařezbářekývPrem.

Dílny: Bubna 612.— Sklad Eliščina tř. 24.
Zasílámpovinný obsos ku vyrovnánímého

dělaza ea ral 4 P.Marií Lourdskou.
Děkuji Vám co nejerdečněji za Vaši krásnoua
solidní práci a odporoučím Vašnost a radostí kaš
dému. Zanechal Jste ci u nás památku pro všdy.
Mnoho sdaru Vašemo závodu přeje

všechon oddaný
P. Jam Otčenášek,

farář.

(Chválkovice, 26. břesna 1890.

ho NÍEDC
Pravá

= VÍRAŽ
. uherská, rakouská,
dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

v pejlevnější ceně doporučuje

v úctě nejhlubší

Arnošt Jiřička,
v bývalé Tobisové vinárně.

S
o (BIOYLs

vychází každýpátek dopol. ©fi. hod.

Vydevatelstvo: :
Politické družstvotiskové v Hradci Rr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujteš

Obnovav Hradci Král

Nacelý rok.. 4 ul.
na roků .- 2,načtvrtroku. 1,

Jednotlivéčíslovmístě 7 kr., poštva8 kr.

Mistnosťredakoe:
Vradci Králové, Velkénáměstíč.24.

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přisežný soudní znalec a odhadóe

v Hradci Králové
(sv.-Jánské nám. č. 77.)

doporučnje ctěnému obecenstvu hojně zásobený sklad klenotů, zlatých, stří
brných a pravých českých átových
šperků, stříbrné stolní náčiní z nového
s čínského stříbra, ozdobné stolní nádobí,

veškerézlaté a stříbrné odinky 1. jakosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých druhů se zárukou 1—3 roků sa ceny

levnější než všade jinde.
Veškeré sbožije úřednéskoušeno asnadeno.

Objednávky a správky se přijímají a shotovují,
téš veškeréserácký Rodónek vz vyřisají.

JED“Všeza lovnéceny. "i
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

A K s kakaa,dd A

© Najlepšío
slováckou

slivovici

borovičku
1 litr od 70 kr. po

čínaje vyrábí

DZ.ZRRTPETIAZETEEL"TIVYRYTITPYT

—až 66 lidépřesvědčí, že byloa bude
nejlepším jedině přes bylo

ručené ho výtečné vlastnosti
Pe nomedí : *

Kus za 5 kr.
ka v Hradci Králové č. 160., Maldovicích č. 3.

v Pardubicích a u Čeňka Zimy v Kutné Hoře.

Telefonické spojení.
a 37- U p. Aloise Jelí

viněčnýh látch
"z čleté ověl viny

doporučujena podzimní a zimní obleky, heveloky
- © kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soskonický v Humpolci.

Vysnamezán na zemské jatilejní výstavě v Prase stříbr.
medailiíobchodníhororyživnostenské,v Plovdivěstát.

medailí broms.

Vzorkyzdarma afranko.

Ex offo

křestní listy Kanata

> 50=

vydání její.

[asové úvahy
nákladem politického družstva tiskového

v Hradoi Králové
jednou v měsíci, počínajíc 1. Hjnem. Přivášeti bude
pově i starší práce původní i překlady, které mají
časovou zajímavost. Předplatné i s poštovní zá

sylkou 50 kr. ročně. Jednotlivá čísla 4 kr. Zásylky
-obstará administrace „Obnovy“ v Hradci Kr,

Ctěné správě
knížecích Schaumburg-Lippských

vinných sklepů
ve Villány.

„ ©Potvrzuji Vám tímto velíce rád, že kmížecí
Sehaumbarg-Lippeské panství ze svých rozsáhlých
vinic ve Villány

nejlepší a nejčistší vína

vyěktje všem Svýmpánům kollegůmjako čisté,

F MESNÍVÍNAE
s plným přesvědčením co nejlépe odporučiti mohu.

Ve Villáény, dme 10. října 1896,

Pavel Gudier,
L. 8. f. k. farář.

rodej našich vín pre severo

s
„*“vy



©O000000000000000
Do Mradeo Králové a okol!

Fr. Hlavatý,
© obchodník uhlím a dřívím

-v Plotištích (u nádraží)
d ctěn. obecenstvu

odporačujezisobený sklad svůj hojně

hornoslozského uhlí
všech druhů jskež i suché dříví k palivu.,

Prodává v cenách nejlevnějších.
Oboluhavzerná.

e e .

Singorovy šici' strojeuznaněnejlepěl na světě.
Nedostižiteln co do výkoanostia trvání,

kenější icí stroj jak pro
třebu, umělé vyšívání, tak gro

ay průmyslové účel,.

závodech
všech Slict městoch.

Singer G0., akc. spol.
(dříve G. Neidlinger.)

Hradec Králové, Pražská ulice 83.

Beuplatné vyučení též modernímu umělému vyšívání.

Bosooooroeoooooooocce om
+Dobřeosvědčené

hodinky.
zlaté, „ oiklové a ocelové jaki itoré dosalonů,ke:
lářů, kuchyň a hostinců. těky u velkém vý
běru dobře a přesné Pegulované se zárukou od
jednohodo tří roků. Webkeré zlaté a stří

brné zboží granátového » z nového
stříbra doporučuje za velmi nízké ceny

oO00000

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíů, č 145. proti hlavní stráži.

Veškeré správy hodinářské jakož i zlatnické

.e přijemají. a vyřizují co nejpřesněji za ceny po© směrně levné

Řoonooooororosoo0000ově

DRUŽSTVO
na zužitkování 0V0C6

v Hradci Králové

prodává ve svých místnostech podpekárnou od

000000000000000000000000

|ooooreeoecio

10 1. počínaje

vinný ocet ovocný . 1 I a 15 kr.
slivovice - —

Drobný prodej slivovice převzal p. J. Cyril
Vlach; octa pp. Bouček, F. Chrudimský, Jos. A.
Komárek, Václav Michálek, Vojr. Vů. Rášš, A.

Šimek, J. Cyril Vlach.
(aF" Při prodeji ve velkém povolují se

značné výhody. ma

PRI INNNNNINNINNININNÍÉ
Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.

r. 1894 zlatou medaili a diplomem.

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vytábím
a konám veškeré práce v obor ten s cí

JE přemě a solidnó na základě dlouholetých

- ností, ručeza nejlepší obsluhu. Zaručaje cenynejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně ctě
éhopda snamenámse v hluboké úctě

Josef Čáslavský,
zubal technikPrašskáal.č.77.vHradciKrál.

NARRNRRNNNNNNNNNNIÝ
KRNRNNNANANNNNNA

V"Ú"
soukeník

na skouiku!

vzornou, poctivouobsluhu.

+

zimní

E

Umělecký
závod
malbu

na skle

LSLU
Specials: závod
pro malbu oken

chrámových.
Bedmkrát prrmím)

cenami vyznam.

Vz rniky k na
hlodnuti franko.

Ceny mírné.

franko na dobírku, neb lépe proti pošt.p

závodech.

„APOvtAD“

posvěcený.
Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,

+40.0.0'9.0.0.0.0.0.0A

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAME

farář v Chřenovicích.

Stran 514— B* —

) Vřelé odporučení této výtečné3 knihy vizv,
vátém a v " 88. Eucharistii“

=] říjnovém t. r. Objednévky
© knihtiskárna v HradciKrálové.oC

Š,

adorační

Y sešitu >

M7

Eoooooonoo0000sO000000000000000

OOGGOTKOGTNIOIOOOGOGO000Y

Jukmůžespétvědák,

Řekla S=5žlm vý
. Vendavdlié.

dosáhne se nejjistěj
Pkodýme00 eenlege:
" tnserováním ©

Koa iojchK
hnova,“

ko v lietě našemje tím výhodaáj
nm, ježto v ném dle vzora amerických listů cs
vedenajest osvědčenáamorioká roklame
tím způsobem še sařaďu:eme vedlo texta
čimů každé oznámení dojde jistého povšímnutí.

Inserty přijímámejenod solidních
kých.

Insertnípoplatek: 8kr. za1 petit jedno
tloupcový řádek.

Nabídky insertů příjímá administracečasopise

»Obnova« v Hradoi Králové.

V
fieoc<tost0s0000600000+Ji

drínekostelní,:
pravévoskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo

(ručuje veledůstojným farním a

slavným patronátním úřadům,
rovněž i

P.T.pánům oobchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zároveňodporučimovětladověčných
P o n ooozemoje

Joseff Pilnáček $
w Hradoi Králové.

Závod veskářeký „u Albersů« založen r. 180g.0900900909090+0-0000020000000

90000000000000000000

mejnovější soustavy,
práce solidní se zárukou

| Dobísí

x|ČENĚK BUBEN,
kočárník

v Hradoi Králové.

I0OBOBOOBBA
V úctě podepsaný dovoluje si P. T.

velectéěnému obecenstvu uctivě osnámiti, že
tyto dny přeložil svůj zmámý

závod truhlářský
z domup.J. Šaary na SlezskémPředm do
vlastního domu poblítměsta
Hradce Králové, kdež dílon značně roz
šířil. Snahou mojí bude, abych všem P. T.
pánům zákazníkům jako dříve tak i nyní
vždy svojí dobrou prací posloužil. Prosím

táž,oby, mi byla i na dále přízeň věnoplné úctě
Retuka,

umělé a stavební truhlářství
na Slezském Předměstí.

I0B0B0G0G0GGO



V Hradci Králové, dne 20. listopadu 1896.

Kalbodrální kapiala v Hradní Králorě
vyjádřuje tímto svou hluboce cítěnou bolest, že v časopise „Osvěta
idu“ do zprávy o přenáhlenéma ukvapeném čistě osobním sporu
dvou téže kapituly pánů členů, kteří nynf celé té neblahé věci co
ňejvíce litují, zavlečéno bylo, a to zcela nespravedlivě, nejen kato
lické kněžstvo vůbec ale i jméno našeho nejdůstojnějšího Vrchního
Pastýře zvláště. Za tou příčinou projevujeme tímto Jeho Biskupské
Milosti všickní dokonalou synovskou úctu, důvěru, oddanost a lásku.

Hradec Králové, dne 18. listopadu 1896.

P - Theol.Dr.AloisFrýdekm.p.
PRp -00C AE:ee "2 L „.. = kapitulní děkan.. ve

rěpnýte

Politické družstvo tiskové
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové vyslovuje své politování nad zprávou v „Osvětě lidu
ze dne 1. listopadu b. r. s nápisem: „Kněžský mrav“ uveřejněnou.

Stalo-li sé tak, jak to zpráva líčí, bylo to zajisté ukvapené i všeho politování hodné jednání;
že pak kněžstvo veškero, ba ani kněžstvo v družstvu súčastněné nemůže býti za to zodpovědno,

rozumí se Samo sebou a to tím více, poněvadž právě oba tam jmenovaní pánové nejsou ani členy
dražstva našeho.

Proto ohražení „Osvěty“: Nechť přijde nám „Obnova“ a pan Brynych s kněžskon morálkou a
ušlechtilým „katolicko-kněžským mravním taktem“

jest nemístno, a my je odmítáme jako vydavatelé „Obnovy“ z důvodu toho, že dva kněži nejsou
všickni kněži, a mimo to jako nemůže otec za syny chybující, tak ani biskup nemůže za pochybení
jednotlivých kněží býti k zodpovídání volán.

-U té příležitosti vyslovujeme nejupřímnější soustrast svému nejdůstojnějšímu Vrchnímu Pa
stýři a projevujeme Jemu zároveň neobmezenou úctu, poslušnost a lásku všech členův družstva.

Výbor.



Tolerance,
1) Včekárnětřetí třídy na jistém nádraší

vy jedenmladýpán asi spěti obmýrkypod
nosem a dvěma sklíčky na nose, že katolická
církev nezná tolerance. Ale byl tam též jeden
besvonusýmladý pán, pan páter, a tea se jedné
dobře ošacené asi třicetileté občanky, která bý
vala prý v Praze ve velkých domech ve službě,
tázal, ví-li, co je tolerance. A ta mu bes rospaku
odvětila: Tolerance? To je tvaroh, 00 ho páci jedi.

Jaké to nedorozumění! Mladý p krokářiček
chtěl říci, že katolická cirkev nezná snášenlivosti,
še neztrpí žádného jiného náhledu, ba ani člověka.
který jiný nábled má. Tolerance je u něho asi
tolik jako snášenlivost a u té občanky je to tvaroh,
ce bo páni jedí.

Snášenlivost a tvarob, co ho páni jedí —
Jak rosdílné to dva pojmy! A přece, kdyš jsem
více o tom přemýšlel, shledal jsem, še tvaroh je
snášenlivý až tak mnoho, že se dá pohbltiti, a na
opak, že jistá snášenlivost je trarobem, který

pánibeúkazy! Důkazy! Tak volali jednou v říšské
radě na kteréhosi poslance. A on prý jicb nepodul,
ale odprosil, aby nemusel na.souboj To je ovšem

po muše věblasuplného nemilá věc; to jsou důy rosbadně lepší A tak tedy aůkazy
Předně, že jistá tolerance čili snášenlivost

je tvarob, co ho páni jedí. Takovou tolerauci měl
sa onoho času jistý starosta, čili rycbtař, jak se
tenkráte říkalo. Dva občané měli býti rozsouzeni.
I řekl rychtář prvnímu: Vy máte pravda. A dru
hému: Vy máte taky pravdu. Toma d-vil se pří
tomný „konšel“ a řekl: Alerychtáři to není inožná,
aby měli oba pravdu. I pravil rychtář: A vy méto
taky pravda. I přišel tam též katolický farář a
stěžoval si na musiky a noční toulky. A ta řekl
rychtář: Farář nemá pravdu.

To je obrázek tolerance, která strpí náhledy
rozličné, jen ne farářův. Ale kdo má rozum masí
s námi říci: To je tolerance, která zaslouží s:jisté,
aby se jí řeklo tvaroh. Jenže -by se nám mohlo

tati, že to je tvaroh, který pojídal rychtář, a
páni. Je tedy dokázáno jen půl věty, a mohlo
se sdáti, že páni takovýhle tvaroh nejedí.

Nuže, tak tedy dáme důkas o pánech, anojejs nádnvkem—i odámách.Dáme
j misto toho rychtáře nějakého pána moc a

učeného. Posadil se na soudcovskou stolici a
před ním stojí Kalvín, Lutber a rabín. Kalvín
učil praedestinaci čili předurčení, předustanovení.
Dle toho učení stvořil Bůh jisté lidi, aby je mobl
vzíti do nebe, jiné proto, aby je mohl odsouditi
do pekla. A( se namáhá kašdý jak chce aať dělá,
oo chce, jinam nepřijde, než kam Bůh ho usta

. A Luther povídá: Kalvín dělá z Boha ty
rana. Za to však měl zásadu, že poubá víra všecko
spraví dle zánady: Statečně hřeš, statečněji věř.
— A © porídá náš pán na sondné stolici osví
cenébo prý rozumu? — On povídá: Mají nejspíše
pravdu—jsouprotestanté. Alenatodí rabín:
Ale jak mohou mít oba pravda? Mojžíš měl
pravdu. Na to dí pán: I k učení Mojžíšovu ma

síme Nj snášenliví, je v něm mnoho pravdy.a to předstapuje katolická cirkev, a tu dí

pán velice rychle: Tam není pravda, tem je tma,otroctví, nesnášenlivost. Nuže! To je ta tolerance
našeho věku. Kde kdo jen na tom širém světě
s jakýmkoliv protikatolickým učenímse vyskytne,
každý spíše má pravdu třebas tvrdil, co ani před
zdravým rozumem obstáti nemůže, jen ka'olická
církev nemá pravdu. -- To je tedy ten tvaroh, co
ho páni jedí.

FEUILLETON.
„Nejkrásnější vyhlídka.“

Črty ašerty scestypohorách.
NapsalFrant. Jiří Košťál.

(Dokončení.)

A mezi vyprávěním padlo tak mnohé jmeno
se zvukem českým. Svědčilo o tom, že ti nvnejší
sousedé tam za hranicemi jsou potomci starých
zde druhdy sídlících Čechů. Na příklad jmeno
»hrabě Vršovece, jenž sídlí v pruské sousední 'osadů
Paikru. To jmeno má tak zvuk český, že se týž
ani přeměnou v podpiso na »Werscbowetze nedá
utlumiti. A jato šlechtic, hrabě! Takto sice schudlý,
ale má pry jmeno alavné a známé tím, že zná
jakési tajemství, jímž jistě určuje, kde by se měly
kopati studně. O některých usedlících zejmena na
samotách bylo řečeno, že v jejich rodinách udr
žovala se i česká mluva dosti dloubo i přes ne
přízen poměrů. Obyvatelé na samotách nebyli přece
jen všeobecnému proudu germanisačnímu tak vy
sazeni. Jeden fihančaík aspoň ujišťoval, te snal
starce s takové samoty, který dosti plynně čes<y
mluvil a nebyl nikdy za příčinou naučení se če
skému jazyku v Čechách. A ten stařec mu vypra
voval, že prý se u nich mluvívalo vždy jen česky
a i nevěsty německé řeči sem přivdané, že se česky
naučily! Více takových pozůstatků naší mateřštiny
vystopovati bylo by lze při cestě našich poutníků
do Vambeřic. Zástupy Čechů zbožoých chodivaly
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A dámy? Jednoho krásného od
adě kafičková společnost vzdělaných paní

Pika la, čkymlelně jed jazýčekpřikusovala, jasý y. —
totiž tea, který nálešel domácí paní, pravil: Já
teď,cotu jeten novýkaplan,užaninakázení
nemobu jit. Ten pán je k, nezná tolerance.
Jak vatospí na kazatelnu, už dokazuje,že jen ka
tulická církev má pravda. To mne uráží. Já jsem
snala paní, která byla evangeličkou, a prosímbyla

to =.. solidnía milá á —Víra aetom ale vstoupila dopokoje a
paoí dí: „Nany, co to dnes udělala za káva;
jiody bývá mnehem lepší.“ A Naay řekla: „hli
lvstpaní! To jsem já sloužila u jiných paaí, a byly
spokojeny. Kafe jako kafe“

Tuáim, že jsem dostatečně dokázal, še je na
světě tolerance, tvaroh, co ho dámy jedí.

Taková trsrohová tolerance není ovšem zá
sadoukatolickécírkve.Jen jedno učení zjevíl
Kristus. A která církev řekne, že i jiná církov
ma pravdu, ta spáchala na soběsamé sebevraždu.
Každý rozumný člověk musí 0e tázatí: Tak, nač
jsi, kdyš má jiná také pravdu?

edávno zemřel na Moravě pastor Šebosta,
ale nezanechal po sobě písemné památky. Jedaou
takovou památkou jest eraug. kalendář „Oroj“.
Tam napsal Šebesta o Bedřichovi falckém Kalvi
uistovi, že lathorány nechával na pokoji, poněvadě
i oni mají čisté evanjelium, jea katolíky
pronásledoval. A napsal tebdy jeden katolický spi
sovatel: Tohle je nesmysl. Nemůže býti Jistým
evanjeliem učení Kalvínovo se svým předurčením
a sp-lu učení Lutheroro o statečném břešení a
stutečnějším věření. A bylo zle v listech partor
ských; římskýfanatik, suřivý obhajce Říma atd.
atd. byly výroky tolerance pastorův,které te lily
na hlava jeho.

A přecezdravý rosummusí býti ne strasě
katolíkav pravících: Jea jedno učení zjevil Kristus.

Katolická církev nemůžebýtisnášenlivák blu
důe tak, aby řekla, že jsou taky pravdou.

Ze věcho tedy patrno, že tolerance v před
loženém — říká so v thooretickém výzoamu jest
nesmyslem Je to vskutku tvaroh, Bohužel,žo
bo právě páni jedí.

Ale ačkoliv pravda jest a musí býti netole
rantaí oproti blvdům, právě zase tato pravda dí:
Bladv potírejte, osoby milujte. (Svatý
Aogustin).

Pripustil bych. še obhajci pravdy nechají se
někdy svésti s cesty tímto pravidlem vytkunté —
ale še by tím chybovalijen katolíci, to jest
zase ten tvaroh| - Jednoduché nahlédnutí do
Hlasů ze Siona, do Husa atd. a do caších pokro
kářských listků postačí, aby se přesvědčil, jak
pelaskavé, šivavé a skutečně trhanské ostouzení
08+b velmi často slouží za prostiedek k ubití ka
tolických spisovatelův a vůbec obhajeů katoli

formace“, jejláto šířitelé nejen kazatelny pustými
nadávkami k vyhlazení papožství užívali, alo
| po způsobu našich jarmarečních zpěváků po

po beslch chodili a písafčkami o všem katolickémebaé vtipkojícími opravu „mravů“ zaváděli.
Ba i jako nynější „Šípy“ se svolením Lutherorým
malíř Kranich tak haoeboé obrázky maloval, že
není možno ani otom zde psáti, ponévadě list náš
i do rodin přichází, Jen latinsky odválíme so
něco zde naznačiti. Tak n. p. rozšiřoval00 obrázek
— io tisram transversam emittit stercora sua dia
bolu4! — Diabuolus feminini generis parit papam!
K tomu nemáme než české: Fuj! Haabal Srovnej
Gench.chtades deutschen Vulkes vos Janssen|

tudy s českoa písní a s českou modtitbou na rtech
a ta znela kolem chat a statků bývalých přísluš
nírů tohoto království a ogývala se jim nejen
v ucho. ale i v srdce a živila tudiž v nich upo
mínky na to, čím bývali kdysi tito obyvatelé nám
urveného Kladska. Ale ovšem pozůstatky ty jsou
a budou čím dále tím řidší — až i ty zapadnou.
Pověděl: jsme si zde za ta dobu, mezi tím, co
venku k zemi splývaly přímo proudy deště, maoho
a mavho,co by jindv bylo příčinou úvah různých i
vážnýcn. K těm však v takové společnosti nobvlo
čes. Ro-právky naše zaběhly brzo na to, brzo na
jiné pole a i mnohý žert padl, jenž vyloudil úsměv
srdečnv. A veoxu se za tim trochu jesnilo. Na
jasno dne ovšem teď, když tolik čas pokročil, ne
bylo už pomvělení, ale vozka náš přibéhnuv nyní
s venku zvěstoval, že je tak, že možno aspoň jeti
dále. „Nu, pojedeme, když jinám ne, tedy do Ní«
kého městečka dostaneme se pohodlné, a tam pro
nás čtvři přece bude víč+místa k noclehu“ Jel:
j-me tedy dále. Než jsem vstoupil do vozu při
točil <e ke mně vozka a povídal nřidušeně a se
sableskem radosti v oku naj tím, že jsko může
něčím posloužiti a povídal: „Žádná starost, vy
hlíd«a bude a jekáé,vždyť jsem povídal, že tu má.n
znamy — a poklepával spolehlivě ns kapsu čímsi
pořádné nadatou — sTo Bůh ví, co to tea člověk
má pořád s tou vyhlídkou a teď už v noci«, pro
jevil jsem svůj údiv už ve voze, neboť vocka lodva
mi to dořekl, už byl zase u koní tak, že jsem se
h+ ani nemohlzeptati,coa nač tomyslí+[nechme
ho, nechme«, přimlouval mi bodrý průvodce této
zajižď<y, myslí snad, když jsme se tak před ním

00 tema říkají ti pází, kteří v hlasatolech
vidí vsoetolerance?| Námje ztoho

$rarobu v emrdatý sýr červy prolezlý opravduna Bic.“ 6
: Nejsmevšsku kvace.Zbývátotiž úvaha,jak
odpůrci katolické církve samí nanejvýš negnášen=
ví, od katolíků — opravám tvarohovou — telo
reaci žádali a žádají.

Nesmazatelsýmiliteramí toleranci protestantů
podivným světlem osvěeujícími psána jest v děje
pise zásada: Cujes regio illlus et roligio.Čí jeot
kraj, toho jest 1 náboženství. Dle této
zásady vyhnali protestantátí pánii měšťanékato

lieké kněse a klášterníky od kostelů, aky kvykonárání služeb Božích katolických určené pobr

bídný plat ustanovili, a lid do.skol a před kaza
telny jejich honilia kdo se nepodrobil, tobojedno
daše ze země vyhasli nebo popravili, jako v Auglii.
Teprr nedávno srušeny jsou v některých zemích
protestantských tresty na vykonávání bohoslužby
katolické ustanuvené. Tímto způsobem byli vskutku
jako tvaroh pohlceni katolíci ve drou třetinách
říše německé, v Dánsku, Anglii, Švédsku, Norska
a jinde.

Ale kde'byl pánovník katolický -—-a dle
sákona protestantského chtělmítipoddané
katolické k p. Ferdinand II., tu povstal křik po
celé Evropě,tu se chápali zbraní. A otomnaši
„vinetenečti“ dějepisel dobře vědí, ale o násilno
stech protestentských se mlčí. Katolíci dle názoru
dosud nevykořenénéhomají býti tolerantní v skutku

yl prarok k pohloení ustasorený, a nemají 00rániti.
Pověstayjsouv tomtoohleduartikule,které

správcové království českého vydali.
ylo jich sto. Ty nejtolerantnější sde uvádíme:

6) Řeholníkův statky k ovanjolickým
kostelům a školám obrácené n0b při
vtělené při nich zůstati mají. 16) Věi
ckni ouředníci semětí, aby ovanjeličtí
byli. 14)V těch místech a ouřadech, kdo
všickni radové katoličtí jsou, aby polo
vic jich evaojelických bylo; 10) kde
větší díl radů jestovanjelických. ta syvšickni evanjeličtí byli. Tak sepsánoL P.
31. července 1619 a přísahami, še tyto artikule
B sachovávatí pání badou, stvrzeno. (Srov.
Berkovský II. str. 166 od Dra. Aot Beska, do
centa rak. dějepisu na umiversité pražské). Od r.
1619 uplymalo mocho let s tolerance protestantův
60 meszménila. N p.v Proseči u Vysokého Mýta
je dvě třetísy katolíkůa třetina evanjelíků. Evan
jelíci si v letechosmdesátýchvždyopatřilivměst
ském zastupitelstvu většinu. Jedenkráte katolický
fara? nabízel kompromis, dvě třetiny katolíků,
třetinu evasjelíků, Katolícijej přijelí.-Avýsledek ©
Llstky katoliků byly popsány jmény katolíků1

evanjelíků, ale lístky evaajelíků jen A evasjelíků. Roku 1893 byly volby sase. Toho času

byl ta již katolický spolek matů a pinea. Katolíci se zorganisovali. V třetím a sboru
zvoleni všickoi katolíci, v prvním všickni ovanje
lei. A oo následovalo? Eraajelíci rosmrzeli a pa
nování v obci nad většinou svyklí, mrzutě řekli:
Tohle jste nám neměli dělati.“ A kdoto odnese?Ina,lehkouhodnete,dáteli sedohádání.Králové

bradecký biskup, jenž prý fanatisuje kněze a kato
Jíky a spolky zakládá. Byloby prý lépe, kdyby
jen biřmuval a na kněze svétil a dost. Ovšem,

by aikdo nepřekážel té trarchové toleranci

Apodobněje to 6e vším.Katolícici vy
staví hřbitov, jest jim místem posvátným, jest jim
jako rodinnou brobkoa, která bývá i dívo

rozhovoříli o různých partiích tady v horách a
rozmanitých vyhlídkách, že Báb ví, jak dlouho,
třeba kolik dní s námi po horách bude jezdit, to
veřím, že by se mu to líbilo, chcecás tedy někde
něčím tak dlesvého spůsobu překvapiti: nechme
bo, je to tek dobrosrdečný člověk a když se svým
úmvalem dělá jakési tajematví, nekazme mu radosť
vyzvídáním.“
| Jelose pakhodnědovrchu a pak po táhlém

návrší a pak zase do vrchu. A tam na tom návrší
zase nás. přepadla mračna a dešť se zase jen lil.
A zase každá krůpej jako plachta! Tak rozkošná
jí.da. popté borské kamenité cestě přitakovém li
jaku Věru, nad tuble odbočku nebylo! Nemohio
být nic krásnějšího! A těch vyhlídek kolem jedna
ze druhou a kardá stejně rozkolná —každá do
tmv a Ujáku. „Že jsme si tam dole nevypůjčili
lucerau«, zebručel můj pan průvodčí od té lávky
v pře u sedící, +tekhle nevíme ani kde jsme ani
kam jeleme, ještě se může něco státi « vEh,e
odtušil n+ to úsečné vozka, vjedeme stále proti
kopci, co by se stalo, a za půl hodiny jsme na
„Vysokém Kořenu“ a psk — ehb«, a jakoby nic
popraskoval bičíkem. A dojeli jsme k nejvyššímu
bodu. „Vysoký kbřen=, svéstoval vozka a na ráz
zastavil. +Co, co se staloře vvkřikl pan průvodčí,
který se bezpochyby tam v přede nad tím deštém
tek jaksi zadumal a teď ho to zastavení z toho
vytřhlo. »Proč stojíme?e — „Nu, povídám, „Vy
soký kořen,« nejkrásnější vyhlíčka až naKrálíky,
ten pánse může podívati.« — »Úlověče, což blás
níte“ Teď v noci, v lijáku dívat se na Králíky ?«
— »Nu, ten pán má na to dalekohled a já —



ýt, že už tvarobem býtinechtí. —Alezají
mavý jest opáčný případ. „Hlasy se “

je choeeňský dvojctihodný pán, tapili tarářetoliokého, když nechtěl přivoliti ka pohřbení
evanjelíka s fečí pastorovou na zádašuím, čisté
katolickém břbitově. Byla jim tedy dána olázka:
Katolíci v horách mají leckdes až drě bodiny na
břbitov svůj, ovanjelický je však v místě. Kdyby
tedy katolíci tehli: Máme daleko, musite

m nyní každý člověk čekal, že p. spotupracovní„ se 8. řekne: Ira tot se rozumí. Jenpojďte —
drazí bratří v Kristu —pojďte; načpak sebudete
broditisočhem.vbouřiavániciažnahřbitovváš;
postavte si jen na našem břbitové oltář avůj, ať
mátam knčsváš řečsvou,aťnebožtíkvášjako
bratr náš odpočívá mezi námi.

Ale co následovalo? Přišla odpověď a sice
toho smysla: Kdyby to byl břbitov obecní, tu
že by evanjelíci ničeho nenamítali. — Tak?!-Na
obecní — oa který by totiš i katolíci připláceli
— Ba ten byste nás milostivě pustili. Na svůj
náboženský tedy me? — Ale katolíci mají ponátěti
vás na hřbitovy náboženské, na něž jste krejcaru
pedali. Je to tolerance dle od 31. čer
vence 1619. Kde jsou evanjelící v menšiné, tam
jim musí katolíci propůjčiti aspoň a části majetek
svůj, majetek posvátný, kde však jsou evanjelíci
ve většiné, tam ať katolíci zalezou. — Dle tobo
tolerastmího recepta Hi. ze S. platilo by obřbito
vech pravidlo: Evanjelíci mají své hřbitovy jen
pro sebe, katolíci je musí mít i proevanjelíky.

A tak je to dosud v „srobodomyslném“ světě
vůbec. Nesnádeniivost odpůrců církve katolické se
nevidí a utnlčoje, ale od katolíků se žádá snášen
livost taková, která má mlčeti, i kdyžse jim ubli
žuje. A co jest to nejsmutnější při tom,to jest to,
že „svobodomyslní“ katolíci myslí, že je te něco
velikého býti tvarohem
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(15.) Uš i radikální listy ahrozily se tobo,
še meri českými stuďujícími na vysokých školách
jest směr jeden zpátečnieký, který hlásá lhostej
nost a netočnogt k národnosti, ba dokonce se stydí
za svou národnost, a k tomu poukazuje, že prý
mezinárodnost jest vyšší stupeň kultury lidské,
jako je prý mezináboženskost vyšší stupeň kultury
náboženaké. Mezi jiným píší: „Internacionalismus
(mezinárodnost) pokládá se (?) sa vylší stapeň
kultury lidské, jako náboženská sodšenlivost a in
terkonfesijnost (mezinábožonekost) znamená ne
emírný pokrok (7).Ale měloliby se interuaciona
lismu dosíci za cenu národní Ibostejnosti, pak strácí
všecku svojí kulturol a mravní cenu a porsaešo
nost, a není zásluhou ani předností, jako menízá
olubou náboženská soášenlivost tam, kde je nábo
ženský indiferentiemus,“ — Jakkoli jinak naprosto
BesOuhlasíme s násorem, že nábožeaetví jest vócí
soukromou, tož přece úplně soublasíme s tím, že=————————————
vždyť jsem povídal, že tem dole máru známy, já
k tomu vypůjčil lucernu — tak je-li libo podívat
se dalekohledem, já — posvítíml« A vozka ješté
cosi rozkládal, ale toho jsme už neslyšeli, « vosu
ozval se mu vstříc takový hlaholivv smích, že
chudas tu teď jak rozsvítil a jak ozářen tu proti
nám stál, vypadel náramné rozpačitě. Ale r tom

vůli odbýti nesmíme — vemte ten dalekohled a
dívejte se. a nechte si od něho posvítit l« — Po
slechl jsem, jak to šeptal deslovně. Postavil jsem
sc Da vome v tu stranu, kde měl býti králický
Sněžník k vidění, namířil jsem dalekohled a vozta
mi svítil. -To musí být krása«, oddechl si, bla
ženě se v tom, jak tu lucernu vzhůru držel usmí
vaje. »Já byl v Králikéch a viděl kostel i klášter,
ale to jsem ai nedal pozor, kolik je to těch schodů
vzbůru. Prosím vás, kolik jich je, kolik?« Na ji
ného bych se divné koukl, ale tady ten člověktak
upřímný a dobrosrdečný a pln radosti, te může
podle toho, jak si to ve své prostoduchosti usmy
slil, posloužiti, ten že tobo nezasloužil +Na spo
čítání schodů«, odtušil jsem s úsměvem, sje přece
ten obzor trochu jako 1 při tomhle světle zachmu
řen, ale ten rozhled odtud, to věru je něco neo
byčejnéhole — Měl jsem pravdu. Já myslím, že
s tam toho vrchu, z toho »Vysokého kořene«
993 m. nad hladinou mořskou povsneseného tathle
nedíval se na králický Sněžník ještě nikdy žádný

(cestovatel po těchto horách! To dokázal já jediný!
A ta vyhlídka! »Může být něco krásnějšího?«
»Ne, nemůže«, přisvědčoval jsem a byl jsem rád,
že vůž sc zase rozejel a rozhrčel pe kamení hor

mezi českými stadujícími nemá býti chladnosti
lhostejnosti ba přímo nepřátelatvíFa národnosti,
a že národnost nemá býti věcí soukromou, jak

i lnteraaeionalní do
mokraté mezi akademiky obtějí.

Zrovnatakjako nemůže,nemáa nesmíb
náboženství věcí soukromou: srovna tak nemůže,
nemá a nesmí býti národnost věcí soukromou. Kdyby
každý -člověk mohl šíti sám o sobě, ojediněle,

by snad bylo náboženství věcí soukromou. Tomu
ale neaí tak. Sotva že se někdo narodí, již se
stává členem trojí nezbytná společnosti. Můj jsi
ty — volá blava rodiny — Můjjsi ty — volá
stát — Můj jsi ty — volá církev. A tau nemůže
nikdo říci — i kdyby mohl: Nejsem členem rodiny
a tím národa; ne příslušníkem ; Bejeem
oudem jisté společnosti dboženské! Člověkjest
tvor společenský, a jit dle přirozeného prava a
zákona, jenž do srdce jeho zapsán, má neodvratné

porienoní k společenství rodinnému a národnímu,pospolitosti státní i společnosti věřících A ty
povinnosti má každý, pokud žije zde na světě —
a jestliže anad dada se někdy svéstí nezachová 6a
náležitě a slušně k svému národa, k evé říši, ku
své společnosti náboženské: povinnost nepřestává
býti povioností a proto i pykatř musí za svá pro
vinění. Či může někdo schvalovati lhostejnost,
netečnost ba nepřátelství dítka k otci a matce,
poddaného k vladaři, věřícího k duchovní vroh
nosti? Zvláště krevní pouto, pokrevenství, krevní
přivazanost či příbuznost, a příslašenství k naro
zeným, kteří mluví jednou řečí, tedy abych tak
řekl dětství synů a doer jednoho národa nemůže,
nemá a nesmí se nikdy a nikde beztrestně sapfíti.
To je to, čemu se říkává: láska k vlasti je při
rozena každému; mabyltě jí v životě rodičky své,
ssál ji s mlékem mateřským! Tedy něco dokonce
nopřirosenéhojest, jako veteš mezi staré haraburdí
odhazovati národnost a vlastimilství. To platí o
příslušoíku kterékoli vlasti. „Svá vlast každému
nejmilejší, a mně má“ Alo již ten přirozený zá
kon uznává též Tvůrce „všeho míra, uznává Boha
jakožto původce lidstva. A proto žádný český sta
dující by neměl zapomínati na krásná slova národní
pleně: „Český otec, česká máti, učili mne vlast
mou zoáti“ — budili ve mně dřímající lásku k vlasti.
Ale též: „Český otec, česká máti, učili mne Boha
znáti“ — učili mne spolu a zároveň náboženství.

Nemáme právě času, abychom tuto povinnost
též na sákladě katolického náboženství šíře odů
vodoili. Stačí, když ukážeme k tomu přikázaní,
jež nyní mezi některými stadujícími málo 83 váší
a jež sní: „Cti otce svého i matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.“
je zároveň Bohem samým poračena a přikázána
láska k národnosti, k vlasti. Cti otce (a tími
otčinu, domovinu, vlast) i matku (a tím i mateřský
jasyk). — Významnéje, že právě ten rozkaz apo
jen jest s důležitým zaslíbením dlouhého živobytí
a potebnání časného i věčného.

Kdož by mohl o tom pochybovati, že každý
studající přeje si hodně dlouho pobyti ve vlasti a
dobře se míti na světě?| Kterak toho lze dosíci?
Že mezinárodnustí? Internacionalismem ?

Ať si říká, kdo chce, co chce —to by mohlo
snad prospěti sobeckým. zájmům jediaců, ale málo
by to prospělo národnosti! Jedna část mladistvé
intelligence jest jiš na té nejlepší, či nejhorší cestě
— na základě pustého materialisma dopustiti se
národní sebovraždy, povrhoouti Ideálnou láskou
k vlasti A odkud ta odvaha? Odtud, ša se zho
stila náboženství — nebo kde náboženství za nic
se neváží, za věc sbytečnou so pokládá, tam za
tolikéš se cení i národnost. Ejhle ovoce nerozumného

ském a že proto volně mohl jsem dáti průchodu
citům svým, jež jsem k vůli dobrosrdečnému voz
kovi tlumil. A mojí soudruzi byli také z téže
příčiny rádi. Ostatně světlo luceroy bylo nám pak
při sjíždění s vrchu moc dobré a užitečné. Bylof
na další cestě tolik eserpentineka horské cesty
ošidných, že se mohlo zajeti nejen na lučiny, kde
ovšem kooím by třeba kynula pastva, sale také
ve výmoly různé, odkud by třeba nekynuly vy
blídky arovna ty nejkrásnější. A pak? — Pak pr
šelo den prvýa pršelo den vterý — a pak zase
pršelo. A já byl od cíle své cesty od Vrchomezí
vzdálen na tři míle cesty. Takhle tam už nedora
zím, za takového počasí kynula mi «ta nejkrásnější«
a nepřípadnější »vyhlídka« na návrat — na cestu
k domovu| Po tolika dojmech je třeba odpočioutí
a rovnati siv zátiší svém vzpomínky tak přemnohé,
A jk myslím, že by každý jiný na mém místě
vzpomínal nejčastěji ns tu »nejkrásnější vyhlídkus
tam z toho »Vysokého kořene«, kdy prostý, do
brosrdečný horal chtě také jako všickní horáci vů
bec pochlubiti se krásou svých hor, pomáhal lu
cernou svou mému dalekohledu ve tmě i dešti
v noci. To přece bylo něco! A nevěříteli, že tato
vyblídka byla něco vyhlídka, prosím: jen si vezměte
dalekobled a vyhledejte si toho vobrosrdečného
borala, adresu třeba dodám, a zajděte si v noci
a dešti na »Vysoký kořene a oa ten horal vám
rád na králický Sněžník posvítí. A jistě řekne:
sJá tady už jednomu taky svítil a pane ten měl
radost.« — Ale to prosím musíte jet tou cestou
a tak, jsk my ji konali, aby k takové vyhlídce

byla také patřičná — nálsds! — x

'«

. I“ Tam vede omutaý liberalismus. Vpří
čině náboženské volal: My chceme „svobodu svě
domí — as náboženství pranie nezáleží; v příčině
vlastenecké už je také tam, že nanárodnostipra
Bic nezáleží, jenom na humanitě, lidskosti. —Běda
národu, jehož mládež takhle se odchovává. Jest
liže ze srdcí inte'ligentních jinochů vyrve se mej
mocnější pružina kujturních snah národních: ná
božeoství n obětavá láska k vlasti - pak nekyRe
Bároda stkvélá badououost,ale úpadek, dekadence
a kdyby okamřité i na výši stanul.

Protože vády chceme pro poctivost národa a
jazyka svého pracovati — va ujeme jak před me
siaárodnosti tak i před interkonfoasijností. Jedno
i druhé velebíré se jedním směrem iotelligence

rofesorské i mládeže studující jako „vyšší stapeň
kultary lideké a náboženské“ — jako „nesmírný“
pokrok| Smutoá zkušenost dokazuje,že prvé není
dice ještě u nás v Čechách nenárodnost a bezná
rodnost, ale jistojistě by k tomu hrobu vlastenectví
vedlo. Zrovna tak jako „mezináboženskost“ dosud
není nenáboženství, ale jistojisté k němu vedel

Tudiž beslem dukooalého patrioty má býti
nikoli: Pryč a náboženstvím, pryč s národností —
ale pryč 6 mezinárodoostí, jež vede na poušť re
negatství náboženského i národuího; sa to ale sem
s nábsžeastvím, sem s vlastimiletvím. „Měslo točí
se kol země, se zemí pak kolem slunce: srdce
tré se toč kol vlasti, atak s vlastí kolem Tvůrce.“
Těmi slovy Boleslava Jablonského končíme.K

K „výchrotkům“ rychnovského
„Posla z Podhoří.“

(Pokračování.)

- Ostatně, že radikalismus a pokrokářství tím
útočením na dozor klerikální znatírá vlastní úmysl
útočiti na náboženství ve škole vůjec, zjevno zo
zajímavého úkazu! Jak často s pohrdou 8 po
směškem píše se o klášterních školách, kdo tam
pošle dívky je „nevlastenec“. ačkoli máme
itolik klášterních škol českých, když ale ten
který řekněme „veleznámý vlastenec“ pošle dceru
do německéhopensioaštu tam v tom rajchu,
kde vše čiší zlobou proti Slovanstvu
vůbec a Češství zvláště, ta nepřestal
býti vlastencem. A proč? Rozamějmesi dobře,
škola klášterní klade důraz také na pokrok u vy
chování náboženském, kdežto tam tomu pensio
nátu náboženství je věcí vedlejší. Ováem, že by
nájesd proti klerikálům v ohledu školství nemohl
skončiti beze jmena ndp. biskupa kralohradeckého.
Pan redaktor Aug. Matějka má J. B. M tak rád,
že se oharmantně dostavil až i aa nádraží rych
novské, když se tudy ndp. biskup ubíral k svě
cení kostela do Bílého Újezda. A tak, aby ma
nepopřál také místečka ve svém žurnálu. „Ceská
národoí škola nejvíce prý tísní klerikály směru
Brynychova.“ — Předně naše národní škola ne
tlsní vůbec žádného klerikála nikdy! Tažby, aby
byla národnější nežli je, ale ovšem čistě
národnější bez toho, co by oa mi chtéli navěsit
internacionální pokrokáři, kteří to přivedli až
k tomu znaméma „překonanému stano
visku“, jsou obsaženyv našich státo
právních požadavcích, k nimž se hrdě
známe. Pokud pak toho nedosáhli jsme, pracu
jeme jednosverně spolu s učiteletvem u výchově
české mládeže a u žádného kněze ooozval se stesk
na tíseň práce tó ve škole nynější, když tomu
tak chcete, národal! — Co pak se dotýče „směru
Brynychora“ — v té příčině nemůže býti žádné
řeči o žádném směru a zejmena me tak zůmy
slné naznačeném na úkor kralobradeckého biskupa
Ednarda Jana! Náš nejd. vrchní Pastýř jest ka
tolickým biskupem, všichni kačží jeho diecese
jsou katoličtí kněží, a všichni věřicí upřímní a
snaživí o katolioké vychování mládeže, jsou kato
ličtí křesťané! A jako tací všichni tito činitelé od
vrchního Pastýře svóho až ko katolíku v nejzazším
koutku diecese mají právo žádati, aby katolická
mládež vychovávána byla ve svém náboženství!
Má na to právo žid, má na to právo evangelík,
má na to právo tedy také — katolík. K tomu
není třeba zámysloě sem vtahovati žádný směr,
poněvadž ze snah ndp. biskupa, ze snah všech
upřímoých katulíků jenom jedao vyznívá, totiž ob
hájení naší svaté víryl A musí to vyznívati u
všech společnétím vloe, čím zjevněji a osteji
8e řeklo v listoch pokrokářských, že jejich boj
je bojemprotikatolickéma náboženství!
V těchto snahách všechny i biskupa i kněze
i všechny věřící katolíky, tedy dle vás všechny
klerikály vůbec, nemůže vésti žádný zvlášní směr
osobní, jak snad tomu zvykem u politických frakcí,
nýbrž všichni tito společně a jednosvorně mohou
jíti jen jedinou cestou, kterou jim naznačuje učení
Ježíšo Krista a jeho Církev. Kdo je klerikájem,
honosí se tím „Cleros“ což značí „podíl“ v ačení
Ježíše Krista, tak to je nezvratné s místa nej
kompotentnějšíhodokázáno a my mámo jen jedn
učení, jedan Církev; naše vyznání nemění se podle
toho „jský je pán“ — to se déje někde jinde |
Tedy slavná rodakca to si zapamatajte, ževšichni



na světě klerikálové, biskupově, kněží, katolíci
vesměs mají jenom jeden směr, směr učení Ježíše
Krista a jeho Církvel Ovšem vám je útočení na
osobnost ndp. biskupa kralohradeckého proto vhod,
še osobou jeho vlastně
katolické církvi!

Ale ještě něco otom školství. „Má prý b
všechno učení podřízeno vědomostemo náboženství *
— Slav. redakce mluví o něčem, co ovšem podle
svých zásad nemůže pochopiti. Aleto snad předce
pan redaktor ze své prakse (působil také při uči
telství,) ví, že vzdělávaní ve škole má-li prospívati,
má jíti jedposvorně řekněme jakoby ulité v před
a to ve všech předmětech! Zde nemá vaditi jeden

mět. drahému, jeden býti na úkor druhého. To
e zásada nejlepších paedagogů. Sám Komenský,

ns něhož se pokrokáři i radikálové také odvolá
vají řekl: „Základ vychování a vzdělání — bázeň
Boží !“ Tedy žádný předmět nemá překážeti básní
Boží, víře, náboženství. Jdeálem školy národní je
kolik předmětů, tolik pokroků, aby dosaženo bylo
účele školy národní. Může ale býti tolik pokrok
když by při některém předmětu poškozován by
jiný, řekučme ten nejpřednější, náboženství, růa
nými bezpodstatnými theoriemi, které se, jako
vůbec hypothesy nevěrecké v každou chvíli mění?
Dišputace a koptroverse o různých hypothesách
ty si snad mobou dovoliti university nebo vědá
toř u svých stolků, ostataě z takových přemnosí
po řešení různých problemů přišli až na katolické
„Kredo“, ale pro řešeníbypothesí ve skole ná
rodaí místa není. Čimyslíte. že mohl by tobo
snésti katolík, kdyby ve škole projevy protinábo
ženskými snižováno bylo, co rodičům katolickým
a dětem jejich má býti svato? Toho nedopouští
Zase ani žid, má avou konfesionální školu, ani
evangelík, má konfesionální školu — a to by si
měl dát líbiti katolík? — Tedy my jednáme podle
zásady paedagogické kolik předmětů, tolik po
kroků, jeden druhý nepoškozuj! Učení nábožeoství
nepoškozaje v ničem pokrok v jiných předmětech,
ano povsnáší jej. Jinak esúctou poslouchá dítě,
když se mu různé síly Boží přírody vysvětlají
jako dary Boží, jako stopy Boží moci a prozfe
telnosti, nežli když tyto taje vykladatel odbývá
ledajakou bypothesou pochybné ceny, která za
rok třeba už nebude platiti. A předměty jiné samy
sebou také nemohou poškozovati pokrok u vsdě
lání náboženském,ale zvůle a zlomyslnost
s čehoje při této přílešitosti, to jest
už známo z mnoha růsných případů, jichž
příčinou však byli ne ctihodní učitelé
z povolání a pro povolání své vznešené
žijící, ale paedagogové naskrze nepo
volaní, již ani toho vznešeuného jména
paedagog, vychovatel, učitel, nezaslu
hovali. — A proti zvůli a zůmyslnosti v pod
kopávání vážnosti náboženství se stavět musí, kde
který katolík apřímoý. A jestliže už každému
věrnému a o svou víru horujícímu katolíku říkáte
klerikál, tedy tím více proti zvůli protinábožeoské
ve škole se máme stavěti my katolíci jako kleri
kálové, poněvadž jest dokásáno „Kleroa“ znamená
podíl v Ježíši Krista a jeho učení, a tím více
tedy jako klerikálové musíme žádati, aby ten
podíl, Ježíš Kristus byl uchován katolické mládeži
a tím více musíme brániti, aby nepřítel nábo
ženství tento podíl, Ježíše Krista ze srdcí dítek
katolických nerval. To chceme a za to bojujeme,
kdežto strana radikální a pokrokářekáohne vnést
i ve školu zlovůli a zůmysloost protináboženskou.
— Ostatné my, jenž bráníme škole a naší mlá
deži náboženství a náboženské vzdělání, zdaliž
byste řekli v koho smyslu jednáme? Prosíme,
jednámetak ve smysla samého mučenníka
Brirxenského Karla Havlíčka Borotv
ského! Ano my klerikálové jsme takoví, že žá
dáme ještě méně, nežli co on sám v tomto ohledu
navrhoval a žádal! U „Posla z Podhoří“, podle
důkazů, jež jinde podáme, platí Havlíček za auto
rita v boji proti klerikálům! Důsledně platiti bude
za autoritu jinde. A teď poslyšte, co Karel Ha
vlíček ve své reformatorské snase v příčicě ducho
venstva chtěl. Jeden te známé trojice „Gabler,
Girge, Havlíček“, tedy initimní Havlíčkův přítel
a to ten první, tedy Gabler píše (viz Osvěta s Č.
26., str. 966), jak následuje: „Havlíček ne
stal se knězem. Avěak jsa pilný čtenář
bible, chtěl katolické kněžstvo refor
movati —chtěl slončiti učiteleký stav
národních škol a stav kněžský v stav
jeden, bohoslovci poodbytém semináři
měli v letech toh býti učiteli na
školách národnich, v s ch pak státi
se duchovními správol.“ Dle Havlíčkatedy
měli býti učiteli pouze bohoslovci po ad
bytém semináři, vysvěcení kn
kteři po ch letech v učí vi m
se státi ovními správol, děkany atd.
Havlíček tedy cbtěl více nežli ti noaávidění kle
rikálové; om všechno vychování mládeže chtěl
svěřiti pouze a čistě rnkoum kočšakým
a tu najde se „šarnál“, který dle vácho hlásí 00
k zásadám Havlíčkovým a ten láteří proti kle
rikálóm, jimž jde pří školství o náboženství a víra
mládeže a uekladou tedy tak dalekosáhlých pože
davků, jaké v té příčioě kladl sám ten, na koho
se žurnál ten v boji proti klerikálům tak rád
odkazuje. „Důslednosti, kde jsi?“ můžeme svolati

«

po jednomznámémpříkladě.Aleovšemjako od
pověď| zde zazník nám: „Nehledejtedůsled

Prarným, se obce štvát aza knždoaosnu

List z Prahy.
—a. Česká veřejnostvarašena udalostmí ve sta

dentském spolka „Slavii“, kde akademik H-ueer
6o vyslovil proti národní myšlence. Hura ruit —
po česku — čas kvapí a ovoce zraje. Dračí símě
jistých profesorů úžasně brzy dozrálo « bobatou
žeň Účinky praktické filosofie Masarykovy se jeví
ua všech stranách. Neobyčejný cynism ve věcech
nábožeaských panuje v řadách studentstva. Jsou
to dušovní anarchisté. Na drahé straně boj o chléb,
bídná existence stadovaných lidi, kteří nejeoujisti
před tyfom s hlada, dohání studenstvo naše do
náručí socialisnu. Duševní strava podává jim po
více let tak zvaná vzdělávací biblioťóka a k tomu
listy pokrokářské a socialistické, pak „vědecký“
orgán pokrokátů „Rozhledy“. „Naši dobu“ pázě
Masarykovu jiá k této skupině počítati nemůžeme.
Masaryk a jeoo spolupracovníci v „Naší Době“
hrají Bi dice na veliké demokraty, ale nejdeto od

ve v pravdé jsoa také buržoi jako páni Bondy,ilde a jiní předáci strany staročeské. Dvě pří
činy tedy studentstvo na českých školách vysokých
ženou do tábora červené internacionály, duševní
cynism a hnotní bíla. Většina nedostudovaných
lidí obytá se žarnalistiky a zapřísabá pak pro
Boha čtenáře, aby nedali lista pednouti, že bes
něbo by bylo po národa veta, správně po redakto
rovi, který by nevéděl, čeho se má zase chopit,
je to bidný chléb, ale přece chblób. Tak alespoň
čítáme v každém čísle „Bacha“ a „Lidu“ zaklí
nání odběratelů, aby konali sbírky na list. Proto
se nedivíme, když tito pokrokátští kostelníci mají
neobyčejný vstek, když sbérá milosrdný bratr a
neb mílosráná sostra na nemocné, neb když knčz
sbírá na kostel, to je „ochuzování“ lidu. Jak by
ne, dejte to občanu Pakovi neb Hainovi, aby tito
pánové mobli jako soudrub Bebel bydleti ve vile
na virwadstádiském jezera a bade po nouzi v ná
rodě. Tak. daleko ty věci dospěti musely.

My můžene s.něle trrditi, že pro nás kato
Jíky je nynější tak -svaná inteligence ma dobro
ztracena. Kdo dostane do rukoa „Pokrokové listy“,
orgán to ponejvíce socialistických stud-ntů, tak
žasne nad onou duševní spostlostí, která s každé
ádky v tomto listu vane. Ano jdeme smutoým
dobám vstříc. Mlajík odcizen matce, otci, pří
buzným stane se obětí mezinárodních lumpů, po
nejvíce židů. — Jisto jest, te colou akci ve Slavii
živili tak zvaní čeští židé. Kdyby „nos otec Pa
lacký vatal a víděl ty epigony, ty spustlé mlado
staré vyšilce a politiky v kavárnách, kterak činí
politiku národe, eplakal by. Pšenice Mladočechů
dozrála, nyní we dostavili ženci a to jsou červení
občané a 8 vimi spojený poloučený proletariát po
krokátský, jehož vůdcem Bsxa,Rašín atd.

Že je dnes strana mladočeská - Prazo hotova
se svon politikou mezi dělaiotvem a studentstvem,
to si nemůže ani novinářská mrcha Šípy zakrýti
třeba desíti namalovanými jesuity v každém čísle.
Strana mladočeská je shoiló jablko, které co nej
dříve se stromu spadne. Důkazem toho, co tvrdíme,
jest schůze v typografické besedě svolaná Barvu,
kde se mlaviti mělo „o svobodé lietu.“ Sál typo
grafické besedy byl úplně nabytý socialisty, stu
denty, pokrokáři i anarchisty, Kdyby miadočeli
pořádali ještě častěji schůze, tolik poslucbačů
v Praze pro sebe neseženou. Byly bychom zrádei
vlastní věci, kdybychom zastírali, co Be zastříti
nedá. Když jsme vkročili do této schůze svolané
pokrokáti a socialisty, která tak četně navětí
vena, sevřelo se nám erdce. Ano tito zástupové
jsou slepými posluchači bídáckých agitátorů, kte
rým se nejedná, než o existenci vlastní. Na našich
schůzích spolků katolických vidíme všude tyléž
tváře, jest téch katolíků zde v Praze, kteří činně
se zúčastní spolkového života, věra jen hlouček.
Většina duchovenstva pražského straní se kato
lických spolků. Zde právě to věší; kdyš ti pa
sýři stádo nostřeží, pak a9 nedirme, že nikde nic
povede ku předu a žo byneme.

Tiskárna Cyrillo Methodějská | přestěhovala
se do vlastoího doma, závodu to dřívější „Politik“.
Jest to sárod skutečně veliký a patří k tomu
věra odvaha, brátí takové břemeno na se. Máme
tiskárou nyní, která by mohla zaplaviti celéČechy
dobrými novinami a spisy. A věra je to dnes za
potřebí. Tolik jeda, co 60 does lidu dává, to jest
uš přes příliš. Dnes již knězi nestačí kázat, nýbrí
my musíme rozšiřovati katolickou četbu. Nabí
zíme lidem sami své knihy,
seznámíme j3 s našími spisy. Dnes musí každý
kněz v duchovní správě považovsti farní lidovou
biblioteku za natnou součástka své
duchovní čianosti. Odaášíme si věra smutné dojmy
v posledním čase. Český národ zdá se připravo
vati na dašerní bílou horu © Nuže my strášci na
Sionu oebaďme psy, kteří noštěkají, když zloděj
do domu ss blíží a čiňeae naši povianost. Patřme
na Víleň, kde dílo vídeňekých kaplanů dozrálo. |

Když lidé spali, přišel nepřítel.
' Kláru, který za padesát

bade muset do Uher volati kříšácké výpravy,

proti půlměsící, ale proti talmudu.B
Co týden dal

Oprava živnostenské mevely byl:
v poslanecké sněmovné schválena již ve třetím
čtení V pondělní sehůri byl projednán návrh dra.

Pattaie na vypovězenícelní a obchodnízrak

let
m

s Ubrami. Pilnosť návrbu uzoága a návrh
přijat, aniž by vláda přijetí jebo se opřela. Hrabě
Badeni vyslovil jem své politování nad prudkostí,
s jakou debata, v níž útoky na Maďaryjen so sy
paly, byla vedena. Ministr obchodu Glans učipil
krátké, ale pozoruhodné problásení, totiž že vláda
nechce, aby celaí a obchodní smlouvana dosavad
ním základě byla prodloužena a žeamlouva bude

na jisto před Novo rokem vypovězena.Antiliberálovéna dolnorakouském
směmě sestoupili se ve dva kluby a sice: kře
stanátí sociálové ustavili se ve klub antisemitský
a svolili erým předsedou dra. Luegra, kdežto po
elaoci německé strany lidové tvořiti badoa sdra
ševí téhož jména za předsednictví professora Bi
chtera. V jistých záležitostech, jež blíže mezi obě
ma stranami ustanoveny, půjdou oba klaby ruku
v race a budou mívati i společné schůze, jimě
předsedati budou atřídavě předsedové obou klubů.

V říšském směmu měmeckém odů
vodhoval br. Hompeech interpelaci o tajné smlou
vě německo-ruské, Interpelace byla vládě . ovšem
nepobodinou. Bylo to zříti s řeči říšského kan
cleře hn. Hohenlohe, jenš prohlásil, že nemůše po
dati u výsledku vyjednávání, jež vedio se od r.
1887 až do r. 1890 mezi Ru:kem a Německem
úřadní správy, protože bylo umluveno, aby celé
věc zůstala v tajoosti. Z téže příčiny nemůže po
dati správy o jednání německé politiky naproti
Resku od r. 1890, ale nějakého nepříznivéhoobra
tu v poměrech německých k Resku pozorovati no
bylo. Tyrsení, že tenkrát nebo nyní působil am

glický nebo nějaký cizí vlivna německou politika,
rozbodně odmítl říšský kanoléř jako ooodůvodně
né; načež dodal: Co se týče účinku, jaký mělo
nedávné avořejnění jistých zpráv v hamberském
listu na postavení Německa ve trojspolku a Ba
poměry k ostatním erropským mocnostem, moh ů
s radostí prohlásiti, že mráček nedůvěry, který se
po oněch časopiseckých zprávách v prvním okam
žiku v jednotlivých vrstvách obyvatelstva oněch
semiobjevil,opětzmisela že nášpoměrk našim
spojencům jako dříve tak i nyní spočívá na vzá
jemné důvěře. Rovněž tak naše poměry k Rasku
ani okamžik nepřestaly býti dobré a přátelské.

Mír mezi Ktalií a Habeší je podepsán.
Italie uznala úplnou nesávislosť Habeše» Menelik
přijal prozatím řeku Mareb za hranici mesi svým
a italským územím a mimo to propvatil veškeré
italské zajaté bez výkupného. Mír byl uzavřea
dne 26. Hjna. SRS:

Všelicos.
Pro nával látky moseli jsme mnohé pří

spěvky, zprávy a dopisy odložiti do příštího čísla.
Proto prosíme pp. zasylatele za strpení.

Velmi mnozí pp. odběratelé nejsou ještě
předplacení. Máme každého zvlášť upomínati ?

Přehlídka listů protestantských. Ačkoliv
protestantští páni pastoři nejsou rádi, když místa
z jejich listů citujeme, přece si nemůžeaTe pomoci
a musíme našemu čtenářstvu úryvky z protestant
ských listů přinášeti, abychom ukázali, že páni
pastoři zúmyslně naše katolické náboženství, naše
obřady nábošenské překrucují, na obloudéní svých
čtenářů! Hus na př. st. 161 píše: (Z46 sa, jakoby*
tu a tam se nevědělo, že Boha křesťansky ctít
znamená, dle jeho svaté vůle křesťansky žít. Vy
stavěl-li se někde na př. nádbermý kostel s křížem
(ten kříž Kristův, ten je pálí, nebo bvěsdou
na brotu věže, byl-li tento kostel za okázalé
slávy mnohých uniforem, hudby, jásotu a po
dobných marností posvěcen a mí-li potom tento
kostel být k tomu, aby posiloval a podporoval
jisté pozemské pomáry, tedy se pak říká: Vyko
náno zde dílo ku cti Boáí.« Tak p. pastor piše,
ať už ze své hlavy, aneb ať si to vypůjčil od ji
ného p. pastora z »Hilfe.« Kdo by nepoznal ze
slov stu e tam kostel posvěcený má posilovati
jisté posemské poměry«, že tím míněny jsou ka
tolické chrámy, poněvadá jak předešle z Českého
Bratra jsme citát přinesli, evaagelíci svěcení
kostela neuznávají a tomu posvěcení kostela se
vysmívají. Zde opět viděti, že helvetský „účel
posvěcuje hbelvetské prostředky. Zde pao pastor
veřejně tvrdí, že naše kostely mají sloužiti k po
sulování jistých pozemských poměrů s še se psk
říká, že vykonáno jest dílo ke cti Boží, e



cbetnétendencetěchtopastorovýchslovjepatrná.
Chce zletičiti účel našich podsvěcenýchkatolických
chrámů. Ale neslehčí, merné se namáhá. 'Keždé
kstolické dítě školní mu poví, že naše posvěcené
kostely nejsou k posilování pozemských poměrů,
ale k zušlechténí srdce a ku spáse duší. Jestli je
jich protestantské nesvěcené kostely (čivlastně
modlitebny) jsou zbudovány pro posilnění pozem
ských poměrů, do toho nám ničeho není. A jestli
týž pao pastor o pár řádků dále nám. vyčítá, že
ctíme Krista zlstem, purpurem a budbou, tu jej
poukázujeme na písmo sv. o třech králích, ktoří
uctili Kriste také zlatem a jak nad Betlemem při
narození Péně sami sodělé proszpěvovalia zeptáme
se- ho alovy: Pokrytče, kterak v tom plemě čteš?
Co se konečně těch uniforem týče, tu je známo
jak pámi pestoři při otevření (svěcení nemají) svých
modliteben až úzkostlivé počítají, kde který pan
inspektor a p. úředník otevření jejich modlitebny
a třeba spojeného s tím úkonem banketu se zů
častnil. Proto když už pen pastor v Husu beře
slova sw. Marka nadarmo: Lid tento rty moe
ctía, ať jenom se pak přizná, že tím paa pastor
míel lid svůj protestantský, a my' ničeho proti
tomu míti nebademe, jak protestanté Boha ccí

aneb jestli Ho vůbec ctí, (ek jsme předešle ukézeli « Betanie) když chtějí zbavení býti konfes
sijního jha, a jak my Pána Boha ctíme, to ať
laskavě ponecbají nám katolíkům. Ale páni pastoři
se domnívají,že vůči katolíkům teď jim prote
stantská pšenice kvete a Hlasy ze Siona dokonce
Da str. 264 ze dne 12. listopadu 1896se troštují,
že prý v Úecháchnové reformační houtí není ne
možností a že toto zadostiačinění je český národ
své bistorii a svým předkům povinen.« Ovšem,
co by přišlo na p. pastore z Hlasů ze Biona, na
redaktora Lidu, Rucha, radikálních a sociálních
a jiných podobných listů, ti by zosaovali refor
meční houtí ve svých orgánech třeba od hodiny,
ale jestli by lid katolický pak na měnevzel koště,
jest jiná otázka. Hlasy ze Slona o tomto refor
rmačním hnutí přinášejí citáty s Českého listu.
My k tomu podotýkáme: Do českého listu to dal
i pan pastor a z českého listu do Hlasů ze

to opsal drabý p. pastor a proto toto hel
vetské přání po reformačním bnutí čí snad po
nějaké revoluci zůstane všdycky jenom zbožným
přázím pánů pestorů. Hlasy ze Siona str. 265,
torzí, že agendu Obnovy obstarávají pán: páteři,
Mohou li páni pastoři obstarávati sgendu listů
belvetských, luteránských, mohou katoličtí kněží
obetarávat agendu listů katolických. Hlasy ze Si
ona praví na str. 264, že by dr Pippich mohl
býti jejich pastorem, ale ligista že ještě dlouho ne.
My pravíme:. Jen kdyby ten některý kněz ligista
chtěl 'apostatovat jako třeba páter Jška, vezmou
ho za pastora baed na místě. Konečně nás těší,
že Hlasy ze Siona přiznávají se na str. 266., že
příčinou války tncetleté byló svržení s okna ka
tolických mistodržících Martinice a Slavaly a ne
šťestoého dosazení zimního krále protestenta Be
dřicha Falckého, jejž Hlasy ze Slona eufemisticky
nazývají shošík falcký«. (Jek jen takový hošík
falcký už uměl celé noci býřit!) A o+Hus« sou
časně v listopadovém čísle na str. 162. doznává,
že pobnutkou války třicetileté byla zásada: »cujus
regio ejus religio,« čili »snáboženství vladaře musí
vyznávsti i jeho poddaaí.« Tof se rozumí, že mo
butným skokem octl se na str. 163. na křesťanské
římské církvi, ale pozapoměl, že toto heslo vydali
Juteráaští králíkové a knížata a svědomité dle toho
hesla ve svých zemích se řídili na vyblazení ka
tolíků a rozšíření protestantů ve svých zemích,
to však pánům pastorům uvázlo v péře a vším
je vinna ta římskokatolická církov, zesedůkaz. jek
belvetský účel světí belvetské prostředky. Proto
páni, nerozkmotřujte se tak moc s pravdou. 124.

Ruch ze dne 13 listopadu dělá si posméch
z toho, že zbužní naši předkové činili jako základ
církevního jmění růzoe nadsce a nazývá je za to
hloupými a v ochranu beře šida Hirsche s jeho
nepoctivě nahrabsnými millisny. My se o chytrost
redaktora Rucbu přít nebudeme, eni o to, moec-li
má od židů a helvetů za to, te statečně tupí vše,
co je katolické, ale nazývá-lí hloupými naše zbožné
předky, že činili zbožná nadání, jak logicky nazve
nynější své vrstevníky, kteří sbírají ne podniky,
jako je Husova kolej, Husův pomoík, Husův dům,
a jestli tyto vrstevníky a dárce hodi také s baro
nem židem Hirschem do jednoho pytle? + 324.

Pracovník na blahu národa. Stkvostná
byla schůze mladočeského poslance Kovaříka v
Buděticích. Sleduji «N. L.« a poslance naše bned
od předložení osnovy zákona o nucených rolní
ckých společenstvech, kterak si v této otázce po
čínají, a dobírám se toho přesvědčení, te »N. L..«
a poslanci chtí akci tuto, ve prospéch rolnictva
směrující, ubiti. Kovařík v Buiěticích to potvr
dil zneva. Ten člověk protestuje ve zmíněné
schůzi proti nuceným aspolečenstvům, prozrazuje,
jakou jest závislou na offisielním žurnálu Úúgurkou.
Fideikomisy. rolnické nikoli, svobodomysloou
parcelaci ano, peraě sejéti na statku ne, ale
moci vše svobojat zadlabiti, rozprodati a vait
tebráckou hůl, to ten velikéš našemu rolaíku
odporučuje. Jaké to má ten náš lit bědné zá
stupce Ve Steňkorech poslanec Dr. Dyk uvěto

cene raloictvem soublasití se společenstvynucenými byl pfinucen. Kovařík všsk má ro
sumy jiné, ostatně nestal se ještě ©Kovéřem
Kiy pak jiš ti lidé přestanou hrát tu komedii 1?
Ovšem nedostatek pevného rolaického programu
v mladočeské straně jest cítiti a viděti každým
coulem. Po tom ném rozliční mluvkové vytýkají,
te se o lid nestaráme- Jenom chbyťtese našich
programů ro'aického a sociálního a proveďte je,
jste u moci, a lid vám buje žehnati. Liga -+ 16.

Zvěsti=východaích Čech.
Zprávydléossní. Ustanovení jsou:

p. Váci. Martínek. prozat. katecheta v Jičíně
za katechetu ns měšť. škole do Králové Dvora,
p. Ant. Hartl, kaplan v Nové Pace, za kate
chetu do Jičína, p. Frant. Martínek, kaplan
za administratora do Proseče. p. Jos. Nováček,
kaplan v Nových Hradech, za kaplana do Proseče,
p. Váci. Bayer, administrator, za kaplana v No
vých Hradech, p. Jos. Karásek, keplsan ve
Smiřicích, za exposiťu do Libřic.

Přes 300 vánočních stromků nutno
vyprositi v tak zvaném uzavřeném území na se
vera. bychom mohli čeliti Nemcům, kteří vánoční
stromky používají jako lskadla na české dítky“
Ubohbédítky mají se státi obětí proto, že český
Ježíšek opomenu! v kraj zavatý, nehostinný zaví
tati, OJpomoci tomu musíme, by v tak zvaném
uzavřeném území každému českému dítku dostalo
se toho, co naše dítky mejí v české rodině, český
vánoční stromeček. Prosítudíž výbor »Národní
Jednoty Severočeské« (Praha, Ferdinandova třída

českého Ježíška! Neodmítejte proseb našich, Báb
Vám vše tisíckráte nabradí! Každý sebe meaší
dárek jest vítaný. — Úlenovézdejšího obchodního
gremia sebrali mezi sebau 6 al. 20 kr, kreréž byly
šlechetnému účelu tomuto ihned zaslány. Dík
vřelý jim!

Faraí knihovny. Učítelská jednota „Ko
meoský« v Lomnici n. P. usnesla se mezi jiným,
“t kolegové hledí zakládati obecní knihovny a
tam, kde stávají, aby se rozšiřovaly a dovolí si
tvrditi, že farní knihovny jen zástí proti škole a
nesnášelivosí náboženskou rozsévati za účel mají.
Tak Jze čísti v č. 48. Posla z Budče. Dojímá
bolestně a trpce, že nejšlechetnější úmysl — po
starati se Jidu za dlouhých zimních: večerů o
četbu v mravním ohleju i náboženskémbezvadnou
— tak ostře, nepřátelsky a dovolím si ici i sú
myslně nepravdivé posutuje se od pánů, kteří
třebas jediné knihy z farní knihovny nečetli, nebot
mluví o knihovnách »projektovanýcho. Ze zkuše
nosti vím o mnohém knězi, že než věnuje knibu
do knihovny obecní, spolkové a pod., přečte ji a
shledá Ji, že bezvadna, teprve knibu dá jinak
nikoli. Musí tak učiniti v zájmu své cti i svém
vlastním. Zle by odpykal dárce, kněz, jenž by
dal knihu mravním zásadám odporující. Uznají i
páni kolegové, učitelé, že pro lid je třeba četby
dobré, kde ctnost, dobro; krásno a pod. se velebí
a všeliká nepravost právem odsuzuje se. Tu vděčně
připomínám si prospekt k I. ročníku »Besed lidu«,
kdež praví se, že v ohledu mravním, náboženském
čisté svědomí chtějí si zachovati.Budiž ujiště
na sl. jednota »Komenský«, že svědomí čisté
chce míti i každý kněz! Spíše dá se tvrJiti, že
do kaihoven obecních a spolkových zařadí se
kniha, při níž nebledí se na obsah, hodí-li se
pro čtenáře neb ne, pořuší-li dobrý mrav, neb
uráží li city náboženské. Přejtež kněžím, že touží,
aby kaiba dobrá v českých chaloupkách zdo
mácněls, nezáviďtež jim výdaje do seti u jed
botlivců se počítající, ješ oa koihy věnují i ner
muftež se pro obtíž, již W'půjčováním mojí, ale
čiňtet podobně pamětliví jsouce podobenství o
pohoršování|

„Bydžovské listy“ — a kaplan Janák.
Poslední dvě čísla -pokrokářských techto listů, v
nichž už přes celý rok jaksi soustavně hanoben
jest kaplan Zíželický, natí nás, -4 (poněvadž za
sílané opravy do ničemných lístků pokrokářských
mine se úolně účinkem při povaze pokrokářů,)
— abychom tské my na obranu téhož tupeného
kaplana nepravdu listů Bydžovských, čí spíše
»vědomou lež« ve věci uč. pokrokáře Rašína, a
téhož knéze na roveň přivedli. Na podzim mi
nulého roku dopustil se p. u. Rašín v páté třídě
v Žiželicích u chlapců při výkladě o sv. Vojtěchu
veliké urážky nynějšího kněžstva. Když věc celá
se prozradilaa kaplanovi Jenákovi byla sdělena,
nastoupena byla cesta úřední, která se prapodivné
točila. Prozrazený učitel však žaloval u trestního
soudu téhož kmóze kaplana i jeho v. faráte —
z na cti utrhání. Že si to prý vymyslil, děti ke
lži navedi, aby se prý nepohodlného učitele Ra
Maa sprostil. Při soudu nastoupea obžalovanými
důkas pravdy — a n, byť to někde
uznati nechtěli. Předce ale — ale bohužel —
smírem a v dobrotě kněží soud skončili — a to
š s velikou — acela učitele Rašína — nebodaou

obětí. Učitel Rešín smíru zoeužil. Byliť kněsí
za Čtyry dny po soudu ať přímo ať ne
přímo Rašínem— zase napadeni, že prý, při
soudu ukázala se celá povaha jejich — V
nahotě. Tím nutně naststi musil obrat, vedeno
nové šetření disciplinární i o jiných věcech — a
p. učitel Rašín 1 jiní ze Žitelicbyli přesazeni.
Zdá se však, že pokrokářské plátky v Novém Bvd
žově vycházející, vytkly si za úkol: +Gloriolu«
vítězství neustále plésti kolem skrání oslavného

raženého vítěze« Viktora Rašína. Aby si tytéž
isty zbytečně neškodily, sdělujeme některé jen

knézem-katecbetou. Při soudu vyjádřil se p. Ra
šín, když ut šlo do živého a svědkové byli volá
ni: te prý »s krvácejícím srdcem odho
dlal se k této žalobě (— o té prohnenosti!)
Právní pak přítele jeho Dr. Baxa — až z Prahy
k zdrcení kněží povolaný, jsa přesvědčen o „Nně
vinnosti“ p. Rašínadodal: Ale vždyt se mo
dlíme odpusť nám naše viny.“ (Aleteké:
přijď království tvé -- p. Doktorell) Ze žáků
uvádíme zvláště Němečka, jenž obrátiv se k p.
učiteli:pravil: Pane učiteli, vy nám říká
te, abychom mluvili pravdu, tak já nyní
mluvím pravdu.“ (<= v p. učitele— nepro
spěch.) Přismírném pak dohodnutí — k němuž
kněží za takových okolností přistoupiti
neměli, — zvláště významná jsou slova kaplana
Janáka:»Ale ať se, p učiteli veřejně vak
nechluhíte, že Vy jste vítězem, Načežp.
učitel: Velebný Pane, já se Vám zaruču
jusvýmčestnýmslovem žesez méstra
ny nic takového nestane (— jen když to
za nine provede jiný třeba pokrokář v »Nár. L.«
v »Ruchus a ve +Stráži« — že p. učiteli?) Ne
méně k tomu až po dnes chvastavému vy
chvalování ovítěze«= Rašína výzoamná jsou slova
téhož učitele při smírném dobodování, jež pro
nesl ke kaplasnovi: Já nejsem vítězem a vy
nejste také vítězem (!I) Podivno však, že v po
krokářských a pravdy milovných listech nečteme,
co p. učitel slyšel od obhájce obžalovaných p.
Dr. Dobíheala:Pane učiteli, buďte povde
čen těmto pánům, za tu ochotu, že na
bídlinámnynísmír Jakdnesvěcistály,
a jak děti svědčily, musil byste naprosto
padnoutl A následek?« . . . Patrné se s tímto
výrokem p. Dra Dobíbsla uč. Rašín nesvěřil,
jinsk by si zvl. v Bydžové listy takového hano
bení kapli. Janáka v této věci nedovolily. Tímto
jest vše vyrovnáno!! — A aby vše už bylo ma

vé, nutno uvésti, jek svědčili p. řídící vŽi
želicích a p. uč. Donát, chtějíce zachrániti Ra
šíne. P. řídící maje se vysloviti, je-li to možno,
aby tak učitel ve škole mluvil, pravil, že to není
možné, leda by se chtěl takový učitel
schválně zbaviti svého místa, A tu by
musil míti puchejře na mozku a pak by
jako blázen patřil do Kateřinek. Tak
svědčil p. řídící u soudu — pod přísahou.
Úřadně pak prý jsa vyzván, aby podal.kondui
tu o Rašínovi,pokud jsme slyšeli,zasese
vyjádřil. že skutečně js točověk výstřední
aže skutečně mluví ve škole před dětma
to, oo by děti ve škole slyšeti nemely“.
To se povedlo. A pak pry důkaz nebyl proveden.
Pan učitel Donát pak pod přísahou vypovídal,
že žáka Ant. Loumana zná dobřejako lháře,
že prý ho mělpředloni ve čtvrté a loni v páté
třídě. A hned bo kaplan z nepravdy usvědčil, že
žák ten u něhov páté třídě ani neb)l jsa
téhož roku žákem čtvrté třidy“. Apotom
(dle novin) svědkové p učitele vypovídali určitě
a jistě“ To co jsme uvedli snad postačí, aby si
ksždý obrázek učinil, čeho schopní jsou pokro
káři, a jak se jim všudy ještě nadržuje. Kam to
spějeme? Žeto znovu se uveřejouje, to mají na
svědomí jen Bydžovské Listy, k'eréž nechť každý
velmi opatrně bere do rukou, aby se nepošpinil.

- Kateřinský věneček. V neděli dne 22. li
stopadu pořádá Zivnostensko-čtenéřská jednota
v Hradci Králové Kateřinský věneček pro
členy a jimi uvedené hosty v místnosti spolaové.
Začátek o půl 8. had. večer, hudbi spolková.

Svůj k svému! Toto heslo zvolila si za
přední vodítko nová insertní kancelář »Rekls
m 2«, jež právě zařízena byla v Hradci Král., od
nového roku pak působiti bude v Praze. Kaace
lář tato chce v českých listech pracovati blavně
pro české zivody, jimi se proto doporučuje.

Dar. Nejdp. biskup Edvard Jan N. Brynych
daroval chudým školssým sestrám sv. Františka
ve Slatiňenech 5000 zl. Ctihodné sestry v krátké
době od r. 1888 kdy ve Slatiňanech se usadilý
s vytrvalostí úcty hodnou rozvinu'y velikou čín
nost. Nalezše vznešenou pojporovatelku svých
snah v pí. hraběnce Stadionové — zařídily v
Slatiáanech opůtrovnu — obětavostí J. J. knížete
Auersberga otevřely industrislní škulu pak obec
nou škola, pokračovací kors. Klášter spojen Jest
s pensionatem přes 40 chovanek čítajícím, jimi
pečlivého všestranného dostává se vedení. Sestry
otevřely v Chrudimi dívčí paedagogium, pro něš
nyní nákladná stovba se v brzku má započíti.
Zakoupily pak v Ketzelsdorfu u Svitav od OO.
Redemtoristů klášter, v němž jsko ve Slatinanech



Českou tek zde dívčí pensionat s něm. vycho
Vávací řečí zřízen býti mě. Dar nejdůstojnějšího
dárce stkvělým je usnáním ctihod. sestrám snah
jejich, jehož jakož i četných mecenášů z ples
srdce jim přejeme.

Otevření hrobky apře následky. V květnuletošního roku svěřil p. c. k.notář na Opočně, Dole
žal, kamenickému mistru p. vi sbudování
mníku ns hrobě jeho předpůl letem zesnulé manželky.
Poněvadá však na hrobě bylo třeba podezdívky a prací
zednických, nekonal týž práce kamenické na zmíněném
hrobě sám, nýbrf ve společnosti se zedníky Matyášem
a Pehem, kteří atáli ve složbách p. stavitele Černého.
Při budování pomníku přišlo se na příšernýnáles.
Hrobka byla celá smrdutou vodou naplněné a na po
vrchu její plavala rakev s mrtvolou. Bez meškání zpra

vem o tomto případě S k. notář Dolešal, jenž seee svými dcerami na itov odebral. Tyto lomíce
přikázaly ihned zaměstnaným aby

si u hasióského sboru stříkačku vyžádali a z hrobky
vodu vypumpovali. Tak se stalo. Pan notář napsal
lístek na velitele hasičův pana Holoubka a za chvíli

umpována voda s hrobky ven na silnici, při čemě
byla hrobka de kořán otevřena, na to teprve rakev

do dřívěj stavu uvedena, znovu oblošena apotomv pracích dalších pokračováno. Při tom byli hasičí,
jcajti, ba i četníci a šádný v tom nic neviděl než

akt piety ku zesnulé. Věak sa to scela něco jiného
v tom epatřoralpurkmistr města a, pan JUDr.
Pohl, advokátna Opočně, jenž zvéděv druhý den o
věci, učinil oznámení na státní návladnictví,

vzneslo obžalobu na kamenického mistra Josefa
ka pro neoprávněné otevření hrobky a pumpování

vody smrduté na silnici ve smyslu 8 506. a 431. tr.
zák. Následkem toho odbývala se u zdejšího cís. kr,
krajského co trestního soudu za předšednictví p. c. k.
zemského soudního rady Petříka jiš dvě přelíčení a
sice dne 1. října a dne 14. listopadu 1896 k nimšto
byla celá řadaevědků obeslána. Obžalovaný Josef
Šrámek, jehož obhajoval zdejší advokát JUDr. Štěpán
Fischer hájil ee tím, že tvrdil, že žaloba neprávem
stíhá nepravého tele, že on, co kamenický mistr,

má zodpovědnost pouze za postavení pomníku a zanic více, še mu do zedníků Matyášea Peha, kteří
byli odesláni od stavitele Černého,nic není a že má
býti k sodpovědnosti potahován pan notář Dolešal a
jeho dcery, které roskas k otevření hrobky a pumpo

vání daly. Však jiný náhled zastávalo státní
sastapitelství, že prý tu vedlejším momentem, kdo
rozkazoval, nýbré pod dozorem koho se práce konala.
A tím dozorčím orgánem měl býti p. Šrámek, který
se dokonce ve chvíli, kdy hrobka otevřena byla, mimo
hřbitov u oběda nalézal. Jak se samo rozumí, bylo
líčení velice zajímavé, an se tuto jednalo jak o věc,

tak ioepby: Také znalci z oboru kamenictví a stavitelství byli obesláni, kteříšto věc svým
dobrozdáním dovršili a se vsí rozhodností prohlásili,
že kamenický mistr podzemní zednické p vůbec
konati nesmí a tudíž za ně sodpovídati nemůže. Ná
sledkém toho vynesen nad Josefem Šrámkem rozsudek
jej úplně osvobozující. Zároveň byl ku konci líčení se
strany státního zastupitelství návrh učiněn, aby se

roti c. k. notáři Doležalovi pro neoprávněné otevření
robky zakročilo. Opět doklad k přísloví o malých

příčinách a velkých následcích, jakož i o tom, že jest

spůsobil? — Ten pan doktor Pohl, opoč. městanosta,
Jak někteři starostové řeší dělnickouotásku,

V jisté obcina Nechanicku pracoval u jednoho rolníka
40letý dělník Fr. Havlíček, který posledním časem
ochuravělaž musil ulehnonti a nemaje jiného přístřeší,
byl dán do jedné stodoly na slámu, kde jednoho dne
nalezen byl jako stuhlá mrtvola. Teprve čtvrtéhodne
po nalezení mrtvoly byl nebožtík, nalezajíci se jiš
v pokročilémstavu hniloby, dán pohodným do rakve
a dopraven na hřbitov.

Vojenský sběh. V minulých dnech potulovalse Jos. Šimek,dělostřelec 25. pluku z Josefova v tam
ním okolí bes poboční zbraně a pláště. Týš byl zatčen
a dodán k svéma pluku jako sběh.

Vlakem přejet. Dne 13.t. m. večerpřejet bylna trati severo-západní dráhy poblíž Plačic čeledín
Jos. Klekler z Radoltic vlakem přijíždějícím od Prahy
k Hradci Králové. Jak bylo zjištěno, pohádal se jme

no toho dne se spolučeledínem pro nějaký pluh,následkem čehoá dostal od hos výpověď ze
elašby. Výpověď tuto vzal si však Klekler tak do
hlavy, že umínil si zemříti a vrhl se také na večer
před přijíždějící vlak. Týš vlak přejel před tím u Ži
želic jistého hlídače tratě.

Dopravení trestanci ne Pankrác. Dnesdo
pravení byli v průvodu četnictva zdejším krajským
soudem odeousenítrestanci: Josef Poláček, odsouzený
na 2 roky, M. Vanický na 2 a půl, Ig. Martinek na
1 apůl a JosefeFranzena 1 apůl roku do těžké
bo žaláře.

Zabít prási. V minulých dnech zaměstnán
byl Siletý čeledín V. Kašpar, ve dvoře ve Světí vo
šením řepy. Když vezl těžký náklad fepy chtěl mezi
jízdou vylésti na vůz, při Čemš se smekl a nešťast
nou náhodou dostal se kolo. Těžce zraněný ne
šťastník vypustil v krátku na to ducha.

Usomínka na v m.ozdojší příslušníci Kordík a Kavkajsou dob i. Kterébosi dne
utvrzovali staré své přátelství v jedné kořalně a tu

n jim myšlenky mezi jiným také na | vojančinu.

evíme, byl-li některý s jmenovaných příslušníkemarmády, alev té ráži o tom alespoň sami nepo
chybovali. Když byli nejvíce napití a sabráni v živý
hovor o vojančině, sebrali se a šli se podívat na
cvičící se nováčky na cvičišti, mezi nimiž doufali
nalézti vděčnější posluchače než v kořalně. Nováčkové
však nebyli uni dost málo naladění po půldenním
běbání poslouchati a tak se stalo, že oba starší přá
telé dostalí za to, že jeden chodí se zavázanou bla
vou a druhý rovná si záda a o vejně nechtí ani slyšet,

18 dní sa 50 kr. Zaámý talék Jos. Bousa
zašel si předešlé meděle do jistého zdejšího
ského krámu, kde bylo ma chvíli, neš saň
řada, čekati. Náhoda tomu chtěla, fe právě s ta
chvíli praskl cilindr u lampy“ a nastals úplné tma,
které Bouzahleděl itkovati; vzpy kus salámu
uprchl do nedaleké kofalny. Zloděj byl však policií

dopadena dodán soudu, kdedostalo00mn vzhledemktomu,že byl jiš několikrátepro krádeš trestán
18 dni vězení.

Dostala návěavkom M. Dvořáková = Rosbě
fie koupilo ai v těchto dnech v jistém sdejším zá
vodě jupku a ubírajíc se s krámu, vzala sebou ne
pozorované sukni v ceně 3 si. Zlodějka byla zatěenaaodsousenana48hodindovězení.

Ohně. V noci na lí pozorovány bylys

bílé vědetři ohně. Jak P vyšstřlí abožela Švě
stavení v icích a další dva ohně

byly aměrem přes Třebechovice.

Nevinaka, kterou úivnostníci, správy statků
spolků, obchodních a průmyslových závodůví různých
jiných podnikův a úřadů s radostí uvítají, vymyslil
a dal si patentovati olomoucký redaktor pam Karel
Wolf. Jest to svláštní vazba příručních a zápieních
knih obyčejného kancelářského i kapesního formátu,
která pdnechávajíc knise pevnosti formu vasby dose
vádní, přece umožňuje, aby veškeré listy okamžitě od
sebe úplně odděliti a opět v jakémkoli žádoucím po
řádku zařaditi a v okamšíku upevniti se mohly. Jest
zřejmo,se takovéknihyhodíse znamenitésaseznamy
a zápisníky, jež za příčlídh rychlejší a spolehlivější
manipulace v abecedním neb jiném soustavnám po
řádku upraveny býti mají, jako jsou seznamy odbě
ratelů, zákazníků, objednávek, pohledávek, zboží, se
znamy členů, seznamy pracovních eil při statcích s
velkozávodech atd., kterýchšto seznamů v jiných kni
hách v přesném úbocedním nebo soustarném
naprosto udržeti nelze. Pan redaktor Wolf hodlá vy
dárati knihy s toato novou vazbou pro všecky obory,
v nichš jich jest, nebo bude potřebí, a sice všdy vta
kovém formátě a s takovou vnitřní úpravou, jaká
k účelu tomu bude nejvhodnější, aby vedení těchto
kněh bylo co možná přehledné a jednoduché. Též přijme
vděčněpokynyvpříčinětexiůmarubrikknihkrůzným
účelům určených.

Z Polné. Ochotníci divadla jednoty sv. Josefa
provedli dne 15. t. m. veselohra: „Sžatek s překáš
kami.“ Mohou býti na proredení hrdi; souhra, při
tomto kuse obzvláště těšká, obecenstvu tak se l
bila, že hlavní osoby byly po všech třech jednáních
vyvolány. Všem účinkujícím starším již členům sa.
zdařilé výkony nemůžeme: satajiti upřímné pochvaly
s tím připomenutím, že získali výtečné síly v slečně
Bosákové, která úlohu svají, ač teprve po druhé byla
na jevišti, vyplnila ke věšěbecnámu podivu. Gratu
lajeme jí a všem ostatním, drželi se statně. Tak di
vadlo naše p. Bfezinou založené a ostatními ochot
níky s láskou a nadšením podporované, zdárně pro
spívá kritika asnání vděčně přijímajíc a kritiky ji
zlivé a poaměšné si nevšímajíc.

Z posvátného Velehradu na Moravě. (Pře
stoupení na katolickou víru.) Právěv týž den
a tutéž hodinu, kdy před 1276 lety na Bílé Hoře u
Král. naší Prahy se hotovilo vojsko katolické k boji
rozhodnému (bylo to v neděli dne 8. listopadu 1. P.
1620 k polední(, odbývala se letos na hrobě sv. apo
štola alovansského sv. Methoděje, utěšená a pro náš

Kraj, 18letý jinoch, se svou 15letom sestrou Annou,
vrátili se z církve protestantaké auksburského vysnání
do lůna sv. katolické církve; což byl jejich otec dne
17. června b. r. 6 dni před amrtí svou rovněž učinil.
Tak se vrátili 8 údové rodiny zpět do pravé církve
Kristovy, = níš před 60 lety stařeček resp. otec ku
evangelické víře odpadl. Ač matka ostala posnd jino
věrkyní, děti navštěvovavší školu s dítkami katoli
ckými neměly pokoje, aš se staly katolíky.

Z Police n. M. J..M adp. opat broumovaký,
Dr. Bruno Čtvrtečka, vě nové založenému katol.
spolku jinochů a mušů „Vlastimil“ v Polici n. M. na
zařízení spolkové knihovny 560zl. Stkvělý tento dar
tím větší ceny nabývá, že jím spolku v jeho těžkých
počátcích tak vydatná pomoc poskýtnuta byla. Vsne
šenému dárci vzdávávýbor- hluboký dík a přáním,
aby dobrotivý Bůh J. M. na dlouhá léta zachoval. —
Témuš spolku udělil vdp. P. Řoman Cihlář, zasloužřlý
guardian ve Falknově kollekci 40 velecenných knih.
I tomuto šlechetnému dárci vadává jednota vroucí dík
a přeje hojnost požehnání. — Jednota kat. jinochů a
mužů „Vlastimil“ v Polici n. M. pořádá v neděli, dne
33. listopadu o 3. hod. odpol. ve velké dvoraně „Na
Poště“ vzdělávací přednášku. Přednášeti bude pan
předseda spolkový B. Krieshofer „O liberalismu a s0
ciálních demokratech.“

Ještě jednou o Havlíčkoví,

Letošní- rok byl bohatým vs mi ma
prvního českého movináře Karla Havlíčka Borov
ského. Koncem měsíce července připadla čtyři
cátá výročnice jeho předčasného akonu.

Náš list byl mesi prvními, kdo památce Ha
vlíčkově povinnou úvaho věnovali. Na tomto místě
jsme o něm jiš před čtvrt letem šíře pojednalí a
poukázali k tomu, jak byl doposud životopis Ha

vtičkův falšován,jak bylapamátka radikála£
strapoavnároděkok dorprv Ae, Hariíček

besdůrodně l
“ prohlášenky zajednostrannéhopalroda

"M00 proti podobnémulíčení Havlíčkaihned
na začátku jeho letošního oalavování opřeli, my

i ktomu,še líčeníto jest falešným
a še 00 dnes ještě jednou k Havlíčkovi vracíme,
toho příčinou jest male (z toho, že nád
stručný názor postavy vlíčkovy uvzáa bylPá .

í nás to, nebolo znamenápočátek správnéhonazíráníunásnanašimiselostanahisto
rické osobnosti. Doposud bylo obyčejem, že si
naší krajní radikální živlové obleča ca pravda
a skutečnost líčiti dějinné události a historické
osoby dle vlastní vůle a dle své potřebya chu
o pravda se při tom uestarajíce. Tak také
se Havlíček obětí jejich agitačních zájmů a vedlo
Husa, Jiříbo Poděbradského, Chelčického, Komes
ského atd. musil po celá desttiletí paradovati jako

našich „terroristů.“

se tometořádění vnaší historii opírali adnes0€
zadostiučiněním musíme uvésti, že od nynějška
radikálové Havlíčka nesmí více oblékati v kome
diantské cáry svých myšlénkových atřeštěností.

radikál. kerýby Haničkacůlěl jaká rat pro. y Havlíčka nyní pro
svůj eměr zabírati, setká 20jenom s výsesěchom
jako jalový ignorant.

Proto musímebýt! letosvedenédiskusio Ha
vlíčkovi svou měrou povděčnými, nebol ukássla,

ohrtaj dosavádní běžné líčení Havlíčko byloybným.
Poněvadš my nikdy proti dobré at o

pochází od kohokoliv, nezamhuřujeme tedy

bembokráte ij ek káckan, jak se o Havlíčkovifalešné soadilo, odůprojedtera Mas
ryka,o němžjest všeobecnéznámo,oradikálním
proadům nepřátelským není.

Pan professor Masaryk vydal o Havlíčkoví
zajímavoastudii,v jejíš úvodělapidáraůdokazaje,
že Havlíček nikdy radikálním proudům nepřál ©
uvádí, že se 5 mimi vlastně neunavné nepřátelil.

Vjakémpoměru Havlíčekza svóbo života

k radikálním proudůmbyl to dokládá uváděním,že své doby radikální listyživého Barlička maj
krutěji podeařívaly a zrádcovaly. A ve příčině té
ne str. 14. svého apisu o Havlíčkovi praví: „Vra
dikálním „Pražském Večerním Listu“ vytýká so
Havlíčkovi: ouhořovitost,břichopasectví,šese stává

niserým denunciantem, podlým lbářem a p.“
kálové neliší se ničím od radikálů před půl sto
letím český šivot torrorisujících. Stejně mistrně
dovedou láti a podezřívati.

Mimo to pak p
Surnalistovi p. Karlu
správně. A ta p. professor Masaryk píše na str.
9. zmíněné avé koihy: „To musím říci, kniha p.
Támova (t. j. oHavlíčkovi) a jeho vydání Havlíčka
je originelní—udělal sHavlíčkapravýopaktoho,

co byl ve skutečnosti: p Tůma z něho dělá radikála (ovšem radikála let 80tých), konfiskuje ho
pro svůj směr politický — a Havlíček byl
odpovědný odpůrce radikaliemu“ a p. d.

Tak charakterisuje Havlíčka nejpřednějšíotec
dnešního „pokrokového“ hnutí u nás.

A tato charakteristika potvrzuje jako správ
nou dr. V. Gábler, nejdůvěrnější osobní přítel
Havlíčkův, který ve „Hlase Národa“ dne 8. t m.

pře o smýšlení Havlíčkově jako nejpovolanějšítomu ovědek a jeho pamětník následovně.
„Nejpatraějším důkesem, že Karel Havlíček

v letech 1848 a 1849 nepatřil k tobdejším českým
radikálům a revolucionátům, kteří jsou vlastním
sárodkem strany mladočeské, ;jest ta okolnost, že
na jaře roku 1849, když naší čeští radikálové
v přátelském spojení s německými rovolaeionáři
chtěli spůsobiti v Prazenové- povstání, Karel
Havlíček spolu s Palackým byl těmito

nebezpečnějších odpůrců odsousen
k smrti a měl býti oběšen. Na to by naši

nynější radikálové neměli zapomenoutil“ i
Tito naši nynějšíradikálovévšakžijí spravdou

stáje a ve všem ea štíra, všecko obracejíce na
ruby anebo vzhůru nohama a proto také neunavně
kladou do úst Havlíčkovi náhledy a mínění, jež
mají omi sami o náboženství a katolickém
kněžstvu.

CoHavlíčeksemtam o některýchvyšší
duchovních osobách napsal, to mu bylo sděle

jako novinářize kruhů„eo přátel mezi duchoveastvem. Jaké pak jeho vlastní o nábo-.
ženství byly, to pověděl sám. Jak o kato
liokém kněžetvu smýšlel, to dnes uvádí dr. Gábler
ve zmíněném čísle „Hlasu Národa“. Dr. Gábler
jest muž aš do svých kmetských let naskrze svo
bodomyaslný a protojest jeho svědectví o Havlí
čkovi dvojnásob důležité. Svědectví to pak zní:

„Karel Havlíček měl katolické kněžstvo ve
veliké vášnosti a připisoval tomuto kněžetvu ve
likou úlobu ve společnosti lidské a jmenovitě
v životě národa českého.

(Dokončení).



Tržní zprávy.
V Bradol Králové, dne 14. listopadu1806. 1 b.i

sl. 8-98 až 6.80, dito ot, 6-90 aš 5.00
al 410 aš 465. oves zl. 2-90 až 3.40, proso 450
až W—., víkov al. O — aš U-—, bréch sl. 8.00 až 6-90,
dóška si. 11-76 aš 14-50,jáhly ui. 9.— až O—, krup sl.
8. 500ž 21.-— bramborů zl. 1.70 až 1-90, jetolového 00
mínkačervenéhozi. 86-—aš ——,jetelovéhosemínka
býlého sl 88'— až —.—, jetelováho semínka švédského
sl. —— aš ——, měhu al. 16-— až 18-—, olejky si.
—— aš —-—. Iněného semenezl 0-— aš 0 —, 100 bg.
fitných otrub sl. 5-60, 100 kg. pěeničných otrub sl. 5-—.
1 kg. másla čerstvého zi. —90 až 1-—, 1 kg. másla pře
vařeného — —, 1 kg. oádla vepřového pl. 0-80, 1 kg.
tvarohu 19 až 14kr., jedmo vejce3 kr., kopa okurek
ml. *0— sš 0 —, kopa zelí sl. 1:50 až 4-—, kope drobné
woleniny sl. 0-60 aš 8.50, nektolitr cibule zl. 1-50 aš 1—,
bedka jeblek r|. 2-20 až 4 —, bečka brušek a). 2.40 aš
8-80, bečka drestek zl. —— až —— — Ns týhodní a
obalní trh dna 16. Hstopadu 1006 odbývaný, přiveženo bylo:
hektolitrů pšenice 747, žita 338, ječmene d4V, ovsa 290,
prosa ©, vikve 4, hrachu 24, čočky 18, jahel 29, hrup
—, brambor 218, jetelového semínka 7, Inéného semínka
©, olejky —, máku 1, okurek—— kop, zelí 944 kop,
drobné seleniny 087 kop, cibyle 118 baktelitrů | jablek

vepřů 33kusů a 335kusů rodevinčat.

(Zasláno.

Výber politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
v Hradei Králové

orolávátimto na den26. t m. o půl 2. hod. odp.
(de rajaktáře kufšekého osmihěře v Hradci Králové

ku společné poradě
všecky p. t. pp. biskupské vikáře, předsedy všech
katolickýchspolkův diecésia důvéraíkydružstva;
poněvadž se bude jednati o věcech velmi důleži

Jest velmi žádoucno, aby všichni jmenovaní
vé laskavě se dostavili nebo poslali své zá

stopce.

Výborpolitickéhodružstva tiskovéhopod ochranou

Dr. Alels Frýdek,
předseda.

Dr. František Šale,
jednatel.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
uměleckýzávod sochářský ařezbářský vPrase.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř, 24.
Obdrževše v úplaém pořádku objednaný

kříž pro obecnou školu v Zákolanecb, vsdáváme

k irorýj dík zapřekrásné provedení,jemužseobdivají, jakož i vmírné ceně za tak
krásné dílo. oávajíce účet, přejeme Vašemu
v pravděuměleckému sávoda nejlepětho sdaru.

V Kovarech, dne 80. března 1895.

P. JosefCháb, Václáv Dlouhý,an.

Občané
odohírejte„Samosprávné Lísty“ nejlscinější
%o měvíčník věnovaný samosprávě a svépomoci.
Číslo na ukásku zašle administrace v Kopřivnici

na Moravě.

Sloro Knaší mládežiod starého vlastence.

Tento krátký přehled
dějin českých dostati lze

V biskupské knihfiskárně
Stran 02 8*. — Cena 16 kr.

s (diUTLs
vychází každý pátek dopol. ©11.hod.

Vydavateletvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky,n A předpistné-adroavýtaě

Obnova v Hradci Král.

Mistnosť redakoe:
V Hradel Králové. Velkénáměstíč. 24.

al.
»
»

| 1Hitrod 70kr. po-|
! čínaje vyrábí |

- celouřadouI

ČES
Pravá

= VÍRA Z
uherská, rakouská,

dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

v nejlevnější ceně doporučoje

v úctě nejhlubší

tný diplom.

nejlepším jedině

S odporučené pro jeho výtečné vlastnostiKusza5kr..
KZT.ZZZEZIZL ZZOSETE

WP- Vlastnívýrobu“GN
vimněný h latích

z Šlotéověl viny
doporučujenA podzimní a zimní obleky, haveloky

a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod seukonický v Humpeloj.

Vysnamenán ms semeké jatilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brons.

Vzerkyzdarma a ranko.

30643000096

Ex offo

křestní listy
jsouna skladě bisk. ti
skárně40kusů.(kalho)sa

ed60kr. výšenabízí

Biskrpeké tiskárn f

ových úvah
vyšel:sešit II.

Radikalismus a. klerikalismus,

Lasové úvahy
nákladem politického družstva tiskového

v Hradol Králové
jednou v měsíci, počínajíc 1. Hjnem. Přirášeti bude
nové i starší práce původní i překlady. které mají
časovou zajímavost. Předplatné i s poštovní zá

sylkou 60 kr. ročně. Jednotlivá čísla 4 kr. Zásylky
obstará administrace „Obnovy“ v Hradci Kr.

Ctěné správě
knížecích Schanamburg-Lippských

vinných sklepů " M
ve Villány.

Potvrzuji Vám tímto velice rád, te knížecí
Schaumburg Lippeské panství se svých rozsáhlych
vinic ve Villány

nejlepší a nejčistší vína

vyší jel všemrim pánůmkollegůmjakočletá,

= MESNÍ VÍNAE
s plným přesvědčením co nejlépe odporučiti mohu.

Ve Villány, dne 10. října 1546,

L. 8. + k. farář.

Výhradní prodej našich vín pro severo
východní Cocby svéřili jeme vbchodníku vínem panu

Karlu Ningerovi
vy WOovém ydžově,

VELLÁNI.



KRRKNNNNANNININU
Vyzaamnén na výstavě v Hradoi Kr.

r. 1994zlatou Svan a diplomem.
K+

Aměléssuby Z
podle nojaovéjšíhoamerickéhospůsobuzoe 8a konám veškeré práce v obor“ten tcí

tesné a solida) na zá kladě dlouholetie
ností, račeza nejlepší obsinho.Zarač“uje čey

88 zalotoee a poroačeje se do vzácnépřísněoda ost, saAmenám 60vkidboké her x
JosefČáslavský, žftechnik

Pražskáal. r v HradciKrál.

Keren aaK AKA KnKÝ

Singerovy šicí stroje
uznané vojlopělna ovětě.Nedostižitela koanostia trvání,

proto nejro. řendjší icí stroj jak pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, tak pro

všechy průmyslovéúčel.

2KAKNNNNU

% Kdostání vlastních
5 závodech : společecati vev %městech.

Singer 60., alic. spol.
(dříve G. Neidlinger.)

Hradec Králové, Pražské ulico 82.
Bezplatné vyučení též modernímu umělému vyšíván

Boooooooccco 000000000
+ Dobře osvědčené b

hodinky
zlaté, stříbrné, niklové a ocelové jakož

© | veškerénástěnné gy do salonů, kance© ářů, kuchyň a hostinců tčky u velkém vý

o běru dobřea přesně veo se zárukou od
* jednohodo tří roků. eškeré zlaté a ostří© brné ky zboží granátového r z nového

uříbre doporučuje za Selmi níské ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíš, č 145.proti hlavnístráži

20000000000000000000++B

000000000 Veškerésprávy hodinářské jakož | zistmiché

< sese přijímají.a reají co nejpřesnějiza ceny po

Řoooooesosocooooco00c+

Umělecký

"závod

Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzorníky k ne
Mednutí franko.

V Ceny mírné.

000000000000000
Do Hradce Královéa okolí 18

Fr. Hlavatý,
obchodník uhlím a dřívím

v Plotištích (a nádraží)

odporučuje otěn. ené aklad: svůj hojně

hornoslezského uhlí
všech drohů jskož i suché dříví k palivu

Prodává v cenách nejlevnějších

|
|

Er
O00000000000060

Emanuel Bělský
w Hradoi Králové.

Ř Hotovévv) všeho drubu propodz mal +j
je! období, jakož | moderní látky jsou vo jE
i velkém výběru na skladů.
|Objednávkydlemíry serychleapřesněvy (S

I řirají. Cenylevné a porné. :
E Hlavní sklad v Kutné Hoře.

Filiálky :

Vyhláška
o prodeji dříví.

Obec král. věnného města Hradce Králové
prodá cestou offerimí měkké dříví výřezové
připadající na roční etat 1897 a to 2000m“ měk
kého slabšího dříví výřezového jako:

slabší dříví, stavební, dolovinu,

telegrafní týče a pražce
mímo to pak asi 80Óm*dříví silnějšího pasečn ho.

Kopní podmínky ablednouti lze v úředníe!

pak paseku úřaduourkmistrovského; projektovanéa jich odhad u našeho "úřadu lesníhovara radciKrálové.

Oferty přijímají se de 80. Fot „1696d o 12hodin dopoledne.

Zářadu pork, král. věnn. města Hradce Krále
dne 12. Jistopadu 1896.

Porkmistr:Dr. Ulrich

Nová
insertní

v Praze
oprostředkoje inserování

ve všech časopisech

za původní ceny administrační.

—

-==
| JAN HORÁK

soukeník
| <V RYOHNOVĚ n. K

nabízína dobu podzimní aa zimní

čistě vlněné ltky 3x
Bečled učinitijm melou objednávku

na skoušku/

SED“Vzorky na požádání zašlu franko "UB

Děluje všem svýr milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi | dále důvěru sfbu věnovali a slíbuj. vždy
vzornou, poctivou obsluhu.

JOOOOOGOOGOGKOXM

Podoanyár
SAE bapěeau tonevěš.

Jím ná

dosáhne
vhodným Oo tčm led.
ným snsrrováním v

za výnna listévý- D9

Obnova“
S rontut v lístěnašem je tím výhodaěj
bnm, ježto v něm dle rzora amerických listů zz
vedenajest osvědčenáamerická reklama
tím způsobem. že inserty zařaďujeme vedle textu
jimž každé oznámení dojde jistého povšímautí.

R- Izsertypřijímámejes od solidních :řesťamských.
Insertní poplatek: S kr. ra-1 potit: jedno

sloupoový řádek.
Nabídky iaserté přijímáadministracečnopitu

»Obnova. v Hradoi Králové.

pap Zlatéa stříbrnéklenoty| <

"VÁCLAV ŠOLU,
zlatník a stříbrník,

přisešný soudní znalec a odhadcs
v Hradci Králové

(sv.-Jánské nám. č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zá
sobený sklad klenotů, zlatý stři
brných a pravých českých tových
šperků, stříbrné stolní ná s nového
a čínského stříbra, ozdobnéstolní nádobí
veškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky

různých drahů se zárukou 1—3 roků sa ceny
levnější neš věude jinde.

Vebkerésboží je úředněskoueno a značeno.
Objednávky asprárů s6 přiskasojíashotovují,

Mtbvošševésprávky hodinek se vyřisují
PID*Všezalevnéceny."UB

tráta vlasů

a tvoření lupů
se podzárukou jedině jiš

CRINOGENEN
i J.Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve s ochrannou známkou 1 zl. při 3 Jahvíchfranko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukásce3

“ Sklady v lepších ueterialních obchodechakrNotičských

po- O00000000000000000

ESyla koslelní,
„pravévoskovéi polovoskové,7
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zárovoůodporučímsvětladověčných
E oočesbovnězamoj

J osef|Pilnáček ž
OOOOGPOOO000000*000000000000000

|Po0000000+. +00Poeeneso00wHradci Králové.
Závod voskářeký „u Allgreůezaložnů 1. 1809.
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Volají po opravdovosti!
Dočkali jeme se opětně zorého zjovu!

oůcielnější mladoteský orgán a 6 ním celé
Motůjiných dorolávají se: na české., veřejnosti —
epravdovoati.

Mohli byckesi tekte úžas odbýtipro listyty

a Ala poněvadžnikdy o vážnýchaitých věcech nevtipkujeme a ba veškeré ve

opravdovosti, proto toto volání vášeě vítáme. A
to úm radostněji, čím jest důtklivější. Když ještě
tek před necelým rokem někdo se opovážil vy
tisknout, že v tom aeb onom skutku Bašich dnešních
politckých „mesiátů“ nevidí ani stín vážného ko

r ta bylobasedslel Taková reakcew Čechách doposod ještě „od stvoření
osvěta“sepazovale, jaká zde vládne
v době novinářské tyranie českých tor
roristů. Co mevyjde z úst nebo z péra neo
mylných mašich radikálů, to jest vše nedobré,
obybné, tak že vlastné pámové, kteří mají plná
ústa volání po svobodě a svobodomyslnosti, jsou

nebrětímí jejími odpůrci a mepřátely, neboť nepřípustí nikomu, kdo s mimi nejde, aby své mí
nění seněl avoboduě promésti. A tím ovšem postavili
páni radikálové svobodu a svobodomyslnost vzhůru
nohama, poněvadá neberou a nebrali její zásady
do oprařdy. „Oeská svobodomyslnost“, jak ji naši

ner terroristé vykládají, jest dnes vlastaů persevšech, kdo 20 blogznilům nebo
fplhavetm neklasí.

schvalujeme to a souhlasíme, když so vy
skytují konečně lidé, kteří po opravdovesti volají.
Popatřmnetrocha ve vír a mela našebo veřejného
a politického rmobe.

To jest všeobetně uanáno, že v odlé fadě
sálešitostí trpí český lid osepravedlívými nedo
statky, te strádá v neapočetných oblodech a proto
že nutno všude ve případech takových postarati
ve O nápravu.A sice s opravdovourozbodností a
e rozhodnou opravdovostí. 

Kdo pak může býti opravdově rozhodným
a kobo lze poklédati za rozhodné opravdového,
především musí míti k tomu prostředky stejně
ma rosume, rozhledu i konečné ma statcích po
zemekých. Neboť toa, kdo chce jinému dáti, tea

FEUILLETON.
Nevěsta.

Časový genre. Vladimír Hornow«

I. 

Bylo to v jsře životai přírody. Rodiče jí
řekli: +Badoš se vdávat« — »Vdávat, vdávat!«
gatleskala rukama a smála se jsko hrdlička. —
Rodiče byli bobatí, ona jedináček! Když se obje
vila ve společnosti, s mémá' deptalo se: +To je
bobatéportijete Bohatápartie!| Jekéto štěstíi
neštěstí| ©Býti bohatou a vdát se v dobé naší!
Šáska do lutrije! ©Vybraje, nevyhraje — kdo (o
ví? Lesklé předměty bledají straky nejraději!

jsecm vů jak živa menáviděži Protiraý ta

új »100. Hu
"JS"Pirs

Tý musf býti krásné! Celýsvět je krásný pro
nevěstů| Nebe, země, lidi — Jiti i td nejprotiv
nějšíl — omemaje, mnohe světla škodí —

ošlepujel — 0
15" „Závoj,sávojle — rotpjalá face a pomalu
je k sobě dávaj, nsklodujíc se had škatulí, v níž

bo jemaý obláček bílý spočíval závojpevěstiní —Dafi jí závoji kadeti splyaufí dolů jako
iniha — ta bělounká, průsvitné, co padá v květná
Sdot. Na jekou půdu splyneš tý, závoji? — Pro
túvný skeptiku! Podívej se! Bělounká, malé ručka

evším musí sám míti.. A pro to také kaldý,
chce bez vlastního zájmu jiným ku právu

pomáhati, teo wasí míti ne pouze jenom ochota
to čigiti, ale ten také vinsí míti možnost t. j. pro

středky, aby tb činiti mobil.
A prostředky takovými jsou vzdělání, zkuše

nosti, rozhled, bystrost dncba, rychlé rozpoznávsní
daných situací a pak k toma třeba míti bezeta“
rostnost ©sebe sama t.j. bezpečnog existenci.
Neboť ten, kdo při zastnpování drobých především
Da povznesení sebe, své osoby A ma naplnění své
kapsy myslí, nebo- mysliti musí, ten přece bez
žiktnosti ostatním neslouší.

A proto všichni ti, komu prostředky vlastní
chybějí, kdyš se chtějí jinýeh ujímati, ti- všichni
Bepojímejí své povinnosti jako sástupcové lidu,
jako zástupcové utišténých opravdově, anobrž oni
chápoa se jich vedení vlastoími efly a byť ofle ty
byly sebe praktičtéjéími a vedly své vyznávače
k synekurám, úřadům a zsopatřením.
. ©Kdo nemá sám býti s čeho šiv, ten nemůže
pikoma nic darovati, obětovati, věnovati. A pak-lí
se dere k zastupování jiných, tedy konec konců
při každém podobném vlastenci je tlocela sprave
dlivá výčitka, že sám sobě chcepomo€f: A výčitky
podobné se dnes v českých časopisech jenom hemží.
A to svědčí o tom, že eetý zástup veřejně půso
bících mužů k působeaí tomu vůbec ani opravdově
nepřikročil, ale že se k oěemu hleděl „dostati“
s ohledů osobních.

A kdo bez opravdovosti ze všesh svých sil,
vědní svými prostředky veřejných funkcí Bo ne
újal, ted je pak přirozenéa logickys opravdovostí
sastepovatinemůže. -< -£ —.
© Steré okolnosti au vtom překášejí a steré

y mu v tom brání. A z toho pramene vyvívá

pod u moohých a mnobých mužů jevící se nesledocst, sklamání a zména smýšlení, že stavěli
se jinakými, než-li vlastné jsou a byli. Převsali
řadu p.vioaostí bex opravdovosti a proto 8 opra
vdovostí nemobii je potom zastávati.

Příklad!
Dne 26. srpna sjelise v Praze čeští poslanci,

sby se ujali českých menšle ve saěmčených městech
a krajích. Převzali obromnou a nanejvýš ohvali
tebnou otázku ku pravedesí. Srdce každého Čecha
radostí a nadšením ochvěje při vyslovení ideálu,
že Čechu nikde v jeho vlastí a nikde v zemích
koruny ovatováciavské: nemůše se nic nepříjem
ného státi proto, že je

oMami, meri — ach] Viď — já jsem -—
ne — vés — tala — Zvonivý smích. Dala se do
tence, -- v těch svatebních šatech — a závoj
jí jen pohrával kolem kadeří, jako loučící se vla
šťovka odletí — závoj se uloší. O květy štěstí,
vůns mládí, jaro živote Cítím blížiti sc žárné
léto! Podletíl ©Pavučiny mi padají do tváří —
vítr fučí z polí — z brázd —|

»Mami, sch mami —4eem nevěsta!« —
To řeklo dítě, jemuž byjo 16 jar! — Můj

Bože: ee
-NL RE

Kólem mého okha zabrčely kočáry. — Vy
| bléd jsem. — Svatba. — Neyěsta — smějící se

Paprslekv bílépá 0! Ten úsmévl-Ano,předetak smála se, tdyé „ dnéma roky seděla ve

školních lavicích a Pel been oJsí kodnál«-—Byts šťostná — dnes jest teké šťastné!
; Kočáry amizely.- — Kdosi šel kolem mého
okna a řekl: „Ještě tak mladá! Proč tolik spěchá?“
— Pryvila task prostá žena z lidu. Vrásky měla
na čele, v' jedné ruce košík, v druhé dítě. Nesla
oběd mužovi do továrny, Zamyslil jsem se:

oTek mladá!le
Proč jsi to jen řekleena

IV. ,
Únor. — Óas smutnější ve městě, než na

venkově. Sníh s deštěm padá do sablácené ulice.
Ani jeena smějící se tváři Nebe, země, lidé —
všechno zachmuřené. Človékse stává misokosmi
kem. Chce jinara! Nad těmi mraky jest modrá,
nekonečná kleaba — moře světla, propasti světla!
Véčnost tam šumí perutémil!

|

|

RočníkII.
=

Ale jak se provedení myšlésky té pánové
ujali? Odebrali se pohromaděke stapňům' trůnu,
aby tax přednesli jako parlameatární zastoupení
českého Jidu vše, co lid ten v jeho vlasti, v ion

3 Jde žije v menšině tíži? Obrátili se ma-©veškerým, zákony jim dovoleným © amo

ah důvazem,aby se autoritousvoa o to poaby Ko př. broby Čechů nebyly znesvěco
véky atd, Zkrátka připravili se naší páni poslanci

v ci s opravdovostí,jaké vyřízenítoho óbrovs a obvalitebného podniku vyžadovalo?
-K tomu již bylo odpověděno, že uikoli! Pánové
uvedli na denní pořádek něco, co 8ami opravdové
nepřipravili, čeho se sami opravdově neujali.

Co učinili?
Sešli se, pronesli několik jalových řečí a

velikemyaloč vstrčili vlastenecké a obětavé své
ruce do cizích kapes s díktátém, aby lid konal
sbírky ve prospěch utištěných menšit. A jak opra
vdové to s těmito sbírkami «myslili, o tom nej
okázaleji svědčí vlastní jejich obětavost hned na
místě. Pánů poglinců sešlo se k této manifestaci
Da 70 mužů, kteří jsvu ochotní všichni vše a vše
pro vlasť a národ obětovati. A zde jejich přiči

něním zahájenabyla obrovská akce pro mý nášnárod. A oo učinili? Jaký dali lidu ve případě
tom příklad? Co se sešlo pro příklad hmed na
místě jejich sbírkou ?.

Ani findal
A tomu se fíká opravdovost? Pánové volají

národ k obětavosti a sami si vlastní kapsy buď
sapnou anebo zapomenou doma. Ale emi přece
něco vykonali. Slíbili totiž brské vydání brožarky,

která by trpké poměry českých menšin vylíčila.
Opravdově jednající zástapcové národa by měli

ďobný spis připravený. Ale naší páni poslanci
bo dne 26. srpna slíbili a dnes za čtvrt leta dne
26. listopadu bo doposud — nevydali.

To je opravdovost? A kdo řídí ten menši
nový fond? Kdo spravuje to, co sei přes to rešlo?
Kdo rozdává pomoc a podpory z toho? Celé legie
pašinců mezi Němci následkem onobo „zakročení“
českých prslanců ve prospěch menšin ztratily
chleba, postavení, volaost slova, ale to ne vše
ještě — — umlčelo, až teprve krev v Litovli
prolitá ukázala, jak opravdové někteří členové ně
mecké společnosti pojímali národnostní boj, jejš
čeští poslanci beze vší opatrnosti na staroměstské
radnici problásili za potřebný.

Tento příklad ukazuje, jak celá nejpřednějšíany
Jak rád si ji člověk představuje prozářenou

lahodným, snivým paprskem věčného slunce, Víra
soustřeďuje myšlénky, život člověka k nekonečnu.
Duše cítí křídla, rozolná je, zachycuje se hvězdnaté
řízy naděje. Řekl jsi Kriste: Beati, gui in Domino
moriunturle Víra pochopdje| Nevěra? Dívám se
oknem ven! Sníh padá do rozblacené ulice, jí
potácí se člověk, potácí. —

V

Zvony, zvony! Různá v nich náladal Sou
strastný «ov. Hlubší v nich cit, než v mnohém
srdci. Probudily mne z myšlének. Kolem jde 00
břeb. „Miserere«. Cbvěje to duší! „Miserere mgi,
Deus' — otřásá to duší! —

Za vozem póhřebním jdou zástupy. Kdosi
praví: (paní zcela obyčejné, bezvýrazné tváře):
eChtěle jsem jí prokázat poslední službul Ubohá,
tak bohatá, tak mladá — nol, — Hovor zabočil.
na všední věci (trh, byty, domácí pán). Líto mi
zástupu|

Zvony, zvony!
VI.

Pronikavý pískot! — 'V továrnách práce
skončena. Kolem mého okna -mihla se známá po
stavs. Žena — vrásky na čele! Kdy jsem tě vi
děl? Ach, ano — tehdá —! Byla svatba — mla
dá nevěsta — šestnácte jar! Ty'é řekla: ©»Proč
tak spěchá ?« —

Nyní ti rozumím žene!
To bylo den po pohřbumladé paní N....BR
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podobných příkladů, kdy vlatenecké kor
bez opravdovostí začaly „vlarteněit“, mohly

chom uvésti hnedkopu. Avšak k sám bes
je zná. A jako bez opravdovosti jednajíoslé

n bes opravdovosti jednají ještě| : '
Příklad.
Poslanec za jedau sknpinu vemkovskýchobcí

nedaleko Hořic měl r. 1893 počátkem května pa
eměmu království českého řeč vládě a ještě vyše
přímo vyhréžnou. Bude li potřeba, budeme ji se

steoografických kolů citovat. Tebdejší místo

krylu pommdiněmavyči, také| to můlenocía pemněčně mu vyčti, é e ci

ert že to nemyslí do opravdy. A neminulsnad
ani rok, když do Prahy se dostavila vysoká
osobnost, která přijímala na královském bradě
sástupce různých veřejných korporací. A zmínený
pan poslanec jel k tomu představení jako předseda
českého odboru zemědělské rauy. Všichni ostatní
Miladočeši a i přítomní mu Starvčeší dostavili se
před vysokou osobnost tu v čamarách, jenom pad
poslanec za radikální Hořicko přijel ve frakn a
s cylindrem jako nějaký sedmašedesátník Váak
mu ta bylo potom vyčítáno

A teď ať si někdo srovná tu opravdovost
omobo pana který chtěl dle své aněmovní
řeči od chalupy k ohalapě štváti český lid a na
jednou neměl ani tolix kuráže, aby si oblékl ča
maru, která jest dávno usnána za „hoffšhig“, oblékl.
Kde je opravdovost? .

A kdybychom obtěli tak do řad našich radi

Kdyby u-nás bylajen polovice té opřavdo
vosti, co jí našímvýtečaíkům schází, te by to
hnedv Čechách soela jinak vyhlíželo. A. proto
s největším potěšením vítáme volání po opravdo
vesti r našemšivotě, nebotpravda apočítíní
s pravdou vybojí brsy veškeré choroby, které dnes
ta a tam zmítají lidmi, jichž je věčnáupadlivehroznounemoc,jakomvůadoleža
pravda spůsobuje.

Proto jen dále volejte epravdovest «
bled a nopravdy. Vtomjsme se zasesešli!

ADU
Pohoršení.

(1) Kdo třebas jem povrchně pozoruje
rodu, musí v ní shledati podivuhodnýřád,n
ukazuje na Původce tohoto řádu, na bytosť my
alící, rozuuem 0 ou, na Boha v křesťanském
smyslu toho alova. Beh těles nebeských, ku kte
rému se jako obrázek v malém přirovnává obud

řátka s podivuhodaou účelností sestavené, nejpo
slednější bylinka, vše hlásá jako velebným něja
kým obválozpěvem: Jame dílem Boha živého, nej
výš moudrého a mocného.

A hlásá-lí Boha příroda hmotná, což teprv
máme říci o duši lidské « jejím podivubodným
myšlením, které děje se podle vštípených do ní
zákonů, s jejím podivuhodným svědomím, které
jest zajisté rovněž zákonem jí vštípeným. A po
něvadě jako ani zákon, dle něhož se myslí, tak
ani zákon svědomí nedal ai člověk sám, ukazují
oba na Zákonodárce, bytost, která jest osobou
myslící, na Boha dle křesťanského pojmu.

šude tedy jeví se Bůh, jakožto Původce
řádu a zákona. Podivuhodnojest však to, že
k tádu v přírodě patří boj. V přírodě hmotné
Jest to boj všeho stvořeného ae živly, ohněm, vo
dou, víchrem atd. — boj zvířat na vzájemse po
tirajících takže jedno druhéma za pokrm k udr
žení života slouží. — V duši pak lidské jest to
boj zlého proti dobrému. Tentobojnaznačil
sv. Pavel jménem dvojího zákona v člověku. A
básník latinský o tom pravil: Vidím, co je lepší
ho a schvaluju to, ale 00 jest horší, dělám.

, Jestliše pak boj právě zmíněný jest samým
Bohem přijat v podivahodaý řád přírodní,ba i
v semu přirozenost lidskou, ooš diva, že není ho
ušetřen řád ten, na němž spočívá veliké dílo Kri
storo,církev katolická.

V předmivolém číslo poukázali jsme v člán
ku: „Světový trojepolek“ na to, že byloto hned
ma počátku údělem církve podnikbouti boj se ži
dovstvem, pohanstvom a kacířstvem.

Dnesneváháme otevřeně říci, še v řád, ns
němž apočívácírkev, pojatojest | to, čemuse

tká Míní se nesprávný čin,

pra se dává u přílešitost, aby uu duchovní,aby se stal boróím — —
Praviťtotiš sám Kristus: Potřebí jeat aby.
přicházela poboršení. A proto vidímem.p.

nabostí idakéE.př.opor,kdo by zleh byl„ př.spor, kdo sa

větším,neb slabostPetrovu, —ale i Jidáte,
stédce,který k vůli osobní vášní ve spo
lek vešel s BopŘátely Kristovými, bakterý 69 ma koneci oběeil!

] -—

Málojest lidí tak rosumaných a tak sprave
dlivých, kteří doredoa rozdíl mezi věcí

„mesi celkem a jednotiivoi. Obzvláště

K člabylco00 nejvíce užito .e a její
orgánů, kn škodě nemávíděné církve katolické,

Ale rosrášnéma pozorovateli šívota církve
katolické po devaténáste století. trvajícího

asKEi
T

i
zármu duši jeho naplňuje.

0 čelék vyhynoati, ale mohou
trpěti— amnohdy-vskutečnosti| trpí—daše
AoE SO Nabdatněmj jiný ukazují— v celých davech nastati
Proto praví Zakladatel církve: Potřebí jest, aby
přicházelapohortení,ale běda člověku u,
skrze nějž pohóřě TA0 Ji
dášovidí: Lépe by jemu bylo kdyby se
bylnesarodil člověkten!! u

Ještě jednou o Havličkovi,
: (Dykenčesí.)

Havlíček nikdy še kateliek;
knězdojehomladistvéduševětěpovalomemvřelý
cit v „ který se stal řídící silen jeho ce
lého života, Havlíček nikdy nesapomnél ma ta,
že české katolické kměšstvo hrálo nejdůležitější
úlohu při národním probuzení a zmovuzrození ná
roda českého a Karel Havlíček chtěl při dalším

4 sdárném výviau národního sebovědoaí lidu českého
svěřiti katolickému koběstva ještě důležitější úlohu,
nežli mělo až potud.

Karel Havlíček ohtěl sloučíti stav a
stavnárodníhoučitelotvavstavjeden.Havlíček
tedy chtěl národní úkolství odevsdati
úplně do rukou katolického kněšetva“

To, co tato dr. Gábler dosvěděnje, uvedli
jeme již o Havlíčkovi na tomto místě v čísle 16.
se dne 11. září. Nyní to bylo šíře Ha
vlíčkovým nejdůvérnéjším přítelem. Podletoho bylML adpy iZamytaké nepo E

sbožné.
Aladoto ?
Nejradikálnějšíčeskýlet přinášel

| sa Hariéko04Jodalo1 jake waa. pokrokářek 
Vevrámupolladním člale 28

sencůatuvyšlona
stická „Naše Doba“

temene následovní:„Potvrsuje 00,še o
viíček byl člověk zbóžný, před kutne

nacrovale, še
se modlif—relé nesil ulít“

lebitioproti b jším i nejborší příkoříde Jakomyní falelné názory ©raěiků Haritnášejícím , — Jidáši. Oby-| čkově byly rozplašeny, Se tak postupem doby
čejněvšak Jidáš býná vopovržení,jako Pbadvuvyvrácenyveškeréfalešné názoryjak dé
první,který mesel alova (rpká: Co mám| jinná, tak |názoryna rozmanitéhistorické ,
do toho,ty viz. jež v-adolfskápropagandaapo ní naší

Ovšem masíme řící, že neb| kální blouzailové a alejí dlo ové —
jidášských činech elrkve trpí | agitační potřeby, na pravůn se aroblížejíce.
náboženství samo, trpí oslý stav za jednotlivce. Atomutřeba postaviti se nejrožho

naMoravě,anoi, světeolyš,veVídni,kdest
lošen byl r. 1899ačítal uapočátku ibusd
190členů, kterýšto pobet vzrostldo Jeteškana

nutnost združení spolkového uznávali, po

šili? Z je dost a dost katolickýchaditelé, je jichsazd 90"/,dle křestního listu svého, avšak dle
smýšlení? [ tu neapíráme pravdy, Se „ohromné
procento našich českých učitelů jast katolieké i dle
smýšlení, kteří cítí v nitru svém potřebu sdružiti
te stejné amýšlejícími holegy, avšak netroufají si
veřejně vystoapiti, ku katolickéma sdružení 60
hlásiti, je vyvolati, poněradě se bojí bořivého te
roriemu jednotlivých lži-svobodomysiných časopisů,
které mají samy jen svobodu v „ ale jinému
ji nepřejon, které pana říd. něltele Spačiaveřejně
na pranýř přibili, proč? že užil své svobody ana
sjezdu katolíků v Táboře přizmal se veřejně bas
bázoč ku svému katolickéma přesvědčení"že toužil
na to, aby prvý paragraf školského zákona byl
řádně prováděn, jenž praví, že „školy obecné zří
zeny jsou ktomu, aby dítky v mravnosti anábo
nosti vychovávaly, dacha jejich vyvíjely, známosti *

asbehlosti, ným mají k dalšímu vzdělání v vodězapotřebí, poskytovaly a byly základem,
ee s michotali hodní lidé a občase“. Máme -28
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jejich.se | il,s bylyty zlo
vražd atěžkých poranění,

denní sobevrašdy, mladých, táměř

nešťastných milovníků a milovaic, ano |

nutno ovšem, ně tolsivu veškerému vážně
efch k nápravé této Časové

„: Jedpotlivec nesmůže ničeho, ab MhobaADčovatise a společněpostupovati,abyzase
s bázeňBoží zavládle k víš má škola klásti sa
Mady žulové. A poměvadě dobrá kázeň a bázeň
Bužt ve školách závisí jedině na vychování v mrav

nosti a nábožnosti, tat předevšímpřeýdlejme my
učit-lové duchovníi pote hnně terým hlavnímúkolem pěstovati ve city, porozumě

E ravěačení o mravnostia zbožnostina sákladé
átné naaky katolickéhonáboženství— ne

lo-li by radmo ano netno saraziti spolek kato
Mckých ačitelů, v námž bychom se radili a vzá
jemně asíliti, jak jednati a postupovati ve svých

aby vzrůstející mravní nákaza naší
mládeže zadržena, napravona 6 vudálena byla.
Po našem zdásí by ovšem mezi učitelstvem

nastalo a nastati inaselo „rozlišení duchů“ dle známéhovýroku:„Kdonenís námi,jestprotinám
— kde s námi nosh e, uje“, Jak

obaé dělo se ve Vídai a jinde, kde nepravý
ismusklesá nebojiž zápina klesl v hrob,

a katolické smýslosí 00 vzmáhá a veřejně se
osvěděovati be ogatydía mobojí. A proč a zač se
styděti neb běti! Skolskýzákon vyžaduje od uči
telstva náboženskou a mrarnos výchovu mládeže
a Boží zákon praví: „Kdo vyzná mne před lidmi,
vysnámťíi já jej před Otcemnebeským;“obojí

, $eBlo zákon ukládá našemu svědomí povinnosti,
s kterých jednou najisto věčnému Soudci odpoví
daši a účet klásti budeme. Naše, kdož máš kato
lické přesvědčení v nitru svém, kduž chocš blasu
svědomí svého dbáti a uslydeti, kdo choeš nejen
katolíkem slouti, ale i skutkem býti — kdu chceš
Jednou pokojně umírati, přihlas 00 bes bázně a
sludu ku spvlku katolických učitelů, jenž by po

do jiných zemí i v natí milé vlasti se sa
| a ustánovil-a jeliož jest navýsostpotřebí

v nynější vážné době, jak sbora vylíčeno jest.
Přihlášky dějte se prozatím u politického katoli
ckého tiskovéhospolku v Hradci Králové, jenž
mílerád béře na sebe počátečnou organisaci, již po
šetnějších přihláškách složí vo skušené a dovedně:
race učitelů samých, aby sí stanovy vypracovali

MO E O M ©

erkjů dazšelé,© d pi sila j„ do pozadí ustoupiti musila jiná
ulavesdi národa francouzského, aspoň es tolik o ní
memlavilo, méníme 1400letou památka pokřtění
Chledrika, ktorá olavena bylav Remeši. Praví se,
fe cař ruský vyslovilp navštívit Remeš, ale
Še naše vláda jej od této cesty udvrátila. Litujeme

Protináboženský doch oaší vlády může jen
ochladiti sympathie Mikuláše II. pro Francii. Náš
stát bez Boha zajisté nemůže líbiti se panorníku
tak sbožnému, jakým je cař ruský. Úředaí athe:
jses jimž se chlubí maši ministři ještě, Bohu

diky, v Evropě nezobecněl, ale pokládán jes spíšema něco ponižujícího. Cař mmobem raději byl by
nám přisáhl přátelství na sv. Erangelium, neš na
čestné alovo vlády bes Boha. Carruský podal ne
klamné dokazy své zbožné mysli: jebo první ná
větěva platila Boha; dříve než šel do paláce ely

-sejakého, šel do chrámu Páně. Praví se, še na
úředo:m eeznamu pařížských znamenitostí, jež měl
eař shlédnoati, nalézal se chrám Notre Damský aš
mezi posledními, cař ale vzal tužku a postavil jej:
ma místo první Nebylo zajisté milým Mikuláši iÚ,
že má v presidentu republiky spatřovati náčelníka
mevěrců, úředního repre«cntants atheismu. Hlava

. věříejoh křesťanů, jakou cař rugký jest,- vedle ná
čelsíka nevěroň! Obávám se, že Mikuláš IL no
bude míti důvěry k republice, která na kolena
padá před ním, nikoliv ale před Bohem. Kdyš
může president Spojených států severoamerických
veřejeý míti účastenství v aktech náboženských,
neměl -by pan Faure ukazovati jenom stále se
dnářekos zástěru. Nikde v celém avěté, mimo.
Francii; nenalezneme náčelníka vlády, který by

úředně Weodral ateismus. Vláda nenměla pronástitlovo: „Báhb“,to zarznělo teprvev divadle, Co
médie frangaise,: kdeClaretie, člen Akadémie
meal ústy herců k Republice tato slova:

| K6 svatá a hilná -Russie
jasným paprskem nebes

„c. mavědysi připojíFranoli
- * k volíkým činům Božím!

„ ZAstano-li naše allianco © Rasy nedokonáza,
bade to vinou naší athejstické vlády. U .

jeme Ba přípitky v paláci Elysejském. deatmluvil o „jednotě mocného s pra
covitou republikoa.“ (Caředporidaje nemluvil aní

i
-Ks

š

olova © repu ale o márodu, s nímž jej
vzácnéoky. Náš dech-rovolbeionářský© pá
stický oslabaje Francii, so nám, že jsmo
anarchisty a oikilisty A, ale Že :rozsóváme
sami to símě, s něhož omi původ mají. Vytýká se
nám, žo naše vláda a bcistickáa naše školy bez
Behe, mobou asploditi jejitů pokolení bes víry a
bez mravnosti. A nikoliv neprávem
7 Ostatně pravdu má Leroy-Beaslieu, který

v „Rovse de deux Mondes“ píše, že mesmíme
vzhledem k návátěvé carské oddárati se žádným
illnsím; návátěvou tom uporňuje se mír na základé
dusavaduích smluv a hranic. Roako bade si vážit:
našeho spojení jen potud, pokud bude nás pova
žovati sa bohaté a cilbné Aby však věřilo v naše
bohatství a sílu, masí také věřiti, še jeme rozamní.
Buďae tedy rozumni a sjedaoceni, pak budeme
i siloými. Jinak by návštěva carská nezan chala
v dějinách Francie mocnějtích stop, než byl od
Jesk žiruadol a svítilen benátských na vodách
Selay a na nebi pařížském.

„Correspondant“ věnoval úrahu ajesdu ra
kouských katolíků v Sulaobradé. Píše mesi jiným:
„0 důležitost: jeh» svěděí četné články tiska libe
rálního i katolického. Práselé i protivníci asnávají,
že katolické armádé v Rakousku zavzněl budíček
a že chystá se k postupu čionosti energické.
Poxzud se týká činnosti katolické, možno říci, še
v Ratouska bylo třeba počiti od začátku. Neboť
v semi tak moonébo smýdlení váboženského zdálo
se, že toho není potřeba. Pronásledování rodí
světce a hrdiay. — Pak probírají se práce, jež
vykonal sjezd a vyslovaje“se naděje, še boutí ka
tolické smobutní ve všech zemích a še knalice
židovskou-zednatská, která pracoje na odkatoličení
Rakouska Uherska sarazí na mohutný odpor kato
ků, kteří utvoří statečnou a dobře disciplino
vanou armádu ma obranu spravedlnosti a křesťan
ského práva.

Proti romásu Emila Zely: „Řím“ vydal abbé
J. L Monestěs knihu: „La vrale Rome“ (Řím
pravý.) v níž upírá Zolovi právo k řešení velkých
problémů, jež nestudossl a poukazuje, že si Zola
mnobé řeči, výroky, úsudky, podrobaosti vypůjčil
od jiných, což nasývá plagiatorskou alchimií,
svlášté od Bonnefona Látka, kteroa ei Zola obral,
přesahje jehosíly. -Zajisté mu ami „Řím“ ne
otovře bránu Akademie. |

Co týden dal
*— Říšekýl rada bule dlepolských listů za
sedati do 19. prvejáce, kteréhodto dne bude přes
Vánose odročena. Mezi vámočními dainami
budou svolány sněmy ke kratinkému zasedání,
v němž mají poroliti proz. rozpočet semaský. Sném
baličský na příklad -apjde se dne 29. prosince,
aby hneddrahéhodaekt do 20. lednase odročil.
Říšskarada sejde se pak baedpo Norémroce a
ukončí do polovice lellna rokování o rozpočtn,
načež budeuzavřena: Nové volby vykonají se asi
v polovici měsíce března. — V posledních schů
zích byla předloba o nuceném pojišťování .proti
škodám s obně vrácená výboru, nyní pak jedná
se o upravení platů úřédnických.

vý výber sněmovnyposlanecké
ukončil rokování své o státním rozpvéty, o němě
v nejbližších již dnech bude zpráva generálním
spravodajem dobotovena a byvší schválena výbo
rem, ve sněmovně rozdělena. Bude tedy jiš příští
týden možno započíti s povšechným projednáváním
ruspočtu v plné: sněmovně,

Sněmovna pamská vesvé sobotníschůzi
provedla velký kuš práce zákonodárné, přijavší
celou fadu důležitých zákonů. Mezi nimi jsou svláště
zákoo o Organisaci soudů, čímá oprava soudního
fádu dokoněrna a dále zákon domovský, jenž tedy
v době nejkratší, obdržev sohválení panovníkovo,
vejde ve platnost.

Král srbský Alexandr zdrželse na
svó cestě do Ř.ma několik dol ve Vídní, kdež ma
byly, ač dlel tam na sepřenou, prokázány 00 nej
větší pooty. Cesta jeho římská platí ne tak ná
větěvě dvora kébat-. jako Sv. Otci, na němž
chce král vyprositi svolení, aby prý jisté princezně
katolické dovolena bylo přestoupení ke pravoslaví.
Princezna. jejiž jméno se ještě tají, má býtine
věstou královou. .

| | „Stráži na Cidlině“ přišel náš

líbil, že mu v posledním svém čísle věnuje ob
sahlou stať, za kteréžto laskavé uozorňování na
výbornosť našeho listu skládáme ct. redaktorovi
»Stráže povinný uctivý dík. Zmíněný list s námi,
stoje ovšem na svém vlastním atanovisku, napc
ve všem pokud se Bdé Hory nesouhlasí. To
však ee časem může jefiěpozměniti, neboť pan pi
satel na nás laskavě upozorůujícího článku pre
zreaujenažuroalistuvůbecanaodborníkasvláště

dnes nějak nepostačující znalost historických pra
menů. Kdyby se byl alespoň jen trochu studiem
doby 1609—1648 obíral, tedy bv byl především
věděl, že podrobnou a nejspolehlivější historii če
ského povstání r.1618 1620 nepsal ku př. evan
gelík a exulsnt Pavel Skála ze Zhoře, jehož
četbu by byl svým čtenářům ze »Stráže« odpo
ručil na prvním místě. Až tedy sám své vědomosti
a to předevšímzevangelických spisovatelů
a ze spisů českých exulantů doplní,tedy
zajisté se ve příčině názoru na bitvu bélohorskou
nazoru našemu valně přiblíží. Je k tomu vlastně
již na té nejlepší cestě, neboť píše: »Vidíme, že
věc, pra níž bylo bojováno na Bílé Hoře, byla
otázkou nejvyšší důležitosti pro národ naš. Ovšem,
sle nesmíme na druhé straně také zapomínati na
skutečnou vinu té šlechty, jež byla poražena
na Bílé Hoře.. .. Hlavní výtkou, kterou činíme
šlechtě té je, že ve své sobeckosti (sicl) nedo
vedla učiniti véc svou (sicl) zároveň věcí —
našeho lidu«. — A to právě my tvrdíme, že české
povstání r, 1618 nevyvolaly žádné jiné a dokonce
ne ušlechtilé vžněty, nežli hamižná sobeckosť te
bdejší šlechty, která hledala, jak dobře »Stráže
píše, jenom a jedině»véc svou,« +Stráže tedy
jinými slovy a jinými obraty povídala
vlastné pouze to, co jsme bez obalu na
psali my. Dékujíce jí za tu pozornost k našemu
článku, prosíme ji snažné, aby dále našemu listu
přívětivou svou pozornost zachovala a věnovala,
neboť tak budeme se moci postupem času v celé
řadě otázek sejíti, jako jsme se sešli ve příčiné
násoru na příčiny povstání r. 1618. Ostatně ještě
jsmu jí dlužní odpověď za její feuiletonisticke vý
klady o biskupu Hayovi. Ukážeme jí také i v této
záležitosti, že její páni historikové více nevědí,
nežli vědí. To +Stráži« zajisté přijde jenom vhod.
Její páni spolupracovníci dojdou tak mnohého po
učení a nám poskytli příležitost ku povědéní pravdy,
po níž lid dnes dychtí. Tedy na brzkou shledanou.

Pardubické Noviny, orgán stranysvobo=
domyslné (vlastně protestantsko- mladočeské) oblí
bily si věnovati nám katolíkům téměř v každém
čísle nějaky tea sloupec, v čísle ze dne 23. října
jsou to sloupce tři. Z článku oklerikální agitacea
již po přečtení několika řádků poznáte tu o vše
katolické úzkostlivě starostlivou tvář p pastora.
Zrovna jako by to Pard. Noviny opsslv s Hlasů

ten obstarožný prostřední p. pastor, pomyslíte si.
Dočítáme se v Pardubických Novinách, že kleri
kální strana postupuje na veřejnost velice okázale,
že koná časté schůze a že „studení bratři“ (t. j.
katolíci) na schůzích nesnesou odporu. My tento
název stucených bretrů kvitujeme, ale zrovna při
pomínáme, že kterýsi člen mladočeské strany na
zval tuto skomírající stranu a její členy zmrzlými
bratry. Proto nás těší uznání, že vystupujeme
okázale a mobutníme, aspoň snad svou činností
zmrzlé bratry mladočeské z redakce Pard. Novin
rozehřejeme A jestli dále Pard. Noviny touží na
to, že klerikálové vybodili ze schůze Skákala, na
jatého snad drem. Černohorským, to je přece mla
dočeská taktika, a jak se dovídáme, byli to právě,
abychom užili titulu z Perd. Novin, zuřivci mla
dočesko-protestantští ze strany Pard. Novin, kteří
ukřičeli každého, ku př. bývalého řiditele Jahna,
když na veřejné schůzi chtěl promluvit. A tako
vých příkladů mladočesko-protestentské zuřivosti
můžeme uvésti na sta z různých českých měst a
vesnic. Proto tedy pánové ne moc se zlobit, jsk
vy nám, tak my vám, chovejte se na našich schů
zích slušně a slušného člověka na svých schůzích
necháme, nezpůsobu, neslusného aneb jak vy ří
káte, zuřivce vysadíme ze dveří jen podle vaší
mladočesko-protestantské taktiky. A tu právě vám
kvitujeme další slova Pard, Novin, že právé štváči
mladočesko protestantští drzým vystupováním schů
ze maří a škandély vyvolávají. To je vaše taktika.
V nadávkách jste mistři, to je pravda a čelný
orgán váš N. Listy v úv. článku v neděli 25. října
překonal sám sebe v tom ohledu. Když před ča
sem jsme čítali články N listů E chifry, kde ku
př. národ náš porovnávals »pl vátkeme, kde slova
rvoun, řvoun a pcdobná se vybírala do květo
mluvy N. listů, uznali jsme, že to je národní
zvičilost, takovýmto spůsobem titulovat ty, kteří
netéhnou s N. listy za jeden provaz. Teď se Pard.
Novinv rozpomenuly, že by v tomto nadávacím
ohledu na katolíky mohly belhat za svým čelným
orgánem. tnou cestu. A po nadávkách spou
štějí Pard. Noviny najednou mol, a slzy roní nad
tím, jsk prý se líší klerikální bojovníci od pravých
křesťanů, kterým vznešená nauka Kristova a ne
politické štvaní má býti přední vlastností. Je mne
daleko, vznešené jméno Kristovo zneužívati kpo
lemice, proto jen připomínám fakt, že právě Kri
stus nezbedné křiklouny ze svatyně vymrskal. Ať
sí tedy Skáksl z toho vezme mravné naučení a
jeho obhajci teké. Chceme prý, tak Pard. Noviny
vzdýchají, národ český oddáliti od velikých cílů.
Na to odpovídáme, to rozhodné nechceme, naopak

či lid český od těch cílů oddalují jen -pro svůj
kšeft a pro své stranictví, proto chceme tomu lidu
oči otevříti, aby těm mladočesko-protestantským
mluvkům nevěřil, aby se nedal od nich za no
vodit, aby se jich zeptal, co uš pro národa vlast



českou dobrého učioili, s když na tyto otázky se
budou vykrucovat a planými frásemi ohánět, abý
jim ukázal dveře a ohlédl se po jiných vůdcích,
jejichž štít je Čistý, a jejichž sasha prospěti národu
českému je oešistná, chceme lidu českému ukázati
a také ukážeme, že pod praporem katolickým ne
budou balamuceni, ani napalování, jako pod pra
porem mladočesko-protestantškým. Jestli tento ka
tolický prapor nazývají Pard. Noviny praporem
Bryovchovým, to může p. biskupu kralorébradec
kému jenom oloužiti ke cti, že úhlavní nepřátelé
jeho z tábora mladočesko-protestantského uznávají
jeho velký vliv a že secho bojí a jak známo,
strach má velké oči, Pard. Noviny bojí se o děl
nictvo, že prý se dává do řad klerikálů, a že vel
kostatkáři úžasně malé mzdy platí. Co se toho
týče, že dělníci vstupují do řad oešich, to si vy
světlujeme tím, še už vystřízlivějď z těch besel
mladočesko -protestantských, a uznávají, že knéz
přece jen to s oimi lépe myslí, než leckterý ten
velkomožný, maohomluvný mladočesko-protestent
ský matador. (o se týče druhého, že na velko
statcích platí se úžasně malé ceny dělaíkovi, čímž
snad Pard. Noviny narážeti chtějí na velkostatek
kral. hradeckého p. biskupa, tu jim připomínáme,
tam jsou eelé rodiny dělnické pod deputát, mají
zaměstnání celý rok a že jsou spokojeni, je vidět,
že ještě nestávkovali, jako leckde jinde, třeba v zá
vodech, kde páni ze strany mladočesko-protestant
ské mají velké skcie. Kdotedy s tím dělným
lidem lépe zachází? Proč pak Pard. Noviny, když
jsou o tea dělanýlid tak moc starostliví, neohléd
nou. se, co platí ten který židáček na svých polích
a ve svých závodech délníkům. To Pard. Noviny
nechtějí vědét, poněvadž tea ktery židáček dá
třeba p. redaktorovi pšoures, s jcho insertu má
pan redaktor Pard. Novin malý rebach, proto na
to pole nevkročí, aby si pokolení Semoro nepo
hněval. To on raději kačžím vyčte štolu, že prý
za obřadní výkony žádají obnosy veliké, že žijí
v-přepychu a nádbeře přímo královské, mají vozy
zlaté a oepřičiňují se ku zmírnéní bídy lidské.
K tomu odpovídáme: Takhle »nemlich« píše ži
dovka ž Nene Freie Presse a p. pastor z Hlasů
se Sions. Židé jezdí v nádherných eguipážích a
hodají královsky, ale katolický kněz chodí pěšky
a z těch pár slatých příjmů více dobrého udělá
než všichni rabíni a pastoři dohromady. Ale ka
tolický s tím nejde na buben. A královsky
hoduje právě zase strana mladočesko-protestentská,
nebcí se pamatuji, že se chlubily“ N, listy, že
mladočeší odbývali závěreční schůsi při »sšumném
champaňském,« a že toho šumného šampesňského
belo hodně, dá se myslet. Tem ať příště redakce
Pard. Novin obrátí svůj slídivý nos. Co se pak
té štoly týče, připomínáme, že žádný kněz nikoho
nenutí, sby vystrojoval slavný pohřeb aneb aby
až o půl dvanácté se slávou dával se oddávat.
Kdo ale si takové zvláštnosti poroučí, musí je
slušně honorovat. Při tom se jen Pard. Novin
tážeme: Vyčetly už někdy tyto Pard. Noviny štolu
rabínóm a helvetským pastorům? Jaště jsme ae
toho nedočetli ani jednou, a tu opět vidíme ty
spřízněné duše z tábora mladočesko-protestant
ského. Oršem p. pastor má pro svou štolu velmi
pěkné jméno, je to u něho oláska«, ale ta láska
je někdy veliká a někdy menší Ani nás nenapadá
vyčítati pánům pastorům a rabinům jejich štolu,
ať každý si bere co chce, jen to připomínáme
Pard. Novinám na důkaz, jek jsou nestranné.
A na konec, světe div se, Pard. Noviny berou
v ochranu oižší klerus, že prý, kdyby na nový.
organ platil kardinál, probošt, kanovníci, nemusel
by býti nižší klerus obtěžován, nemusel by se
vésti nátlak na katechety, kaplany a faráře, kteří
prý mají platit orgán, jenž má mocným pánům
podkuřovat. K tomu odpovídáme: Děkujeme Pard.
Novinám a jejichpatronům mladočesko protestent
ským za jejich radu. ale poukazujeme je, aby se
staraly o své helv. Hlasy ze Siona, o Nár. Listy,
Lid, Ruch, a starost o katolické listy aby pone
chaly nám katojíkům. Každý, kaplan i katecheta
i farář ví, co má dělat, a chce-li list odebírat a
podporovat dělá tak dobrovolně a nepotřebuje te
prvé aviso z helvetské dílny Pard. Novin. Tam
pro rosum nepůjdeme, poněvadž bychom ho tam
marně hledali, tam je jenom vášeň a zášť proti
všemu katolickému. Co se týče toho podkuřování,
v tom právě si libují velcí páni ze strany mla
dočesko-protestantské, ti si potrpí na ovace, jim
s kyticí v ruce drží děti nedospělé řečisvětoborné,
politické ku př. v Chocni, proto je na ty adresy,
poukazujeme, jakož i na adressy pastorů a super
intendentů, tam najdou spřízněné duše a i vděk
ze svou práci. My zůstaneme i na dále k jejich
snabám mladočesko-protestantským nevděčnými,
nanejvýš že jim zas dáme lekci, až se zase svým
vybraným spůsobem o nás rozepíšou. + 24

Osobai. Ve zdejších kruzích známému panu
radovi vrchního zemského soudu v Praze Hart
manu šlech. z Hartenthalu bylo v těchto dnech
při jeho odchodu ne odpočinek vysloveno nejvyšší
uznání za dlouholeté věrné a horlivé služby.

Noc3 Vat

Zvěsti s východních Čech.

byla:tytodni jménem všech vikářů
a veškerého kleru biskupství Krá
lové„Hradeckéhonejuótivější
adresa nejhlubší oddanosti, po
slušnosti, úcty a lásky. |

Hradecký „Hlas lidu“ v posledním -srém
čísle celkená souhlasí e"našími vývody o Kůrlu
Havlíčkovi. Ale jinak stděné to doznání končí —
nesmyslem. Píšet: «Jak smýšlel Havlíčekotěch
lidech, kteří vedu a stojí za »Obnovou«e,k tomu
odkazujeme čtenáře i vělebnou (— to má být
patrné vtip —) «Obnorur'ma ukázkové čís. „HL
Lidu«=. — A k tomu my zase dodáváme, že v
dobé života Hovličkova 4Obnova«dosud nevycná
zela a proto také Hevlíček nemohl smýšleti o téch
lidech, kteří «Oonoru« vedou ařídí. Z těch mnozí
ani ještě acbyli na světě když Havlíček umřel
Více netřeba Hlasu lidue dokazovati, že se Ha
vlíček s redakcí a řiditelstvem »Obnovy« vůbec
nežnal a zjáti nemohl a proto o neznámých mu,
nenarozených ješté atd. lidech vůbec nic nesmý
šlel.« — Podle logiky oHíábu lidu« mohli bychom
také zase my napseti, že na ty, kteřídnes vedou
a stojí za některými radikálními listy, vztabují se
známá Havlíčkova slova s jeho smýšlení o sodčas
ných mu radikálních novinářícha jejich pa
tronech, o nichž Havlíčeknapsal a pravil: sal jsú

sopisů piší a obecen
trmácejí.«

(16)Jen pokrko V651 Pepodivné nášbry

gánu, neboť horší se s výrazem opravdového fa
risea nad tím, že odp, biskup dovolával se záko
nité ochrany proti jičíuskýmu redaktoru Cidlina
skému. »Osvěta« nedávno tvrdila, te jí o to jde,
aby se rakouské zákony pšade a vždy správně
zachovávaly, tak že jsme'ku svému překvapení
se domnívali, áe přebarvila se na lisc vládní. Když
ale ndp. biskap dovolává se státního zákona o
tisku a žádá, aby $ 19. zabespečoval i biskupům
možnost opravy svérolného překrucování novi
nářského, tu +Osvětee opouští půdu státoprávní

zákony chráhí jen durebéky a pokojní občané ne
smějí se práva dovulávati? Křesťanská moralka
káže milosrdenství, (ale nezakazuje nikomu doža
dovati se svého práva. Proto budeme se všdy d>
volávati ochrany státních zákonů, kde pokrokáři
ze samého milosrdenství ()) naši Čest napadaou.
Strážce košerované morálky ať přečte si podruhé
také své předcházející zprávy, aby si tak křiklavě
neodporoval. Není to pokrokové!

ak se štve proti knězi. Plácse nám
z Dobrušky: Č. 31. pravdomluvného »Šrol
ského obzoru« přineslo tento ušlechtilý dopis:
Pod koutou klerikálcí. Páter A. FI., děkan aČlen
jisté okresat školní rády, mechtět připustíti, aby
učitel, který snědl v pátek párek uzenek, dostal
zvýšení služaého. Tato v podstaté své docela prav

nevěděli, jak se mají klerikálům zachovati. Jeme
přesvédčeni, že kdyby nynější 500 alatový učitel
měl na »gáble rolik, jako biskup Brynych, anebo
aspoň tolik, jako kterýkoli děkan, ze by si dopřál
na gábl v pátek více, než mizerný obnos 5 kr.;
koupil byvsi půl tuctu ústřic nebo porci rýnského
lososa atd Zapil by to douškem Sherry a dokázal
by vésti tak důkladný žívot, že by se postil třeba
pětkrát za týden. Paněčku, když jsou ti—ti—ti,
to se to postí.« — Ačkoli v oŠk. Obzoru« na
padání bývají jen hodaější učitelové a knězi, tak
že takové hanobení jim vlasíné ke cti slouží, třeba
přec tuto věc objasniti. — Aby »Šk. Obzore kryl
si kůži, a nemusil odťoláéVata stále opravy při
jímat, (v č. 31. jest jich za půl čísla) střeší se,
uvádět celá jména. — SI. učitelka C. Vr. v Do
brušce mezi 10—11 bodinou vešla do 3. třídy
dívčí, kdež neměla co dělat, jsouc učitelkou ve
třídě čtyrté, a před dívkami v lavicích sedících
okázale požívale uzenky jeko ak vzdor panu ka
planu, který právě také k vyučování do třídy
vstoupil a jakoby si toho nevšímal. Poněva !b poz
ději na to upožornění ještě těžce nesla, učinil o
tom děkan zmínku při zasedání c. k. okresní školní
rady v Novém Městě. Poznav však, že návrh na
zvýšení služného díti. se' musí jednohlasně, vzal
hned své udání zpět, řka že není toho mínění,
aby se tím snad žadatelce uškodilo, tak že nátrh
na zvýšeníslužnéhoodhlasorán jednohlasně.
Není tedy pravda, že týž nechtěl zvýšení služného

Fipustit. Té jest lež, že tu předneseno, že sl.
r. v pátek uzenku snédla, seb co ona jinak

v pátek jí, na to se nikdo neptá. Že však nesnáší
se 4 řádem, aby učitelka ve třídě před žákyněmi
třeba i ústřice jedla a shertym zapíjela, snad i
moudrý dopisávatel zná; tím méně, když jedla

uzenky v pátek s jakousi okázalostí před dětmi
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katolickými, — Poněyalš do vstel, rnámý nade
ého obdoráe.

líčí, a z příčin zbora uvedených sotva by se opravy:

ve '»Šk. Ob.« docílilo, musí 'k valí objasnění.,
pravdy a obbájení cti ta věc býti nyní teprv vy
šetfena, tak že dopisovatel jmenovanéučit js
snad chtěl opatřiti zadostučinéní, sotva posloušil,
za čež se mu tato ve případěpoděkovati může.

Výbor katol jednoty naSlszebémPřed
mšetí koaal nobází Sms 23. lstap. b. r. a usnesl

a na tom, pořádani dne 8. prosince b. r. pro své.enya uvedené jimi hosty opětně úlka a
to „o řemesle v dobáchsředorěkue a © Žoivě
otázce »kam patří náboženství«. Zároveň vyslovil
díky za skvělý dar mnoba knih a 10 zí, vd.pong.
Václ. Havlíkovi, rodáku ze Slez. Předměstí a faráří

“ Sopotech, jmenovav jej rovněž svým čestným:enem.

Sdrašené spolky Pražako-Předměstské
pořádají v medě!i, dne 29. listopadu 1896 v míst
nostech sna Střelnicie domácí slavnost odevzdání
diplomů skutečného člesství Ústřední Matice Škol
sté, Pořad: Odpoledne. Zacáteka.2. hod. Koncert.
kapely Sokola Třebechovického. Buffetdam. Pro

čátek o 8. hodině, Pořad: t, Ouartura. 2. Odes:
vzdávání diplomů Ustředaí Mfuticeškel. 3. Faotasio

z Kiotonýný prehoasléápianoodD.Alerda.4. á nevím to“,pístůpro maskýhlas s o:
dem piana od Hůibnera 5. Serenáda pro housle
a piano od Moszkovskího. 6. Slovanských bench.

g di o Dra Amionína Dvořáka. Tfi klobouky.ohrao1jednání.Povyčerpáníprogramu
volná zábava. Vstupné: Odpoledne: osoba20 kr..
rodina (4čleané) 40 kr. Večer: osoba 40 Lr., so

Pro pohořelév Hor. poslal.forte:
úřadu: Pl. tit. Jen Mgagík, děntév Jičjad ostn:
5 al -— 0

o

Kdo ravil invalidylyo „ Jak,známo, PHP se druhdy trafikystarýmvojítál,
najmě invslidům, jimá takto za přestálétra
a svizele poskytnato skromné sice ale přece zají
těné zaopatření ve stáří. Bývávalo, ale není. Brzo,
připadla podnikavost židovská na to, že prodej,
tabáku je vlastné dobrý obchod, z kterého by s6.
slušný rebach těšiti dal. Od nějakého časm pačaly
ge objevovati u finančních ředitelster žádeaji j
notlivých obchodníků židovských za udělení tra-.

i

Na tobleto finanční ořganové dossů nepřišly, židé
jia otevřeli oči. Te, co až dosud bylo pensí pro
vysloužilé vojíay, stelo se zdrojem nových půkjmá
pro stát. Traliky oč té dobý zadávány
offertní tomu, kdo za ně nejvíc sabídl a

ne. Při ostrovtipu našich nekřesťanskýchspoluob=,
čanů dá se očekávati, že vyskytne se záhy bystrá

tobo druhu budby/ apři sevědčenélásce jistých
krubů k nabídkámch gros je-aczta pravděpodobno,
že se jí vyhorí, Obchod by nebyl alý, neboť de
těrného flašinetáře — třeba hralsebo talejněji -,
když platí za -to daň, nesmí potom nikdo vyhodit,

KHvopřísežníci u Plotišť. Před zdejším kraj
akým co soudemtrestním postavení bylidneST. listo- *
psdn jakožto žalování manšelé Jan s Mario Paltori,
krejčí s Plotišť,a kladla jimfaloba stát. sauthpiteletví.
za vinu, še v rozepři s Josefem Dlouhýms Plolišť:
vydalinaněhokřivépředsoudemovódectvía to
v následující spůsobě: V květnu roku 3092 vzaloi p.
J. Kejklíček od pana Češka Blechy s Předměřic zá
lohu 16 si. na čekanké Za něhopřevzal.sáraka Jas
Falta aoba se podepsalipak me směnkuma 16 zl..
vystavenou. Mexi tím mežsměnkatato k platností :
dospěla, dostala. se živnost Kejklíčkovado dražby a
ukoupil ji Josef Dlouký, švakr Kejklíška. To Falta:
tůze hmětlo, že bude míti dest platit eo ručitel, o
dlah. Proto došel sí k Dlouhýmu a šádal jej, aby co“
příbuzný Kejklíčkův) sám na se k placemí převzal
tento čekankovýdluh. Teprve po dlouhýchřečechdal“
si Dlouhý říci a prohlásil, že tento dlab sm Kejklíčka
vypořádá, aby Falta nepřišel do škody. V tomto de
líčení se dosud oba, jak Falta, tak | Dlouhý úplně
shodají; však rozcházejí se v tétodalší důlešité oba“
nosti: Zanedlouho po tom, dostavil se do příbyů
Falty Dlouhý a platil 10 sl., kterých muFalte rovnéš*
přisnává; však Falta tvrdí, še mmtěchto 10 sl. pla
ceno nebylo na čekamkový dlah, nýbrž nastela jinoa:
pohledávku. Mělť prý ma živnosti Kejklíčkově, kterou
Dlouhý ukoupil, vtělený kapitál 8% al. sa dodaný:
oděv, s něhož tenkráte jen tento sbytek porůstával a
tu zeplatil mu Dlouhý těchto 10 si, na tento knihovsí
kapitál. Dlouhý naproti tomuvšak udával, že platil
těchto 10 sl. jedině načekankový dluh a že mu ten
krát Falte řekl: „Jak to bude stou clkortí. Dejtemě
na ni aspoň 10. a jeme vyrovnáni.“ Tato vážná kon
troverse dospěla k soudům. Přederším žaloval Jan
Falta Josefa Dloahýho o zaplacení 10al. se čekanku,
Byl však se žalobou avoa odmrštěn, poněvaděza Je.
Dlouhý odpřisáhl, že mu dlah čekankovýonou desftkoa.
úplně vypořádal. Tato okolnost přivedla Jens Falta:
s 'obvyklého Klidu s vyjádřil se hnedpři stání k Dloa:
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Poa "Pall Výdřtnděčení“Jěnia1 volán.Já o VyěBar"opolájůa čápa čb soaěníe| AchlakašškeBABE el: v kadlé: protokolu : 1. ptozbíj avybíral Sch, kteří se mamdali obnouti
je promi . p sdj rondšcví m ast ačiněnen,"lán pajvícevokol Třebechovic,KostelcenadOrlicí,Žam:

„přísnhal.“ Konečně přešlaDloabýho trpělivost a| Věšk, aby semisu Jů a“ sbudů tiidně sacházimo, Vamberka, Týniště, Častulovic a Bychnova

alovkip.Faltapro dacf. Avšakpřistání Timbyla 67 Pašřilaeúsh krátký : —. (o umsve * 9 urovnýma, Svšsk mé na .
10této věci polofeněm,zajem,deFaltabototvrsení |% ptzbyla k adjuaktuFre dni předvolánamza Jnobo.adlenhopřetřásané„otáskadřevní

va © i ašlo: opětaš věalicos
, . M| vytýkáno a raděno. Vyřítalorá "to úrámu man-| Roshodnutím nejv. správního dvoru ze „dne 3. tm

ční DRakta jiný © a pomdvaděFalta | želi neřeklatak dokud la domů.Dopá-| bylastížnost dra. Zimmrazamítnuta a' roskoduutíhole “ vědi, bylo sahá- | lený tím Vyčítal n opětně a vinil v ní [| sedsského výboru potvrzeno.
vání proti Josefu Dlonhému pro| adj Freanda z teho, že navádál manšelku jeho :

Slodení křívépřísahy. Však toto obvinění sepo ko- | ke sločinu podvodu. Tomato udání však sond uetuvě- Pyflácká společnost. V lesích zaSátkrovem
test čdženíúzůněbezdůvodnýmobjevilo řil ast. aastupitelstvípodalomapisatelestížnostša-| Srléštěvodděl borovémzvaném„Lávky“nacházejíše oněch10al. nemohlFaltaod Dlouhýhoma| JOD%PFO na eli a O o pe bn

7 88 2).« té příčinyobdršsti t.m. u krajsk. soudu v ci Králové. Však ani | DYlo nalezeno více zajíců mrtvých v oka chycených.
Japitálnebe . s té příčiny , je- tentokrát štěstí Vyčítela neopastilo; bylť po ukomče- Vador bedlivé dohlídce není možno škůdce dopadnouti,
před m bd toi 1 | ném přelíčení, kde hájiljej dr. Fischer z Aradce Král., | ©©ěbajným působí nemalých mrautostí. Minnlý týden

celý kapitál zaplacený obdržel, jej také vykvi- obžaloby naňvm úplné sproštán. teto | "ělezl opět hajný Josof Melichar chycenou, věskKm doanon Rama| ona POUoblmnáámmdo TOKU JooA ee
véhotvrasnínavádčvm,obrátil -rěoa jal se Odsoksca „Řezmícičasto. projdouně- Hluckonémýzloděj. DorskaříFlorifamPale

: Dleuhýhooněch 10 si. za tím účelem| kolik „p ao: Beď nemohou se ommkaviti| menovív Broumověukradeno byle s neusamčeného
něbo při dradhě usedlosti Kejklíčkevy| BO n,hodí ne jim kas ne prodej nabízený a se| skleníku ve světnici se škatulky 38 al. Manželkajeho

i toto ae ukázalo úplnou me-| jů hodí, nechce třeba ti hospodář. Samá potíš! ) kameš odběhla po domácí práci, když ae vrátila, na

Faltapřionédmaáběvůbecnebyl a kní | —Na svécestě„dovsi“ sašelřezníkN.do vesničky| lezlav síni něméhoSA ní prosilo almužna.
Násleďkem toho našel Falta výmiuvu Bo, porami a kdyš v jedné chalupě našel dosmovní| lpuí tím oo me chtěla dátichléb, zmizel. Jala mv

UHHEBŘE:

zavřené, val se do dbléva, aby pak s ho-| ihned hledati, ada by cizí člověk něco neszmul, se

spodářemna polineb ae jinde,potká-li Jej, se emlu- znala, že peníze ze skleníkuprvy ený delo, že pachatelem tím byl

adod r ni na tm .. Kubín s VysokéSrbské.Tyvlně nebyldostišen.a: „To jste mnel vy ndílati !“ Řezník

Kolona, Zbot čeěnamjezemJ a o: „Bříbová,to bych ti to nepovíal!“ Odalové| oj , "kommoviokůmdl velet slékozna klerékem
: o E mojaAe přidmétemtreeiníko| každý bál a týš nikohokostavenínepustil Vsder

odsousennA4 měsíce. Zdroemmladýpoandmuž vy.| fak ostraditému otrášcibyl Houdekokraden.Za tmeré
-atecht rozsudek, něttof del k lížení vencia adůvěrou. noo phoupli mu neznámí slodějovésamříšované okóakoMe, odsouzen Jad a odcizilimu z usamčené č šatstva za 60 sl:

rossudek, který po dvou lí- | oboje. při čenézlatá: . Čnění dobytekhledal Mimoto ze síně ukradesy mu dvě husy, které by
nekupaje, coš i jinf o něn tvrěl. na místě usmrceny. Z komory mu vzata poduška|

u chomout a scela nové dvoje opratě. Festéže noci

6 OSlodějeká kumpmaie. Někákk učňů16 zdejšího| zmizel a více není k nalezení, Žádný s domácích nesávodu L ©p Marhyspolčilose k mu | slyšel po celou nocani toho nejmenšíhočelestu, ně
dal časa tak"ndtřídnínidanýchvěcíjeko| zao mataocá má obratnému jování |J a li si věcí jako - a: bl

Vše spůso- něbyli sen nod č. Konečněso vřak Pro-| velikou výtrinosť. Výbornýslogžil S Vookd bylta: záhadnádesítkana,cikorii. keukrdjívše napc ové Doeměpěímmalí| všakpronezvárypropaštěnatáhojdůlchlálskuno
Zemský-výberkrálovstvíČeskéhodožaduje s „0 -v V č ' pon pie alonžící,A -=| bodáky na . ; 24: £. m. i muž jej pomoci a

. výberůokrozníchod obcíveINK de | „yopijídva vojíní u divdhe výtstneh Kdyžbyli Po om PEro l o otrádníhFrantiše Brooěnk
„ tm. spolehlivé správy o počtu: volocipožistů| strážníkemŽaloudkem nápememati,obořili sw proti | měl Výborného vyvésti ven. Týž se masprotivil a2 n hb -T

jj"ihl BEEZPA:
pŘĚTAREH

byt:PsstebníEREPEVĚTĚKY

jizině.
HHik:i l

itErle6ýX E

' tem.“Přivolanávajenská hlídka do Kaklen.Cestounadával a pretívílse stále Vý
dne31.4m.sapředsednictvímDr. Habětínka56-| ivogin, A| korystrážníka.VHuklenáchUrlodevslámnače

Zkařalay de vědní. Dio 20. L m. pěrioval| mictvo,satknut, s dodán do

dno19.prpno 4. F. předadejšímsondamporotnímpro.. O 8 „denv kořalněv čísle70 nes tulák a Štěstív moštěstí.Ve středadne 26.4 m. vé. tRobsval sí rat ná i ového Hradce

otroé Fredy einá©.proromarně| čápřáa) drýcnTRmřkánínd dej | Kolovévoez znátpřšendts onoím
ovameníbyli -© - =. pomocníkJos.Sle (2 Senté u Hlinsko.Týž nabéedí do sbpdně.Na její výkřikpřichvátal kostadní Josí

- Dne-88.4-2: odsousenbyřpřed: str občanur Rendničkydva balíkysukmea | Hemelík,dělníkkrejčovský,který po dlouhém diyilmáie mudeá sdejším za Přednednictv]pass Následkemtohe zavedenos ním vyšetřování. bání za pomoci jiných dívku nestudně vytéhl. Děvěn
Košek s Nábons. pro Velká krádež. V noci na 19. fm. vloupali we “

-dle EE AAávnm„dalářinedabm tě nádí | sexáámí pechatelé sauříšovakýmoknemdo byli Joe |pělo však šádnéhotěškého poranění,
m T k baded M Pankráe,| „evéče v PískovéDbotěč..báw Poděbrada vykradli Krádeš. Pan Fr. Šulc s MaléSkaliceu Smiřic

hab 5 opravea MR; co přišlojim dorukou. Tak odnesli veškeré tam ulo- | nohřeši minalý týden větší část šatstva, které mů
. Dne 00.6 peřiny, povlaky a jiné prádlo, šatetvo, nepovědomý pachstel se šatníku byl usmul. Dlouhoadejší me-| S přívěskem,v němš zasasena1 otřelka k . a

M.| Veškeré věcí měly cosnyna200 sf Krádeě přičítá so nemohli přijíti na stopu vianíke, aš tyto dny se jim
Svinádík. -Cestou -k:Malšoricům b cikánům řosbřesklo. Byl u měho v těchto dnech na návštěvě

adla» le mrbva. " wáhle| 55 ra | jeho příbuznýJ. N., ktárýje trochu lehkákavalerie.
a Pre živobytíživot. Obtížnáa nebezpečnájest | Hostrůstal doránk, načešráno společně ©maašely

Ukradi vezik. v Fihp, do Zde- omad v lomech. Každé chvíle nějaký úraz neb i do- Šulcovými opustil jejich byt. Jda kousek vzpomnělsismrtmádělník-skalákzatebouv patách.Tak| záhj,šezapomělcosivjejichbyta,vnáměto
stalo se minulého týdne ve středu, dne 18. t. m. ve |. sichodchodu uůstal otilatá eěili

„ počiva A dořábl jej ná-na Pradeké Před- . Podolé v tamních rozsáhlých lomech: LarrečFr. | Je! u zůstala příbuzná. Rozlos7+ msěstí,kdebylzatčena dodánsoudu. ' E $zeSeče,zaměstnánýv lou statkářep.Jana| 5 tudíta pamJ.N.přichvátalzpět.Jakmilepřišel
a 1.500 2 Veliký poolaeů Pleskota,vylamovaltoho dneve výši několikametrů| poslalsi dívka, vdníf byl sobědříveO kr. vypůjčři

v dhslí znánobilapes. bí S zd pruěení kámen. Pojednou se vápenec u větším množství vy-| prodoutníky, mačeš samoten vybral si se šatníku p
K áno dm " aypala srasil Tichéhodolůdo hloubi.Při.páda ka-k Šulcepotřebnéjiš šaty.
Vářudí oalenů ikke a em v anegodářské| mení bylamujedním kusemnoha téměř až jo cho, ve velkém a měl v své 28-| dj abolau x: na hlavu tři hla- |: Zmizelá jablka. Jao Rydlo, chalupník ve
mpěstnáno 40 dělníků, Dne 21. t. m. © půl osmé ko-| poký rány v lebce opůsohany. Tášce zraněný Vrchovinách pachtoval si od mlynáře novoměst=

dg odajej A manžekou svou Annou, anižby podnes | odvezen do Seče, kdeš v měkolika dnéch násl ského J. Voborníka na zahradě se stromů jablka,
m 0 jiš v neděl do Bpekrčica jak we ední iedlal zánětu cích ran p velkých bolestech. Dlouho nespěchal s Česáním,až pojednou mál as

dělit o sbylý majetek. Valášek však cennější věci Prerov a čtyři nedospělé šelí stráta svého| 5 pehktolitrů jablck pryč, čímž utrpěl škody maodjemdemodstranil ku 20 zl. Při pátrání po jablkách vyšlo na jevo, žesvým příbuzným a za

mechalznačné mnošství šalobsměnečných. uratorem Obchv smšárně na čekanku: V noci na mi-| jablka zmizela vžaluddích dělníkůzjisté truhlářké
uslanoven sdejší advokát Dr. Geduldiger. Ve středu| nulý pátek vyhořelasušárna na čekanku v Předměři-[ dílny ve Vrchovinách.

la provalena šťastným věřitelem praváexe-| cích,patřící rmě Pospíůil, Morávek a Lefner. Škoda ,

větoh . Valášek požívalvšade| páčí se na 43.000sl., jištění obnáší 41.000zl. Dle Úmrtí. Předevčíremzemfelpo krátké nemoci» Coš viděti jiš z toho, še mnozí mu podepsali| všeho zdá se, še oheňba omyslnou rukou aalošan.| sejník pen Merkl, jenž po tři desetiletí meškal

jméno a “ al jiý doma sám| Hasičidostavili se z Předujšřic. v Hradci na odpočinkua byl osobnostívšeobecněMi. . -věřitel na . +| snámou a oblíbenou. Naše divadlo ztrácí v něm
E pohledávky1.600al, —pes. Na Paakrác byli dnes dopravenízdejšímkraj.| ey z pejpilnějšíchaavštěvovatelů: soudemodeonsenítrestanci: Fr. Winter,odsoumený| jednohoz nejpilněj vatelů.

umace psů. VBřezbradézabít bylFraat. 2 I ísmilstvo na 18měsíců, Jan Dostál pro krádež na

vsteklý pes. Týžbyl rezavé a tmavohnědě18 můstů Aup. Raabena 5,s Jos.Hušekna %roky ..*
podobný a se nyní ivě, zda ne- pro Irkě ,

jaa ey +obefokolních. Následkem Odsouiita. Dne 20.L m. satšen byl talák A1 | Z Laže. Zočátkomlistopadu m Patolické
jest v okolf konterace psů, která po-| Vodička s V. Skalice pro Šehrotu a odsouzen na 14| jednota „Slavata“ opětně slavný den. toho „poaž'dlo 6. úmera 1097. V městě není však jiš na| dmí do vězení. - roce opětně blahosklonně zavítati ráčil do katoli

. vyhlášena byla » : jednoty Jeho Milost nejdůstojnějšípan biskup EdvardD7 Prohnaný edník. Jak jiš aděleno,byl na | Brynych. Prostranný a příhodný sál v hostinci p.
v ; | nádraží kostaleckémzatčen jistý Josef Opolský, který | Emanaela Veselského za příčinou vznešené návě

idem, jí „zů| pořádal subakripci ve prospěch churavého Kalendy a| té naplněn byl velmi četnými poslachači i hosty. Byli

„foukati do kaše“. Týš byl obeslánloň. | rodisy jeho. Dary na dobročinpých lidech vylusovsí | mezi nimi tentokrát mnozí vážení posluchači z města
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Hi1Ě k ipkry:
ki šék

:
obreaéma sotdu -v | | všem pro sebe.s alezeny byly u něhoseznamy s pa- | i rozrášní rolníci x okolí, kteříš nedbajíce těch a

ním projednával příručí, ad- | dělanými podpisy růsných Lodnostářů coš mu mélo| oněch Dedebylých ohledů a smad i úsměšků zo btran; Zálešitosť ona nebyla urovnána| aloužiti k tomu, aby hojněji podarovánbyl. Vybral [; nepřátelské, příšli předce, aby be co katolíci veřejn

yl p. adjunkt přál,což tohoto | aa 50 ul., kdyš mu nekalé eslo přerašano zly- (k víře své hlásili a též dle pravdy a osobně poznaliže vyslovil. se o Vyčitalovýchne | Kalenda Josef je žív a „sdráv a cestuje po Čechách| evého vrchního pastýře a poslechli jeho poučná alova.

čný výrok povadoval však Vyči- Ď jako kočující učitel, honaje přednášky. Josef Opolský| Přédmětčednášky najd p. řečníkabyl. velmi měurážku a mapeal o tom vlastnoračně stížnost | jest člověk nadaný a vzdělán. Byl dříve che-| mavý a vý. Pojednávalťo liberalismu v běžn
. adj k praesidin krajského soudu. Zá-| míkemvcnkrovaru. Mluvíčesky,německy,francouzsky,| toho slova smyslu t. j. o svobodomyslnusti nepravé

laditoci tato urornale se tím, še bylo ročobus polsky. Jest 28 r. dár a byljiš pro|, čili svobodářství, jež jeví se co odvázanost od zá
Vyditalovialíbeno, nebolo včádné náb- podvodné ipce trestán v Chrudimis „ěpů Božích. Předevšímjasná vyložil,do prováAitosti do čísla 2., kde úřadoval nenáviděný adjunkt, v Praze, posléze byl u semského souda pražského svoboda není nevěsanost, V tomtosmyslu není
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Oltář
netrpělivě očekavající důsť. pány ob
jednatele prosíme za odpuštění, že vi
nou knihařů nemohli jsmé všem do po
činajícího Adventu s vyřízenímvyhověti
Doufáme však již v brzké konečné za
slání posledního výtisku z I. vydání.
Kniha nápěvů a Hlas var dosud
nevyšly avšak s tiskem co nejdříve se
započne.

Biskups.é knihtiskárno.

(Zasláno.)

Odporučení.
PanKarel K ossak, torámíkko

stelního načiní ve Vídni VIII, Strozziova ul č.
47 zhotovil pro náš poutní "chrám Páně velmi
skvostnou věčnou lampu v gothickém slohu a v
ohni pozlatil.

Jelikož lampa ta jest za levnou cenu a krá
snou osd: bou domu Botibo, vyslovují tuto evrchu
udané firmě veřejné erdečné díky a odporučují ji
všem, kteří pro svůj kostel trvalé a krásné náčiní
poříditi ehtí. ©

'FarniúřadvHeřmanicichnadLabem,
dne 19. listopado 1896.

J Potr Pavel!Pelrolch,
farář.

(Zasláno:)

Pan JosefKrejčík:
uměleckýzávodsockářskýařesbářskývPraze.

Dílny: Bubna 6t2. — Sklad Eliščina tř. 24.
Boží hrob došel právě v čas a působí mně

to velkou radost, že mobu Važšnosti oděliti, že
všichni kdo ho viděli, ušlechtilostí konstrakce a
krásou provedení byli zrovna uneseni. Neopomeneme
sávod Váš všude odporučovati. :

Poroučí se Vám zcela oddaný

V'Jimramově, dne 19. dnbna 1895,
P Ig. Sedláček,

farář.

Misto pro kněze doficionta|
Y Pardubicích

Uprázdněno jest v městské nemocnicí s ročním
honoráfem 200 zl. s povinnosti sloužiti denně as
v 7 bodin mši,sv. pro iilosrdné sestry, posloužiti
týdně sv. avátostmni pěti miloardným sestrám a za
epatřiti av. svát. nemocné v nemocnici (týdně tři
ityři). Intence celého roku jsou volbé. Kdo by o
místo se ucházel, nechť jednoduchý dopis zašle

děkanskému úřadu v Pardnobiclob.KOKA
- na Moravě..

V Hradci Králové

vydalo právě druhé vydání spisku

Účle se z dějin.
Sloro knaši mládežíod staréhovlastence.

Testo krátký
P dějin zlakých: dostati lze

v biskupské knihfiskárně
Stran 62.8*. — Cena 15 kr.

PModbírce většího množství přiměřené

„Azhě

s (BI0TA=
vychází každýpátek dopel. o11. bed.

————

Yydavatelstvo:

Politické družstvoúiskové v Hradci

Velkerésoiky, ed A předplné udrevujtež

Obnovav Hradci Král

Nao nkI roku;
vrtroku.

Jednottivéčno vamíetě 7 kr., poštva 8 kr.

Mistnosť redakoe:
V Hradel Králové. Velké náměstí č.23.

/
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slováckou :

slivovici

horovičku
| !litrod70kr.po

ba
v 'telou řadou

i

uherská, rakouská, :
dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

v nejlevnější ceně doporučuje

v úetěnejhluběí

Arnošt Jiřička,
v bývalé Tobisové vinárně.

PLOVOV449000G:0000000F00407005 0004

ší vyznamenáníČestný

pominou —až 00 16 přesvědě, že bylo abude.
nejlepším jedině

Kusza5kr.
Zimy r Kutaé Hot,

Telefonické spojení.

naml :
vinčných Jlateh

z čisté ověl viny
doporučujeRA podzimní s zimní obleky, haveleky

o kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukonický v Humpolci.

Vyszamenán na semské jutilejní výstavé v Praze otříbe.
medeilií obohodsí komory živnostenské, v Plovdivů stát.

medailí breps.
Vzorky zdarma a franko.

pP P306306000 PP
Ex offo.

křestní listy
jsouna skladěbisk. tip,

„| Narštivonky
od 60kr. výše nebisí

Časových úvah
vyšel:

,sošit IT.

Řadikaismus a klerikalismus,

|přeceten biskupkralovéhradecký"

„Nový=
( asové úvahy

„v Eradoi Erálové
jednou v měsíci, počínajíc 1. říjaem. Přivášeti bude

nové i starší práce původní i překlady. které mají
časovou zajímavost, Předplatné i s poštovní zá

sylkou 5O kr. ročně. Jednotlivá čísla 4 kr. Zásylky
obstará adisinistrace „Obnovy“ v Hradci Kr.

Ctěné správě
knížecích Schaambarg-Lippských

vinných sklepů
ve Villány.

Potvrroji Vém tímto velice že kníšecí
Sohaumbarg Léppeské panstvíse svý rozsáhlých
vinic ve Villány

nejlepší a nejčistší vína
až všem Bv tm kollegům jako čioté,

navá 8přírodní:ýmpán
= MESNÍVÍNAE
s plným přesvědčením co nejlépe odporučiti mohu.

. Ve Villény, dne 10. října 1806, .
Pavol Gudler,

L. 8. „kk faráě.

fadní prodej maších vín sevěro
vřekodí Čechy uči Jamoobchočníkavínempanu

Karlu Ningeroviv Novém Bydžově,
klrýstlovuobjodnárkybuďzepzchsebe přímo
Spráranil. Sehammbarg-Lápposkýmhrižnjch MM

VE VILLÁNI.
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aa! Bůhúplně svobodný,poněvaděnemůžeani ohtítí
aní učiniti zlého. Pravá svoboda jest tedy a může

jen v dgbrímy;. Pobré v jes holo ee ju NĚ Hannan
možná. skutečnědaj- nám lidemtakovéká-|

koay dobra a mravnosti — vé svém „-Pokud

roo nokud tyto zákony saebóvávají« vyložiluložil, pokud ba žachovávají mesi lid
mi, jsou lohravda. soobodní M a naopak, kde
se tyto zákony Boží nezachovávají, tam nastává zná

i tisk, poroba, otroctvíalabáích od silný
neuf úašvá svobodá: Žistelné,poutavě i vtipně
: svdy dokladyval na 6 nejd. p.řečníktyto

F minulých dějin Údekra =tak Ň běhu oynějtivota. V starověku i u toho nejvzsdělanějšíhoná
roda neků a Římanů panovalo hnusné otroctví se
všímomím -ukrutenstvím nesl m — pretože ne
znali a nezachovávali zákonů Božích.Teprv když roz

ilo se křestanství a začaly se zachovávati zákony
istovy, pomíjelo otroctví, ená vymanéna z nedů

stojného postavení avého, stav opovrhovaných do té

doby dělníků povsnešen, anapráce i samým vaznešeným příkliudem Boha-člověha Kristaposvěcena. Když
však zvlášť v XVI. století začala sg stará křesťana
katolická víra od reformatorů měniti a když zvíklém
zákon Boží — začalo opět větší zotročování slab

ších, šlechta a novouvanou okádale h tužší Bodesvé poddané — ano v terých setmíc byli 
daní i sroa osobní svoboduk. př. v Meklenburska.
Tak bylo i za času revolnce francouz., v níš pod
heslem „svoboda“ panoval útisk a ukratenství nejkraj

—

páchané od těch,kteří se zhostili Boha a zákonů
Je. V našem věky: dvšem,již přestaly roboty staré
a bývalá- ot — pří vší prohlašované

nynéjší svobodé sačalo nové zotročování a sice opětněpřávé následkem toho rozvázání od zákonů Božích,
ravé evebody čili svobodářství (liberalismu). Libe
ismusšíjí shsadu,abyse každýstaraljen sám o

esbebezohledumadruhého—a žalostnénásledky
toho viděti ve všem. Zámožní kapitalisté stavěli velké
závody, postavili nákladné stroje a bývalí mistři ne

majíce sami práce stěhovali ae. do továrny, z mistrůstali00 ci —atakliberalismuspoškodilanona
amnose zničil maleživnostníky. Ano i rolníci, ač po

měrné jaksi nejn samostatní a svobodní, sotročeniv dobé besohledného liberalismu oním velkokapitálem,

eny a Snižuje na conu mejmenší. Ač nyní i stát ve

jaho násled
mům Božím wevrací, není v této snaze
Co se týká k. pf. přikázání „nepokradeš“ to hájí,
© zachování ostatních příkásaní k. př. „pomní, ab
den sváteční světil“ o to mědbá. Tento liberalísmus

bil i shoubné véci v zákonodárství za nynější
vy konstituční, kde rozhoduje pouhá větáina.

Byť bylo něco sebe zřejmější právo, neplatí to, jestli
většina ustanoví něco jiného. A naopak, byť bylo něco

sobevíce vodporáae zákonem k. pt.co 60
týkámanželství, školství atd. co ustanoví liberální

vétšina má platit,ns to byla nad sluhce jaznější
ktivda. N do dy toho poskytl kulturní bojv Německu v tomto století. My Čechové k. př.do
máháme ee úplněv českýchkrajích vnitřní české
úřední řéčř. může být přirosenéjšíko nad tento
pošadavak. Avšak líberální většina, kteráž nebere
ohledna -zákon Boží, to odhlasuje a zavrhne. - Tak
ukazuje, se zhoubně liberalismus či svobodářstvíř'v

fivotě ne tohad a boje . jen tím, že svobodářtví nebere ohleď ns tez nBoží "jenž zabraňuje
bespraví.Šiniti bližnímu. -„šlá -to-tak jíti dále a tou

pppravem svpběsomyelnoltí: či snad ještě rychleji, asiovněji jaksi od kořene, jak to chtějí radikálové a
. i, ktaří v duchu liberalismu sice důsledně
avšak ještě daleko více chtějí uvolniti a rozvázati lidi
od Boha a zákona Jehe.?“ Tuto vážnou otázku po
stavil nejd. p. řečník na konec své předn a od
pověděl na ni asi v temto smyslu: „Tak dál a dál
nemůde to jíti, to každý rozvážný muž uznává. Musí
tedy býti obrat. A jský? Jest třeba, aby mase vešel
všude vplatnost sákon Kristův, aby lidé brali ve

zřetel k měma a podle něho jednali. Pak pře
stane útisk, křívda a nastane pravá svoboda, aš bude
všade penovati a se zacbovávati zákon Kristův. A

aby všade vešel v platnost zákon Kristův, o to sesesazují „klerikálové“, To jest to hrozné slovo, to

Hák o oobosnaléu jako svéhočasu slovoonkordát. jsem erikál, to vyznávám,t. j.
jé se o to snaším, i lidmi out" vošd
sékon Kristův, poněvadě jsem o tom

jm můbe dojít Peeově blaba.“ Pakp. biskup posluchačesvé, aby o tomi usašovalí a
asodmítalihned beze beze všeho listy katolické, ale

čítali, neboťpak. jen mohoupovt úsadek sobě oučiniti. Dojem veliký způsobila tato přednáška
ardes» všech dobře umýšlejících (nepěgii jatých) a

se srdte jejich téš vycházel dík, který vydal
vdp. předseda katol. jednoty nejdůst vrchnímu

pastýři „ K prosbě jeho udě
má to sa velkého pohnotí s vzorného klidu poklek

přítomným nejdůst. p. biskup avé apoštolské
a úní. Na to vydal jak vdp. i nejd.

p. řečník díky přítomným za velmi četné účastenství
a projevilnaději na braské shledání za příležitosti

nčilní + biřmovánía vi . Radostné.
"Na shledanou“ bylo vřele a flučně opakováno. —

povzbudil

BE

.

wo.
a

Nansenův sensační časopis „Na
+

anglickýma j. vili

zvy vn app lestrovanýchsešitechnákladem

$

do
bylse vráti

ai, smožen nepřízní poměrů necea
ti. I pšes to je cesta Nameenova reliko

uŽakýchbyloŠahnie. a oěrnch výproríchmásěch bylo Šmafodona polŠrních výpravách

nůtentjíů, neš, bylh Wazaemovg.A statečný Nor
všásil 0001 výsledky vědeckýmize své odvážné
výpravy, jd-natoé potomvědmpokládati tajomatví
severní točny sa odbaléné. Mapa polárních
krojů leží pted námi po výskamechNansenovýchda
leko Jascájí a zevrabnějí neš dříve. Výsledky této
teliké ossty budou zajisté základem nových odváš
nějších cest, při nichž bade již možno pracovati na
sákladé zkušeností Nameenových s větším zdbrem a
Jistotos. — V úvodu své kniby (v 1. seš,) líčí
Nansen počátky polárních bídání a vypisuje jedno
tlivé cesty a jich výsledky od nejstarší známé doby.
Zmíniv se, jak katastrofa lodi „Jeauetty“ přivedla
jaj na myšlenku, že masí býti nějaké cesty, vedoucí
přímo-přes pol, dovozuje zárkůnýci důvody tato. do
mněnku a-pojednává ae: žáklídě tobo o plána vlastní
své polární cesty, jejíž alarný výsledek učiníl jej
světoznámým. Líčení N vo je velmi živé a pří
jemné a nezabíbá nikterak do děsivého suchopára
Jných eestopiců. Do textu vloženo je několk foto
grafii: „Loď „Fram“ vzáři měsíčné, po velikém Ú
tlaku ledovém v Jednu 1890.“ — „Nansen a mužstvo
jeho.“ « „Na jibl Nanse a Jobansen na. cestě
spátední v kvétnu 1896.“ — Dílo na severní točně,
vycháti nákladem J. Olty vPraze vpěkných sešitech
p> BO kr., 1 doporučajeme je vřele zašemu čtenář
tru k odbírání. „

Umění oirkovní. Akad. malířa redaktor
„Rozblsdů v umění církevním“ p. Jos. Hůbech vrá
tiv se 8 cest ojal se opět vedení svého listu. Týi
diel poslední doboa v počepaví, kdež provedl výzdo
ba a albu chrámu v Bešitech.

Kalendář obohodniotvačeskoslovan
pikéhé.“ na rok 1897 (ročoík VII.) vydaný péčí
redakcé „Českého Lloyda“ v Praze. Letošní obsah
této pře kášdéhoži vůbec, zvláštěvšak pro
obchodšíka veleužitečné kajby vyniká zvláště důleži
tými olátěmi: Kromě sáležitvstí živnostenských (pro
doj růsšěho zboží, opovéď šivností, žádosti sa kon
Gesse, lihosnce, poplatky eejobovní, poplatky kolkovní
majobě. listů v abeceďním pořádku, poštovní předpisy,
různé Úkály atd. jmenujeme zvláště slovníček cizích

Tekištěnéobtabu:jest všalýíetos „Adressář
Moraty a Blezsaka“ spraktickýmabrcednímuka
sovatelet věcným. Cena jet 1 zl. 20 kr., pro před
platitele „Čes. Lloydu“ poštou85 kr.

Láelného prostonárodního časopisu „Besedy
hMidu“ vyllo právě pěkné číslo 2., jež přináší veliký
droastranaý obraz „Surf rekova“ acelou řadu pěk
ných ilteštrací; z bohatého obsahu, slovesného nvádíme
valiký román Dapdetův | „kníže Pogucín“ a mnobo
Elánků sábařných a- poučených.: Doporečujeme „Be
sedy lídu“ k.pěkné zábavě ršeobeoně, tím pak spíše,

an je to Časopis skutečněvelice laciný (čtslo pouze
JÓ kr., na venkově 7 kr.) „Besedy lidu“ vycházejí
každý drubý pátek nákladců J. Ottyv Praze a před

| plácí se DAné-poštovní zárikou půlletně 70 kr.
p

K „v$ohrotkům“rychnovského
„Poela z Podhoňí.“

(Pokračotání.)

„Již jak jsme nadhodilí,če pan Aug. Ma
ka ye $9ých ušlechtilých výronech zmínil se
6 o hattánech černých. Tak na příklad a7četo

val, že "o nivách tiché a divoké Orlice rozletlote hejno cb havraně.*.Y první chvíli jsme
mysleli; chudáci ti lidé tam na těch nivách! Ti
s6 asi vyděsíli a napomněli strachu. Moc havranů
a na podsim k tomu, „Posel z Podhoří“ to zvě
stoval dne 10. říjos t. r., to je slé znamení, to
věští vojnakolika po „Pakale, kdyžžádný
poplach od těch niv nepřicházel, pak jsme poznali,
Že.pao redaktor je už jaksi v havramech dpeeiali
tom a že takétak podle individuelní nálady píše.
Musí mít s havrany pořád co dělat, když je .vidí
$ tam, kde ani :ejsona aci nebyli. Při vývodechp.redaktorao bavranechsámnapamětpři

la' starodávná pověst, oúif jsimečítáralí v-jedné
itanee o nadpisu „Die Kranichen des Ibykus!“

Prosíme vás, potáďvidět tkvray a pořádje vi
děti,to užje na i- ——

Jinak také nám napadá alovo jisté kritiky
9 svazka básní „Ze temactžítí.“ .„Samý okřek a
melozinasamá, samý výr abavraních křídel plískot
— proBůh, básníku, nedivejte se kolem sebe tolik
černě--— či nevíte, Že čehbn má sám člověkpíno
v duši — o tom že tmlurí nejraději?“ Ale ne
chceme ae jem patem redaktorem obírat, mohlo by
83 říci, že aechávámeo vo svých odpovědích stranou
věc. A ževlastně edpovidati chceme věcně a na
tom nám více záleží, to ui zajísté i z předešlého

-Štenáři seznalí. K věci, k věci! Nejprve tedy
iž koustatováno faktet, žety ušlechtilé výroky

tilou nadávkou
kněžím— klerikálům. A te „hejnočerných bavranů
sázší 29“, prý,„sastiniti čorvánky svobody jedva

idu vzešlé?“ ©Tážeme . kým a kdy červánkyWwobodyJidu nademu, tedy lidu českému už, třeba

to bylo ledva, vzešly? náš český národ uš ]
tak velela PLJvé damerinů„jak10po. tom ved

všech vrstvách národa touží? Litajeme v té pří

činěPáný preje“ „Slýchali jsme velmíčasto isamy „Národní “ toužiti, proč by „nemohli
prý Němci s Čechy vČechách žíti, těšíce ne se
společných svobod občanskýchjako na pf.

vo Šrýcarsku srovnávají ae dobře s Francouzy ay.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 31. listopada 1896. 1 h

půsnice al. 5-90 až 7.—, žito sl. 6-20 až 5.40 ječo am
el. 3-80 až 4-60. oves zl. 8-80 až 8.25, proso sl 4-50
až 4-80., vikov sl. 4-50 až 4-Bu, brách al. 7.30 až 9-—,

čočka si. 18-60 aš 16-—,jáhly zl. 9— až 0©—,krap sl.
8. 50až 21. —, bramborů sl. 1.80 až 1-90, jetelového so
mínka červeného zi. 936-—až ——, jetelového semínka
bílého sl. 86-— aš —.—, jetelového semínka švédského:
sl —— aš ——, máku sl. 16-— až 17-—, olejky al.
—— sš —-—. inéného semeno sl 0-— až O—, 100 kg.
žitných otrub sl. 6-50, 100 kg. pěeničných otrub sl. 5—.
l kg. másle čerstvého zl. —90 až 1-—, 1 kg. másla pře

vařeného 1 kg. sádla vepřového sl. 0-80, 1 kg.
tvarohu 12 až 14 kr., jedno vejce3 kr., kopa okurek
al. 0-— aš 0-—, kopa zelí zl. 1:60 až 4-—, kopa drobné
seleniny zl. 0-60 až 3.30, nektolitr eibale zl. 1-50 at 2+—,
bečka jablek si. 3-30 aš 4-—, bečka hrušek sl. 3.40 aš
3-80, bečka švestek zl. —— až —— — Ne týhodní a
obdsí trh dos 14. listopadu 1896odbývaný, přiveženo bylo:
hektolitrů pšenice 747, žita 858, ječmene B4v, ovea 390,
proces 9, vikve 4, brachu 26, čočky 18, jahel 29, krap
—, brambor 312, jetelorého semínka 7, lnéného semínka
6, olejky —, máku 1, okurek—— kop, selí 944 kop,
drobné zeleniny 287 kop, aibule 118 bektolitrů | jablek
61 beček, hrašek 80 bedek, švestek —-—bedek, pak
vepřů 385 kursů a 2856 kusů podevinčat.

(Zasláno.
Slavné

dednoté divadelních ochotníků

v Hradci Králové.

Podepsaný sbor chudých školských sester
de NotreDame obecné školy dívčí v Hradci
Králové vřelé díky vzdává slavnému spolku
ochotníků zdejších za podíl čistého výnosu
divadelního představení ve prospěch chudých
školních dítek pořádaného v obnosu 50 zl.

Z upřímného srdce sa obdarované dítky
voláme: „Zaplat Pán Bůk.“

V Bradei Králové. dne 22. listopadn 1896.

o Správadívčíškoly.

- DRUUŽSTVO
na zužitkování OVOCE

v Hradci Králové
prodává ve svých místnostech pod pekárnou od

10 1. počínaje

vinný ocet ovocný . 1 L a 15 kr.
slivovice -. —

Drobný prodej slivovice převzal p. J. Cyril
Vlach; octa pp. Bouček, F. Chrudimský, Jos. 4.

omárek, Václav Michálek, Vojr. Vů. Rášš, A.
jmek, J. Cyril Vlach.

Při prodeji ve velkém povolují so©značné výhody.

0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 téE +

| AAřelat“
Nejsvětější“ Svátostř Oltářní

posvěcený.Ag
Sestavil:

ABBÉ A. HENRY,
čestný kanovník a ředitel ústavu Nejsvětější Trojice

v La Marche.

: Dle III. vydání přeložil

VOJTĚCH KAMEĎŠ,
farář v Chřenovicích.

Nákl. bísk. konaistoře. Tisk bisk. knihtiskárny.
Stran 514— 8* —

Očná brožovaného výtisku 70 kr., frasko
80; v tabé vazbě celoplátěné franko 1 zl.

.9.0.0.0.0.10.0.0:'<9.0.9.0.0.0.040.

OMMYNKKIKKMXKKKKXNKXM,

»

, el duchovím.“ sešitu de

: říjnovémt. ná biskupská |ES říjnov r. Obj vký přij iskup:

bi knihtiskárna vHradci Králově.o



K mantnenevyznamenánna výstavě v.Hradai Kr
904 zlatou medaij a diplomem—t
Yměléví

podle nejnovějšího amerického spůsobo vyráhím xa konám veškeré práce v obor ten 8
přesně a sořidnó na základě dlouholetých
šeností, ručeza nek obsluhu.Zarušaje ceny
nejlevnější s porou se do vzácná přízněctě
ného obecenstva, zmamenám se v hlnboké úctě
oddaný

Ma xs
x Josef Čáslavský,
x zubnítechnikPražská nl. č. 77. v Hradci Král.

PNKXIRNNININNRNNNN

a Singerovy šicí stroje
uznaně nejlepší na světě.

- 3 Nedostižitelný co do výkonnostia trvání,
pile ©proto nejrozšířenější bicí stroj jak pro

i domácí potřebu, lé vylívání, tak pro
| všechny průmyslové účely.

dostání jedině ve viaetníchnaší spol ve
| všech většich

Singer Čo., akc. spol.
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- (dříve G. Neidlinger.) ©

Hradeď Králové, Prožská ulice 82.
Bezplatné výučení též modernímu umělému vyšíván
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+ Dobře pevědčené

niklové oleové jakož
+. zlate 24 ně6hodi dosalonů,ice.

lúřů,kuchyň a ersdk Budičky u vcikémvý
běru dabře a přesné regulované se zárukou od

Mdotříroků, Veškeré zlaté a stěí- $y zboží granátového » z nového
Ee 10,A učujera velminízkéceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlátnický.

v Hradci Králové,
. velká podsíů, č: 145, protihlavní stráži.
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Veškeré správy hodinářské jakož i zlatnické

©9 měnělevné,*vyřinnl co nejpřesnéjíza ceny po»ocehd

o+o+0++000000000 00000

Umělecký

zavod
promalbu

na skle

Ď NELIDL,Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Bedmkrát prvními
„cenami vyznam.

Vzerníky k ne
blednutí franke.

Ceny mírné,

Da Hradce Králové a okolí !.

Fr. Hlavatý,
"obchodník uhlím a dřívím

v Plotištích (ir nádraží)
otěa. obecenst ně

|hornoslezslkého úhlí |
ršesh drahů jskož i auché dříví, k- palivu.

Prodává v cenách nejlevnějších.:.:
Ceny: mírné.

v Hradol Králové.
! Hotové oděvy všeho druhu pro podzimní a Ť

zimní období, jakož i. mederní látky jsou veš
| " velkém výběru na skladě.

moAO ČŮ
32HENádherné dary! 3

Obrazy.

MADOVVÝ
a KRISTA

krajiny,a všechnydrabynana Vobrazů v největším„výběru za .cemynaj- a“
mírnější v závodě srcadel, obrasů a rámeů

JOSEFA KIESLICHÁ,
v Hraďoí Králové

pražkáulicevedle-„Hotel Merkur“
Má

Nová
insertní

od 1. ledna 1897

v Praze
oprostředklje lnsorování:

ve všech časopisech

za původní ceny administrační.

OKO OKO OROROM

| JAN HORÁK,
, v-'seukeník. A £| VBYOHNOVĚn. x

Dabízína doba podaimíní uskon

RAMvěší jm mekeuvodám E
v“ na skouáku!

ný -apodání zaba franko"88. 4

Dilije "noo saje rilýů veledůstojným*«
voleděným| zjkárnákům-za: únádůdupřížeň, prdlím,

aby díl dál důvěrusvou vězovál a slibuji vědy

0000000000000009 vzornou, poctivou obsluhu.

AÁRAARAAÍ

M NODEERL:
advokáta

Na pekařství
přijme mravného hoche

JOSEF LIBNAR,
pekař v Červeném Kostelci. o

-p Zlaté astříbrné klenoty! <

VÁCLAV ŠOLO,
nlatník a stějbrník,

přisežný (soudní znalec A odhadce
v Hradci Králové

"| (ov.-Jánské nám. č. 77.)

dopochča ému obecenstvu ě usobe jan klenotů,zlatýo
brných a pravých českých eh
šperků, stříbrné stolní náčiní z nového
a čímskéhostříbra, ozdobné stolní nádobí
veškerézlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky

růsných druhů se zárukou 1-—3roků sa ceny
levnější než všude jincé. |

Vebberéshodí je úředněskoubono a značeno.

dr
Objednávky ssprácby v přijímojí« slotovj,

OB" Věcza levnéceny.

Staré skvosty ee kupují a vyměňojí

» i i atvořenílupů©CRINOGEKBN
. Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve sochrennou známkou + zl. při 3 lahvích

W,

Sklady v lepších woaterialníchobchodech
závodech. - ABočan

EPoeoeooooso000000000ojÚrlee>
pravé voskové i polovoskové,Poschalý, trojhrany,grana, jakoži
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a

slavným pátronátním úřadům,rovněž i

Ď p T. pénům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

K7 alle z nletonaě na ©
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:JJosefF Pilnáček
vHradojKrálové

Závod „voskálský„u AMWerdů«salošen r. S86)
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K nadcházejícím volbám
do videnského parlamenta.

"| Blížící00novýrok 1807.přívesenámve
průbétu svém maobo a to dělešitých politických
událostí, mesi něž v nejpřednější řadě náloží nad
cházející nové volby do vídenského parlamentu.

Nynější období říšaké rady zabájené r. 1891.,
doprchává. Na šest let volené rastupitelstvo lidu
co nejdříve bede rozpuštěno, aby ustoupilo poelaa
cům novým, jejichépočet tentokráte bade 'o po
alance páté rozmnolžes. Poslanci tito budou

vševbesnéma práva blapovacímu. Amožná
Ze jest zřízení této páté kurie krokemko vše
obecnému. hlasovacímu právublíže a možná také,
še jest krokem od dále. Jak 00 osvědčí.
Totišceposlaacípátékurie,ale „skověka“vše

obecného jímž badou zvoleni.
Tojest dávno, můžeme říci eelé čtvrt století,

mn skubenení,že i ti největšíradikálové,je:beslemjest „všechnamoc pocházíz lida“,
po avém vstoupenína říšskou radu heslo

teto změní a zapomenouazsěnounajednousvým
-psoto překvapeným voličům doma vykládati nové

„Proto pok
zvolených týče, to nejsme v žádné pochybnosti,
Še se „osvědčí“ srovna tak, jako %e „oevědčili“
všichal jejich alovatní předohůdconé, Budou udá

O ————————————2,7 —,a,
FEUIJLLETON.

Rokytí. |
NatrhaldobrstíFrant.Kehout.

I “

Prvý případ.'
S hlubokým porzdechem uspořáídav si noční

tolletu vrhl se pan doktor Maudr na lože. Měl
také chudéra proč si povzdechnouti| Již čtyři ne

e tomu, co sahájil prezi a dosud ani jediného
pacienta. S jskou nadějí přicházel sem po ukon
čených studiích, s jakou chutí díval se, když na
dům připevňována byla tebulke s maohoslibným:

MUDr. J. Maudr,
ordinuje od $—u1 dop. a od 2—4 oép.

jak rád ponechal připevňovati elektrický zvonek
o lákavým: oračte stiskuoute s všecko to bylo
dosod k ničemu. Již celé čtyti neděle seda) v če
kárně, aby vyslýchal trpící spolobližní a dosud
žádný se ani ncukézal. Tabulka se zlatým písmem
černela, dešť ji omýval, slunce ji pražilo, svonek
vezavěl a byl by snad arezavěl úplné, kdyby ob
čas uličníci byli bo nepoužili ku své kratochvíli
« vše nadarmo! Kolikrát vzal již do ruky inserty
mlstních časopisů, aby se přesvědčil, není-li snad
V uveřejnéném oznámení nějské chyby, ale vády
čet tam eprávně: „Dovoluji si ozaámiti etd.«

or neděle! papitálekdo začátku přinesenýtenčil se každodenně a o přílivu sni i! Pan
doktor již si měl chuť noafati.

ePsf životle bručel sakrývaje se peřinou až
po bradu »půjde Ji to takhle, nezbude než sebrati
Pět švesteka jíti dáje.«Arosborieoneúspěchem
celéhotoho sde stráveného času převalil se na
etrbnu a zamkl oči, aby to raději saspal. Z po
átku to nešlo,ale konečnězačal usínati přece..

Avšát co to? Byla to mýjka? Nad hlavou
vstřéslob zvukzvonku. sZasta bandabestohos.

L 6

vati časem také „všechna mooc — 1 Vídně“.
Aleběží oto, jak se osvědčí nový volební tád
do vídenského parlamentu. Běží o to, jak ty nové
volby budou dopadat, jaký budou míti průběh.
Budou třebas jenom porážlivým a případně izby
tečným lomozem, jehož dobrodiní mohly by míti
lid i vláda ušetřeny, poněvadž poslanci časem
všichni ve Vídní tak zdomácní, že konečně
vláda si dělá vše, čeho je. beze všech
jejich námitek. Ano někdy stávají be z nejvědších
její opovědníků nejhorlivější její zastánci. Zrovoa
tak jako jsou z pytláků nejlepší hajní, zejména
když sem tam sami ještě k nějakému mimořád
nému zisku přijdou.

Tím si nechovme dnes na říšské radě dlící
naše bývalé bouřily nijsk dobírati, že přišli k „le
pšímu přesvědčení“ a že nabyli „lepšího politi
ckébo rozhledu“, než-li jakými so honosili, když
táhli dle panadra Engia jako „bandamozikaatů“
k Vídni, aby tam vládě „zahráli“.

Alo poněradě v Čechách i na Moravě uplat
něna jest zásada, še každý ude aují svobodně své
miněsí progášeti, proto máme za svou porianosÉ

„při příležitosti úzejicích voleb do říšského
psrlamentu povědati veškeré věci, ješ nám le Í
Ba srdci-a tanou na mysli.

Co tam,co tam! Plakati nad ztraceným ča
temččzti Jet nebedeme, ale dovolímesi vážeč
uvésti, že právě dechézející období říšské rady
přiseslo národu českému tolik škod, jako žádné

-peko pomohla království a semě na
Háské zastoupené centrálihovati kolem mini
sterských paláců ve Vídni, jako se jí to dařilo za
pomoci — mladočeských poslsnců.

Ke tvrzení tomuto mohli bychom si zavolati
jako vývodního svěďka poslanes pana dra Vaša
tého, který muoho a machokráte rovně a poctivě
pověděl, že politikačeských poslanců na říšeké
radě neodpovídala a neodpovídala tomu programu,
na jobož základě byli českým lidem do vídenského
parlamentu vysláni. Program ten byl atátoprávní,
avšak s našich pánů poslanců stali se postupem

pomyslil si, vzpomínaje na uličnictví nezdárného
publika z ulice. Ale nejsa ascela přesvědčen vstal,

oby pohledl z okns. Sotva však otevřel vyblídku,uslyšel dupot utíkajícího hloučku.
s[nu vždyť jsem si to myslil. Holotale a

přiraziv prudce okno, vrátil se k teplému lůžku.
Opět počal dřímati e jekž takž upokojen,

počel i sníti. Zdálo se mu, jak otevírají se dvéře
čekárny a zástupy pacientů hrnou se k ordinaci.

„ žen), muži — než náhle sen přetr
šen byl novým rázným zazvučením zvonku. Pan
doktor se převrbl, ale nevstával. »Hm snad sen«
sabručel a zemkl oči. Ale v tom zavaněl zvonsk
znova a ještě prudčeji.

Pen doktor se zvedl a šmátraje nohama na
podlaze, hledal atřevice.

, »Badu-liale podveden, pek .. .« neměl
|věru éas to domysliti, nehol zvonek div se nestrhal.

»No tohle může něco býte zebručel; nedá
věřuje všek ještě zcela, povytáhl maličko záslonu
a hleděldolů na ulici Pokudtemnota dovolovala
spatšil u domu ženskou postava skloboukem na

"blavě,
oKoasině» a vytáhauv záslozu,

otpvřcivkne. Postavapoblodie.vohůvu a swap
dhule proseboč.

»Račteodpustit, pane dohterele
+Oprosím, prvním, hoedjsem připravonle

„sNe,me, neračtese strojít. Jsemslužka za
aniž by paní upděla. Protože nemámhříče od do
mu a paní by sw hojeala, kdybych ji zbouřile,
račte zapůjčíti ovůj ká. ráda vám ho odredu
hned časně ráno. Jen prosím, abyste mi odpustile. (

»No tohle je krásnée brečel doktor snapo
sedyabychsekl sprarí asel se hansmistrem«.

ogoje vlak byldobrák,mašelklíč a hodilbo.
Bylo však po spánku. Mohl zavírati oči jak

chtěl, usoonutíne a nel Rosvětl tedy ovíce a vsav

doby politikové, jejichž exrehovaná moudrost 00

středila se na záasdé „vůvchamoo pocbásí —
« Vídně“ v PAN

Avšak soj dvědpotvé:do mojvětějek tajů pelitiky českých anců zasvěceného pata dra Va
šatého nám netřéhá, abychom před koncem ny
nějšího období říšské rady nemohli tvrditi, že
český lid, stojící na stanovisku státoprávním, ne
může býti a také není s nynějšími poslanci svými
spokojen.

Páni slibovali mu „paláce blahobyta“, cest
k tomu spatřovali i v tom, že prý „promlaví s krá
lem“, jak sliboval psa dr. Herold. A zstím po
šestiletém poslancování a působení ve Vídni nesmí
se pánové dnes mezi voličatvem ukázati, aby ne
masili vyvraceti celé fady jeho výčitek a aby
nemasili lid chlácholiti. Sami dozaávají, jako v Po
děbradech učinil pan poslanec Rašín, že nedocílili
vlastné ničeho.

Ani s daleka nám nenapadá proto na mla
dočeské poslance útočiti, jenom přátelsky důtklivě
Je upozorňejeme, že sí spokojenost českého lidu

tvým(oiinováním na říšské radě nezískali.dnes vidíme v Čechách?
Žádné utěšení lidu, že zdstapcová Jeho sájmy

české obbajovali, zastávali a v pravdě politicky
zastupovali. Naopak! Jemo toho svědky, že vši
ohni stavové ee druší ve stavovské skupiny vo
lajíce po pomoci, ochraně, ulehčení. Vidíme, že
vzniká straca ; Vidíme, že živnostníci 6m
spojujímahájení svýchzájmů; vidíme,še dokoneď
i hostinětíse ozývají, aby zákon vsal je v ochranu..

To znamená, že politika nynějších zástapdů
českého lidu nebyla prohlonbena v onu nezbytnou

JÍ taň, zníž by mohly býti nkojeny potřoby všechvrstev, s nicht 60 český národ skládá.
-© A když uvažujeme, že především dělnictvo

hlásí se ke svým lidským a společenským právům
a že i veřejným zájmům sloužící inteligence volá
po novém upravení a zlepšení svých životních
poměrů, tu mané stojíme nad otázkou, 00 vlastně
ti naší páni ve Vídní dělali?

Ve volebefm srém prohlášecí a programu

nejnovější lékařskou publikaci, dal se do čtení.
Než i toho omrzelo po chvíli.

eMizerný životle zlobil se a vzpomínal na
své kolegy, kteří jiné zaméstnání si vyvolili, jak
oni jsou šťasto:, aspoň V noci, když ve dne ne.
Je nikdo nebouří, nikdo nesužuje, ale jeho. Berl
otřásl se, foukaje do svíce. Než ji však mobl zha
snouti, zatřepetal se znova nešťastný zvonek nad
blavou.

»No dneska podle všeho spikl se proti mně
celý svět. Teď to může býti zase služka drubé
partaje a počítám-li, že jest jich tu šest, do rána
bude co dělat«.

vl zvoň si, strhej sel« brumlal, když zvonek
nepřestával. Ten však již skoro chreptěl, s jakoa
silou byl tiskaut.

»Co kdyby to byl konečné přece jen pa
cient?« pomyslil si doktor a nedbaje již na mi
melé sklamání, vyskočil k oknu.

sKdo to?«
oZůstává tu pan doktor ?e
»Ano, čeho si přejetel«
oRačte prosím ibeed! Mamioka byla přepe

dena srdečním: záchvaty.«
+Hoed, hnedla křičelobléhajese 6 chvahomt.

»ilesněnké:. posudychi si, pořádajeM špěsné při
hrádky v obynsěel tu, klará jedná o srdeč
ních záchratech. Jek to ala bývá při náblém a
beočekávaném spěchu, nemohl malézti ani boty sní
kabát ani klobeuk, A když je nalesl, oblékal pra
vou Ga levou, strkal ruce do rukávů obráceně,
Dasazoval tvrdý klobouk jako měkký, až bo rue
máéčkl. Přece však s: pospíšil neobyčejně. +Už
jdula svolal »ohna-a sfouknuv svíci, spěchal ze
schodů ku dveším. Než teprvé, když cbyd sa
kliku, vzpoměl,če jsou dvéřezamčeny aklíč, —
6 neštěstí, v rekou sluščiných. .

To bylo jit více neš moc! Mecbanicky chytl
sa kliku ještě jednou, ale dvéře zůstaly nepohnuty.

oRačte si pospíšit, pane doktore, honem le
=Co-teď?«.pomyslil si doktor. Klíč musím



uaějipředoonaznačenouurčitou cestu. Pros po nínešli

vadš n předevšímsavémandáty.Každý chtěl býti populárním, chtěl dokézati, ge.
na é radě „pracaje“, a při tom bylo rapomí
Báno, že čeští poslanci nebyli českým Hdem vy

sni by Výdenskéhoperiamonta pro nic jiného,-Ji a jedině a blavně jy a -prospěch
českého lidu hájili tak, aby bl ke byl amoll

býti pokojenýá politikaua říšské radě kůšé a vždy
kázatí bude především to stanovisko, aby žádný
se zástupců českého lidu nepřistapoval k řešení
některé otázky mjio české dříve, dokud český
lid nemá veškeré vvé požadavky, jejichž vymožení

a „Poohanoámna říšské radě nložil a svěřil, vy=né.

A toho nynější čeští poslanci nedbali a i
při svém oposičním stanovisku pouštěli se do opra
VovánÍ a upravování sáložitostí takových, na něž
bylo vždycky dosti času už potom, když by byly
české požadavky splaény. Ktomu tak mocný po
čet zástupců, jako má český národ na říšské radě,
docela dobře mobl a měl směřovati, aby o ničem
se dříve nejednalo, dokud by český nárud, nejpo
platnější království v říši, neměl své nejpřednější
požadavky a potřeby vyplněné.

To měli naší poslanci od českého lidu naří
seno, to měli od voličů uloženo aproto také kto
my měli efliti, neboť to teké i zdravý politický
rozum český káže. Zoela loválním, slušným a
věcným spůsobem mohli vymáhati vše, po čem
dnes český lid volá a čeho jeho vlasť potřebuje.
Jak však mocně a platně naší páni vo ridenském
pariamentě působili, tobu nejčerstvějším dokladem
Je.. že ku př. své blasování ve prospěch zvýšení

- státním úřadníkůma neačinili odvislým od
kladného převzetí matičného českéhogymnasis

v Opavě do správy státní.
A proč pánové neujali se takó ku př. slova.

když státní pokladna vykazovala přebytek, aby za
přebytky ty byly zakoupeny v koroní
statky, jež uvé doby byly státem prodány, kdyš
státní pokladna vykazovala echodky ?

„ A kdybychom tak chtěli aledovati činnost
našich na říšské radě sd r. 1891., tedy
bychom jim dovedli ukázati, že jejich politika ve

denském parlamentu neodpovídala ani politice
českých poslanců na sněmu království českého,
s níš se obyčejně nekryla

. Kdyš tedy k nedostatečnostijejí dnes oka
sujeme jenom stručnými rysy, k nimá podrobnosti
postupem doby dodati můžeme, ta chceme přede

ke fíci, že k nadcházejícím novým volbám dovidenského parlamentu musí český lid přikročiti
e větší vážností, než-li učinil posledně, když z vo
lebních osudí vyšli pánové, kteří se příslušnou——É——————
mít, abych se dostal ven! Hlavou dvéře neprora
zím=. A aby nezmeškal tak vzacné příležitosti prvé
návštěvy u nemocného, rozběh! se pro klíč k ne
šťastné služce. DPřesakujeschody, vyběbl nahoru.
Kam nyní? Podel chodby táhlo se několik dveří
Za kterými bydlí však ona, anebo u které partaje
slouží. Řekla, že se bude »paní« zlobit. To bude
snad ta mladá vdova, kterou potkal několikráte
na schodech. A ta bydlí, jak vypravovala poslu
hovačka, přímo nad ním. Kde jsou ale k ní dvéře?
Zpropadený život!

A na přemýšlení není času. Venku stojí prů
vodkyně a čeká. A co nemocná? Jest-li přijde
pozdě, a on snad tv zaplatí životem, pak je tu
zcela, zcela nemožný.

„Vem to všechnočerchmant| Jináčto nejdela
a zaťukal — z prvu tiše, pak pruačeji. Ale v po
koji jako by po vymření. +»Tojsem blázenle a
již celý nervosní vzal za kliku.

Dvéře se otevřely a on vkročil do pokoje...
»No tohle je tuze hloupé, kolem tma a nikdo
tady.« Udělal několik kroků a v tom zakopl o
židli a div neupadl. Temná rána zaduněla podla

hou, ale kolem zůstalo mrtvo. V úzkosti sébl do
kapsy, — a štěstí! — nabmátl sirky. Rozškrti a
byl ve vlastním pokoji.

»Já osell« uhodil se do čela a přiraziv dvéře
a zamknov je ubíhal do druhého poschodí. Po
mocí sirek nalezl dvéře a nerozmyšleje se již ani
okamžik zaťukal na ně. Uvnitř zaštěkal pes a
hned potom bylo slyšeti Šramot a škrtání sírkou.
Pes nepřestával štěkati. .

"Kdo to?« ozval se ječivý hlas. Ale doktor
už nečekal. Pes a ječivý blas byl mu znamením,
že není u pravé adressy. To nebyla vdova, to
byla stará panna, kterátu se psem a s půl tuctem
koček zlobila celý dům.

| Vrhl se tedy k následujícím dvéřím. Jiné to
přece nemohly býti neš ony, Jsou přímo nad jeho
pokojem. Zaťukal znova necítě ani, že mlátí
celou pěstí na dvéře. Tak byl rozčilen. V pokoji
bylo slyšeti slabý výkřik.

»Jsou to pokoje paní V.. ..? Je služka
doma, eh tam, v pokoji, v kuchyni ?«

»Cože — alužka? — Škandál — nestydatosť
—.Kdo jste? — Máry, Máry, Mááúáryls

Křik tento probudil rozespalou Máry, neboť
naproti klaply dvéře a zář svíce padla na chodbu
přímo na doktora. Sotva se tak ale stalo, práskly

oprardovostí povisnosti své nezastávali, tak še
mnohdydokonce i nepřítomnost jejich vosně

jmům:(nokého i

hoj; Zl mmá být pastnánísvý.
-7 O,Moubce

Hšské radě ani mlaviti nenimsíme, , x
most, zběžnost a jalovost její nejkřiklávějí oba
rakterisuje doeňní ršeobocná nespokojenodt véaěh
společenských a živnostenských vrátev. českéholidu.— . n

A a touto pespokojeností se bade meseti při
nadchásejících volbách počítati aproto každý sku
tečný vlastimil očekává, že výběr kandidátů a 00
stavení programu eské politiky ve vídenském
parlamentě bude tentokráte pellivějším, než-li
býval druhdy sa minalých dub, kdy dostačilo, aby

a kdyse mlčky odpouštělo, kdyš takový kandidát
Jako poslanec pak voličům iha-d Píikal:„jé bo
lečkové, všechna moc pochází z Vídně“.

A s touto akušeností, jíž Český národ při
svých poslancích nabyl, musí se také počítati a
proto nutno, aby jalové fráze a plavé sliby byly
z kandidátoích řečí i z volebních provolání příště
vypuštěny a aby ustoupily moudré politice, jakou
státoprávní stanovisko zemí koruny České i ve ví
denském parlamentě předpiseje.

Zkratka řečeno, příští volby do fíšské rady
vyšadají, aby voleni byli „politikové“ a aby při
mich nerozdávala některá strana mandáty, jako se
v Čecbách obyčejně dělo na úkodu a v nepro
spěch zájmů českého lidu a na úkor právům a
státoprávnímu postavení zemí koruny české.

K záležitosti tóto se ještě častěji vrátíme.| AB
„Jeto teď svět“ —naříkala omebdystará

matka jednoho rolníka v osviceném kraji českém
starému sousedu, rovměž výminkáři na vtatku.

Be teď svět.Sestarýmčlověkemjem už do téy.“ |
„Á 00 se vám atalu?“ ..
„inu, náš „mladý“ mně tahle povídal, še už

do tobo nového světa ani nepatřím, že jsem — jak
pak honem —nějak tak, jako to nosí páni páteři.“

„Klerika?*
»Ábo, fe jsem klerikální, aomle je —zase

sovím — nějak tak, jako že „rád jí kal“.

slo co a to kabáttak, jak ričám,„lne, to „akorát“ ts topor
ale nějak tak.“ P

„Snad radikál?

dvéře zpět a za nimi ozval se divoký křik: +Zlo
dějítí, zlodějtí(|«

sNo tohle je dobrél« rozhněval se doktor a
popadnuv dvéře, za kterými služka zmizela, za
lomcoval jimi. »Kde je klíčře

Ale teto otázka poplašila rosespalou dívku
na dobro, nemyslíc jinak, než že jí jde o krk, kři
čela, co méla síly: »Pomóóc, pomóbúócCl«

w=Takjděte k čertul« rozkřikl se doktor a
pozoruje, jak kolem ve všech pokojích počínají
vstávati, seběhl dolů. Nahoře však služka nepfe
stávala křičeti. Teprvé, když všichni nájemníci se
sběbli a ukonějšíli ji, přestala křičeti, svatosvaté
se dokládojíc, že viděla zloděje, který se na ni i
os paní dobýval. Neměli tomu chuť věřiti, ale
stará pannapotvrdila -jim to slavnostně, neboť do
vedla bo i do podrobna« popssti.

Mezi tím, co nahoře rokovali o tom neoby
čejném případu doktor dole div si nezoufal. První
případ a tskble začíná. Celý rozrušea nevěda ani,
co vlastně dělá tozsvítil svíčku, v tom, — Ó mi
zerie osudu, — uviděl na prahu ležeti klíč. Tam
položila ho služka tiše, předpokládajíc, že by mohl
v noci mu býti k potřebé.

Nehledě -již na nic, uchopil doktor klíč a
letěl ku dvéřím. Otevřel a kde nic — tu nic. Po
slouchal — « všude ticho. Přeběhl ulici sem a
tam — a nikde živé duše. Zahěhl za roh až —
a tu — hle! V dáli slyšel na drubé siraně chvatné
zavírání dvéří. Dvě postavy blížily se rychle proti
němu. Když pak zaskočil za dvéře, slyšel dívčí
blas: +Tady jsem, pane doktore, nejdřív zvonila;
račte odpustit. Ten mne všek nechal tady stát a
jest li teď mamince to uškodí«,

Více neslyšel! Vyběhl nahoru a naházev šsty
na bromadu, vrhl se do postele a bylo mu k zal
koutí bídné — alostí, studem, bolestí|

* „
—- . “

Prožluklá tato hbistorke se však tím dnem
neukončila. Služka rozváživší si celou událost,
přišla pak k doměnce zcela pravé, že asi ten zlo
děj, jenž chtěl klíč, byl pan doktor sám. A pro
tože domněnku svou nenechala si pro sebe, byl
nucen doktor jedaoho dne jako vzdělaný muž omlu
viti se paní V... Po omluvě pak zůstal na kou
sek řeči a jak to bývá atd. Does se nemusí tak
tuze o pacientystarsti. Paní V... měla
čeho žival Stará panna však jim to nemůže od
pustit: »Prosím Vás tehdý=. sh známe sel=

Ale povídala : Venco

tvůj tatíkss drávlnratéhoovanjeliaa oderael

Aromna bojím.“ , ,.
„Taky jsem te do nedávna nevěděl. Alo ják

tahle v první neděli adventní u nás Dylo cvičení,
když jsme po tom velebnéma pánu podali úctu,
přišli jsme tak, za řečina ty radikály. A tak jsem
se osmělil, a ptal jsém se, 00 že toU radůiálové:
jsou. Povídal jsem, kdode toma má rozúmět.Myslel
sem,še to nějaká Bovůvírá. AloJak- jsérm by) po

žalch v sobotu v Hradci, tak tam povídali, že
tam radikálové začalivydávaí noviny, a jeduprý při
tom katolíci,ale také s Podměslíjeden medik „us
Šinec“a tak jsemsi myslel,to že sotra bude noré
víra. spíšeta stará —šidovaké.Aleabyneti ostatní
pání, co při tom jsou, jistý radikélní advokát —
je ještěmladý,ale náramněprý ršomarozamí —
a nějaký nedostudovaný chemik — ti aby se dali
na židovsko,tomi nešlodo hlavy.—Atak námto
velebnýpámpo tomvysvětlil, še prý toje s latiny.
Že radikálové (ty bradecké že nezná) ale tak vůbec
kdybyse nebáli, třebas i spanovníkem—alou.
nás prozatím mejprv © biskupem 60 Pésem
Bobembráti od kořene,a kdybyto mělHci po



V temto prostém opravdu „lidovém“ a me
osviceném hovoru shledal jsem mbebo pravdy.

Pravý radikálopravdurád jí kal. — Dešt
lidskou nemtše totiž nic nasytiti

ství o marnotratném synu se vypravuje, jak opu
stil vtce, prohýřil statek svůj
své naplniti mlátem, které vepři jedli.
obraz doše od Boba odpadlé
Hladem tím jesttonba po blaženosti, po štěstía
pokojí. Ale k pravému vnitornému oji ducha
didského nepostaší nic na světě — nemá-li duch
Hdeký Boha, není oprarda b
svůj, toubu po blaženosti. A kdyš
onen syn vpodobenství od Otceodešel — od

jemaodporuje,tz pakhlodíbladsvůjsytí vše:e, tu pa s v
R strotenými — řekněmekrátce světem, který

však nomůše alc podati aa-pokrm než, 00 šéfů
tělo, cošádejí oči, to šádá pýcha Ale nic ztobo
mení s to duši nasstiti. Vóéeto je mláto, pokrm

zvířata, neboť člověk ma Boba nemyslící, žije
Jen životem tělesným, tómět jen zvířecím. Všecko
krom Boha, jest tudíž pokrmem, který není urósn
pro ducha lidského, to jest mláto, ba kal.

A když tedy raďikál právě proto jest radi
kálem, že od Boha odpadl, a ve rezdejších věcech
svou blaženost hledá, tu věra rád jí kal.

Ata touha po tom kalu jeví se obzvláště
za dnů našich u českých radikálů Jejích nejlep
ším — nechci Hei žrádylkem — řeknu pochutaá
ním, jest kal, její venkorské lístky lejí na hlavy:
všech, kteří se opováží míti jiný náhled než oai.
Jako velkou „tvacntaci“ — bostian — ustrojí jim
jejich kucbat s radikální rodakce, když přinese
Běco, 00 snižuje církev, co vydává v posměch
pravé kutolfky.: Akdyž kuchařteu, nf se usný
„plotny“ potí sebe víc, pří nejlepší vůli a špatném
platu, nemůže sebnatí nic z kalatakového, kdyš
nikobo neseřeže, když tám není nějaký škandál,
tu pánipraví:Alednesv těchnovináchnení pra
mic. — Jdou hladoví od stolu. Kuchař si ovšem
bledí každý týden s noaze pomoci, když není nie
jiného, tak aspoň vyleje něco kalu — ohavných
lží — na biskupa královéhradeckého. Ale i kaviár
ee přejí, natož pak takové mláto, 60 ho naši ma
loměstětí tygti jedí. Proto se v největší nouzi opíše
něco z novin, še měkde na Šicilií — a město s0
jmenuje -— a nebo v Iedii umořili v klášteře jep
tišku. Ach! To je „fain“, to přece zase chutná.
Katolíci pak tampíší, ukáže se, — jak můšeme
dokázati — jeli vůbec takové město na světě, žo
temanivůbecklášteranení.Alepravda—odlesk
Boha — není na jídelním lístku pro duše radi
kální. Opravení omylu se nepřinese. Zkazilo b
třebas „apetyt“ pázům předplatitelům. A ikdyž
potapená osobnosť pošle „opravo“, lže se na novo.
Indiáni v Americe jedí nejraději ještěrky,a duše
zdivočilá nejraději se sytí ještěrkami ďábelských
pomluv, kdyš se totiž i ten kal již přejedl. A když
takováto potrava Hodí se lidem rozumu nerzděla
ného, ještě se tomu nedivím, ale když „vzdělanci“
nepovznesoa Se nad ten kal, ano kdyžubohému
kuchaři, který — jak mi jeden rolaík řekl — za.
pětku vynadé koma jen vém libo, — takový jí
delní lístek předpisují lidé diplomem doktorství

„vzdělaným“ pánům není banboa, takový lístek
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edané koženy. Možná, že by
bdri okacie.špatně úla a Bobayš by lučba špatně živila, své

a na malínské kořenaření se dal.

noh radikál „dělití“se chtěl,odaži te konservativními dle
světový pořádek; ba

co be týkázásady: Ne
si i říci, šo by se stali

Ippena „do holportu“ ne

senyRínasvětě
křes. Malínskýslzyxočí,aleje

pe víc, čpí a je

mi český radikalismus

křenem nebo bořonom„císím .vypukl u más radikaliemns za dob
busitekých.Kdojem trochuvíce o Husovuučení

naši kořenáří dovolí věděti, tomu je známo,
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iklifa. To byl ten koře česPO Ove své

Je úadkým a líbovonn Ale známo jest, že se
tím vlastně iViklifovým učením národ ronvášní“

s Bek rostrhal ano jedan část Čechů upadla„Vhrůznýa bogilivý amtisnus K a m
činila z krásné vlastí naší poušť, tak že a He
ceninami, nými sdy. chrámy, vesni
cemi, městyzaplakalsám legát papežský Aencáš
Glivins. Věru, byl to radikalismna,který jako cisí

křen oa „mnobo, y odobrompověstpři
pravi) yaš zahranicemičpěl;celémořetrpvlasti naší připravil.

Po druhé vypukl nnás radikalismus v sto
jatí sedmnáctém rovejucí stavů českých proti -zá
konnémn králi Ferdinandu !I Byla to opět cizina,
která nás do tóho přivedla. Kalvinatví a lutherán:
ství se vedraln sem ze Švýcar a Němce. Pod rou
škou svobody nábolenské, která však měla sa cíl
nejen obmezení svobody, ale úplné zničení víry
ovatováciavské,staročeskéano i husitské, po

ad če ne
-s čázíhoobohacení —moc svou upevnili a vzarše
to sd kořene chopili revoluci a vojnu, skon
člla jich pořáškou na bílé hoře. Tobyl ko
řen jedovatý, který nejen „štípal“, ale zu
národa učinil téměřmrtvolu + zmodralou|

A že národ nestuhl na dobro, toho příčinou
byla protireformace katolická, která — proti vůli
arcibiskupa pražského — orgánymoci světské
byla prováděna i násilně. Tedy zase alzy, „štípá
so“ bylo taky — ale na konec se přece ukázalo,

„še tu byl lidu českému podán kořen zdravý, do
mácí, víra svatováclavská, která pýložilanárod
zase na pevný základ mravnosti, a která zastavila
poněmčování celých krajů, zachránila sladký jasyk

vzkřísila znova libovonná literatura naše.
Musíme se tedy jen ponsmáti snahám těch

všelijských „Osvět* a „Hlasů“ lidu neb ze Siona,
když cizí sboží ustavičně nám vycbvalojí a „refor
maci“ — (to veliké neštěstí Evropy, tu děsnou
metlu národa našeho, vychvalují.Kdo jakživ ne
jedl pravý křen malinský, pochutnává si na neETZ RL aanu ku mi nžo česk
při tom „modrá“ až k smrti. '

« .— Neboť i to nejnovější vydání radikalřema.
mení nic jiného cizota. Je to francoasský
atheismus (bezbožectví, lépe bezbožnictví), který
Voltérem, praotcem nového besbožnického pohan
ství, byl rozšířen a původcem veliké revoluce
francouzské se stal, která Francii mořem krve,
vražd, zhouby, slz a trpkosti zaplavila, národ ten
sezlabila, takže až po does vniternou mravní
nákazou a slabostí stůně.
-A tentocizí kořen— jedovatějšínad jiné—
dávejí požívatinárodu našemu i radikálové
čeští. Někteří to činí z nevědomosti. Myslí,že

Bárod sesílí, když [se stane nekatolickým, nebo
"třeba besbožnickým.Nenaučili se znáti nic lepál
ho, než cisáctví z Némeca Francie — A

V podivnémzaslepení do radikalismu ženou lid
avůj | jistí ev. pastoři. Ničemn novému se ani ti

. pání nenaučili. Jen bodné „štípat“, aš klerikál
-„šimodrá“. Netuší věsk, že přišla doba, v které
„právě „reformace“ všude modrá až k amrti, a
„etzkev katolická k novému vskříšení se chystá.

„ | Ale na to upozorňujeme —. nebot doufáme,
fe i onašich katolických snahách a projevech na
eklonku devatenáctéhostoletí — budou psáti dě
Jiny drahé vlasti naší — na totedy upozorňujeme,
Še církev xničiti nelze, ale národy radikalismem
až k amrii ubíti, jest dle avědectví dějín možno.
A právě proto, že milujeme národ svůj z celé
duše, právě proto, že v prsou našich bije české
„erdce,
aby s

čelnárodnášživ a adrár, právě jeme s

bydemekatolíky.©uaadajni“ od jm Aimé
odpársí shoubnéhoví, který badí

vášně a sdivočuje i vsdělance, jehož láska k vla
sti — není-li poskvrněná sobectvím a jeli v srdci

zjev v „Slavii“),jest jen
rozaícením citu, ale jí rozvaha a rozum.
Právěproto onašíme se působiti též tiskem,
aby lid náš pohrdl tím kalem, jenž se do duše jeho

B cejediněpro dal lidskou pokrmemJest, od:to, co jedině duái li 
lesk samého pravda.T

7 tolikyl“

Ve čtvrtek dne 26. t.m. konala se vHradci
Králové důvěrná porada některých rástupcův du
chovenstra diecesaího a spolků katolických tova
ryšů a jednot sv. Josefských, Účastníků bylo na 50.

Předmětemjednání byla také úvaha, majílí
sesřídíti u nás politické spolky pro
katolíky? K otázce ochotaě přisvědčeno;ne
boť jinak neš ve združení nedá se nic docílšti, a
máliu nás obnova všech poměrů v duchu
křestenského náboženstvíse státi,jest kto
mu mimo přičinění jednotlívcův, vedle poučování
čtením katolických novin a dobrých kněh, také
poučování živým slovem ve schůzích veřejných
nevyhnutelně potřeba.

Shromáždění nechává všem dobře smýšlejícím

ŠPava volnost, jakým způsobem by dle místnícheloostí spolky takové jiš nevyhnutelné se sřizo
valy, a usnoslo se, še vzorné stanovy jak pro
okresníspolky taki pro místnípolitickébesedy
tištěsy bodou.

Proto rozléhá se hlas: sřísujme poli
tické spolky pro katolíky, rosléhá se
s Hradce slovem fků a touto správou. Než
klas ten rozléhá se moohem mocněji se 80
sterseké Moravy, kde nás již dávno předešly,
kde se již zřísení katelicko politických jednot
proti odpůrcům národním i lido vítězně osvěd
čilo, rosléhá se skutkem. Nadůkaz uvádím
poslední volby Moravské, kde po kratičké
přípravě5 nových poslanců katolických
bylo zvoleno. Jaký čilý, povzvášející život vtěchto

vánám na př.(5i.) čislo Olomáckého
tras, Ta dačítámose oustavojícíechů.

zi katolickopolitické jednoty v Litovli, pak
5 zpráv o schůzích, konanýchod katolioko
politických jedoot: pro okresy Olomoucký a Stern
berský, Uhersko- Brodský, Uhersko- Hradištský,
Kroměřižský a Vyškovský a sice na vsích: v Ko
žušanech a v Popově, pak v Uherském Ostrobu,
v Litenšicích a Sivicích. Než nad to čteme tam
4 oznámeni.schůzí a sice jednot Uhersko—

v Krasicích a jednoty Místecké v Tiché a koneč
nězaložení nový jednoty katolicko-politické
v Zábřehu.

Jaká (to činnost horlivá a nenoavná! Kdy

něco en bede u nás?e zřízení nových politických spolků se smě
rem protisvobodářskýmjest časovou potfe
bou a nutností, abychom dli skutečně s du
chem času ku předu; to nám dosvédčuje právě
dokonané sněmovní volby v Dolních Rakousích,
kde dozoali staří liberálové hanebné porášky.

Již nikde nepřekážípravému pokroka
Iživí avobodáři tak, jako v Čechách sídle to
liberalismu židovekého mezi Němci a liberalismu
husitsko protestanekého; mesi Čechy.

Aoo Němci i Češi v hranicích korany
Svato Václavské © ohromné většině své katolíci

„masí se sebe střásti to předívo lží židovakých,
„pokrokářských a internacionálních sooiálních de
mokratů,a musíse snažitibyovéstátoprávníideály,
Baprostou rovnoprávnost « spravedlivé volební řa
dy, spravedlivé rozdělení břemen veřejných dobyli
si bojem řízeným z jednot katolicko
politických. po celé zemi rozšířených.

A jestli sěkdo meri nimi, kdož nedůvěřuje
tomu, že čeho nedovedli dosáhnouti Staročeší ve
ové většině nezištní a poctiví, čebo nedosáhli vzdor
blačným a mámivým slibům zištní Mladočeši, čeho
nedosáhnou nikdy pokrokářští kloačkové a t. d.
toho še dosáhne strana katolicko národní dobře
sorganizovaná vpolitických spolcích pro katolíky,
toho odkazojeme ať nahlédne do říšského sněmu

německého.
Kaidý poměrů snalý nám dosvědčí, že vlád

pnoucímocí v německém řídském sněmu jest ká
tolický střed. S přeběhlíkyz tábora nationál
ních liberálů (katolíků i protestantů) a konserva
tivního (protestantského) klubu vlédhe tolika blasy,
že ve všem svou vůli prosaliti může.

Katolický střed uparňaje svoje postavení ve
všech spolkových státech německých pořáda více.
zmocňuje ae všech politických výhod, „katolictví“

Že by se něco takového moblo v Německé
státi na konci atoletí toboto, o tom nebyl by se
před 30 lety nikdo neodvážil ani sníti.

Váe se úchraňuje tam pod křídla mocného
katolického středu, který má vzornou až do něj.
menších podrobností provedenou organitaci. Pro

"téštantský Zivnostaík a rolník stejně očekává
hmotnoa i mraval spásu od katolické
ho středu jako ten nejpravověrnějšíkatolík.

V Německo se vše organisuje na sákladě
katolickém: juristé, šurnalisté, studenti, rolníci,
řemeslníci, dělníci ano v protestanském Berlíně
Gstavil se v tyto day dokonce i spolek katoli=
kých kominfkův.

V táboře mekých muckerů, svobod
ných myslitelů i červených ioternativnalistů zma

há se zděšení nad tímto úspěchem „černých“.jakspílajisebevědomým katolíkům. Tak četljsem v]
liberálním tak naříkají Ižiliberálové. Moohem více
bychom mohli uvésti z nářků těch, avšak pro nás
to stačía ledy i Německovolák nám: sfizajteo
katolické politické jednoty, ať jednou
zachráníte vlast svou a celou říši od rozvratu a
zkázy, do kterých by je ještě přivedl lživý libe

ralismas. es katolíky, abyZřísujte politické spolky , 
chom'aké měli takové kateliky, jakýmijsoa

v Německu.KOR] katolík messtýchése vystapovati a osvědčovati se všady co katolík a sice
v životě rodioném, epolkovém i vefejném. V Ně
'mecku katolické kněžatvo styku s lidem se nevy
býbá, nestraní se bo, naopak vyhledává jej vša
dy a vspolcích humanitních, vzdělávacích, hospo
dářských, politických vystapoje v popředí.

A vynikající toto sociální postavení kněse
v Německu uznávají právníci, lékaři, profesoři,
inženýři a odborníci všeho druhu, kdežto u nás
se myslí, že musí jen advokát všemu rosumět a

tičtějšímuznávají zásado, še v popředí má
státi tan, kdo svoů činností a svými
zásluhami o veřejnost toho saslu huje.

Katolický střed v Německu domobl se svého
rozhodujícího postavení vynikající prací, prozíravou
rozvahov, vhodnou umirgéností a časovou neústap
ností. Nuže vy katoličtí duchovní u nás v Čechách

sjednejte si uznání již sáslnh dobytých. Seřaďte
se pod porem kříže také na poli politickém,
Zařízujte po příklada jiných zemí i u náe poli
tické spolky pro katolíky; k hotovým přistapujte,
poučte lid o nich, aby k nim přistupoval, jejich
zásady prováděl: toliko dobré a statečné katolíky
do všech zastupitelských sborů vždy volil.

Jen katoličtí poslanci dovedcu dáti katoli
ckým národům Rakovským katolické zákony, k

brániti budou vydírání, vyssávání s snemravňování
kteréž neinůže k jinému vésti než k bídě obecné,
k zotročení všech.

Proto jest ta broz.á krize hospodářskáa
obecná mez; námi, poněvadž besbožný liberalismus
nás škrtí.

Kéž povstane také nějaký český Lieger
v Čechách, který by porazil ten noblahý husiteko
protestanský liberalismus u nás, spojil zase všecky
nyní rostřištěné údy národa českého v jeden šik,
naploil je duchem Kristovým; pak smír národů,
obecné blaho, korunovace jako splněn: všech na
šich státoprávních ideálů budou tobo prostým dů
sledke m.

Pomáhejme Srbům lažickým|

Ž. — Nejmenší národ slovanský dal na jevo

jiš tolik schopnostiživotaí, že nelzeo tompochybovati, še by v nejbližší době zabyrul nebo za
hynouti chtěl. Ale aby se udržel, jest nevyhna
telno, aby k tomu konci pracoval. A 0 10 usilují
vlastenci lnžičtí jiš ode let čtyřicátých toboto sto
letí, aby zabezpečili budoucnost svého milovanéků
národa.

Střediskem jejich prací jest Budyšín Bohu
žel nemají naši pokrevoí bratří v důležitém městě
tom svého stánku, kde by se sobázeli, kde by ro
kovali, kde by ukládali svoje poklady — svoje
staré památky i knihy. Tobo však jest potřebí.

Zasloužilý buditel svého národa, Jan Arnošt
Smolér, již v pobnutém roce 1866. se staral o to,
aby byl zbudován důstojný dům srbský. Nu jeho
podnět nanesla se matice toho roku, aby se ko
naly sbírky na tento podoik, který má pro Srby
důležitost prrního řádu. Neš sbírky soházely se

alu, a tak koupil Smoler na svoje peníze dům,
který pak odstoupil matici. V tomto domě byla a
jest umístěna Smolerova knihtiskárna. Usedlost ta
stála 60000 hřiven. Smoler neměl ovšem tolik

(peněz a předal tedy matici budovu tato 1 A dla
kem, který však byl 8 velkou námahou splácen;
a bylo svého času již na mále, že by byl dům
matiční prodán exekučně, poněradě věřitelé vy
máhali soudné, aby se povinná částka zaplatila.

Dlouho to trvalo nežli dům matiční skutečně
náležel matici. Nyuí jest její majetkem. Než je
to nopatrná badova jednopatrová, která úplně ne
B sčí pro roztáblé potřeby lužických Srbů.

hu



Proto usneseno na tomlo velmi příhodaém
místě postaviti důstojný srbský dám. Avšak pří- |
opěrky opět vásly. Teprve v novějším čase 00
ocházejí četnějí, mnozí zárodovočlušičtí dalí značné
dary na těnto podnik Než tato suma dosud nestačí.

Dosad sebrázu kolem 29.000 hřiven. Řádný
©důntojcý stánek národal však jest rozpočten ns
100.000 hřiven. Tědy dosud není asi třetina po

třebných pohromadě. Než Lužičané nezoufají!
Bylyť borší časy, bylyt doby, kdy národnost

lušicko arbská upadla v sapomennti, kdy nebylomožno vydávati orbakých ih pro nedostatek
úsančních „ Avšak všecko překonáno.
Nymí hlásí se národ srbský k svému právu, chce
upevniti svoje postavení. Již příštího roku o vel
konocích má býti položen základní kámen k „srb
skému domu“. Na koho však může spolebnouj

ve své opuštěnosti a nouzi, nešlina svoje nejblit)pokrevence, na své y? Je-li pravda;
fe Blovanvšade bratry má, necht dokážese to
také skutk

Juti
Čechové mají mnobo podniků, které sluší podpo
rovati — avšak přece s důvěrou se obracejí ke
evýní sousedům, poněradě v jich zemi jsou po
měry národnostní daleko příznivější mež mezi ubo
bými Lažičany.

„Bratří Čechové, přlepějte stavětilužický dům!“ Tak k nám spínají ruce, prosí,
žádají, ukazujíce svoje trudaé postavení, kde jsou
obklopeni přívalem cislaců, kteří jič před několi
ka aty letyprorokovali, žemárod srbský vbrzké

hyne.
Katoličtí Óechové, pomoste svým

bratřím, katolickým Srbům, vždyťtím, še

je budete pod SP "Eneaetonejen národnost,nýbrž též lojte jich náboženské přesvědčení,
které mesi Srby jest pelice živé. Katolický Srb
pak ee přesvědčí, ia není opdětěn ve svém boji

ovéma teli vnějšímu i vujtřnímu a sa
jsté vděčně bade vspomínati laskavých dárců. My

líci čeští jeme k tomu povinni, vždyť i Srbové

arajetohčeskýmdálka re ark kaplivjaicích u Budyšína, abyneby útěchy ná
boženské : 7

Čtenářové a čtenářky Obnovy, při
spějte svou Ařivnaoudle možnosti upov
niti národnost Brbakou.

Příspěvky vášle zasílati redakci Obmovy,
která ochotě podá k tomu pomocnéraky, ják
Jedenkráte za tozsto místě prohlásila.

RDS |
O mládeži škole odrostlé,

22. We třetí čítance čteme, kterak občan
Václav Badý občany poučoval o dítkách, a sice:
„Dokud dítky chodí do školy, tmještě jaké takš
Se děá o to, aby konaly svou povinmost, ale když
Škole odrostou, sdá se vám, jako by povinnost
vaše přestala.“ (Rozuměj dohlížeti sa ně.) Bohu
buď žalováno, že dnešní doby úpadek tento u mlá
deže odrostlé velice se jeví, že zapomenuto
Jest na mládež tuto, a v prvé řadě žalovati mu
síme, že právě rodičové jsou to, kteří nejméně si
ji všímají. — (Co odstrašujících příkladů téměř
každodenně v denních listech čteme, co ta od
rostlá mládeš, — zpustlá však na těle i duchu
— provádí, a přítrž žádná se tomu nečiní.

Povatme jen, co vše doufá a očekává se od
mládeže škole odrostlé? Jak milé aušlechtilé vý
razy jí dáváme, nebot jmenujeme ji: Naděje
naše, naděje vlast, kvěí a podrost národa, Ďu
doucnost naše, sdar národa atd. Proto také Je
má a meusínám býti mládeš odrosilá obsvláště
mslá, a proto také jest první povinnostímaší, sta
rafi seapečovalio ns i na dále, kdyš se školy vy
Sloupila a drželi nad ní ochrannouruku, aby tak
Snadno ve skásu neupadla.

Jakmile dítko překročí práh školní světnice,
vpřenechávají rodiče vychování a vzdělání jeho

učiteli, kde po celou dobu vedeno jest k dobrému
a užitečnému. Dospěvše čtrnáctého roku, bývají
Žáci ze školy propuštěni, anebo případně i dříve,
když úplně osvojili ai předměty školy obecné.

Jak vášný a často rozhodný jest to nymí
krok pro žáka, který vyjde ze školy a vchásí do

života veřejného, — v život praktický. Přicházínynído s amá býti vtéto přechodnédobě
nejvíce rady a ponaučení potřebuje, sobě

sám vůdcem a soudcem. Zda-li pak jest to věc

snadná? Může-li pak tomuto úkola dostatečně kbověti? Zajimté, že každý odpoví, to je
zhola nemožná. Neb jsa neskušený, nedovede se
Ještě ve světěpohybovatiz proto by semělo
o mládež tuto vice dáti, neš se dosud dbd, aby
Jednounebylavředema skrrnouv hárodě.—

Vtéto době nastává chlapci nebo dívce ja
kási volnost; jest to to doba převratu,kde
dež bývá pomechána támostatnému vedení, — no
podléhá žádnému dozoru, —- žádné doblídoe. Touto
volností přespřilišnou bývá cit mravní velice o
brožea a vězí u velkém nebezpečenství, nebot
doba tato jestnejdůležitější v živočů. Jest mládeš

vedena,čehopakjesi sgnámpoadějíod ní nadísl?

dorůstající » jí to
schůzky mladých alevých jm usb tito
jsouce již ve všem znali, a dávají radu

prVULLOvála 8 rm
pou a L noĎtivy | )BD

List z Prahy.

-a. Se všech stran dějí se přípravyk„do V. kurie. Strana mladočeská, pokrokáři, a
nejvíce červení socláli chystají své voje. Červení
občané agitují i na venkově blíže Praby. Jeou
obce, do kterých tato cháska ječtě nepřišla a ne
sasila símě nosvárů a nespokojenosti mezi lidem.
Tu ae stane, že některý hostinský je do sváho
bostincepřijme,apak toprvpřischůzisaméposná,
ale už je pozdě,jaký to výběrnárodak němu
přišel. Lid náš pak příliš neprozíravý, aby -do
vedl socialistickým agitátorům odpověděti na jich
mluvení. Červený agitátor v řeči řekne, še nábo
ženství musí ze školy, a sousedé, sl tato
slova nesouhlasí sice a mimi,ale netroufajísi agi
tátoru se opříti. A proto jest nutao v zájma
pravdyazachovánímíruvobci,abydoechůzí
červených občanů šli duchovní s několika sousedy,
abyna výpadysocialistyproti nábošenstvía s0
elalním řádům ihned protestovali a protest svůj
odůvodnili. Socialistický agitátor obyčejné
mělký mluvka, který pod pádnými rosumovými

má avé
kurie vyhlídnuté a jest již nej

Š na čase, aby kandidáti začali objíšděti své
. Máme sice velmi malou naději, že jed

neho nsácho knadidáta prosadíme, avšak kdy
bychom i hi všichni, nevadí, přijdeme a lidem

styku, mu naše programy, naše id
to má již velikou cenu. Lid náš pozvíce

čte jen. jak nás všecka savobodo
mysiná, pokrokářská a červená žurnalistika všudy

estousí, a proto musíme jako kandidáti
h schůzích mlaviti k lidu otevřeně,

jen k prospěchu celého hnutí křesťansko social
útho, které je u nás v Čechách jen dosud přece
v plénkách Jest to ještě dítě, které neumí chodit
ve volebních bojích a nedovedlo si ještě získat
místa ve sborech zákonodárných, a to musí přece
býti konečným cílem jeho snah.

Jenerál mladočeské střany dr. Herold, pro
hlásil sice v Chrudimi, že neuznává v národě če
ském strany klerikální, že jeho strana nebyla
nikdy proti náboženství. Myse jenom divíme, jak
může jenerál dr. Heroldtato slova vypustit zúst.
Což paličské články v Nár. Listech jsou mic?
Celá Husova akce na městské radnici jest nic?
Neustálé karrikování osob duchovních v Šípech
to je také nic? Véru, ani asijští divochové by

tak sprostým sobem nekarrikovali sluhy fetišůjako se děje v Šípechs českým knězem. A jenerál
této strany 8e opováší tvrditi, že jeho strana není
proti náboženství. Zcela správně mluví, že když
kněs vstoupí do politického života, že se naň hledí

logika neplatí, když vy hanobíte kněze, nehano
bíte také tím náboženství sámo? Inu advokátská
logika má různé výklady a stránky. V knihtis
kárně Stivínové tiskne se nový antisemitský list
„Nový List“, vychází každou sobotu, a jest to
het velmi objemný a laciný. My, křesťanští aci
alisté jsme v f h nejstaršími antisemity.
Kdešto (odpadiík od víry Hušek | nedopra
coval se svými Č. Zájmy žádných výsledků, za
hajujeme my, křesťanští socialové všady kde jen
můšeme ve svých apisech, v řečích které re
spolcích máme, účinnou palbu proti vyvolenému

- národu, který ustavičně lid náš ochuzuje. N
kdy po dlouhém našem boji komečně prohlídají
i lajkové, začíná se zakládati v Prase List amti
semitský,kteréhoje u násjako soli třeba.Avšak
s pouhým antisemitismem lid český nespasíte,

kdyš manobudete větěpovati záro praktickékřesťanství. Židzbohatne pouze mezi prodajnými
a ukašženými křestany. Když zavítá žid do spotá
dané obce křesťanské, kde nepůsobí aní židovská
kořalka ani lichva, odtamtud musí žid a nepoří

nvých, bychom ia náš | k"Praktickémas na u

(Cotýden dal
Poolanecké sněmovna vídeňskádoje

dnala úřednické předlohy po delším roko zoj
mena o kolejném na vysokých školách. s
tmčetí roapočtové debaty opozdílo.

valeze ootázče, sásů udylo molaým,
čeští velkostatkáři v pariamenta tvo
a Wizdočtoky jediný - Z rofboduj
strany bylona to žečeští volkddtat

a-pro přípd, dyž EokenvacítrBed po res.
tbapino,Jefiě předmdnictvobele orlem »

Jestli po nových volhásh dorody řídské mlade.vo o m
českýklub přiblíží se k parlamontární majorité,
budoučeští velkostatkářivědycky vyhledavatí8
ním dobodnutí za účelem jedaotného vystdpovámí

ve všechnárodních apoli kých otázkách. ó

rok 1897. koněí opět schodkem a
sice O miliony zlatých. Zemský výbor stojí půsd

beat A Aěiráškynabo.opěta pájčkoa. Vlášiempři ne ou s
okolnouti že nejbohatší země v Rakousku noméže
vycházetí, na jak špatných základech dosavadní
přirážkové hospodářství je saloteno, kdešto
veškeré důchody sám a sám přejímá. To masí|
ždémo dáti oa rosam. de totek dále jíti nem:
a že dlužno ve véci tek důlešité co nejdříve
daati náprava.

Přímé volby v Českách. Zemskývýbet
český jednohlasné.ce nemesl,že ve příštim zasedání

podá sněmunávrh, vo -u oh sal1
Jay DOL Řekooek Pe

Zvěsti z východnich Čech.
vy dleopsní. V Pánu žesňuj:

p. Jos. Košpar, gymn.katecheta v i 2 Jie
stopedu ne stanovení: p. Alex. Jarcé,kaplan v Kocléřově, za faráře do Dabeace, W
Vojt. Krejčí, kspl. Ostruženský, za kapli.do Bu
ká, p. Jos. Jirásek, ve St Boku, 34 haji.
do Koclétovs. p. Jos. Pleštil,koop. kutwaldský,

za kapli. do Ostružna, p. Vinc. Ra kp Exžanský, za koop. do Nové Paky, p.
kapli. v Dubenci, se kosp. do Kunwalidu, p. Fr.
Selfický, neomyste, za kapl. dg Ložen. 1..
| 16)Dvě adremy vvdalov »Osvětě«»200

sroboSozaystoet (čti: košerovaných)kotoliků(=,
avšak z obavy o i tito zakuklení
hrdinové svůj statečeý projev. Domofváme se, še
to učinili spíše ze stedu, protože pod takovem
sprostotu ani sa šidovský groščlověh se.rád ne
podepíše.© P.

Umravněně. (16) +Osvěta« pojedmůvajíc
jik po druhé »naposledy« o šťastném svém vlovae,
kroutí v závěrečných slovech farigejsky očima nád
»sensačním vyhledáváním« svého listi a dekla
muje s umravněným +rozbořčením: «Ta nevy
spělost lidu nás belí.« Aby však ten nevyspělý
lid přece něco ozátivné a syté« stravy duševní
dostal, uveřejňuje v témže čísle sŘeč jenerála je
zovitů s r. 1846. Tohle přece ten nevyspelý lid
povznese a proti klerikálům jest to dobrý: pro
středek ku podryrtí jejich moci.« Ježto pokrokářům
účel posvěcuje prostředky (dle vlastního doznání),
přijde v +Osvětě« na řadu jistě několik šťevnatých
kapitol z Bambasových krvavých románů +O špa
nějské inkvisicie aneb „O tejnostech kláštera«.
Brojilo se před lety proti takovému znemravňo
vání lidu, ale oproti klerikálům jest to dobrý
prostředek a z hlouposti lidské má »Osvětne
* její košerovaní patroni dobré obchody. Proto
jen umravněněl

Telefon. Dne. 3. prosince bylo otevředo
meziměstské spojení mezi sítěmi státolho telefonu
v Hradci Kr., Dvoře Kr., Trutnově a sítěmi stát
ního telefonu dříve zřírenými. Z veřejné bovorny
a se státních stenic sboneotních v Hradci lze
nyní navzájem vésti telefonický rozhovor s veřej
nými bovornami a stanicemi oststními. Poplatek
za rozmluvu tří miout obnáší z Hradce do sty
nice: Beroun zl. i-—, Brandýs n. L. zl. v,
Dvůr Králové zl. —30, Frýdland zl. i—, Jablo
nec zl. 1'—, Kladno al. 1—, Kolín zl. —'50,
Kralupy zi. 1—, Liberec zl. 1-—, Mladá Boleslav
zl. 1-—, Něm. Brod zi. —*80, Pardubice zl. —*
Plzeň si. 1"—, Praba 21. —'80, Roztoky zl. —.8
Slané zl 1-—, Smržovka sl. 1—, Tannwald-Šur
berk sl 1*—, Trutnov zl —50, Vídeň zl 1"50.

Ze spolku chudých stu
dujiolch. Dne isto u t. r měl spolekně
svou řádnou valoou hromadu. Zpráva jednatelova
a pokladníkova podávají ami tento obraz stavu
i údalostí spolkových za rok uplynulý. Úemrtím
stratil spolek zakládajícího člena p. t. p. V. Čer
veného, továrníka a 2 členy přispívající a to pp.
Pr. Franke-bo, lekáraftaa J. Toměe,c. k.rad
semského soudu; odchodem ztratil spolek členů
$, nových přibylo 6, čítá tedy spolek 1člena
čestného, 23 členů zakládajících a 103 přispíve
jtelch. Kromé členských příspěvků získaispolek

své peačžité Erosteáky hlavně zábavami a přednáškami a velikom i dary aslevných spolků



. 
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Dr, Vladimíra Noráke. o'téRoe ka prých Ppá:přicícha v městském di koncert pořáda
má oStfelnicia dne La. června a jóau „vě
upohodapřísniva seba. SAavný spolek zdějších
ochotníků obmyslil spojek níš značným darem
100 zl, výtěžkem« předitavetí »Šoteka. Veliko
myslné dary štědře nám udály slavnékerporate|

keré hlas.
rokém okolí. Při

satnosprávné a finanční ústavy a sice: slar obec rádla, látek, uzeného masa, což
drál věn. mésta Hradce Králové, slav. spořitelna,| *krádeží, které byly zde četné páchány. N s

$lar. okresní » Slav. okresní bosped. záložna, | věcí byl zoslkay Banůsná místa, kde v poslední do
Slav. spolek ú $, slev. úvěrní ústav, slev.) Pě 00 cíkání- i a knádele so děly, k senoypravováračet měštanstro, slav, záložna, slav, spolek
cyklistů; negratalanti přispěličástkou 39 zl e kr.
Celkovt příjem činil 1378 al. 14 kr., vydání pek
11)3 al 4 kr., v němž mehravta jest částka
to00zl, jel dána adojšímÚstavám narozdělení

budým, přičialivýc stadujícím, dále 20 zl., ježdány bylyzdejší obecné kuchyní a 13 zl g5 kr.,
jež přidány byly do reservního fondu. — Jmění

"spolkové obnáší koncem správního roku 1896
:380o zl. v papirech a 703 sl 67 kr. v hotovosti;
(usnesenobylo kouplti vinkulovanou obligaci za

se zi. — Po přečtoných správách přikročeno
yo kvolbám,přinichása předsedujednohlatmné

byl zvolen o apolek velice zasloušilý doasradníj
předseda pna ředitel V. Lešetický, jenž již po 20
roků spolsk velezdáraé řídil; do výboru zvoleni
titéž p. 4 pp. jeko loni. Dále bylo usneseno dáti

ní pro nastávající rok obecné kuchyní 30 21. Čien
výboru knihkupecp. B. Tolman oavrbuje, aby

. Slar. ochotnický spolek zdejší pro své zásluhy byl
jmenován zakládsjícím členem spolku; coš bylo
© radosti a jednomyslné přijato. Ku konci ozna.
«muje p. ředitel V.Lášetick ý, že pl. tit. pí. Tom
:Šová, věova pe radovi zemského soudu, věnovala
k odhazzvěčněléhopana rady, spolku 5o zl

oo důrčía, jekoči časophům +Obnovaei sRs* sa ochotné uveřejňování zpráv spolku 06
vtýkajívích vsdée vřelý dík. — Za členake opelku
-96pihlásli p. Dr. Jan Havránek, c. k. gb
-sijní > — Letošní agřávní rok s
dvacátý rok od založení a naleho spolku;

-28 tito doba rosdámo o chudým studojícím
"g714 ul. 93 kr, © čeket obdrželi studující c k
„SYmRai8 až 3 kr., ©k. realky 3803al,
„48 kr. ©©k. pnedagogia 1845 zl 42 kr. Báh

a spolkovéčinnosti.j katoltekých tovaryžů. Za
„četné násštávy přednášel pan prof. Mitiovský mi
„pulou oedálPve spojku našem +O vzdělávacístránce
„divadla«.. Ježto jednota mů čilý kroužek ochot
„ašcký, přijeta byla přednáška tato ae živým zá
„jmera. — Řečnícký kroužek se tuží a schůze jeho
bývají všdy řádoč navštěvovány. Z počátku schze

-vykládá vády dp. předseda přiměřenou theore
-"tickou nauku, načež následují praktické řečnické
-výkony pp. členů. Poslední dobou předaářel pan
-Sluka «O vlasteneckém stanovisku křesťanských
„dělníků« a p. Polák st. probral otázka „Zdaž ka
tolíci tvoří skutečňé novoú stranu ve veřejném

„životě?« — Na celou řadu večerů jsou zaj štěny
„přednášky pp. členů, kteří horlivě ujali s6 této
"mové činnosti spolkové ©Nemáme sice mnoho
„děěnů ve svém středu, ale za to celé lidi, kteří ©
ových zásadách jsou přesvědčení. To vydá více,
oak celé davy prospěcbářů, kteří mluví a smýšli
-tšude jinak. Oinnosti spolkové »Zdař Bůh.«

Mikulášskou zábava uspořádá dne 6.
"prosiace filislka »Typogralické besedy« ve svých
spol. místaostech »u české korany« (u Strnadů)

s velice pestrým s bohatýmprogram Program„gestávati bude ze samých pěkoých, jednak vážných
„a šertorných výstupů, tak že možno jiš předem

* -říci, že zábava bude v keždém obledu zajištěna.
"Vstupné obnáší sa osobu 10 kr. a čistý výnos
-věno bude fondu vzdělávacímu. Začátek © 7.

- odině večerní. Dáshy jem shušné a cenné, epalšené
přesnou adresou, přijímá včetně do dne zábavy

(z hodin večer) pí. Ha . hostinská tamtéž.
PŘ zábavé účiskovati přislíbili Členové zábavního
„odboru spolku +Neruda« v Hradci Králové a člo
-nové zábavního odberu českoslovanské obchod.
Besedy v Hradci Král. Hosté jéou vítání

Jak se te rýmuje! (2 Nero Bydiovoka)
X Novém dra Hity, keré lid
úadělávají o poačají tím, še stálehanobí
« tapí kněžatro p sv. víra v každémčísle
„evóm,velice duchaplným spůsobem. Týš mo
„dikol,redaktor a vydavatel těchto listů pověstných —
taký tiskne pro farní úfady „listy ohlašovací,křestní,
úrartníatd.“ —Je vidět,dechytéw9všeho,s čeho
kysemuobchod,'zf-jeto třebauté strany,zakterou

s plna hrdlaMuší a hazu hydé — vádyt je So
„Ja s plic a „kšeftu“. Upozorňujemeproto ducho

, naše — ma „ovůj k svému“!

skování. hobé s věcí, zejména povlaky v peřin,

a šatstvo, ovšemvalně pozměn 6,byly Posnány. —
Neštěstí. Dne 28, t. m. vezl dělník František

: 40. roků starý vdovec do Ždára příslněný,
taměstnaný u povosníka Karja Francka na Náhoně
a losa stlení dostavení čp. 3 v Náboně. Do vrat vjel
s vozem však tak nešikovné, že pravým kolem povožu
octnul se na hřbetě sklepa na droře ae nalezajícího
avůzeestláním se převrhlna Macháčka,kterýna
levé strané povozn se nalezal. Ačkoliv vůz as po bminutách byl od domácích lidí vyzvednut, vytažen
byl Macháček jiš jako mrtvola. Zranění neměl na sobě
žádných. Sešel smrtí zadušením, jak panem obvodním
lékařem J. Holečken s Hradce ujišténo bylo.

věná moha prozradila zloděje. Obchodník
v Ferdinand Merer v Janovicích č. 56. u Brou

mova byl nočního času nezvanými hostinci.
Promačknutým oknem dostali se lupiči do stavení a
vypáčenými dveřmi do evětnice, kde uzmali ve ahlo

mění četnictva. Při ohledání místa činu neušla by
strému četníku stopa jen jedné nohy a místo

bi v pousezemí vytlačený důlek, jako od nohy dře6. (m vyšlo na jevo, še v době krá
dažepgtlo se vobcimnohokrátejiš trestanýte-|

lák 84, roků starý Josef Pohl z Něm. Matby,

má jednu nohu dřevěnou.Třetího dne pokrádeší bylve společnosti jakéhosi Fr. Ringlazatčen. Z pe
něž uloupených byla věak a něho toliko ne

Na umizeléko kováře Václava Valáška, 61
roků starého a do Správěic příslušného, vydán byl

r těpy (m všek v sobota 96. m. m. as 0 jeině dopoledne dostavil ee sám k ooudu s
byl ihned ve vázbě penechán.

Odsouzený . Josef Hušek, 32 roků starý
příslašník do Velké Bálče, jehož hlavním saměstnáním
jest tuláctví a jeho neméně rýtečaý společník vtletý

nádenník Karel Vomdra ze opal eniske u Opočna bylipostrachem na Kostelecku. Oba ptáčkuvé štítí se práce
a pohodlněji se jim m krádeží. Neměli prašádnou
úctu před cizím maje . Po delší dobu páchali ve
liké množstří krádeží, až náhodou bylí polapení v Ča
stolovicính, když se vraceli s kořistí domů. Tyto dny

PŮ postavení přednejí čtyřčlenný soud a jak velikým dobrodiním jest, oba tito majetku cizímu
ne Í hdé jsou v rukách spravedlnosti, seznati
lse s obsáhlé obšaloeby me mě vznesené, která

drobně všechny krádeže vypisuje. Josef Hušek bylodsousee ku čtyrietámu a Vondraco spolnzloděj ku
oodmiměsíčníma šaláži.

Opuštěná husa. K jistému našineckému zdej
šímu vetešníku přišladne 27. m. m. peznámá ženština
a nabízela ma na prodej husn. Po dlouhém handrko
vání přece se o cenu husy nedohodli, a pohněvaný
tím veteáník odešel, aby přivolal strážníka, který měl
njistit, neni-Ji husa ukradena. Náhodou prodavačka ne
měla čisté svědomí a cítíc nebezpečí, práskla do bot neš
tetešník se strážníkem přišel a husunechala na místě;
teto byla pak v drašbě prodána, aniá byse o ni děí
vější majitelka přiblásila.

V nebespočí smranutí nalézala se dne 29. m.m.
snámá tulačka Anna Rajková z Nov. Hradce Kr. Taš
chodí « vyžebranými penězi s jedné kořalny do drahé
a smíněného dne přebrala tak, še došedši pod forten
ské ochody alehla a apala tvrdý apának, s něhož ji

polivejní sbrášníkstěží probudil adovedlna kropáčkuna .

Sledáj ualesem v seně. Před několika dnykvečeruo sedmébed. odcizepobylo čeledínuJena
Fludnerovi a p. Jana Smetany ve Svob.Dvořích z ne
uzamčené komory vedle chléva všechno šatetvo a sice
černý simník, menšikov, úplné modré šaty, černý kabát
s vestou, kalhoty, stříbrný řetisek, viněný šátak, vůbec
veškerý majetek čeledínův v cené přes60 sl. zmisel.
Podivné pří tora bylo, še stavení bylo uzavřeno.
Přivolaný četník zavadl, dradá mu krádež nápad
nou byle, domovní prohlídku. Po delším hledání na
héseno v seně mapůdě pohřešované šatstvo a přiném

pohrabaný v ocRó sa roků starý k Fr.imerda s Olešnice. Simerdase přiznal. Přelezi plot
a sebtal mepožorovaně s komory věci Flušnerovy a
sales! animí na půdudosena stím úmyslem,še
v mocise muakrádešípodaříod závojemtmysnáze
praknoati. Šimerda byl veatatka: Smetanově obezná
men, poněvadž tam na jaře sloužil.

Pobodal mistra. Řesický pomocníkFraat.
Dolkoš s Malšovicpracoval v Baščuku umistra fo

hádky, která skončila se rvačkou, ve které
mistr. Dolkoš byl vzat naším konsulátem
6 učiněnonaň udáníu zdejšího návladnictví.

Zledějská kumpanie Předtřemí lety utvořílo
se v Bohousově tajnáSdrafení, jehož hlava „účelem

jejich majetek.Člemstvo

kjo Drosrammprnobnn z ic mAiatonfnoaDo
dešediném

) vazby

, baď bnut
čdomím, čj enad malým podílem obdařen,

oznámil vše detaíka. Pini členové Jose Krejčí, t6
roků k, Jas Krčmař 36 roků starý ec,

Dostál, který byl jiš prokrádešn
i

trahlue vzal 60zi na hotovosti,pak:něcodrobátéh
čz a otříbrné hodinky. Z krádeže jest podeařelým

valý pasák Dažkové i
s Hasošek, který byl v :

Uprehlík z pracovny. Ka starostovi černí
lovskému byl přireden « Králové rom
člověk, který se vydával za Václava Lukáška z Čer
nilora. Starostovi se nový příslušník jaksi podemřelým
zdál. Odpovědějeho byly vyhýbavé. Přivo četnícký
závoděí p. Zelinka, který naň rázně udařil a tu se
domaělý Lakáš přiznal, že jmenuje se vlastně Jah
Šmaha, je $8 roků stár a pochází se 2kktče. Kníšku

„Lakáškovu prý od neznámého člověka koupil: Byl
před dvěma roky krejským soudem v Chrádimisouzen a o pracovny pardubické dán, odkud
utekl a světem ae nyní potuluje. Letos byl v Mýtě
Vysokém odveden a dosud činnou slusbu vojenskou
nenastoepil. Při prohlídce shledáno, še v knížce pra
covní Lukáškově padělám rok naregení, místo 10670
bylo přepsámo 1873 a břipsáno elove „daplíkát“ Byl

dělníka Janas
ho v wukrovara

m sachránén ne-li od jisté
vechováné

Velké neštěstí mohlo
Matašku z Vellté Skalí
amiříckém. Byl jen náh

„smrti tedy od jistého úrazu. Měl něco
v okně za strojem, u něhož a ta dne 26.

a právě kdyš atro)j nal ee v plnémběhu,
dostával se přes řemen do okna. Dosaboval již do ojma,

kdré řemen setrvačníku zachytil mu zás které sekol něho opletla. Se samotanou sástěrou uchopen byl
a vlečen řemenu, který jím od sebe prudk

mrštil. Oděv byl s něho stržen, tak še ma zbyla jen
Čepice, a několik menších pohmošděnin,nestalo
se munic. tel cukrovaru valma obleka 5
sl. na hotovosti.

, o
*

E Přelouče. Vzdělávací křesthnsko-kmtol,ber)úlní spolek „Svornost“ v Přeloučí pořádé v neděli
dne 6. prosince v hostinci „u krále Utokara“ v Plo
louči divadelní představení veseloher: „Dědkův kahmuk“
a „Ženích, který vdává svou nevěstu. Začátek v 7 b.
Výhradně pro zvané. — Dne 8. prosince o 2. hodině

v těchše místnostech ne koná, měsíční echůze členské"s tímto programem: 1. Formalie. £. Přednáška pena
J. Blechy, říd. učitele ve Lhotě. 8. Proč se choeme

i my nebátí voleb v Bv kurii?, přednáší p Mikan.4. Časové theme, uvede v rozhovor p. E. Balcar.

Z Kejšlíce u Humpolce. Dne 22. listopadakonány v naší obci volby doobecního zastapiteletva.
Většinou svolení jsou přívrženci strany křesťansko
socialní, a to: p. Josef rytíř ze Stránských, místo

ředseda spolku křesť.-socialního „Svornosti“. Emil
Kunst, jednatel spolku křesť.-soialního, Václav Mafka,
Josef Krapička, Ant. Stejskal, vesměs členové výboru
spolku křesť.-socialního. Dále zvoleni ze epolku kře

eko-socialního členovéjeho Josef Hanousek mladží
č, 72, Antonín Chlad a J. Kubát. Mimo těchto zvo- *
leni ještě Josef Hanoasek starší č. 71, Frant. Hanou
sek č.1, Josef Dygrýn a Frant.Sedlák. Připomenonti
sluší, že v obecním zastupiteletvu zasedá ještě p.
Engibert Malý, též člen výboru apolku křesťansko <
socialního a hlasem virilním a že z předu jmenovaní
svolení třetím sborem téměř jednoblasně.

Z Kostelce n. O. Katolická Jednota od
bývala dne 29. listopadu svou valnou hromadu
v místnostech spolkových na Rabštějně, při níž
členům přítomným předložena činnost Jednoty v 3.
správním roce. Pan předseda, důst. p. Al. Dvořák

erarýh v níž poukázal, kterak výbor Jednotyrlivě pro dobro a roskvět spolku pracoval, díky
vzdal horlivým členům Jednoty, plnícím povinností
spolkové a zmínil se také o těch, ktěří lhostej
nými a liknavými byli v každém ohledu.. Na to
čten protokol poslední valné hromady, kterýž se
echvaluje. Nyní podávali zprávy jednotliví fank
elonáři spolku: Vel. pán Josef Bezdíček, jednatel
v obsáhlé správě podal jasný obraz Činnosti ka
tolické Jednoty. Ž obsáblé zprávy té vyjímáme
aspoň sudá dáta: schůzí výborových konáno 28,

pěn nichž téměřvyšdy byl úplný počet členů spolku
Htomen a v nichš, jsk s protokolů vidno, živě da
ttováno o zájmech spolkových Měsíčních schůzí

konáno 12 za četného účastenství, při nichž po
učně přednášeli: veled. p. děkan Antonín Kaška
Skrát, důst. p. předseda A. Dvořák 4krát, veled.
p dr. Horský Ikrát o svěcení praporu, důst. p.

dr. Jan Slabý,Kapla Ústí u. 0.1 a ctihodnýslovec III. ročníku 1.
Skvěle vydařila se první slavnost vánočního

stromku, a algruost svěcení spolkového; praporupamátná zajisté a velkolepá. Zába bývány
v uplynalém 3roce tyto: v a „ v břes

večírek na oslavu Jeho Svatosti
Lva X v dabna sábarní a deklamatorní večí
rek; v frpnu akademje v předvečer slavnosti

svěcení praporu, + říjnu zábavný večírek s Euěpou přednáškou a vlistopadu měsíčnípoh

' . I "DHtěchto dírkevníchJednota brala podíl e
Nejev. Svátosti oltářníolavnostech: při výstavě

oatetá, ioufersměsíchřožíchvpalijovémtj



dnu,na zelený čtvrtek přistoupilake stolu Páně;
při slavnosti vzkříšení a Těla deputace
výboru byla přítomna o alarných službách Božích
v den narozenin a jmenin Jeho Veličenstva císaře
a krále našeho.

Jednota se súčastníla slavností svěcení pra
poru bratrských spolků v Hronově a v Ústí n. 0.:

přispěla 5 zl. koApolkové slavnosti ve prospěch,ústřední Matice; jednota vyslala delegáta ku zem
skéme sjezdu dělnictva katolického v Praze dne
27., 28. září konanému. Jednotu zastupoval pří
sjezdu literárním důst. pan předseda.

Ze zprávy pana pokladníka vyjímám: Cel
kový příjem sa rok 1898 s přebytkem z r. 1895
činil okrouhle: 961 zl. — vydání: 788 — zbývá
čistého jmění ns konec 3 správního rohu 173 zl.
a 4 zl. úroků — celkem 17í sl. — 2zlaté 20 ko
runy a 2 dukáty. Jmění movité spolku jako knihov
na atd. representují částku 900 zl. Dle zprávy

pane knihovníka čítá knihovna spolková 380 svaz.kměh vázaných, více svazků nevázaných. V 8.
bylo 1096 kněh 350 pánům.

-Noviny předplácí Jednota kat. tyto: Týden
ník „eee VečerníNoviny, ČeskýVýchod, 2 ex.
Obnovy, 4%ex. Dělnických Novin, 3 ex. Obrany
práce, 5 ex. Časových úvab, 50 ex. Lidového Li
stu, Dělníka, Obecné Noviny, Zájmy dělnictva,
Humory, Náš domov, Vlast,Hirdka, branu, Zá
bavy večerní 30 ex. Česky jinoch, 14 ex. Rajské
Zahrádky, Vzdělávací knihovnu katolickou, Obzor
a Mír dostává darem jakož i Slova pravdy. Člen
stvo rozděleno jest na Il kroužků čtenářských,
mezi něž týdně vědy v sobotu rozdělují se noviny,
jež ochotné darují: Jeho Excellence, vysokorodý

a hrabě, Bedřich Kinský, velecténý pan Viktor
Jand, taběcí vrchní aprávce, veled. pán Ant.

Kaška, děkan, veled. pán Antonín John, pens. fa
rář, vel. pán Josef Bezdíček, kaplan a důst. pan
předseda. Každý kroužek obdrží týdně 6—6 čísel

ja nopta, jež členové kroušku mezi seboua pilně čtou. ;
Jednota čítá koncem 3. roku správního 230

člená, mezi njmit 2 čestní, 3 zakládající jsou.
Z této členů vypuštění budou mnozí, kteří

povia evé k Jednotě nižádným způsobem ne
iní a tudtš spolku na závadu jsou. Dobrodinci
ednoty v tomto roce byli: Jeho Biskupská Mi

hostd5ho Excellence, vysokorodý pan hrabě Bedřích Kinský, velectěná paní Anna Moravcová,
choť továrníka, velectěná paní Marie Albertová,
choť vrehmostenského lékaře, nejmenovaná paní,
velecténý pam Viktor Seeland, vrchní správce vel
kostatku, veled. pan dékan, vel. pán Josef Bezdí
ček, vel. pán Alois Dvořák a jiní, kteří buď kni
hami pebo peněžitými dárky Jednotu obmyslili.
Zvláštní přízeň věnoval Jednotě velectěný pán
JUDr. Viktor Faltis.

- Po správách pánů funkcionářů, jimě na žá.

dost pana předsedy vzdán dík povstáním, přikro-,čeno k volbé nového výboru. Za předsedu opětně
svolen důst. pan Alois Dvořák, za jednatele vel.
pán Josef Bezdíček, za pokladníka velectěný pan
Josef Matějka, pokladník v advokátní kanceláři.
Do výboru zvoleni pánové; Ant. Fiala, měšťan,
Václ. Vale, obuvník, AdolfŠeda, měšťan akrejčí,
Josef Bíl, krejčí, Karel Kučera, tovární dovorce,
Ferdinand Tomeš, obchodník, Matěj Modličovský,
kovář a Václav Sedláček, obuvník. Místopředae
dou jmenoval vel. pan děkan co protektor opětné
pana Karla Daška, pekaře Mezi volnými návrhy
dal důst. pan předseda v úvahu přítomným čle
nům, aby při Jednotě zřízena byla bratrská po
kladna nemocniční a pohřební. Po vyčerpání pro
gramu a volných návrhů ukoočil předseda valnou
hromadu provoláním slávy av. Otci, Lvu XIIL,
Jeho Veličenstvu a Jeho Bisk. Milosti. Kéž Jed
nota i v tomto 4.roce správním kráčí v před bez
ohledu na četué nepřátely své k vytknutéma cíli.
Zdař Bůh!

rocepůj

m
Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 28. listopada 1896. 1 hl
pšenice zl. 625 až 7 —, šito sl. 6-18 aš 8.50 ječmen
zl. 4-— až 460, oved sl. 250 až Z——, proso sl 4-45
aš 4-75., sikev al. 450 až 5-—, hrách al. 8.—až 10—,
čočka sl. 13-36 až ——, jábly zi. 9.— nž 0 —, krep al.
8. —až »!.—, bramborů xl 180 až 3 —, jetelového so
mínka červeného si. 86- až ——, jetelového semínka
bílého al. 30"— až 40.—, jetelového semiínka, švédského
sl — — až ———, maku sl. 16:75 až 17:50 olejky al.:
—— sž —-—. inéného semene sl. 6-20 aš 0 —, 100 kg.
žitných otrab sl. 5-50, 100 kg. pšeničných otrab sl. 5
1 kg. mméulečerstvého zl. —90 až 1:—, 1 kg másla pře.
vařeného ——,
tvarohu 14 až 16 kr., jedno vejce 3 kr kopa okarek
al. O— sž 0-—, kopa zelí si. 1:60 až $,—, kopa drubné
seleniny sl. 0-60 aš 1.20, nektolitr oibule' al. 1:50až £—,
bečka jeblek sl. 380 až 4 —, bečka hruéek sl. ,9.40 aš
3-60. bečka švestek sl. —— až — — — Na týhodní a
obslní trh dea 28. listopadu 18960dbývaný, phivešeno bylo:
kehtolitrů pšenice 747, žita 388, ječmene Div, oven 290
prosa 9, vikve 4, brachu 24, čočky 8, jahet 39, krap,
—, brembor 317, jetelového semínka T, Inéného seminka
6, olejky —, máku 1, okurek—— kop, selí 944 kop,
drobné zelep-py "27 kop, cibule 118 baktocit-ů jab ok
61 beček, hrušek 80 Ledok, úrestek —— heček, pak
arpřu 33 kusů a 230 kusů podaviučat.

(Zasláno.)
„Kaihkopectví sv. Norberta ve Vídni IH.

Seidigause 8. prosí ot.

mým v roce 1894. si Hiničal obrázky objednali,'©

Ab M bonne:

(Zas'áno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochářský a řezbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612.— Sklad Eliščina tř. 24.
Boží brob došel právě v čas a působí mně

to velkou radost, že mobu Vašnosti aděliti, še
všichni kdo ho viděli, ušlechtilostí koostrakce a
krásou provedení byli zrovna uneseni. Neopomeneme
závod Váš všude odporačovati.

Poroučí se Vám zcela oddaný
VJimramově, dne 19. dubna 1895.

P. Ig. Sedláček,
farář.

Časových úvah
vyšel sešit III

noyklka LvaZL
„© otásce dělnické“.

Stran48kr.
Posun. Ješto cena proslavené této encykliky

jest velmi nízká, můžeme expedovati je jen za
hotové. Větší objednágha fraoko a'na 4 výtisky

6. zčarma.

| N

Návěští.avEsti.
Z nadace, zřízené t p. Janem Martin

cem, býv. c. k. celním správcem v Žitavě
udíleti se budou úroky dne 10. ledna 1897
a to mimořádné za rok 1895 a 1896, de
síti vdovám, každé po 38 zl. 18 kr.

Cena 4 kr,

nadacího listu náleží prokázati, že jsou
vdovami po zdejších měšťanech, nejméně
65 roků staré a že bez své viny schudly.

Žádosti, průkazy takými doložené,
podány budtež do 20. prosince r. t. níže
psanému úřadu.

Z úřadu parkmistrovského královského
věnného města Hradce Králové, dne 1. pro
since, 1896. —

Dr. Ulrich,
porkmistr.<

Vyhláška.
Městská obec Královéhradecká zadá

cestou veřejného offertního řízení práce
řemeslné: klempiřskou, truhlářskou, zámeč
nickou, natěračskou a sklenářskou pro stavbu
nových škol obecných a měšťanských v Po
spíšilově třídě jednotlivě oprávněným živ
nostníkům.

©Plány. podmínky a rozpočty na do
dání dotyčných prací vyloženy jsou v mě
stské technické kanceláři v úředaích ho
dinách k volnému nahlédnutí.

Ti, když by se o zadání prací vypsa
ných ucházeti chtěli, podejtež offerty své,
náležitě zapečetěné, a dle ustanovených
podmínek sepsané, zároveň s vadiem, jež
mimo obálku ponecháno budiž v preto
kole městského úřadu v Hradci Králové
nejdéle do 16. prosince b. r. do 18. ho
diny polední.

Z purkmistrovskéhoúřadu vHradci
Králové, dne 25. listopadu +896.

.

| Malířskýuměleckýateliec

f Jarolíma. Šlanlejského|
v L.itomyšli

© Be veledůstojným
dům | veledůstojnému duchboven- 

stvu, jakož i slavným patronátním úřadům
ku provedení dokonalých i

WE-maleb kostelních, E $
ř Opravy freskových a olejových maleb í no- )

vých obrazů vů Také se vypracují ochotně

poěedání návrhy maleb. Dále shotovujeEovéprapory na hedvábí malované,rolní $
vkosné za mírný lsemecář.

b doporu
farním

na
p spo

Závod může ee prokázatí mmoha vysvěd- j.
f Čeními jakož i diplomy a moucha provede- ©
» nými pracemi kostelními na př. v Bycho- 3
» burku, v Janově u Litomyšle, Jevíčku, Mor. 4

Třebové,Mor.Budájoviotch,Pouptijevá,v Ulo
mouci, Bruč atd.

nejnovější soustavy, |
| práce solidní se zářukon

nabízí

ČENĚK BUBRN|
v Hradci Králové.

I Vyrnamenánna výstavách:vJeroméříotříbracu,<
Í « Dobrušos sletoa, v Prase stitoj bromsovoa (;.

| modališ,v HredziKrálovénejvyššívysn-meniní,:
Mčestný diplora. © právem rašení zleté modalie

s korunou.

V úctě podepsaný dovoluje si P. T.
velecténému obecezstvu uctivě oznámiti, že
tytodny přeložil svůjznámý

závod trublářský
z domup. J. Šaary na SlezskémPředm.dovlastního domu poblížměsta
Hradce Králové, kdež dílna značně roz
šířil. Snahou mojí bude, abych všem F. T.
pánům zákazníkům jako dříve tak i nyní

vždy svojí dobrou praaí poslosžil.Prosím
též, aby mi byla i na dále přízeň věno
váns. V plné úctě

uměléa stavebnítrahlátetví
Předměstí.

<©.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0:%

da
Nejsvětější ovátosti Oltářní

4

posvěcený.die
ABBÉ A. HENRY,

GestnýkanovníkaPoditalsena Nejevětžel rajice

DleIII. vydání přeložil
VOJTÉCH KAMEŠ

hrář + Chřenovicích.
Nákl. blek. koneistoře. Tisk dick. kuihtisitárny.

Straa 614— 8* —

bročovaného výtiska 70 kr.,frankoBO; v tabé vazbě celoplátěné fraigko 1 ži.

Vřelé odporačení této výtečné adorační [LĎ :
. ol duchovím.“ sešitu do- ©

vátém a v „88. Eucharistii“ v mešitu (3

OGOGOIOKOOOoOOOIJ

.9.0.0.0.0.0.0.9.10.0.07.0.0.0.0.0.040.0)

n říjnovém t. r. Objednávky přijímá biskupská ©
C9) knihtiskárna v Hradci Králové.

bo m ó 6MOMMNNXKKKXI
4



hy

ř

A

-netrpělivé očebavající důat. pány
jednatele prosíme za odpuštění, že

nou knihatů nemohli jsme všem doječínajícího Adventu a vytízením vyhov
Doufáme věak již w brzké konečné ab
slání posledního výtřeku z I. vydání.
Kniha nápěvů a Hlas varhan dosud
nevyšly avšak stiskem co nejdříve se. započne.

Biskupská kaihtiskázna.

rodám 20 ročníků
čas,katel; duchovensiva,

latinské kleelky s výkladem, budebniny zábavné

spisy sd. W. Zika, farářv Hlašicíchu No
věbo Bydlova.

Mist pro knězedefcienta
" Pardubicích

uprásdnéno jest v městské nemoenicí 3 ročním
komoráfem 200 al. a poviaností sloužiti denněas

v 7 hodin měi sv. pro milosrdné sestry, poaloušití
-týdně sv. svátostmi pěti milosrdným sestrám s za
-opatřiti sv. avát. nemocné v nemocnici (týdně tří
čkyři). Intence celého roku jsou volné. Kdo by ©
malsto se echésel, nechť jednoduchý js zašle

děkanskéma úřadu v Pardubicí

Nájem hnora
biskupakému velkostatku Chrasti

přináležejícižejicí dvůr Žiloviče u Chrousto

(=

jdoucích let.
Ku dvorutomutoa“ 40Tvlků"/ plothy stavební tra
Bolí 22 876 p 1280 m
lak ..-. 68 (. 1180 .

zahrady . dd . 209 .
pastviny 3 + 1146 »
rybník . = s 144 e
a půdyneplodné 2. 02,

V celku | 457 jiter 177 sáhů.

v oajemaípodmínky nablednouti Iso a řiditelatní velkostatku.

Z šditolství bisk, velkostatku
v Chrasti, dne 30. listopadu 1846.

KOODOOKOOOOKOKOOA
Občané

-odebírejte „Sameosprávné Kisty“ nejlacinější
to měsíčník věnovaný samosprávě a svépomoci.
-Číslo na ukásku zašle administrace v Kopřivnici

na Moravě.
> Wa .

Slovo knaší mládeží odstarého vlastence.

(Tento krátký přehled
„ . dějin českých dostati Izo

M biskupské knihfiskárně
L tém 62 6*.! 1 Cenk 15 kč. frásko

Při odbírce většího množstvípřiměřeku“ sb a

vyshází každýpátek dopol. ©11. bod.T

Vydavateletvo:
Politickédružstvotiskové v HradciKr

Veškeré zásylky, dopisy apředplataé adrosujtešpouze:

Obnova v Hradci Král.Předplatné:
Na celýrok. 4

Iroku . 2
vrt roka . 1

Jednotivé čislo v místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Mistnoaťredakce:

© Nejlepšío
slováckou

Shvovici

borovičku
I litr od 70 kr. po

čínaje vyrábí

celou řadou I

PodejakovPr M ie 0(PL
2 7 Pravá

Fvínaž
uherská, rakouská,

dalmatská, istrijská,
sladkéausbruch a malaga

v nejlevnější ceně doporučuje

v úctě nejhlubší

ArnoštJitka,v bývalé Toblsové vinárně. 3

nejlepším jedině

ručené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

Telefonickéspojení.

© DRUŽSTVO |
na zužitkování OVOCE

v Hradci Králové
prodává ve svých místnostech pod pekárnou od

10 1. počínaje

vinný ocet ovocný . 1 I. a 15 kr.
slivovice- +. , 1láaldal

Drobný prodej slivovice převzalp. J. Cyrsl
Vlach;octa pp. Bouček,F. Chrudimský,Jos. A.
Komárek, Václav Michálek, Vojr. Vu. Rášš, A.
Šémek, J. Cyril Vlach.

„ BNEUPř prodeji ve velkém povolují se
značnévýhody.B ,

.
jEPK Ana -=.

Ctěné správě
Schaumbarg-Lippských

knížecích virmýchsklepů ;
ve Villány.

Fotrrsují Vámtímio velice rád, že kmíšecíSchaumbu ppeské panství se svých rozsáhlých
vinic ve Villány

nejlepší a nejčistší vína

U všemSvýmpánůmkollegůmjakočistá,

= MESNÍVÍNAR
s plným přesvěděením co nejlépe odporačiti mobu.

Ve Vill ány, dne 10. října 1896,

n. Pedlor,L. 8.

prodej naších vín pre severe
obočí (Čechy svěřilijeme obcbodníku vínempanu

Karlu Ningeroviv Nověm Bydžově,
kte ctěnou objednávku buď ze svých nebo přímo" = našich sklepů vyřídí.

byrin kali. Seheambarg-Lippoských vinných sklopůViz VILLÁNI.

-= Vlastnivýrobu“ilj

vlněných látek
z čisté ověl viny

doporučujema podzimní a zimní obleky, haveleky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenický v Humpolci.

Vyznamenán na semské jatilejní výstavě v Praze stříbr.
medaili obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

"© medailí bronz.

Vzerkyzdarmaa Iranko.

3060060660606

Ex offo

křestní listy
jsou na skladě bizk. tis
skárně 40 kusů (kniha) za

30 kr.

Narštivonky |
ed 60 kr. výše nablsí

Blarupakénitiskárna |

Y Hradci Krůl.

Nový časopis

Časové úvahy
. vycbásí

nákladem politického družstva tiskového

-v Hradol Brálové

jednou vměsíci, počínajíc 1. Hjnem. Přinášeti bude
nové i-starší práce původní | překlady, které mají „
časovou zajímavost. Předplatné i 8 poštovní zá

sylkon: 50 kr. ročně. Jednotlivá čísla 4 kr. Zásylky 

obstará administrace „Obnovy“ v Bradci Kr.



NARNRNNNNNNNNKNÍ
Vyznamenánna výstavě v Hradc Kr.
r.1804K 8 plov

Amělé saby
e nejnovějšího amerického spůsobu padajícíoebray Solsoré práce v obor ten
ně a solidné. základědlouholetýchz

ností, ruče sa nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
ejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně otě

nn becenstva,znamenámse v hlubokéúctě
RFNKNRNUA

JosefČáslavský,zubaítech
Pražaká u). 8. 77, vHradel Král

NARNRNNIRNNNNAÍINÝ

Singerovy šicí stroje
uznaněnojlopůlna světě.

nád)* Nedostižitelný co do výkoanosti a trvání,
proto nej djší šicí stroj jak pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, takpro

všechny průmyslové účel..

v
ok pranARATAVANÁNO2S

-$ingrG0,akcspeC | (Z E-Nádherné dary! 334e|
M HradecKrálové,Pradsá sic 82. “ 0“ .
Bezplacnévyučenítéž modernímuumělémuvyšíria , Obrazy. | a

000000000000000000000 .

$ +4Dobřeosvědčené : n MADONNY s$ ao
“"i hodinkyE a KRISTA,

: Bína uzdotříroků.za ákz čudoeě ž . mírnějšív závoděsrsdelobrazůa:
| „výrobkdoporučujeza velmi nízké cep

E závod hodinářslý a zlatnický $ |% v Hradci Králové “
í v HradciKrálové, $ p prekáviiee vědle-Hotel Merkur. a

Ž TAHPm E mnm $| AKA PROVAmotAD zaps
Šoosesocooococovococovi|| UID Knovémurokul

| Tmileký Jnsertníkancelář„Reklama“rHradci"ZÁVOd|| otookanamm
malbu novinářský:katalogna skle | |

L EBD,
Specialní závod
pro malbu oken
chrámových..

Vzerajky k na
hledauti franko.

Ceny mírné.

)000000000000000

Fr. Hlavatý,
obchodník uhlím a dřívím

v Potštíh (a něžně)
otěn. obeceO bonea jed

hornoslezského uhlí
všech drohů jakož i saché dříví k palivu.

Di čem vým milým veledůnojným a
Prodáváv cenách nejlevnějších. mblaýmzllamítám mavalenoupřísk,proste, | | v Mradci Knýlové.

Ceny mírné. Oboluha vzerná. obyni idále důvěrusvouvěsovali d' slibujivždy "Závěšvoskářeký„uAlbereůosoleden r. sómp.
.- vzornou, poctiveu obshshu. .

ODOOOO000000000 O+00000000000000

EmanuelBělský

“, všeho drubu pro| zimní období, jakož i mederní lát
velkém výběru na skladů.

kot |
Jy oé
MHlavní sklad v Kutné Hoře,
' Filiálky: i
Ě v Hradci Králové, v Pardubicioh, hru- [E

| JAN HORÁK
soukeník:

)

V RYCHNOVĚa K. E

nabísína doba podzimní as nimní

| čistěvlněnéltky 35
Ročlěš "učiniti jee melou“ objednácku

na skoušku!

B- Vemckyzapaní měleron 00i

«

v Brada Králové ©
ŘÍ -nachází20od nynějškavnářob

Bímdoměč. p.280. p.profestora*
Beránka (první dům u pražekého

mostu) v I.pojchodí,
Ji

PYVÝYVTTÝVÝÝ?
-Na pekařství
přijme mravného hocha

JOSEF LIBNAR,
„ |pekař v Červeném Kostelci.

pp- Zlatéastříbrnéklenoty!<

VÁCLAV ŠOLG,
(5740tataíkastěíbrník,
přisešný soudní znalec a odhadce

„V HradciEovéO | (oro-Jázskénám. 4 77.)
A |rošuje ctěsému obecenstvu

doporu sklad klenotů, stři
brných a pravýchčeských átových
šperků, stříbrné stolní n s nového

a čínskéhostříbra, osdobnéstolní nádobíveškeréslaté a stříbrné hod L ja
kosti; dále pendlové hodiny a ky
různých drahá se zárukou 1—8 rokůsa osny

lovnější než věndajinde.
Veškerésbožíje úřednězkoúštné A zančme.

"VAvání oprásky Joma vyřo
7 JD“ Věeza levné ceny.ha)

tráta vlasů

a tvoření lupů

80 pod zárokov jedinějistě:

CBINOGENEM
J. Beyšovce v Jičíně.

pom oa mat lot s al. při3povíchna t povkázo:3

brod Bklndy v lepšíchklatapialníchobobchodech akátlěskýchec

yeeororeotooocce 0000

„dvíce koskolní
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T.pánům obchodníkůmv jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

>Zárovoůodporačímvvělladověčných
odhání=+1===="ut cĎ<

»Joseff Pilnáček ž

290poro PPPRRORPOP0
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R Ap da 0

m
C po Depamětné
českých kraj
kraj ! obyvatelstvo si jako ové přivlastnila.
-——Rerýeh ků při tom již pvužšila a

- dessterých najednoudoposud používá aby vlnami

ul českou i moravskou témi zaplavilaa českýkorana svatováclavskou ze řady osobností
divvacích v minulost a sašlost odplavila. My Če

chové+ E daruje od časů m vojských tomu esetkráte v
Baselom jiš klesli ©draoetiraté jsme se zase
tak sebrali, še za pokládaní stali
kdalšímusépasu o svůjjazyka narodsosthotoví.

v těch vědycky z českých matek
toěílé dacbovenstvo atálo v čelo českých

A' proto dnes nepřáteléčes jba sároda, Síznící po Inzoýchčeskýchkrajích, «by
jé mohli nazvati nějakou „merkomanskou markou“,

pov pro be porabení a přemožení českého. lidaprostřede, Zlýa nebespečaý! <"Jaksaznamenalsv.Mateně(XIL25)Ježíš
pravil: „Každé královetví, resdělené samo proti
nobé, opustne; a knědé město zebo dům,
sobě rosdělený, ge,“ tak se nepřáteléčeského
království cbopilí toboto pr ku, aby český

národ, česká města, české domyr člili proti sobé.národa a „ jehož sběhlost
svatém i sami papežové velebili a chvá
více výstrahy sv. Matouše nedbají, nebo

Ě

i
5«stde

" FEUILLETON.—
Rokytí |

Natrhaldo hrsti František Bohout.

HH.Všebo moc škodí.

Vidím ho ještě před sebou, toho modroo
kého, červenolícího, kučeravého Lojzíčks. Měli
jeme bo všichni rádi, ačkoliv nám šádnému, pokud
mohl, nic dobrého neudělal My ověsm jsme mu
to epláceli stejnou měrou, tek že z taškářství to
ani nevycbázelo. Náš starý vkvartýrbesitzere, kte
rérmu začasté jako nám, nějakou tu švanděru pro
vedl, neříkal mu jinak, než: =»toje mi pěknej
fooibundus — ale dostenu-li já.. ..« ovšem
to »dostání« nebylo tak .zholá lehké. Když je
tenkráte do šňupavého tabáku mu namíchal Loj
zlček sazí, tak že vypadal ubobý kvertýrský jako
mouřenín, a když za to celý rozhorlen hodil mu
na krk vyhszov, zostala se kudrnáčka opaní«
s takovou vážností, še by to nebylo nic zvlášního,
kdyby byl vyhozen sám pán. Ina, měl
Lojzíček štěstí odjakšiva, má-li jd dosud, véru
nevím, sale douíšm že ano.

Byl to, jak petrno, čtverák student, takový
jakými by měli býti vlastné všichni studenti. Ve
salá myal, dobrésrdce, otevřená hlava a drak do

„ Byloto voktávě, Tehdy začal vměstěsport
istický,Mluvilo se odětk kamkojičlověk

přišel, vysvětlován a rozebírán s takovou důtlad
oost/, jako nejáivornější požadavek. Se spiri'ismem

na řadu i bypnosa se všemi svými '
jzíček byl právě v tomto oboru nejčinně

každého večera ne posteli přednášky, a

věĚ

jí vůbecnezzají, posěvněřjinak nelaesl mysli,
že byse chápalidíja aže by se oddávali práci,
která by naše královetví proti- sobě rozdělovala,

aby spnetlo.
lidí,

j, moelidu rosmanožitia sesíliti, alo
s horlivostí lepší věci hodnou se lopotí,

- národ, aby české království rozdělili.
Vidíme, že celá řada pánů téch sa

dílo vlastenecké, kdyš především lidu namloavá,
že tisíc let národblažícínáboženstvía víra jsou

tkem a když ty, kdo ee jich drží, odsuzuje
0. nějaké zpátečníky, kteří jsou vlasti anároda

Rebes mi, škodlivými. 1 :
a é se fethodně tášeme: „Copak ti

pánové vlastaň chtějí?* . 1. ,
(Týdencotýdenútočína víraanamáho

týdeaco týdenbomříalají preti tém,kdo snimi
v tomto dile jeji b nesouhlasí.

-| Každédílo másrůj účel a jakýúčel má
dílo oněchpáni, kteří dnes táhnou v boj proti
víře a nabotonství, jež nejmocnější státy přešly,
ješ nejmocnější liďi přečkaly, jež největší své ne
přátely přesobly? Čeho chtějí docíliti?
' kdyš listy jejich čteme; tu sdělení toto pořád

Vánímna jedné straně a ce žalobami na druhé
straně: Nadávání platí jvíve knětstva a žalobypadajínalid,žesoodtohokudůstva,žesetotiš
odsvýchobrámůt. j ed svéhonáboženstvía od.
svévíry neodvraeí,ale že se maopakve stálo
většíchavětšíchzástapechk nimhreo| Pániti
by radi lid český, království české rosdělíli ve
dva tábory, s nichž jeden zbaven víry, stratil by
lésku ke svómu jasvku a ke své národnosti a
drubý pak byl by jiš snáze ku přemožení, čímž
by bylo království samo proti sobe rozdělené, aby
pro český národ spustle a padlo.

- Tášeme se všeob soudných mužů i rozumných
jínochů, co zlého víra, co zlého kněží českému
národa činí? Vádyť český kněs byl a jest typem
českého vlastence a to typem, před nímě vždy

nepřítelčeskéhonároda adt musí ustoupiti.Čeho tím pánové chtějí d kázati, když dueho
venst:n z české krve vyšléma črsky vroucně

S PD
nabízel se, že provede jakýkoliv pokus, jen svě
říme-h mu svou existenci. Nám však zdálo Be to
příliš lebkomvalným, odevzdati se do rukou ta
kového »funibundse. Proto, že pak jsme přesvéd
čení svému dali i zřejmého výrazu nékolika více
méně podařenými vtupy, rozlobili jsme Lojzíčka
tou měróu, že nám pohrozil svou pomstou, aj
sice právě posmívanou hypnosou.

Ji4 před tím vykládal nám jedenkréte, jak
možno spícího člověka zavésti kamkoliv, pomocí
svíce rozžaté, a dovozoval z toho velikou legraci,
která by mobla povstati. I napadlo kollegovi Jo
šefu, že by to mohl tak Lojzíček nám teď pro
vésti. A dotvrzoval svoje zdání tím, žeu Lojzíčka
uviděl v kufru napálenou aríčku. Ustanovili jsme
se tedy, že bude třeba řádně ho vyplatiti. Jak,
— to ponechali jsme náhodě, která poslouží lépe
neš sebe lepší stanovený plán.

Uteklo několik večerů, a Lojsíček jako by
scela zapomněl na slíbenou pomstu. Nebylo teké
diru, bylo před maturitou a proto práce dost a
dost. Nebyla to však práce, která ho zdržovala,
ale byl to úskok, neboť zdánlivým odkladem
chtěl nás upokojiti a ukolébati v bessterostnost.
Přesvěděili jsme se o tom hnedle.

. Bylo tak k polnoci jednoho večera, když
jsem se náhle probudil ze spánku tichým klap
nutím kufru. Pootevřel jsemdči avidím, jak Loj
zíček pomaloučka vyndavá svíčku a navléká na
sebe bílou pokrývku. +Ahal« projelo mi hlavou,
suž začícá.« A aby ničeho zoroval, rýpnu
palcem vedi spícího Josefa. Ten všek zechrněl a
Jebel dál ' oJaká podsoc,« myslím, »skusím ho
skrotit sám.«

Lgisiček „satém roažehl sirku a rozovácel
svíčku,Zavřel jsem oli a -spal klidně, jako bych

RočníkII

opílají? Čeho tím pánovéchtějí. do
ti, se na biskupa vrhají spůsobem,

potí dnesv českémslovníkuanivýraznení?
„ Nd Nčaprospěvajl? Jak tím vlasťsvougrelehují? Jak tím odpůrcea nepřátele českého
národa pokořují? ;

« 0 dobrého a užitečného to koma doneslo?platného práva, zájmy a svo čes

kébo nrod a 80 tím dokázalo? bod .o!

Jistí pánové u nás bouří proti katolickému
náboženství. Náboženství to jeet ponejvíce nábo
ženstvrím jejich vlastním, tak še bouří vlastně sami
proti sobě! A kde ve.světé mají příklad, že by to
některý jiný národ činil? Kde ve -světě mají pří
klad, že by některý oárod bez náboženství zůstal?

Co činí Busko ták obrovským a mocným ?
To je náboženství. Co činí Anglii tak bohatou a
silooo? -To je náboženství Co činilo vlast naši
slavnou? To bylo vždy jen náboženství. Ano, ná
boženatví, víra a vromcí k ní oddanosí jest nej

přednější vzprobou každého národa v před a mispět.
Popatřte jen na rozptýlený po oelém avětě

národ židovský. Ten dnes všude pannje, velí. po
roučí. A kdo tobo příčinou? Mvalíte, že Rothschil
dové? To jste na omylu! Základem dnešní moci
národa židovského jsou rabíu: a vizte, jakmile kde
židovský živel jenpuněkud sesílí, bned již si tam
staví svůj hrad svůj — ehrám, do něhož s úctou
uvádějí svého kučze.

Ajenom „politikové“ českého národa sa
stírají si své zraky před tímto smabem, brojíce

pri svému vlastním. náboženství. Při tom želízašlých, nevědouce při tom, že Čechové pod
obojí spůsobou Tělo a krev Páně přijímající,
byli věrnými syny církve katolické. A tu nouí od
místa vysmáti se takovýmto blouznilům. Když
spatřují pokrok národa v zavržení jeho víry ny
nější, tedy nechť v tom pokroku jdou jenom
důsledně dále a sice ať prohlásí za potřebu, aby
bylo v českém národě zavedeno zase dávné po
hanství, v jehož dobách si každý vyhotovil „bohů“
kolik se mu líbilo.

Tam ten nynější „pokrok“ směřuje! Tam
daleko zpátky by měl končiti a vlastně také
u některých pánů již tam končí. Jenom ať rovně

se nebyl ani probudil. Uš: všsk jsem naprnal tak,
že jsem jimi i viděl, Lojzíček přistoupil k posteli
a zatukav Josefovi na čelo, kýval prstem, sby
vstal, A hle Josef vstal — postavil se, chrupaje
dále. Lojzíček se usmál, a pak obrátil se s tímtéž
pa mne. Vstal jsem také, ač jsem se musil pře
máhati, tsk mn> svrběla dlaň, «+Nežpočkej hochu,
ještě nejsme u konce.« .

Postaviv nás za sebe, počal Lojzíček manévr
ke dveřím. Josef dal se za ním a já za Josefem.
Když jsme přišli ke dveřím, otevřel je náš sby=
pnotisére a teď husím pochodem vadil nás na
chodbu, chodbou k vavlači a zpavlače — i prach
kujonl — na místo, které v slušné společnosti
se nevyslovuje, jen naznačujeslovem: »Abal

Právě otevřel dvéře a vstoupil napřed dů
bich, kývaje horlivě na Josefa, který jako hloupý
lesl sa ním bez vědomí. Sotva však ocitl se Loj
zíček v prostředku místnosti a Jesef před prahem,
skočil jsem a přiraziv dvéře, zavřel jsem je na
háček. Ranou tou probudil sei Josef, a když
jsem mu vysvětlil několika slovy situaci, neměl
lepší rady než co nejrychleji utéci a nechatí Lojzu
kde je. »

Lojzík satím byl tak ohromen, že nevěděl
co se to stalo- Když však slyšel náš smích a
útěk, porosuměl nemilému svému postavení neo
byčejné rychle, a nemaje v úmyslu stráviti »tama
sbytek noci, dal se do hrozného rámusu. Co mu
to však bylo platao, kdyby byl křičel sebe víc,
nebyl by se dostal ven. Ale šťastnou náhodou po
celohodioném čekání byl vysvobozen, ovšem
s řádnými přídavky v podobě nadávek s ostudy
nekfestanské.

Následující dny s námi nemluvil, až na dvě
slova: +Pomsta sladká.« Mezi tím přišlamaturita,

Pall “



svěpobanstrí prohlásí a uslyší, 00 jim český lid

*Ped čěakývl z kazatel(0, 17) praví:„Slove kazatel(9, praví:

oudrých pokojně poslouchati plaší, raději mež

ověka pemujícího muzi nyA také tek vůči tém
pokrok národa vidí 'v navráčení se k pohanství,
se chová jako k lidem panajícím mezi blázny,
jichž ovšem še není zrovna mooho, a kteří ještě
tém pamujícím za to jejich panování platit nechtějí.

A to mašipokrokoví aradikální pánové pře
devším a jedině chtějí, abyse jim platilo. Boj
proti víře, proti náboženství nesí u bich ničím
jiným mež-ti obchodem, jemuž 00- již nyní
nedaří a který brzo zajde. Jenom še zajde s o
hromnými passivy, jež zaplatí svedení a pobloadilí.

Jakoulásku Jak mnozí radikální a pokro
koví pánové k povčování a umravňování národa
a řidů chovají, s jakým asi nadšením novinaří, to
lapidárním způsobem dokázal zrovna na konci de
sátého ročníku svého „Česa“ pan dr. Herben.

"Mimo redaktorský stolek zajisté že dobrý a
hodný ten mt dostal se do křížku 6 „Radikál.
Listy“ proto, še za starostu „Slavie“ -zvolenému
p. Preisovi ve své svobodomyslnosti vyčetl, še je
obchodníkem s chmelem. Nic horšího a špatnějšího
na něho nevěděl. A proto se mu také každý jenom
smél a „Radikání Listy“ ho za topo zásluze vy
praly tak, še pan dr. Herben najednou v posled
ním čísle „Času“ na str. 787 odpověděl násle
dovně: „ .. . ujišťajeme je, (t. j. Bad. Listy) že

máme naprostou úcta k obchodníkům s chmelem.

Mit , šH brohom mezi mě,ovšemmechalí Bychomžurnalistiky“ — —
-Tak 1. Mít peníse, nechali by pánové

Šurnalsstiky, nečhali bypoučování lidu, nechali by
starostío spásu adobřebytínárodaastal by
se třeba — obchodníky s chmelem!
o je ta příčina, proč pánové chtějí ops
movati eolouopoločnost. Nemají peníze! Mítpe
níze, byli by hned jako ti druzí. Sosáky,

„ sobciatd., jak je dnes denKde jsou tedy čisté ideály, kde je nezištné
nadšení? To tedy vlastně ti pánové opravdu a
vášně chtějí? ACsám odpovědí, když „mít pe
níze, šli by hned třeba meziobchod.
níky a chmolem a ovšem, že by nechali
žurnalistiky“ —

Takto slouží jenomuepříteli národa českého,

je královatvíjed rozděliti,he dleslovJešívých spustilo! Jiného svým působením nechtějí
aJlného lidu českému neprokazují. M

"9 az“
Svobodomyslnost na výletě.

(1) Vlasť ocítila se dne 29. prosince t. r.
ve velikém nebezpečenství. V Chrudimi jest spolek
katol. tovaryšů a v něm stalo se, co svět ještě
neviděl. Královéhradecký biskup opověděl, že ve
spolku tom bude míti přednášku. Škoda, že to
nebylo v létě. Mohl se spořádati nějaký výlet,
jako to udělali v května svobodomyslní v jednom
slavném městě. Ale teploměr byl pod nalou Tak
se to udělalo obráceně. Musel výlet až x Praby
do Chradimi podniknouti paa Dr. Herold.

Nic bychom proti tomuto svobodomyslnému

my se rozjeli, slíbivše si, že v Praze setkáme se

Aj a přátelství jednou uzavřené povléknemee.
Sešli jsme se také opravdu, a tu sa vzpo

mínek na studie gymnasijní, přišli jsme i na tuto
příhodu »hypnotisérskou« a na slíbenou, ale ne
vykonanou pomstu.

»No nejásejte,« řekl Lojzík, »však jsem ne
řekl kdy.«

„ „»[ vždyť ty nejsi tak zlý« smáli jsme se mu.
Lojzíček neříkal ničeho. V hlavě však uzrál mu
již nový plán.

Hnea druhého dne ráno odebral se k blíz
kému domu, kde slyšel, že jest starý, bručavý a
pranezdvořilý domovník. Zaklepal na dvéře a ti
chým hlasem se ptá:

»Jest tu v domě pan Alois Linhart ?a
»Ne'e zabručel domovský duch.

„ »l je tul zasmál se Lojzík svidíte, tuhle
stojí,« a ukázal na sebe. Na to nečekžje na nic,
vyběhl ven. Rádné zaklení následovalo za ním.

Druhého dne odebral se tam poznovu. Ten
tokráte oblečen jinak, Zaťukal sebevědormné a
přísně se ptale

»Je tu jakýsi Alois Linhart?«
„Nel“ odpověděl domovník mačkaje čevici.
„l mlčte, vždyťjsemto já!“ odpověděl Loj

zíček a hleděl z očí udi renéhgdomovníka zmizeti.
Totéž opakoval po tře po čtvrté, až do

movník dopálem na nejvyšší jipeň, chytil koště,
aby nezvanému tazateli „citelné“ odpověděl.

Téhož dne když odešel z domu, napsal dva
hsty, na Josefa i na mne tohoto obsahu:

-- „Milý příteh! Nemohu dnes se s tebou se
jíti, proto že se stěhují; navštiv mne však zítra
sám. Bydlímv domě č.... vulici.... Domovník
tě dovede. Tedy v 9 hodin.“ Trkenapsal mně.

výletu nesamitali, jen kdyby se tam bylo mluvilo

opravdu-gtobodomyslně,-Zatím věgk.jeme v
O pro'ev to ta unásflš snámáavoboiostpre svobodomyslné.- Katolíkůmse sm
věsk povědělo, že oi na vyobodu žádného prálá

(. A důkazy? Na místo nich obvyklé fráse.
-„Prvolznělav tem smyslu,še ateina svóbo

domyslsánikdy protináboženství nebyla.
'To řekl p. Dr. Herold. Byloma zajisté vyldšeno, že
právě orgán strany svobodomyslné způsobil z ve
liké částí nynájší spoustu náboženskou v národě,
Takřka poseta byla vlasť naše lístky, které slou
žily straně svobodomyslné, které však si vzaly za
úkoltapiti vše katolické — Jako na odiv posta
vili“gáni svou „svobodomyslaost“ oproti kousér
vativním staročechům a právě tím lopali voliče.
„Rosmach“ a švindl busitářský právě strana svo
bodomyslná všude udržuje ač ví, že se tim v srdci
lidu, polovzdělaných i vzdělaných živí zášť proti
elrkvi. Všude, kdese objevilo co evangelického,
byli tu „svobodomyslní“ se ovou láskou k pa
storům. Že jen s obtiší rasí -si cestu pravdadě
jepisná do národa, oto zase mají zásluhu „svo-.
bodomyslní“. Každý, kdo se opováží zastati se
církve a ukázati na zfalšovaný dějepis ve prospěsh
těch, kteří veliké neštěstí přivodili na vlasť, byl
působením listů svobodomyslných zostuzen a ka
len zasypán, v Šípech karrikován. Víme o příkladu,
kde v přítomnosti „svobodomyslného“ poslance byl
od „polovzdělenáho“ zařivce tupenhodnostář olr

kevní a pan poslanec svoupřlomnouě a svýmmlčením tu surovost szpečetil. Pan Dr. Herold
v Poděbradech z nejjizlivějšího spisko bázel bláto
potupy na Řím k radosti helvetů. — A to všecko
je láska a úcta k náboženatvíkatolickému.

Tisíckráte bylo vyloženo, že se církorním
orgánům nejedná o nadvládu, nýbrž jea ©sáruky,
aby náboženství nebylo hubeno.

Ne! My se mýlíme. P. dr. Herold řekl, že
tomu je jinak, a dost. Právě p. dr. Hurold — je
ko právník ví — j i pouty spoutána jest ve
státech evropských církov katolická, takžesi sama
anitakřkašindelna kostel ze svého majetku
koupiti nesmi. Ví zajisté, jakou svobodu mají —
nedím evangelíci — ale kasina a besedy, takže
by si církev katolická libovala, kdyby aspoň tolik
volnosti všude měla. A když tato pouta svrhnouti,
a svobody i volnosti slova se chce domoci, tu to
pan doktor jmenuje nadvládou. Takovýmivěc
mi může ovšem doktor strašáky malovati svým

uchačům s Chrudimidcerám pana Hajse, ale
tolíkům rozumným tím více otvírá oči. Dle ná

hleda pana doktora Herolda si církev škodí, když
prý se chce organisovati strana katolické. Námse
zdá, že si „škodí“ pan doktor, kdyš jeho srobo
domyslnostmá za zlé, když se spoutaný chce
sbaviti evýchpout

Ve své svobodomyslnosti dovolil p. dr. He
rold kněším, že mohou taky býti syny národa,
kteří mají povinnosti k vlasti. Takvida!
Kněží mají študie vysokých škol, pracují až do
únavy, aby se, co 8e týká mravnosti, zachránilo,
co 8e ještě zachrániti dá, kněží platí daně větší
poměrně, než jiné atavy — a mají povinnosti.

'A práva ne, pane doktore? Odpusťte, že
vám otevřeně pravíme, takováto avobodomyalnost
vám nesluší. Což nejsou kněži k obrazu Božímu
stvoření, že je snižujete i pod dělníky, kteří na
sákladě rovnocennosti bytnosti lidské, nechtí míti
jen povinnoati, ale taky práva. Pane doktore!

Nemaje potuchy o úkladech, přišel jsem vo
hodin do ulice... čís..,. a nevěda u koho bydlí,
hnal jsem se především k domovníkovi.

„Dovolte, je tu v domě panAlois Linhart!,
— ještě jsem nedořekl poslední slabiku, když do
movník vyletěl jako drak a s brozným klením,
chytl košté a na mne: »Pcčkej já ti dám Lin
harta ! Prach mamlasil Budou mít člověka za
blázna.« Stěží jsem se ubnul, jinak jsem měl
koště na hlavě. Vida, že s dědkem není řeč, a že
je to dílo Lojzovo, sebral jsem noby na ramena
a hleděl se co nejrychleji spasiti.

Domovník zatím se.pončkud upokojil, od
lebčiv si nadávzami a kletbami na hlavu nešťast
ného Linharta svolanými. Sotva však se tak stalo,
přiblížila se 10 hodina a přišel Josef. :

Nevěda o ničem, zaťukal u domovníka a ptá
se opět: »Je tu v domě pan Alois Linhart ?«

„Krucinálfsgot pakáž! Už zas tu je.“ A než
se Josef nadál, měl ránu koštětem na hlavě. Josef
však nebyl muž slepé bázně. Vida dědka pro nic
za nic koštětem bijícího, skočil po něm, vytrhl
mu koště z ruky, a začsl jím manevrovat po
zádech domovníkových sám. Stará když spatřila
muže v nebezpečí, popadla putynku a chrst, chrst
už měl Josef mokro za límcem.

Nastal strašný poplach, celý dům -se sběhl,
a Josef slyše, že volají po policajtovi, uznal za
za dobré zmizeti, proklínaje společné s domov
níkem bídáckého Linharta. Sotva však přišeldomů,
dostal druhý lístek od Lojzi, podobný na vlas
mému: .

„Příteli! Zůstal jsem přece na sterém místě.
Přijďmněříci,jak jsi mnehledal.Čekáms něčím

Erávěpoho ěkoeJstedot) k eo zapotřebí,a katolíci „zorgagisovali“, a Boóně 

nahe1. vylučováníele vodní p náredazlidských práv., 4 I
A-konoleš-jste pra katát: fkoja. us

čhoemé, my chteme vlasto s národní. Vidíte,
[ my chcemeitolu vlasteneckou,ale pane doktr
poátavit váe takhle předta nynější „naději vlasti“
rád bych viděl, klaká byšte skrotil vlasle
nectvím. Jen náboženské pobagiky a jen kázeň
křesťanská, do níž patří i moudrý trostání, p
Ba vůli dětí. Jen.o to se Watelikůmjedaá, a k

badou míti záruky, -Se Skola vychovávéná Dežensky, pakať ciji spravaja kdekoliv. Musiteed
půstiti, fekno-li vám mejposlednějšíobčan,še clá
dež divoší, a že byste byl slovattosti svá o maoko

lce v Chrudimi prospěl. kdybyste byl zůstal pří
m oboru a o Školství. jef nezaáto, ani nezaví=

dil. Rovněž byste byl své „svob»domyslnosti“ ge
uškodil, kdybyste se byl jasněji vyjádřil, kdo je
to ten „my“. Katolíci jen trochu kloadaí povídají,
že to je hrozně nesvobodomyslné, když jsou nu

oení své děti a „ došpělésvětovatiúkole,kdev náboženském ohledo spastnea. ' Tal: podrudé
s tím si „bkoděním“ opatrněji. ——

Tolik jeme byli nacení Hieip. Dru. Heroldavi.
Mámepak jenještěslovíčkop. Dra.Plopiebovi.
Tom nás obdařil svobodomyslnoufrází oreakéi.

Právě náš list vyložil jeda»ma srobodomy
tlnéma p. poslanci, 00 to ja reakce. Řekli jeme
sola jasně a zřetelně, žo křesťanství jest pokro
kem od nevědomosti, mravní skloslostí, a zotro
čilostí pohanské k osvětě, vzdělanosti a probedě.
Dnes to panu Dra. Pippichovi opakajeme s
bou, aby uvážil, proč asi Europa obdrželapřeli

( místo) a žezlo vzdělanosti nad ostátalmi
světa. Jedině tím, še bylakřesťanskoa.

A pročasi klesají hlabší studie,a všeobecnýje
nářek ma povrchnost vědění a na fráse misto my
šlení, proč asi klesá vzAělání a ušlecbhtění
vůle a ardce, proč klesá mravnost, snad prdlo, še
křesťanství více nám vniklo do duše? I aikoliv.
Proto, že se bezbožeckýmliberalismem vracíme
k pohanství. Libotalimans, pane doktore, je
reakce, alo ne křesfanství. A proto usilování o
návrat křesťanství do všech našich zákonů a ží
votních poměrů, jest obnova, reforma. Katolíci,
pane doktore, chtí tedy obnova národů a ue reakči.

Že pak při obnově národů ve amyslu kfestan
ském nemusímese báti o rovnost, volpost a
svobodu. to jest tak patrno, jako že staré po

hanství neználo vůbec rovoveti a svobody, a jakeže vracející se pobanatví ve způsobu liberaliemu
seá rovnost a svobodu jen pro své stoupence, 0
čemž se lehko přesvědčíte, jestliže uvážíte, jak
český liberalismus zachází s vlastenci katoliokými.
Ti mají jen povinnosti — mlčet a mlčet.

Pane doktore! Rovnost a groboda jsou pojmy
křesťanské, o nichž pohanstvíani zdáal nemá.
Pojmy tyto si „svobodomyslnost“ vzalě s křesťan
ství a chlubí se jimi jako svými. Jen že Si nové
pohanství náramné škodilo, když „rovnost a savo
bodu“ zavádělo. Užilo k toma jak vite stínadla,
guillotiny, kdežto Kristus, učitel rovaosti a svobody
ravé, sám skonal za učení své. Guillotina a
Píž. To porovnávejte-a snad vám vzejde světlo.

A řeknuli vám, že nynější liberaliamus je svoboda
zle a utlačením dobra, můžeme končiti. Papírové
guillotioky ze „svobodomyslných“ redakcí, jeou
toho nejlepším důkazem. Morálně ubíti potopou,

l

IN.Tajemství.
Nebylo snad jednoho večera, aby byli ne

alobili při „pěnivé“ pana kancelistu Hromádku
„úředním tajemstvím.“ Kdykoliv si počal naříkati
na přílišné množství práce, na tu úřední dřinu,
na všecky zlosti, kterých po celý den v kanceláři
sakusí, vždycky místo politování dostávalo se mu
výsměshu s podivným „úředním tajemstvím“.
Pan kancelista pak při každém takovém výsměchu
bustěji zabafal, a napiv se ze sklenice hezky hlu
boko, zabručel:

„Eb štěňděrové to se máte čemu smít.“
Bylo mi to divno, co to mají s tím úřed

ním tajemstvím, a proto jednou v slabé cbvilce,
když pan kancelista byl v dobré náladě, odvážil
jsem se ho pozeptati.

Podíval se sice na mne z počátku udiveně,
domnívaje se, že si z něho dělám blázny, ale
když jsem se mu zaručil. že nemám žádného ta
lešného úmyslu, začalvypravovati:

„lnu to máte tak! měli jsme tu pána soudce,
náramně přísného pána, co se týče plnění povin.
ností a zechovávání úředních hodid, i když mno,
hdy toho nebylo ani třeba. A tu jedenkráte sta
se nám podivný kousek. 

Byl jsem tady v kanceláři s listovním, který
byl náramně pohodlný. Nebylo divu. Měl svých
sto dvacet, a proto zvláště za parných dnů ztrácel
všecku důvěru ve svoji pracovitost. Dopoledne to
tak vždycky s ním ušlo, ale odpoledne nebyla
s ním žádná řeč, zvláště nebyl-li dona v čas
hotov oběd a on si nemohl zdřímnouti. Tu na
říkával vždycky na hrozné bolesti hlavy, na stra

dobrým.“
„Bodejš tě kozel“ vzdychl Josef převlékaje

se sto bylo drahé zavření.« —
Jofefovi však v 10 hodin,

šnou únavu, a nic mu tak nepomohlo zahnati
tyto obtíže, než džbánek"„dobrého.“ Proto také
kdykoliv přišel již se svými nářky, přiběhl sluha
s dotazem, »má-li jíti.« Za starého pana soudce



Kvořejňovatí—(bšymrvsěvdpravtíafjevlas.
téncem sebo upřímně — každého, kdo nesl
svobodářen, — to ta -„liberální“ rovinetk"

» Jeouna ověté lidévelcí a mali. al aerovnost. Tedy velkým guilloticou hlava: aby

byla povnosk. j je ta„žovopobanská rovnostatvoboda. cóje nejzajímavější při tom, to.
te, še „malí“ závidí „hlava“ velikým. je
< Goždivu, še si přejeme, abytakováto svo

most =drahé vlastinaší nékamjinam, kde
Javulidébezhlavy,uavýletseodebrala.

ABODEK

Svůj k svému!
-< | Již dávnopředtím nešli počalose unás

ptřámti bealo toto, provedeno bylo do posleddůsledků u národa, který pokud se osobního

pooepěcna týká, všeckyostatní národnostio mnohosnů předetíhi — u židů. Podívejme se na oka
mšik do židov — jakýtam perso
nál? Zidovský. Jaké nictvo má továrník —

td svých te a sárodech? S výhradous který je v záloze všecky
návátě případy, vesměs židovské. Od koho ode
bérají židé by své? Je-li židovský obchodník

„ V místě, jedyzajisté na pořád u něho. Není-li
". obebodníka takového v místě, pak u žida ve městě

" sómedním. Jakého lékaře volají židé? Židovalkého,
a je-lí docela neechopen, že sami se mu svěřiti
obávají, přinutí alespoň svůj porsonál křesťanský,
sky u ného léčiti se dal. Jakého advokáta bervu
wa porada? Jiného ne nešli žida, byť křesťanských
advokátů v místě sebe více bylo — na nejvýše
nějakou bagatelku pro jméno — evěří i jim. Je

„má-li se o nějaké obecní dodávky, koho fedrují
ovětí členové výboru? Výhradně žida a dove

dou bo i přes odpor uvědomělých křesťanů pro
sadit Zajímavým úkazem jost, že to bývají města
s význačně ovobedomyslným zastupitelstroem, v
nichž židovětí kandidáti o uprázněná místa resp.
dodávky přednost mívají před uchazeči křesťan
skými tytýž i lépe kvalifikovanými. Stalo se už

kdy, aby nemovitý majetek, který se jednoa
v moc šidovskou dostal, přešel sase nazpět do
rakou křesťanských? Ani ten nejchatrnější bará
ček v nejzapadlejší vesnici ne, tím méně statek
mobo docala velkostatek. A stane-li se tak přece

„pěkdy, pak jest to jako se zemí zaslíbenou, kterou
židé přejali mlékem a medem oplývající; když

vátka a voštiny hloupým křesťanům, aby se oBě
mezi sebon pralí, sami pak šli dále A podívejme
te dále na ten hborečný obvat, s jakým správa
dráhy soverozápadní v rukou židovských se na
eházející v poslední době na všecka výnosnější
místa povolává židy, ať již jako úředníky a re
Staursteary nobo lékaře, jen aby pojistila svým
lidem bezpečné místo dříve, než dráha ve aprávu
státní přejde. Avšak vše, co až posaváde uredeno,
Jest ničím n přirovnání a energií, jakou rosvinouti
dovede židovatvo v provádění hesla „Svůj k své
mu“, když se jedná o obhájení osvědčeného da
robéka židovského. Jako neviditelným pérem vz

to procházelo, ale za nového nebylo radno něco
takovéffff?Proto že ale, chce li jeden druhého o
šiditi. ošidí bo přes všecku pozorlivost, stávelo se
to i tady. Pan sondce přicházel do kanceláře ve
tři, někdy i v půl črvrté, a proto do té doby
mohl pan listovní spáti i se léčiti z těžkostí ži
vota. 1

Chodí se však se džbánem pro vodu — eh
pre pivo — sž se — no až se to pronese. A tak
bylo i zde. '

Bylo to jeinobo parného červencového od
půldne. Pen listovní přišel zase ve své nepříjemné
náledě, a proto byl tu už sluba se džbénem,
Př'nesl »dobrée; v bostinci právě oačali. Pan l
stovní vytáhl aoviny, přelétl je, nalil sobě, dal
zavdati mné a pak připraviv si akta, ponořil se
do hlubokosti jich. Ale netrvalo to dlouho. Náhle
ruka držící pero sklesla, pero vypadlo, a pan lis
tovní zapadl ve svůj spáneček. Hlava pomalu se
skláněla k aktům, ež podepřena o zaprášený ze
vnějšek jejích zůstala bez hnutí. Díval jsem se na
něho s úsměvem, ale vycházející chrapot počal

„i na moe nakažlivě působiti. Přemahal jsem se
dosti dlouho,ele konečněs myšlénkou,-še chvilka
veškodí následkem horka, oběda a piva, sklonil
jsem hlavu na ruce a usnul také, =

jsem to. To vím, še se mi zdálo o samých krás
ných věcech, když najednou mne nékdo chytne
ze rameno a křikne mi do uší:

oPanc Hromádka l«
. Vyléti jsemzděšeně. Přede mnou stojí pen

listovní nějoký všecek poplašený, a ukazuje mi
cedulku.

*To jsme to provedli, podívaj' se.<
"<Co, co?a
oPřečicu si tole

eAž se s panem kancelistou vyspějí, přijdou

průbnay počest pracovati tidorské race a židovskýlink a pracují tak dlozbo, dokud neprosadí

novinaneb aspeňo nonéAolodních žida.ýrnačným příkladem v vích dnech

laati onkáko zrádeeDrayfassevopracíšecky pákynasasony s síly7 uve
de A dyvyvekáůdarebák © žil. Kdopo.
zorněji se abírá četbou denních listů, ten nemohl
záchvěvy této činosti nepozororati 1 v listech na
šich, pokud rědomě uneb nevědomky zájmům ší
dovským slouží. Že pak i u más kruhy příslušné
nabyli zkušenosti, do jakých důsledků židé heslo
„Svůj k svému“ provádějí, znamenati lze z ne
ohuti, jakou na jevo dávají vůči aspirantům stava
soudcovského. Byly časy, kdy židovětí ucházeči
o místa soudních praktikantů bez námitky bývali
přijímání, ale čas ten miaul po jistých zkuže
nostech Židovští kandidáti na pořád odmítání,
auskultanti již přijatí, praetorovaní při jmenování
adjanktů. Někteří se dovtípili a šli, jiní čekali
houževnatě, až se dočkali hraběte Sehěnborna,
který po krátkém místodržitelování stal se správ
cem resoria, v jehoš tajemství a hlubiny teprvé
mnenáhla vníkal . . . Ale strach před židy nevy

n Ú naprosto..Soadní správa až dosud úzkostněstřeží se, židoví byť sei pokftiti del, svěřiti úřad
soudce samostatného . . . Tak provádějí židé
beslo „Svůj k svému“ prakticky, a jak se na
své vlastní oči přesvědčiti můžeme, s úspěchem.
A coš my? My o hesle tom mlaríme, mluvíre

a paragrafy hroziti. Ale skutek — utek. Otevře-li
mezi námi závod svůj křesťtin, tat byť nás sebe
lépe obsloušil, my přece jdeme k židovi, který
nám dá sice čpatnější zboží, ale pěkoójší komplí
menty. Vyline-li se přes to někdo vlastním přičině
nie, místo radosti šklebí se naň bledá závist a
neostano s v podezřívání tak dloabo, dokud celá
veřejnost přesvědčena není, že polovici jmění na
kradl, a ke drabé přišel podvodným bankrottem.
A což domůže-li se někdo s našinců vynikajícího
postavení socialního ! Jak tu beslo „Svůj k svému“
proráděti umíme, o tom by aejlépe vypravorati
mohl sa dnů našich adp. biskup Brynych. Místo,
abychom radovali se, jak rosteme, že už i nej
vyšší hodnosti nám se otevírají, hodnosti které
drahdy jen nepřátelé národa našeho zaujímali
anebo při nejmenším mužové, k soahám našim
lhostejní, kopeme a bíjeme kolem sobe jako malé
pesvedené děti, kteráé i vlastní matku perou a
bkubon tak dlouho dokud se rozpustilcům metlou
nepobrozí, tu pak nevédí si jiné rady než pod
zástéru téže matky utéci na její „lásku křesťan
skon“ appelujíce. Jakéhu diva pak, že mnosí
mužové jemnějšího citu, po takovýchto zkuše
postech přerušili znenáhla veškeré spojení s námi
a do tábora vašich protivníků přešli?

-A neni-li malá řáda těch, kteří vykopáni
byvše rozmnožili řady našich odpůrců, anebo ale
spoň odcizili se nám i naší věcí. A zůstalisli ně
kteří přece věrní lidu svému, pak zajisté 8 jejich
strany bylo k toma potřebí sebezapření, o němž
ponětí nemají ti. jiš tak rádi za povolané mluvčí
téhož lidu vydávají se. Národní náš kalendář ne
vykazuje dosud než jména samých mučenníků:

kad je neučinili jimi naší protivníci, učinili
jeme je jini my. Tak se neprovádí heslo „Svůj
k svému“. Jak jinak si počínají židé v té příči
ně. Vyskytne li se sebe menší talent mezi nimi,
nenstanon dokud ho spojenými silami veumístí

oba ke mněl« četl jsem, a pod tím podepsán pan
soudce.

»Vidějíj« začal listovní oteď to máme, starý
byl tady a chyt nás při spaní. To bude pěkná
komedie. A ten osel sluha, Bůh ví, k čemu tady
máme ty lidi, nechá nás takl«

»Bude kázání,« povídám.
«Eb, co kázání, ale ta ostuda, bude nám to

otírat každou chvíli.«
»Eb, co pak na tom. Půjdeme tam a vy

světlíme mu to a bude bastale —
Sebralí jsme se teďy a šli jsme, Kancelář

jeho bylao dvě čísla dále“ Přišli jsme ku dveřím
azsťukali. Tam ale ticho.

»Bode asi v drubém pokoji.« Vešli jsme tedy
tiše dále. Však co to?

Pan soudce seděl opřen o lenošku a spal.
Spal tak pevné, že nás neslyšel, ba že ani necítil

své skoky.
+Aha, vidíte panáčka, « zašeptal listovní, u

smívaje se a našed svůjstarý humor sto má z toho,
že nedržíbodinul« Pan soudce spal dále. Čekali
jsme chyilku, dvě chvilky, celou chvíli a on se ne
probouzel Pan listovní byl už netrpělivý. -Máme
tu čekat« povídá, abysme ho zbudili, co říkají.«
A zskašlal silně poprvé, zakašlal podrubé. >

Pan.soudce zachruněl a protrhl oči. Zrakem

panoval,Ulonili jsme se mlčkya on blaho
sklonné sé usmivaje odpověděl: «Je:to horko pá
nové co! Chtěl jseut. cosi, totiž — až zítra. —
Dejte pozor ale, aby »úřědní tejemství« nevyšlo
ven. —« „.

My jeme se postařali, zda-li ion — to vám
dokasují ti posměvači, kterým to v dobré chvilce
svěřil sám l«

v galerii nejpřednějších mužů, didáček novy
konal více než napsal učené pojednání „O shoub
ném působení $$ trestního zákona na vývoj náro
dobospodářský.“ Ano jak jeme viděli, omi ami
soulné usvéd darebáka, neustanouhájitia
omilouvati. Nám véak nepůsobí větší radosť, než
můžeme-li strhuouti a blátem sprostoty tahati a
oloumati ty, kteří nemají jisé chyby, leč še jsoutělemz našehotěla,krvísnašíkrveaže me0
stapínek výše povzaesli nežli my. A při tom za
mic nepokládáme, rozmaosovati řady těch, kteří
ee koří zlatému teleti, svým potom, svými mozoly
k vzrůstu jeho napomabajíce.

A jak osilují o provedení besla „Svůj k
svému“ poslanci naši? Slyšme jedmobo z mich,
který bráván bývá vážnějí nežli valná čásť jeho
kollegů. Při slavnostním otevření zímaí h
dářeké školy na Opočně proslovil Dr. Drořák fi,

© níž mimo jiné praví . . . „še správaškoly ojeco nejsvědomitěji dbáti, aby 1 myale ops
vštěpovány byly zásady vé osvéty a pravého
uvědomění, aby jednak vedena byla výchova mlé
deše ve smysla křesťanské věrouky, a vedle při
kázání: „modli se“, nebylo zapomíciso i na při
kázání „pracuj“, jednak váak, aby „obnova“

naší společností spočívala všdy na zásadách vzájemné úcty, snášelivosti a
hueanity a aby nebyly sapášony nej
vyšší bytosti věrouky a nábošensoví
do nízké časopisecké polemiby a do
všedních proudů politických“ Takdo
slova mluvil čelný poslanec. Na akloaku stoleti
devatenáctého, kdy liberalismus v posledním ta
žení se nalezá, přijde Dr. Drořák s obpmáloa
frásí o vzájemné úctó a smášelivosti a bymanity,
jak jsme čítali v letech šedesátých v listech ně
meckých! (Co znamenají slova vzájemná úcta a
soáěelivosť u nárada, jehož rocest je UMtolíků,
vidíme u nás: kapitulace megšisou, vzdání
so své individualnosti * . . otroctví O té vzáje
maó úctě už se nám toho tolik nevykládalo, fo
jeme zopomělidocela ns sebedctu a té nám
je potřebí, té sebeúcty, která rovněž tak vzdále
na je všeho patolizalství jako daleko jest všeho
holvátství. Úctu k sobě a ko všemu, co k naše
mu „já“ přísluší a to je v prení řadě náboženství

katolické, tu masíme přede vším pěstovati v naší
mládoži, chceme-li, aby u nás ka všeobecné plat
nosti došlo heslo „Svůj k svému“, jinak všecky
naše školy a ústavy nedovedou více, nežli vycho=
vávati material pro — židovaké továrny.

O mládeži škole odrostlé.
(Dokončení.)

: +

Prvním odznakem ze školy vyšlého výrostke
je — „cigáro“. Zapálí si je, strčí ruoe do kapes,
čepici dá na stranu a vykračuje si po návsi —
a ješté na trac i před školu stoupne, aby ukázal
učiteli co umí. Potká li svého učitele, rozumí Se,
že jej pepozdraví.

Ku kontení přidražují se záby — karty!
Výrostkové, chtíce se vyrovnati již těm starým, hol
dujíjkarbanu napřed potajínu, pak veřejně. Okolnost
ta zasluhuje tím větší pozornosti, že vyhledávají
nejprve místa odlehlejší. Slezou se nékde do křoví
a je li deštivo do stodoly, chlévů a jinam. Tu
brají o sirky, knofl ky a když json ve hře pokro
čili, počnou n penize. Peníze však nejsou vždycky,
a aby měli do hry, pomáhají si všelijak. Při
kartách pak cvičí 8e a naučí 8e zisku
chtivosti, lži, podvodu, Často vzniknou
bádky, ano někdy to dojde ka rvačkám,
K zjmě pak scházejí se u některého „dobrodince“
souseda, jemuž za to malého thoře nosí, že smí
si u něho pohráti, ten je z „pouhé lásky a útrp
Dosti“ přijímá,

Když nančí se poněkud bráti karty, začnou
ohoditi do hospody. — Dříve řálný hostinský
patnáctiletému klukovi ukázal dvéře, odkázav jej

na krajíc od tatíka, neb od hospodáře.— Teď pním smeká poníženě klobouk a titaluje bo „mladý
pane“. — Křída brává velkou úlohu, a Co pří
tom bývá nejlepšího, že pak tatík za „pana syna“
masí všecko zaplatiti. .

Moozí vesničtí páni hostinšti jsou tak milo
srdní ka svým mladým pánům hostům, že vezmou
za vděk se vším, a tak se stává, že obilí tatíkovo,
neb hospodářovo, v kapsách, čepicích, později
v pytli vandraje do hospody, někdy také mějské
to vajíčko, otýpka sena nebo slámy atd. — Tboř
vejce vypíjí, synek měřičku propíjí. ,

Později přijdou na řadu muziky, jež s cho
zením do hostiace těsně souvisí. Venkovské
muziky jsou všeobecně uznány za zá
bavy mládeži odrůstající velice nebez
pečné a škodlivé. Nebo rozpnatilost, nevá
sanost, opilství, nedbalost n sdraví, furiantství,
hulákéní, nadávky, neslošné spůsoby, surové mravy,
oplzlé plsně ano i bitky, které se v takových zá
bavách hojně uhoizdily, nemohou zajisté nikterak
přispívat ku povznesení mravnosti, vzdělání A zu
šlechtění dorůstajícího mladého pokolení. Muzika
na mochých mistech začívá hnel odpoledne a



ehtivého mladíka a tapečaice? ©Neční doba bývá
téě příhodnáke mnoha neřestem. Putomúásleduje

. movyspalost a mrsutost ku práci. Žemnobóbota
. borého přílišná nárntivost předčasně zahobí, nej

dříve mravně, pak tělesně, známo se skutečnosti.
Dříve,kdyš chasa sedělau přítomnostihospo

dářá, nedovolila sobě toho, 00 Si troufá nysí,
e sama. Prvto omezování muzik, přísnější

dobled.ku tancajícím, svláště bedlivý dosor na
mládež sotva škole odrostlou jest nejvýše potřebí.

Nerozemní boši dělají si tu snámost s nero
děvčaty, tratí stad, učí se utráceti peníze,

rozněcojí v sobě náručivost, nejednou pak k hněvu,
hádkám a rvačkám to přichází. A ne lépe to do

u mladičkých panen, neutyrzených v caosti,
eny do klamnébo světa, poznávajíce

jak s je sdá, sladké rozkoše, přívyknoujim asemilují vi je, a odcizí 8e radostem vznešenějším.
Láska k Bobu misí, mizí láska k chrámu Páně a
chať k modlitbě, do duše vniká semeno nedovo
lených žádostí. stírá se a byne stydlivost, květ
paneoské neriunosti opadává lístek po lístku. Šaty,
mazika a hoši, to je její život, o tom mluví, vtom
se kochá, jiné starosti k srdci nepřipouští.

Podivejme se jen, jaká byla čeládka dříro a
jaké je dnes! Kolik let na jednom místě vytrvala
a poctivěsloužila. Nyní „ohasa“ nevydrží u hospo
do dlouhe, dýbrž přebíhá s místa na místo. —
Je svyklá togice noční, zahálce, nevynechá jediné
muziky a proto hospodář nemůže takovou čeládku
trpět. Taková čeládka dává též špatný příklad

dětem ka m hrubým chováníma neslušnouřečí, svláště když je bere sebou do společnosti.
O potádné knize, kterou by se mládež po

bavila, poučila, bývá zmínky málo kdy Čle-li se
vůbec něco, musí to jiš za to státi, aby to bylo
něco vitanimího, aneb aby se to hemžilo samou

vrašdou. Ý poslední době vede Be nářek na
bojné vydávání špatných knih, z nichž mnohé

„i 8 ými Za der zohyzděnyjsou. Kdoprvní je čte? Zajistéše mládež. Téměř hitají ne
stoudný obsah kniby a zraku svého od malované

nee odtrhnont nemůže. V jiných knihách,také mládeži školou povinné i odrostlé předklá
daných, činí es útok na kněze, učitele, tupí se
tamsv.náboženství,víraatakpodrýváseumlá
dele vážnost k sv. víře a mravnost jejích klesá
potlése na stupeň zvířecí.

Visme však, křerak čtení románů a oplslých
knih působí Duše jejich je strašlivými vidinami
děsena, divoké scény románů zůstavily v mysli
jejich strašnou stopu. Myal i duáe jejich je otrá
vená. A jskými hrdinkami otávají se ty našo
emancipované dívky, následkem této četby a jaká
dobrodrašetví podnikají! Ty četné případy vražd,
samovradd, násilného smilstva a p. u odrůstající
mládeže rok od roku se množící mívají vždy kořen
svůj sde. Nejsou liž to knihy dáblovy? — Proto
budiž lákání a vábení špatnou a nemravnou četbou
samezeváno a trestáno.

Kolik pak v medáli nejdeme jich v kos'ele?
— Napomeneš-li je, by šli do kostela, utržíš od
nich nejhorších jmen. — Kolik pak jest hospo
dářů, mistrů, že otážou se výrostka byl-li v ko
stele, co dělal večer a kolik jich dohlédne, jsou-li
v čas na lůžka? — Věru doznati musime, že
velmi řídké případy jsou to, kde se tak činí.

Podobných nářků ozývá se stále dosti, jenom
še tomu nemohou, či nechtí přijíti na kloub. Kdo
zná naše venkovské poměry, ví, še ani písmeny
nenechá se sleviti na tom, co tau povědíno. Z ta
kovéhoto života odrůstající mládeže
musíme souditi, že i každoročně ubývá
schopných sil k vojenství.

Vědoue, že mládež školu opouští,
kdy ji nejvíc potřebuje, má škola býti
ochotnavyučováním pokračovacím dále
ji vásti a vsdělávati, aby věděla, že po
vykonané povinnosti ještě někdo nad
ni bdí a že je zodpovědna zaskutky své.

Proto nechť trvá povinná mávětvěva do 13
let a zavede se vyučování pokračovací.

Vím, že posvednou se hlasové proti výroku
tomu; budou osmad volati: zpátočnictví a sám
Bůh ví 00, nebadou chtíti uznati té zásady —
ale odpovídám předem: „Každý nepředpoj
musí dorneti, še požadavky tyto nejsou ni
přepjaty, nýbrž še jsou nynějším venkovským po
měrům úplbě přimářsny.“

Šula » mají so ksoběřaditi Vyučoivot

vání bralo 4 se hlavně praktickýmsměrem, vychovávajíc v sbožavsti a
' mravnosti, aby se rázně zamesovalo, 60

je skodného a rázně opravovalo, co po
chybného. Tomu by na venkově nejlépe vyho
věla škola pokračovací. Nebo není-li vadjší
věcí při člověku dobrá a šlochetná mysl a s mí

vyplývají mravnost, zbožnost a statečnost —mládež má prospívati věkema moudroslía
milostí u Boha i ulidí a má cnostně a mravně

žítá U Oe zákonaKristova.ení- mládež zpustlá morovou má
kason, ano i metlou rodičů, sousedů, celé obce,
vlasti církve i státa?

vede odstrašit — t
oj alesladké. neboťslupkabývábořká

Ž.—Podelšídoběchcemeopétsezabývat
posěkad záležitostmi lužickými, tím spíde, po
něvadě sitoho přejí naši bratři, kteří tétce cítí
opauštěnost od ostatního světa slovanského. Bylo
nám vytýkáno, že jsme zapomněli ma svoje nej
bližší sousedy, na ona lodičku, která se vznáší
na vlnách německého moře. Proto ohceme alespoň
částečně nahraditi, co bylo smeškáno, svláště však,
že jsme nepodávali zpráv o lužicko-srbské výstavé
v Drážďahech. Stane se tak příštím číslem, kd
začnome uveřejňovati o výstavé té řada list
abychom seznámili svoje čtenáře 8 podnikem tak
důležitým.V tomtočísleobcemese smínitistručně
o nejdůležitějších událostech v Latici od posledního
oašeho dopisu. .

Poněvadž jest národ Lažický počtem nepe
trný, není divu, že má poměrně málo intelligence.
Aby «6 tomu odpomohlo, bylo založeno před lety

půrné družstvo stadentské, které výborně pro

stadiích, aby pak jednou prokázali platné služby
vlasti své. ný národ bez intelligeotních mužů
ueobetojí, proto jest se starati o dorost národní.

Nedostatek se jeví blavné v duchovenstvě,
a to protestantském, zvláště v pruské Horní La
žici, Ide není dostatek dachovních, takže pak
přecházejí místa srbských osad do rukou du
chovních německých. Katolíci mají doposad do
statek kněžstva, alespoň nemají takové nouze jako
druzí Srbové, avšak v poslední dobějevíse úbytek
srbského stadenstva v pražském semináři lažickém
připravujícího se ke stavu duchovnímu. Ve smí
něném semeništi jest nyní 88 chovanců pro celé
Sasko, z nichš však letos pouse třetina jest ná
rodnosti srbeké. Bývaly časy, kdy Jich tam byla

ano i .
Minulého roka vydaje toto družatro 700

hřiven na podpoťy, celkom v 16 letech, pokud
spolek trvá, na 21.000 břivem. Aby prostředky

Grajabrayt oi ampod; arn ř abyspolku spláceli po něčem podpory, poru
byli dostali, dále aby členové dosavadaí hleděli
sískatijiné. 2.

O kvetoucím životé náboženském mezi Srby
svědčí katolické spolky, které jsou založeny ve
většině osad, čímž zajisté lze macho dobrého vy
konati. Katolické spolky mají účel chrániti svých
členů od zkázy s záhuby mravní, bájiti víry a
rozšifovati katolické knihy. Letošního roku sla
vily dva opoiky A5tileté jubileum svého trvání,
totiž „Katholská Bjeseda“ v osadě radlické a ku
kowské. Přejeme boječ sdara k nastávajícím
25 rokům.

Významným pro katolíky srbské a saské
vůbec jest takó faktam, še se atále staví nové
kostely a staré se opravují. Tak byl před něko
lika lety dostavěn krásný gotický chrám v Baooni
zasvěcený nejsladšíma Srdci Pána Ježíše, který
jest z nejlepších kostelů mezi Srby vábec. Dále
připomínáme kapli v Hajnicích u Budyšína, kde
jest také maobo dělníků českých; v Labiji byl
postaven téá nový kostel a letošního roku v polo
vici listopadu za nesmírnéhů účastenství zbožného
lidu byi vysvěcen chrám Páně v Radwoře bisku

rem. Wahlem.
Před časem se jednalo o oprava toboto chrámu

Páně; oprava však by byla stála ne mnohem méně
nešli stavba nového kostela od základu. Hrabě
s Einsiedlu jako patron daroval posemek na pří
hodném mistě, pořádány sbírky, mejvíce však při
spěli šlechetní katolíci v odkazích, což tuto jako
příklad trvalého přesvědčení náboženského vý
slovně uvádíme a chválíme. Tak odkázala zesnalá
statkářka Jakubašová tomuto podniku 16.000 bř.
U nás takové obětavosti ve prospěch katolických

podniků bychom maroě hledali. Je to následekvobodomysisé vlády v našich krajích. Snad
dá Bůb, že i naši katolíci obnivěji budou podpo

vyaeely,byl také náklad velký4 dopoendjennesly, by v a ud jest
dluhů 80.000 hř, s nichž polovici převzala na

sebe obec ne příliš sámožná a„polosibe věsí nakostele.Jestnaděje,že časembudevše zapravemo.
Lid arbský dává při kašdé příležitosti na

jevo svoji lásku a příchylnost k milému kačžstvu,
které se jim zosla obětuje. Tak slavil na polzim

trowě S5tiletého jubilsa svého farářství v osadé
té, kterážtoudálost byla důstojné oslavena. Také

Matice srbská poslala deputaci, aby blahoptálasrému dloaholetému členu a přízaivcípísemaletví
srbského a nakladateli časopisu „Lažíce“, který
nezištně s hmotnou škodou vydává.

Začátkem prosince slavil kaplan Šolta pa
mátku svého ZĎtiletého kněžství v K
při kteréž příležitosti darovali mu sbožal osadníci
stříbrný pozlacený kalich (v ceně 320 hřívoa),
kat. -učitelstvo věnovalo krásný obraz, školní dítky
pěksý příračaí svícen a přátelé růsné dary.
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ospočlovédebaty.ječ. otopdlleve vlán ©ros ebaty, teprve v «
přoto vláda podalapředlota maporulení rospočta

Osař odjedev poloviciúnora na rýhradMartina, tde botká 00 6 prosí
francouzskérepabliky Folíxem Faurem, načeš
koncem dubaá nebo počátkem květná roka

pojede do Petrobráda, ny oplatil poslední carovanávštěvu ve Vídni. Politický ráz sobůzí bije do
očí na první pohleda to tím víe, aa pojede s J.
Vel. do Petrohradu také ministr zahraničních zá
lešitosti hr. Golncbowski.

Němci ma Moravě. Němečtíliberálové
měli v Brně schůzi, ma kteréž byla přijata ire
soluce: „Shromáždění důvérníků německé pokro
kové straoy moravské schValuje jeda-ní něme
ckých moravských poslanců ajejich sotrvání v klube
spojené německé levice a vyslovuje jim svon nos
menšenon důvěru. Déle vysloveno očekávání, žo
v zemském saému podá správa némeckoliberálaí
strany návrh Ba zavedení přímých a tajných voleb 
ve venkovských obcích a v páté knrii.

MBaltám chce za každouceny mabrásití ©
pravám, jež by mohly zavésti i

kteroa jich vyzývá ku — spořirvosti.On sám chcé
uspořiti ze státního rošpočtu 16 proc. Doufa, že

rodem Turecko bylo zcela sabespočeno.| Pocbybajeme. . .
Provident spajených států Clevo

land zahájil poslední za jeho vlády (odstoupí $.
března) zasedání parlamentu a cenáta vo Waahib
Gtoně zvláštním povelstvím, ve kterém ohlásil m.
j+že jiš svého času odporečoval v Madridu se

pro Kuba jako ek k ©
titení, že ale návrhy jeho s nevolí bylyzamítnatr.
Ujišťoval, fe spojené atáty trvají v neatralité. ale
dopouštěl, še mohou nadejítí ohledy vyšší než ua
avrchovanvstŠpanělska. Připravuje tedy na modzost
zakročení ve prospěch povatalců. —— -.B al

Všelioos.
Přehlídka listů protestanských. Český

bratr již ve více číslech přináší z péra některého
luterského pastora kritické myšlenky o katolicis
mu, ovšem že opůsobem všem takřka protestantům
vlastním, urážlivé a nepravdivě, Ze alov Kristo
vých vůči fariseům proneseným: Mledlisc v skry
tě, a Otec tvůj nebeské, který vidí v skrytě, uslyší
tebe, chcese vysmívati katolíkům, že chodi do ko
stela a dodává: katolicismus praví: »Modlíš-li 00,
jdi do vefejného kostela a modli se před množ
stvím«. Kde tuto větu četl v katolickém kateshis“
mu, nevíme, poněvadž jí nečeti, ale v hlavě své
vykroutil si p. pastor tu větu, del jí oádech po
tupy, a pustil ji v Č.bratru do světa. My ada
p. pastorovi veřejně, bezobalu se přirnáme, že se
modlíme i doma o samotě, i v kostele před množ
stvím a s moožstvím, poněvadž nás tomu naučil
příkled Kristův, a je nám scela lhostejné, jestli
páci pastoři a protestanti vůbec v kostele svém
se modlí a snad potřebu svých modliteben ani
neuznávají. Aspoň: v Německu jsou modlitebny
protestanské ve všední dny zavřené s v nedelina
pobožnosti pánů pastorů nikdo s lidí protestan
ských nepřijde. Je-li dále divno p. pasťOfovi, že
my se v kostelích katolických modlíme, kludeme
mu otázku, co oni v modlitebnéch svých dělají?
Podle všeho se tem nemodlí a jen svýmspůse
bem spflejí katolíkům, když své ovečky -na tvrdo
převařují. Tské s díkem kvitujeme uznání O břa

tra str. 174, že zp ovědnice naše je vydatná a jeprotestanté tádné podobné instituce nemají. Že'
naše tvrzení, že protestanté se ani doma nemodfi,
na pravdě spočívá, to potvrzuje sárm Senior pa
stor Molnár v Českém bratru str. 170, když ne
říká, že domácí pobožáosti u. protestantů jsou
řídké. Než to jen tak mimochodem. Nás více dnes
zajímá p. pastor v Hlasech ze Štona ze dna 26.
list. 1896, Pan pastor moc má zlost na kaedisty
katolické, a sv. Alfons, jemuž p. paster str. 274
říká páter Liguori, moc bo mrzí. Co je to vše
platno. Světské zákony i naje církevní katolické

„potřebovaly ústních výkladů. Jak páni advokáti:
avětské sákony vykládají ipřekrucují, to se může
p. pastor přesvědčiti, když některý s jeho kole
60 stojí před soudem pro urážku katolického né
boženství. Proto musí také laskavě dovolit, že |
učitelé církevní, jským byl sv. Alfons, či dle p.
pastor páter Ligaori, se nešel do žádné belvet
ské kuchyně ptát, jak čá vykládat katolickou
morálku. P, pastor se nejvíce pozastavuje nad
dvojsmysinými výpověďmí při výslechu a leká se:
toho, že církevní učitelé při takové odpovědi
dvojsmyslné hájí prospěch t kdo je vyslýchán.
Nechť páni pastoři poradí vždy soudcům, aby
postavili přesnou otášku, která žádné -vyhýbavé,
dvojsmyslné odpovědi nepřipustí, a Tím odstraní
celou tu nenáviděnov kasuistickou morálku. Rov
něž p.pastor str. 276 hrůzou trna, že vynucená

příseha katolíka neváže, rovněž jako přísaha ne
rosvážná, kdyby se mělo na záklidě té nerozvášné



hy provésti něcozlého. Nobudemese příti
jp s ečemosti toho belvétského p. pastora

ale klederae mů otázku: Měl Herodes
i ut Janovu, še

dceři Herodiady: Bude co chceš, vše učiTedy saad p. pastor řekne,že ano, poně
"vadě se jedná o' muže, jejž katolické církev ctí
jsko mučenníka a p. pastor by asi o Janovi řekl,
že byl velkýklerikol.“ Proto drabou otázku: Měl
JeRte zabit vlastní dceru, že nerozvážně Bohu pří
sphal,že co první v ceste mu přijde Bohu na
poděkování obětuje, a první v cestu mu béší
jeho dcera? Tady se snad hne v ©. pastorovi
otcovský cit m proto nestojíme o jo odpověď,
co ném na to fekae, jen to mu připedfínáme, že
vysvětlívky kasujstů nejsou ješté žádné články

a my jsme brdi na své učitele církevní, třeba
dle helvetského pestora to byli ti venávidění je
zuné, Rovněš může býti p. pastor ujištén, že
olkdy žádný soudce se edkatolického kočze ne
doví, s čeho se mu aglovídel zločinec sebe větší,

ny to vše stokrát p. péštor str. 276 nazývalnou nemravností. Jen to je ném divné, že
obratem strávky týž p. pastor soublasí s Larhe
rem, když chtel sedláky, kteří nechtěli tencovat
dik Lutherovynoty, dávat píchat, sekat, věšet,
pálit, kolem lámat s omlouvá co, že prý to Lot
her str. 879, řádek 14.2 dole, dělal z lidského
hledišté, de prý účestnici selského povštání ohro
dovali v pežitických důsledcích celé jeho dilo, a
Kalvín prý, kdy del Serveta upálit, jednal jako
odchovanec doby, se ktůé str. 279 se prý ne
dovedl ještě emancrpovati!l1 A takoví hle pasto
Hi, s takovými nemravnými zásadami chtějí po
krytecky kroutit očima před nešťastným osudem
Husovým, chtějí býti mravokárci katolických kně
$1? O pastore s Hlasů ze Niona, tvé jméno je
farisejství w zášť freti katolíkům. Zde laskový
čtenář vidí, jak hálvetský účel, tuvit šmabem
všecko, ca katolickým se nazývá, světí helvetské

prodaly. Proto kvitujeme řádky 278, že Hlasyze Saonapostrádají vší soudaosti, schopnosti a
vůle přesvědčiti se lépe a mislísi: Jen směle ka
tolíky tup, však něco z toho uvázne, a helretská
saší nezastavaje se ani u hrobu, když se jedná
zostuditi muze smýšlení katolického Souhlasíme,
že jejich sbrkň je nepoctivé a dvojsečná str. 279,
a vbe, co o katolicích piší, je stejné sprostého
kalibru HL ze Siona str. 279. Malou toho ukázku.
HI. ze Siosa str. 374 se nestoudným spůsobem
otírají o památku otce vlasti Karla IV, Zlatý věk
jeho doby pro Čechyaazývají želostným, jej pak
osszývají pověrčivým, který sbíral ostatky svatých,
a oteral se jen © povrchní. K tomu do
kládáme: Je to nešebo století, strhati do
bláta všecko, co by mohlo katolíkům býti ke cti
a chloubě. Naše protestantsko nevěrecká doba
aeašetřila pamácku sv. Václava, jeho pomník je
posad mraí, památku Karla IV., a proto takovéto
pusté jednání nás už ani nerozčílí, a památce
zbožných našich katolických předků jen poslouží.
Doužška. P. pastor s Hlasů ze Siona a ostatních
helvetských listů shání; kde co na kterého katoli
ckého kněze ví Tyto dny se pastor Stěcker sou

-dil 6 pastorem Vittem a paní pastorová Vittová
nadale pastorovi Stěckroví před soudem bídáků

: 6 p. Pas:or v Hlasech ze Siona to zapoměl uve
řejnit, proto ho prosíme, aby to tam vytiskl jako
post seriptum. + 34

Ohudoba „Národních Listů.“ V chru
dimské tovaryšské jednoté podal adp. biskup jedno
duchou a správnou definici pronásledoraného kleri
kalsma, jenž dle slov Vrchního Pastýře uení nic ji
ného než křesťanstvím,protože jest klerikalismus
snabou, aby všudorozhodoval Kristusa
sákon Boží. Autoritativní tento výklad sloratného
řečníka neuspokojaje národní žurnal, proto še by
nemobl proti takovému klerikalisen stráti a oemobl

| by (této osvědčeným manévrem zalepovati národu očí,
dedyž poslanci mladočeští vracejí se s prázdnou rukou
ze slažby vídeň:ké, Proto podaly „N. L“ jinou de
Řulci klerikaliema a sice tak „důkladnou“, že budon
meci po celý čas do náboženství katolického bašiti.
Není mad novinářskou fortelnost, která nepříteli vklá
dá úmysly, kterých nemá. Ovšem novymydila slenma

„N.L.“ definici kloriialisssu, nýbrš vybrala
1 — 1 BMegrova „Naečného alovaíku“, jenž při

vboek pedostatcích bade „Nár. Listám“ auto
ritek smad pooelá jestě století. Stakovými katolíky,

ří čerpají náboženské vědomostí « naučných slovsabývati se nemůžeme, ale upozorňujemeve tu
povrebost „Nár. Listá“, která se ovšem

o nade ph ooreoů Aoáakách českých,pro
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"kovatvíčeské povzbuzena zdárnýmivýsledky kašdo
rodních vajeh podniků zamýšlí opětné v květnu

Praze uapořádati věsobecnývýstovní trb ho
opodářských strojů, bospojářského zvířectva, koaí
skotu, brava a drůbeže, aloačený opola a výstarami

Apdevuoných výrobků. Ohystaný výstavnítrh mé sa netoliko porabuzoveti hospodáře a
výrobce k dalšímu pokroku a rosvoji výroby země

dětské, 1 raziti dráha orgaalseci stálého stře
hospodářské, tadiš především oprostřed

styk výrobců s konsumenty a vůboo

půsdběti k číJéemodbytu výroby. zemědělské a
ramešeníruchu obchodníhor Praze. Zvláštní.
nost má tentokráte věnována býti výstavé
ského zvířectva, zejmens pokud s0 týče
néhorosvriení dle oboru a Šíru, umístění, posuso
vání jikož i odměňování.Podle nové, lese,
jejíž sásady výstavním výborem jiš byly sobválevy,
má se při pořádání výstavy svířecíva též přihlíteti
k toma, aby se vystavovatelům, z krgbu malorolníků
sa osshy o chov dostávalo zpaánějších peněžitých od
měn a abyvystavování: uěleohtilých avířst každému
co nejvíce bylo umožněno. Z té příčiny podány budou
ředitelstrem společnosti k vládě, zemědělské radě,
městské radě pražské a sněmu žádosti, aby k vydat
nějšíma odmačňování vystavajících chovatelů zvířat
věnovaly čestné dary a větší peněžité příspěvky.
Zasěná hospodářská | důfežitost, jakou knádoroční
podnik výstavní má pro rozvoj zemědělský | pro
tržbu hospodářského průmyslu, poskytuje naději, še
povolané kruhyaširší veřejnost hojnouúčastí apřísní
budou jej podporovati. Výstavní program vyjde v uej
bližších dnech a bade na požádání každému ochotně
seslán.

Na zachování kunětických historio
kých památek dále darovali: Rodina v Pánu
zesnulého Jane Huška v Hradišti os Písku 20 zl.,
M. P. S. 10 zl; Banka pro země Rakouské 5 zl,
Záložny v Nové Bystřici a Dobříši po 5 sl., Měst
ská rada Jičínská. 5 zl., pan Václav Mrázek, ob
chodník v Pardubicích 5 L, První Obč. Záložna
v Praze 2 zl. Všem vroucí: Zaplat Pán Bůh!
Poněvadž se již s přípravdými pracemi započalo,
jest oa vysost potřebí hmotné podpory, za kterou
soažné prosí Václav Kudrna, farář.

Z kruhů lékařských. Pan MUDr. Lad.
Haškovec, universitní docent nemocí nervových,

zařídilprávě v bytě svém i (nároží Ferdinendovy třídy a Perlové úlicečís. 10) elektrotbe
rapeutickou síň a ordinuje od g—10 hod. dopol.
a od 3—4 hod. odpol.

idovské „Svůj k svému!“ Židovití
advokáti budou nyní dělati znamenité kšefty. Dne
8. t. m. sřídil se v Praze zvláštní komitét za tím
účelem, aby židovští advokáti hájili »utlačované«
židy v Čechách. K ustavující schůzi bylo vydáno
německo-české provolání, které se nám nábodou
dostelo do rukou a jež v následujícím oťiskujeme
bez další poznámky: »Jednota židovských obcí
náboženských v Čechách pojala ve svůj obor ($
1. ad 9. stanov) též právní ochranu oproti ne
zákonným útokům proti židům a židovstvu čelí
cím. Za účelem provedení tohoto ustanovení do
tyčného bodu stanov usnesl se podepsaný výbor
zříditi komitét, kterému by za úkol připadlo, ka
ždému jedaotlivci právní pomoc poskytnouti a

i

Čechách pozvati. Dovolujeme sobě tedy Vaše
Blahorodí co nejuctivéji požádati, byste se jakožto
člen tohoto komitétu na pracích téhož súčastniti
ráčil. První schůze ku konstituování toboto ko
mitétu odbývá se v úterý dne B. prosince 1896
o 9. hodině dopolední v síni plodinové bursy
(Havlíčkovo náměstí) ku kteréž Vaše Blaborodí
uctivé zveme. Za výbor jednoty náboženských ži
dovských obcí v Čechách. Jednatel: Dr. Be sřich
Duschenes. Předseda: Dr. Arnold Rosenbacher.BHS
Zvěsti z východních Čech.

Přednáška ndp. biskupa v Chrudimi.
Předminulou neděli zavítal J. M.ndp. biskup Edv.
J. N. Brynych do chrudimské jednoty katol. to
varyšů, jejíž jest osvědčeným příznivcem, aby ke
členům a zvavým hostem bojně shromážděným
promluvil účinné o klerikalismu, otázce to nyní

. nejčastěji přetřásané. Nedostavše pohříchu o prů

z +. Východu« aspoň trest poutavé přednášky.
Ndp. řečník objasnil nejprve pravý význam slo'a
klerikalismůs a prokázal že boj proti „klerika
lismu“ je bojem proti náboženství katolickému.
Namítá se, že náboženství patří jenom do kostela,
že jest věcí každého člověka soukromou std. Ná
boženství však jen z části a jen tak delece patří
do kostels, pokud toto v kostele se vykonává.
Jioak náleží náboženství také do duše lidské, do
školy, do rodiny, do obcí, ze ně i eelé říše a
všude tam, kde jest člověk. Náboženetvím vyhla.
šují se zákony Boží. Zpěv, modlitba, neb jiný
úkon v kostele nedí ještě náboženstvím. Na př.
přikázání Boží: «Cti otce svého i matku svou...«
týká se rodiny; „Nezabiješ“, Nepokradeš“, „Ne
promluvíš křivého svědectví“ atd. týkají se zase
státu, celé lidské společnosti. Takto dokázel psa
biskup logicky, že náboženství nenáleží jenom do
kostela ale do celé lidské společnosti. | Klerika
liemus jest ona cesta a oprávněná snaba, by při
všem konání rozhodoval Kristus, zákon Boží,
proto boj proti klerikalismu jest bojem proti Kri
stovu náboženství. Klerikslismus chce prý lid za
temniti. Že by náboženství zatemňovalo, o tom —
pravil pan biskup, pranic nevím. Naopak, nábo
ženství osvětluje ©Ma př. smrt, hrob, věčnost,
vzkříšení, všechny tyto záhady, jež se tak velice
dotýkají každého člověka, jsouce náboženstvím

*
eovětleny,;pozbývajíveškeré své hrůzy, Kdyb

| klozěk:oerdřil, že "kyoe mu po smrti Jiny život,
kdyby málpřesvědčení, že po smrti je všemu
konec, že nic není, že není žádný život věčný,
pak by i život veždejší byl jenom samy klam a
mam. Náboženství nám všakpraví, že je věčnost,
že i na nés čeká vskříšení, jako vstal z mrtvých
Ježíš Kristus. A to je zatemňování? Ndp. biskup
vidí temnotu však někde jinde. Právě tem, kde
tak zv. osvětářství panuje, je pravá zatemnělost.
Ve Francii vypudili ze škol náboženství a vydali
svobodářský katechismus, kde jsou tyto otásKkya
odpovědi: Kdo stvořil svět? Nevím. Jest Boha?
Nevím. Jest duše lidská nesnirtelná? Nevím. (Co
jsi ty? Republikén a Francouz. Je-li to osvícehost,
která neví je-li Bůb, která neví, je-li duše lidstá
nesmrtelná a odpovídá na všechno: Nevím, nebo
snad? Jenom náboženství šíří světlo « osvětu. U
pohanských Římanů byl otrok nevzdělaným ne
volníkem, u křesťanů i ten nejsprostší člověk má
vyvinutější rozum. Náboženství čili klerikalismus
jest svétlem. Jen hlupec neb fanatik může říci,
te se katolická církevo své nejnižšíČleny nestará,.
Misonář ockáže divochům jenom o Bohu, on učí
je také čisti, psáti, počítati, řemeslu a p, Nesly
šeli jsme, že by také někdy nějaký řadiká)dal do
Atriky dělat 3, divochů vzdělance. Sv. Cyril a
Methoděj přimasli do našich vlastí kaiby 4 ty
byly základem naší vzdělanosti. Sv. Václav čet
jak píše dějepisec, kniby řecké, Jatinské a aslo
vanské; za Karla IV, dostoupily vědy a umění

škola, a těch far bylo v Čecháchvíc oežli dnes,
neboť téměř všechny filialaf kostely byly tehdáš
faraími. Namítá setaké že v církvi katolické

prý žádná svoboda smýšlení a musí prý se věvěřiti, ce církev učí. Nění pravda, že by ý
slepě věřiti musel, co církev učí. Každý může se
dříve přesvédčiti. Jsou to předně rozumové dů
vody, za druhé pak důvody dějepisné, že Kristus
byl Bůh a že vstal z mrtvých. Církev žádá víru
všakna důvodech spočívející. To přece není s0
tročování mysli. A kdyžse člověk na něčem povsě
na základě nabytého přesvédčení ustasoví, již.
logika žádá, by se pak tomu také podrobil,

Církev připouští úplnou svobodu smýšlení,
jenom nedůslednost a bludy zavrhuje. Slepá po
slušnost se nežádá, každý se může o pravdách,
že jest Bůb, duše lidská nesmrtelné, Kristus Bůh
člověk atd. přesvědčiti, dát poučiti. Poslušnost,
kterou církev žádá, není slepá, nýbrž ochotná a
vjídná, jako dítko poslouchá otce matku, protože
jim věří. Kdyby každý mohl poslouchati koho by
chtěl, pak by také nemusel poslouchati nikobo,
Takový poměr vede však ku vzpouře, k anarchii|
A sejdou-li se jenom dva anarchisté, nemohou
existovati bez rady a pogrobení se vůli jednoho
druhému, tím více miliony lidí mají zapotřebí
autority a kázně. Neni všecko pravda, co se
proti katolické církvi píše a mluví. Církev slepou
poslušnost nežádá, nýbrž odůvodněnou. Církev
katolická chce prý opanovat národy a plete se
do politiky. Zesnulý biskup linecký, Rudiger, když
se mu vytýkalo, že se plete do politiky, odpověděl:
Kdybyste ve tolik nevměsovali do náboženství,
nepletl bych se já do politiky, Církev nelze však
od státu a politiky odloučiti, jeť těsně s četnými
světskými zákony a politikou svázána, na př. man
želstvím, skolstvim, církevním jměním atd. Vytýká
se českým biskupům, již mají virilní hlasy na
sněmu království Českého, že nechodí do sněmu.
Nechodí tam právě proto, že se nechtí plést do
politiky, do stranických politickýco bojů. Až
jednati se bude o věc sv. náboženství, psk také
biskupové čeští zaujmuu na sněmu svá místa. Já
mám dieocsi česko německou — pravil p. biskup
— a neuznal jsem za vhodné blýskatise na sně
mu, poněvadž jsem vrchním pastýřem všech, kdož
dosud z církve katolické nevystoupili, ať jsou ná
rodnosti jakékoliv, a přesvědčení politického
též jakého kdo chce. V jském pomérujest kleri
kalismus k národu českému? Klerikalismus prý je
nepřítelem českého národa. Ono to však zcela
jinak vypadá. Prvním, nejvýznamnějším klerikálem
v Čechách byl ev, Václav. On staral se, aby po
ložil záklgd nejen náboženství křesťanskému, ale
i vzdělanosti svého národa. Sv. Václav byl však
přisvém klerikalismu i prozíravým politikem:
za několik volů roční dávky ukončil nejen nebla
bou válku s německým králem Jindřichem I., ale
i uhájil samostatnost své země. Sám protestant
Palacký doznává, že sv. Václav zachránil český
národ, že nepropadl osudu Slovanů polabských.
Kdyby svatý Václav býval větším radikálem nežli
klerikálem, byl by býval Jindřich I. úplně si pod
manil českou zem a dnes sotva kde by se dilo,
že obývali tuto krásnou zem kdy Čechové, Náp.
řečník dovodil dále podrobné z déjin, de klari
kalismus nikdy nebyl nepřítelem národa českého
a že také dnes klerikálové chovají pevnou naději,
de posvátné koruna sv. Václava zastkví se zase
na pomazaných skráních českého krále. Ku konci
poukázal ndp. biskup k úpadku rolnictva a řeme
sloictva vlivem liberalismu asdělil, že mnobé my
šlenky v této scbůzi projerené budouoblírnějí
rozvědeny v pastýřském listě o Vánočních svátcích.

Okresní zastupitelstvo v Hradci Král
schválilo ve scbůszí své dae t. t. m. konané, roz
počet fondu okresního na rok 1897. a usneslo se



aby k uhražení potřeb.ska merek 1897. vy
bírala se a2procent obrasní přirážka ku přímým.
dáním s mimořádnou přirážkou přédepsánou V
okresu zdejším na r. 1897.. - o

Pro dobročinné „ K vyavánízem
ského výboru království Českéhov) žedují okresní
výbory na obecních představenstvích, sby všem
bumaaitním dobepěrsným spolkům v obcích pří
ložené formuláře dodaly ku vyplnění rubrik jména,
účelu, jmění, příjmu, pečet členů,
výsle Činnosti kové a každý spolek mě
připojí s posledůí výroční. zprávu. Výkazy
mají býti loženy nejdéle do 20. t. m. Šetření
teto koná se, aby stanoveny byly zásady o podpo
rách těchto spolků zemí. —

mrti. Dne 5. t. m. zemřel v Hradci Kr.
se věku 75 roků p. Konst Dudek, měšťankrá
lovédvorský g majitel závodu voskářského. Těle
ená schránka zesnulého byla dne 7 t. m. převe
zena do Králové Dvora, kdežza hojného účasten“
stvf pochována ve vlastní hrobce.

Dar. Řaditeletví zdejší c. k. odborné školy
přo omělé zámgčnicíví darovalo kapli sv. Klimenta
ozdobně provedgný nosič ko zvonku u sakristie, který
pracován jsa ve slobu kapli příměřeném jest cennou
a důstojnou kaple osdobov. Za dar teu a přízeň
kapli, v níž cha c. k, odborné školy společné
služby Boží m vsdáváme tímto srdečný dík“
Zaplaťt Pán Bůh

v katol jednotě na Sles.
Předměstí. V Šptnénavštívené schůzí dno 8. t.
m. přednášel vdp, předseda J. Vaníček „O vývoji
řemel vůbec a českých zvlastě.“ Po té přednášel dp.
ředitel Fr. Reyl o časové otásce „Kam patří nábo
ženství.“ Ješ to vdp. předseda pro důležitou příčinu
ze schůze s0 l, řídil schůzi úřadující výbor,
jenž udělil alovo posléze p. Polákovi ast., jenž pro
mlavil „O únabách křeslansko-socialní atrany.“ Zprů
běhu schůze a z živé účasti posluchačů bylo patrno,
še nová katolicsá jednota mána Siczském Předměstí
dobrou půdu.

Beseda v Hradoi Králové pořádáv 10
botu dne 12. prosince »Smetanův večera. Pro
Bram: 1. +Víneg ze Smetanových opere. Přednese
al. sbor damský. 2. »Z českých tancův«. Přednese
p. JUDr, Scheiner. 3. »Píseň Blaženčína« z opery
»Tajemství«. Přednese paní Anna Pazourková. 4.
Sextetto 2 »Prodané nevěšty=. Přednesou: pí, R.
Vůnechová, sl. A. Fialová, sl. A. Wůnschová, p.
MUDr. J. Morávek, p. B. Ryba a p. J. Wilasch.
4. Trio g mol. Přednesou pánové: B. Koovalin
ke, M. Nepeřený a JUDr. L. Scheiner. 6. Píseň
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„p K.. Beal. 7. jek o oblasenosti Ludá
hodil kamenem poA. Nepeřené a . :

„ M. Nepeřený, 8. «Pij z »Prodané nevěsty«. | panu Č. a hrozil mu zabitím,tak še byl týš nacen,

Přadneeal Jeaoteolavma. Začánko pol8.| Prmat id ke pom LAMsobí z če
.. brášky. O případutom učiněno ozpámení čethichvu.

katolických tovaryšů. V ne- Četnícký závod Jan Němeczatkl Luňáka a zavedi. Zjednoty
děli dne 13. t. m. gřednášeti bude vsdp. kanovník
dr- J. Soukup. Začátek ve 2 bodiny odpal, V řeč
slokém kgeuiku přednášel p Jeušovský +O histo
sckém vývoji křesťensko- socialní strany«.

Jičínský obzor přinesl, jsa k tomu záko
osm donucen, řádnou opravu — ač si na jiných
mlstech v tomtéž čísle všelikým způsobem shladil
svou žábu. Pocbybujeme však, že od něbo bade

teď míti nejd.F: biskup pokoj. To by musel naně dokročit zcela jinou cestou. Tento list byl
štíru s rozličnými jinými faktory — a utichl Oa
měl nejlepší úmysly bojovati proti šlechte, ale
jedna lepší stránka se v něm ukázala, P. dr. Kjou
ček pesnal, že je Jépe zůstati právním sýstucem
hrab. Ervína Šlika, než aby se pol i ve
svém listu připravil o tučné příjmy. proto
utichl. List tentofpočal vystupovati proti židům —
ale tito jsou bobatými kapitalisty: a mají často
soudy a proto je lépe, nezkaziti si jejich přátelství.
A proto utich, List tento bojoval proti star. Dol
lanskému, nazývaje ho i opráškema ve svých fei
letonechb,ale p.dr Klouček počal míti strach, že
by celá jeho strana i se svým generálem mohla
snadno býti vybožena z radmce — a proto na
půl léta před volbami — utíchl, Teprve po vol
bách, při nichž se vyplnila neblebá jejích před
tucba, jej opět nazvali »strýčkem ze mlýne«. Za
poměli, že si tím dávají špatné svědectví, když
voličové dali přednost mlynáři před mazaným advo
kátem. Konečně tedy nezbývá ubohému obzoru
nic jiného, nemá-li zebynout úbytémi, než se pu
stit do toho »pověstného Brynychsa« — a jeho
kněžstva. Ale také by se našel spůsob, jak si pá
ny z redakce udobřiti. Ať si p. biskup veme za
svého právního zástupce dra Kloučke, ku stavbě
Adaibertina p. Holečka a několik vozů cihel od
toho třetího —čke, a bude s nimi mít do smsti
pokoj. Ještě má p. biskup čas, aby vynabradíl, co
zanedbsl.

Zatčený výtršník. AdolfČ., obchodník v uhlí
na Kuklenách jest opatrovník Leopolda Laňáka se
Šosten. Aby pocítil všechny slasti opatrovnictví, nav
štívil ho dne 5..t. m. opatrovanec a počal projevovati
svou nepřízeň jak panu Č., tak i paní jeho spůsobem

Díiků vzdání.
—
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do četnických kasáren. Lašák opakoval stále vyhrůžky
ové a mezi jiným dodal: Ať jen krev lado! 0 Lalá-
kovi se tvrdí, že jest slebomyslný a měl býti prop n O : .

Pre urášku Veličenstvaocitleepřed adejším
krajským soudem včera dopoledne sOletý Josef Zelba
s Malšoviczaměstnaný posledním časem jako advo
kátní písař v jísté zdejšíkanceláři. O příběhu, pre
nějá byl šalován, přinesli jsme svého času stručným

spa Dne bi. října t. r. nalesal se obviněnýv meckém divadle Havlově, které sde právě meškalo.
Mimo jiné ukdějovaly se tam také mlhové obrasy cí
sařeací ,přičemšhránarakouskáhymna.
Při tomto ntě měl se jmenovaný, jak v žalobě
je uvedeno, dopustiti aločinu urášky veličenstva na
značeného v $ 63. tr. z. tím, še dupal pískal, a spěsl:
společně j s několíka mladíky a porušil tak:
vinnou úctu k císaři. Z výpovědí několika předvja.
ných svěků nenabyl však soud dostatečného 
čení o vině obšalovaného a proto jej po obhajovací
řečidra. Zimra obžaloby úplně sprostil.

Kenec konců lochonické zálošný.Konkurs
občanské záložny s neobmezeným ručením v Loche
nicích, který byl zahájen vroce 1891 a natropil hluku:
po dalekém okolí, bude akončen. Na věřitele konkursní

čipadé dosud k rozdělení as 8800 si., mimo to, 00ba docíleno zu pohledávky konkurení podataty, které

budou ve veřejnédobrovolné drašbě uzdejší oc k.notářství dne 34. t. m. o 9. hodině dapoladne - prodá
vány. Prodáváno bude i poď cenou nominální. Mezi

hlodávkami jest také suma 6 pode sl. 50, kr
rou vymáhá správaúpačkov údstaty občanské.záložny na Fr.Holubovi, „Barešovi, Robertu Bechovi,

věstném pokladníku, Jos. Relichovi, J. Česákovi,
J. Babnori, Jós. Limdrovi, 3. Paxenkovi, W.Součkovi,.
M. Boučkovi, V. Pácaitovř.« Váel. Lindrovi, vesměs
s Lochenic.

Odsouzen. Josef Plichta, kolář ade, do Přepych
příslušný, byl pro výtržnost, kterou způsobi)na poli
cejní strážnici sdejší, o Čemějsme svého času vy
přinesli, odsouzen čtyřělenným soadem ku ému
žaláři na dobu jednoho měsíce.

Náles. Kočí z pivovara nalezl v minalých dnech
železný tak zvaný můstek, jehož potšívají pověsníci
k připevňování knfrů.

Mrtvola neznáméha muže. Die 4. t. m. na
lezena byla v lese poblíže Horního Přímu u Nechanic
mrtvola oběšeného muže as 40—80 roků starého
s řídkými vlasy a plnovousem. Dle vžesření zdé se,
že byl to nějaký dělník nebo tulák. Mrtvola pohřbena.
byla na hřbitově v Nechanicích.
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VAradel Králová dne 5. prasince1809.Lhl.
sl 6-70až 690, jitťosi. 6— 5.75 jebmen

E40 sd 4-80.oves zi. 240 sž 2—, proso z) 460
až 4-80.,vikeval. 490 aš B, bráckal. 8.—až 6
dběka st. 912 aš ——, jábly si. 9— až 0 —, krap sl.
8 —at 2i.—, bramborési 1.90sž 3—, jekelovéhose
utjnka červeného si. 80- — až 56-—,Jetelového semínka
M bo sl, 25-— až 48.—, jetalováho semínka, védského
a. ——aš ——, méhu-s). 18-70 až 17-60 clejky sl..
—— 4 —— , iněného totmeno sl. 0-30 až O—, 100 bg.
fitnýchotrub sl. 650, 100kg. pásalónýchotrab sl. 8-—
1 bg. másla čerstvého s. "—90 až I—, 1 kg ndala pře.
'vsřeného — —, 1 bg. sádla vepřového zl. 0-80, 1 kg.
twarobu 13 až 16kr. jedno vejceS kr kopa okurek

ai. O—aš o—, kopa zelí sl. 1-50 ož8.,20, kopadrobné
séleninyul. 040aš 1.80,ipktolitreihale:sl. 1-80až 2-60.
brčka jablek sl. 2:20 aš 4 — bečka hrošek <l. 3.40 aš
3-80, bebdka dvestek si. —— až —— — Ne týhodní a

'obelní trh dce 5. prodince 1896 odbývaný, přivešeno bylo:

koktohitů pšenice 747, žita 338, ječmene 549, ove 200(prosa 9, vikve 4: brochu 84,čolty 8, jehel 29, brup,
— brambor 312, jetelovéhosemínka 1, lněného semínka
8, olejky —. máku 4, okurek ——kop, zelí 944 kop,
"drobné seleniny 3287kop, cibule 118 hektolitrů | jab'ek

Popř8 8 WU

Nájemdvora
Ktiskupskému velkostatkuChrasti

přináležející dvůr Žiloviče u Chrousto
"vic okresu Vgaoko-Mýtského pronajme
se na novo na dobu dvanácti po sobé
jdoucích let.

Ku dvoratemuto náleží:
plochy starobní 2 jitra 467 sáhů
polí.. . . 806 „ 120 ,

„Jak . o . Do „

PREY 8. 144 .UPady neplodné 8 , .
V celku©457jiter 117 nák.

V nájemní podmínky nahlednoutí lze a ři
ditlství velkostatku. 7

Z řiditolství bisk. velkostatku
v Chrasti, dne 30. listopadu 1846.

JODODODOOKIOOOOOOO

Občané
odebírejte „Sameosprávné Listy“ nejlscinější
"to měsíčník věnovaný samosprávě a svépomoci.
Číslo na ukázku sašle administrace v Kopřivnici

na Moravě.

rodám 20 ročníků
čas, katol, duchovanstva,

datinské klasiky s výkladem, hudebniny zábavné
opisy atd. W. Zika, farářv Hlušicíchu No

vébo Bydlova.

Slero K naši mládeží od starého vlastence.

Tento krátký přehled
dějin českých dostati lze

v biskupské knihřiskárně
Stran 62 8%. — Cena 16 kr. franko

vysháníkaždý vátok dopel. ©fi.bod.
Tydavateletvo:

Politické družstvo tiskové vHradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujtešně

ObnovavHradci Král

na

Jednotlivé číslov místě 7 Kr., poštou 8 kr.

Mistnostredakoe:
V Hradel Králové, Velkánáměstí č. 84.

Pravá

= VÁMAZ
uherská, rakouská,

dalmatská, istrijská,

+

JI

© Nejlepšío
slováckou

slivovici

borovičku
1litr od 70kr. po
- činaje vyrábí

N. Nesňal An řatouIftařa
Uheraký Brod.

Hlavní sklad u Jindř.P
ononýah úvah

vyšel sešit III.

knoyklikaLvaAL,
„6 ofásce Ďělnícké

Stran 46. Cena 4 kr,

Pozn. Ježto cena proslavené této eneykliky
est velmi nízká, můžemo expedovati je jen sa
Jhotové. Větší objednásba franko a na 4 výtisky

b. zdarma.

Ctěné správě
Schaumburg-Li kých

knížecích vinnýchsklepů peský
ve Villány.

Potvrzuji Vám tímto velice rád, že knížecí
Schaumbur Čippeaké panství ze svých rozsáblých
vinic ve Villány

nejlepší a nejčistší vina

vy jež všem 8 pánům kollegům jako čistá,pravá přírodníjn

W MEŠNÍ VÍNAR
s plným přesvědčením co nejlépe odporučiti mohu.

Ve Villány, dne 10. října 1896,
Pavet Gudier,

L. B. ř. k. farář.

radní prodej našich vín pro severo
východě! y svěřili jsme obchodníku vínem panu

Karlu Ningeroviv Novém Bydžově,
který cténou objednávku buď ze svých nebo přímo

z našich sklepů vyřídí.

Správa kmiř. Schammbarg-Lippeských vínných sklepů
VE VILLÁNI.

vyznamenání

u —až se lidépřesvědčí, že bylo a bude
nejlepším jedině

T. ct. obecenstvu vřele doporučuje

loven
“ eodporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.
Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č.

Telefonické spojení.

UNP-Vlastní výrobu "SN

vlněných látek
z časté ověl viny

doporučujema podzímní a zimni obleky, haveloky
e kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenický v Humpolci.

Vyrznamenán na zemské jutilejní výstavě v Prase stříbr.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brona.

Vzorky zdarma a Iranko.

206300G00006

Ex offo

křestní listy ed60kr. ní
. Biskupská knihtiskéru $

jsou na skladě bisk. tis
skárně 40 kusů. (kniha) za V Erie! Král.

30 kr.

2060003030606

Nový časopis

(asové úvahy
vychází

nákladem politického družstva tiskového

v Hradol Králové
jednou v měsíci, počínajíc 1. říjnem. Přinášeti bude

nové i starší práce původní | překlady, které mají
časovou zajímavost. Předplatné i s poštovní zá

sylkou 50 kr. ročně. Jednotlivá čísia 4 kr. Zásylky

obatar A'enice „Obnovy“ v Hradci Kr.



Prnerratemna8094zlatou Anste vě v HradoiKr. ě
akSAplome

Umělé suby
e nejsovějiíhonpericnéko . úsoba vyrábím

P konámevočkoré práce v U spadající ařesně a solidněna základědidlouholetých K

ností, ruče zs odšde obsluhu. Zaručaje cenyejlevnějšía poroučejese do vzácnépřízněcté

noo bocenasra, sanamenámse vhlabokéúctě

Josef Čáslavský,
zubní technik

Pražské ul. 8. 77. vHradci Král.

NRRNNNNNNNNNNNNNÝ

Singerovyšicístrojeuznaněnojlopělna světě
Nedostižitelný co do výkonnosti a urvání:
proto nej řenější šicí stroj jak pro
domácí potřebu, umělé vyšívání, tak pro

věcch:y průmyslové účel..

všech v tech.

Singer Go., akc. spol.:
€ (dříve G. Neidlinger.) |

Hradec Králové, Pražská ulice 82.

Besplacné vyučení též modernímu umělému vyšívání

o00+00000000000000000
+Dobřeosvědčenép

hodinky
» zlaté, stříbrné, niklové a ocelové jakož
P i veškerénástěnné hodiny do salonů, kance
» lářů, kuchyň a hostinců. Budfčky u velkémvý
o běru dobře a přesně regulované se zérukou od
(b jednohodo tří roků. Veškeré zlaté a stří
- brné výrobky zboží granátového| z nového

etříbre doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíh, č 145. proti hlavní stráši.

OVVvVyVvVy

hh Veškeré eprávy hodinářské jakož i zlatnické
© ce přijímají a vyřizují co nejpřesněji za cemy po

2 levné.
200000000000+0000000000000l

na skle

L SELRDU,Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.

cenami vyxnam.

Vzerníky k na
blednutí franke.

Ceny mírné.

vÁDOĚNÍAVOLÍKODOĚNÍ
dovoluji si octivě doporačiti

Jesle ze dřeva řezané a polychromované. Boží
breby se slobem kostelů souhlasné. Křížové
resty v reliefu řezané neb Jité, polychromované
na zlacené půdě v alohových rámcích. ecby

„Vrkříčení“.
Fotografie a nákresy jsou k dlepeolci.

V hlaboké úctě «ddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řesbářský a sochařskýv Praze.

Plsárna a dílby na Letné 812 —VIL Sklad Els
čine třída č. 24.

>

Emanuel Bělský
w Mradol Králové.

| Hotovésy všeho druhu pro podziieí 0|
| imal období, jakož | moderní látky jsou vevelkém výběru na skladě.po vaty

i Hlavní sklad v Kutné Hoře.
1 Filiálky:
E v Hradoi Králové, v Pardubiaioh, Chru-|PPA

W baHÉ3i;
„Obrazy

MADONNY

a KRISTA,
© krajiny a všechoydruby von č© obrazů v největším výběru, za ceny naj-©

S mírnější v závodězrcadel, obrazů arámeů nu

JOSRFA KTESLICHA, A
v Hradoi Králové

pražkáulicevedle'-Hotel Merkur

Neee"„»P „Sz ae

.............

eee. „.*
a“o B..o

DoHradce Král. a okolí!

oj an s uchvěosnámiti,šesastoupení firmynaší a prodej regulač
ních kamen a regul. tabulových oináků,
sveřili jsme výhradně

p. AŤ. Óerfovi

nás svěřovány byly.

První česká továrna na regul. kamna
a regul. sporáky —

Horák, Bohuslav a spol.
v Prase, Karlovo nám. č. 9. m.

„u Podušků.“

css
————

4 4%2 HH M

| AJAN HORÁK,soukeník
| V RYCHNOVĚ n K.

nabízína dobm podzimní aszimní

| čistě vlněné ltky 35s
*Račlešučinili- jm melou obječnácku

na akoušku!

SND“Vsorkyne požádání zašlu frasko. "W

Děkuje všechjeje milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby ml i dále důvěru svou věnovali a slibuji vždy
vzornou, poctivouobsluhu.

O

ÚOSARRKSKA

P00000000000000000000000000000

JGDra.

ŠTĚPÁNA FISCHERL,
advokáta

vHradci Králové
nacházíseod nymějškavnárož
nimdomě č. p. 290. p.professora.
Beránka(první dům upražskéhomostu)vI.poschodí.

yyvvýrvvvÝ:
Na pokařství

příjme mravného hocha
JOSEF LIBNAR,

pekař v Červeném Kostelol.

pap“ Zlatéa stříbraéklenoty!"iy

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přisežný soudní znalec a odhadce
v Hradci Erálové

(sv.-Jánské nám. č. 77.)

doporaduje etěnému obecenstvu ho
sobený sklad klenotů, zlatých, stří
braých a pravýchčeských tových
šperků, stříbrné stolní náčinír nového
a člaského stříbra, osdobné stolní nádobí
veškeré zlaté a stříbrné hodinky L.ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
růzoých druhů se zárukou 1—3 roků za ceny

levnější než všude jinde.
Veškeré sboží je úředně skoušeono a snačeno.

Objednávkya sprárkysepřijímajíashotovují,
též ve škeré správky hodinek se vyřisují.

OY“Vše za levné ceny. "B

Šzá

tráta- vlasů
a tvoření lupů

ee pod zárukou jedině jistí
zamezí

CEINOGENEN
S J.Beyšovce v Jičíně.

Cena láhre s ochrannou známkou 1 zl. pří s lahvích
franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukászce 3 zl.

Sklady v lepších waterielních obchodech a holičských

oooocooooooo00 0 00000

drino koslelní
pravévoskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.Zárovoůodporučímovětlndevěčných©

lamp7dnůhořícíavšeobecnězanoj
lepší uznaná.

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářský „u Albersů«založen r. 1Šbg.
00000000000002.0 0002000000000l

Eoooro0+000+0000000000lii
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Číslo92. Ročník IM.

„al páovéjenu ——„for
- Jaký obrat Hzením Božím!>,

m; s.„€; -O jerem, guse mutatio rerum! 
js“ Kdybybyl masopust, tak byse jeden ned
m mopozastavoval, ale dělat jiš v advouté
bomedii, to předce překvapuje, třebas že to byla
komedie politická, již ma účet vážnostia zájmů
čenkéhonárodatropí ve Vídnina říšakéradě

oelanci za města a venkovské obce.
M polední doběoctlo se česképoselstvove

Vídniv nejlepšínáladěpro,vládu,tek še vůe
obecné se proto na něvolá c.kr. oposice.
-| Pokud stanoriska našeho ne týče, tu roz

hodně schralujemo provádění politiky možnosti asoublasíme, kdyžse s ohledem a to s pečlivým a
důsledným oljodem Ra státoprávní postavení zemí
koruay svatováclareké ve Vídni bledají výhody a

najyrovů pro České země. Jame pre loyální polikterá může býti také důraznou a | mzhodnou,
avšak komedií musíme opovrbovati.

A třebsa že jstne se vědycky s reservou
vytlovovali o politiceuiladočeské ve Vídni, tak
konečně n , než-li, te jsme ji musilí nazvati
příslošícím jí jménem. *

Když se dnes dvéře vídeňského parlamentu
útevírají, aby se za nynějšími poelanci a £a ny
nějším složením sněmovny navidy šavřely a ote
vřely se parlamentu novému, z nových voleb vy
šlému, tu najednou zástapcové českého lidu začnou
si tam prohlašovati, še přišlik rozumu, že sestárli,
že nechtí býti více berany std. a ze řvoucích lvů
a nadlených "08 dle
běžné v Čechách a mladočeský nesoucí fráse
„vládní přitakovači, lokajové atd.“

Ak tomu ae pánové ti odhodlali ve chvíli,

ni zákonodárná jejich moc dopršela a k tomuodbodlali se po šestiletém bouření a burácení,
jehož hučení celé Čechy 1 s Moravou ponsátlo a
popletlo. o ,

To vypadá, jako by chtěl někdo po posví
cení hodovat a to ve chvili, kdyš so vstává jiš

ed prázdných stolů. m

FEUILLETON.

zatáačo POV E o

Nel —tyhleženské...
Pan Klapzuba byl už starý parkos, mohlo

mu býti tak kolem padesátky, ale pořád mládenec
jako jeden květ. Ptáte se, jak to mohlo býti, aby
v takovém stéří a při takových příjmech zůstal
mládencem? Inu to je tek. Dokud by se byl ženil
z lásky, neměl nač, a když měl nač, začal se ženit
z rozumu a rozum v lskovýchto záležitostech jest
pranespolchlivý rádce. Na jedné ten rozum viděl
sice mnoho vzdělání ale žádnou krásu, na druhé
dost krásy ale žádné »tento«, (však mi rozumíte),
na třetí zas »tento« ale zcele málo vzdělání atd.
atd. A ten rozum ohlíží se vždycky na ty »tento«,
zvláště pak ohlížel se rozum pan Klapzuby, jehož
ideálem — a věru ne špatným — bylo míti bi
bliothéku raději ze samých ozáloženskýche, než
z spolitických«. Ty ženské však nejsou teké tak
hloupé busy, za jaké je muži mají, neboť, které
měly dostatek peněz, dively 8e po něčem zcela
jiném než byl pan Klapzuba, jemuž mimochodem
řečeno, očividně ztrácely se vlasy a sestarala tvář,

Zůstaltedy na ocet ....
Byl to pro něho z počátku krutý osud, ale

konečně si tomu přivykl také. Chodil do své kan
celáře, zlobil se s partajemi, nadával na mizerné
pivo, a ještě mizernější kuchyni, bádal se s po
sluhovačkou a ukládel penízedo záložny.

Bručounství jeho stalo se brzy pověstným a
konečné nesnesitelným. Následkem toho bylo, še
brzy byl vypovězen ze stravy v hostinci pro své
impsrtinentní rýpalství a přinucen zaříditi si vla
stní domácnost, v jejít čelo postavil starší, bez
dětnou vdovu Bležkovou.

Opakujeme, že jstke rozhodně pro rosuineoe
věemoe politíku, ale ce dnes Mladočeži provádějí,
te mazíme se vším d odsondit.

Mladočeši prohl sa přítomných dnů, že
přišli k politickéma u, jaký méli na říšské
radě ové doby Pro náhled ten byli se
Hšské rady Staročeši Mladočeckyvytlačení. Pama

dodnes veko tóto staročeské

he, „setvalpodle
Jeho verš zyši:

leky ler ticho,' lov je ,

poceonooua hnoktor .....
emutí národ,

za deset slatých dmůních důchodě“

A-popěvok ten za čas bodí se nyníúplně dobře na Mladotecky. Toho doktora
si může každý ze řad jejich doplniti Nemesis
netmobla Mladočechy krutějipotrestati, než-li jak
to učinila nyní, kdyš ze zapřísáhlých oposičníků
směcili se konečně v dobu naprosto k tomu ne
vbodnos v jednu ze vládjích stran.

Nemáme proti tomp ničeho, že se čeští
poslanci na říšské radé postavili do řady vlá
dnoucích samítajíce Vení ovládaných, zavrhu
jíce stanovisko me . Avšak že to učinili mla

očeškíposlanciAsee np vechvili kdyi členové jejich zpívají nynější sněmovně „re
n“ politickou nedůsledností, to

oesralosti, to jest“ politichotr
Pánové ti politikousvou na říš. radě svrhli

dva kabinety, jež slušelopokládati za kabinety če
ské, neboť v čele jejich stali čeští kavalíři, třebas že
obětavými mladočeskými dietáři nebyli. Hrahěte
Toaffa i knížete Windisehgrátze pokládali mlado
čeští politikové za nepřátele zemí korany české,
dobu jejich vlády považovali za nevýbodnou pro
sšjmy české a místo, aby počítali s danými po
měry, aby pečovali o to, aby lidu svému co nej
více získali obratnou politikou, tedy na říšské

Měla ale chuděrka u něho život! Odpočítal
jí každé zrnko, odvážil každý kousek a při tom,
aby jí nenapadlo utéci, stál jí stále v restu se
službou....

Inu život málo závidění hodný... .. Tak
to šlo několik roků, konečně stelo se něco, co
způsobilo v celé společnosti úžes jsko jarní hrom!
A jak? Inu taktol

Bylo to jednoho krásného dne právě v ten
Čas, kdy vydány byly křížové losy. Všude se o
nich mluvilo; jedni je chválili, druzí baněli, každý
dle své chuti a dle své nálady.

Také Bležková se o tcm dozvěděla a pro
tože měla již dávno chuť býti bohatou, sprostiti
se té «sekatury« a píti bez bázně a úzkosti svůj
hrníček kávy s mandlovým rohlíkem, které uměl
náš pekař neobyčejně vábně nabízeti, umínila si,
že zkusí také štěstí a koupí si los.

Ale jak dostati na něj peníze? Měla sice
službu za celé čtyři měsíce zadrženou, ale říkati
o ni pro takovou věc, zdálo se jí neobyčejně
smělým a proto vymyslila si pěkný plán.

Pan Klepzuba seděl u snídaně, když přiblí
žila se Blažková a začala:

»Jak se ráčili vyspat, mladý panes, (tohle
slýchal pan Klapzuba tuze rád) »dobře, dobře?«

slou tak, takl«
»Za to já špatně.«
«Hml!«
»Měla jsem jim takový sen. Zdálo 8e mi,

še přišla ke mně nebožka babička a povídá:
Holka můžeš udělat štěstí, jen posřéchneš-li mne.
Jak to, povídám já. :

lon tak. Kup si los a sice dej si předložiti
číslo: 79. z řady 520. Věřejí mmě, milostpane,
že jsem celou noc nespala, ta 79tita ležela mi
v hlavě a leží dosavád.«

+No tek si bo kuptee vybrkl pan Klapzuba

dopíjeje kávu. 1

radě bouřili a hřmotjli bes ohledu, že si při tom
nepřátelé českých zájmů toto jejich řádění —

Iibovali údy uial0 A kdyš i ujal se nyní kavalír polský,
zemímčes dalekovzdálenějšínežli v
Taaffe a kníže Windischgrátr, tu poznávají, ja
kýmí vlastně byli blondy, když si na říšské radě
vedli tak, jak si tam vedli. Oni sami to na sebe
pověděli, oni sami to na sebe Zalovali. A toto
doznání jejich svědčí, že čli na říánkou radu bez
páležitého vědomí a pochopení, ©0 tam činiti a
jak tam jednati mají.

Že to nevěděli, to sami nyní dokasají, když
má konci svého šestiletého poslancování vidí, jak
velice chybovali ©Akdyž to přiznávají, tak také
svou bývalou „politiku“ odsuzují, zamítají a na
stupujíce jinou cestu, také své dřívější působení
zavrhují jako po: hybené.

A není divu že k tomupřesvědčení došlil
Neboť co českému národu za těch šest let

ve Vídni-sískali? Co ve prospěch státoprávního
postavení zemí koruny svatováclavské dokázali?

Svédomí se v nich patrně ozývá, že české
zájmy jenom poškodili. A to také celý národ
dobře cítí a vidí ještě k tomu nepopíratelnou sku
tečnost, že prospěchím české věci zadali ne
unavným zasahováním v záležitosti, které pro
semě koruny české nebyly a nejsou žádným
zájmem, poněvadž se týkaly záležitostí království
a zemí jiných.

A pánové ti před šesti léty přímo s ukrut-.
ným rozvášněním vrbali se na Staročechy vyčí
tajíce Jim bexuspěšuvst jejich politiky ve Vídai,
pokřikejíce na ně „to jste to dopracovali!"

A ruce na srdce! Co více dokásali Mlado
češi vv Vídni, než-li tam toho svedli Staročeší?
Jak zlepšili postavení zemí českých? Jak opatřili
národní potřeby če<kéholidu? Jak zjedoali jazyku
českému vábu mu náležející?

To poslední nejlépe charakterisuje nejnovější
opatření na železnicích. Při odjezdu vlaků nebude
se vice zvoniti, ale vyšlo nařízení, že se bude
na místě zvonění všade volati „fertig“ — —

»[nu ovšem koupit, ale védí, není zač. Kdyby
takhlel

»To jako chcete peníze?«
»Ráčeji-li mi dáti ?e
»Víte je jich beztobo škoda, ale abyste ne

naříkala, tak tu máte« a vytáhnuv 12 zlatých,
vtisknul jí je ao dlané«.

+Pán Bůh rač nadělit«.
»No dobře, dobře. Mnoho štěstíl« a vzav

hůl s bručenímzmizel za dveřmi.....
Netrvalo to ani měsíc, když přišel pan Klap

zuba v pramizerné náladě z kanceláře. Pohádal
se tem s lidmi, kteří, nerozumějíce jeho způso=
bům, řádné mu odflekávali a proto byl jako py
tel pelyňku. K tomu ještě nebyl hotov oběd! Pro
pana Klapzubu bylo to příliš mnoho. Již se chy

ni, když tu padl zrak jeho na přinesené noviny.
Jindy rozevíral je teprvé při obědě, ale dnes vá
bilo jej cosi, aby je otevřel hned. Roztrhl pásku
a otevřel je. Při tom jakoby učarováním padl
zrak jeho přímo na řádky: Tah křížových losů:
30000 vyhrává los serie 520 číslo 79. Kdyby
hrom byl podle pana Klapzuby uhodil, nebyl by
se tak lekl, jako při přečtení těchto čísel. Překva
pení, závist, hrůza, zlosť a lakota byly to, jež se
ho v tom okamžiku zmocnily.

Noviny vypadly mu z ruky, a on nevěře
vlastním zrakům, četl znova ta čísla. Nc, nebylo
pochybnosti Blažková vybrála los, vyhrála třicet
tisíci Třicet tisíc! Taková hloupá bába a tolik
peněz. Ne — ne, to je hrozné Tolik peněz! Jak
se on mohl mít, kdyby je tak byl vybrál sám.
A mohl, mohl! Jen jíti místo ní a koupiti ten
los. Ale už to je. Ach ty peníze! Náhle však
uňodil se do blavy. Eb! tak to půjde také. A je
to jedno. Hospodyně — žena — všecko stejné!

A shodiv se sebe svůj otřelý kabát, kterého
používal pod svrchníkem a v kanceláři, oblékl se
Y černý »kaiserrok« a pokročil ku dvéřím kuchyně.



A možností zavedení tohoto volání „fortig“
ipačí také i právě akonávající období mlado

českého působení naříšbkérodě. Pánové v říšském
lamentě měli a mají tak „veliký“ vliv, še za

oby jejich zastupování českého národa a zemí
koruny české zaváděno jest všude volání „fertig“.
Toto „fertig“ jejich politický vliv a váhu neji
charakterisuje a českému lidu to zajisté še neujde.

Druhdy český lid pro rozmanité nelibé mu
závody horšíval se ma nejposlednější a to nevinné
jejich vykonavatele, jež všelijak stibal.

Avšak doby ty přešly. Dnes český lid jiš

hledá předníhopůvodce každého přehlédnutí, jímžtrpí. A proto taképři závodu volání „fertig“ ne
bude se zlobiti na odvislé konduktery, ale to
A„fertig“mu bude na všech btranách připomínati
platnost působení“ jeho zástopců v říšském zá

Řonodárném sněmu a to „fertig“ bude se mu
zařezávati bluboko v jeho vlastenecký cit a bude
v každém vzbuzovati hněv na ty, kdo v zastoupení
národa nedovedli politicky předejíti, aby volání
to zavedeno nebylo.
-© Zavedení jeho svědčí, že. váha mladočeských

poslanct ve Vídni docela nic neplatila, še tamyli naprosto „fertig“ a nezbytným toho důsledkem
bude, še ti pánové budou také „fertig“ i u českého
lidu, jemuš zjednali jenom řadu nejbolestnějších
sklamání, jakých se národ od své zákonodárné
delegace a od svých politických zástupců do
žíti může. —- m

Jinak také celá dobrodružnávýprava mlado
českých politiků do Vídně ani skončiti nemohla,
než-li tak, jak skončila.

Žalostně, smutně, trapně! Pámové jsou na
všech stranách— „fertig"(A po h bude
Be ozývati zase truchlivá melodie písně „tisíc pří
sahalo bojovných roků“ hlaholící slovy:

Po bitvě ticho,
český lev je marod,
v rajechrátě schonlen -leží u schoddoktor......

alamutil národ
za česot zlatých denních důchodů 1“

Píseň ta mladočeší aložili před několikaletypro—sebe!

(1) Kdyš „Národní Listy“ přinášejí nějaké

ENVY o činnosti katoliků nebo královébradeckéhobiskupa, bude každému kdo si chce zachovati
svůj úsudek, ne-lizdravý rosum, ber. mála již“

pravidlem Věř opak toho, co Národníisty píší.
1 Zachváceny byvše nějakou svobodomyslnou

nervósou, přinesly dne 8. prosince 1896 N.L.
článek: „Čo jest klerikalismus ?“ — Hned úvod
do toho článku jest důkazem, že správné jest
pravidlo: Véř opak toho, co N. L. píší. — Praví
totiž: Téhož dne, kdy řečnil Dr. Herold v Chru
dimi, pospíšil tam také královéhradecký biskup.
Ze slov těchto by mohlo vysvítati, že biskup kr.
zajel si řečnit do Chrudimi, když se byl dozvěděl,
že tam přijde Dr. Herold. Zatím to jest naopak.
Dávno před tím bylo ustanoveno, že v neděli dne

—éh

Odhodlaně vzal za kliku a rázem je otevřel.
Řinkot, výkřika bouchnutí : «Š marje, co to dělají.«

Jiný na místě pana Klapzuby byl by tímto
neštěstím dal se zastrašiti, ale jemu nemohlo býti
nic více odstrašením na cestě za třiceti tisíci.

Nedbaje ns rozbitou mísu, a na rozlitou
polívku padl na jedno koleno, jak to viděl při
divadelním představení v mladí, a přednesl nej
obnivější vyznání lásky, jakého byl schopea vy
hořelý krater jeho srdce.

Nedovedu vylíčiti pérem to lásky plné zdě.
šení Blažkové, ty ruce s chvěním mačkající za
maštěnou zástěru, ten sladký od uší k uším se
rozbíhající úsměv, ten toubyplný v brekotu se
stápějící zrak, to panensky cihlové uzardění, to
— inu skrátka všecko to, co cítí taková stará v
rozbředlém lásky máji tonoucí teika; nedovedu
to vylíčiti, to se musí viděti, to se musí představiti.

»Ale, milostpane . . .« vykoktala konečně.
»O neodpívejte. Zde má ruka. Povězte, při

jímáte ji?«
»Neráčejísi děla...
»Přijímáte !«
»Když .... tedy přijímám-=.
Byl li tento náhlý slib také románové a ro

manticky zpečetén nevím, dvéře se zavřely ....
Za několik neděl byli svoji. Pan Klapzuba

nemeškal ovšem v tom čase schovali všecky no
viny, které mluvily o tahu a výhrách. Ženským
není co věřit, myslil si, u nich slova, jako vítr,

Když ale bylo po svatbě (a tu odbyl zcela
po tichu, rámusu dost mu naděleli již za ohlášek)
bylo prvním, co promluvil ku své »milované«
manželce, kde má ten koupený los, neboť doložil,
třeba, aby se dobře ukryl.
. *Los? — Já bo nekoupila. — ©Rozmyslila
isem si to, když jsi řekl, že je škoda peněz, a
pak ten sen — já si ho vymyslila sama«. i

Laskavý čtenáři — ach!

29. listo bude biskup královéhradecký řečaiti

v tovary spolkav Chrudimi.At ndtím, oznámil to Ů. Východ.. 4- -Že bule Dr.
v Chradimi řečnítřnověděžese, až po tomto ozná

mení Č. V. A jest veřejný vím, še politiský spolek chradimský předseda obá
vajese, abyměrodčeskýnepřišelo to.vše, co
mu strana svobodomysiná.: vymohla, povolalna
rychlo Dra. Herolda. A tak měly N. L.říci: Téhož
dne, kdy řečnil v Chrudims:Biskup, pospíšil tam
také Dr. Herdid. tudíž vším
právem pravidlo právě uv:

A když již úvod do článku úvodního Jest
nesprávný, co máme říci o jeho obsahu? Učinili
jsme oněmsmínku včísle minulémtohoto listu.
Je to hromada na rychld zé slovníltů olátaných

přehnaností "a překroncenia.německého jaképrotestanta. S celýmčlánkemnebudeme
se.tedy £ novu zabývati. : Wybrali jeme si jem
ua ustrašení všech „jakse patří“ s uve
denéhbovýrazu: Hierarchicka-politická propaganda,

Propaganda! Děsné-stovo! Bývávala za mého
mládí oblíbená truchlohra "sepsaná — Se nyní
říká — pro divadlo s loutkami. Truchlohra ta měla
násev: Panna Dišperaeda.- Byla to osoba strašná.
Umělat — pomocí čárů ačelých duchů — rdou
piti i nejstatečnější rytíře, divu, še potom
chůvy, dětia babičky, kdyš se v letech šedesátých
pomocíN. L. začalodížiti světlo osvěty,se domý
šlely, že „propagauda“ je taky něco í
asi jako ta panna Dišperepda. Světlo N. L. avítí
jiš přes třicet let, apřeceještě jsou i mezi „rzdě
lanci“, kteří při slově „p S dostávají
strach, aby je nezardousila a statečnější ti rytířští
bojovníci mezi čtenářstvem N. L. ra
vedlivým hněvem a jsou hotovi dáti se do
na život ana smrt 8 „propagandou“.—

Slovo „pro = pochází od, s
a to jest v jednom smyslu asi tolik, rozší

řovati. Jest pak v Římě abor a ústav, který
dílochověta a mé příjmění„le propaganda2sv a . Í „de e“—krozšířeníry O

Ale poněvadž, kde ee. šíří víra pravá, mizí
bludy, rozkřičeliprotestanté, ač sami, kde
mobou katolíky svádí, slovo to tak asi, jako kle
rikál ultramontán atd. A poněvadě N. L., jedná-li
se o náboženství katolické, k pamfletům a slov
níkům protestantského původu 8e utíkají, a z ních
katolíky osvěcují, stalo 8e slovo pro něčím

hrozným, co podloudně , násilně u e — neškrtí-li — rytíře světla. ©
Už zbývají snad jen evanjelíci a z katolíků

čtenáři N. L. a venkovských těch Osvět a Obzorů,
kteří nevědí, jak násilnou, nečestnou „pro da“
provozovali právě protestanštívladatové, zabravše
statky kostelů, vyhnali kněze katolické, a skří
pcem a vytrhováním srdce z těla za živa,
a smrtí trestali ty, kteří ae této propagandě na
odpor postavili. (Viz a.: p. umučení piánovo
v Anglii.) Ale o tom ani muk! To je protestantská

„propaganda“ — to bý nebylo nobodomralué,protestantům — vády věrným spojencům N.L.
— 8 tím obtíže činiti.

Že ale cyrillo-methodějská a svatováclavská
„propaganda“, čili že rozšíření katolickéko nábo
ženství u nás základ k osvětě, a velikosti národa
položilo, a že — ač ze strany státní moci ne bes
násilí provedené — opětné zavedení náboženství
katolického nás zachránilo, o tom „ani muk“.

Ale není-li propaganda sama sebou nic zlého,
nýbržnaopak,taksnad ta hiersrchická pro
paganda chce zardousiti rytíře světla.

Hierarchie jest tolik aai, jako svatá nebo
posvátná vláda | Vlastně se tím však míní duchovní vláda v církvi katolické.

Posvátné vlády původcem jest Stvořitel.
V rodině je „posvátným vládcem“, zástupcem
Božím, otec, a pod jeho správou a spolu s ním
vykonává posvátnou vládu ©matka. Jen pustý
zoemravnělec může pravdu tuto upírati. Jestliže
však v rodině Stvořitelem samým ustanovena jest

"posvátná vláda, což divu, že v církvi — v té
veliké rodině křesťanů — není anarchie, úplné
bezvládí, nýbrž že jest tu pevná „posvátná vláda“
— hierarchie — ustanovena. Jest tu Kristem
ustanoveno zástupnictví jeho, jest tu otcovství a
mateřství, jest tu Otcem Petr a matkou sbor
apoštolů. A to jest ta mnohémutak strašná
hierarchie.

Protestantství ji ovšem zavrhuje, poněvadě
zakladatelé nových církví v (6. století nebyli
biskupy. A aby lidu protestantskému ani ne
napadlo rozpomenouti se na pravé otectví a ma
teřství v církvi, starali se o to po Lutherovi fa
natičtí kazatelové a apisovatelé, aby co nejvíce
špíny nalili na hierarchii. A poněvadž vlivem li
berálních novin a spisů v myslích našich vzdělanců
vypěstována jest na jedné straně chladnost ke
všemu katolickému, na druhé pak straně ná
klonnost ke všemu protestantskómu, vzbuzuje
i u muohých vzdělanců již pouhé slovo „hierarchie“
jakýsi odporný pocit. A v davu obyčejných čte
nářů novin se pocit ten tím více Seailuje, když
se „hierarchie“ překládá potupně „kněžovláda“, a
když se lidu nemyslícímu co nejlživěji nebo co
nejčerněji líčí lidské slabosti některých členů hie

skmoucí — nevědí, te
otcům, mnohé slabostí

mocí. —

Tolik tedy ©-hierarchii. Spojíme-li alpra

kierarcbickápropaganda,jes to ody al tolik,Jako saha duchovníchcířkovníchvladařů,aby te
věude víra a tudíž 1 náboťenské smýšlení iřile,
aby všude všecko pronikal Bók — Kristes

Neš ale! Onose jedaáo politickou pre
pagandu hierarchů, duchovních vladařů. A tak
snad aspoň to je měco hrozného, něco podleu
dného, lstiróhe, násšiného?

. Politika —řekněmeřísení avedenínárodů
v ohledu časném —není ovšempřímo úkolem
hierarchie. Lékař n. p. má na starosti tělo. koěs
duši člověka. Ale jen tělo a duše člověka v jedno
spojená jest člověk. Víme, že tělo působí na duši,
a duše na tělo. A nepodařilo se nišádné vědě
ukásati nám, kde v človéku je ta mez, až dokterésaháobortěla,a kdezačínáoborducha.
A tak to jest téš v šivotě společenském, má
rodním. K šívotu člověkapatří nábošenstí. A
běda semi nebo státu, kde by vůbec nobylo. ná
boženství, ani potud, pokud jest uznáváním svě

by dle jejich logiky jim
majícím, mohlí děti vype

u kojichpobrátní,otcovaké

"A právě proto zasahá náboženstvíi dočas
ného života každého národa, právě přoto sasahá
náboženství i do řízení a vedení národ v ohledu
časném čili do politiky. Tak k. p.Má-li 6e vést
válka, je-li spravedlivá, a tedy jako obrama do
volená, o tom můžerozhodnoutíjer sákon Boží
jennáboženství 1.

A kdyžby některý duchovní vladař — io
—n. p.papežřeklnárodu: Dáš-lise do

války pro tuto příčinu, jest to válka nedovolená,
jest to hřích do nebe volající, hřích mnohonásobné
vraždy atd. — tu by hierarcha zasahoval do *í
zení národů v ohledu časném, tu by to byla hle

vážnému člověku předkládáme £ úvaze, sdaž b

takovéto „pletení se do pořitky“ národůmškodilo, jak se o tom kři o
-. Jest ovšem pravda, že není všdy možno

roszlišiti kam až jde obor a kam až
Jde obor politický — jako to je u tělaa duše. —
A právě proto vidíme v dějepise často zápas moci
náboženské čili hierarchie s mocí politickou. Vi
díme věky,.za kterých vliv hierarchiei na časné
záležitosti národů byl silnější — ale vidíme táš
—jak to je ve věkanašem—še zase vliv
světské moci ma vládu čistě nábošenskou je větší,
než by býti měl. —- Jen fanatik řekne, že so
v tom chybovalo pouze na strané hie
rarchů — právě čalý protestantismus a „ústava
církví východních ukazuje, jakých přehmatův
dopustili se ředitelé věcí časných uchvácením ne
příslušné sobě moci náboženské — ovšem Bohužel
často narada nepoaluáných kněší Luthera, Cwin

o atd.

. Adostiišetedy hlerarehoré o to se snažší,aby naboženství mělorozhodný vliv na politiku —
a aby světská moc odřekla se patřícího vlivu na
Hsení církve — tu se to jmenaje hierarchicko
politická propaganda. Jest to zatím pro toho, kdo
si přes ten křik bohopustých listů zachoval cit
pro právo a spravedlnost a vlastní zdravý úsudek
"věc zcela správná a náležité. — Ale takový cita
úsudek jest u nás — v století světla — velikou
vzácností. — ,

Jako v člověku tělo působí na duši a duše
na tělo a není možno vymeziti vždy obory jejich —
tak taky není vždy lehko vymeziti mez, až do
které jde právo hierarchie a kam až sahá moc
státní. A proto v novějších dobách uzavřely smlou
vy moci hierarchické s mocí státní tak zvané
konkordáty. A ačkoliv se konkordátydává ve
liká moc státu zasahující do oboru církevního, k.
P. jmenovaní biskupů a hodnostářů atd. přece kon
kordát byl tak roskřičen, jako něco děsného a
obavného. Co by asi „svobodomyslní“ říkali, kdy
by tak papež chtěl jmenovati generály a minis

státa? .... Anebo, sby tak biskupsměl
kdo nesmí býti poslancem? . . . . Kdo má rozum,
neskalený, přemýšlej, jak to s tou hierarchicko
politickou-propagandou vypadá ve skutečnosti, a
jak v dýmu překroucenin N. L.

Státy evropské jsou nyní — krom Ruska
ústavní, konstituční Panovníci nemohou zákony
dáti bez sněmů; co sněm neschválí, nemůže býti
zákonem. — V takovém státě má se — jak 50
říká — každý sám taky přičiniti, aby se mu ne
ublížilo. Proto hledí, kde kdo je, voliti poslance,
který by se zastal jeho. O zákony ve prospěch
svůj stará se nyní rolník, řemeslník, dělník — tak
dobře, jako kapitalista a velkostatkář.

Jen ti, kteří mají povinnost hájiti zákony
Boží, jen ti, kteří mají povinnost starati se o to,
aby náboženstvím čili zákonem Božím ve pro

spěch národů řídilse „sluhajakokníže jenti mají mičeti, mají nechati náboženství ve j

ném životě — vybrepatííJen tuto ičkost, a pak už nic, žádá od
biskupů „svobodomyslnost“ jen to má dělat bi
skup královéhradecký a čli by ho uvítat s „fan
glemi“ třebas i sokolové a všickni starostové a
N. L. snadby přinesly článek, že do Hradce přišel

rarchie. Ubozí — často za peníze píšící a ti zase jednou biskup „osvícený“, druhý Hay.



Že ale b vinnost,tak
Že 'ehtí zachrániti árný vliv šákonů Božích
Ma národy, de se stavíne odpor mravní spoustě

chl“ čili zvlálé, (a
rozličných Osvět a Ohlasů a
výš nespravedlivé a lživá.

Právě letos vydali ku ajszdu katolíků
Solnohradě biskupové rakouští v, v němě
poctivěa mužně li pre Šetření déje

pýsných práv jednotlivých semí v Raousku. .
Proč tuhle hiorarchicko- politickou propa

gandu neoevětlují N. L.? Jde jim o pravdu? —
A právě biskup královéhrad u večer před
svým nastolením na stolec bisku veřejné na

náměstí se prohlásil za by si manejvětší radost pokládal, kdyby — jakai to ná
rod českýpo práre přeje —mohl státi vedle
arcibisknpa pražského stavicího korunu sv. Václava
mahlavucísařepánajakožtokrálenašeho,načež

propuklo v radostný tleskot.
Takový projev učinil biskup královéhrá

VCkradimidne 39. t. m. po druhé — seský
Aleto N.L. zamlčují.Za to všelijí pozpů

sobu fanatiků potupu na hlavu biskupa — náro:
dovce — čecha.

A proč?
Protožese se „svobodom u“částí naroda

hraje „divadlo s loutkami“. Kus: Hierarchi

t „loutky“ jsou mezi čtenářstvem a páni, co sa
šňůrky tahají jsvu v redakci N. L. a prý tóš ně
kdy v „Cafée Union“. Alezdá se mí, že by ta
hra měla mítiten starý — lépevyslovenýnázev :
Desperanda — Zoufalá.

Onoto je totižbexmálajiš kzouféní, když
ti katolíci chtí taky dělat politiku, a nechtí jí ne
chat výhradně „svobodomyslným“. To aby s toho
nebylo naposled ta truchlohra, v které panna De
speranda, ač dříve dlouho rdousila rytíře, sama
Ba konec hledala „útěchu v -utrejchn“ — načeš
sa vůně kalafány opona spadla.

Nókolikslov okatolickém spolku učitelském,

(23) B velikým potěšením četlia přijalijsme
článek-v „Obnově“o založení spulku kato
lických učitelů, kteréhojest si jiš v
přáti mérou nejhojnější a nejšvrchovanější.

Hlácá a píšese stále n nás o „liberaliamu
— srobodě“, aleto pak není žádná svoboda,

kdyi na jedné atranó se hlásá a na druhé bičujea uje se ten, kdo své přesvědčení, své smy
Blení na jevo dá, ku které strané náleží, — blavné
hlásí-li se ke straně katolické. Jak se smýšlí, ize
sesnatá z následovního.

Výbor ústředního spolku jednot učitel. v král.
Českém 8. listopadu t. r. měl schůzi u vyjádřilse:
„Vzhledem k četným útokůnm, jež staly
se v poslední dobe se strany klerikální
na nynější sřísení školské, prohlašuje
ústřední výbor, že trvá plné na res0
luci učitelského sjezdu s r 1880,aby
neměly školy rázu konfegsionelního, a vy
alovuje politování nad tím, že se mohl najíti
člen učitelstva, který proti nanesením
a protá stavu svómu v Táboře vystoupil,
spůsobem všebo odsouzení hodným.“ To
jest to, co vlastné liberální učitelstvo chce a čeho se
domáhá, aby školy byly úplně bezoáboženské. Proč
pak nedají také komando své na školy evangelické,
židovské, aby byly též bezmáboženské? Ti by je
brzy odbylil! — Když jiná vyznání mohou v zá
sadách svého nábošenetví mládež vychovávat, proč
V prvém místě brání a vzpouzí se tomu učitelé
katoličtí? Jaká to důslednost!

Pročtěme jen řeč na Táborském ojesdu pro
nesenou upřímně, bes záští, a pak pročtěme mě
který učitelský časopis, co najdeme? Každý musí
nepokrytě a nestranné doznati, že ve všech
časopisech učitelských naříká se na klealou
mravnost, zpustlost nynější mládeže a ne
arovnalosti v ohledu ákolakém. A hle! na
Táborském sjezdu totéš bylo proneseno, co dokáže
se, po případě ještě ve větší míře — z učitelských
časopisů.A tytéš časopisy pustily uzdu své vášně,
a odsuzují jednání to, co dříve samy tvrdí. Jeden
oddrubébotopřijímá,anižbyřečta důkladně
pročetl. Zajistéztěch,conavrhujíty„pochvalné
dekrety“ za řeč tu, a ti co je vdhlasovávají, ani
ji nečetli, nebo by musili souditi jiaak.

Hlavní chyba jest ta, še to přišlo na veřej
nost! Vše so musí tajit a dusit, a na venek v nej
lepším avětlestavět, ač po straně velice se
nařiká na seřisení nynější. Právě ti, kteří
po straně nejvíce naříkají na tu mravnost, nedbalou
docházku, úlevy a pod., u veřejnosti vše staví
v nejlepším světle. Tak, kdyš v jedné schůzí
jednalo se, čím by se měla slepšiti docházka
dkolní, všeobecně naříkáno na úlovy, a vyskytly
se návrhy, by mládež chodila do 13 let, vyťetaj
jeden kollega a pravil: „Raději ten bolák

hedomdéle trpět než-li bychom povo
látj, nebby to byl'krok.spátečnjcký, dlí
bychom klerikálům votříc a to ce stát
nesmi! Viste! dobré věci musí ustou
pété zásadám oso: třeba se vidělo, že je to
naujmu celé výchově a prospěchu jednotitvců.
Neb rodičes otevřenounáručí čekají, kdy to dítko
pomůže se jim vyživiti Jděme od školy ke škole

a ptejme se učitelů ma levy, jak jsou s nimispokojení. Kašdý hobaje, neb vnich vidí zlo,

které vynčování stěžuje, slo šířící se nemravnostia jiných nešvarů. Na.veřejnost se to dáti nesmí,
neb páni vPraze nedovolí. —| Jest to oprávné
jednání? — (

Paedagogové našeho věku zapomínají, že vše
me světě se mění, že nic není dokonalého pod
eluncoem,každé zřízení lidské, má-li opravdu pro
spěti národu, přispůsobitise musí názorům a po
třebám, které k ožítku a prospěchu jeou. Oni po
važují školu za něco, 60 samo pro sebe jest seří
Zeno, a Samo pro sebe působí a schovávají se za
bradby nedobytéhu brada volajíce: „My máme
Školství dle vzoru Komenského, my provádíme
jeho aásady do nejmenších podrobností, my se ne
uchýlime atakó nedopustíme, by nám kdo poroučel.
My se postavili navlastní nehy a jsme vevěcech
školských neomylní.“ To je však duch vzmáhající
se namolibosti! a

Komenskývšak ve spise Labyrint světa a
ráj srdce, pravítéž něovujiného,na 00se opomělo;
Bebpraví: „Touha po blaženosti, která
větípená je do sřáce každého člověka
samým Tvůrcem, nemůže býti akojena,
leč věčným spojením s Bohem. Jakým
spůsobem tohoto' spojení lze dosíci,
okarzuje Ježíš Krfatus skrso svou cír
kev. Jako tedy čřověk nemůže dojíti
bespečně cíle od Boha uloženého leč
náboženotvím křesťanským, tak ani ti

kdož pracuji o vadělání mládeže, jinakdosící nemohou.“ i j
Jakmile však odváží se někdo jinak jedoati,

než-li dle předepsaného komanda, je zpátečník,
brobař, straaník, zrádce — a jiných predikátů se
mu dostane. Není věsk dostatek vzájem
nosti, upřímnosti, Léstaré kollegiality,
jako jevila se ve starých dobách, které
namnozese tak zatracují, ale za to je řevnivost,
šárlivá bezohlednost, bezmheznázášť, nesčetné spory,
pýcha, domýšlivost na denním pořádku.

Máme však ještě mnoho učitelů,
kteří své přesvědčení katolické netají
a nebojí se veřojně beze vší bázně je

Kalomablátembázdnona něbyloProto
obracíme se nyní s prosbou k nim, aby
toto své přesvědčení veřejně boze vší
básně osvědětii,t. j., aby se spojili s námi
v jeden mohutný spolek katolických učitelů
a blíže sesez ohou-li míti učitelévjiných
zemích katolické apolky, proč by to nemělo býti
též u nás v Čechách? Nedávno měla schůzi
„Jednota katol. učitelů pro Vorariberk ve Feld
kirchu, při níž okresní hejtman p. hr. Scbaff
gotach měl pozoruhodnou řoč, v níž tvrdil, že
nejlépe jest, je-li zbudována škola a
život státních občanůna náboženství,
kteréž jest panujícím náboženstvím
v zemi. Ve Vorarlberku je to nábo
ženství katolické a proto je zcela jisto,
že jest nejlépe, je li státní občan vy
chováu vnáboženství katolickém, poné
vadš je nejlepší, ano jedině pravé,

My čeští učitelé n.ěli bychom zůstati po zadu?
Vésti mládáž na základě učení křesťanského, toho
Nejsvětějšího Učitelo je naší evatou povinností,
kteréž bychom oeměli zanedbávati nikdy. Jest
proto potřebí, aby katolické české uči
telstvo srazilo se v pevný šik, a aby
skutky dokasovalo, žechee mládež jemu
svěřenou vésti k Bohu trojjedinému, že
obce vychovati věrné syny a dcery
vlasti, oírkvi a císafil

Chopme se tedy upřímně dobré věci té, a
byt bychom na počátku setkávali se s obtížemi,
nedejme se odstrašiti — neboť slupka bývá hořká,
ale jádro sladké!

Nebojte se drazí bratři terrorismu odpůrců
našich, nadávek a prudkých útoků listů církvi
katol. nepřátelských též se báti nesmíte, neb pevný
a bezúhonný charakter snese i nejprudší útoky.
A hana v listech nevěreckých bude naší největší
chválou, bude nás síliti, že konáme něco dobrého.
Vždyťi učitelé jinověrci hlásí se veřejně ku svému
náboženskému přesvědčení a ještě nikdo jim to ve
slé nevytýkal. — :

Nuže, přilosme raku k dílu, přihlaŠajme se čile, abychom 8e sestoupili ve
spolek mohutný. Dalšísoudražnéčinnostipro
voláváme: Zdař Bůh| Vícekatolických učitelů.

* * *

(19) Hledice ku článku v „Obnově' s tímto
sáhlavím uveřejněnému ohlašujeme, že vzbudil
v maochých kruzích učitelů vřelý zájem a byl
přísnivě přijat e přáním, aby lento spolek do života

vstoupil jakočasový, pro nynější poměryna výsost
auta ; nosí jíž přihlašují se za členy 6 růsnými

přís mi a výbormými návrhy, kterak by spolektolických učitelů měl si počínati, které otásky
přetřásati, aby mravaost a kázeň mládeže školní
i odrostlé mimo školu napravena byla. Mezi jinými
zmiňajeme se o přání jednoho na slovo vzatého
pedagoga, spisovatele ařiditele škol, jenž přihlásiv
60za členavyslovilsea upozornilma to, „žesnad
bybylozáhodnoa prospěšno,aby také učitelky
byly pozvány, by přistoupily do spolku
katol. učitelů a má za to, še by mezi uči
telkami získáno bylomnoho členů.“ Toť
8e samo sebou rozunií, odpovídáme; vždyt slečny
učitelky dle svého něžnějšího citu, citlivějšího ardce
a přirozené zbožnosti jsou v popředí povolány, aby
mravy svých svěřenců zjemůňovaly, zušlechťovaly
a tudíž k vychové nábožensko-mravné mládeže
eminentně spolupůsobily, najmě u dívek, které též

nejsou pros poklesku a chyb, jež zanedbanévsrůstají v dospívajícím věku v přestupky, ano
i zločiny! Protož slečny učitelky jen se

chutě přihlašujtea bndete zajisté velovítány
Dále pravíme a tvrdíme, že ku spolku budeme

též přistupovati -my duchovní; vždyť jsme též uči
teli téže mládeže, za kterou jame zodpovědni avě
domí a Bobu svému a kteří se všudy a na všech
školách v přátelské a svorné shodě s učiteli svět
skými přičihujeme a přičiňovati obceme i na dále,
abychom tu svou milou mládež odchovali v zbož
nosti a mravnosti. Af nemýlí nikoho z pánů učitelů
naše prré prohlášení,„že chceme celon akci
založení a ustavení spolku, jak mile se
jistý počet členů přiblásí, vložiti do
rukou samých učitelů, jakobychomtímsnad
chtěli fíci, a potom my kněží složíme ruce vklín;
nikoli, tak to míněno nebylo; jen to jeme tím
chtěli říci, že celé vedení spolku ponechávráme
samým učitelům světským, aby se nezdálo, že
chceme ve spolku dominovati — vládnoati: chceme
spolupůsobiti radou a skutkem, seč naše síly po
stačí a s učitelstvrem svorně pracovati na roli
školské, abychom to úžasně vzrůstající bejlí a
bující plevel nemravnosti vykořenili, a půdu zase
zúrodníilirosvu kázně a bázně Boží! Toť náš náhled,
naše přesvědčení! ©Za tou příčinou budeme i na
dále, jak nám to naše svatá povinnost káže, a jak
jsme to až posad vykonávali, působitiv tom eméra
veohrámu Páně kázaním a křesťanskými cvičeními,
ve škole horlivým a pro život praktickým vyačo
váním sv. náboženství a hlavně svědomitou a dů
kladnou přípravou mládeže ku přijetí svatých
uvátostí. Ale poněvadž náboženství má
pronikati člověka celóho ve všem jeho
počínání a konání, má-li míti praktický
výsledek na mravnosta zbožnost celého
života, jest zapotřebí, aby nebylo jen odkázáno
do kostela, do skoly — nutno pracovati v tom
směru s mládeží zvláště odrostlou i na dále a všade,
a za tou příčinou jest na výsost nutno postapovati
heslem našeho vznešeného mocnáře „anitis viribus“,
totiž: tu jest se nám duchovním svorně spojiti
s učiteli světskými, abychom mládež odrůstající
podrželi ve svém vedení, nepouštěli ji z ruky a
upoatali ji k sobě laskavou a v pravdě otcovakou
péčí, aby se nám nevyhbýbala, ale k nám přilnula
s tou důvěrou, dětskou láskou a oddaností, kterou
k nám Inula ve škole. A toho doollíme po našem
rozumu, budeme-li pro odrostlou mládež zakládati
spolky s tendencí mravně-náboženskou, u to spolky
jinochů, panen, marianské kongregaceanoi spolky
růžencové, zvláště živého růžence; dále spolky
kat. učňů, tovaryšů, dělníků; pořádejme mládeži
odrostlé společné zábavy ušlechtilé s dobrým spě
vem, společné cudné hry, divadelní představení,
abychom ji na sebe upoutsli, ji od špatných a
zkázonosných zábav a společností odvraceli a ji
slušné a nevinné zábavě přinčili. Dale zřídíme
mimo kojbovnu žákovskou školní též koibovny
farní, abychom mládež od zboubného čtení krva
vých romávů, nemravných knih a listů vyvarovali
a 8 ní v ustavičném styku a spojení zůstali. Chceme
8 naší milou mládeží obcovati vždy vlídně, důvěrně
a opatrně, radou a skutkem jí pomábati i k čas
nému blahu a zaopatření a to všemožnou přímluvou
a. vlivem svým i jiných, mocnějších. Vše toto se
rozumí ovšem konati dle potřeby časnu, místa,
poměrů a okolností místních, jak to kde možno
provésti a prospěchem a zdarem. Z toho patrno,
že tyto cíle lze dosábnouti pouze spojenými silami
všech v té které obci pracujících učitelů světských
a duchovnoích: proto a z toho vyzírá nutaost
spolku katol. učitelů, jeož by tyto cíle sledoval a
ve acbůzích svých o prostředcích rokoval, jimiž by
se žádoucího výsledku dodělal.

Mat pak spolek katol. učitelů ještě i jiných
veledůležitých otázek jednak pedagogicko-didak
tických, jednak otázek o kázni, o vážnosti stavu
učitelského, a právním poměru a postavsní svém
a jiných a jiných. A tu problašajeme bez ostychu
veřejně, že nepodceňojíce mnobé dobré stránky
nynějších školních zákonů, přišli jsme po více než
25leté zkušeností školské k toma náhledu a pře
svědčení, že v nynějších školních zákonech jsou
mnohé mezery na úkor samého učitelstva, které
by doplněny a mnohé nesrovnalosti, které by na
praveny býti měly, o nichž chceme promintiti bu



mení hanbou- zákonodárce, seznané chyby vyda
ného zákona napravovatí a tak jej sdokonalovati.
Vždyť skušenost cás učí, že od vydání školních
zákonů do doeška maohá nařízení ministerské
j zemská, mnohé dodatky a novely říšskéhoi zem
ského zákonodárství
zdokonalení školních sákonů;časové potřeby, smě
něné poměry, nabyté zkušenosti toho nutně vyža
dovaly a ješté i dále výžadovati budou. A tu
máme za $0,že spolek katol. učitelů, kdyby zmo
hutnél a € celé milé vlasti se rosšířil, svědomitěa

plné pracoval, nutnost oprav neb doplnění mezerolních zákonů ze své bohaté zkušenosti na roli
Školské oddůvodnil, navrhoval a u zákonodárných
sborů žádal, že by jeho hlas byl a tausel býti
slyšen a vyslyšen a to tím spíše, kdyby spolek
kat. učitelů pro království é spojil se ve uvých
táních a žádostech se spolky katolickými zemí

Jiných, kde již skoro všude existují, a — kdyby
tak veškeré katolické učitelstvo společné vystou
pilo jak jeden muž a žádalo véc epravedlivou, tuť
nepochybojeme nikterak, že by zákonodárné sbory
takvvým přaním a žádostem vyhověly — gno vy
hověti musely. Tím chtěli jsme naznačiti prospěš
nost a účel spolku katol. ačitelů a přejeme si
s toho srdce, aby v brsku epolek se založil, svou
blahodároou činnost započal a zmohutnélku «daru
naší milé ipládeže a vlasti, a ke cti a chvále Boží!

Orzduší strany katolické,
(Hlas váženého sociologa)

Kdo jen poněkad soadnějším okem poměry
v h pozoruje, nemůže béh událostí cbváliti.
Věady rozdraždénost a vášaivost stran překáží
účelné p:áci ve prospěch statků národních. Zej
ména nově vyvatávající strana radikálně pokro
kuvá se věemi odstíny svýci tváří se tak bo
Jovné a rozkročuje se = takovou sebevědomostí,
jakoby ovidentní jistotu měla, že krátce celý ná
rod bude v její náračí a podjejí prapurem. Choet
tato strana u hrdými pretensemi zabrati narodní
državu starší strany wladočeské, která ovšem ji
stých zevnějších a agitačních úspěchů v národě
se dodélala a vycbovavší na svých ňádrech zní
měnou strana, nyní hryzení její ať zjevné, ať ple
tichářsky tajené dosti citelně pociťuje. Původně
ovšem strana radikálně pokrokorá počala prý pra
covati na obrodu literarním, ale v době nejnovější
žádá dobyti sobě ostruh rytiřekých i v aréně po
litieké „prohlubováním programu“, kteréšto -heslo
ustálilo se u ní v alfa a omega moudrosti poli
tické. Pro nás, kdy stále visí ve vzduchu otázka
organisované strany katolické po příkladě katolí
ků Moravských, jest důležito, kterak strana mla

vůbec a jaké bledisko zaujímají vůči národnímu
náb. ženství katolickému zvláště. Odpověď dlouho
formulovati nemusíme. Věvchny časopisy jak žar
nalistika, tak literární revue, přívrženci v lidu
i jednotliví řečníci pruti náboženství katolickému
jsou naprostá negace 8 tím toliko rozdílem, že
officielní žurnál mladočeský se vším svým balla
stem po venkově jest ve hlavních obrysech rásu
liberálně židovského, jenž v zemích alpských právě

děsnou pohromu zakouší a ještě zakusí, směr pak

radikálné„Posrokový jest katolicismu bezohlednýa odpovědný nepřítel 8 makavým atheismem.
Kredo pokrokářské v tomto ohledu beze všech
rozpaků vytisténo bylo nedávno v „Racbu“ „Pro
hlašovati, že proti katolické ofrkvi a proti jejímu
učení nic nemáme,jest nedůslednost a pokrytactví.“

sopisy a novinami pokrokářskými nějaký čas se
obíral, vždyť brzo poznal, že to jest sboží přes
hranice k nám přivezené a v domyšlivě dětské
omezenvsti tak vychvalované, jako ty jiné kou
fosní a nezdravé názory o manželství a volné
lásce, o socialismu tivotním, násora materialisti
ckém a mnobém ještě jiném. Z tohoto stavu věcí,
kdy zeleuými rosumy v naprostém uepochopení
života náboženského všechno se má rozbit a zvl
čit, brzo musí všechny vrstvy naší společnosti
proniknouti přesvědčení, že tomuto řádění musí
kladen býti důrazný a pevný odpor. Atu nastává
vátný úkol strany katolické. Bylo kdysi povědéno
z našich řad na zvědavou otázku „Nár. Listů, po
strané katolické, že na její založení se nepomýšlí.
O ao, všdyťk ustavenístrany té jeme živelné
pasení a hnáni, vádyť všechny přirozené pod
mísky a prvky strany takové u nás Čechách jsou,
vždyť tábor katolický a protikatolický rýsuje se
stále markantnéji. Žato styděti, s tím skrývati
se nemusíme. á toho nutná obrana nábožensko
mravného života, jenš byl vždy mravní silou ka

ezistojíeme „pProda. Strana naše věcně jižc své vyzkoušené ucelené program

pu „O K bez nrěieéhocílenení zdárnáinnost možno tomto ohledu program náš po

litický v hlavních obrysech společný jest «pro.
gramem čelných našich stran politických, jest to
program formulovaný Palackým. Mime to naše

dana me jinondůjozitou práci v lidu nvemováním v ách hospodaářsk a sociál.
mích,v nichž posud vládnonchstrane aladosní

h

stě Mberalistickým, jak ne
dávno bylijsme svědky, Da sačma českém k
návrhu ého o selských kmenových otatoich,
mladočeši ústy poslanoe Nik)felda, také rolníka,
prohlásili ve pro vyšeptalý liberalismas, jenš naj
mě v příčině paroelace půdy pozemkové Jest tím
dovatenáctého století vymoženým zabijákem, jenž
aničil blahobvt stavu rolnického. V otázce sociální
pak mnohem blouběji zabíráme než strany ostatní,

problém ža
lodku, ale též i ducha a erdce, které žádají býti
otepleny a ozářeny, Což může stát ae jen pravým
křesťanstvím v plném obsahu a rozesba, Jedno
straně hospodářsky otázka ta nemůže býti pro
jednávána ježto obsabuje celého člověka a celé
lidstvo. V té příčině napsal Maesaryk v „České
Otásce“, že mladočeši otázku sociální si ještě
neujasníli, jsou u ní bezradní a že klerikálové vy
nikají v pojímání otázky té nad mladočechy i sta
ročechy. Proto ty šedivé již útoky mnohých ná
rodních povídalů na stranu katolickou vyznačajlcí
se onou vypjatou ducha — prázností a nodůka
zností, která o tak zvaných klorikálech neumí a
nemůže pověděti více, než že. jsou zpátelníci a
tmaři, cof vzorně vychoranému poslučhučstvu
stačí, aby jim provolalobonřlivé: haubal A jako
tady neznají přívrženci strany mladoteské pra
vébo stavu věcí, tak 1 jinde.

Jedním slovem: politikářství.Auto, vždyt to
hovoření mnohých řečníků i vědomosti těch menších
nobsledů netkrí v reelnosti poměrů, jest to jen
povrehoí slupka hrající až béda v vhnudých:va
riacich o vlasti anárodu, státním právu, uvědo
mělém lida a svobodě. A tato vlastenecká omáčka
sobraná na veřejných schůžích a liberálních listech
prosakuje mozky širší roshled omezujíc a mrzačíc
úsudek. Tu a tam v pejasném vědomí minulostí
zatřepetá se agitační slovo o velikém národě Ho
sově, Žižkově a Komenského, ale aby ten národ

většina svátečních politiků nikterak. Získati si
vavřínů tupými nadávkami klerikalům jest zajisté
pohodlnější. V poslední echůzi chradimské Dr.
Herold proslovil, že strana klorikální jest bezáčelná,
že mladočeská strana proti nábožensíví nemal. Dr.
Herold sná asi své posluchačstvo dobře, jinak
nebyl by pronesl takové úepravdy. Myslí snad p.
dr. Herold, že jsmev óře raladočeskéspali ničeho
si novšímajíce? „Nár. Listy“ na počátku listopada
pověděly jakési slovo © vážnějším nazírání na
věci náboženské, na ocž reagoval obšíraěji „Český
Východ“. Nevíme však, zda to mé byti u „Nár.
Listů“ upřímným krokem k- dalšímu vážnému,

„rozhodnutí, anebo to byl chlácholivý světlý okam
-šik ve stracbu, že by snad přece strana katolická
v Čechách mobla se organisovaně objeviti; tolik
však díme, že by strana mladočeská musila si
počínati vůči nám docela jinak, než posarad, o
součinné dobré vůli naší nemusila by na pochy
bách býti Jsme si vědomi své síly, obromná massa
našeho-katolického lidu prehledajíc směry *proti
katolické již cítí kouř válečný, a massy ty v po
byb uvésti a pod křesťanskými prapory shromažditi
jest úkolem strany katolické, jiš není boj 8 ne
přáteli víry bojem rekordním, nýbrž zápasem za
zachování toho nejvzněšenějšího v životě se všemi
důsledky povznesení hmotného i mravního blaho
bytu. Liga + 16 —.

-K „výcohratkům“rycbnovského
„Posla z Podhoří.“

(Dokončesí.)

„V krásné a svobodně Heolvetiizajisté
nenínikdosvědkem takové nesnášonli
vosti a řevnivosti jako u uás!“ Toužilyby
po tomto zjevu tolik „Národní Listy“ kdyby sku
tečně už červánky svobody na náš obzor vzselly?
A vidíte, ti nenaprariteloí klerikálové už sasti
ňojí to, co ami uevyšlol Ach kdež, kdež jsme od
té pravé svobody lidu našeho, kdež jeme od té
pravé „svobody, jož podmiňuje „rovno
pravnost spravedlivost lidekost sná
úonlívost,“ když o ní mlaví listy podobného druhu
jako je „Posel z Podhoří.“ Sám veliký Gladstone
praví:„Když někdo mluví o velikosti
vznešenosti idey uužívá k obhájoní
její nadávek a terroru, ten sám ideu
zašlapává první, nejdříve, nejvíce.“
A „Posel s Podhoří“ chce mluvit o svobodě —
a nadává! A jsou jisté existence u nás a to erxi

nými besly sa ton příčinou, aby 80 samy výše
povznesly na ramenou svedených — a ty mluví o
svobodělidu! Neplatí o žadné náboženské

straně a tou jsou kněží, klerikálovév nejvlastnějším toho slova smyslu,
(podle toho kleroe podíl) co platío
růsných politických stranácobl „Veví
ření právě politických stran afrakol ztrácí
se svoboda lidu více a vice“ —

Příjdeta strana politická a a
voliče podle evých zásad o postupu politickém,
přijde druhá a praeparuje si lid podle jiňých

zásad v P El cen a přijdetřetí atd. ajdezrovnatak | Jistýchvolbáchv samémRych

nově trhády lígšy občanům Kozakos4 přejeványj sa, mistochúepříslušných—a i
řekla : „Sláva vám občané svobodní — does za
zátily vám červášky svobody vstříc.“ A tak tez
lid svobodhý, nejsvobodnější vedos Jistí pánovi
sa provázek svě strany, kamta která strana chce!
O volbě zemského poslakoo v jistém městě vedi
Jeden kandidát voličeza provázek „opósice al
-na půž“ —a za čtvrtroku týž přišelaa schůti
do jiného města a mél už bedváboou sňerků o p o
sice v páda potřeby —'a svobodnýlid del
nejdříve podle oposise až na nůž — ale pak bel
také podle té bedvábné škurkyl A pokrokáři t

| ovedené obětí své nevedou jenom sa provásek
svých shoubnýeh zásad, ale oni mají takó bič,
kterým kolem sebe sviští, nadávkami a terrorem!
A kam jej ohtějí dovésti to je z jistých příznaků
až příliš patrno! Na naší stramé jest idea svobody
čistá! My chcemesroboda pravou nefalšo.
vanou čistou, pří níž nesmí trpěti žádný jiný
cit — a tedy mo také nejvroucoější cit nábožen
ský! U nás idea svobody znamená camo
oprávu, rovnoprávaos( a spolapůso
bení všech stavů voprácí národa spo
lečné — a povsnádení všech citů, jež
mosl býti všem stejně svatými a nepo
rašitelnými, a v domáhéní se cílů spo
lečných, masí syato a neporušitelné,
zůstati všem — víra s nebošenské pře
svědčení. To je náš ideál svobody| Co zajisté
každý řekne, že nebyla by svoboda pravou, kdyby

Trolně se smělo podrývat, to co tvoří součást
a pilíř svobody té.Tablepovolbáchv Uhrách
pronesená byla otáska: ©„Může se ve svobodné
Maďarii mlaviti o svobodě, když tak se škrtí
city Slováků? -A my můžeme se podle toho tá

zati, peohon pokrokář, jichž zasadám slouží 1„Posel = boří“ mluviti právem o svobodě,
když škrtí city náboženské a jsou
proti katolickému přesvědčení nábo
ženakéómu? Apřece sochco a troulá se mlaviti
o svobodě lidn a za tím kde je oroboda pro čity
nábožeaské u nich, kde je aspoň liberálnost nebe
aspoň něco sonejtu k citám náboženským?

| Nenalezáme ji a stran 'radikalaích a pokrokových! Tam se ve, co lida avaté zlehčaje, tapí
a iděsným oynismemdrásá! Doliduvráží Belží,
překracají se dějiná fakta k vůli útokům na ka
tolictví a vším možným způsobem se pracuje 0 to,
aby v lid vnesesá byla zášť proti knětstva a
pravdám, jež ono hlásá. Lid odvádí se od ptnění
poviaností náboženských od povinností víry své|
Svoboda cítění náboženského se přeje žida spíš a
jinéma jen ne katolíka! Při každém projevu ka
tolickém bují terror kolem a zastrašování, každý
katolcký spolek je dán pronásledkům na pospas
a běda tome, kdo jsa členem jiného ne nábožen
ského spolku chtěl by soukromě, a k tomu přece
má práva, projeviti své náboženské přesvědčení |
— Spisovatel Ed. Jelínek ličí dojmy sest svých
I praví: „Na potkání všichni pozdravají, z úst

každého slyšeti slovo Bog, alo nikdone
prozrazuje ani pombého stínu jakési ponlženosti.
Jsouto postavy imponující, sjevy v pb
ném slova smysla spanilé“

Neškodí jim to „Bog.“ projev viry jejich
tedy v tom, aby nebyli obranci vlasti. A a nás?
Vezměme ten, jak se rád nazývá nejsárodaější
spolek „Sokol“. Mají být také jako „postavy
imponující.“ — Ale jistí směrovémezi nimí
říkají, še by si zadali při projeva přesvědčení
náboženského! A známo z pfípadu táborského
jak se jednalo s jedním bratrem Sokolem) že šel
takó za svým náboženským přesvědčením, k vůli
svému přesvědčení. Byl sokolem při arém dří
vějším přesvědčení- náboženském a už chybil, že
je projevil. A tomu se také řekne přímosť a cha
rakter? A tak ce také jeví zápal pro svobodu?

"Může se mlovit: o svobodě, když něco, 00 v ardci
drubého tije, tose chce spoutati, aby se to nepro
jevilo. neproniklo? Svoboda je mohutnou badovon
o mnoba pilířích, o macha součástich — i pra
víme, že kdo jeden pilíř z ní podkopává, jednu
součást její drobí, tem již nemá práva o ní mlu
vitil A jestliže pokrokáti a jich listy chtějí mlu
viti o svobodě, o červáacích její a při tom štvou
proti všem projevům náboženským, pako svobodé
mluvitinemajípráva|

Sám svobody kdo hoden, svobode
zná vážiti káždou“ — tedy | náboženskou—
tedy i nvobodu katoliského křesťana — „ten
kdo do pout jímá“ váak,pokrhčuje básník
„sám je otrokl“ Kdož pak sleduje pokrokáře
při jich práci proti vířea náboženství, ten snadno

— zda-li se to se svobodou lidu našeho
myslí upřímně. Ne — ne, skrývají se jen sa hesla
+0 červáncích svobody“ aby tím splóo jali sve
doné ové oběti v pouta ová kozhoubů svodených
i národa!

Ažepravdumámeo tom„ik zbouběná.
roda“, k tomu nám podává důkaz jiš nasna
čený zjev neblahý! Prarda je, kde je
otřesen ideál víry otřesen i ideál ná
rodnosti a ideál dosažení práv její!
Machým vzata byla víra a oni teď při snabách
o dosažení aspoň jedné součásti těch

aprsaků zlaté svobody národa, při sna
bách Oodosažení státalho práva odpo

s



žaludek — A bejno čonsfoh bavraz
končíme, abychom tý hhyraniady uš odbyli „bale

), že ohroženojest přesvěděvníná,
bolozské.“ Slavnáredakce Posla 1 Rodhoři“ masí
odpustit,žeto balamuceníliďaodmítámes při

prajem tam, kar spíše patří! Byl někdo jibý,o balamatil lid -a je někdo jiný kdo jej Dalá
mutí do dnes! Pokrekářskélisty tvrdily, še v boji
proti kněžím, klorikalám jim nejdeo
víra a pábošonství toho še se dotýkati
nechtí. Psaly totři roky! A' po třech letech pro
hlašuje „orgán“ Hejnův „Lid“ v č. ze dne 22.
říjnet. r., že boj jeho, je bojem proti ka
tolickémea náboženství, tedy bojem
protikatolichému přesvědčení! Na
straně naší se tvrdilo, tyto útoky proti kněšstvu
jsou zakrytými útoky preti náboženství —. a kdo
měl pravdu? Pravdu na maší s.raně akázal sám
„Lid,“ váš vojevoda, váš kapélník, vaše zásobárna

by nedoredi ani existovatí, kdyby mu „Lid“. nebyl
vsorem a kdyby nebyl jeho dodavatelem rozličejoh
nadběbů proti klerskálůe a noví snad, že „Lid“

náboženství a přesvědjení vůbec?
Ob nedělejte ae — nedělejte se.prosíme vás tak
hoskými,unováíitonesluší. .. NN

Ukázalose, bdobalamatillid
tím, še nejde onábošenství, a 0n00
nějdel Klerikálovétedy měli zcela

ravdnakdo vé pravda, ton nebe
amutí .

A „Posel z Podhoří“neodvášímluvit,že.se
to jea lidu tak namlouvá to o tm přesvěděpní
náboženském| Vidke kněží prohlídli vám brzo

vašemlúčely, odkryli je, odkryli je, a proto, čímsamivinníjste:opětaopětpřipibdu
jete jinému! Balamooeni lidu jeje
dině vašim výmyslem a vtom jsteto
dokázali k praxi jiady v Čechách
nebývalé Tolik k některým těm meoprávně
ným výchrstkům „Posla z Podhoří“ | Natuo bude
ještě ukázati, jak neoprávněně v boji svém proti
klerikálům „Poselz Podhoří“ užívá nábledů Ha
vlčkových ježi za dób Havlíčkových byly bez
důvodny|

/ ———

Co týden dal.
Nevý katolický donmík. Katoliakopo

litické jeduota pro královati české konala minn
lou neděli v Praze schůzi, v míš prof. J. Drozd

Bolednal o organisaci denního katolického tisku.plynatím časopisů „Čech“ a „Večerní Noviny“

p | od nového roku vycházeti denník „Katolickéisty“.
Poslanocuá suěčmovaa vídeňská pro

jednává rozpočet v podrobném rokováaí.
MSnémy. Z Vídně oznamují: V nejbližších

dnech vydán bude cisařský patent, kterýmž svo
lávají se sněmy ke dni 28. prosioce zároveň pak
budou publikována jmenování nových maršálků a
zemských hejtmanů. Pokud jde o Moravu, bade
jmenován zemským hejtmanem -pět hrabě Vatter
« Lilie, jeho náměstkem v presidiu sněmoraím
pak vdp. opat Korčian.

Předseda panské sněmovny hrabě
Trauttmansdorif, jeaž zemřel v sobota dne 12. t.
m.. byl předsedou panské sněmovny rakoaské od
r. 1879. Narozen byl ve Vídni roku 1825. Ve
službách diplomatických byl i r Maichově a Lon
dýně, a čtyři leta, od r. 1808—1872, byl i ra
konským vyslancem při Vatikáně.

Pronásledování Mladotarků. Dle
Timesa“ jsou vyslanoové cařihradští přesvědčení

Že mnoho přívrženců 'mladoturecké strany bylo
v Yildiz Kiosku mačeno a vyslýcháno a věkteří
oběšení. Zatýkání trvá neustále dálo a jsou mezi
zatčenými mnoel lidé bohatých tříd. Rakonskému
velevyslanci batona Caliceovi sdělil saltán, že na
řídil velvesírovi, aby navrhnal všeobecnou amne
stii pro Armény. Mezi tím však bylo zatčeno ně
kolik žen arménských, které se vrátily z Bulhar
uka, poněvadě prý měly u sebe revolační provo
lání k Armdnům-a Turkům.

| Všelioos.
Přehlidka listů pro h. Velice

nás těsí, že redaktor Herben v „ < % 5. prosince
veřejně vyznal, že Nár. Lísty táhnou s Hlasy ze Slo
na za jeden provaz, še tedy Nár. Listy jsou sila
pohelvetětělé. A proto, když jeme četři 8. pros, v N.
Listech čjánek „Co je klerikalismus“, hned jeme po
chopili, kam to až p. pastor s Hlasů se Siona sajesl
a odhad teď jako šnek vystrkajo růšky. Při tom nám
připadaly N. L. jakote tetka, která ztratila poslední

strany prská. Je to jen úkaz marasme, sošlosti vě
kem N. Listů. Odaný čtenář X. L. musel při čtení
článka „Co je klerikalismus“ celý fasnoati a kdo al
peoavlékl drátěné nervy, tou jisté při tom rozmachu
N. L. dostsl ten den s ultramontaních klerikálů

E. L.vylíčenýchnereea.X,I tý větyE-pena.
na belý « jako ten Brapalik v pohádceporoušel

rezsekalycelý„Vibe hlavy dolů“, tek NÝ.IL- 8. přod.
na

dostárá co proto P. M
alaviti svátek Neposkvrněného Početí
nebovzetí P. Marie, (pane pastor, "proč

"|S.

"narchicky absolustickou móc, zasahující panoračně do
všech oborů života náboženského, mravního, občan
skébo, společenského, politického, bullami, encykli
kami, brevy, ayilaby papeše mé se říditi všecko osmý
šlení, cítění, konání katolíků, nábošenského citu hd
atva k účelů světských prospěcbů, světského panství,
politické uadvlády jedné výstřední, sobecké, spekula
tívní strany papežovy“. Když jsem tenble bumbog s

legraficky zeptat, jestli se v blavě N. L. nepopletla
kolečka, a chtěl jesm. jim poradit stadený umělok na

|

“

|

|

, Již před. lety jeme na to poukázali, jaké nesmysly
jsou tam otištěny obzvláště o katolickém náboženství,
pookázsli jsme přímo na články nané, slovníku o svá
tostech (Vel.svátosti Olt. hlavně), řekli jeme teakrát,
že do takových článků nemá:se pouštiti redaktor

„Jělk, ale že je mé dáti zpracorati odborníkem, boho
Slorcem, a teď najedaou ná: N. L. ohtějí poraziti
Naačným slovníkew. Proč pak raději necitovaly ně
Jaký helretský katechismus, Hlasy se Blone, aneb
nějakou pattořovu řeč o sázracích třeba v Proseči
kosanou,tambyse onásanašívíředočetlitak
štavnatých věcí, še by to katolické náboženství pora
sil úplně. Milí páni pastoři a redaktoři N. Listů!
Skláním skromné hlavu před vaší nebetyčnou učeno
stí a úeslostí nešeho katolického náboženství, před
vaší uestrannon a neuměrnou úctou k našemu papoží
ale odpustte, starý Bisroark je jinší chlapik a Jinšími
jeté mastémi mazaný než ry, a předce papeže se
o radu dotazoval ve věcech říše Německé se týkají
cích. a nebál se té panovačnosti papežovy v politi
ckóra aobčanském životě. Nemusí tadíž ani páni pa
stoři s redaktoři N. L. z tobo papeže míti takový
strach. Rorněž zbytečnájest jejich atarost o biskup
ské a chlapecké naše semináře jakož 1 © pěstování
katolického Časopisectva, šurnalidiky, belletristiky,
zakládání besed, založen ajednot katolických, z čehož
také dostávaly N, L. 8. pros, zvonění v uších. To ul
všecko my klerikálové sprarime samí, béz intervence
N.L. a pánů pastorů. Zatím, aby kšeft nestál, mobly
by se 'N. L. poohlédnoati pe helvetských spolcích,
po zálošnách a závodech belvety a židy spravovarých,
a položit si otázku, co ty přinesly národu našema
dobrého, mobly by se podívati do helvetských a ži
dovekých škol, Gastav-Ado:f-Vercinem «nahrabanými
Hirechem žídem baronem milliony podporovaných a
hledat tam to české vlastenoctví. Než to se pánům
s N. L. nehodí do krámu. Jen katolíci, či jak oni
říkají, ti nenávidění klerikálové jim pijou jejich ne
zištnou vlasteneckou krer. Proto veliký Herold v Če
cbách, veliký Žáček na Moravě a za nimi“velicí a

není katolické strany zepotřebí, še budou proti kle=
rikálům bojovati, že katolické náboženatví jejich strana
neurážtí. Až nám stímto tvrzením zase někdo přijde,
poukážeme mu mimo jiné na tento článek N, Listů,
jestli sde nejsou přímo rouhavé urážky katolického
náboženství o úctě Marianské a dokuzozati jim bude
me neustále, že katolická strana v našem národě
býti musí, která by odrážela podobného drubu výplo
dy docba zlomyslného a neróreckého. A jestližez Ří
ma netrefily N. L. do Praby ale zabloadily zrovna
do Král. Hradce, to nám slouží jen ke cti, že mají
před námi respekt a že prvaí poklona patří nám.
Ujišťujeme je, že svým kirrikálním svabám, aby totit
naše katolické náboženství vědy avšude náležitě bylo
respektováno, ze všech svých sil průchod zjednávati
bademe, ať už na nás páni Heroliové dupou, aneb

urážeti nebndou. Nechají nás tak dlonbo na pokoji,
pokud před námi budou míti respekt, jek to doka
zuje mnoholetá zkušenost a proto my bez ohledu na
pravo a levo svou cestou půjdeme, s tím vědomím,
že pracujeme nezištně pro Boha a vlast. Jen na té
cestě jim podáme roku ke společné prácí. Prozatím
nám ne ú-»udka naších liberálů nezáleží a našemu p.
biakupoví také ne. Jejích karikatory, jejich nadávky
jej od nastoupené dráhy neodvrátí, ten už jiným ne
bade. Nám naopak sloufí ke cti, te on tu myšlenku
probuditi ve veřejném životě ducha katolického, dů
kladně provádí (odtuď ta nepřízeň u jeho nepřátel a
u katolíků dle jména) a bobadík práce jeho nezůstává
bes ažitku. Zdař Bůh. —+-24.

Biskupská konsekrace bývalého rektora če
ské kolleje v Římě (N. L.) Jak snad jiš většině čte
nářů známo, byl magr. Benedikt Lorenzelli, dr. boho
sloví, filosofie a obojího práva, bývalý velice zasloužily
rektor české kolleje v Římě, později internancius pa
pežský v Haagu, jmenován apoštolským nunciem
v Mnichové a praekonisován za titul. arcibisku
v Sardech. Slavná jeho konsekrace na biskupa konala
se 8. prosince, na den unepoškyrnáného Početí Panny
Marie. Původně po přání nového arcibiskupa bylo
určeno vykonati konsekraci v kapli české kolleje, kde
týž vznešený host jest ubytován, později však bylo

'od úmyslu toho upustiti, ponévadš pro četné hosti,
kteří se slavnéhe toho obřadu měli súčastniti, jest
kaple kollejní příliš malá. Proto svolen byl ku kon
sekraci chrám v klášteře řeholnic av. Františky „a
Tor de' i“, kterášto světice jest také
českékoleje. — Téhož dne byl vnitřek kostela bohatě

i úbíral se úrůvod, ve svém středa mající světiJ. Em. kardinálu: Rampollu, státního: sekretáře
Bratosti, a svěobncemsgre. Lorenselliho. Asni

stenty při konsekufři byli megr. Reepighi, nový arci
biskup Ferrarský, a místokomoří sv. Cízkve msgr

P i, tštul, nrzibísknp Etolomejský. Přistrojiv seprěcenec u véďlejšího oltáředo rouch kněžských, při
stoupiř ku hlarnímu tk, kde, ódevzdáv do růkon
světitele mandát apoštolský, učinil „examen fidei se
cundnm seusum s. Patrům“. (Přísahu a vyznání vífy.
něinil jiš dříve mimo obřad.) Započala mše svatá u
hlavního oltáře; po introitu přijal svěcenec.roucha bi
skupská a pokračoval ve mši sv. u.vedlej oltáře,
kdežto avětitel slonšil měi u oltáře hlarního. Pogra
duaje, když nad svěcencem přezpívany byly litanie
ke všem Svatým a „Veni, creator Spiritus“, mezi
praefací bylo mu uděleno pomazání na hl=vě a na
rakou; pák pokračováno ve mši svaté. Při offertorium
učinil arócenec oběť dvou bochníčků chleba, dvou
soudečků vína a dvou svící, načež čet) mši svatou
apolečně se světitelemí u hlavotbo oltáře af do po
žehnání. Po požehnání obdržel rukavice, prsten, mitru
a berlu; pak konal se průvod po chrámě, přičemž
uděloval poprvé jako biskup sv. podehnání. Následo
valo „Te Deum“, modlitba nad posvěceným, objetí se
avětitelem a pofebnání od hlavního oltáře, načež
ukončena mše svatá. Po ukončenýchobřadech přijal
nový biskup blahopřání hostí, jichž bylo hojné pří
tomno. Mezi nimi jmenovati uluší.hlavně bývalého
nuncia apoštolského v Bavořích, nyní v Portugalech,
msgr. Ajatiho, dále bavorského ministra barona de
Cetto, rakouského sekretáře bar. d' Ambró, pruského
zástupce, vévodu di S. Martino di Montalbo, dále
byla řada různých církevních hodnostářů, professorů
vysokých škol římských, (mezi nimiž nynější -rektor
čes. kolleje magr. Leva), členové mnohých učených

lečností a pak í valná část jiného obecenstva řím
ého. Při obřadech, jež řídili slovůtní papežští cere

monáři megr. Marzolini a msgr. Togni, přisluhovala
čásť alamnů české kolleje, druhé Šásti svěřen byl
čtyrhlasý i chorální spěv na kůru. Téhož dne večer

pořádána byla ještě v kolleji ovace ndp. arcibisku
pri, přiníž přání jménem celé kolleje předneslrektor

magr. Leva, potom zpívány sbory a přednesšeny básně

n, počest nejd. oslavence, a tento děkovalpohnutlivou„ v níž sliboval i na dále přízeňsvou kolleji če
ské, jíž druhdy byl spoluzakladatelem a otcem. přál
zdaru alumnům i vlasti naší, v níš sám před několika
lety dlel a na niš všdy milé chová vzpomínky. —
Bůh zachovej a provázej ho milostí svou na dráze od
Něho mu vytčené!

Zvěsti á východních Čech.

svátků již vo stř 23. t. m. dep. Prosíme,
sby pp. dopisovatelé dle toho své zásylky zařídili,

Rok chýlí se ku konct a proto
sveme k obnovení předplatného všecky pp.
odběratele s prosbou, aby nám hleděli získá
valí nyní všude nové čtenáře. Všecky nedo
platky buďtež také již vyrovnány.

Kdo je předplacen předem, račiž odlo
žiti poukázku ke dnešním číslu přiloženou.

Diécesni zprávyk Vyznamenán jest: p.
Otakar Richter, farář v PustéKamenicijme
novánbisk. notářem; p. Jaroslav Horák,
zám kapl. ve Smiřicích,obdržel!farní synoda
Jie. Ustanoveo jest: p. Alois Peměkl,
farář v Zdechovicích,za faráředo Zruče. Uprá
zdnéné misto: Zdechovice, farapatronatu
Dr. Mettala, od 16. prosince 1890.

Zjednoty katolických tovaryšů. Jednotě
opětně daroval 5 zl. osvědčený příznivec naších
snab, vsdp. kanovník dr, J. Soukup: — Ve pro
spěch spolku věnoval dp. ředitel A. Hrubý veškeré
své losy litomyšlské, z nichž jeden vyhral zlatý
prsten. Šlecherným dárcům »Odplať Bůhl= —
V řečnickém kroužku přednášel p. Kalenský, jenž
v zajímavé přednášce srovnal snahy křesťanských
socialistů francouzských se snahami našimi.

Domácí slavnost vánoč. stromku v ústavu
blochoněmých »Rudolfnu« koná se dne 23. pro
since o 4. hod. odpoledne. Chudí chovanci hlu
cboněmí podělení budou od dobročinného komi 
tétu dam šatstvem, obuví a jinými dárky. Vstup
jest volný.

Živnostensko—čtenářská jednota v Hr.
Králové pořádá v neděli, 20. prusince b. r. o
3 hod. odpol. pravidelný vánoční stromeček pro
chudé školní dítky zdejších škol, při kterémž po
děleno bude 33 chlapců obuví, 16 chlapců kalhoty
a 7 chlapců kabáty. Z vyšší dívčí školy obdrží
5 žekyň na obleky po 3 zl. na hotovosti. Mimo
toho budou vesměs poděleny věnočkou s příslu
šným dárkem.

Ples spolku na podporu chudých. studují
cích v Hradci Králové pořádá se dne 12. edna
vápe ve dvoraně Besedy. Začáteku 7'/, hod.

V Dar. Vdp. Frant. Rychlík, b. vikář a farář
v Kuklenách, daroval zase letos jako v letech pře

dešfých místních chudým 20 zl. r. m. na uhlí.
Hospodářský spolek v Opočně pořádá
ěli, dne 27 prosince t r. v Pohoří u Opočna

v schůzi, jejíž hlavním bodem jest zijímavá
přednáška vyslance rady zemědělské a jednatele
hosp. spolku v Pelhřimově p. Frant. Chudoby
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"10 Padikovědízněteci bosp. spolkůe.Ježto pk
opětté Vsbitdemk důjekitosti prů,širší zájím
rolbictva (abeřaje, činí
vřelé pozvání ku vchůzi této 
vlastnímu, ale i ku všem „vákolním
spojkáéma beedím,

Pravdu mluv 6 Lh trají;
že by kdy v jejich ti Vlastněu nakladatel
majitele, redaktora ti be křestní, ohlašovací atd
listy pro katol. duchoní úřady. Věru, musí se
zskdý pozastavit nad vybroušeností touto, která
»u pokrokářskýchomravnězvýcholistů jest knáme.
Čí se za to nyní stydí a haobí,že skšeftys
vedou s každým, jen když to nese do
kapsy? — A iu těch nenávidé katolíků,
které v každém čísle tupí a baní? i ještě
umíme, a tu na těch listech po straně je vytištěno:
„TiskPavelky v
jest to vlastně tisknuto? U koho a kterým nákladem
tisknutyjsou »zpěvníky pře katol. mládet
'v N. Bydžově, které dosud v ofitnýní jsou? Ejhle!
zde ta pravdomluvnost, za k
odběratelů stydí. My všek končíme, katolíci ku
pujte jen zase u katolíků a podporujnsé.jen své
Jidija ne ty, kteříkal a blátona nás k

Ditky školy mateřské v HradciKrábanésehrají ve čtvrtek dne 24. t. mb €-F. 0 10. v
předpol. vánoční bru: »Mudrci od výchbodu«. Po
té budou rozmanité vzbledem k outlému věku
prospěšné předměty jako dárky od Ježíška chu
dobným díškásprozdávány, k útituž se děichol pl.
tit. pp. přátelé a příznivci dítek Weefré zvou.

Jednota div. ochotníků v Dohalicích pořádá

pami dne 20. prosincev místnostechhostince panad. Růžičky v Dohalicích ve prospěch zřísení
stranního oltáře pro farní k na Dohaličkách "di

vadelníp mčinohry:Son aneb„$Ctiotce svého“. Hn obstará odbor jedáoty.
Začátek určišé o půl 8. hod. več. ' .

Ze Soše. (Pohřeb.) V první neděli adventní onjata:pohřeb gvéčnělépaní Fraatišky Strouhalové, é
mstky pana dra CeňkaStremhala, universitního pro
fessora v Praze. Pohřební obřady započaly po 2Bod.
odpolední v domě smutku. Nejprv sapěn sborem učí
telským dojemný zpěv „Kynul Pán“, načež mrtvola
vykro vložena na máry a nesena do farního chrá
mu. Pohřbuobcovali přední občané zdejší nejbližší i

. vzdálení příbuzné zemřelé, mesi nimiž ns předním mí

"EA jmenovali dlužno pana professora Strouhala, paksbor hasičský, spolek živnostenský s praporem a četné
obecenstvo místní i okolní, jež vzdor tuhé zimě přišlo
oldíbené stařeně poslední poctu prokázati. Pohřební
průvod vedl dp. farář Sečský Joseť Kučera s naássténcí
okolních farářů, dp. Václava Šinkory, faráře v Boja
noyě a Jana Hnátka vo Váp. Podole; v kostele ko
nány litanie za duši v Pánu zesnulé, a po opětném

kropení i po zdařilém, a průvodemvarhan apívamého:
„Libera“ a ostatních modlitbách, bral se průvod na
hřbitov ku av. Štěpánu, kdež po smutečním sbora a
závěrečných motlitbách vykropen hrob, kamš k věč
nému spánku tělesné ostatky nebožky vloženy. Jménem
příbuzných vzdal díky účastným dp. farář Kučera

několika srdečnými vřelými alovy. V kapli ev. Štěpé“na církevní spěvy dokonány. Pohřeb byl vykonán dů
stojně a vážně beze vší zbytečné szejvnější okázalosti
a nádhery. Rakev ozdobena toliko dvěma krásnými
věnci, kteréž své milované matičce přivezl vděčný její
syn p. dr. Strouhal. Tento pánku své rodičee oprav
du synovskou léskou vždy Inoací, byl ji vždy podpo
rou, hledě stáří ctihodné matrony co možno spříjem
niti. Zvěčnělé dosáhla požehnaného věku 91 let a byle

ři tak vysokém stáří svóm téměř stále zdravou a či
ou, zesnuvši po nedlouhé nemoci.

Mladá podvodnice. Krolníku Janu Píčoviv Ha
brové přišlo mladé as 1dleté děvče, které vydávalose
se sirotka Emilii Jansovou z ovic a prosiloo
službu. Píč hnut k cisímu airotkovi milosrdenstvím
ponechal ji u sebe. Nakáza! ale Jansové, aby si do
14 dnů přinesla čelední kníšku. Když však do 14 dnů
knížku nepřinesla a náhodou měl Píč v Častalovicích
co činiti, ptal se po eirotku Jansové. Nikdo však ne
znal podobného jména. Vrátil se domů, kde však více
Jansovou nezastihl, což mu bylo nápadné. Sirotek
zmizel a s ním 16 sl. na hotovosti ze skříně. Zloděj
ské děvče je velmi známou osobností četnictvu a bylo

ebrao ve„aš gn v nacenémšestinedělnímbbyta pro . Je snadno k poznání že nosí
stále vlasy ostříhanéa znávelmi snačně rot ták
še snadno vzbudí útrpnosť.

„ „Příjemný moclehář. Na večer dne 18. t. m.
přišel do hostince p. Rduarda Vokáče v Kuklenách
neznámý muž a žádal za nocleh. Pan Vokáč nemá
nic zařízeno pro noclehy cizích, odvětil mu zdvořile
že by mohl jedině přespati ve stáji, je-li mu tov
a nebude-li mu tam zima. Neznámý onen člověk vy
zvedl na to race do výse a počal tloucina stůl a jal
se hulákati: „vy mně musíte dáti nocleh teplý, abych
se nenastudil.“ Hostinský mu nemohl jiného poskyt
nouti, ale cizinec počal tropit hluk a nedalse odbýti.
Přítomní hosté, kteří déle nemohli snésti výtržností
jeho, žádali, aby se legitimoval. Četnickému závod
čímu Karlu Mikšovi náhodou přítomnému zdálse býti
vůbec podezřelým a kdyš i jemu legitimaci odepřel,

prohlásil jej za satčena a chtěl jej odvésti. Tu teyl olej přilit do ohně. Cizinec zuřil, oháněl se pě
stěmi, udeřil četníka do prsou a teprvé sa pomoci
obecního strážníka byl odveden. Při osobní prohlídce
nalezen u příjemného nocleháře nucený pas s donu
covací pracovny pardubické, odkud dne 12. t. m. jako

polepšený propnštěn byl. Jest to Čeněk Styblík, 88„roků starý ák z Vršovic a příslušník obce Popo
vickéu Jičínaa byljiš prokrádeža potulkytrostán,
Při dopravě do hradecké věznice musil býti sepjat
atísky. Po cestě apflal a vyhrožoval četníku, še ho
zabit musí a několikrát hrozivě se naň obořil.

objednali členové 150 tických kalendářů. Na av.
Josefa konali údově sv. zpověď a av. přijímání epo
lečně, zúčastnili se církevních slavností a žností.
Letošního roku začali členpvé akládat příspěvky,

Knihy ke čtení berou sž čfenové i nečlenové ve
"od obou duchovních. Atak. činíme, co v naších chu
dých a v rosptýlání činiti moáno, abychom
ee v dobrémutažovali a posilovali a zároveň nepří
tele našeho nábašenství

sěnb obynás svýth jedovatým dechemomámiti nemolu.
Velké Jesenice. Paa K, Skultéty, řídícíuči

tel ze vic přednášelv neděli 13.

vedělávacím spolku „Mír“ ve Velkématu: „Šíří-liCírkev ketolická meai národy tmu či

kzdělenost“. Ve věcné a Logická řeči ukázal p.řídící
plahodámnývlivoa n p katolickápak ja.národ po všec s tajména ns 

přednáška. fetse o dějiny F. Palackého Irbileáška, opírající se o dějinyFr.

Všeobecně,a vyslovano Břání, a Hdícíjasuvíce takových přednášele nám připravil, kde by
se sasmamovali s podrobnými dějinami vlasti,
čerpanými s pramenk čistých s pravdivých.

Z Červ. Peček. Katolický spolek „Svoznost“
v Červ. Pečkách bude měti ochůzi na den sv. Štěpáno

pe pros.), při níž přednášeti badou dp. Em. Dlouhý —okorný a p. Fr. Satore, r klubu katol. dělnictva
s Prahy, o volbách vpášé kurii.

Ideálem hospodráky v naší době , olek
třiny a strojnictví vůbes, je — šicí stroj. Kdese ten

týž dosud nenalézá, byl by zajisté co vánoční dar
velice vítán. Volíme-li „ale pro hospodyňku všdy věc
nejlepší, musíme ji obdařiti také v tomto případě nej
více vynikajícím. A to je usnaně Singerův šicí stroj,

těšící se přede všemi jipými pověsti stroje nejužitečnějšího, vyznamenaného“ hesčetnými cenami. Solidní,
jednoduchou soustavou a lehkým ovl tichým
chodem a neobyčejnou rýkonností stal se Singerův
šicí stroj nejdokonalejší ve svém oboru. Mimo fo
honosí se ještě novou vymožeností. Anig by bylo za
potřebí zvláštních přípřav, ize na jednoduchém rodin

ném stroji shotloviti mejamělejší výlisky, kterášto
vlastnost M v postávěhí domácího příteleještě více

rzuje. ské se nechá spojiti s proudem elektrickým,eose tentýž nacházía
-Aačhíku umístěný, nvedé'stro) pomocí elektrické jiskry
ihned v pohyb. Kašdý; kdo na podaném mu „lístku

„přání“ také šicí stroj nalezne, nechť neopomene na
větíviti zdejší sklad Singer Co. akc. spol. (dříve G.
Neidlinger) v Pražské ujici č. 82. Nalezne tam bohatý

běr Sipgeřových rodinných šicích strojů v jednodu
až nejelegantnější úpravě, meri jinými také stroj

„Vibrating Shuttle, „Ifnproved“ a „Centrsl Bobbin“,
který se pro rodinnou potřebu a pro domácí průmysl
svláště hodí aza který dárce o štědrý večervroucí

"dík sklidí.

Konec koncůiohenické záložny. Dražbana
pohledávky úpadkové Občanskézáložny v Lochenicíchse po dva dny a kupovalo se dosti čile. Nej
blavnější pohledávku 99.600 sl. koupil za 125 zl.
zdejší advokát p.Dr. Čzurbs. Bylo by sajímavé pro
širší kruhy svěděti jaké následky úpadek této záložny
měl v obci Lochenické a okolí. :

Z nmeopatrností zastřelem. V sobotu nařídil
mladý ho Jana Komárek ve Věkoších s5letému
čeledínu Aloisu Juštovi, aby vyčistil pušku, dvojku.
V neděli dne 15. t. m, o osmé Řodině ranní dala pí.
Komárková Juštovi puš«o, aniž by věděla, že tato jest
nabitá. Jušt vyšel na dvůr, kde naň čekal již jeho
kamarád čeledín páně storostův Václav Komárek, a
jal se pušku čistiti. Najednou vyšla z pušky rána a
zasáhla nedaleko stojícího Komárka do obličeje. Týž

bez hlesnutí ee ve dveřích chléva skácel a vypustilducha. — Zde opět neopatrným zacházením se zbraní
zmařen život lidský. Na koho zde spadá vina! —
Mrtvola přenesena

Rope vekém, kdež byla odpoledne dne 15. t. m. p.Dr. Ot. Klamparem a MUDr.Morávkem pitvána.
Komárkovi rána rostříštila celou část spodní lebky

nosem a vnikla vrchní dásní do spodiny mozkové,
zastřelený ani k potaktéž roztříštila tak, že

snání nebyl.
Pozor ma kapsy. Často se stává, že osdejším

týdenním trhu provádí neznámí eskamotéři kapzářské
řemeslo. Vzdor všempžnému pátrání po nich není
možno je nikdy dopadnouti. ešlé soboty ztratila
se peněženka Al. Rohlíkové,elušce u dra. Ippena
e 5 zl. a pí. U., rovněž tobolka se 6 sl. 40 kr.

Ztráta. Dne 11. t. m. ztracena byla cestou
s nádraší tobolka s 10 zl. a různými poznámkami.

Husaři dopademi. Zloději hus, kteří navštivili
nedávno tak zv. pětidomí, byli v těchto dnech zatčení
s jsou to známý Kokrda z Nedělišť a Josef Dunda
z Mokrorous, oba mistři ve svém oboru.

KřHivopřísežník. V pondělí stál předzdejším
krajským soudem 2žletý tkadlec Dominik Žid, pří
alašný do Police, maje se sodpovídati pro zločin pod
vodu spáchaný elošením křivé přísaly dle $. 197. a
199. Do téže zálešitosti zapleten byl S6letý Jonef Mar
tinec, rolník z Machova, byl mimo luvin
sločinu podvodu, obžalován pro veřejné násilí dle ď
85. Celá historka, již jeme z průběhu přelíčení seznali,
eběbla se následovně: V polovici Června t. r. seznal
mlynář Ant. [cert v Nízké Srbské, še mu kdosi vy

bo potrestání, kd Je prostařehíhooužené

a. Jedné noci rovačě+ nztšání totiš někde.
rolníka K. Kabečkovi z va řeky „židovky“
rano,Ješodplarajo,Pochatel nobylk vypátrání.Prakseno, ješ “ ne vy . -.
tík KubečekHrehlásil de by ti to nedbal

esátku, jen kdyby mohl přijít na stopu vinníků.
abídka tato byla láková a pomohla objeviti

tale. Jedmoho dnedostavil se totiž k starostovi
minik Žid a udal, že Kubečkovo seno naházel do
„Židovky“ Martinec a tvrdil, še © ním tehdá i na
louce byl. Za toto udání dostal Žid od Kubečka 7 al.

čnýŽid ode
ea jednoho dne do Police k soudu, knebe,ževrozepřiInertověsMartincemkřivé

b nenávist vésti ač k takovéto toho

m nikdo nenadál. ÉdměnounovnaděnýŽi

hal, sa byl Martincem k tomn úaveden.
trněŽid m še dostanece mumnohemvětší od
měny než od Kubečka. Že by mu trest nebyl
prominut, když se sám k činu doznal, to jej ani ne

o. Karta však nedopadla pro udavače příznivě;
byl sebrán, zavře a zavedeno trestní vyšetřo
které skomčilo obdalobou a dnešním přelíčením.
přelíčení, ješ řídil r. z. 9. Petřík vyklubal se ze Žida
starý kriminálník; byltotiš jiš pro růrné delikty ae
Likráte trestán několikaměsíčním dalářem.
řelíčení musilo mu býti několikráte vyhrožováno

iplinárním trestem pro drsé chování a odpovídání
na otázky. Předvolaných 13 sv potvrdilo 7. větší

části. zněníobžaloby atak o se Židovi místoodměny 8 měsíců těžkého šaláře. Martincová
vymeslo to mimo náhradu značných útrat dh
sporemvzešlých, ještěnádavkem 3neděl vězení,
lobo zastával zástapce ut. návl. Kohjer, ici byli
dr. Beller a dr. Zimer. a

Poštaosvášeleh.V nedělidne10t m.
úřadovatí

nevšedního ově nařbeso zapříčinou větší dopř
poštovníza doby vánoční. :

Seschly se.
tomto týdnu více kusů p: ješ se na

ehodběve ji poschodí. Peny omůy podkajesmy2 sl
Zloděj dosud nebyl dopaden. A

(Zasláno.)

Dosvěděv se podepsaný dme 13.
du 1. r., še právě vydané číslo osmé zdej
časopisu „Osvěta lidu“ má správu 0oporu,
který nedlouho před tím mesi pl. t. panem

ř

H

výtka, a lo scela nespravedlivá, učiněna.

-V Hradci Králové, dme 14. pros. 1896.

3. A. Šrůtek m.p

Tržní zprávy. |
VBradci Králové, dne5. pan mpšenice sl. 6-70 až 690, žito si. B-— 6. ječmco

sl. 4-40 až 4-80. oves zi. 2:40 až $—, proso si 4-05
až 4-80., vikov «l. 4-30 až 5-—, hrách ul. 8.— až 2,
čočka si. 9-13 aš ——, jábly si. 9.— až 0—, krup al.
8. —až 31.— bramborů sl. 1.90 až 2 —, jstelového to
mínka červeného sl. 80- - až 36-—. jetelového semínka
bílého sl. 28-— až 48.—, jetelového semínka, švédského
si —— až ——, máka sl. 16-70 až 17-50 olejky 11..
*—-— aš —-—. iněného semene sl. 6-80 al 0 —, 100 kg.
titných otrub sl. 8-80, 100kg. pěeničnýchotrab sl. 5
1 kg. másla čerstvého zi. —90 aš I—, I kg máste pře
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového al. 0-80, 1 kg.
tvarohu 12 až 14 kr., jedno vejce 3 kr kopa okurek
al. O— aš 0-—, kopa zelí sl. 1:60 až 3.,20, kopa drobné
seleniny sl. 0-40 až 1.80, nektolite aibalo: sl. 1-90 až 2-60,
bečka jeblek zl, 3:20 aš 4 — bečka hružok al. 3.40 až
3-80, bečka brestek si. —— až —— — Ne týbodní a
obulní trh dra 6. prosince 1806 odbýraný, přivebeno bylo
hektolitrů pšenice 747, žita 538, ječmene 54V, oves 2090

prosa 9, vikve 4+ hracbu 34,dočey 8, jahel 29. oP,
—, brambor 21%, jetelového semínka 7, iněného semin

6, olejky —, máku 1, okurek—— kop, zelí 64 opr
drobné zeleniny "27 kop, cibule 118 bektolitrů | jab'e
61 beček, hrubek 80 bedek, dreriok —— beček, pak
vepřů 33 kosň"a 336 kucůpodeviněst.
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-Časových úvah
vyšel sešit JIL

„6 ofásce Ďělnícké“,
Stran 46. Cena 4 kr.

Pozn. Ješto cena proslavené této encykliky
jest velmi nízká, můžeme expedovati je jen za
hotové. Větší objednánia franko a na 4 výtisky

5. zdarma.

i! w Hradoi Králové.
ji Hotové oděvy věbho druhu pro podzimní a
| zima období, jakož i medorní látky jsou ve

| velkém výběru na skladů,

MObjednávky dle míry se rychle apřesně
Řizují. Čenj levné a pevné. * "

z Hlavní sklad v Kutné H «ije,
| Filiálky:

jj v Hradci Králóvé, v Pardubicioh, Chru
dirdí a v Čáslavi.

"oo m s“ 4

Slováckou.

slivovici|

borovičku

hl

*' $ .
;o :

I.
© -4 „JŠ„ a

> .

+ o.. :
„= L M

te všech če
bylo a bude

nejlepším jedině

lMotosje©P I : mydlář v Hradci Králové.hV ýš dovolujeai Ee by specielnínovinku :Iowan
M Pdlové mýdlo Rostrělní 6 PO lastnosti

„- Nosňal jh aplouřadouři«poor vZ nemajjeho

K biskupsk
přináležející dvůrŽiloviče u Chrousto-.

se na novo na dobu dvanácti posobě,
jdoucích let. , NT Vi Ba

Ku dvoru tomuto náleží: !
plochy stavební A jitra 467 sáhů.
polí... 3D, 1290,
luk .... * 68 (- : .

. sabrady-. „n . : "909 .

Pa 8. tý
ČR neplodaé3 8: “V celku| 4b? jiter 477
V nájemní podmíaký nahlednouti lze u ří

ditelství velkostatku.

Z řiditelství blák, velkostatku
v Chrasti, dne30, listopada 1896.

Ctěné m |
o srě Hirakýchknížecíchvety)

Ee Villány.
Potvrsují Vámtímto v id, že knížecí

Schaumburg- -„Lippeské panottize svý rozsáhlýchvinic ve Vylláni

nejlepší anejčistší vína

kán jež všemBrýmpsán kollogámjako čistá

bě-MEŠNÍ VÍNAE
s plným přesvěděením co nejlépe odporučiti mohu.

Ve Víllány, dne 10. října 1896,

Pavel Dadter,L. 8.

prodej naších vín pre severo

Pravá

FVÍM Ř
uherská, rakouská,

sladké ausbruch a malaga
v nejlevnější ceně doporučuje

v úctě nejhlubší

Arnošt Jiřička,
v bývalé Tobjsově vinárně,

čas, katol,duchovenstva.
rkatinelké.klasiky s výkladem, hudebniny zábavné
spisyabd. V. Zdic, farářv Hlašicíchu Ng
. vého Bydtova.

: Sanotových iobyčejných, 1bílých a ba
Skladnalezáse v Praž.ulicič.291.

(v ohe svěřenjest zástupcimýchvýrobků, skutečně vyučenému kamnáři .p.
K. Kočkovi, který jednak sám, jednak
osvědčenými stavěči z mého závodu vTře

ečoné vykonávati bude řádně prácestaaké převezme p. Kočka všecko
čistění a opravy kamen.

JOSEFMATĚNau, |
kamnář ve V. Třebeševě u Č. Skalice.

SMP>Vlastní výrobu Ni

vlněných látek
zčletéověl viny

a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
záved soukenický v Humpolci.

Vysnamenán na zemské jutilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obchodní komory živnostemské, v Plovdivě stát.

medailí bronz.

Fialovo

cukrářství
a kavárna

v Klicperově ulici, za hlavní trafikou,
doporučoje na

VÁNOČNÍ SÍTOMÁY

confekty čerstvé, chutné pro
dítkyneškodné- ne tovární.

Račiž se páry,JAsám přeovědě:



JezenínacÉ
rem svou konstru
nedostíšeny

vy šicí
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Hredeč Krhové,Pražská ulice 85.

vání dokona plechem prováně sehEý hodem,takjakjedn rs „takvkzanoa sovnější úpravou. :

AE oné

Ex :offo:|
křestní listy

jsouna skladěbil. ti
7 okárně40kusů.(kniha)za

90kr.

Jenle se dřeva řesané a polychromovavé. Boží
hroby se slohemkostelů Bouhlasné. Křížové

kg v reliefo řezané neb lité, polychromovanécenépůdě v slohových rémcích. Sechy
„Vakříšoní“.

hat a nákrosy jsou k dlapoolcl.- V Moabokéúotě oddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řesbářaký.a sochařskýv EPraze.

činatřídač.24.
KDO XXX

Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.

T.1804zlatouo. a diplomem.

KRNNNA

NANAAmělé:suby
podle nejnovějšího amerického 6 bav In

a konémveškerépráce vobor ten ptljí 28I přemé a solidněna základě dlouholetýchností, rače za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny

nák ohe a poroučeje se do vzácné přízněctéoada estra, súamenémse v hlubokéúotě-x
z:

Jóset Čáslavský,

z zubní technik
Prášská ul. č. 77. v Hradci Král.

ŠRNKNNKÉRREKAKNNNÍÉeeeae
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E:
á:i

Obrazy

MADONNY

a KRISTA,
krajiny a všechny druhy nejjemnějších
obrazů v největším výběru, za ceny naj
mírnější v závodě zrcadel, obrasů a rámců

JOSEFA KIESLICHÁ,
v Hradcl Králové 

„pražicáulice vedle -Hotel Merkur«

VOSAAAAE
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Do Hradce Král.a okolé!
r:

tabulovýchsporábě,sporáků,níchkamenaregul.ověřilijsmevýhradně

9 Hradci Královéč. 275.

ono ee ovéonekánkypro,nés svěřo |

První česká tovůrna' na regul. kamna |

= aregyl. sporáky |
Horák, Bohuslao a spol.

o Pram, Ka onám. č. 9m* Ř

tráta vlasů.

a tvoření lupů
64pod zárukou jedině jistě

zemezí ©

| CBINOGENEN č
J Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve s ochrannou známkou r zl. při 3 lahvích
franko na dobírku, neb lépe protipole. poukázce 3 zl.

Sklady v lepšíchtmaterialních obchodech a holičskýchsávodech. :

Booo000000000000000000

píce Zosielní,
pravé voskové i polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůštojným farním a
slavným patronátním úřadům,

rovněž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a v cenách nejlevnějších.

Zárovoůodporučímsvětladeověčných
lamp7dnůhoříciavšeobecnězamoj

lopěíuznaná.

Josef Pilnáček
w Hredol Králové.

Závod voskářský „u Aibersů« založen r. 1809.

90000000000002660400000000]

M ď

Bo+0000000000000000000

doptčučuje: u obecenstvu hojně zá
sobe klenotů, zlatých, stři
brnýc ravých českých tových
iperků, . jrné stolní náčiníz nového
ačínskéhostříbra,ozdobné stolní nádobí

ZuuířbaéBav] om

. VÁCLAV Šoze,
5 úžetaík a stěíbrník, ,

měný;Šoudní, znalec a odhadoe

vší Králóvé
(sv.-Jánakénám. č. 77.)

levnějšínežvěndejinde.
Veškecéshodí je úředněskonleno a mačeno.

asprásky 24přijímají asholevují,
kevalené:správkyhoděneh0vyřisují.

ED“Věeza lovnéceny. "U

Staré skvosty se kupují a vyměňují. —

A2 AHAHHA JŘ

(JAN HORÁK,

v RYOHNOVĚn

nabízína dobm podzimní a zimný

Bečlal učíkiti jen malouobjednávku
. ne skoudku!

Děkujevěšmesvým milýmveledůsojnýma

JEe7ro"oorooreoroorevonece

$ Dobřeosvědčenép

hodinky
jak

o salonů, kance
14řd,kuchyň a hostinců. je yu velkémvý

běru dobře a přesné an ee zárukou od
[nemodo u omobů, edkeré zlaté a ostříreé zboží granátového » z norého

doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
„závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíů, č 145. proti hlavní stráži. .

2900000040000600000000|

Veškeré uprávy hodinářské jakož | zlatnické
se přijímajía vyřizují co nejpřesnějiza ceny po
něra levné ©

[ooooooocerec000 00000

$EBrnoj
Specialní závod
přo malbu oken
chrámových.

Bedmkrát prvními
opnami vyznam.

„- Vzorníkyk na
hlednutí fraske,

Cenymírné.

“r J
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Fbs UILLETON. —
Betlém. |

Vánoce zde! Kdožby tu nevspoměl: si na
Betlém! Mladí, věk prostřední i stáří uvádí si na
mysl nejluznější obraz narození Páně v Betlémě
cbiévě. Ký div, že každý věk v ten okamžik za
pomíná na strasti a bídu údolí slzavého,a v rozto
milých písních vánočních pookřívá| Však ta dro
botioa dětská nemohla se už ani dočkati tiché,
svaté doby půlaoční — a přoto již v auventě sta
věla si »betlém“,aby si ono světoznámé rodiště
Krista Pána zpásornilo, co zatím dospělejší na
Úsvitě, ve zpěvech roratních nadějně se radovali.
Ano, ano! známější jest nepatrný kdys městýs
V Asii, v Palestině, v zemi judské, spíše a více,
nežli Londýn, Paříž, Vídeň, Praha! »Berléme, tys
V judské zemi — město větší nade všemi; nebo
Vůdce spásy s nebe — vtělený se zrodil z Tebe«|

„Nebyl jsme tam nikdy, ale jak ráda v ta
místa zalétá obrazotvornost naše! Soucit jímá srdce
našepři vzpomínce, že u tono městečkanarodil
se miláček mládeže Benjamin, jskoby Felix, šťastný, :
jehož štěstí obětavá rodička Ráchel jako tichá

(ovečka zaplatila smrtí) Tébož jarního čašu v du
chu sbíráme klesy na poli Boozově s Moabitkou
Ruth, jez pro obrácení k pravé víře zasloužila

-býti v.rodekmenu Spasitelově. V té krajině pása- |
=va) stáda Otce svého leai či Jesse osmý jeho syn,
miláček Páně proto že čistou poesil posvátnou
velebil. Hospodina a tak u věku jinošském síll
páze sve prot Iva i znedvědua obra Goliáti. S de
chemplesavě tajeným nasloucháme proroku Mi

' cheáši, jená z roskssu Botího určaje místo, kde
Penna £ rodu Davidova, porodí věčného Panovní-.
ka z dynastie na světě nejcroslulejší.:

„A ty Belléme Efrata — maličký. jsi v tisí-:
cích jůdských« t.j. nečítáš ani tisíc občanů: a pře
ce budeš slavnější — nežli pohanský Řím. kterýž:
právě v tu dobu byl gaskládán. Aby nebylo nej
menší pochyby, -který to Belém bude rodištěm.

“ ny :A $..M|

čediny hlavu jeho-zryly, neubrání se dojmům těm,
když opět se k nám vrátítl milostaí dnové. Dnes
ovšem i z téch vánoc aetřen jest v mnohých rodí
nácii' ten právý křesťanský, katolický ráz. Stromez

spásu světa, dárky
ne přece ještě postmí
úví se vánoce. Mravní

jek ji způsobil libera
1 Aspoň v moobém
ol svoaů chraplavý

-podaapilých- , cut“ WOěelo
hodech netspomenou, že nejsou — zvířaty. Kóí
by o tom zaftanci liberalibmu vážně přemýšlel|

"Kde ale lid je zachovalejší,tam po radostná
rodfaném — byť i skrovném — oslarení štědrého
večera, čeká se s napjetím na hlabol svonů. A jak
mile první jich zvuky posvátným tichem nočním

i—tojestto všecku,čím
Spoustanašeho věku,

jesus, slaví vánoce vkr
našem městé molsí ve v

hodinu cesty byli od chrámu, vydávají se nacestu
! a marné bývá úsilí mrazu, větru neb snébu. Spě

Measiášovým zda Betlém v zemi galilejské, v po
kolení Zabulonové, na západ od Nazareta, přidáno
k Retlégu určení Eífrata, jak se za starodávoa
říkalo“ Betlému judskému, městečku ležícímu 2
bodiny cestyna jih od Jerusalema. —S největ
ším pak zájmem ocitáme se v tomto Betlémě ka
ždoročně v noejradostnéjší hod Boží, když znovu
a vždy s větším a větším nadšením a porosumě
ním obdivujeme se svaté rodině Páně. Buď jak
buď oslavujeme zde v pravdě narozeniny nejmoc
nějšího Panovnfka: ale každý také svó vlastní,
V Marii postihuje vděčný cit svou rodičku, v Jo
sefovi atcovského svého pěstouna, a v Ježíšku,
s Jeho dovolením sebel Jesle betlémské — koléb
ka každého z nás. Ach jak chudobná kolébka Spa
sitelova, V seno vložen býti žádá — v nízké
jesle údy skládá — trochou mléka bývákojen —
jímž i ptactvu pokrm strojen«. — Ale kterak to,
že Vykupitel cáš, jehož početí zvéstováno v Na
zaretě, čtyři dni cesty na sever, narodil se v Be
lémě, městě Davidově? Řízením Božím postaral
se o to římský císař Augus:gs. jenž právě nad
zemí jůdskou vládl, a poručil sčítání veškeré své
říše, tedy 1 Jůdska — dle příslušnosti. Každá
rodina můsila se tedy přiznati či prohlásiti v tom
místě, kdež rod jejich původně byl. A že právé
Josef a Maria byli z jižního Betléma, musili na
cestu' se vydati 'v dobu, kdy nejbl. Panné jit
již se plnili dnové, aby porodila. A tak v městě

PBavidové obarodil se Kristus Pán, veselme sel«
Cisasřové a králové mají své hymny, jimiž o na
roženinách a jmeninách jejich pantátka se koná.
Který národ má velebnější hymny o narození nej
většího Mocnáře, nad' náš vánoční hymnus: Na
rodil se Kristus Pán! Než došti o tom. Již i ji
ných písní vzpomeňme, O koledě jich dosti slý
chati. +Do Betléma půjdéme — pěkně zpívať bu
deme« ozývá sevšude. Alé jsou také v katdé obci
svláštní písně vánoční, kde obecní takřka poesie
vánoční se jeví, Aspoň jedné se tu na konec do
tkneme, z níž jen začátek « konec položíme, který
ss všem takovým písním lidovým jest spolcény,
kdéžto jádro vnitřní dlemístních poměrů se vý

září, spěchají tam, kde zástup svatou touhou rvf
mícený s napjetím čeká udeření dvanácté hodiny,
aby se srdcem sbožnosti a slasti plným mohli

téměř nedýchajíce naslouchati slovům kněze čton
cího v evanjeliu: Zvěstuji vám radost velikou...
neboť narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest
Kristas Páo. — Uboszí naši domnéělí osvícení, jimž
pochybnost rozežírá srdce, ubosí, jimž náboženství
vybynulo v spastlých duších. Ubosí, jimž vlivem
protestantismu německého na místo z víry ply

jako znamení „lidskosti“ — často bez víry a pravé
blažpopati..— Katolík jest šťastnější nad vás.

Tak slaví lid katolický v noci „Boží naro
sení.“ A sotva ukázala se ranní zář, již zase
ohrámekje plný. Druhá slaví se oběť„aa úsvitě“
na památkatoho ovitání avétla nebeského, jehož

se dostalo prostným pastýřům, kteří přichváteli
k jeslím. Tak mnobá duše prostná želí v to jitro
s vnitřním utěšením poklesků svých a s Bohem
na uovo ge sjednocuje, Kristus se tak rodí v duších
věřících. Zdaž i „svobodomyslník“ přemýšlí té
chvíleosobě?Apotřetíve dnezdvihásekalich
toho dne k nebesům. Prostný lid slaví narození
Syna Božího z boha Otce. Ve dne — za avětla
plného — alaví se to. I čeledín i děvočka, dítě
i stařenka třebas z té „pástoušky“ nobo „pazderky“
zabývá se tu myšlénkami tak vznečevými, tak
velikými, které jsou filosofil nejvznešenější, mu

až do hlubin přetajemného života tří osobv jediném
Bohu, ponořuje Se duch 1nejaižších. Tuk jest
tato třetí „mše“ světlem opravdo dennim katolíků
každému, to jest ta nebeská „vsrěta“, jak ji šíří
ta nenáviděnácírkevkatolická.Tojest to „tmářytví“
klerikalismu. Porovnej kdo jsi dobré vůie slavení
vánoc našimi „oevícenci“ 8 katolickým -slavením
vánoc, a třebas i jsi odpůrcem církve, zamysli sé,
a učiň si úsudek, kde že je té tmy více.

jadřuje a zbarvuje. »Bože Otče na výsosti — bu
diž Tubě čest a chvála na věky; — jenž jsi
z lásky a z milosti — dal ném hříšným na tento
svět dar převeliký: to jest Svého jediného Syna
jednorozeného — aby kteří v ného věříze srdce -
dosáhli život věčný — tam kde jest samé plesáni,
radost bez konce. — Při tom též má každý vé
dět — kdo chce v té nebeské slavé přebývat —
že musí nejenom věřiť — nýbrž také dobré skut
ky, jsk Bůb chce konat; — předně všsk Synáčta
jeho milovat z srdce věrného, — následovat jeho
cesty každý čas — též v lásce míť i své blížní —
pak jit slyšet do Betléma jeho božský hlas! —
Avšak kdo k Ježíši půjde, jeť potřeba aby prázdný
nechodil — neb On se ve velké chudobé v chlévě
mezi hovádkami V noci narodil. — Nemá co jíst
ani co pít, matka ho nemá číwmodit, čeká až ze
Branné přijdou v tichosti, odkudž lidé laskaví —
nesou malému Ježíškoj dary v hojnosti. '

A po tom přístupu na před jde místní du
chovenstvo k jesličkám se poklonit, u sotva že
chvilku počkalo na své ovečky, jiz vidí místní
učitelstvo s hudbou a zpěváky se blížiti. Na po
kýn velebného pána umlká muzika, a na to zcelé
ooce přednější péni, obchodníci, tkalci, rolníci,
chalupníci, sedmeráci (ae sedmi rozličných řeme
sel), dary nesou. I listonoše a tech kterí po bo
spodách po každé se opozdují, i pana staréhu, 1
vemocných, kteří nemohou k Betlému, s rozpusti
lou poněkud radostí se vzpomíná! Konec zní:
Když z celé kolatury přišli — Sem 's dary: vrch
nosti také poddaní — k nim jsou ti duchovní
Vyšli — dali jim na místě Božím všém požehná
ní: tu všickni před jesle kleklí, a tak Ježíškovi
řekli — „po smrtikéž my se k Tobě dostanem. —
A i duše z očistce — Tebe ctít, chválit, velebit
na věky. Amen“.

Zdá se, že tate krkonošská vánoční píxeů je
od Josefa Mirovíta Krále, jenž + oné osadé býval
farátem, a mezi duchovenstvem místním se uvá

. Zemřel r. 1841. Kéž se raduje v nebeskémléměl © 0|PR
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Od kosce středuvěků, od savodení protestgů

tismu a od francouzské “řoroláce pozoruje, kdo
viděti že v ohledu náboženském národové
klesají víc a více $ noc temností. Poznání Bohaa

vddušelidskésetýkajícíchseslábloaobzvláště
Eo konel deváteuástého století pozorajeme podobné
"temnosti pochybovačnosti, rozervanosti duší, otu
pělosti oproti věcem vyšším, a spousty mravní

-4 mezi vzdělanci, jako v pobaastva přiKristovu «narození. Národové — to je jistá věc — potřebují
nějakéhoobrození. Důkazem toho jsou sami

náboženství, že přemýšlí o nějakém pro
„ jimž by se „narodil Spasitel“

Tak jsme-přizli až ke konci devatenáctého
století. Ale musíme říci, že mnozí národové jsou
už „ua úsvitě“. Už se ve mnobých národech děje
asi to, co alaví církev na úsvitě Božího narození.:

Pojďme až do Betléma“ — to jest pojďme až
ke Kristu, jakoby nově narozenému.. To je právě
to, 00 se nězývá „reakcí“, zpátečnictvím, klerika
lismem. V skutečnosti je to touha po Betlému,
fo křesťanství, po pořádku spočívajícím na záho
úech Božích. A poněradě národové mají již ové
„ba úsvitě“, jest oprávněná naděje, že přijde den,
pané světlo Byna Božíhe, s Otce od věčnosti na
ro zeného. Přijde ovšem ještě mnohý Herodea, který:
stojí „o bezživotí tobo dítěte.“ Přijdou bouře po
dobné zkáze Jerusalema, který ukřižoral Kriste.
Přijdou ma národy metly ího hněvu. Ale
ti, kteří v národech jsou jiš ma úsvitě nového
obrození křesťanstvím, ti právě to budou, kteří při
vedou národy k jasnémudnu, k pravé osvětě
plynoucí se BynaBožího, k novému životu spočí
vajícímu na věčných pravdách“jímoblášených;
na pravdách, kterými sice viklati a v duších lid
ských je zatemňovati možno, ale nikdy ne bez
zhoubných následků proosvětu, mrav
non blaho a radostný a silný život národů.

A tak jest to | sdrahýmnárodem našim. Od
patnáctého století od dob busitismu, a pak od dob

tanství klesá národ tou měrou, kterou 00
odchýlil od jediné pravdy Boží. A i když na
nějaký čas se stal katolickým, nebylo to katolictví
pravé. Brzo přišel „josefinismna“;katolicismus, pro
míchaný osvětářstvím protikřesťanským vůbec a
protikatolickým zvlášť. A na konec dostavil so
francouzsko-německý liberalismus. Liberalismus —

é svobodaření — ván nejen vyššími ško
i, ale obzvláště tiskem, na prvním místě Ná.

rodními listy, uvedinárod náš vňáboženském ohle
du- do tmy noční, Véstky ty temaosti, jaké
kryjou zliberalisované národy, jsou i unáa Vzdě

laaci„Poebybovači bex přesvěděení, polovzdělaníotupělí oproti všemu, co jest Bohem, duchem, věč
ným životem, lid s něco-víry v srdci, která v mrav
nosti v propast požíravosti, spousta mravní jest i
u nás značná. Při tom i v politickém obleda
noc temná kryje nás. Náš cíl,nové narození krá
lovství Českého, zásluhou Gregrovců jest nám za
střen temností neproniknutelnou. Ale touha po
nějakém spasiteli v tom ohledu jest patrná.

Zjevil se ji!
Štědrovečerní obrázek. Vypravuje Jiří Šedivinaký.

Štědr? den! Co kousla, co poesie a půvabu
skrývá se ve slovech těchto! ©Není soad v celém
roce dne tak toužebně očekávaného, jako jest den
štědrý| Těší se naň staří, těší se naň mladí; těší
se naň zvláště malé dítky.

Sotva na štědrý den ráno očka svá pootev
rou, za šera, ješté v košilkách jako andilkové po
spíchají do zahrady, otřásají útUýme ručkama
ovočnými stromy volajíce: »Stromečku, vstávej,
ovoce dávej, dnes štědrý deal« Než mnohem větří
radost čeká na ně teprve večer: -——vánoční stro
mek, dárek to od Ježíška!

Na štědrý den těší se i dospívající mládež.
A proč? Vždyť den ten jest takořka obestřen taj
úplnými zvyky a obyčeji, z nichž ona vyčísti se
snaží osud svůj v budoucnosti. Největší však zvě
davosť toho dne jeví krásné pohlaví Evino, mledé
dívky, které mermomocí chtějí proniknouti onu
roušku, kteráž nám budoucnost zahaluje, a chtějí
zvěděti, zdaž nastávajícího roku šťastoč veplují
do blaženého a kýženého přístavu manželského.

Byl štědrý večer. Rodina Stehlíkova byla po
večeři. Na stole stál ještě talíř s jablky a ořechy.
Otec seděl ve staré, oprýskané lenošce v čele
stolu; blava bílá sako padlý sníh byla opřena c
ruku. Rozárka, jeho manželka, sedíc popravici
wužově louskala ořechy. Tři dcery: Pavla, Ao
aulka a Mařenka sedíce ne pohovce, zeleně pota
žsné, vesele švitořily.

Příjemné teplo rozlévalo se po pokoji, prostě
sice, ale přece úhledně a vkusné zařízeném.

Stehlík byl sluhou a písařem u berního úřadu
« podhorském městě. Již ve službě té sešedivěl.
Rád by si byl ke stáru odpočinul, ale nemohl;
bez služného by byl rodiny své oeuživil a žádná
ze tří jeho dcer se nevdávala, poněvadž jim věna
dáti nemobl.

»Milé dětil« pravil po chvíli otec sdvihaje

|

své „na úovitě“.
'sáře, již i u nás jsou

hraj“ praví: o Betléma,pojďažke Krista. Je tý kafaliké—.

ně klerikály zvaných.Jeouto eršem„st 880jáko obývatelé jerusalemití zaměs svými
obchody a živnostmi a úředy Betlémats <— pobr
dají.Váhajíjiti aš doBetléma.Stydíse sa ka
tolicismus, ač. proti němunebrojí, Ale jevu
tu i Herodesové, kteří prýmají účta k nábošen
ství katolickému, ale-proti klerikalismu, který -prý

přísně. Ho

©

obce vládnouti, bojají aži nečestně, .
rodes bál se onré království, ale proti bráli Kri
stu dělal se pobožným. zeklt mudrcůar: Jděte,
ptejte ne pilně na díté aaž je naleznete, svěstajte

mi, abychi já přijda,poklonilae dne náno
bodomyslníci“ bojí se © svékrálování,jim jde o vedení lidu. Oč sami sÓjI, cd
čítají „klerikálům“ a přitompraví: Všdyt
i my klsníme ne Kristu; vždyť i my máme úctu
k náboženství katelickámo. Proto ae-,Obaova“ jj
ale radikální „Ruch“ tekl zcela správně, že tako
váto řeč jest pokrytatvím, Žeb pak pobry-
tectví bylo ozdobou charaktéru, anebo še by po
krytectví mohlonárodu. pomocik úotě ve Vídnía
vůbec k síle, o tom pochybujeme.—*'*

Spíše napadá nám něco jiného oton zachá
zení s Kristem a s náboženstvím po způsobu He

tn Elerodesumřel smrtíděsnou rozežránsa červy! A se Dýmzdá, ženárod,který b
ve svém celku stal se. Harodesem, který by etl
„0 bezživotí Dítětě“ čí o zničení Kristova nábo
ženství, národ bezbožnický spěchá své smrti vstříc
neboť červy mravné sponsty rozešírají jeho tělo.

Pohleďtež na zlem v kterépěstuje se atheiamus,bezbožectví, přemýšlojke proč dle jistého sepsání,
lidu Francouzů ubývá, proč— obrazně řečeno—
červy spousty mravní hlodají v těle národa tobo?

A.na takovou výšípovéky a pokrokuobtělibyste povznésti národ, náš, malý, tak slabý?
divu, šeprávě to „Herodesovstri“ toho Ra

šeho liberalismu, ten mravní úpadek našeho lidu
Í naší mladé intelligence, přivodili u nás ono
„Ba úsvitě“? “ : — =©.. .

Ano jsme | my „na úsvitě“ a síce záslahou
katolíků. Pojďme až do Betléma — to jest dnes
zase heslem přemnobých a to přese všecku ta zá-.
plavu potup, posměcha, lží a pomluv, jilníž naše
„Svobodomyelnost“. bojuje protí katolíkům s jich

vůdcům. 5 dBae ,
- A proto oddáráme se naději, še i národu

pašemu přijde deu. S návratem světla pravého,
pravé osvěty, jež světu vyplynula z Božího Syna

kt samasobos|. vave-věcechpolit 6 ele DMM
, | K%š'by hlas náš promiklnejprr srdce všechkatolíkůčeských,prokázalibytim -vlastisvé

službu neocenitelnou ©Kéž by, což naší strané
ustavičně ještě připopmímati dlužno, hlas vůdců
jejich bylhlasem anděla volajícího: Nebojte se!

Naší pak liberálové — míníme ty umírněné,
dobromyslné — by mezavírali očí před tím
„úsvitem“ v národech. 

Jedna úoty hodná kniha dí: Pravda Hospo
Jinova zůstává na věky! — Blady přicházejí, na

stříbrovlasou blavu, »nevím, nevím, jak bude ode
dneška za rokl ©Dnes'se tu ještě společné radu. “
jeme, a za rok možná už mezi vámi uda.
Jsem příliš stár, už velmi slábnu; jsem jako pára
nad bracem. Jen kdybych viděl aspoň jednu z vá»
zaopatřenu, pak by se mně to lebčeji odcházelo
se světal« '

Dívky ustaly ve smíchu a vážné zadívaly se
do zvráskovatělé tváře svého otce, jebož nade vše
milovaly.

»Nešťastná cbudobal« vzdychla z hluboka
nejmladší dcera, Mařenka. Bylo jí teprve 18 jar;
černé oči jako troky, černý vlas, plné, buclaté
tvářinky dodávaly jí příjemného vzezření.

s=Kdybychom měly tisíce«, pokračovala, +ne
seděly bychom na této staré pohovce] Byť byla
dívka sebe ctoostnější, sebe řádnější a pracovitější,
byť měla všech šest «pa vrchovatou měrou, sché
zíli Lo sedmé, a zároveň i nejhlavnější spe — pe
níze, zůstene na ocet. Dnešní svět je všegek po
židovštělý, jen peníze a zase penfzel«

eJen mlčte, děti/« ozvala se matka ustavší
louskati ořechy; sn mínejte oa staré přísloví:
Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná na
jdou těle

»O matinko, dnešní svět je převrácene, ošvala
se Pavla, nejstarší dcera; »dnes platí jiné přísloví:
Chlubívej se, panenko, na ulici, najdou peníze
— pak i tebe, mládenci. Dnes ctnost je věcí úplaě'
poslední, ba zbytečnou; ženich béře si jen. peníse,
a děvče — přídavkem.

»Ále nehádejme sels ozvala se Andulka;
vdnes je štědrý den, zkoumejme tedy, děvčate,
štěstí, pátrejme, CO na nás asi v budoucím roce
čeká! ka užráno, hnedle jak vstala, vyběhla
ke studni, myla se studenou vodou, aby byla
hezka a poslouchale, odkud štéká pes; já jsem ji
dobře pozorovala le — :

Při těch slovech se Mařenka zapýřila; do
molvalať se, že jí nikdo neviděl. Vidouc věsk, že
vše je vysrazeno, pravila; »Nesměj se, Aodulo,.
nesměj; je to starý zvyk na Štědrý večer zkou

lodírozruckya boje,často| bouře,
ale vysílí se aodchásejí. ab 6 bylo
budezase. Protestantismne

libereliunus — tam „veliký blad“ století deva

m] jiš rovněž emrti'vsobě.Červy se jiždostavily. —A te „Dítě“
a ja pravda—žije ca snovu60 Wodív

Myovšemodejdemes bojiště,na měmž6e
ej Kberalisma“š Kristem 6

„sa úsvité.“ Ale tolik douféme pevně, že ed

pynějška za sto let, budejiž jazný den osvěty
u a blabas Krista zaovazrozené vypiraalý.Doufáme pevně, že i d národ se

plného a jasného dameno Barozesí svého, a

č „ ' . .2. . »
.

- . hal

| Pro malý dorost českých menšin.
2 češčd tddrýmrošoremý

dicetrvnady loděv m po práci, mimoděk ce zamy
alíte, odchýlíte hlavu, zamžete oči a koualíte si
vspomlnkovéobrazy ...

Po nej Sniparpejadohusté obumeliceplačtivě prozařují, uliční hlukje stlumen. Myšlen
ka za myšlenkou plyne hlavon: o denních událo
stech, o horečném ruchu v českém životě, o ríru
besel; ale najednou jakoby to duše všechno.

potřásla. zavřenýma očima objeví se čóský
kra) — Ý venkov. Milé obrusy plovoa před
očima . . . Bovinaté Polabiny, tam Říp, onde Bb

sdéz, půvabné doly v Podkrkonoší, brosdy aastráních staró Jumavy, lesnaté kouty v krabatiné
u Moravských hranic, chmuřivé Jesea se vším
tím půvabem, jenž uložen jev jejich
kliné, modravý lem Bílých Karpat ...

Jedea o volněji se rozestíral a déle po
trval. .

Všeru, v němě zapadajícímndafé © vý

chodemjiž blednoucím,leží zmik!kraj; vdies
rýsujese tmavá, dlonbá bradba hor. Saíh leží na
tiché zemi, světlaposudkmitají do zásvitusan
ního, sem tam vyšlebne mocnější prod svěťia,
ozáří ehmurnoa šashtu a zaniká zas. :

Teď ukázaly se živé postavy — ne, pošta
vléky ; po utlapené, třpytící se stezce jdGujedna
sa druhou. Klučíci v beranicích, s šály okolo krku
několikráte zatvčenými, s bražnamt na zádech;
děvčátka malá, větší v loktuškách, z sicitš jem

očiJisktí,jsou širšíneždelší. - n
Mrázpálíaštípe,vbotáchzaléšáza nehty,

proniká rukavice, prodírá se za i sa jáp
ky — —děti se krčí,ale přecevykračují byst
hovoří, až so to tichem rozléhá.

Jakže — v tomto kraji český švebol? |,

jestnarorině výdětívse. takovýchtoulaganých
pěšin ana nich řádkydětí; podobsýchtěm, ješ
prve se objerily.P-,——————
nesla jsem táké dřívído kuchyněa byl — vsude;
a to je dobré znamení — vdavky za dveřmi.
-Ta se kast; alyšíš,Parlo;chce se vdáti

dříve nešli ty=, převíla Andulka.
-Jen jí toho dopřej, jako svobodná vdá sc

jen jednoul« odsekla Pavle,
Ale, děvčata, nechme jit řečí a skoumejme

štěstí, už táhne devátále vybízela Mařenka.
»Nejdřive se budeme divati do vody v kem

novci; každá tam spatří svého nastávejícíhol ne
vrhovala Pavla. A již běží ke kamnům; ostatní
sa ní.

vKoho vidíte ř«se táže Mařenka stojíc vzadu.
»Samy sebe«=.zněla odpověď.
oHahabá, to se vám podařilo; pěkně sc

vdéte; pusťte, teď já si problédnu svého ženichale
Sestry odstoupily a Meřeaka sama bledí

do vody.
»Honem, děvčata, honem! Jen pohleďte, ten

je hezký; černé koírky, černé oči, kučeravý, vzbůru
zčesaný vlas — právě jako já; acb pojdte semle

Děvčata přiskočila, hledí do vody a nic nevidí.
»Vidíte a táže se Mařenka.
»Vidíme, samy sebe le .
»Toť nemožno!. Já sebe nevidím, vidím zcela

cisí obličej. Zjevil se mil zatleskala rukema. Ach,
ten je k zulíbání [=

»Zkusíme,zdali mlav(špravdule pravily sostry.
Házej přes hlavu botkyJe .

Řačenks vzala do ruky botky, obrátila se
zády ke dveřím a hodila jedou přes hlavu. A hle!
Botka se postavila špicí ke dveřím.

oHoď ještě druhoul= vybízejí sestry.

Mařenko neresmýhlejícnící o egahoubotka,ataopětpostavilase4 veřím.
»Mamioko le volají dcery; »Mařenka nám

odejde, všechno k tomu ukazuje; zjevil se jí tské
ženich !« m-Otec smatkas radostíhledělinasvéra
dující se dcery. —. “

+Do třetice všsbo dobrého le vakfikla Pavia,
mati útěstí, proč bych ai tody nesašertovala: PH Zdvihejme ještě štěstíl«



Jaké tatá dnes bodou hovory 8

Z o nonnekra eaovíl! V s upne to: c chle

. oemeá koua po odpolednímučení pokluše6
zas vesele domů. Doma spraví se úlohy a poto
bude se tatínkovi, jeuž přijde z práee, povidat 00
bylo veškole nerého . . .

Vy,kdo jste kdysi také zčeskýchvesnic
ebodivalí
načrtnatý obrázek je pravdivý a že 8rotkoší. na.
ty doby, vzpomínáte. Ale teď si povážte,

cesty dětem v poněmčenýchlaztah cašich vlastí!
8 jest jim škola, v níž jadrné sní slovo, kterým
doma hovoří oteo i matka, kterým poprvé zažva
tlala drohná ústa, kterým pronemen byl prvýOtče
nášek! Ale oo to stálo starostí, než ji měli, a
z kolika rou vyplynulačástka, jít ubrazuje se
náklad na škola! Vzpmínáte-livy na sró domácí:
školy v českém kraji s rozkoší, jak teprve ony
$odou jednou vspomínati! Takové vspomínky ne
imizivají člověku až ke hrobu a vědycky mívají

kw a aby aepoňna obvílirozjssnilytesknotudpešního trampotného žití.
Pravda, všecky děti Matičných škol nepatují

do školy přes pole, mát Matice i mnohotřídní
školy ve větších obcích, ale i tam je půvabným,
vábícím ostrovem česká škola vády!
-A není tak jen v kraji radými horami,
jea pohlédněme na mepn českých školmatičních
avime kraje: meziStřeloua Mží,mesiMtí a
Úhlarkou, ty dědiny ukryté v lesnatých úvalech,

zapadlé, světa stracené kraje v jénleh Čechách,Jihlavsko, severní Pojizeří, Podkrkonoší, luhy pod
Jesenníky, v Jižní Moravé, ve Slezsku! Kdo po
byli jste v krajích těch, dovedetese rozpomenontí
na obrazy, podobnéonomu, jímž jsem začal...

Než měly českou školu, šíly ty děti vosadě
1 ve vůkolí rozptýleny. vespolek se moznajíce;
škola sblížila tu mladistvou naši posádku, ztulila
je ksobě jakokvočnakuřátkasvá. Teďo sobě
vědí a mají se rády. Touha po české škole pro

milé děti, snahy aby byla sřízena, sblížila prvei rodiče jejich. Nebyly ty smahy vneseny do hlav
jejich odjinud, cisí agitací, jak se někde říkává;
kdo mezi ty naše lidi přišel, porosuměl,že scela
přirozeně vzrostla, že musila vzrůst Či — 00 jest
na tom divného? Rodiče jsouČeši, děti tedy od

i:
i

malička vychovávali tak, jak zi vychován

puže, co jest přirozenějšího,velí Ů notRíi“ Mdomácí vychování mělo pokračování ve škole? Či
nejednou má to útlé ptáče dostati do hrdla zcela
jiné zvuky, než které slyšelo od tatíka aod matky?
Nebo se někdo domnívá, že před lety, dokud naší
Matice nebylo, nežili v těch našich poněmčených

krajích rodiče, kteří vroucně po tom toužili, Aděti jejich mateřskou mlavou byly cvičeny?

moci nebylo! vy
Jen tak ce ji Wlalo, Be: nové sfízená

Ekola matičná boed byla naplněna, še školáčkové
i « daleka putovali, aby účas'ní byli učení jasy
kem, jemuž rozuměli. Každá ta nová škola usku

a jen dlouholetou touhu rodičů i dětí, byla
pouhým splněním nutné potřeby.

Jeu považme: Města v oněch krajích mají
německé školy namnoze nádherně zbudované, mno
botřídné, všemi potřebanii dobře opatřené— ma
tičná škola, jak pfiroseno, bývá popelkou proti

uim: apřece stadětí sradostí do ní putají. Kdyby neputovaly, odměny by dočházely“6ny | rodiče

jejich; pomůcky by dosávaly, oděv a, kdo VÍ,čeho všeho ještě — ale potujípřece! Kdyby tam
-do škol českých nechodily, rodiče jejich ušli by
: msohé trpkosti, ba bolestí — ale chidí přece.

Proó? Protoža jest to přirozemo, i nejprostšímu
člověku pochopitelno a jšsno, že české dítě -může
-86nejlópe vzdělati jen včeské škole. Ktomu, co
jest každémn tak úplně jasno jako zálošitost po

těebná, důležitá, není třebaagitao ale něčsho
Jiného-i— + ruky pomocné! 1

"3 preóm roce Údřředaí Matice školské (r.
1831) bylo do tří škol a tří opatroren zapsáno.

ua ústavech Ústřední Mátice 10.047 žáků, a na
Skolách veřejných,které:á matičných vzešly, více
než 4000 žáků, tedy přás 14000 žáků! Kde se
vzali? Soad je členové výboru Ústřední Matice a
odbery nače dotoho takSvanóho usavřeného úze
mí nenanosili v pytlích? 4: .

Nechme však protivníků, ale samí se trochu
nad tím číslem zamyslemičtA rosvašme,'čo to
číslo pro národ náš znazjoná! 2
7: A domníváto ce, ře již po vlastech dašich

není rodičů a dětí, kteřístosud marně po české
škole touží? Že nešeptají:sl také: Rdy pak si na

BÁS VSpomenoU? m 6 .

(" Slydme: Jest sobůzé" výboruÚutředsí Matice
školské. Mimochodem řečšíld: členové jeha jsou
rozlišného zaměstnání, rozličného smýšlení poli

tického -- ale vlckni Čes mající na mysli dobroceléhonároda. M P
Vyslechnouprý: reach nKoncem r. 1896 Úetfbdní Matice vydrtuje |

45 obecných škol o 120'!třídách, 41 opátroven
o 56 odděleních, 1 gymnasium o 10 třídách, cel

kem 87 ústavů školníchoz466 ddách' či údděleK: 2 ohet
ních. „ .

Kromě30katechetů,854opatrovafo£školnie
a 24 jodustrisiníchučitelelt: působí na Matičaích
školách 137 učitelů i učitelek a 55 pěstnnist,
tedy 192osoby vd utálýmiočními platy "a 118
osob požívá pouze rendmerieé. Dohromady působí
na školách Ústř. Matici“ Bkolskou vydršovaných
310 osob, nepočítaje vté úfitelstvo čtyřstředních
škol ns Moravě, od Ústř. Můtice- podporovaných,

na michž působí 27 profehorů a učitelů.
Jednotřídních škof obeců ch vydržuje Mati

ce 17, dvoutřídných 12, tro dnídních 6,

" "Opatzoven 1 mateřských školek sjedním od
dělením jest 28, o dvou odděleních 1 o třech
odděleních 1. — Žádostí o dvě nové školy obecné

Kromě tyto Úetř. Matice školská
ředu jiných škol.podporuje

„Komenský“ ve Vídni dostává od ní ročně
1000 ui., letos však 2000 zl. Matice školská v Brně
mé od Ústř. Matice roční podpora 4000 zl. Ma
tice školská v Českých Budějovicích dostává pod
pory v částkách neurčitých, letos obdršela 800 sl.
Na každou třídu nových čtyř atředních úkol na
Moravě zavázala se Matice přispívati po 1000 si.
Na stavby škol veřejných v krajích národně ohro
žených vydává Matice několik tisícovek ročně.

(Podáváme scbrálně všecka tato data, poně
vadě leckde není o rozsahu díla Ústř. Matice ná
ležité představy.) :

Slyšte dále: Náklad pro r. 1896. rozpočten
byl na 248000 zl. Avšak do konce listopadu slo
eno bylo pouze 175.000 zl. a vydáno 212.000 sl.

Po vyslechnutí této zprávy zahostí se přiro
zeně v prsou přítomných stísněnost, jejít výsled
kem je pevné přesvědtení, že se musí 00 nejvíce
šetřit, že naprosto není možno pouštěti se do mo
vých podniků.

: Následují jiná čísla jedaání — — Ale tu
najednou čte se dopi«:

„Je nás tu tolik atolik,. pracujeme, seč jsme
k národnosti své přes všecky útrapy věrač ela.
síme, chceme, aby i děti naše zůstaly, čím je Báb
míti chtěl, když je nám českým rodičům, daroval.
Ale marně voláme, marně toužíme jiš po řadu

roků. Nedbá se o nás, zapomíná se na nás, opu
něni jsme! Kdyby český národ věděl o naší vla
stenecké upřímnosti, nenechal by dětí našich bez

Tak, ba úpěnlivěji znějí ty dopisy.
A výsledek! Srdce přítomných se rozechvěla,

skálopevné úmysly měknou, a konečně ozvou 8e
slova, jež tanula ve všech myelech: „Nie 'platno,
pánové — ještě tam se musí pomoci! Vždyť se to
spad v národě uzmá, Čechové svou Matici měli

všdy prvou na paměti, vždy v těžkostech ochotně
pomohli, snad jí ani tentokráte neopustí!*

Uplyne několik měsíců — — a v luhu, z ně
hož přiletěl onen dopis, školáčkové s brašnami na
zádech, s kabelkami v rukou putují do školy. Če
ské kniby si nesou, k nové, české škole cbvátají.

A rodiče si pochvalují: „Zaplať Pánbůh —
hned to na těch našich dětech je vidět — zrovna:
jim tváří přibylo, venelejší jsou a besky jim to

upoPARŘAČÍpřece. také něso od nich pochy“

Nezapomenutelným jest setkání s takovými
školáky. Trudno bylo ti ná“ pochůzkáéchkrajizemi,
druhdy českým lidem obydjenými, tíha ležela na
duši, led kolem srdce. Najednou ti ta droboť při

libě znějící! Hned se jich chytíš, vyptáváš 80 na
domácí poměry jejich, otázky z dějin a ze země

nejednou nad svými dětmi, sky škol německých, | 2, pětitřídní3, šestitřídůí 1, sedmitřídní 8, osmi-| pisu vlasti dáváš — a je ti 8 nimi jako na rimnezateskuili,nezaplakali? O,byli tam, byli, ale dí 2. 6 ním sluníčku.nhěšu NO
Aaodulka rozlouskla tři ořecby, vyčistila sko

řápky; pod jednu dala blínu — což znamená
emrt; ped drubou halíř — bobatství; pod třetí
chléb — dlouhý živor; pod čtvrtou kousek roztr
haného šatu — chudobu, pod poslední prsten —
sasnoubení.

Prsten: svtékl 4 ráky otec « Pavia vše dobře
ukryla a proměnilá.

Mařenka zakryla si oči, by neviděla, pod
kterou skořápku. Pavla co ukrývá.

sNyní zdvikejle velitelský spustila Pavla.
V duchu si přále, by Mařenka odkryla hlínu. Bylo
by to smíchu!

Otec a matka- povstali a s blsženým úsmě
vem patřili na zvědavé dcery.

Mařenka přiblížila se k osudnému tehu Po
ložila -roztomile prst pravé ruky na své růžové
rtíky a přemýšlela, která skořápka je ta šťastná.

* +9:Na tvářích obou sester bylo lze pozorovati
velšké. napjetí.

Rozbodla se! Již zdvihla skořápku prostřední.
Nastojte| Snubní prsten se zaleski!
Všichni spráskli ruce; z úst všech znělo:

Mařenkase vdé tento rok; zjevilse jíl. .....
ubíhsl jake voda. Překulily se vánoce,

e přišel masopust se svými radostmi a zábavami,:
U Steblíků všichni zapomaěli na zjevení

Mařeočino. Jen ona ten malý obličej stále v hlavě!
nosile; ba ještě na štědrý den -v noci měla sen,
sen přerozkošný, v némž s přála, by se jí vy
plnil; nikomu však o- tom se nezmínila. —

Hoed na počátku masopustu „přišel pan
Stehlík z kanceláře a sotva do dveří vkročil, bylo
jeho první: »Víte, děti- co sového?«

Pan“sdjunkt Pofócký je přesazen a dosta
neme-nového, svobodného, ale dělá prý velikého
pána, otec jeho byl továrnfbem; v týdnu bude tady.

»Bude to zase míti paní radové, paní soud
čováé a paní berňově nebíňtu, by některou ze
svých dcer mu vnutila. Bude to vychvalování a
alibováníl« pravily doery.

A zase šlo vše vyjstťými jit koleji. —

Nový sadjunkt se skutečné přistěhoval. Byl
to muž krásně urostlé postavy; líze jako růže
červeně,černý knír, černé, jigkrné oči, kučeravé vlasy.

-Krásky městské byly jeho krásou všecky
zmámeny. »Nebe bych za to dala, kdybych jej
dostala za mužel« řekla si mnohá.

Jakmile jej spatřila Stehlíkovic Mařenka,
všecka zbledla: Toť an, ten se mi zjevil| Znáti
toho na sobě nedale; věděles, že by došla jenom
posměchu u svých sester. A jak by také ona,
chudobná dívka, mohla si dělati naděje na boha
tého adjuokta!? —

Bylo to jednou v měděli. Pan adjunkt Ja
vorssý — tak se jmenoval — šel ještě s jiným
úředníkem z kanceláře. Lidé ubírali se právě z ko
stela. I Steblikovic dcery byly na zpívané mši svaté«.
Všechny tři byly stejně oblečeny; jednoduše sice,
ale vkusně; lépe jim slušel onen šat z látky jed
noduché, nežli mnohé bobaté a jako páv pyšné
slečně šaty atlasové a hedvábné.

Javorský jda kolem nich všiel si, jak skromně
kráčejí ; padly mu do oka a vzbudily jeho pozornost.

-eČí jsou to děvčátka ?« tázal se úředníka jej
doprovázejícího, 2
. »Jgou to dcery nášeho sluhy v kanceláři —
Stehlíka. Jsou chudobný;' ani halíře věna nedo- |
stenoul= -—

$u. — »Ghadoba cti netratíe, pravil Javorský. Jsouli
praco“ity a cteostny, uživí-se jistě vě'světě! Můj
nebožtík otec si vzal za Ženu prostou, chudou
vdůkovskou dívku ; byla dobrou bospodyní, často
i otce zastupovala v jehe obchodech, a dn stel se
— millionářemle — „0 í

0" Čas míjel; blížil se kótřéctnatoputtu s s ním
přiblňtilsei očekavaný přes studujících. Tento
ples býval dejstkvělejší. "A tak i letos děly se k
němu veliké přípravy, švadlenyse mohly potrbati,
bý vyhdvěly dámám, z nichž každá chtěla míti
nejkrásnější detý.
"— Smutno vásk bylo u Břeblíko. Každoročně

byl otec s dčěřami na jedné šspoň zábavě — a
letosještěnřftřů;a-matopůstu konce. Prošily,

mořily, hartusily; doly slibovaly, jen aby otec
s nimi šel. Posléze přece vyprosily, še otec slíbil
na stvdenský ples s nimi jíti.

Bylo to radostí! Od té chvíle dcery praco
valy jako o překot, ani chvilky nesmařily. Šatů
nových si poříditi nemohly; poopravily tedy staré,
jednoduše je přizdobily, a bylo vše připraveno.

Nadešel onen kýžený den. Dcery radostí od
rána ani zpívati nepřestávaly; veselo bylo toho
dne v obvdlí slubově, když dcery zvonivými hlásky
píseň zanotily.

Přišel večer. Ustrojily otce a sebe a s tlu
koucím srdcem ubírají se na Staré náměstí do ta
beční síně.

Již vcházejí do vrat; jdou po schodech; již
odkládají plaidy v garderobě; otec zaplatil vstupné
a vede je do osvétleného sálu.

Dech se jim zatajil, když spatřily ten pře
pych a nádheru. Dámy jako andělé ve stkvostnýc
úborech procházely se se svými galány; ostatní
seděly kolem na lavicích a vesele se bavily; vzne
šené paní měste, jako paní radová, soudcová atd.,
byly rozloženy v čele sálu na měkkých pohovkách.
Veliký lustr rozléval bohaté světlo kol a kol. Pod
ním stála řada pánů v růžové náladě, Jeden z nich
budil pozornosť všech slečen i paní; zraky všech
jen na něho byly upřeny.

Byl to pan adjunkt Jaroslav Javorský; byl
všem zářící bvězdou toho večera.

Dcerý Stehlíkovy vešly a zemířily přímo na
prázdné místo v koutě, odludž bylo lze vše pře
hlédnouti.

Zvuky polky zavířily a rozletěly se sálem.
Všem to trhlo v nobou. A již párek za párkem
vznáší se a otáčí, jakoby do nebe vzlétnouti chtěli.

Pan adjunkt ještě rozmýšlí a pátrá po své
tanečníci. .

»Která pak bude tek šťasiná?«| prohodila
psní berňová ku své sousedce.

Než již se rozhodl! Kráčí v tu stranu, kde
seděly dcery paní radovy a paní soadcovy. Obě
mi dámami to trhlo; zvědavě sledovaly kroky
adjunktovy, ale zmýlily se.
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seznámili; někteléjejíchpřivezli -vije do Prahya
školáci chodili omámeni, okóusleni. Kašdon cbvíli
jsme je potkávali — tu na Staroměstském náměstí
před radnicí, před Týnem, u Karlova mostu na
Hradčanech, u hrobů králů pod klenbami svato
vítskými, v kapli svatováclavské. Co jsme tam cí
till, kdyš družina těch zdravých Čecháčků ze smí
šeného území zpívala: „Ty jsi dědic České zemá,

meň de na své plémě. nedej sahbyoouti nám,
ni budoucím,s Václave!“ — A což na Mo
ravě a vo Slezsku! Tam nemáme jea malé ško
láky, ale jarou mláď studentskou, badoucí pra
eovníky mezi lidem jejich, jenž jich tak potřebuje
a po nich touží! —

Hle, co všecko vyvábila vzpomínkaje děti,putající sasněženou krajinou do Matičné školy|
Vemku se rozjasnílo. Solh á jen řídce v

ulicích a na náměstí planou sv Hle, na pro
stranství před chrámem temní se celé lesíky vá
nočních stromků. Sváteční nálada vnáší se do
všech srdoí, čistá possie dýše v ně z betlemských
jeslí Světlá postava toho, Jeně velel: Miiovati bu
deš — — chodí zvláště v těchto dnech mezi lid
mi. Milovati budeš bitžního svého — a každý člo
věk jest náš blížní, přítel i nepřítel! tak učil, ale
s řečíjeho nejednou zasálala láska ko kraji, v nómž
ee zrodil, hoře nad vlastním nešťastným rodem.
Neplakal-liž nad městem Jeruzalémem, a zda ne
pravil: „Kolikrát jsem chtěl shromášditi dítky tvé
jako slepice kuřátka svá pod křídla? ale nechtěli
jste. Aj, zanechán bude vám dům váš pustý“ —
-| Ótrnáct tiste mladých blav opírá k vám tam

se vzdálenýchkrajů očí svých. Jsou to naše děti
krev z krve naší, a celým srdcem touží zůstati
mašimi. Viďte, že jich neopustíte? Viďte, že neza
pomenete na opatrovnici jejich, Ústřední Matici
čkolskou* re ©

List z Prahy.
a— V neděli večer 13. t. m. konala kato

licko-politická jednota pro království české ve
řejnou achůzi v sálo svatováclavské záložny. Schůsí
předsedal Jeho Osvícenost p. hrabě Karel Schón
born. Rokování sabájil vdp. professor Drozd o bu
doucím nevém katolickém listu. Po něm rozho
vořil se dp. Žák o politických stranách v českém
národě, aby dospěl k závěru, že pro národ český
stává nutnost nové samostatné strany katolické,
Řečník odvolával se na hnutí křesťansko-socialní
ve Vídni, jeho prospěch pro říši, dynastii a pro
lid křesťanský. U nás jsou poměry ještě rozerva
nější, než u Němců « proto třeba samostatoé ka
tolické strany v . Bodří a stateční kato
líci na Moravé ukázali nám cestu, nuže sledujme
i mx zde v Čechách jich příkladu. Dp Šimon
přirovnával nás katolíky kvétině, která roste vo
sklenaíku, je na pohled krásná, ale ještě nedo
vede vzdorovati čistému vzduchu a bouřím. Proto
musíme my katolíci z toho skleníku ven na vzduch,

Javorský kráčí vedle ních a míří přímo do
kouta; již se uklání hluboko a prosí o tenec. Dáma
opětuje poklonu — a již se vznášejí se Stehlí
kovic Muřenkou.

„Bylo to překvapení! Damy spráskly ruce a
strčilý hlavy do sebe, by je dobře mohly přetřásti.

Celý tento večer věnoval se pan adjunkt je
diné Mařence; jen s ní taočil, jen s ní se bavil.
Otec dívaje se na šťastné a veselé své dcery, my

ský M „Byl by to párek, Mařenka a pan Javorskýle —
Bylo po plese. Rychlostí blesku roznesla se

městem novina, že pan adjunkt Javorský bavil se
s prostou a chudou dívkou, Mařenkou Stehlíkovic,
Třída nižší jásala a velebíla p. adjunkta, že je
přítelem nejen bohatých, nýbrž i chudých; třídy
vyšší však vykládaly mu to za zlé. Javorský ne
dal se tím másti; od té cbvfle částěji se setkával
a mluvil s Mařenkou.

Přiblížil se měsíc máj, lásky čas. 
Mařenkas Jaroslavem ubírají se na procházku.

Prošli městema zabýbají se na sostrůvek«, utě.
šené to parku podobné místečko. Usedli na la
vičku. Zelený jasmín skláněl se hustě nad nimi.

Kol a kol šplounaly jemně a příjemně vlnky
řeky, obtékající »ostrůvek«. Ptactvo závodilo ve
zpěvu; vzduch libou vůní a zpěvem jen jen se
tetelil. Všude šum a ples, vše dýchalo novým ži
votem; vše vyráželo a pučelo ze země vábeno
jsouc teplými paprsky slunečními.

Seděli nepohnutě, naslouchajíce tomo jarnímu
plesu.

Posléze přerušil mlčení Jeroslav; chopil se
Mařenčiny jemně chvějící se ručky a pravil: »Ma
řenko má! Srdce samo sobě nedostačí; třeba jest
mu srdce jiného, v lásce nakloněného; kdo srdce
takového nenajde, ten je na světě bludným pout
níkem! Já všsk jsem šťasten, že srdce toho věr
ného a upřímného jssm nalezl v tobě! Ty jedině
dovedeš oblažiti doy života mého! Ó vyřkni, Ma
řeoko drahá, vyřkni to sladké slovo: Já tě milu
ji! a pak blažen jsem na světěl«

. : l
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Nový : název „Katelické Li
sty“. Z měkolikastran bylo proti tomunázvu

yláno „několiknámiteka to- všímprávem. My

hekoufirmu ven, jako Němcí v Německa mají
Germanii, Kóloischo-Volkuzeitnag, vídenští kře
stanští sociálové „Raic “ a pak katolická
šlechta „Vaterland“, tak i nám by se zamlouval

názoru,žezanašídobytřebajestbarvu| ze
vnějškem, firmou přiznat. Věc má ovšem měco
pro sebe a my zajisté jsme ti poslední, abychom
chtěli se přimlonvatí za to, by katolická barva
byla úzkostlivě někde uschovávaně. „Čas“ napeal,
že cena 18 sl. ročně je ma chudéŘaplan pře
bnaná. Myslíme. že pan Herben nepřispěje těm
chudým kaplaném ani krejcarem, snad by oršem
byl raděí, kdyby kaplan odebírali „Čas“.

Výrok onejdp. biskupaBrynycha v Chrudimi,
že klorikalemus je snaha, aby věudevlád! Kristas
a sákon Boží, nedá naším líberálům, pokrokářům
a socialistům i. Jako zmijí uštknutí. avíjí se
tito prolbanci, odhaleni jsonce tímto trefným vý
měrem ve svém Ibáfatví m proto soptí vztekom.
Novinářskámrcha „Šípy“ skarikovala p. hiskupa,
aby jebo výtok učinila etněšným. Jeme přesvěd
čeni, že v nižádné zemi ducbovenstvo katolické
není bandits žumalistům tak v šanc vydáno,
jako u nás. Modrátužka státního náviadního pra
caje přímo horočným chratem, zapíše-li se měco
o židech, militarismu, byrokracii, ale na kměse
dovolena je všecka potnpa. o

A pak volají tito novinářští bavdité ještě
po větší svobodě tisku. Ano — my katolíci mu
címe bohužel přiznati, že máme ohromnoa svo
bodu tiskovoa ve slóm, ale velmí malou svoboda
v dobrém.

Naši akaemičtí občané vzmohlí 60 opětněna nový list „Stadent“.. Vydává bo ona koterio
beznárodní a beznáboženská ze středn studemstva,
která ve Slavii nyní panuje.

List ten formou bisardní, přímo bláznivý,
karakterisoje i duševní. povahu jeho škrábalá a

líkům avato a draho, cynickým
vají. Tak daleko již dospělo
Masarykovo.

Po vánocích srolán bode ještě před

a dosrálo ovoce

novým

třes ty zubožené zemské finance české. Požehnání
centralismu čím dále tím více se ukasuje, země
nejbobatší dělá dlahy e naši poplatníci masí vy

alič, na kterou

Kdy konečně dožijeme se státního práva českého?
Jsme přesvědčení, až na fíšské radě Dude více
poalaaců poctivců.

Listy pařížské.
—a— Milorád ku vyzvání Vašemu, paze

redaktore, ponechávám vysokou i méně vysokou

Mařenka vztýčila hlavu, líce její hořely ru
měncem, poblédla v jeho jako tůň hluboké černé
oko, slzy: jaka perly
prudce se dmula a vínila, hlava klesla opět k
prsoum, plakala.

vÁch Mařenko, pro Bůh a pro všechno tě
prosím, pověz, proč pláčeš? Mluv, netaj se přede
moou ničíml« Obal ji; hlava její. klesla na jeho
rámě.

Po chvílce pozvédla k nému zarosené zraky
a pravila: Milý Jaroslave |! Nikdo si nedovede po
mysliti, jak v srdci mém to bouří |

Miluji tě z toho srdce, avšak jedna myšléoka
kalí lásku mou: jsem chudobna, tek úplné chuda,
nemám ničeho než tělo a duši. Co řeknou lidé,
že ty jsa úředníkem a k tomu ješté bohat, bereš
si za ženu proslou dívku z lidul?»

oTvá láska nahradí mi vše bohatství; dvě
milující srdce i od celého světa odloučená, na
hradí si celý svět; rodinnou spokojenosť nelze
ani penězi vyvážiti. Bohatství mém dosti sám, ale
k němu srdce svého nepřikládám. Z chudoby své
si ničeho nedělej; chudí byli od počátku na světě
a budou vždycky. Maroou zůstane snaha nyněj
ších socialistů a anarcbistů, převratem stávajících
poměrů chudobé přítrž učiniti; vždyť již sám za

slovil: NChudé máte vždycky s sebou!« A proto
cílem pravých lidumilů má býti: své bohatství
obracati ve prospěch chudých, dlé možnosti jiné
blažitil A to je i cílem mým! Proto, Mařenko,
nermutiž tě chudobs tvá, mně je chudoba tvá
právé velice milá. vyřkni tedy opravdu ono
slovo, které může mě jedině šťastným učinitil«

Mařefíkanapjatě naslouchala jeho slovům;
při slovech posledních vyjasoil se její zrak, bla
žený úsměv pohrával růžovými rtíky, jimiž po
sléze proklouzlo ono šťastné slovo: Jaroslave, já
tě milujil« Objala jej prudce, a dlouhý polibek
potvrdil pravdu slov těch.

Jarní sluoko jako ohnivá koule již již zachá
zelo za hory, když šťastol milenci kráčeli hlučný
mi ulicemi města.

at

rělalotvu,ojas poměnnl abarvhů s pko rolnických
Obyčejně roudí se © rolníhn framoouzském,

košdé činnosti
pro jest nedůvěřiv

ochopea Bějakého spolšorání. Alo
Zákosem r. 1864 byla zavedena svobodná rolajché
společenstva, kterým dle syadikátů dělnických dázo
bylo jméno syadikáty rolsická Rok po vydánízákonabylotéchtosyndikátůjem59s dnesjest 
jiehvíce seš 1600a počettentotéměřkaždodenné
roste. Syndikátytyto spojují velkostatkáře, malo
rolníky | nádenníky ku společnému prospěchu. Sky

vě
že jest nepřítelem
vám vobe,še

bo
864

tají enůmsrým pomoc při potřebě úvěru, povaba
sejí ku pokroka při vzdělávání půdy,chrácí proti
překapníkům, proti agitaci soci „ sbližují různé
stavy vespolek, získávají v levné ceně potřeby
životal i hospodářské. Některá vztabují se jem ma
jednu obec, Jinéna celý okres, většinou ale bývají
spojeny v ústtední družstvo v hlavním městě depar
tementu (kraje). A i departementální syndikát
spojují se dohromady. Nejsou ve všech krají

ojně rozšířeny. Většinou vznikají s iniciati
velkostatkáři; od rolníků samých založeno jicho. —

Nejmoenější jsou sypdikáty Vienneský, Cha
rente-dolní, Aveyronský, které čítejí 80.0 —10.000
členů. Každý člen platí ováem příslušný příspěvek.

k o ochranoazemědělskéepolečnostijes msyndikát ústřední, jehož předsedou P
Le Trésor de la Rocgue.

Hlaraím úkolem Jest obrana proti
obilním špekulantům. Společný prodej s vyloučením
překupníků, opatřování umělých hnojiv a zkoumání
jich, společná kovpě hospodářských potřeb, semen,
prostředků proti nemocem dobytka, vinmé révy a
p. to vše obstarává syndikát Rolník nesmí
nesvědomitě šizen, nebo syndikát se bo újme a
poskytne mai pomoc právní. A tak ten Kabe
Dobráček (typická přezdívka sedlákovi) vyzrál aa
ty, kdož jej šidili. Cena hospodářských strojů a
nářadí vlivem syndikátů stlačena o čtvrtinu ba
i o třetinu. A ještě nemají továrníci škodu. Zvý
šený odbyt jim to nabrazoje. Zvláště r. 1895 v době
velikého sucha osvědčily se syndikáty opatřujíce
členám pící pro dobytek. Také parní mlátičky pro

-půjčují svým člsnům; dosud mlátiti parou bylo
výsadou jen velkostatkářů. a

Některétéž obchodvínemvzalydo svých
rakou azabraňují tak, aby vímo špatné nobylo
opatfováno etikettou próslulých krajů; což jenom
obváliti možno, nebot snámo, še ani obchodníci
vínem rovněž jako jejich kollegové obchodující
obilím nezaslouží Monthyonovu „cenu otoosti.“ ,

Té8 chovu dobytka věnnjí syudikáty svou
póči; zvláště starají se o udržení dobré pověsti
chova čistokrevného dobytka jistých, chovem tím

po krajů. sal Hospodáéž na průmyslové spracov tekých
plodin družstva se odvažují, ku většímu výtěžku
členům svým napomáhajíce. Tak ne soveru utvořila
se družstva mlynářská, v Bretagní chopila te libo
varaictví, na jihu věnují svou pozormost přípravé
konserv ovocných i zeleninových. ————TEY

Drubý den na to byl u Steblfků dnem radostí:
sleveno zasnoubeoí nejmladší dcery Mařenky s pa
nemadjonktem Jaroslavem Javorským.

Po měsíci byla svatba; všecko město bylo
na nohou.

»Udělala ta bolka štěstí le Šlood úst k ústům ;
»nemá ani halíře a přece dostala tak bodného
člověkal«| Třída chudší jí toho štěstí přála, bo
batší však byli plni závisti. —

Bylo po svatbě, Pan Javorský zařídil dvěma
starším sestrám Mařenčinýmvýnosná místa v hra
běcích rodinách v Praze. Otec Stehlík vzdal se
služby v kanceláři a odstěhoval ze se svou ženou
Rozárkou ku šťastným novomanželům. A věru
nebylo šťastnějšíbo manželství nad manželství Ma
řenčino s Jaroslavem|!

. *. .

Přiblížily se opěť svátky vánoční a s nimi
i radostňý štědrý večer. Co se za ten rok změ
nilo! Nikdo by ani neuvěřil!

Dvoupatrový dům stojící na robu Nového
náměstí osvětlen.

Vejděma tam! V pokoji elegantně zařízeném
rodina při večeři. Tváře všech jsou nám již zná
my. — Stařičký, stříbrovlasý Stehlík opět v le
nošce; vedle něho Rozárka,jeho meoželka; na
proti nim na divaně šťastní manželé: Mařenka s
Jaroslavem.

Je po večeři. Stařičký otec se sáťícím okem
hledí na šťastnou dceru svou. .

»Mařenkol vypravuj Jeroslavoví, Jak bylo
dnes rokl« vybísí ji. .

Mařenka vyprevuje žasnoucímu muži, kterak
dnes rok zkoumaly štěstí, kterak on ge jí sjevil
ve vodě.

Otec se slzou v oku nasloochal vypravo
vání tomu; když dokončila pravil: »Jak podivné
řídí Bůh osudy lidské! Zjevil se jí, ©zjevení to
se skutečně vyplnilo («

RD



nepopiratelně přinesly maoho u Pokrek

u vzdělávánípady vajkl i doodleh [o vesnickýchkvutů ato jest vpřemířadě zásluhousyodikátů;
sblitují lidi různého postavení, mezi nimíž jinak
by naprosto žádného pojítka nebylo, sblišují se tu
bobatí s chudými a tak wfborně působí syndikáty

v obledu malerielním, ale isociálním. Družstva

alistů, aby i rolsictvo zatábli do svého vleku.
Prospéčnost syadikátů a veakovských záložen jimi
sakiádevých usnávají sami uvédomělejší rolníci a
uznávají teké, že úspěch jejich podmíněn jest také
nemálo tou okolností, že nezabývají se ani otáz
kamí amiagitacomí politickými. Úsadektento mohli
bychóm mnohými výroky rolaíků samých doložiti.

Zajisté, še by dražstva podobná prospěla
ů rdlalctvu českému.

Listý = Německa.
— K VBorlinů, dne 19.prosince 1896,

Listykatolické,kteréponěkoliknedělpři
nášely odhalení o bývalém svobodném| sodnáři
Leonu Tariloti, Diané Vanghanové a soud

aí umikly. Patrně jim došel „štoff“ skytan
vně franootsským listem „Univorsem.“ | Nepo

dařilo se jim sice dokászati, že Diana V ova
aeexistuje, avšak odhalení jejich činí na čtenáře

Z ůarálakaiky'o zlýchZajmanrech(aa. ně.— vy by o slýchfeaj (na př.
„Ďábel XIX.stoleti a mise Diana Vaughanova“,
„Trojtečkoví bratři“ a j.), aby s dobromyslnosti
a lehkověrnosti lidu skvélý méla užitek. Jeden

s tompagaoad, totiž dr. Bataille sám psal redaktora „Universn“, že zmíněný spls „Ďábel XIX.
století“ určen jest pro několik tisíc hlapců (pour

"geelgues milliers d' imbecilles) a že byl epprvuího dílu spolupracovníkem. Lze ptičísti „(Ger
manii“ a j. listům k velké zásluze, že si posvítily
ma lidičky, kteří pod rouškou anonymity a v rouše
sbožných beránků malojí dobráckému lidu straku
ma vrbě vypravujíce mu povídačky o zlých fraj
úauřích a jich famosním ďáblu Bitra. Jsme pře
svědčeni, že komise, svoleuá na protizodnářském
sjesdu v Trideatu na prozkoamání této záležitostirozbvdštevneprospěchTaxilů,Bataillcůa —
Diany Vaughanové.

Boj proti Polákům v Posnaňska
v poslední době, zvláštépo opalenickém procesu
opětvezostřil.PřívršenciČarsapori,jehožmorální
porážkou vlastač proces skončil, nasazují nyní

y páky, aĎy se za neúspěch ten na Polávích
"vymetil:. Jak noviny oznamají, dosáhla jich strana
u dvora -v Berlíně, že ae zemské barvy poznaňské,
červená a bílá zamění za černou a bílou. Bude
mit aspoň policie více zaměstnání. Rokn 1895
zakoupeno z ponémčovacího fondu 141 rytířských
statků polských. Z těch rozkouskovalo a rozdělilo
se.do 1. dabua 1896 německým osadníkům 109
statků. Z osadníků bylo 1653 protestantů a jen
181 katolíků. Z toho patrno, že se pánům jedná
Bejen o němčení, nýbrž io protestantštění Poznaňeska.
Bobušel nabízejí polští rytíři své statky, jak s ně

kých listů patrno, sami na prodej a pak noviny
naříkají, že poznaňským Polákům ubývá denně

y nohama.
Vkatolickýchlistechpřetřásáse nyní otáska,

jak by se dalo odpomoci smutným poměrůmdu
ehovním mezi dělníky v Berlíně. lické děl
mjetvo berlinské čítající asi 30.000 hlav sorgani
sovalo se v 18 spolků dělnických, rozptýlených
po všech předměstích. Spolkyty postrádají řádného
vedení, četní členové jich duchovní správy. Těch
aěkolik kněží v Berlíně nestačí na všechny potřeby
dělnictva. Kdežto „Germania“ šádá rosmnošení
kněšstva o pět, narrhuje „Kčin. Volkszeituag“
kašdý spolek zvláštního kněze. Pa6“ pro

Co týden dal.
Mladoéeší a vláda. Miadočeskýklub

jednal ve čtvrtek o svém poměru k vládě a o si
taaci, kterou spůsobily rozpočtové feči posl. dra.
Kramáře a dra. Herolda. Usnesení se nestalo,
poněvadě ku konci schůze nebyl klub spůsobilý
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úrazy sploomooněna činil-li to o své ujmě, bylo
O Oportautsté toeu aváděň

B klub vlastné od své oposice se neuchýlil, třeba
že ji nyní provádí v míraé formě. Pro vládu prý
poblasoval kleb ani při předloze oupravení platů
úřadaíků; ta prý se spíše jednalo jenom o to, aby
se samesilo vítězství lovice.

Zomské finance. V kruzích, které mají
svládou styky, se ujišťuje, že vláda podá vzhledem
ku schválení berní opravy zemským sně nům před
lohu. podle kteréž se zemím přiřknou přebytky
s daně a příjmů, jestliže se dotyčné eněmy
ve smyslu berní opravy Í zemských přirážek

Hačmovna poslanecká mělav sobotu
poslední schůsi před svátky. Přerušivší rokování
o rozpočta při kapitolo rozpočtu tinisterstva vy
učování, povolilaprozatímný rozpočet na měslo
leden,načaš problásil předseda odročení, přeje
všem pěkné svátky a šťastný veselý Nový rok.
Sněmovna odročena až do dne 4. ledna.

Panská sečmovaa mělavúterý22.t. m.
o 18. hod. polední sohůzi, na jejíž denním pořádku
byla většina předloh,jež v poslední době posla
neckou osěmovnoubyly vyfíseny.ABD

Všelioos.
Katolický spolek čitelů. Uhromnýstrachu

pokrokářů a liberálů způsobil nový katolický spolek
očitelů v Čechách. I táhnou „dlábým tahem“ jední
za druhým proti němu. Nejdříve emočila si Stráž nad
Oldlinou, která vybízí učitélstvo, „by se nedalo vpod

šera.) — Nár. Listy dostávají loupání, a dušují
se napřed, že prý jeut český učitel kleri
kál výminkou opravdu vzácnou a proto
nedojde na zřísení spolku. — A za nimi
příklasalkrálovéhradecký -„Hlas lidu“, který veliký
nářek vedi mad tím, že katol. učitelstvo počíná se
organisovati. — Taký nářek vedou proti spolku, který
mé míti jméno „katolický“ a proč? Že katol učitel
stvo poznalo směr liberální i klerikální, a še déle
nechce se dáti voditi ze aos a proto bnutí klerikální
Stále ve všech vrstvách de vzmahá. | Českých učitelů
klerikálů je dosti, že v krátké době jejich počta se
až zděsí, a nevědí-lí toho, dohazují jen, že jako ča
sto jindy. také tentokráte hrozné se klamou, neb po
měry v bách neznají. Spolek „českých učitelů ka
tolfků“ vejde v život co nevidět, — ale nozaloží bo
politický katolický spolek, ale založí ho skuteční
učitelé. Mohou-li němečtí učitelé v Čechách projek
tovati spolek katol. ačitelů, mají Češi býti pozadu?
Dle komanda ano! S apřímnou radostí a opravdovým
potěšením vítáme jednotu novou tato, pozdravuojeme
ji jako nový článek v řetězu organisace a přejeme
dalšímu rozkvětu Zdař Bůhl + II.

Bohatství žido Blíže Londýnamá Roth
uchild residenci, která nádherou předstibuje | eídla
královské; i rámy v oknech jsou z pozleceného bronzu.
Jedna komnata remá na stěnách tádných obrazů, je
dinou její ozdobou jest obrovská anglické bankovka,

která zní na jeden paragáněl:G šterlinků tedy vícenež 10 millionů zlatých, jest zdobena rámem z bril
lantů! Taková chlabná okázalost jest snad přece
trochu nebezpečná. U takových pánů by snad dle této
ukásky socialističtí děličí přece více pochytili neš a
katolické Církve. © tomto bohatství neshbtějí ničeho
věděti. Prod? poněvadě jsou ve vleku židů.

Na zachování kunětických památek dále
věnovali: P. T. Občaoská Záložna v Pardubicích 5O sl.,
městskárada Chrudimská10 xl., duchovenstvou sbor
učitelský v Nymburce 6 zl. 70 kr., rada města Par
dubic, tamní filiálka živnost. banky, občanské záložay
v Paocově a Přelouči, okr. hospod. záložna v MI. Bo
leslari a sáložnav Ústí n. Orl. po č zl. Duchovenstvo
a sbor učitelský v Říčanech 4 zl. 88 kr., p. probošt
L. Masáč v Poděbradech a P. V. Kubr, farář v Un
hošti po 2 zl., duchovenstvo Polenské 2 zl. 10 kr.,
děkanský úřad rokycanský 1 zl 20 kr., J. Tichovský,
kaplan v N. Strašecí a + po I zl., J. Brejcha, řidi-
tel škol měštanských v Přelouči 50 kr. Všem vroucí:
Zaplat Pán Bůh! Za dalši příspěvky prosí V, Kodrna,
farář.

Na lužický dům v Budyšíně zaslali nám
vip. Fr. Žandálek, kaplan v Hodkovicích 2 zl., dále
darovali po 20 kr. pp. Ant. Prchlík, H. Votoček,
Mik. Hajný, Lad. Kutnovský a J. Brára. O další
příspěvky se prosí.KB
Zvěsti z východních Čech.

Příští čísle vyjde jiš vo čtvrtek,

tobo své zásylky zařídili.

xs
z

nveřejněna vě. 8., jež obsahuje
proslolou encykliku Lva XII. „O otázce dělvické.“
Bplsek tento neměl by ocháseti žádnému stoupenci
naší strany, proto saalubuje vydavatelstvo všecko uznání,
Ze oplrek tak objemný vydalo za tak nízkou cene,
aby se mohl státi majetkem | nejchodšího. Mnoho
jednot uělnilo jiš hromadné objednávky, ale dossd
moché jednoty, které čítáme mezi čilejší nepovšimly
si tohoto antorisovaného programu křesťansko-socialní
strany. Tato netečnost nesloaží pak zmíněným jedno
tém k veliké chloubě.

Jednota katolických tovaryšů v Hradci
Králové pořádá v neděli, dne 37. prosince „Jesličky.“
Vánoční zpěvohra ve 3 jednáních s prův. orchestru.
Začátek v 5 bodin odpol. Sál Živnostensko-čtenářské
jednoty. Ceny míst: I. třídy sedadlo 40 kr., II. třídy
30 kr., HL třídy 30 kr. Lístek k stání 10 kr. Dět
ský lístek poloviční. Předprodej lístků ze vzácné
ochoty převzal kněhkapoc paa B. E. Tolman.

Úmrtí. Dne 20. t. m.zemřelve věku62let
po krátké nemocip. Fr. Hanuš, měšťan, obchodhík
a dlouholetý člen městského zastapitelstva v Hradci
Kr. Pohřeb konal se v úterý, dne 22. t. m. za velmi
Šetného účastenství na hřbitov pouchorský.

Obecní zastupitelstvo odbýváv pondělídne
28. t. m. řádnou schůzi.

Pivovar v Kuklenách. Povoleníku stavšě
pivovaru a sladovny La Kuklenách jest c. k. okr.
hejtmanstvím v Hradci Králové již uděleno a koapě
pozemků pro objekty stavební, která dříve notářskou
amlouvou zajištěna byla, jest nyní defiaitírně prove
ena. Detailní plány, jakož i rospočty jsou skonmány
svláštní znaleckou porotos, která rozhodne o definj
tirním přijetí toho kterého plánu, načež stavba pí
vovaru a sladovny ihned zadána bade, by v následn
Jicím měsíci ještě se avášením materiálu započato
býti mohlo.

Protestní sohůze sarnalistů ze severovýchod
nick Čech. konaná minulou neděli v Hradci Králové,
dopadla špatně. Účastníků dostavilo se jen asi sto,
ze ternalistů přijeli pouze čtyři, tak že sám svola
vatel redaktor Hevera stěžoval sl na malý sájem pro
svobodu tiskovou. Mělo se rokovati hlavně o nynější
konfiskační praxi, ale jednání bylo záhy přerušeno.
Red. Popelka pojednal o poměrech tiskových dle své
zkušenosti, načež red. Hovera kritisoval praktikování
tiskového sákona tak ostře, že vl. komisař p. Vánié
po opětném napomenutí řečníka prohlásil schůzi za
rospuótěnou. Část účastníků odebrala se pak k dů
věrné ochůzí, v níš mlavili dr. Štemberka a redaktor
Hotera.

“ *.
Konkurs. Na jmění Václava Bartonička, obchod

níka ve střížném s v Dobrušce uvalen "byl dne
14. t. m. konkurs. Konkursním komisařem byl usta
noven okresní soudce v Opočně a správcem konkursní
podstaty Dr. Václav Pohl, advokát v Opočně. Stání
věřitelů ustanoveno na 30. prosince u soudu na Opočně.
Liguidační stání odbýváno budetamže 6. března 1897,

By) přepilej. Jedné neděle v říjnu strhl se na
náměstí ve Vamberku hluk a sběh lidí. Šlesingr byl
od včasného rána zas na mol a nadával koho potkal.
Strážník se ho chtěl ujmout a nabídnouti mu místo
k odpočinku ve městské věznici, ale chyťto; Šlesingr
se nedal nikam odvést, nadával, kopal, škrábal, potrhal
strážníkovi kabát. Konečně přece bylza pomoci revi
sora přemožena uvězněn. Výstup tento vzalo však
státní sastupnictví jinak než si Slesingr pomyslil a
vzneslo naň obšalobu pro zločin veřejného násilí a
pro přestupek veřejného zřízení a řádu. Přelíčení ko

nalo se s ním ve čtvrtek dopoledne před čtyřčlennýmsenátem zdejšího krajského soudu. Fr. Šlesingr jest
37 r. stár otec 4 dětí do Vamberka příslušný a živí
se dělnickou prací, vlastně pracuje jen tenkrát, když
nemá na kořalku, kterou náramě rád pije. Vysvěd
čení obecního úřadu praví, že jest to urputný, vzdo
rovitý atd. pijan. Obžalovaný není však s takovýmto
nepravým vyevědčením spokojen a praví, že je to proň
potupa. Při přelíčení vyprávěl: „Vášnost pane soude
já byl tenkrát strašně přepilej a strážník Macháňbyl
tak nešikovný, že přese mne upad na hromádku šutru
a pomazal a roztrhal si šaty a teď je to na mne“
Téhož dne pil od 6 hodin ráno a v poledne měl ze
1 zl. 20 kr. pouze 9 kr., ostatní utopil v kořalce.
„Ráčej povážit, praví, že u nás je Čtvlák za 6 kr. a
já přes zlatku propil, še jsem musel bejt přepilej;
vždyť jsem pal ještě v pondělí celý den“. Bozsudkem
usnán byl vinným a dle 8$ 81. a 312. vyměřen mu
trest na 3 měsíce těškého žaláře, zostřeného6
posty. Obžalovaný vyprosil si, aby mohl trest na
stoupiti za 4 neděle, ale zároveň slíbil strážníkoví,
že ho bude želovat a že půjde půl mčeta svědčit.

Kupci = laciného kraje. Ke koželahu Al. Neu
manovi v Novém Městě sad Met.přišel obuvník Joa.
Vymetálek do síně, kde kůže uloženy jsou, ničeho však
nekoupil a po planých omlnvách odešel. Předkrámem
naň ůpkal neznámý člověk, který později koupil od
Neumaána kůži na podrážky, při čemž se dotazoval na

Vymetáška, na kterého pí má čekati. Po nějaké doběpřišli oba do krámu, kdezase Vymetálek koupil za
2 zl. kůži a «dešli. Po delší chvíli přišel opět druhý.



Jas. „ tkadibo:s Glovško.Hádina, "©*ašel do!
světnice,kdenabíselp. Neumanovijakousisůl. Jak
pe později vysvětlilo, učinil tak, aby p. Neumana ve
světnici zdržel. Mezi tím co spolu hovořili, Vymetálek

který se do síně vloudil, popadi balík kůží a utíkals ní pryč. O nedovoleném odebráníkoží byl náhodou
Neuman ihned spraven. Pustil se za ním, ale nedo
honil jej. Vrátil se a 6 městským strážníkem uspo
řádali hon za obuvníkem s laciného kraje.. Na cestě
dověděli se, še Vymetálek s jedním člověkem nesli
balík kůží. Pronásledoratelé dorazili aš do Nového
Hrádku, však bes výsledku. Neumanoví ztrácely be.
v posledním čase ze síně bytu jeho často kůde, aniš
by zloději mohl přijíti na stopu. Po učiněném ozná
mení byli oba Martinek i Vymetálek zatčení. — Při
domovní prohlídce nalezeno více kůží; které as nej
spíše pocházejí z krádeší.

Nebyl výběršivý. V těchto dnech ztratilo se
v Plotištích více věcí a sloděj zmisel beze stopy. V.
Gremrovi ztratily se vysoké boty, Fr. Mikšovi perka,
bochník chléba, Polákovi stříbrné hodinky a j. v.
Zloděj vzal vše, co se dalo. Vtěchto dnech bylsatčen
V. Martinek z Bolehoště, v němé poznán pachatel
dotyčných krádeží. Ukradené věci většinou levně ros
prodal v okolí.

Nález. Vneděli dne 30. t m. nalezena byla
v Komenského třídě stříbrná špička na dou .
Vlastník můžese o ni přihlásiti v naší redakci.

Revolver v kašně. Večer dne 4. t. m. nalezli
školáci Ed. Štěpa J. Špalekv násypu kolem kašny
na velkém náměstí nový poniklovaný šestiblavňový
revolver, jejš si tam patrně nějaký zloděj uschoval.
Revolver ukraden byl den před tím zdejšímu obchod
níku železem p. V. Rášovi z výkladní skříně.

Ohně. Dne 5. t. m. v 10 hodin večer- vypukl
z neznámé příčinyoheň v hospodářském stavení Váci.
Poláka v Říbsku, jež lehlo z větší části-popelem. Škoda
odhadnuta na 1000 zl. Pojištění obnáší pouze 460 al.
— Téhož dne odpoledne shořelo stavení A. Špryňara
na Slezském četí u Hradce Králově. Mimo tohoto
shořelo uložených tam 40 metrických centů sena p.
Dr. Baše. Špryňar čítá si škody as na 500 zl, která
kryta jest pojištěním.

Oheň. V pondělí4. t. m. 0 3. bod. ranní vypakl
ve Slavětíně u Nov.Města n. M. oheň, který v krátké
chvíli strávil tři obytní a hospodářská stavení: Ja
klovo, Šimonovo a Zábrodských; při požáru zahynul
téš jeden vykrmený vepř.

Oheň. Dne-11. prosinceo půl šesté hodiněranní
vypukl u rolníka a obchodníka Edvarda Rojy v Li
branticích oheň, při kterómž lehla povelem stodola se
zásobami slámy a stáj s potřebami hospodářskými.
Požár uzřela nejprve sluška Anežka Kanská, když
ráno dávala dobytku píci. Sousedé přispěli rychle ku

pomoci a lze děkovati obětavosti jejich, še zachránénomovní stavení. — Roja utrpěl škody ne 400 zl. a
jest u banky „Slavie“ pojištěn na 8240zl. Oheň dle
všeho byl založen a jest podezření na jistou osobu.

Oheň. V neděli dne 16. prosince opůl 13. hod.
noční vypukl ve stohu na peli „u Suché“ oheň. V malá
chvíli vzplanul druhý stoh od prvého as 150 kroků
vzdálený, poněvadš v tu stranu vítr vál. Stohy stojí
v poli, kde žádná cesta. veřejná se nenalezá a dle
všeho oheň byl založen, V obou stohách bylo 500
mandel nevymláceného žita v ceně 2500 zl. Jan Malý,

"vlastník stohů, byl pojištěn na 2400 zl.
Ohně. Dne 19. t. m. v 8 hod. večer vypukloheň

u rolníka Jos. Doležala v Plotištích a zničil stodolu
a chlévy. Škoda 1700 zl. kryta jest pojištěním. —
Rolníku Janu Vaňkovi ve Světí shořel na 3800sl.
pojištěný stoh ovaa.

Vojenské bitky mezi mužstvem 321. a 413.
sdejších pluků opakují se velmi často ve „zdejších
hostincích. »

Krádeže. Ve Svítkově u Pardubic spáchána
byla v noci dne 7. t. m. krádež šatstva a hus v ceně
kolem 30 zl. Má ae za to, že pachately jsou cikáni.
— Zdejšímu truhláři Fr. Třasákovi odnesli neznámí
lupiči v noci na 6. t. m. 5 pěkných vykrmených has,
jež dříve na dvoře k vůli většímu pohodlí podřezali.
— Téže noci ztratilo se 8 hus v Lochenicích a zdá se,
že pachately jsou titéž zloději, již nedávno zatčeni
byli v okolí Kr. Dvora, kam dováželi svůj lup na voze.

Zloděj u vetešníka zatčen. Dno 2. t. m. za
držei strážník dělníka V. Valáška, příslušného do
Rusku, který před několika dny dopraven byl postrkem
z Vídně do své rodné obce. Jmenovoný nabízel vetešníku
„veSvatoduěské ulici více kusů různého šatstva v ceně
přes 30 zl. Při zatčení se přiznal, že věci ty odcizil
z uzavřené místnosti Fr. Šimonovi ve Lhotě podstrání.

Wásledkem toho byl dodán krajskému soudu k vyševání.
Zlodějská služka, Chalupníka Fr. Ledrovi

v Rybmó a jeho. nájemníku tkalci Josefu Novákovi
ztrádely.be různé věci, aniž by zloděj mohl býti. vy

trán. "Ledovi ztratil ae:ze dvořa sud ná petrolej,
plechová konev, z půdy bavlna atď. Novákovi opět
vzaty stříbrné hodinky 8 řetízkem a mnoho jiných
věcí. Konečně padlo podezření na služku Ledrovu Marii
Zebkovou. Po učiněném oznámení přiznalase -při
výslechu četníku ku krádeži bavlny, kterouprý pro
dala Josefu Eixnerovi. Dalším však vyšetřováním
sjištěno, že spáchala všechny krádeže a odcizené.věci
na rozličných místech.byly od její rodičů rozprodány.
Byla zatčena.

Zatčený zloděj hus. Dne 16. t. m: satčen byl
sloděj hus Fr. Pexárek, dělafk s Třebovětic. :

Ukradené včely. Z pátku' na sobotu ukradeny
byly rolníka Václavu Jankovi v Trnově u Opočna dva
úly včel. Janko pěstujevčely po osmnácte roků a má
33 úlů. Ukradené úly byly uměle zpracovány. Po pa

chatelích zůstaly stop asice od dvou trakařů astopytří osob. Dvase slod k byli muěští, třetí pak ženská.
Stopy vedly přes humna po cestě k Vošetnicům, kdesestrácály. 5

. o Kupee s lacindho kraje ©Dne 17. t. m. ráno
(odnesl někdo zdejšímu pekaři p. Říhovi pytel mouky,
jiš měl složenou na ehodbě. Pytel opatřen byl signa
turou F. 8.

„3 : :

Pre křivoa přísahů -ocitlise čtyřčlenným
senátem zdejšího krajsk. sondumanšelé Jos. a Kateřina
Bílkovi z n. Jmenování měli jakýsi spor s M.
Andrlovoupro 200sl. a přistánívčervnut. r. u soudu
v Kostelci n. 0. konaném křivěodpřisáhli Za nedlouho

vyšel celý podvod na jevé a při přelíčení dne 17. t.m. bylsv části dokágzán několika předvolanými
ovědky. Zahrávání s křivóg přísahou vyneslo Bílkovi
3 měsíce a jeho manželce $ měsíce žaláře.

„ „ Odsouzení. Dne 19. t. m. odsousení byli zlo
ději hus Kalousek a Novák ze Syrovátky. Prvý do
stal 18, drahý 15 měsíců šaláře. Věru 6 husy.

Zatéený bídník. Tovární dělnícimanželéJan
Anna Kuhnovi přistěhovali se nedávno do Ú

kde oba pracovali po celý den v továrně. ' Čtyřletou
svou dcerušku Marii ponechávali doma a svěřili ji
pod dozor tYletému Františku Kaš i s Holic,
taktéž továrnímu dělníku, který senalesal právě doma
bez zaměstnání, poněvadě byl pro různé konaky s to
várny z práce vyhnán. Mápadno Kuhbnovým bývalo,

že ahledali často při návratu svém dceru uplakanou.Posledně pozorovali, že má na hlavě modřiny a jali
se dotasovati, čo se sní sa nepřítomnosti jejich děje.
Tu se teprvé dověděli ku nemalému svému ustrnutí,
jakému netvoru svěřovalibvéjediné dítě. Kašpar děvče
tělesně zneužil a pak ji vždy bil, aby surovýčin naň
mevyzradila.Cožsestalo wcekrůte. Byl satšen a k činu
ohavnému se doznal.

Dale si hádat od oikánky. Do Čáslavek zaví
tala tlupa cikánů. Usadili ne hlíše vsi a rosešli se

p zvyku svémpo vůkolí, aby se zásobili. Do Bělounělem poledne přišly dvě eikánky a poctilynávštěvou
svou stavení Jana Pátýho. Hos nebyl doma a

hospodyně připravovala právě oběd rodině. Cikánkaa do vnitř e dítětem a prosila o kus chleba, že:
zaň vyloží hospodyni bufoucnost. Paní Josefa Pátá
byla by ráda zvědělacofs ji v budoucnosti příjem
ného či nepříjemného a nemohla odolati této“
lákavé příležitosti, cikánka stála zatím na
sápraží s menším'cikáneni. Cikánka žádala hospodyni,

obr položila na dlaň , že bude mluvit o štěstía skutečněvěštila jí zdra lé, dlouhé žití a bohatství.
Naposled žádala hos „ chce-li býti s dobytkem
štastná, aby ji nechala dotknout se kravičky. Tomu

nemohla hospodynědoly tí zavedla cikánku do chléva,kde táž k dovršení všehá šťěstíkravku dvakráte oběma
rukama přejela. Mezi Hil co čarovala prvá cikánka.
ve chlévě, pracovala "cikánkas cikanětem v bytě.
Otevřela rychle ve av ici trahlu a sebrala velký
vlněný a dva nové hedvábné šátky a tobolku s 11sl.
na hotovosti. Cikánky odešly pryč a hospodyně ničeho
netušíc, vařila klidně obějldál a přemyšiela o nastá
vajícím štěstí, a když muž Be vrátil, vypravovala mu
o návštěvě cikánek. Pátý hetušil nic dobrého. Na večer.
se sháněl po peněrích, < nenalezl tobolku na.
svém místě, věděl jak lefiLověrnáhospodyně byla pod
vedena. Pátráno bylo ilhéař.'po rikánech, ale bylo již
pozdě. Ti amrizeli-ryciMe,jakpřišli i

Stovka: keřem. Wnoci ze důe“25. na 16.
t. m, ztratila se obchodník fostn Guthovi na Pras
skóm Předměstí z vesty stozlatová bankovka. Do pokoje
nikdo nepřišel mimo z0leton služku Annu Štirovskou,
kterábylapodrobená lečani atrášníkaani
přivolaný zHradce , četnickýzávodčí ničeho n ní
nenalezli. K důvodnému podezření byla ihned pro
puštěna se slažby. Štirovská, jak později zjištěno,
sebrala avůj nzlík a v sahradé Guthově, kam přelezla
přes plot, zahrabanou bankovku vedla

byla v Novém Hradci. Králové zadržana četnickým

byla opět podrobena důkladné prohlídce a ztracená a
ukradená bankovka byla u nínalezena uschováca na

na prsou pod košilí. Štirovské byla ihnedzatčenaa
Plíení nákaza vypíiklau hovězíhodóbytkave

dvoře prince Croye na.:Chlumu, který drží nyní
v nájmu Weinrich, majitel cukrovaru v Syrovátce.

s zničeno 568kusů dobytka.
+

+Ve
Z Třebíče. Zřídka asi bývá v listé tomto uve

řejněne něco o naší dělnické organisaci a činnosti.
Město naše jest velice průmyslové, neboť jest zde
více velkýchtováren na:kšů s obuv. Pouze obuvníků

luhů. Jako všude jinde jedt zde dělnictvo velice tísněno
vyděračským židovským kapitalismem, a trpí proto
bídu nejen hmotnou ale i mravní; proto po příklada
svých soudruhů v jiných městech organisuje 8e zdejší
"dělnictvo ve spolky jsoucisi vědomo, še jen spojenými

gilami si mohou postavení, své plopěří Než „ohuželsásady a cesty, kteró.je „kvytčenáma cíli,jsou
dosudrůzné Mdělí tak déháletvéna dva tábory,z dichž
jeden neoblomnětrvá na zásadách našeho náboženství,
a druhý z nich, kde jen může proti náboženství brojí
a zvlášť hlasatele jeho, hyt by to byli lidé nejpocti
vější a nejbezauhonnější, fapí pomlavami a lží. Proti
tomuto poslednímu proudu čelí u nás dva spolky:

jednota katolických tovagyšů,a novější: spolek o
Jických dělníků“ podoodhonů sv. Jonsta, který. bylv-loni založen a.utěšeně fikvětá; jako člen jehb chci
stedy o našf činnýstiněsdizděliti. Spalek náš-pafád
jiš více veřejných schůzí, bohužel však byly vád
schůse ty přičiněním mocialních demokratů. ke koncí
rozbity- Pouze minulý iměsíc byly zde dvě veřejné
echůse, které se znamenitě vydařily, ač i demokraté
hojně se dostavili. Dne 13. listopadn pořádal u nás
veřejnou schůzi polit. klab katol. dělnictva z Brna,

s něhož nás poctili svou návštěvou dp. dr. Al. Dvořákjako řečník a pak p a pan Ripp. Po zahájení
schůze panem předsedou mlavil pan řečník o volbách
v V. kurii. Po skvělé řeči té odměněné dlouhou bouří

tlesku, vyžádal si slovo soc. demokrat občan Beneš.
Úenal sice, že proti našemu programu a opravdově
snaze dělnictvu pemoci. nemůže nic namítat,
hned známými u nich výřody čerpanými z Červának,
Rovnosti a j. a nadával „kněžím a ne naše nynější
náboženství. Kdyš konečně ale asi po půl hodině do

kdo mu dokáde, še to co zde čte, lež, dá mu

100sl.; urlkli noheledovéšidůdg G n nás mají
žádávjích spolku slovo hlavní, nehet naše městojestjaksi ý Jerasalám a nejlepší domy na.náměstí
jsou v rakon jejich. V spolku tomto chtějí židé rafor
moóvatnaše náboženství, štvou děl proti kněším.
Lépe by udělali, kdyby si poopravovali svého rabína

© nás nechali na pokoji;„E Se,diví, še se na obranuproti nim spolčujem.) Jak Johko by si moh! některý
z ajvajparteje vydělati stovečku, dosud: však nikdo se

nehlásí, ač by jich strana zvlášťčasopisy nanejvýš
toho potřebovaly, nebof všechny trpí souchotinansi.
Nuže, záleží-li stoupencům demokraciesoc. nepaň trocha
ha pravdě, a chutí jen do dokaforání a pro onu vy
psanou stovečko a jest-li snad jste zapomněliadres

na dp.řečníka,jen pk našemspolkuns. i posloušíme a jeme 4oho lehkého
výdělku! — Při schůní této, jež Elie řes půl třetí
hodiny, byl prostranný sál v národnímdomě v ravdě
přeplněn zástupci všech stavů a úplně v klidu- wie
skončilo. — V neděli na to pořádal apojekkatolickýchdělníků veřejnou schůzi spolkovou ve svých místno
stech, která byla též velice zdařilá. Řočníkem byl dp.
Petr Duchaň, katecheta v Třebíči,- který obšírně a
důkladně promluvil opro u strany soc. a
soc. demokratické. Líčildehratnýniř ovy, jak doc.
demokraté ohrožují a brojí nejen protí náboženětví,
alei proti měštanstvu a celému státnímu zřísení.

Všechno.pak dotvrdil výroky šich předáků a
s jejich listů. Přednáška tato zanechala sajisté uvěscůposluchačů hluboký dojem, neboť poznalijeme, jak
soc. demokraté vodí mnohé avé nenvědomělé stoupenče
pouze za nos, alibujíce jim ráj již na zami, ve aku
tečnosti však dělají z né Use jápce, neboť
takové věci;jako 'nářbilnjí oejsehínd k splnění
(společný majetek, volná láska) a také rozumnější
« nich sami tomu nevěří. — Po přednášce zůstali
členové i četní hosté dlouho ještě ve apolk. mísfho
stech a rozpředl se sde živý rozhovor, byly srovnány
vývody dp. řečníka s nymějšími. nentěšenými poměry
nutící na všech stranách k brzká nápravě a všeobecné
projevovalo se mínění, že jen „strana křesť. socšžjní
Jest vstavu poměryty napraviti, kdešto strana protivná
nechávajíc se koniandovati židy, kteří při všem atedy
i při hnutí demokratickém bledí na svon kapsu (den
se dne lze čísti, jak r přílišné lásky k mrzačenéma
rolníku prodávají granty a vyhání ze statků, podóbně
pak dělnictvo úplně vyssavše,-z práce propouští.)Není

tedy divu, že posnenáhlu přic úzí k poshánísvých pravých přátel a přistupují četňědo katolických
spolků. Důkazem toho bylo slavnostní přijímání nových
členů (celkem 42) dne 6. prosince předminulou neděli.

PákuotA varkiř OSštevý 17 V6ErDdehat volíteFrodh

přesvědčivou přednášku o významu náboženství ) pro
rodinu, £) společnost.a 3)pro stát. Že řeč ta

všem posluctačům pronikála k erdci,bylo lze pozo
rovati z častého projevování souhlasu, neboť všichni
usnávají sa nejpřednější podmínku pozemského blaho
bytu a spokojenosti mravný a spořádaný život. Před
přijímáním nových členů promlavil pan předseda Jílek
o ostatních povinnostechjejich a zvlášť tkl,- Že
apolek náš jest též spolkem, národním a ylastaneck
za příkladem našich Ďuditelů v Třebíči,. Kteří i
pravý významnábožanstvý“a národnosti 4 dávalio
také všdy na jevo, ač* při *toní' něcfivástali“pouhými
frasemi, jako nynější národní
kacíře Husa, který sice má jakoosi zásluhu o náš

pravopis, nicméněale“kacířampři tom zůstane na všdy.to pomníkemnašich oprmdových vlaktenoů zůstane
na vědy krásné sousoší na hlavním náměstí svatého
Cyrilla a Methoděje.
upřímnými echůze skončena

edaě BAhle

Řečí touto pronesenon slovy velmi
provolávánímdalší činnosti

B,
. Literární novinky.ae ANT

Osvěty, lístů pro rozaled v umění, vědě a po
litice, redakcí Vácslava Vlčka vydán nerok 1897 prypí
svazek, v kterém jak z krásné literatury tak z oborů mg
učaých obecleny jsou vynikající prace jmenovitě: Wiú
lovství české a Napoleon I. r. 1809. Napsal dr. Bolka:
Rieger. Hankův proces proti Kahori. Zprávu dlesojíi
ních spisů podává dr. Vácslev Flajéhens. | Před braýon
dracátého věku. -Od Jaroslsva Vroblíckého, „Mrtvý plák.
"Od"Adolfa Heyduka. Skromné stadié. Obrázěk ze Slo
-venska od Gabriely Praiwové Vara čarodějka. Obrazek s
Bodolpských hor od Pavla Janoty. Babička. Vepomípka
"z Paříže. Od Bohdene Kemioského. Jak šijí Židév nej
rsadnější Bjbíři. -Sdéluje Josef Miké:Hudební roshlédy.
jPiše Karel Kni'tl. Rozbledy v inčhí Výtrařném. Od Re
naty Tyršové. Nové stavby v elohu desté reunísince. —

vVýsdoba Zemskébanky: —-Z. výstévy Topidovy. O
Mivadelní. Od Františka Zákrejse. Z norých směrů a
(a proudů. Od Elišky Krásnohorské. Vade mecem -pre p.
dr. Herbena.. Volné podle Lessinga. Oddr. V. Flojšhapsa.
Zprávy bospedářskéa sociální. Oddr. E. B. Šimka. Hlfdke
vojenské. Od Boh. Horáka. Hoshledy v dějinách o0u8ase
ných. Oi Vlad. Srobody, Ouvěta vychésí v Praze dno

26. kašdého měsíce vdestisrohových kajhéch, a předplácí
se De ni i s poštovní zásilkou do zemí rakousko- .
ských: čtertietsé1. 9 li, : 4 860kr,:00=
loročně7 £l.20kr.,o stojí68kr.

r - —
Listárna admirňistrace. '

' ur W. E. J. Žiželice. Předplácenodo. února 1897.
P. $. Velké Zdobnice. Do 30. září 1896..

x
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: istnap.biebuja0OsátŽrm ve 4. čísle „Óasovýchúvahří . per v

dstným vžám, j jme samostatníuspořádali
opdání pastýřskéholistu, jejš sazýlati budemeivě
většímpočtu, pokudsásvbastačí členům „Družstva“
«katolickým jednotám úplné sdarma, jestlile

JE a portu Badonám přemářenýobnos aslán.

(Zasláno.)

„- Pan Josef Krejčík,
mměleský závod sechářský a řezbářskývFram.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
„ © Jiměnem občanů Lokavických vzdávám díky

Wám za zhotovení krasné socby P. Marie
ourdské, která se vám tak výtečně zdařila.

hu tak krásnou a spanilon jsme dosud nikde
teviděli, ani v údolí Dřízenekém u Přepych není
tak zdařile „provedené jako naše. Se vším jsme
úplně spokojeni a nám ještě tisíceré díky vadá=
Vám ze zdařilou krásnou sochu přeji, by Jateměj
mnoho sakázek.

Jakarice, dne 18,května 1806.p 47

ŠPĚPÁNU FISOERRA,

v Brd Králové
nechásí ze od nynějška v nárož
ním domě č. p. 280. p. professora
Beráaka (prvnídům u pražského

mostu) v I. poschodí.

k
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„ Časových úvah
vyšel sešit III

hli LX
„Eotésce dělnické“

Stran 46. Cena 4 kr

Pozn. Ješto cena proslavené této encykliky
est velmi nízká, můžeme expedovati je jen za
hotové. Větší- objednávka franko a na 4 výtisky

5. zdarma.

Největší 4 závod na

oděvypro pány!
"Emanuel Bělský

v Hradol Králové.

i Motevé oděvy všeho druhu |

|hení období,jehož i modernílátky jose o
ši

X4 ea ,

©Nejlepsio |||
slováckou

hryslivovici

horovičku
1 litr od 70 kr. po

čínaje vyrábí i
M Týž dovoluje si upozorniti na specielní novinku „Jelínkove levan

N Nesňal k dulové neutrální“ odporučenépro jehovýtečnévlastnosti“ N celou řadou a epecialistů v kožních nemocech.

UherskýBrod. : Kus za 5 kr.
N Hlavní sklad u Jindř. Jelínka v Hradci Králové č. 160., Malšovicích č. 3.
N a 37., u p. Aloise Jelínka v Pardubicích a u Čeňka Zimy v Kutné Hoře.

Ke LO)ih se sh Telefonickéspojení.sed SAKM8

í vyznamenání

nejlepším jedině

Právě jet vydána:

MŠE F-DUR
pro smíšený sbor s průvodem varhan

.e malého orchestru.

WISSA F-D0A
comitante.

SložilFr. Ploka. Op. (7.
Partitura, varhanní hles, hlasy nástrojové a apěrné 8 sl
motto; zpěvné hlavy a hlasy emyóo. nástrojů po 15 kr. netto.

Prvé vydéní tohoto díla (pro smíšený sbor s průs
vodem varhan, sa 2 sl. 60 kr., hlasy po 15 kr. netto)
potěalos neobyčejným úepěche m připrovedeníjeho
na četných kůrech v Praze, na venkově, v Bolaohradě,
v Subotičí v Uhrách, aleiv olziné,jako na př. ve
Wratislavi, a j. Skladatel „spravil nyní k četným přá
mímmělsvoupro malý orkestr, totiž dva boboje
(heboklarinety), 3 rohy, smyčcové kvintetto a
varhany neobl. 8 pozouny a tympany. Zpěvné hlasy zů

staly nesměněny. V této podobě jest mše tato jedíným dílem svého druhu, spojujícpři ové snad
mosti v provedení i neobyčejnou efoktnost
a hodí se tak ku všemošným příležitostem.

„Hlídka“ benediktinů rajbradských píše v č. 4.
r 1806 na str. 298. doslovné: „Městato v stě církov=

ním slohu pracovanábudiž d aa seovičenájším
kůrům, které mejí dobrého vechaníkoekladba te sasloužíopravdu,ab

rech zdomácněla.
Nakladatel FR. URBÁNEK. český knibkupec

v Prase, vedle Národního divadla.
-W Prvý český závod hudební.©

;o

Ctěné správě
S chasmburg-Líp ch

knížecích vinných sklepů peký
ve Villány.

le kmíšecíPotvrzují Vám tímto velice
roasáblýchSchaamburg Lippeské pamství se

vinio veVyllání

nejlepší a néjčistší vína

preje všemBrjm pánůmkolegůmjakočistá,

RFMESNÍ VÍNAE
s plným přesvědčením co nejlépe odporučiti mohu.

j Ve Villány, dne 10. října 1896,

PavelDudov,L. 8.

vín pro severo

Pravá

E VÍRA Z
uherská, rakouská,

dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

v nejlevnější ceně doporučuje

v úctě nejhlubší

Arnošt Jiřička,
v. bývalé Toblseré vinárně.

rodám 20 ročníků
Čas, katol, duchovenstva,

latinské klasiky 6 výkladem, hudebniny zábavné
spisyatd. V. Zika, farářv Hlušicíchu No

"vého Bydlova.

ci

Sklad nalezá se v Praš. ulici č. 291.
"(v lípách) a svěřen jest zástupci mých vý
Pobků.skutečně vyučenému kamnáři p.
K. Kočkovi, který jednak sám, jednak
osvědčenými atavěči z mého závodu vTře
bešově vykonávati bude řádně prácesta
věčeké. Také převezme p. Kočka všecko

čistění a opravy kamen.

JOSEF MATÉĚNA,
kamnář ve V. Třebeševě u Č. Skalice.

ORP*>Vlastni výrobu

vlněných látek
| Z čisté ovčl viny

doporačujema podzimní s zimní obleky, havreloky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenický v Humpolci.

Vysnamenán ma semeké játilejní výstavě v Praze stříbr.
medsilií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brons.

Vzorky zdarma afranko., 

Fialovo

cukrářství
a kavárna

v Klicperově ulici, za hlarní trafkou,

iii-MM„iM„AAA



leseníšicích

a odporučují se tudíš

Singerovy šicí wtroje vYTÁv nesčetných drusí

gerovaorová šicího
v domácnosti se

vání dokonar br spjak jednodu zach.
vkusnou zovnější úpravou.

Singer Go., ale. spol.
Hradec Králové, Pražská ulka 82.

(dříve G. Neldiinger.)

M

dzvK

4,růk

RS
pro různé

Ex offo

křestní listy
| joumaskladěbak.tiep b

PRE“Kdobě"JN

dovolují sí activě doporačití

Jesle ze dřeva řezané a polychromované. Boží

v reliefu řezané neb lité, polychromované

„Vakříšení“.

Fotografiea nákresy jsou kGepoeiel.,
V hluboké úctě oddaný

Josef Krejčík,:

DoHradce Král. a okolí!

A O
posioupení Jirmn era dulových regulač
noěřilůJeme výhoudní

p. SF. Gerfovi |
v Hradci Kbálovéč. 375.

a šádáme, abyjčmu, laskav sabáskypronás svěřovány

Proné:"česká továrna na regul.kamnaa regil“sporáky*

pRp- Zaléastříbrnéklnoly!<

zá

brných a pravý este ný á chv ec tových
šperků, stříbrné stolní náčiní z bh
a čínského stříbra, osdobné stolní nádobí
veškerézlatéa stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny s budíky
růzvých druhů se zárakou 1—3roků aa ony

levnější neš všude jinde.
Veškeré sboží je úředně zkamůeno a značeno.

Objednávky a sprárky se přijímají « shotovu
béšveškerésprávky. hodineksevyřisují.-ň

WE“Vše za levné ceny. "P
Staré skvostysc kupují s vymáňují.

II JANHORÁK,VRTORNOVĚNN

nabízínadobupodnimníaní .

čistěvlněnélátky =ot
Rečtsl vání jem molruobjededůku :

- Vsorkynapožidánízašlufranko.

: Děhujevšem ovýc milýmrisk jo e
velectčným zákozníkům za vzáceou přízeň.prosím,v Praze. Horák Bohuslao a spol. abymli dáledůcě šnovalí

Letné 612—V klad 7 4 ru svou věnovali aslíbuj. vždy

8dílny na Letné 613 VIL S pl- o Prase, Karlovomám.č. 9. m p 77" pocěvoo,obelebu 1.lušků.“ a
. » Čo . - 

Vyzamenánna výstavěwHradoiKr. E © + Dobře os. naoenák 3

1894zlatomedala diplomem.š 'tráta ,vlasů 3 0 nx x © h di ky:x Amělésuby % ln ni
BRA EOp atato zna 6 Mrdzazejménes]3 ko oak = am:$

: . mY o 0 „9P Ň ve jů. sine y u velkémvý

z: po, nON n dýní n JE GBINODENEM| ©oi ů Veěkorozé knejlevnější a poroúčeje se do vzácné přísně cté- x © bené zboží granátového < z novéhů ©

% srdaný enstva, znamenám6e v hlubokéúctě * 1. Beyšovce v Jičíně. $ wříbredoporučujezaMřelminízkéceny $

% JoetČáslvaký,mA zen zaozove (Z JosefŠteffek,< ž
š Pražanépnl techoiko zynog,SM ©Jeríchvastetníchobchodechholčakých + závod hodinářský a zlatnický $
ŠRNNRNNNRNNNNNRNNÉ| —— n nie Š
. iroooobeooooo0000000e ) pr A melSAO | 3% “ ako en
. = Nádherné dary! %sha = 3 3 Řoooooooocooonococococlka% * V G p 6
. Obraz $ Š

a. y „ 3:pravé voskovéipolovoskové,pa- $ otra
© sSchaly, trojhrany, grana, jakož i ©

k MADONNY č nejjemačjštámůy kadidla,dopo- ž
„ + Dejjemnějšídruhykadidla,dopo-$ "zá : 06“ © ručuje veledůstojným farním a ©
“ $ Slavnýmpatronátnímúřadům,'% m a j bn

a : o rovněž| “ $ na skle:
ý -8 P. T. pánůlů obchodníkůmv jakostinej:

krajiny a všechoy druhy nejjemnějších. ©| lepší a v cenách nejlevnějších. % ů SEA

A mirnjl v ndroděrosa saceny naj-8 ŘkymyTan onlanbně sr 0áh 6v závodězrcadel, obrazů arámců + hočicí a. všeobecně za doj- Brnod
. o . epší uznaná, 9: s opeclalniI závod

ae JOSEFAKIBOLICHA,>| 3: J oBef Pilnáček-š' okrdnový
m. HradolKrálové $ | « Hradci Králové. Š Sedkníéamíní

P 08 vedle -Hotel Merkur.« $ Závodvoslářaký„uAlbersů«založene. 1809. % F Aodpe“nut o

9%"A Moooog9+p0000000s0000oj M Cenymírný.
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horečka břeno

vot vtapojící generace náše kolem sebe ohlíšeti
©dotazem:„Co starého můžeme potřebo
vati?“

Ano, dnes vidíme na všech stranách píditi
20 pa tom, co starého můžeme potřebovati? A toto
ohledívání, co starého můžeme potřeborati, zna
mená v psemstátoprávním, politickém, národním
i společakskémživoté zoamenitý pokrok.

Horečka ženoneí se po Čechách s otázkou

o P ogg nového“ zle se českému -lidu vyplaé starých užitečných a platných věcí bylo
sapomenuto, zanedbáno, spustilo, ve smích dáno.
A proč? Pro pochybné domnění, že mové věci,
nové myšlénky, nové zásadý národ oběfastní, vlast
jeho svelebí. Mluveno o vsvětě, o vzdělanosti a
tatím celé království naše obráceno leda jemom
vabůra sobama v ohledech všech.

Nastal zde shon po pokroke, ale ve skonu !
tom vlastné pravýa skutečný pokrok byl zadržen
a to tím, poněvadš nedbáno opatrného uvážení,
eo staróho můfeme potřebovati.
-A tobo starého bylo více, nešlibylo.toho
Bového k potřebě, co jeme si vymýšleli. P

-, Pooledel půlotolotí nese vinu,
čelé tadě otázek a zájmů českých byl

" násilně a zbytečně přetržen anebo za
medbánpřirozený rozvoj starých zdra
vých poměrů K poznání toho dochází se dnes
na všech stranách aproto také na všoch stranách

výěíme rozšafnójší a vážnější muže dnes pátrati
“tacené niti, aby ji tu k tomu, tu zase k ji
u počínání si navázali, aby nové snahy ná

roda spoutali a spojili s dávnou jeho pokročilostí.
Proto také mladá, života a řízení jeho u

nás chápající se generace dnes borlivě bledá: eo
starého můžeme potřebovati?

FEUILLETON.
Stopou bídy.

Napsal Vladimfr Hornov.

Poborská krajime. Jdu po mczi. Nad uschlým
brambořištém achýlenápostava starce. Zastavím
se. —

+Pomáhej Pán Bah“
„Dejž to Pén Boh I“
oJak pak se ukazují?“

„ sNo, no — nač pak naříkat? Nějak bylo —
nějak budel«

Stařec se shýbi, zakopl motykou do brázdy
— několik bramborů vyletělo ven.

Beře je do ruky a dívá se. —
»Shnilý — sbnilý — nabnilý! — Bůh nám

pomozižlo
- Něco se ve mně zachvělo — bluboko až
v duši! Jak jednoduchá a jak brozná je mluva
bídy lidu: »Bůb nám pomoziž !«

Stařec zakopl opět — scbýlil se k zemi, po
depřelse o motyku: Co budeme jísti? — "P

Zdálo se mi, že stařec ten jest duch pohor
ského lidu a slova jeho — oářek, jenž letěl po
chudých stráních horských. ——Naslouchal jsem
nářku tomu a zachytil jsem jeho echo.

.. .
+

sDoly“— vesnička světem zapomenutá 1Z jedné
strany lesy, z druhé pak vysoké stráně prorostlé

"travou a kamením. Na jaře a v létě, když roz
brčí se dole v údolí potok a na stráni vyrostou
červené slzičky Panny Marie, bývá tu jako v ráji,
Na chaloupkách doškových rozzelená mech u v
zabrádkách před okny rozpučí se stolistky. Lid
rozběhne se do lesů a do polí, a vyhublé kozkyna stráně.

A to jsme chtěli, gby stalo se skatkom
Neboť jednou z našich náredních cbyb bylo, še
ve chvatu za povotami na plalné a hotové věci a
sásady se zapomínalo, že bez základu se budo
valo, že bez uvážení řítila se naše reřejnost střem
blav za různými bludičkami, při nichž 0e nikdo
smi neohřál, ani roznm svůj neosvítil.

To jeme chtěli, aby gepon všechno,co jsme měli, čím jsme žij), čímjeli se blašili,
nebylo tak špatným, aby ge to přehlíšeti a savr
hovati musilo, jak se stalo e más módou.

První starostí tisteů a tisíců našipců byla
anaba, aby se polepšili, zdokonalili a umravnili —
jiní. Pánové ti oa sebe sama při té páčisapomí
nají tak, že se po vlasti proslavili toliko —svým
vedlejším samdstnánjm. Advokátinechali
advokacie, lékaři přestali se starati o nemocné,
rolníci opustili své statky, řemeslníci přestali mi
lovati slató dno svého řemesla, dělníci nechtěli se
státi samostatnými, alevšlehní chopili se vedlej
ího zaměstnání, politiky.

A sice sapomínajícena sebe s obětujícepro
apěchy svých rodin jali se astaratí o vlasf a ná
rod, jajž začali tak horlivě milovati, že ho takřka
v objetí svém již tak umilovali, že dnes český

záložník v Čecháchna kontrolním ahremážděnínesmí více svou "přítomnostblásiti českým jezy
kem, ale musí volati tam — „hier.“ v

U nás tisloové dobrých jinak lidí nahrnali
najíce

Da ové vlastní povinaosti nabízejí 8e pomáhati ji
ným, kteří toho nešádají, že sapomínajíce na své
další vlastní poučování ee, chtějí vzdělávati jiné,
kteří toho nepotřebují. Tisícové vlastenců obtějí
sloužiti vlasti ne vykonáváním vlastních svých po
vinoostí. alebrž svým — vedlejším zaměstnáním.
Politikou a výkladem svých rozumů. A tak se
stalo, že dnes je v Čechách tisíce lidí, kteří mají

telik moadrosti, že jich nelze vlastně k ničemu
potřebovati. A to proto, poněvadž ženou 80 jenom
po myšlénkových novotách a nestarají se, co sta
rého můžeme potřebovati. Každý z nich chce za

Šel jsem jedaou s výletníkem po návsi ve
sničky ku blízkému lesu. Vystoupili jsme na
stráň. —

sAch, jak jest tu ticho, člověk by tu počí
nal skoro věřiti, že vrací se i beze smrti polibek
ráje ke skráním lidským la

Nad námi zušuměl les a na mysl mi při
padlo, jek málo darů může Bůh rozhoditi na cestu
člověka. aby viděl v nich odlesk ztraceného ráje|
Trochu slunečních paprsků, zeleň velebné dýšících
lesů, koberec květoucích luk, několik usměvavých
tváří, kaleidoskopickou hru přírody a člověk vo
lá: »Pane, učiňme si zdestánek l«

Zašli jsme kousek do lesa. Na cestičku vy
stoupila žena. Ženy pohorské mají téměř stejný
výraz tváře. Žulová oddanost v Boha vyryta na
hubených Jících. Sklonéná postava poněkud a v
očích ostýchavá upřímnost. —

oPochválen buď Pán Ježíš Kristusl«
sAž na věky!e

ena nesla v ruce svázaný šátek naplněný
boubami.

sJak pak rostou, matko/e
-sAle zaplať Pán Bůh! Hodně, hodně! Bude

velká zimal
*A jak to?«
sInu tak — Pán Bůb o nás chudé už se

tak stará! Má-li přijít velká zima, dá narůsti v lese
houby, abychom měli do bramboraček trochu
omastkule —

»Zima, velká zima! — Bez trpkosti, bez
výčitky řekla te slova chudá žena! Zima pro chudý
horský lid, když cesty zasypány sněhem a práce
nikde! Dokud šla jesté ta tkalcovina — ale dnes,
dnes — Připadla ini na mysl slova písma: »+Ne
starejte se, co byste jedli a čím byste se odívalil
Otec váš nebeský

Ten rok byla zima — krutá zima. Zvěř vy
bíbala z lesů až k lidským příbytkům a U sta

Ročník II.

métati před cizím práhem, chce obšťastniti jiného
a na sebe obětavě zapomíná!

Litosť, stříkačkya rozumpříchátejí obyčejně
pozdě! A toho začínáme býti svědky, že poznání
pro poblouzení, kterému v posledních letech u
nás bylo tolik holdováno, na moobých místech
přichází p»zdě. Pochvala galerie přivodla již ne
jeden talent o bodoucnost a tak i u nás pochvala
několika bezvýznamných lidí připravila mnoho a
tanoho dobrých osob o badoucnost, již ztratili
starajíce se © vlast a národ a sice dětinsakýmvy
hledáváním jeho — nápravy a zdokonalení.

U nás celá řada lidí nabyla přesvědčení
dHve, než-ii se přesvědčila, berouc bez rozmysle
své přesvědčení od jiných, kteří volali: Rozbijme
ten hrnec na kusy a bade celý.

Atak se stalo, že dnescelý národ nachází
se ve střepinách a to jen proto, poněvadž bo
ohnivě milovali ti, kdo se proslavili avým — ved
lejším povoláním. Politikou, jíž dali nové zá

Bond bez ohledu na to, co starého mohli potřevati.
My se tomuto a takovémuto milování vlasti

a národa vzpírali. My chtěli, aby každý především
hleděl sám sebe zdokonaliti, aby každý bleděl sám
své osobní poměry zvelebiti, aby pak šťastný a
apokojený znamenal silnébo, neodvislého a rozšaf
mého člena v naší národní organisaci.

Vszpírali jeme se toma aby se holohblaví há
dali o břeben, vspírali jeme se tomu, aby jinoši
montoroval |moty, vspírali jeme se tomu, aby
chudáci chtěli obštastniti boháče, vrplrali jeme
se tomu, aby celek přijímal oběti od lidí, kteří
nic sa rozdávky neměli a nemají.

Hleděli jsme, aby každý na svém
místě, jež povoláním svým vnaší ná
rodní společnosti saujímá, konal svou
povinnost, aby především každý sám sebe
mravně i bmotně osvobodil, neboť když budeme
tak všichni neodvislými, bude pak neodvislým
mravně i hmotně celý národ, který ve svém celku
obětí nepotřebuje, jenom žádá, aby každý konal
především své vlastní povinnosti. To úplně postačí.

vení byly ožrány stromky do kola, jako když je
oloupí. Pro závěje nemohli přespolní ani v neděli
do kostela a nebe pořád kovové šedé — plné
sněhu! V Dolech chaloupky srčbem zapadlé až
nad okna. Dříví docházelo — a zima zlá věc a
při hladu zima nepřítel kruty. Nadlesní si v mě
stečku stěžoval, že lesy nejsou k ublídání. A těžko
prý zekřiknout toho chuďasa, když zmrzlýma
rukama nese si kousek dřeva z lesa. Však se prý
bez toho nadfou za téch pár krejcarů v lese dost
a dost. —

Ku konci února trochu zima polevila. Sníh
začal se slehat —

V neděli zaklepal mi někdo na dvéře. Ote
vřel. — Byl to starý Vondra z Dolů. Tváře měl
vyhublé a oči nějak vpadlé.

»[ Bože nebeský, to jsem vás Vondro dávno
neviděl !« (Starý Vondra byl pilný čtenář).

»Neviděl, neviděl! — Nemohl j:enl«
»Jak pak jste zimu předrželi ?«
»Buď Pán Bóh pochválen! — Ještě tak —

tak !«
eJste nějek přepadlý'«
»Bodejt — bodejte«e — dal se do smíchu

Vondra — »chudí v chalupách a zajíci v lesích
přes zimu vždycky vytrávíl«

"A jakž nyní?e
"Inu došly brambory — a tek když ten

sníh trochu povolil, povídám ženě: Poslouchej,
půjdu do městečka! Hladem umřít je přece těžká
sinrť. No — no, dva dny jsme neměli už nic v
žaludku, děti naříkaly — a tak jsem jí to poví
dal. A ona řekla, že bych mohl jíti, že už je
také nějak sesláblá a v sousedství že už nechtějí
půjčiti — každý pamatuje na sebe. Vzal jsem
tedy hocha a šli jsme. V kostelíčku jsem podě
koval Pánu Bohu, že rám dal to nejhorší šťastně
předržet, pak stavil jsem se u známých ve mě
stečku, co jim z jara uvazuju růže a vypůjčil



To jsmechtěli, to choemei dále a sice
proto, poněvadšějenom tou cestou dojdeme vši.
chni k politickému zvelebení své vlastí, nikoliv
však hledáním a pěstováním nových a nových
ideálů a vidin. .

Poukazovaji jeme k toma, že společnost naše
je rostřískána, roztřískáním tím seslabena. Pouka
sovali jsme na nesnáze z toho plynoucí, na škod
z toho vycházející. Hledali jeme všude iu avých
nepřátel, jenom to, co nás dohromady spojuje,
pomíjeli jsme všemožně všebo, 00 nás .rozdvojuje.
A požehnání provázelo snaby naše tak, že nepřá
telé naři řídnou, že odpůrcové spouští zbraň k nose
a že dnes hřmí proti naším snahám jenom bou

charo: L klen a blátem nabité,které ovšem šepouze bouchajía jejichž máboje vfce míkoho ne

- Klidně jen konstatujeme, že právě doko
návající rok přinesl snabám naším to
lik zdaru, johož se všichni nepřátelé
naší désí a lekají.

Tisioové milých našich rodáků a krajanů
pozmali, že jeme nechtěli nic špatného, že jsme
nechtěli nic škodného, ale še vše, co bylo prospě
chem naším, bylo ještě větším prospěchem jejich.

Bezpříkladoé útoky, které se děly na naše
saahy, na přední jejich representanty odbývá jiš
dnes lid náš poznámkou: „Kamením se hází
jenom na ty stromy, které nesou ovoce,
Poznání to dnes obecně proniká a všude vidíme,
jak naším snabám půdy přibývá. Nechceme
pouzeti proti svým odpůrcům, nečinili jsmetoho,
ač jednotlivce jsme mohli několika řádky pokro
titi na kolik let. My bojovali jen pravdou a ta
v b začíná vítěziti a sice slavně a mocně.

Dnes ještě mnozí a mnozí váhají přiznati,
že vlastně již jdou 8 námi. Nevadí Však on čas
jim ústa otevře, když nabyli přesvědčení, že blu
dičky je zavedly.

Na všech stranách vidíme rozháranost, má
Jomoe, rozptylování, hádky, spory. Všade klíčí a
bojí dračí zuby, jenom stoupeocí zásad našich v
mocných šicích se řadí a kupí kolem starých a
předkům našich svatých věcí, jež i my můžeme
dobře potřebovati.

Rozum a pravda začínají vítězit, mužové do
bré vůle se vyhledávají a shledávají. A to jsme
chtěli a chceme, neboť jenom potom nadejdou u
nás dnové, kdy bude mezi námi žádoncí pokoj,
který oude znamenati klidný, přirozený rosvoj
našeho národa, jehož dnešní rozháranost dovádí
ho na pokraj zkázy mravní i hmotné.

Doufáme,še od dneška sa rok bode v
našich řadách mnohý a mnohý, kdo dnes
stojí ještě proti nám; doufáme,že nedaleká
již doba donese poznání, že po leta v Čechách
panující křik nebyla politika, ale pouhý osklivý
rámus, který bude pak dlouho českému lida ne
libě zníti v uších a za který se budou styděti
především jeho původcové.

Tak v roce 1897. na shledanou!PE
jsem se oa chleba a brambory, abycbom ještě ten
březen nějak předrželil Potom bude zas dobře!
— Abych všsk nezapomněl. —«

Vondra rozbalil šátek a odváděl mi knibu.
Byly to životopisy svatých.

»Prosím jich, kdyby ještě měli nějské tako
vé říkání! To člověkaposílí a potěšíl« —

Zima opravdu polevila. Děti z pohorských
vesnic začaly opět choditi do školy. — To jako
když první vlaštovky přiletí.

Přišel jsem ráno do školy. U kamense obří
val malý chlapec, noby mu vězely vevelkých ta
tikových botách a vybublá tvář mu sářila spo
kojeností. »Jak pak se ti vedlo Frantiku 7e

Hoch rozšířil oči a usmál se.
»Babička nám vypravovala pohádky !«
Zamyslil jsem se, jak podivně Bůh konejší

bídu lidskou a stírá slzy. Na cestách, kudy kráčí
bída lidská přijde v ústrety více světla, více na
děje — než na cestách, jimiž ubírá se pýcha lid
ská pod kmentem a šarlatem! Kdybych šel stá
pou chudých až ke trůnu Tvému Kriste Pane,
nalez! bych tam slova smiřující melodie, tišící dis
harmonii bídy, slova lásky Tvé, jež řekla: »Bla
hoslsvení plačící, neboť oni potěšeni budoul«DA

„Rokytí.
Natrhal do hrsti Fr Kohoat

V. Pokoj popeli ...
Bylo to »u konička«. Pamatuji se na to je

ště zcela dobře. Seděli jsme u svého stolu, kešdý
na svém starém, jak se říká sfleku« a přemílali
denní klepy, nebať s odpuštěním páni si také rádi
sklepnou, třebasženy měly na to monopol. A tu
za řeči p až na spalování mrtvol. Byla to te
hdy u veřejnosti velmi všestranné probíraná otáz

|
Osvěta lidu.

(1) Jedenkrátevyšeljsemal sa naši ves
klesu na o. Bylo to vsedmdesátých
letech, když jisté — lidu obecnému neznámé —
slovo začalo se osývati. I potkám člověka, který
něco pytlem přikrytého na trakaři vezl Tážu 0e:
+Co to vezote?* — „Osrětu, ponížené prosím.“

-— end pytels vidím„čísrtňátko“, malý k. — „Byl jsem doma“ -—
jak 60 n nás říkává, kdyš te chce říci, Zo jšmo
něčemu porozaměli. =

Jindy zase jsem byl nárštěvos v jistém velkém
statku voobciÚ..... o které slyším,še jest nyní
„radikální“ vlivem jistého pána, který u Jičina
„obzírá“ krajina kolkojbm. Ti staří, kteří nyof
jiš jsou na věčnosti, nebývali radikální. Mějit
ovšem také sřě vády, bez nichž žádný omrtelník
není, ale byli proniknutí vírou a sbožností. A právé
zbožnost byla příčinou, že 1 při avé prostnosti

i vzdělaného překvapily. Ve zmíněném statku šil
ještě roku 1870 výměník a pravil ke mně: „Ráčej
být štadovaný pán. Jest-li pak vědí, co je ko
řalka?“ Povrídám: „Rád bych slyšel, co vy o ní
myslíte?“ Na to praví stařeček: „Kořalka je
počátek moadrosti, ale konec rozumu“

Boku 1871 v ledau pochovalistarého B.... úka
u sv. Václava v Kozojedech, ale jeho definice
liboviny zůstala mi po dnes v paměti. A kdyš tak
ten první a o drabý název líhoviny apojím.a
srovnám, uyní ku konci devatenáctého ato
letí tím -více Híci: I v tomto lidovém vtipu jest
mooho pravdy.

Zamítli mnozí osvětu, jak ji rozšířilo kře
staoství. Zamítli to světlo pravé, které v Kristu
vzešlo. Nazvali učení Kristovo, jak se vesvé přes
nosti udržuje v církvi katolické, tmou, a tmu
odpadu od-církve, od Krista, od Boba nasváli
světlem,osvětou.

Osvěta tato, vlastně tma nevěry a poobybo
nazývá se též vědou a platí na ni po

platníci beské tisíce ročně, poněvadš její sídlo
jest na professorských stolicích vysokého učení.
Rád bych vědu bez Boha a Krista zbavil nepčk
ného porovnání s líhovinou, ale nelze sapříti, že
jest jakýmsi opojením ducha lidského, který se
domýšlí, že sám o sobě jest dosti silen najíti

vdu. Jest to pýché, která jak se zdá rozum
idský pout zbavuje a člověka vyvýšuje, za tím

však jej, ne-li spolu itělesnou; Tk aspoň duchovní
vášní zotročuje a až k zvířeti snižuje. Neboť:
Boha neznati jest známkou zvířectva.

Zdá se to ovšem moudrostí, ale jest to pravěkonec rozumu. Vždyť přece zdravý, ený
rozum k Bohu vede a proto dí písmo: Blázen
řekl v srdci svém: Není Boha. Nejvíce pak ku
podivu jest to, že nevěrecký německý učenec,
filcsof Hegel sám dí: „Kdo chce mom soustavu
(mé učení) přijati, musí se obecného „domácího
rosuma“ (Hausverstand) odříci.“ A věru tvrditi
s p. Hartmannem še „nic“ (nibilum) jest původem
všeho; z „nicu“, že stala se tama sebou jakási
buňka, z buňky pak vyvinul ae po mnobých a
mnobých pokusech tento svět — jest opravda
začátek moudrosti — ale konec rozumu. Ono to

ka, zvláště přičiněním těch všelijakých žurnálů,
které po smrti známého, proslulého domácího pá
na přažského, učinily s z tohoto hesla Jacinébo
berana k utloukání katolické církve. [ náš pokro
kový plá . .. pardon žurnál přinesl začmoudle
padšený článek o tomto předmětu. Proto se na
to také dostele řeč.

Za výměny náhledu pro i proti vstoupil do
naší společnosti sám pan redaktor a proto není
divu, že od přívrženců tohoto moderního »poža
davku« přizván byl ochotné na pomoc proti ne
ustupným protivníkům.

Pan redaktor s radostí přijal nabízené po
zvání a zapáliv si doutník, počal vykládati své
náhledy. rozváděje poněkud šířeji jenom to, co
v listě byl před tím pověděl. Dokončiv pak smě
lou svoji filipiku pohled) vítězně kolem a s chutí
se napil.

oNo a teď vám povím, mladý pane, cěco jás
ozval se v tom v koutě z dýmky zvolna si poku
řující pan Kolíček, známý ferina, který provedl
mnohou taškařici, a který znám byl proto jako
dobrá kopa, »když jsem byl v Americe« celá spo
lečnost močala naslouchati, neboť tak začínel vědy
chtěje provésti nějakou šrandu, nebo někoho ne
přímo, bumoristicky vyplatiti, »když jsem byl
v Americe, tera také měli to spalování mrtvol«.

»To vím také«, ozval se redaktor, poblížeje
jaksi z patra na pena Kolíčka »vždyť jest to nej
pokročilejší zem. A to přece patří v obor pokroku
a osvětyl«

»No, no dobře, však jsem tak moc neřek',
nač pak se durdit?«

»Soad nemyslíte, že se zlobím?»
oJá myslil. No tedy dál! Tak když jsem byl

v Americe, dostal jsem se také mezi ty »popelá
ře« a tak jsem měl příležitost to poznati Zil jsem
tehdy v Novém Iorku a dařilo se mi velmi dobře.
Když ale se člověku dobře vede, tu prý nejsnadněji
nejrychleji přichází neštěstí. A mne to potkalo

u se savraždili. prý to všako právě všem raditi; mají prý sodevzda
ností čekatí af na ně dojde, nemají tento návrat
světa do nicu předstihovati. — Tohle je tím lepší,
není-li pravda? Je to lihovinaduchovní, která je
gejéa koncem rozamy, ale i koncem moadrosti —
Aspoň dělníci berlínátí "byli bystřejší, než jest
Hartmana, profi filosof s několika tisíci .
M povídali:: Dobrá. Nebudeme ten návrat do nicu

potněti. PamaHartmann má sgsvou moadrost asi
X0 tolarů denně! A mysotva dvě marky, mnosí
ani ne. Ať jde pan Hartmann do továrny, a my
půjdemeux jeho učitelskou utolici, na kathedru.
— To se mi zdá, že byl aspoň začátek moudrosti.
Alb pan Hartmaan řekl: Kdvž vidím ty umouněné
dělníky v těch modrých blázách, dostávám strach
(Granea). o

My však křesťané, když vidíme tu „věda“
bez Boha na kathedrách, cítíme soustrast s p.
Hartmaonem a dostáváme strach — ojeho rozum.
—Tu jest zajisté lépe na tom obyčejný nezkažesý
člověk, jemuž jeho „domácí ruzum“, to jest zdravý
rozum, opovídá zákon Boží ve svědomí atím i Boha
živého osobního. Pojmy dobrého a zlého, trestu a
odaěny, práva a spravedlnosti, pravdy a lži, patří
nerozlučně k přirozemosti lidské, a právě ty pojmy
jasně hlásají, že původcem jejich jest bytost ro
sumná, myslící — a žádná „baňka“, neřkali „nic.“

'A když -katolická církev, kdyš její učenci
proti takovéto„vědě“,přiktorésečlověkzbavaje
zdravého rozame — jako to i lihovina dělává —
vystoupí, tu povstane křik: Vidíte je tmáře, chtí,
abychom volně nemysleli, chtí, aby rozum lidský
zůstal v poutech atd. atd.! Ale páni takoví zapo
mínají, že rozumu zbaveného poatávají v blázincích
až i „kazajkou“, a opilého, jenž svou moudrost
hlasitě vykládá, obytává policajt a „svobodu jebo
myšlení obmezuje* — až se vyspí.

A je-li tomu tak s „vědon“ bes Boba, tim
více to platí o našich „osvětářích“ bez vědy.
Profeseoru sbloudilému nelze upříti, že přece štu
doval, přemýšlel,pracoval na sákladě ového
předběžného vzdělání. Ale když se tak
pustí do vědy katolické „osvětář“, který n. p. už
v „Šesté latinské“ ge stal moudřejším, než Kristus,
a sám Bůh, a proto už ma ani matarity, netku-li
vysokých škol třeba není, — tu je teprv podobao
té „osvětá“ na tom trakaři.

-V Hihovináehjest rosdíl, jsouť totiž salóaní,
jemné, vzácné, a nebo jsou též sprosté. Jsou liho
viny pro pány a dámy, z Putiže z drabých vě
jakých plodin, a jsou též sprosté pronádenaíky

od Fránklů — sbramborů. Atak est to i atoa
domnělou „osvětou“ bez Boha Jedna je více sa
lóaní, pro pány sa šest tisíe tolarů ročně na
katbedrách, jiná jest „pro lid“ za Šest asi set
ročně v jistých redakcích neb tiskárnách. A ta
právěse chlubívá ráda jménemosvětylidu. O vědě
a hloběím vzdělání filosofickém ani řeči ani ponětí.
Vaiknoati do drahocenných výplodů velikých duchů,
jakým byli filosofové ktestanětí, ti pání ani ne

také. Umřela mně žena. Byla to, dej jí Pán Báb
nebe, dobrá osoba, ale náramně ráda dělala teké
do toho pokroku. Protože však já na to nedržel a
ona za svého života něco pokrokářského tak snad
no provésti oemohle, umínila si, še to aspoň udě
lá po smrti. Dočtla ona se, že tem byla právé za
ložená takováto »popelářská« společnost a proto
nedala pokoj, až jsem se jí zavázel, že dám její
tělo spáliti a popel že si postavím do svého p>
koje; chtěle snad tím dokázati, abych na ni neza
poměl. Co jsem měl dělat? Slíbil jsem jí to. Musil
jsem jí ještě ukázati vásu, do které měl popel
býti vložen. Udělal jsem to také. Když pak umřela,
rozmýšlel jsem se sice, mám-li to splnit, ale slib
je slib a pak byli tu její přátelé a ti nedali po
koj, až jsme ji do té pece dovezli. Za několik
hodin po odvezení dostal jsem od společnosti účet,
byl mestný — ačkoliv nebožka byla jako louč
a s účtem takovou porcelánovou nádobku, jako
hrníček, plnou popele. Zprvu mne to zarazilo,
ale melancholické myšlenky zmizely brzy, neboť
nebylo v tom popeli nic strašlivého a hrůzyplné
ho, naopak zaváněl dosti příjemné jsko po růžích
Ao: bych to byl do té nebožky neřekl, že může
míti na sobé něco »růžového«

Strěl jsem brníček « »nebožkou« do vásy
a postavil obé v pokoji. Vypadalo to dosti bezky
ale brzy bylo po mojí radosti. Přijel tehdy ke mné
můj synovec, hocb náremně pořádný, který by se
byl celý den jenom myl, česel, 'strojil atd. Já na
to ale nedržel a proto často ode mně dostával.
Jednou nebyl jsem doma celé dopoledne a tu po
užil mé nepřítomnosti, aby se dal do svého »po
řádku«. Přišel jsem na ného právě když vymyl,.
oečesán a naparáděn s velikou horlivostí si dřel
zuby tmavým, růžově zavánějícím práškem. Jak
jsem to uviděl, bodlo mne tol

»Kdes to sebral?« ptém se.
-Na vašem stole«, vykoktal olekán, že b)

zase chycen.



s nahsilýchvekk. p. s románů dle vsorau Bambaso

© klášteřtch a jeptiškách, o jesovitecha klerikálech,
o ingolsici a mučidlech; a mebo z plodů ducha
dle vzoru Renánových sa večeře a penízeboháčk
židovských. A takováto „osvěta“ je pak „ostřejší“,
neš to, ©o pijí páni. Omoto člověka přece za
hřeje, rozpálí, dá to ihned za málo prácea peněz
„moudrosti“ oproti samému Bohu, neřkuli oproti
těm klerikálům, tém tmářům a tyranům. A obzvláště,
kdyt to jsou „nahnilé“ věci, kdyžto čpí hoilobou
cblípnosti, tu je teprv ostré, obzvláště pro mládež.
To je „osvěta“, to „otvírá oči“. A boj katolíků

takovéto osvětě jest velice obtížným! Liho
vinou opilému marno jest chtíti rozuiné něco vy
„kládati; on podává důkazy jen nadávkamí atřebas
i pěstmi A proto ty všelijaké naše „Osvěty“
těžko jent rozumovými, klidnými důkazy chtíti
přesvědčovati. Potupa v míře nejhroznější, vydání

bu nevzdělaného neb nedospělého čtenářstva,
mnohdy i skutečné nadávky, ano i vybrůžky jsou

m na místě důkazů a pravdy. Ubotí Čtenáři
a předplatitelé! Obhajce statků nejdrašších, pravdy,
práva, spravedloosti, obzvláště pak obhajce nábo
ženství,s něhožprávěprávoaspravedlnostplyne,
mají pak nejen za tmáře, nýbrž : za nepřítele
lida. „Osvéta“ pak s nahnilých plodů duebů nej
nižších mají sa moudrost. A ta je omamuje. ros
čilaje, záští naplňuje, mnobde jiš i k hrubým
slovům oproti biskupu a kněžím vede, a jest sto
1 k násilným činům je dohnati podobně — jako
to dělá ta lihovine, ta sprostá lihovioa, ta s těch
nabnilých bramborů. Bobužel! Svoboda výčepu
lihovin jest veliká, ochuzaje křesťany hmotné
i duchovně, sotročoje a bubí národy. Jest to —
konec rozumu! Jinak se tomu říká „Osvěta
lidu“ — .85B

Lužický list.
Ž.— Boku 1865, dali katoličtí Srbové na

jevo svoji nevystihlou lásku a příchylaost k av.
Otci Pia IX., když byl pronásledován italskou
vládou, tím že sebrali větší dar penéžitý, aby
£ něho vydržováno bylo několik papežských vo
jinů. Věc sama o sobě nepatrná. Avšak měla přece
nemalé následky pro Srby. Sv. Otec odpověděl
zyláátním listem, chválil. obětavost. katvlických

. Srbů a jich peroon víru — a ble! Pověst o vel
kodušném činu nepatrnóébo národa srbského do
stala se do širší veřejnosti, pealť o něm nejrosší
řenější katolický denník francouzský „Le monde“,
odkud proběhla zpráva všecky důležitější noviny
hlavně francouzské, anglické a italské, A tak sa

suměti, proto robí svou osvětu

veliké cti před Evropou, že se o něm s úctou a
vážností mluvilo, že se naň vzpomínalo a že tato
vzpomínka byla velmi živou a útěšnou pro Srby
vůbec, ani poznali, že Evropa si jich dosnd vělmá,

U že Ještě nejsou na vymření.
Byl to skutek mravní ceny veliké. 

tela=.

cbu. »Vždyť to není pravda«.
Map Co že! ...«

»Služka Anna povídala, že prý to je růžový
prášek do prádla a prosila mne, sbych jí trochu
dal do papírku, ale já vím, že to máš prášek na
zuby=.

. »Tak .. .?« povídám «prášek "o prádla a
na zuby? Tuhle se podívejle a ukazují mu účet.

Zbledl jako stěna . . . Co následovalo? Inu
to každý ví. Annu jsem vyhodil, svoji starou se
bral kde z ní co zůstalo, uložil všecko znova do
nádobky a zavřel do skříně. Tím však to ne
skončilo.

Synovec so uzdravil a odjel Žádnou mocí
jeem ho nemohludržeti u sebe.

Zůstál jsem zase sám a sám se Svou novou
starou hospodyní. Byla to velmi čistotná osoba,
která by byla stále jenom mylaa cídila, kde ia
kou věc uviděla.

Jednou přijdu domů a tu vidím, jsk má na
stole v kucbyni moji nádobku s popelem a Čistí
pomocí jeho stříbrný svícen.

Skočil jsem k ní a chytnu ji za ruče. »Pro
bůb osobo, co to děláte?«

Podívala se na mne udiveně,

nJest-li pak víte, co to je? Vždyť je to po“
pel s mé nebošky ženy«.

to »putzpulvre, tamhle u materialisty bo prodá
Vají zrovna v takových krabičkách«.

Nedala se přesvědčit, až jsem jí ukázal účet.
Pak ale bylo zle, tu mioutu mi dale výpověď a
ať jsem ji prosil, jak chtěl, u takového neznaboha
e blásna že sloužit nebude.Aba...

M-lažičů Srbové + zapomenutí.
si jich nevšímal, kromě

několika slovanských vlastenců, kteří se zajímali
o tato šivou ratolístku na stromu slovanském,
avšak dálo se tak celkem porůzna; nebyloť větší
akce, která by obrátila pozornost veškeré Evropy
ma Ložičany. Oni pracovali sice stále utěšeně, aby
upevnili svoji matefskou řeč, aby oživili národ
ního ducha, avšak skrytě, takše o pracech těch
věděli pouze sasvěcenol.

Proto bylo nevyhnutelně potřebí, aby učiněn
byl krok ku předu, krok mohutof, který by rá
sem obrátil zr.ky širších kruhů na zlomek po
labských Slovanů.

Tento krok byl podniknut letošního roku.
„V dějisách národů jsou skutky a leta“ (piše

„Lužica“ k dotvrzení našich slov, „která 60 zapi
sojí slatým písmem.“ Takovým zlatým písmem
saleskne se též Srbu budomcímu v dějinách srb
ského národa kdysi rok 1496.

„Serbska narodopisna | wastajenca“, která
byla 20 června otevřena v Drážďanech, zaslouží
si tak svóbo sletého písma. Vždyťjest největším
a nejslavnějším skutkem nového Srbstva, její za
hájení znamená nejvážnější událost posledních 50
let našeho života, anamená mozník v rorvoji na
šeho lidu a naší národnosti.

Se svojí arbskou výstavkou předstapujeme
před široký svět, představujeme se téš cizině po
prve jako zvláštní národ.

Byly doby, kdy cizina o nás nevěděla. Bylo
to tehdy, když my sami o sobě jeme nevěděli,
když náš národ dtímal Novědomkyjsme mluvili
tehdy svojí mateřštinou, jako ze spánko jsme pěli
písně svojich předkův, šatili jsme se a žili jsme
srbským způsobem, nevědomky jsme „serbovali“,
spali jsme.

Teoble spánek byl strašný, sáhubný. Mnozí
mínili, že je to smrtelná dfímota, s níž nebude
procitoutí. Mnozí se s toho radovali, mnozí tru
chlili. Avsak stalo se jinak, než se očekávalo: do
temné noci náhle, nenadále :zasvitlo: byla to zora
probuzeaí. A ze spánku starce připravenéhok smrti,
vstal mládenec.

Náš omladlý národ srbský časem vzrostl. 
Brbětí vlastenci, kteří jej vsbadili před DO lety,
by se podivili, kdyby viděli. svůj milovavý národ
v Drážďanech, jak vystopoje wužně a sebevě
domě tam v naší výstavce přede vším světem.

Většina našich buditelů jest již v zemi Za
jich práci, za jich lasku, za jich oběť budiž jim
chvála, čest a sláva na všesky časy. Nebudili na
darmo; důkazem jest výstavka sama. Srbská ná
rodopisná výstava badí v -pašich útrobách dík,
vřelý dik našim Zojleřům,Smoleřům '« Hérnikům.

Všichni pak ti, kteří jsou paučtníky tam
nější zlaté doby našeho snovosrození, kteří pomá
hali přivésti tato zlatou dobu k nám, a které
máme dosud mesi sebou, ti:-nechí se radují ...“

Toť budiž úvodem k několika listům o lu
žicko-srbské výstavě. :

Douška. Žádáme zdvořile P. T. čtenářstvo
za bonorář; tím nám badod hojné příspěvky na
lažický dům v Budyšíné, neboť tak poznáme, že
snaha naše upevniti přátelství česko-lušické se
neminula účinkem. :

SRAŘ*
Byl jsem nyní opuštéh zase. Začal jsem se

stravovsti tedy v hostinci. A tu jednou, když tak
po obědě sedím, přijde tem nějak mi známý pán.
Dívám se na ného a pak si přísednu blíž. Byli
jse hnedle v řeči Byl to krajan a proto srdcea
bylo hnedle otevřeno. A tak při tom shledání a
otevřenosti srdce dali jsme si lábvičku vína jed
nu — dvě až jich bylo kolik. Víno tvrdí přátel
ství a my jsme je stvrdili bnedličko A tu svěřil
jsem se mu, co mám za potíž s popelem savéže
ny. Nejsem chvilkou jist, že se mi do poslední
špetky nerozbází a proto jsem si umínil, že jej
od sítřka budu nositi stále sebou na srdci.

. Dal se mi po tom příznání do nehorázného
smíchu. »Co se směješ, kamaráde?«

»Protože jsi, odpust, osel.«
sTak — já — osel?«
"inu bodejt« a teď mi začne vypravovati

jak celá ta společnost »popelářská« není než holý
švindl. Nic tam nespalují. Mrtvolu šoupnou do
pece sice, ale ta hned po zavření dveří padne dolů
a tam ji chytnou chlapci a donesou do patholo
gického ústavu, kde se na ní medikové učí řezání
a místo popela z mrtvoly lidské dává se popel
z koček, psů, koňů, oslů std. trochu povoněný
růžově, fialkově, rezedově dle toho jak si kdo
přeje a jak zaplatí.«

sÁle vždyť je tam vidět, povídám, jak se
tam pálí.«

»[ nic není vidět, kdo by se na to koukal
z pozůstslých ?«

»Ale noviny tek píšou! Já to sice neviděl.«
»Noviny — noviny — Ty jsou podmazáby

a proto píšou.«
»Áledovolte, pane.

redaktor.

-© sNo — co — co. Až dopovím« zakřikl ho
pan Kolíček.

Áopět n

. „a vykřikl v tom pan

-Co týden dal
Český vněm zahájen byl dne 38. t. m.

Knilše Lobkovic oznámil, že sném byl svolán ku
kratičkému zasedání, aby vyřídil prozatímní roz
počet, a projevuje naději, že svolén Lude během
tněsíce ledna, aby vyřídil celou řadu vážných
úkolů. Končí přáním, aby prací sněmupřispělo se
ku sdaru vlasti a spokojenosti obyvatelstva. Na
to ujímá se slova místodržitel brabě Coudenhove.
Mluví česky dosti dobře Prohlašuje, že vláda alí
bila přispěti k rozřešení české otázky a k umír
nění protiv. Tomuto úkolu chce místodržitel vše
možně přiepěti. — Nově zvolení poslanci skládají
slib. Sněmu rozdána správa zem. výboru 0 zave
dení přímých voleb ve venkovských obcích. Čeští
poslanci podávají resolaci, žádající zahájení de
baty o státoprávní ad ese Jeho Veličenstva. Posl.
Soblesinger podává návrh na zavedení národnost
vích kurií. Návrh na zavedení debaty o státo
právní adrese podal posl. dr. Herold. Něm. posl.
dr. Werunsky podal nárrh na zavedení česko
německých nárožních tabulek v Praze.

Nové sdružení českého rolnictva
pořádalo dne 27. t. m. valný sjezd v Praze sa
velmi hojného účastenství. Po delším rokování byla
přijata nasledující resoluce : „Čeští rolníci království
Českého dne 27. prosince 1496 na I sjezda v krá
lovské Praze shromáždění, porokovavše o pro
gramu zemědělském, vyslovili s celým jeho obsa
bem úplný svůj souhlas a žádají svých poslanců
zemských i říšských, aby v zájmu zlepšení stavu
zemědélekého, jakož i v zájmu zachování stava
selského snažili se program ten uskutečniti; vy
slovili soublas svůj se založením zemského adru
žení rolnictva v královetví českém a ukládají za
řizujícíma výbora, aby co nejdříve toto združení
v život uvedl.

977 2. Porokovavše o otázce rakousko-uherskéh o
vyrovnání, osnesli se:

a) aby dosad platné obchodní a celní smloava
e drahou polovinou říše byla zrušena;

b) aby příspěvek na záležitosti společné vy
měřen byl na základě skutečné spůsobilvsti po
platnosti a při šetření zásady: stejná práva, stej
né povinnosti;

c) aby v případu nedocílení spravedlivého
vyrovnání nastal mezi Rakouskem a Uhberskem
poměr úplné rozluky.

8. Porokovavše o otázce srušení difereněního
u uprovení obchodu termínového na bursách plo
dinových, vyslovili se jednomyslně:

zakázán a co nejpřísnějšími tresty pokoutní jeho
provozování stíbáno

a aby obchod termínový byl náležitě záko
Dem upraven.

4. Porokovavše o kartelech a jich účincích,
usnesli se požádati c. k. vládu za vydání zákona
o kartelech a za zrušení kartelů, zemědělský stav
poškozujících, jakož i stíhání jich přísnými tresty.

5. Porokovavše o prostředcích sloužících rol
pictvu ku politickému a odbornému vzdělání,
usnesli se, aby v království českém byly zaklá
dány spolky hospodářsko-politické;

»A co obecenstvo, jářku.«
»Obecenstvo? Zaplatí pěkně júčet,sebere hrní

ček popele a doma sc před ním klaní.«
»Ale to je škandál l«

hlavní a takble se vydělávají na dvojí, za mrtvoly
a za popel.«

Můžete si myslit, jak mi bylo. Víno mi už
zcela nic nechutnslo. A jak také. Opatruji já se
nějakým koňským popelem a ještě se strojím jej
nosit na srdci. Fuj tajxl!

»No a co jste udělal?« ptali se všichni.
»Nic jsem nedělal. Mám to doma schováno

na památku. Chce-li se někdo přesvědčit...
»[ mlčte,« vzkřikl tu starý pan učitel od

kládaje bulčičku »a přestaňte jim věšet tento bm
na nos. Vždyť jste ani jakživ vdovcem nebyll«

Všichni se dali do smíchu. Jen pan redsktor
se kabonil. «Taková vážná věc, a děláte si z ní
paškvil« bručel.

s=Co — vážná věc — paškvil?« rozhorlil ge
pan Kolíček »a vy si neděláte z nás paškvil? Po'
vězte mně, mladý panáčku, dáte-li se spáliti také,
až umřete ?«

+Já — já« koktel udiveně.
»No ovřem že vy! Nedáte asi. — A proč

pak píšete o tom spalování. Co? —«
»Inu to je jiná věc.«
»Bodejť jiná věc. Kapsa to je, řekněte, jiná

věc. Jděte mi stím vaším »popelářstvím« kc všem
kozlům! Ostatně »„bylo nejlepší, kdybyste se
zrovna položil do jiěŠovacípece. Nebylo by vás
škoda. Teď za žišímotrávitelidi a po smrti byste
mohl na hřbitově Šspoň otrávit všeckyčervy leABR
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:

ab
větěvado 15 let a 8. rokbovinné návštěvy školní
nahražen byl pokud mošné návštěvou odborných
škol pok ích;

aby školy simní ské a rolaické
mohly přijí žáky od 18 let;

aby škola národní pěstovala u mládeže větší
lásku k povolání somědělškému;

aby zřizování hospodářských škol pokračo
vacích, zimních škol hospodářských, bylo hojně
semí a státem podporováno, aby byl v Praze 00
nejdříve zařízen nákladem zomským a státním
v lučebně výzkumný ústav, jakož i škole zvěro
lékařská a vysoká škola zemědělská;

aby školné na všech nižších učilištích s po
vinnou návštěvou počínaje školou národní, bylo
srušeno.“

Do>č
Zvěsti s východnich Čech.

Zprávy diécesní. V Pánu zesnul: p. V.
Píše, farář v Liberku, dne 25. prosince 1896.
Ustanovení jsou: p. Jan Tichý, furář Slatinský,
za faráře do Ostružna, p. Al. Culka, kaplan v Kru
pé, za administratora do Zdechovic, p. Fr. Horák,
kaplan v Libici, za kaplaca do Krupé, p. Václav
Kouba, kooperator Zručský, za koop. do Libice,
p. Vil. Sladomel, koop. ve Vraci, za administra
tora do Slatin. Uprázdněné místo: Slatiny, fara
patron. hraběte Ervína Schlicka oj 23. prosince,
Liberk (Rehberg) fara patron. hraběnky Olgy Ko
lovrat-Krakovské od 26. prosince t. r,

Vděčné usnání. O stědrém dnu letošní
ho roku dokončil zdejší vážený měšťan a obchod
ník pan Antonín Komárek čtyřicetiletoudobu,
v kteréž byl kašdoročná po celý advent z lásky
a ochoty provázel na varhanéch od 6. do 7. ho
diny ranní v ksthedrálním chrámu Páně zpěvy
roratní, jež se na nás v Češtině ze 14. století
z času Olce Vlasti Karla IV. a prrního Pratského
arcibiskupa Arnošta z Pardubic dostaly, Za pří
činou toho čtyřicetiletého jubilea ráčile se nade
psaného due k panu Komárkoví dostaviti Jeho
Biskupská Milostnáš nejdůstojnější Vrchní Pastýř
v průvodu obou zdejších děkanů kapitulníhoi
městského, a ráčila panu jubilsntoví za jeho obě
tavost, kteroaš i mnohé jiné ku zbožnosti povzbu
zoval, tklivě přednésti vrchnopastýřské díkůčinění
a podati ma důkaz vděčného uznání. i od Jeho
Svatosti papeže Lva XIII. čestný kříž «pro Ecclesia
et Pontifice«. Pan jubilant, mile jsa překvapen,
ubezpečoval, že, co v té příčině činil, konal všdy
velmi rád z lásky k Pánu Bohu, a že to vysna
menání jakož i něžné dárky od příslušných zbož
ných pěvců a pěvkyň téhož dne mu věnované zů
stanou na vždy utěšenou památkou pro jeho ro
dinu. My pak přidáváme srdečné přání: ještě
mnogaja leta! — Z pévkyň naznačených jest nejí
starší, a to z8letá, paní Antonie Dušánková, je
diná ještě pozůstslá dcera nebožtíke Jana .
stivíta Pospíšile, jenž byl ony rorátní zpěvy s'no
temi i bez not tiskem vydal. Kéž i ta ku mno
hým ještě rorátům čilou zůstane! —

. Vánoční zpěvohra „Jeslióky“, pořádaná
jednotou katolických tovaryšův vocbotuě propůj
čeném sále Živn. Čtenářské Jednoty, docílila sluš
ného úspěchu moralního i hmotného. Po delší
přestávce vystoupila tovaryšská jednote opět na
veřejnost pěveckou produkcí, která by stěží byla
lépe provedena některým zpěváckým spolkem, jenž
v přední řadě pěstuje pěvecké umění. U tovaryš
ské jednoty vzdělávací stránka však zaujímá přední
místo a zpěv i divadlo slouží členůmpouze- ze
osvěžení po celodenní lopotě, proto úspěch váno
ční zpěvohry tím jest pro jednotu lichotivější, an
dokazuje, že členstvo pěstuje se zápalem zábavu
ušlechtilou. Ovšem bez neunavné a obětavé píle
dp. vícerektora D. Orla, výtečného znalce hudby
a zpěvu, nebylo by lze jednotě provésti skladbu,

gentského pultu znalce nevšedního, Všecko uznání
zasluhují také dámy: Dvořáková, Chmelařová,
Kyselová, Poláková, Svobodová, Chroustová, Šplí
chalová a Škopová, které svvm procítěným před
nesem solových partií uchvátily obecenstvo. Mo
rální úspěch hry doplňuje náležitě též úspěch
hmotný, neboť v poledne již byla všecka sedadla
vyprodána, takže nebylo lze mnohým hostům u
pokladny vyhověti. Prostorný sál byl do posled
ního místa naplněn. Představení nabylo zvláštního
lesku návštěvou J. M. ndp. biskupa, mnohých
členů nejd. kapitoly a četných osobností ze zdej
ších předních krubů úřednických i občanských.
Ke konci sdělujeme oa četné dotašy, že se hra
tato letos nebude již více opskovati, protože sál
Jednoty pro nastávající období masopustní jest
zadán. Všem, kteří o zdar naší produkce se přiči
nili, vzdáváme vřele cítěný dík a snahám spolko
vým volám: »Zlař Bůhl«

nýpříznivec aašich saab s kruhů intelli
vénoval5 zl., dp. koni. protekolsta, A Novák:
2 el. Zaplat Bůh! ——

. Vánoční stromek v Radolfinu spůsabil
mnoho radosti ubohým bluchoněmým, nebeť
chválybodnou péčí dobročiného komitétu dam
opatření byli chlapci celým odavem a děvčata po
třebnými částkami oděvu. Slavaost poctil srou

pp. členové kuratoria vedle četného obecenstva,
ktěré obdivovalo zdařilé provedení vánoční hry
chovsnci ústavu. Vélmizamlouvalyse ladné sku
piny vživémobraze.Dojemaá slavoost tato ukončena
byla díkovzdáním spanilomyslným příznivcům
ústavu, které v přední řadé dlužno ve zdejších
damstých kruzích hledati, ec

komitét dam opstřilk le
tošní slavnosti »Vámočního stromku v ústavu
pro bluchonémé dne -23. prosince t. r. odbývané
všem 5s chovancům sváteční letní obleky, jeden
štruksový oblek a jedny kalhoty; čtyrem chovan
kám zimoí šaty, 9 dlouhých teplých jupek k vy
cházkám, 2 zimní klobouky a 32 rukávníků. —
Mwmo to darovaly následující dámy ještě tyto

„defy: pí. Marie Dudková, ořechy, pl Bož. Fran
ková, 6 párů nátepníčků, 6 párů dlí, 2 sukně, 6
párů ponožek a 3 tucty kapesofků; pí. Julie Gan
zová, 2 vlněné šátky, 3 páry punčoch, 4 páry
rukavic, 2 šály a 6 kap ů, pí. Aona Jelínková,
svičičky na vánoční stromek, pí. Karolína Mahr
lová, ořechy, cukroví, obrázky, a tacty kapesníků,
6 párů ponožek, 12 párů puačoch a 15 sl. vho
terosti, pí. Růžena Rážžová, 1 tucet kopesníků a
barchet na šaty, pí. Marie Slukové, 6 kapesafků
4 6 parů nátepníčků, pí. Aloisie Šantrůčková, 3
sukoč, pí Anna Škatradková, 5 zl v hotovosti,
pl. Pavlína Tolmanorá, 6 pouzder na pera, is
obrázkovýchknížek,r pár nátepníčkůa 3 ženské
košile. — Pan Ad.Ed. Malburg, továrník ve Smi
řicích, žualal bednu vína, pp. Duchánek a Šejno
ha darovali cukroví, g. Vojtéch Rážž, ořechy, po
meranče a čokolácu. Správa ústavu vzdává jménem
chovanců jí svěřených všem spanilomyslným dár
cům a -přátelům dítek hluchoněmých nejvřelejší:

(ky a zvláště považujeme za svou povinnost ve
jné díky projeviti "velecténému dobročinnému

-komitétu dam, kterýž nelituje'aní práci ani obětí
ve prospěchchudých, hluchoněmých, jimž ksido
ročaě tolik radostí darg svými způsobuje. Srdečné
saplat Bůhbl dv

Úmrtí. De 48:t. m. zemřela pí. Anna
Píšoyá veSprávčicích.Pohřeb konal se ve středu,
dne 3o, t. m. na hř tov pouchotvský7+!

Klicperovo divadlo. Velikouobětí zbu
dovala obec na útratý hradeckých poplatafků di
„vedlo, abychom „inělieminertně vzdělávací ústav
vesvění středu, Ale ždá se, žt zapomínají povo
laní činitelé sami 'ús kulturní Význam divadla,
neboť při zadávání divadla brali V rátší zřetel
ob kunlifikaci divadeleř společnosti, než na osobní
protekci Sldšná spoléčnost má lepší repertoir a
Demětsíz nouze sabati po mizerných fraškách
jako jest o. př. »Pan farář a jeho kostělník=
v době sváteční, kdyi „návštevníci galerie“ oče
kávají něco lepšího. Na takové kusy nemusil se
stavěti palác, na ty stačí u pražské brány plátě
ná bouda, :

: ©Učitel a katolické listy. Řídící učitel p.
F., jenž byl nedávnonapaden v sřilasu lidu«,
píše nám: ohlas lidu« v čísle ze doc 19. ia
ce obviňuje mne v závorce, že připustím, aby děti

Marii"“, ano že jsem sám i odběratelem toho li-.
stu, čemuž se pisatel diví“ Na vysvětlení věci
uvádím toto : V místé i v okolí jest mooho hor
livých katolíků, kteří odporučované katolické spi
sy rádi odbírají a čtou. Ježto týdenníky Kříž a
Marie« jsou četbou velmi lacinou, prostému méné
zámožnému lidu přístupnou, obsabující příhody
se života, proto se mu libí a rád se ní pobaví.
Že ku phnášení ano i předčítání domácímu volí
si dítky, kdož to může rodičům zakazovati? Do
bodnutí stalo se mezi správcem školy a učitelem
náboženství, aby tento nenosil listy ty do školy
a ve škole je po dětech rodičům neposilal. Že si
ale rodiče pro ně posílají na faru, to nespadá do
působnosti správy školy. Věda jistě, že dítky do
ma rodičům hlasitě předčítají, co do rukou do
stanou, musí a má správce školy věděti,která je
to četba, již déti do ruky dostávají a proto jest
nutné, aby i sám byl odběratelem těch listů. —
Že listy dotčené nejsou pro děti psány a že by
se na mnohých místech mohlo ledaco vypustiti,
to sám teké uznávám, ale vím, odebeře li se lidu,
který rád čte nebo čtení naslouchá, list takový,
sáhne po spisech jiných, jako jsou krvavé romá
ny, příhody ze soudních síní, hrůzy válečné atd.
Takové spisy jsou v našem okolí k vypůjčení a
takovými by se měla mládež vzdělávati? Až bude
k dostání četba lepší ale také tak laciná du
chem katolickým pronikouta a pro dospělé psána,
myslím, že čtenáři sáhnou sami podíle lepším. —
Ku konci musím dosvědčiti v zmíněném listě na

s

, Dibrůvěcchválícemnaozajde
tmhobo odběratelů uvláště, když je Jecímá. . Prato
máp. P.nejen velký výběr Lálendářůale veliký
odbyt na až. Obvigěníje dravu |ší, kteránasvěd
čuje, $e dopisovatel přihšsání: -Pomui, abys den

| kožní ít « némpoalonsá, coseriddla vady.

+ Mo
šel — (Ten v závorce.)

Miádeneoký spolek „Bojarest“
vém Hradci Král pořádá dne 31. prosince-£
na rozloučenou se starém rokem v hostinci p. Jo
sefa Šolce v Novém Hradci Králové sylvestrovšký
večer ve prospěch zařízení nového ochotnického je
viště. Začátek o půl 8. hodině. Vstupné 20 kr.
Hudba pana Josefa Petery.

Plesy a zábavy. Ples spolkuokrašlovacího
na Novém Hradci Král. odbývá se dne ro. ledna
v sále u +Birnerů«. — Ples vojenských vysloužilců
v Hradci Králové oJbývá se dne 9. Jedna vedro
raně jednoty. Vstupné 3 koruny.

* .

Paběrky z honu. V nedalekéSlatině od
býval se před svátky hon na zajíce, který byl aa
stoupen více střelbychtivých než zvěří; kde kdo
našel starou rezavou „flintu“ sebral ji a čel stří
let. Mezi střelci ualezal ne také jistý občan, který
měl poprvé v rukou puškua rozumí se, že so
s ní oháněl tak, že okolostojícím vlasy vstávaly.
Po dlouhém chození vyběhl bezprostředně před
úašim hrdinou ušák jako pes veliký a jsa roges
palý běhal sem a tam. Náš nimrod míří, míří, a
pořád jem míří; ať tahá za kohoutek jak chce,
rána ne a ne vyjít. Zajíc utek. Když pak ai dal
pušku jinému střelci prohlédnout v domění, žt
rina snad z pušky vyvětrala, než te zajíc ukázal,
dovědělse, že tahalmistozaspoušť—za ochran
ný oblouček kolem této a k tomu ke vemu ae
měl ani kohoutek natažen. Salva tmíchu byla mu
pobídkou, že umínil si dáti co nejlepší pozor. Za
chvíli však nějak klopejtaul přes brázdu a v tom
co válel se jako kupa neštěstí na zemi, vyšla rána
a málem že nezebile souseda. — V. Pileticích asi
v téchže dnech šel jistý rolafk na bon se starou
zrezavělou puškou uloženou na půdě od prajské
války; puška se při první ráně roztrhla a vzala
sebou zároveň kus dlané dotýčného.

Vánoční wtromky. Zdejší obec opatřila
jako kašdéhoroku, takinejmenší své přísl j

letos vánoční stromky ze svých lesů. Letos dovezeno
a rozděleno bylo pět vozů vánočních stromků, za něž
stržílo s 22 sl. Většina jich rozdána byla zdarma.

Pezer na falešné pemíze. V předešlýchdnech

Vjelma Incernu. Dne 23. t "m. jel čeledín
AL Jast z Věkoš ©prázdným vozemtryskem po cil
nici v stromořadí k Prašskému Předměstía při vy

bání zachytil kolem i90p o Inosrnou, která sb rostřištila Jmenovaný ro rychloua neopatrnou
jízda pokutován. „ E 7

Pre drzé žebrání vo zdejším městě zatčena
byla dne 88. t. m 'anáťlá talačka A3letá L. Vachko
vá příslušná do Předměřic. Táž sotva še vyšebrala
několik krejcarů, sanesla je donejblišší kořalny,odkud

„ | Oplcs je prozradila. V noci na 26. t. m. +loa

psli ge neznámí sloději do sklepa hostinského V.Zápotočného v Nechanicích s j tam uledeného
v ceně 25 sl. V podezřenínebyl nikdo aš teprvekdyž
drahého dne byl najednou proti svéma zvyku obletý

Jos. Paur tamtéž časně ráno notně namotaný, padlopodezření s krádeže vína. Při domovní prohlídce,maů
která hned byla v bytě jeho dsovzata, nalezeno
ještě několikŤahví s vínem a dn po něm. Větší
část vína byla pryč.Při té přílešitosti se Paur k

že společněs k. Petráčkovonpo nočnívýlet do
sklepa aže jaké společněpilí. zlodějibyli zatčenía soudu.

Oheň. Dne 20. t m. shořela stodola rolníku
Janu Bednáři v Třesovicích. obnáší 1.200 zl a
kryta jest pojištěním.

Krádeže. V noci na £1. t. m. vloupaj 0e ne

známý sloděj do bytu okresního starosty na Pardubícku p. J. kalousa v Třebosicích a odcisil tam
sa %9sl. šatstva. Dne 24. t m. zatčen a jako

této krádeže známý nebespečný zloděj Josef
ink s H. Heřmanic u Landškrouna. Druhý pachatel

byl prýFr. Macnar s Kobylic u N. Bydžova, po němě
0. „ — Jan Smola ze Stinkova ukradl svému

hospodáři, Janu Větvičkovi, u něhožje "čeledínbylsam psa. Zloděj byl zatčen a dodánsoudu. —
V noci na 84. t. vloupali se cikáni do krámu obchod
níka Josefa Morcha ve Vojicích a sebrali tam větší
množství cukru, chleba, másla atd. Téše noci odcisili
titéž sloději rolníkovi J. Sálovi, rovněž ve Vojicích
koňský postroj a husa. ,

Ze Šodivin Rovenských (Vánočnístromek.)
Nebylo snad nikdy v té zastrčené horské vesničce dne
tak radostného, jako byl den %3. prosince, kdy po
řádán byl v tamní nové uřísené škole Ú.. M. Š. vá
noční stromek. Dítky všechny a jejich rodiče sešli se
v takovém množství, še je útulná chaloupka, kdež je

| dkola umístěna, sotva pojetí mohla. Bylo to ,
když dítky poprvé ve svém životě třily vánoční
stromek tak okrášlený a hojnými dárky téměř obey

aný a před sebou každý na lavící velikou vánočku!
lavnosti tó se uúčastnil téš veledůstojný p. Josef

padanému p. P. Honcovi, že nikdy v kostele za
mého třiletého působení v Přepyších ani slovem

Domašínský, farář v Dobřanech a Josef Pohl,koope
rátor v Dobrémjako katechsta táže školy,kterýtéž



Z Poličky. Jako kašdá rodina v čase zimním
"vícetulí se ksobě u krbu domácího, tak j členové

jednot v této době více se Pledávají v místnostechspolkových. Rovněž j
j . Kromě nedělních achůzek pořádáno bylo 29.
i u divadelní vení „Bankrotář“, obras zo

„života ve 4 jednání Provedení bylo velmi sdařilé
a návštěva hojná. Dne 8. prosince promluvil dp. před
„seda J. Volánek o sjezdu delegátů katolického dělnictva
v Prase. O jednotlivých resolucích divě a všestranné
bylo rokováno. Tentýž vykládal dále přítomným o spů
sobech ústav vládníc jednotli ch semí, zvláštěo naší
ústavě konatitnční, ké č, zemském sněmu a
volbách do nich, vaje tak předběžné poučení ku
přednášce „o vol do páté kurie“, kterou 20.
since konal pokladník jednoty p. J. Janele. Shromáždění

dlenové projevili jednomyslnépřání aby jednota postarala se o veřejnou přednášku,v níž by se obšírně
o těchle volbách do říšské j

p

Ka nudilz dm pá ze sRL0 staos na ev na Nový
ne sv. TřiKrále a vneděli "rect Králich:vědy
určitě o půl páté hodině od jední
láska v jesličkách“, se ve čtyrech jednáních
s předehrou, kterou pro jednotu Poličskou upravila

R itelka apřízívkyn Její sl. Terezie Andrifková.stý výnos prvních tří představení j

pprorení jeviště: jednoty a čtvrtého představení, ku
kterémuš mají s povolením příslušn ohúřadů Příslop„dítky školní, věnuje se ve prospěch chudé m
školní. — V poslední době přistoupilo k jednotě více
činných, přispívajících členů a dobrodinců a saklá

jící členjedmoty Rer. Fr.Tichý, farář v NovéPraze

v Americe,zdejší rodák, zaslal ď otě dar 10slatých,začeš mu ta písemnípoděkování zaslala. Tentýš

daroral é zdejší chudé mládeži školní 10 zl. Zdař

vánočníhru„Bůh,

£ Kostelce.Vposledním-čísleH.L.

il ce dopis z města našeho, který do jasnéhosvětla staví „lidovost“ tak mnohých „lidovců“ 'Vdo
písetommluvíeesjakousip u opurkmistra
zdejším a zároveň starostovi okresu Náchodakého
„barvíři“ Keyslarovi. Inu osud si e lidmi někdy divně
ahrá. Pen Keyzlar stal se s barvíře okresním sta
rostou, máchý -pak -kdyžbyl všecky možné školy; a

povolání promet|, přivedl to na barvíře až na konec.enom že s nedostatku jiného materialu barví lidi a
poněvadá se zacházení indigem t. j. pravdou nenaučil,
užívá k tomu prysule — lži. Jako pisatel zmíněného
dopisu ku příkladu. Vytýká p starostovi, že chtěje

2e udržeti v sedle, ochválněprod hnánje volby do okr.zastupitelstva — ač každé politické dítěví, še volby
ty nevypisuje starosta, nýbrž místodržitelství. Z úkrytu
paušálné obviňovati někoho s marnivosti, pomstychti
vosti a zneužívání úřadu dovedekaždý nešralý chlapec;

jménem. Dále vytýká panu starostovi, že nemaje k tomu

mandátu„o n K sdvořilostní„ávštěvuprinci ze urg-Lippe. Tážemese, od koho
on dostal mandát, abyj H itelstva kase:
roval jeho starostu? Co pak ee líbání ruky p. bisku

povi týče, jest bezpochyby pisateli výnok jistéosobnosti, že je bnď halvát, anebo želíbá ruku.
Pan starosta vyvolil si to drahé a pisateli ponechal
to první. Tím také vysvětluje se, proč pozastavuje 80

pisatel nad tím, že k starostu doprovázel „dárodníučitel“ řed. Dobeš. Kdybyse byl pisatel poctivéma
řemeslu barvířskému a zacházení indi řádně byl
naučil, býval by napsal domácí učitel, a všem vzdě

Jaoým lidem bylo by samozřejmo, proč pan ředitelšnou návštěvu vykonal. Za to, še pisatel z vlastní
zkušenosti neví, še se učitelé k bývalým žákům, když
2 tito zdařili, hlásí, pan ředitel Dobešovšem nemůže.

Z neva. Hrmb nějak nedopatřením
zabloudilde nejakokostelíka v jm adneděli adventní
pokrokářský jakýs hošík, který chtěje ti, jak je
veliký, naplil přesHradecaš na naši kazatelnu.Ovšem,
že by byl mistrovský ten kousek nedokázal, kdyby bo

mobylo sílilo vědomí, že m spasí vlast. Neš zdá se,Ae alinami neurazí ami tu u nožičku u písmene
W nanovém rasítku, kterým vní ředitelstvo naši
poštu obdařilo, a pro P- istr od téhož
vynikajícího „dálkoplivce“ svůj díl dostal, jelikož —
jak mi p. poštmistr důvěrně sdělil — razítko to je
sávdavkem na onu vnitřní úřední řeč, kterou prý naši
Tvoncí lvové re Vídni na Badenim vymohli.

Ze Seče. (Divadlo.) Zdejší divadelní ochotníci

A Morávy snaživého a vtomto oboru ratinovanéhop. očiteleBohma mají se chutě k dílu, vyvíjejíce utě
Šenou činnost při svém divadélku. O minulých Váno
cích na drahý svátek uchystali nám svým představe
ním večer nad míru zábavný. Ku hře zvolena Nestro
Ova fraška se spěvy: „Zlý doch Lumpaci vagabun
us“. Jak výprava kusu, objednány né obleky

4 Vídně od v. Novotného,Sačského rodáka, tak i son
hra byla sdařilon a úspěšnou. Z pánů účinkojících
vynikal jako všdy svým neodolatelným humorem star
osvědčený herec s českého divadla ve Vídni, p. Mrač
no. Krejčího Jehličku = Indráckého trojlístku předsta

viltakzdařilePa výřonjehodělalčest
1"divadelnímu herci s povolání „před posuzovateli

hn) r Soudrazí jeho pp. Zvoníčeka Houžvička© diol htruhláře aševce, přispívali k tomu hojnou

měrou, aby ukázali obecenstvu snahu je pobeviti
so jim skutečně dařilo tak de Běuřtivýebch mal

val. Někteří diváci nebyli ani k upokojení. S hlač
ným potleskem neskrbleno a ku konci účinkujícípá
nové a dámy vyvolání, Dámské úkoly tentokráte
skytovaly málo vděčnou látku k vyniknutí, byvše
více tnéné 3. Zpěv byltéž až na některé vady
v přednesu zdařilým. Obecenstro sešlo se tentokrát
v míře hojné. Hostinský sál, kde jeviště umístěno, byl
vpravdě čn. Do e dle toho, že ipříjem do

bročinnéma účeli věnovaný byldobrí. Ředitalemochot. divadla je nyní dp, farář Jos Kučera. Čistý
Mjem zdivadelních představení obrací se jak na vý

je snahou záslužnou. Přejeme našim ochotníkům v pří
štím roce hojného sdaru v dobrém díle.

Z Poděbrad.Socialní demokraté ne né
mluvách v Poděbradech.) Třikrát místními soci
alisty ohlášená echůse lide stala se konečně skutkem
v neděli dne 18. t m. a to, jak jest již to modou,o
10. hod. L Ne ubylo 6: Koho volíti
budeme v V.kurii. sfečhíka posván byl obč. Cífka
s Prahy. Vyloživ co V. kurie jest a kdo v nf bude
voliti, přešel na neurovnané poměry, tvrdě, že šádná
ze stávajících stran nic prospěti společnosti nemůže,

emokratická. Jedině te dé prý
se za své přesvědčení (1?) vězniti a pokutovati, což

snámýp svéstrany.Že přečastovesvéřeči
sajel si o Cífka do Člerikálů, kněžstva atd. ne

pochybovati, zvláště když viděl mezi přítom

ým útokům jeho se ohrašoval. A proto musilo
vyrukovati“ na pomoc proti klerikálům a straně

křest. socialní, kde co mohl obč. Cífka sehnati a «pa
pírků vyčísti. Když skončil sa potlesku přítomných

socialistů, k slovu se přihlásil místníkapina Kozsl,aby trochu na výroky občana Cífky posvítil. Vyložil
stručně podle programu strany křesť. socialní, v čem
shoduje Be s občanem Cífkéu, ale roshodně ohradil se

nechť zůstane rodině a stará se o řádné. vychování
dítek a ne o politiku, ponkázalna „volnou lásku“
socialistů, kterou chtí lidatyo „oblašiti“, na pravou
příčinu posledního zatknutí Stojalowskiho na ničemné
a s pravidle lživé tapení něžstva, jako na př. J
, 3“ o katol. či + Bochestru, vysloví své
podivení nad tím, še se jen stále ukazuje na jmění

adně nič, o jmění židovských -millio če be dímlčí, ješto partufýři: červemé strany jsou židi

oho)NP hoste dle statistických. tabulekpříjem všech
biskup kostelů, m sl ánal, na ročnípříjem20mil.sl. jedi tachi e ©tom
kidný socialní demokrat něví, jako nic nechcevěššto dobrodiní a dobrých skutcích mnohých a mnohých

hp Rázněodbylbž eměšnépap nucení obě. |omillio jež atríciplatí na vysokou
kongrau kndší a vrovětií? a dotaz jednoho z pří
tomných občanů, ud církev jmění své má a z Čeho
kněz jest živ. Na to vyzval přítomné, aby četli ča
sopisy a knihy strany | socialní, a še přesvědčí
se, že ti křest.nociajové a 21klerikálové nejsou tak
hrosni, jak ialistů a liberálů jsou líčení. -Za
končil pak řečsvoutím, šé jen na základě, který
Kristas položil, na základě náboženském může ae 00
cialní otáska správné rozřešitia proto nechť volí se

jen muš amýšlenítakového,muš ední a zachorn:(Souhlas i odpor.) Občan Cífkapolémisoval s někte
rými pronesenými výřoky za silného přisvakování
přítomnýcheocialistů, ale nevyvrátil vlastně nic. Za
to prý'by se p. kaplanu ženy poděkovaly, kdyby jim
v kostele vykládal, jako zde na schůsi, že žena nemá
míti stejných práv s mušem. „Právě o opaka jsem

řesvědčen a chybou jest, še šeny a lidé vůbec málo
kostela chodil“volá kaplan . Po malé další

potýčce skončila schůze bes navržení kandidáta.

Z Červ. Peček. Katolickývzdělávací a' podpo
jící spolek „Svornost“ v ených Pečkách odbýval
Úzi spolkovou dne 26. pros.za velkého účastenství

členů i některých p. host kteráž se tak vydařila, že
dlouho zůstane nám v milé upomínce. Hlavním před
mětem schůze byly přednášky časové o pátékurii a
příštích volbách dp. Em. -Dlouhého— Pokorného,ka
plans od sv. Jindřicha a p. Frant. Satorie, kteří ze
středu kat. pol. klaba dělnického z Prahy k nám za
vítali. P. Fr. Satorie val nejprv krátký dějepisný
přehled o volebním u našem parlamentárním aš
došel ku předlozehraběte Badeniho o rozšířeném vo
lebním práva. Poukásal, že sice tato předloha není
idealem strany kat., kteráf uznává přímé volby asa

poapení zájmové za nejspravedlivější, ale že musímehledět prozatím využitkovati aspoň to, co máme. Soc.
dem. navrhují za své kandidáty poslanecké skoro sa
mé židy; od těch my katolíci nemůžeme očekávati
spravedlivého zastoupení; my dáme hlas mužům se
svého středu smýšlení křesť. Poukázal na důlešitost

polby anců a vřelým slovem vybízel, aby každýk volbě příští se dostavil a kandidáta své strany vo
lil. Druhý p. řečník dp. Em. Dlouhý-Pokorný v dlouhé
promyšlené a poutavé přednášče probíral, proč se
stranou kř. soc. musíme jíti a voliti. Nejprv ze spisů
s řečí předáků soc. dem. i z referátu samých „N. L.“
o jejich echůsích dovosoval,že soc. dem. eměřujípro

m a cílem svým ku zničení atředních stavů,
zvl. řemeslnického a rolnického a kommana krvavá,

že jejejich přáním. Pak procházel kř.soc. stavy jak
rolnic Ů tak dělnický a šivnostenský a objasňoval,čeho dle toho pr u a proč strana kat. domahati

se chce cestou onodárnou na opravdový prospěchtěchto stavů a připojil ukázky zřejmé, jak soc. dem.
program naší strany lživě překracují. Končil vzlet
ným povzbuzením k zúčastnění se voleb příštích ve
smyslu strany katol. S živým účastenstvím byly obě
přednášky sledovány a s všeobecným souhlasem i po

chvralou přijaty. Spolek náš ješté touto cestou oběma. řečníkům i celému kat. pol. klubu dělnickému za
ratrskou ochotu nejsrdečnější díky vzdává. Kéž hoj

ného zdaru přinese tato námaha a oběť; kéž celému
hnutí katol., které s Bohem pracuje, žehná nebe, aby

ODA plahý užitek společnosti lidské přinášelo!

| Z Červ. Kosteles. Zdejší jednotaketoli
ckých jinochů a mužů braje ve spolkových míst

"pusteců dae 1. ledae 1897 ve prospěch podpůr
ného fondů jednoty: »Před sjezdem.« Veselohra
o 3 jednáních. NapealEdnard Souéek. Ceny míst :
I. m. 30 kr., II. m. 20 kr., Hi. m. 15 kr., kstání
to kr. Za o půl 8. hodině. Dětem školním
se přístup nedovoluje. Předprodej iletků z laskavé
ochoty převzal p. L. Vacek, obchodník.

acc zál

0 výživě těla
s ohledem na veřejné kuchyně lidové.

Ve schůzi katol. spolku „Svornost“ v Přelončí
předneal J. V. Dvelě.

Má-li být život zachován při úplném sdraví
a má-li být udršena schopnost ku práci, musí být
poskytnuto tělu takových látek a v takovém množ
ství, aby obnoveny byly spotřebované síly a ne
hraženy hmoty z těla vyloučené.

Snaha po udržování života a přání po za
chování zdraví jest nejen nejmocnějším pudem
člověka, nýbrž musí býti jedním ze základů ka
ždého kulturního státu, celé společnosti lidské a
proto také do jisté míry úlohou jednotlivé obce.

Život udržuje se přívalem potravin, které
musejí býti přiměřené, aby umožnily vzrůst těla,
tvoření a doplňování svalů, krve a kostí, aby
v těle lidském neustále udržovaly důstatek víly a

vové a mozkové.
Potraviny jsou po výtce původu rostlinného

a živočišného; s říše nerostů jen některé slouče
piny, zvláště tak zvané výživné sole, jsoupro
tělo důležity. V ohledu chemickém možno roatří
diti potraviny na látky dusíkaté a takové,
v nichžtonení šádného dusíku. Potraviny,
obsáhující v sobě jako důležitou součástku dusík,
jsou zejména všecky bílkoviny, buď půrodu
zvířecího na př. vejce, maso, klíh, mléko a sýr;
anebo též původu rostlinného, na př. bílkoviny v
loštěninách (hrách, čočka, boby) a v obilí, ze
jména pak pod slapkou zrn obilných, kdežto ulo
žena jest velice výživná bí'kovina, tak zvaný le

ek. K látkém bezdusíkatým patří všecky škro
viny, gumma, cukry a buničina. Tyto bmoty

obsahují v sobě uhlík a vodu, pročež slovou
uhlohydraty, čili látky uhlovodnaté.

Také tuky náleží k sloučeninám bezdusí
katým. Zkouškami na živých bytostech dokásali
učenci, že látky bílkovité jsou tělu potřebny hlavně
ku vytvoření svalů a krve, hmoty uhlohydrátové
především -podporují dýchání a tvoření tělesného
tepla.

Mimo tyto hmoty uvedené musí potrava ob
sahovati také vodu a vzpomeouté již sole živné.

Bílkovina živočišná, obsažená ve vejci, mase,
pečení, klíbu, má pro výživu těla rovnou cenu
jako bílkovina, jižto v sobě drží brách, čočka, fa
sole a stejnou cenu výživnou má také bílkovina
v mléku a sýru.

Výživnost není ovšem totožnou8 pojmem
zášivnosti čili straviteloostia sluší pozname
nati, že ústrojí slabé, anebo ohorobné, snadněji
stráví bílkovinu živočišnou (vejce, pečení, ryby,
mléko) nežli rostlinnou. Záživnost rostlinné bíl
koviny v laštěninách bývá znamenitě podporována,
pakli je zbavíme slupky a rozemeleme na mouka,
ze které teprvé vařením nebo pečením pokrmy
řipravíme. Přísadou tuku anebo octa stávají se
uštěniny rovněž záživnějšími.

Následojící tabulka poučí nás 0 zážšivnosti
nejvíce užívaných potravin:

Podíly stravitelné látky živné:

Jménopotravisy Bike (Take rar.

Hověsí maso libové . 1959) 47%, —%
Telecímaso. . 194,|55:|—,
Skopovémaso . 147,|56,| —»
Hovězíjátra. 200,|560.|2,
Vepřovémaso 195, |290,| —,
Slanina.. . . 26,|600,.|—»
Treska (Stockfisch) „| 310, |162,| —,
Jelito . . . . « . . | 1L6,| 96,| 19
Vejce. . . . . ... T9r.| 62r| —
Mléko kravské . 31%,| 34%| 47,
Sýr tučn 230, |226,|5 ,
Sýrysuché 336,|68,| 22,
Máslo . ... 0.4,|812,| —»m
Hrách,čočka—. 187,|11,|64 ,
Moukaovesná . ... 122,|56,|637,
Býle .......... 64,) 07,759,
Kukuřice... ..... 125,| 33,|608,
Nudle.. ... ©... 75,| 027 |762,
Chlébpšeničný. . 63,|056,|55 „
Chlébžitný. . 45,|03,|45,
Brambory. 14,.|— (203,
Kapusta 16,| 11,| 58,
Oroce. . 0311 ,|)0,



Sne hrách prameny bílkoviny jsou: ,vejce, sýr, hrách, čočka, fasole. Přiměřeným při
pravením technickým (letím) a kuchařským po
daří se učiniti rostlinné potraviny snadněji stra
vitelnějšími. Na př. využitkuje zašívací ústrojí
člověka ze sto dílů v luštěninách obaatené bílko
viny jsou-li nepřipravemy© 52 procent, ©

sbaveny 76. „
„ Tozemlety 92 .

Také přísadou živočišné potraviny stávají 00
krmě rostlinné stravitelnějšími.

Ze stanoviska vědy odporučuje se tak zvaná
strava smíšená, to jest taková, která obsabuje
všech pět k výživětěla nesbytných skupe
nín v náležitém poměru. Tyto iny jeou:

1. bílkoviny zvířecí i rostlinné,

„ slup

8. látky uhlovodnaté (uhlohydráty),
4. voda,
5. živné sole.

M

Výživa jednotlivce i velikých zástupů lidu
musí k tomu směřovati, aby jednotlivec obdržel
denně nejméně takovou vábu a takové druby po
travy, aby tělo bylo udrženo v rovnováze a při
síle. Tento nevybnatělně potřebný podíl jednotli
vých výživin stanoven byl v Německu důkladnými
zkoaškami, které provedli na slovo vzatí učenciPottenkofer a Voit

Byloť vyšetřeno, že jest zapotřebí

bllku. © škroboviny,tuku, vod
pro dělníka © 100—120 gr. 500 gr. 60 gr. 81
pro dospěloužena © 90, (. .
pro dětiod 6—14let 80 , 8300, 85,

Mimo to potřebuje dospělý člověk denně ne
rostných látek (soil) 32 gr. k dýchání 18 krychli.
metrů, čili 130 hektolitrů čistého vzduchu, ve kte
rém 8e nalézá 740 gr. kyslíku.

Z hbořejších cifer vysvítá, že poměr výživin
poukazuje 1 díl bílkoviny na 5—6 dílů nhlohy
drátů a tuků.

Číslice uvedené mohou býti dle potřeby po
směněny, nebot bylo shledáno, že jedvotlivé sku
piny potravin mobou se až do jistého stupně vzá
jemně nahrazovati. Bílkoviny mohov býti po jistou
dobu bez ujmy nahrazeny škrobovinami a tukem
anebo klíhem (až do 60 proc.) tuk může nabra
diti látky uhlovodnaté a naopak. Trvale ovšem
taková náhrada bef újmy díti se nemůže. Mimo
uvedených skapenin potravin požívá člověk celou
řadu tak zv. pochutin, které účinkají na nervy
čichové a chuťové, vyvozují příjemné pocity- a
tím chuť k jídlu vzbuzujíce také ku rychlejšímu
zažívání přispívají.

Takové pochutiny jsou: koření, cibule, ocet,
bořčice, sůl, cukr, káva, čaj, vykvašené nápojeů j.

V následající tabulce seřaděny jsou nejdů
ležitější potraviny 8 ohledem na obsažené v nich
skupiny výživin. Na vodu a sole nevzat zřetel,
protože jsou v přírodě hojnou měrou zastoupeny.

Živočišné potraviny:

-E
Obsahujívo 100 částkách| blka) taku | 55:-4

Vejce. . . . . . | 1556| 125 —
Jednotlivévejcevgramech|

bílku 8 2, taku 6.6 gr.. | — [50-200 —
bověsí maso . . . . .|210| — —
vepřové mato. 145 (50-80'0| —
telecí maso. 190|10-60| —
skopové mam . .-. IT0| 50-300, —
maso z husy . . . . -| 160 (300-500 —

americké konservy v plecho- 1
vých krabicích (hovězí
maso). . . « . -. „| 290, 130 —.

koňské maso . - 220| 265 06
maso z králíka © 210| 100 08
mléko kravské 834| 37 48
mléko kozí. . 95| 3-9 44
mléko lidské . 24|40.60| 62
máslokravaké .. 07| 830| 06

máslo kokosové . . . - 04 999 —máslo strojené (margarin) . '4| 870 —
sádlovepřové. +4. O5] 990 —
sýr eiblový. . . 240| 330 =
sýr švýcarský. 240| 240| 50
kmínovéayrečky. . . 310| 120| '90
elanečet nakládaný. 190| 170 | 16

slaneček E . . 1310, 865 —treska (Stotkfsch) . < .|314| 1656 +1
uzenice a szenky ©. . .|230| I10 —

jee. . . . - 120| 250| 13
jelita. . . .. .. 120, 100, 900
slanina (prorestlé) |- -| 97| 160 | —

+ 4%
Obsabajíve 100 částkách| bílku! taku IB:„o ak

Černýžitaýchléb. . .|80| 05 | 440
žitaá mouka . . . . .j120| 30 | 700
bílý (pšeničný)chléb . .| 62| 04 | 500

moukapření .... i18| 14 | 720moaka kukuřicová. . 1401 40 | 700
rýže . .- .- . 2.. | 80, 10 | 770
mouka ovesná. . . 1501 60 | 680
oudle. . ... 9+0| 08 | 770
brambory 20| 04 | 220
hrách. ...... 220| 256| 5350
kyselé zeli. . LT OB T9
bílá řepa 14| 02 48
mrkev V797) 06 | 100
ablka 04| 08| 120
rušky . 04,1 02 |120

švestky. <... 2.1081 08| 110
Jak z tabulky vysvítá, neobeabují potraviny,

které nám příroda poskytuje, k dokonalé výživě

potřebné skupioy živných látek v pravém poměru.které z nich mají v sobě velmi málo bílku na
př. brambory, zelenina, ovoce; jiné zase postrá
dají uhlobydratů (škrobovin, cukru a pod.) jako
na př. veškeré potraviny s říše živočišné, vyjímaje
mléko a mnobédruhy sýra. Poměrně nejpřízni
vější složení poskytoje chléb, vůbec obyčejné druby

mouka ovesná a kukuřičná, obsabujícív sobě
hojně bílkoviny a tuku. .

žádná potravinasama o sobě potřeb
nou výživu Člověka ukojiti nemůže, vysvítá z ná
dedajícího sestavení. 

Aby jednostrannou výživou, totiž jediným
drubem potraviny, dostalo se tělu potřebné maož
ství 100 gr. bílkoviny, musel by člověk požíti:
hramborů přiblížně 7 kilo
chleba více mež — < 1 a půl kilo
hráchu (suchého) . . 40 gr.
zeleniny a oroce . . 20—27 kilo
mleka (dobrého) . . . . 3 litry
masa (libové hovězí). . 40 gr.
vajec (16 kusů) „ 839 gr.
sýra přibližně „200 40 gr.
nadlí ...., 600 gr.

Podobnou rosvabu mohli bychom sestaviti

pro tuk a oblohydraty."Přiměřeně emíšená ntravaidová, docílí se na př“ následujícím seskupením
potravin: a .
r 1. chléb, tuk, hrfch, brambory, mléko,

2. ovesná mouká,'brambory, tuk, mléko,
3. chléb, sýr, tuk,-rýte,

. 4 vejce, m.uka, tuk, brambory,
o 5. ryba brambory, zelenina,chléb,

6. Maso,chléb,tuk, zeleninaa podob sku
pisy smíšené. o

Z potravin strávených rozpadá se většina
tuků a uhlohydrátů na kyselina uhličitou a na
voda, bílkoviny mění se na močovinu, vodu a ky
gelinu uhličitou, voda jakožto nápoj anebo v po

moh do pa přivedena, opouštíústrojí zasejako voda výparem desborým potem, anebo vý
měskem ledvin. fm polen, v

Poslednější ústrojí vylučuje s vodou také
nadbytečné sole a mofovinu. Poživáme-li strava
vyhradně anebo po výtov bílkovitou, (masitou)
strácí se tak a tělo zhubení. Výhradně li poživá
se potrava škroboritá, cukr a tuky. ztrácí tělo
bílkovinu a přes to, že dostaví we stučnění, síly
ubývá.

Přiblédněmež nyní ku proměnám, jakým
dléhá potrava v tělelidském. Vústech býv svý.
káním rozmělněna, při čamž promícbá se veskrze
alínami a vzduchem, účinkem alíny mění se škrob
částečně na cukr a dextrin, proměna pokračuje

a dokončena bývá teprve ve střevě.
Žaludeční šťáva rozpouští bílkoviny a žlučí pod
poroje se zašivání tuku, Poslední trávení děje se
v tenkém střevě.

Požité pokrmy jsou převedeny v rozpustné
látky: Škrob přeměněn jest na cukr a dextrin,
bílkoviny na peptony a složité sloučeniny dusíka
té. Látky které nemobly býti vstřebány, totiž zů
staly nestráveny, bývají « těla odstraněny.

Nastytuje se otázka, jak mění se strávená
potrava ua krev?

Sliznice tenkého střeva potažena jest na
svém povrchu moobonádobnými třásněmi, které
jsou opatřeny krevními cévami a stfebacími žil
kami. Na tekutinu přoměněnákaše ztrávené potra
vy bývá v tenkém střevě vatřebána do cóv a při
chází (na chylus přeměna) do oběhu krve. Na
své cestě skrze ústroje celého těla přivádí krev
tuto čerstvou mízu do všech buněk, zanechává v
nich potřebný material k vytvoření nových buněk
a unáší sebou nepotřebné látky.

V buňkách déje 80 tajemný rostlad mízy
na jednoduché sloučeninya při tom vyniká teplo
a síla. Norě vytvořeným teplem nabražují se
stráty, jaké trpí tělo sáláním (vyzařováním), vy

klsdě pokusů, že muožství tepla, které denně z

članost jeví se jakošto tinkot srdce
frdce tlačí se krev jednak do

plic, aby se dýchápím, to jest pohleením kystiku
oňjstila, na drahé straně proadí okyaličená krov
nazpět do srdce a bývá puzena do všech jedno
tlivých částic těla. Tak udržována je ona diru
plná harmonie, ktorou zoveme životem a kterou
úplně vysv:tlití věda nemůže.

Tato harmonie ukazuje (nám na př. ústroje
srdce jsko nejdů.nyslnéjší zařízení čerpadla sa
cího a tlakového, opatřevé bezpečnými zámyčkami,
které zamezají opáčný atělu zhoubný pohyb krve
spůcobem samočinným. Na základě mochanisau
srdce sestrojeno bylo inženýry osvědčené čerpadlo,
tak zv. pulsometr a vůbec bylo shledáno, že po
hyby těla lidského až do nejmenáích buněk jsou

překvapující vzory upotřebených zákonů přírod
ních. Veškerá ekonomie v živém těle naplňuje nás
obdivem a úctou k Hospodáři, řídícímu spletité
pochody životní prostředky tak účelnými, na po
hled jednoduchými, ale v podetaté své nikým ne

vystíženými. .
Uvedli jsmejiž dříve, še zásedy přiměřené

výživy byly vyšetřeny nejprve v Německu a síce
pro účele vojenské, pro úspornou ale dostatečaou
výživu vojska v čas míra i války.

Jest na snadě, že zásady přiměřenéhostra

vování nechají se přiváděti k užšitkůmtaké kvýšivě lidové vůbec, zvláště pak pro třídy
nické.

Letošní průmyslová výstava v Berlíně posky
tovala v tom ohledu velmi poučné vzory prove
dené v obrovských rozměrech. Navštívil jsem vý
stavu berlínskou v měsíci září a zajímaly mne
támnější velikolepé ukázky výživy lidové a výstava
kacbyné pro chudou školní mládež jiš proto, že
v opatření laciného stravování nejširších vratev li

| do ch spočívá částečné řešení důležité otázkysocialní. Přiznávám se, že obraz, k rozvinoval
se před námi v kuchyni lidové, předstíhnul vše
cko mé očekávání. (Dokončení.)

Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 24. prosince 1896. 1 b

pšenice sl. 8-40 až 640, žito si. 6-20 až 6.40 ječmen
al. 4-— až 450. oves sl. 230 až 305, proso sl 0—
až 0-—., vikov sl. O— aš O—, hrách sl. 0.— at U—,
čočka si. 0-— až ——, jáhly sl. 9— aš 0 —, krup sl.
8. —až 2t.—, bramborů sl 1.90až 2 —, jetelovéhos
"mínkačervenéhoxi. 00-—EE00, jetelovéhosemínka
bílého al. 00-— až 00.—, jetelivého osminká, Žvédského
sl —— aš ——, máku zl. 00.— až V0-— olejky si..
—— až —-—. lněného semeno sl 0 — až 0 —, 100 kg.
titných otrub sl. 5-50, 100 kg. pěeničnýchotrub al. 6—
1 kg. másle čerstvého si. 1:— aš 120, 1 kg másla pře
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového sl. 0-80, 1 kg.
trarobu 14 až 16 kr., jedno vejce8 kr kopa okurek
sl. O— aš 0-—, kopa selí sl. 1-50 až 8.20, kops drobné
seleniny zl. 0-40 až !.80, nektolitr cibule: sl 1-80 až 860,
brčka jablek «!. 2-20 aš 4 —. bečka hrušek si. 2.40 až
$-80. bedka drestek sl —— až —— — Ne týhodní a
obilní trh dce 34. prosiace 1896 odbývaný, přivešeno bylo:
hektolitrů pšenice 29, žita 107, ječmene 44, ov. 390
prosa 9, vikve 1, hrachu 24, čočky B, jabel 29, krap,
—, brambor 30%, jelolového semínka 6, Iněnéhosemínka
6, olejký —, máku 4, okurek —— kop, zelí 944 kop,
drobnézelen' ny £7 kop, cibule 118 hektolitrů | jeb'ek
61 beček. hrubek 80 beček, švestek —— beček, pak
vepřů 33 kusů a 238 kusá podeviočat.

KLĚNTMIIEAMDEL a
SODA

vychází každýpátek dopol. ©11. hod.

Vydevatelstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adresujtež

ObnovaVHradci Král

dí
Jednotlivéčíslovmístě7kr.,poštou8kr.

Mistnosť redakce:
V Hradci Králové. Velké náměstí č.84.



(Zasláno.)

Pan Josef Krejšík,
SměleskýnárodpoohažnkýAfezhářnkývPrase.

Dílny: Bubna 612. —Sklad Bliššína tř. 24
-| "Baeláná socha Maddny' jest vůlice sdeřilé:

a bí se všeobecně.8 úrtoá :
.. .. . PD.B€ Šťastný,Arář.

"Loúčaň, 24. čárraa 1896..

(" . :: 6. +“

(Zasláno.)
Ctépému Pšnu, panu

Janu R. Volfovi
malíři a sochaři i

v Bovném u Dobrušky.
S opravou obrazů kříšové cesty jsem úplně.

epokojena vyslovujitímtoza Vaši píli a námahu
srdečný dík. Rovněž křtitelnice Vámi zhotovená
vyhovuje všem požadavkům umění řezbářekého;
mohu Vás tedy směle, jak pro dovednost, tak
zvláště i pro opravdové katolické přesvědčení
přízní všeho P. T. duchovenstva odporočiti. :

"V Dobrém, dne 16. prosinče 1896.

%

" 4 —a0,Abo
© ŠTĚPÁNAPISOERL,

; „v Eradei Králové
nachází se od nynějška v nárož
Dím domě č.-p. 280. p. professora

| Beráske (první dům u pražského
: mostu) v L podchodí.

k—
Čaesových úvah 

vyšel sešit IIL::

EnoyklikaLvaXL
„6 ofásce dělnické“

Stran 46. Cena 4 kr,

est velmi nízká, můšeme expedovati je jen za

botové. Větší objednávka franko a ca 4výtisky
. 6. zdarma.

1 vrší ý závodna |

jodévypropány

| Emanuel Bělský |
v Hradol Králové.

y apevné

Filtálky:
vHradai Králové, v Pardubioich, Chru-|

dimi a-v Čáslavi. :

ALAiLEK,
© Najlepšío

8. nyráběnázo

eslou řadou I a

PTYZPRITTZZEZTEEZZZELTTTSTTEZ)p7

Jednoty Severočeské. — Nejvyšší vyznamenání N
$ diplom.

inou — až 60 lidé přesvědčí, že bude
Pejlepělm jedině bylo 4

odporučené pro jeho výtečné vlastnostiepecialistů v kožních nemocech.KuszaUkr.
č. 160., Malšovicích č. 3.

eňka Zimy v Kutné Hoře.

Telefonické spojení.
ZTE

p Právě jest vydána:
V

»MSE F-DUR
pro smíšený sbor s průvodem varhan

. © malého orchestru.

MISSA F-DUR
sd gaslger vo:es inasgaales organo atgne POrva OF

: ohosira comitante.

SložilFre. Picka. Op. (7.
Partiture, varhanní hlae, hlesy nástrojová s sošvné 8 zl
nete; zpěvné blasy a hlasy smyčo.nástrojů po 18 br. netto.

„Prré vydání tohoto díla (pro smíšený sbor s prů=
vodem tarhe+1, za 3 s). 50 kr., hlesy po 15 kr. netto)
potéslo 8 neobydejným úrpěche mpři provedeníjeho
na četných kůrech v Praze, na venkově, v Bolnohradě,

-v Bubotřčí v Uhrách, ale i v cizině, jsko na př. ve
Vratislavi, a j. Skladatel opravil nyní k četným přá=
ním měisvoupro malý orkestr, totiž dva hoboje
(neboklarinety), 8 rohy smyčoové kvintetto a
varhany neobl. 8 pozouny s tympany. Zpěvné hlasy zů
staly ne-měněny,. V této obě jest mše tato jedí
ným dílem svého druhu, zspojojícpři své snad
nosti v provedení i neobyčejnou effoktnost
a hodí se tak ku všemošným příležitostem.

[-- „Hlídka“ benediktinů rajbradských píše v č. 4.
"7. 1806 ua. str. 205 doslovně: „Měe tato v čistě církove
nítm alohu pracovanábudiž doporučana secvič-nějším
kůrům,které msjí dobrého varhaníko.Pěkná a w
okjedba ta sseloušíopravdu,aby 88

rech zdomá
Nakladatel FR. URBÁNEK. český knihkupec

v Praze, vedle Národního divadla.
—N3Prvý český zévod hudební. g

Ctěné správě
Schanm Lippakých

kníšecíchk vlsných preký
ve Villány. ©

Pot Vám tímto vělice že knížecí
Schaumb peské paaství ze svých rozsáhlých
vinic ve Vylláni 0

nejlepší a nejčistší vína

vytěží,ješ všemBrfm pánůmkollegům jako letá,

= MESNÍVÍNAE
s plným přesvědčením co nejlšpe odporačíti mohu.

Ve Villány, dne 10. října 1996,
Pavel Gudier,

L. 8. * k fařář. ©

Vý prodej mažich vín pre severo
východní y svěřili jsmeobchodníku vínem panu

Pravá

= VÍRA
uherská, rakouská,

dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

v nejlevnější ceně doporučuje

: v úctě nejhlubší

Arnošt Jiřička,
v bývalé Toblsevě vinárně.

Do Hradce S**22. Králové
a okolí.

Sklad malezé se v Praž. ulici č. 291.
(v lípách) a svěřen jest zástupci mých vý
robků, skutečně vyúčenému kamnáři p.
K. Kočkovi, který jednak sám, jednak
osvědčenými stavěči zmého závodu vTře

bešověvykonávatibude P práce stavěčské. Také převezme p. Kočka všecko
čistění a opravy kamen.

JOSEF MATĚNA,
kamnář ve V. Třebeševě u Č. Skalice.

P“ Vlastnívýrobum

vlněných látek
z čleté ověl viny

doporučujena podzimní a zímní obleky, haveloky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
záved soukenický v Humpolci.

Vysnamenán na semské jutilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brona.

Vzorky zdarma a franke.

Poovoosecné08

j Nejsvětější pyátosti Ollářníposvěcený.
BO ————
Sestavil:

čestný kanovník a ředitel ústavu Nejsvětější Trojice
v La Marche

Dle III. vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEŠ

farář v Chřenovicích.

J Nákl. bisk. konsistoře. Tisk bisk. knihtiakárny.
Stran bi4— 8 —

] Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko
J 80; v tubé vazbě celoplátěné franko 1zl.

Í
; Vřelé odporučení této výtečné adoračn
J knihy viz v „Rádeolduchovím.“ sešitu de
S vátém a v „89. Eucharistii“ v sešitu
A říjnovém t. r. Objednávky přijímá biskupská

ihtiskárna v Hradci Králové.
+“
BE
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Původní Singerovy šicí

lezeníšicíchstro,

v nesčetných druzíc

gerova šicího stroje pro

vání dokonalým spůsobem
jak jednoduchým rachásením
vkusnou sevnější úpravou.

Hradec Králové, Pražská ulice 82.
(dříve G. Nešdiinger.)

stroje
ed 60 kr. výše nabísí

Bormakínatužíru
T Rralci Dril

KOK
Ex offo

křestní.listy
jsouna skladě bisk. ti

ném

vyrábí se
pro různé

KPAK
2000000000000000X|pR-Kdobě-U
velikonoční

dovolaji sí uctivě doporušiti

Jesle ze dřeva řezané a polychromované. Boží
hroby so slohem kostelů soublasné, Křížové

pes v reliefo řezáné neb Jité, polychromovanézlacené půdě v slohových rámcích. Secby
„Vskříšení“.

Fotografie a nákresy jsou kdlaponiel.
Vhlabokéúctěcddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řesbářský a sochařskýv Praze.

Písárna adílny na Letné 612—VILSklad Eliš
čina třída č. 24. .

DoHradce KKrál. a okolí!

uciivě osnámiči,
sastoupení ny naší aprodej rorulač.
ních kamen aregul. hsporáků,

toěřlé jemevýhradně

p. SF. Gegfdvi |
v Hradci Králové č. 275. j

(Adaověřoványbyly P. " ;
Prvníčeskátovárna na regul.kamna

t sporáky

Horák, Božislao a spol.onám.č.9.m
«

PKKRRRRNNKARNÁIANÉVyznamenán na výstavě v Hradoí Kr.
x r. 1894 zlatou medailí a diplomem.

Amělé suby
e nejnovějšího amerického spůsobu pdající

p veškeréprácev obor“ten $Padajícířesně a selidnů na základě dlouholetých z
Š6 přemě ručeza nejlepší obsluhu. Zaručvje ceny

nejlevnější a poroučeje se do vzácné přísno ctě
né obovánstva, zpameném se v hluboké úctě

--JosefČáslavský,-: -+ zobní tech
-Přašaká ul. č. 77. v"Hradel KrálÚO

F Nádhernédary!3
Obrazy

MADONNY

a KRISTA,
R krajiny a všechny druhy nejjemnějších
R obrazů v největším výběru, sa ceny naj

a mírnější vzávodě zrcadel, obrasů a rámců

= JOSEFA KIESLIGHÁ,
v Hradol Králové.

praáká ulice vedle -Hotel Merkur.«

-+

ae

A

200000000000009000000000000000..

KANANANNNKAAA

Se ae

tráta vlasů

a tvoření lupů

se pod zárukou jedině Jistě|zamezí

"CBINOGENEM
| J. Beyšovce v Jičíně.

Cena láhve a ochrannou známkou 1 sl. při 3 jahvíchfranko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

„Sklady v leplích taáterialních obchodech a boličakých |
závodech. 

$-——

Eoosoeooootoo0000 00000

Švlos kostelní,
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kadidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a

slavným patromátním úřadům,
- rovaěž i

P. T. pánům obchodníkům v jakosti nej
lepší a vcenách nejlevnějších.

Zároveňodporučímsvětladověčných
lmmp7duůhořícíavšeobccnězanej

lepšíuznaná.

ž Josef Pilnáček
v Hradci Králové.

Zárod voskéřský „u Mpervů. založen r. 1809.

PRD Zlatá sáříbrné Klenoty!

VÁCLAV ŠOLČ,
ulatník a stěíbrníh,

přisežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové
(sv.-Jánské nám. 4. 77.)

Á zů
sklad klenotů, slatýc

brných a pravýchčeských útových
šperků, atříbrné stolní náčiní 1 nového
a čínského stříbra, ozdobnéstolní nádobí

kosti; dile penálovéhodiny a budíky08 e pendlové a
růsvých drahů se zárakou 1—3 roků sa osay

levnější než všade jinde.
Veškerésboží je úřednéskoudeno aznalene. 

Obydnánby aspránky s přijímají «skotovujh,veškerésprávky hodinekse vyřisují.
OR-Všeza levnéceny. a

| Staré skvosty se kupují a vyměňují.

JAN HORÁK,
seukeník

VRYONNOVĚNE

OED“>nabízína dobu zimníí 0

| čistě vlněnélátky ojn
| Rněleš učiniti jen malou objednávku

na skoujku/

S“ Vzorkyne požádání sašlu franko. m

i

Děluje Šem svým milým veledůmojným a
velecténým zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvěru svou věnovali a olibuj. vždy
vzormou, poctivou obsluhu,

O00000000000000000000
+ Dobřeosvědčené

. hodinky, uiklovéaocelovéjakož
i veškeré a do salonů, kance

řó, kuchyň a honnců Budčky u velkémvý
běru dobřě-a přesně regulované se zárukou odjednohodo tří rohů. Weškeré zimté a stří
brné zboží granátového « s norého

stříbro doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíá, č 145. protí hlavní stráši.

204000040000000000000|——

Veškeré správy hodinářské jakož ! slatalcké

pepřijímají. s vyřizují co nejpřesněji za ceny pora evné

2000000000000000 +000.

„Umělecký

"závod

8.

aa

Brno.
Specialní závoí
pro malbu coke:
"chrámových.

Sedmkrát prvním
cenami vyznam.

Vzerníky k ne
blednutí franke

O0000000000000000000000000000

E Š0000000000000000000
Kučera. — liskem bisk, tisk. v Hradci Králové


